
POHOD MLADIH PLANINCEV NA SABOTIN (609 m) 

 

Po zimskih počitnicah, 18. februarja, se je 28 mladih planincev iz vse treh kočevskih osnovnih 

šol (z naše šole 3 mlajši in 7 starejših) podalo na planinsko pot, tokrat na primorski hrib Sabotin. 

Postanek za malico so imeli v Ajdovščini, kjer so se domačima vodnicama in mentoricama 

pridružili tamkajšnji vodniki, ki so postali že pravi planinski znanci. Le zakaj? Kadar se 

kočevski mladi planinci odpravijo po planinskih poteh po Primorski, jim g. Bogdan, g. Damjan 

in g. Dušan s svojim znanjem in gostoljubjem radi priskočijo na pomoč pri vodenju.  

Februarski cilj je bil Sabotin, ki ima zelo krvavo zgodovino iz 1. svetove vojne. V začetku 

vzpona so mladi pohodniki morali najprej prehoditi 48 stopnic. Le te so jih takoj opozorile in 

usmerile na strmo pot, ki se je vila prav do vrha. A nobenemu izmed prisotnih pohodnikov to 

ni predstavljalo napora, ki ga ne bi zmogel, le pravilno so se morali razvrstiti.  

Že med potjo so si ogledali ostanke rovov in jaškov, v katerih so se skrivali vojaki. Po dveh 

urah zmerne hoje, vmesnih ogledov in postankov so prikorakali do grebena, po katerem je z 

mejnimi kamni označena državna meja med Slovenijo in Italijo. Vedno znova je mladim 

planincem zanimivo hoditi po državni meji, z eno nogo v Sloveniji, z drugo pa v Italiji, brez 

nadzornega pregleda in potnega lista. Z vrha so sestopili malo niže do koče, ki je v preteklosti 

služila kot stražarnica (karavla) vojakom. V prijetni in topli koči je prišel čas za malico iz 

nahrbtnika in izpolnjevanje planinskih dnevnikov. Vsi pa so bili obdarjeni še s frutabelo s strani 

primorskega vodnika Dušana. Njami in hvala za sladko dobroto!  
Zaradi dobrega sodelovanja in poznanstva z drugimi planinskimi društvi in njihovimi vodniki, 

so bili kočevski mladi planinci deležni še vodenega ogleda podzemlja, ostankov zgodovine iz 

časa 1. svetovne vojne in bližnjega muzeja. Na rove, jaške, orožje in vojaško opremo so mladi 

pohodniki nestrpno čakali in z zanimanjem spremljali, kar je povedal vodič. Podatki so 

marsikoga presunili in presenetili: 16 km rovov, na tisoče padlih vojakov, življenje pod zemljo, 

med kamnjem, v mrazu, brez hrane in vode, med podganami … Grozni časi, naj se več nikoli 

ne povrnejo!  

Po vodenem ogledu so se vsi skupaj postavili še pred fotografa za lep spomin. Sledil je sestop 

v dolino, nekaj časa po poti vzpona, nekaj časa pa po drugi poti.  

Četudi z vrha ni bilo jasnega razgleda zaradi oblačnega in meglenega vremena, to ni pokvarilo 

sobotni planinski dan na Sabotinu. Hoja z vrstniki in prijatelji, preživet dan na svežem zraku, 

je bil obogaten s številnimi zgodovinskimi informacijami, kar je današnjim generacijam mladih 

težko razumljivo in predstavljivo. Pa vendar, to niso pravljice, ampak so dejstva iz preteklosti. 
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