
 

 

 

PLANINSKI 
DRUŠTVI GALICIJA 

in ŽALEC 
 

 

vabita na pohod po Poti miru 
 

ŠKABRIJEL – SVETA GORA – SABOTIN 
 

V SOBOTO, 24. oktobra 2015 
 

Odhod avtobusa: ob   5.00  uri izpred podružnične OŠ na Trju  

                               ob   5.15  uri izpred pisarne PD Žalec 
 

Cena prevoza: 30 EUR (več kot 15 udeležencev); 20 EUR (več kot 30 udeležencev) 
 

Najprej se bomo povzpeli na Škabrijel (646 m), enega najbolj krvavih delov soškega bojišča. Smer vzpona 

bo odvisna od načina prevoza, na vrhu pa se bomo povzpeli še na razgledni stolp – v primernem vremenu se 

vidi vse od Julijcev in Dolomitov do morja in našo celotno pot v naprej. Nato se bomo preko Velikega vrha 

odpravili proti sedlu Prevala, po poti pa opazovali ostanke bojišča. 

S sedla Prevala se bomo po »Poti po jarkih« povzpeli na Sveto goro (Skalnica – 681 m). »Pot po jarkih« 

poteka po ostankih jarkov in kavern, vrhunec pa je prehod skozi 260 m dolgi povezovalni rov (iz zahodnega 

pobočja na vzhodno). Obvezna je uporaba baterijskih svetilk, priporočamo naglavne, kajti prvi del 

povezovalnega rova se strmo vzpenja, potrebna bo pomoč rok (sam rov ima obhodno pot za tiste, ki si tega 

dela poti ne bi želeli prehoditi). 

Na vrhu Svete gore si boste lahko ogledali baziliko in si v okrepčevalnici potešili žejo. 

Na parkirišču na Sveti gori nas bo čakal avtobus, ki nas bo nato zapeljal do parkirišča pri Sabotinskem 

mostu, kjer se bomo izkrcali in se po južni poti povzpeli na Sabotin. Če bo kdo že preveč utrujen, pa se bo 

lahko z avtobusom zapeljal do Doma na Sabotinu, kjer sta kar dva objekta, v katerih se je možno okrepčati – 

Planinski dom na Sabotinu in okrepčevalnica Muzej Sabotin. V obeh objektih se dobi tudi tople jedi. 

Kdor se bo zapeljal na Sabotin, se bo lahko priključil vodenemu ogledu po kavernah, jarkih in muzeju prve 

svetovne vojne (trajanje cca. 1,5 h, cena 3 EUR) ali pa se bo  povzpel do samega vrha Sabotina (609 m), se 

po grebenu sprehodil do ostankov cerkvice svetega Valentina in tam počakal vzpenjajoče se pohodnike po 

južni poti. 

Po okrepčilu se bomo vkrcali na avtobus in se odpeljali proti domu. 

Čas hoje: Škabrijel 2 h; Sveta gora 1,5 h; Sabotin 2 h.  

Povratek predviden med 19. in 20. uro. 
 

V primeru premalo prijavljenih za avtobusni prevoz bomo izlet s prilagojenim programom (kljub 

vsemu vsi vrhovi) izvedli z osebnimi vozili. Izlet odpade/se prestavi samo v primeru slabega vremena. 
 

Oprema: Dobro uhojeni planinski čevlji, pohodne palice, naglavna svetilka, hrana in pijača iz nahrbtnika, 

rezervna oblačila in zaščita pred sončnimi žarki in dežjem. 
 

Prijavite se lahko do srede, 21. oktobra 2015, oziroma do zapolnitve sedežev na avtobusu. 
 

041 460 716  Matjaž Žohar (vsak dan po 19. uri zvečer), e-mail: matjaz.zohar@gmail.com) 

041 662 883  Janez Podpečan; e-mail : ivan.podpecan@planinsko-drustvo-galicija.si 
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