
Črni hribi na Krasu 

Prečenje Črnih hribov od spomenika 
na Cerju do Trstelja,Stenkove koče in 

zaključek v vasi Lipa 



Prikaz naše poti na zemljevidu z grafikonom v spodnjem levem 
kotu 



Parkirišče pod spomenikom na Cerju,od koder se je pričela naša 
pot 



Informativne tadle pred spomenikom 



Pogled na Šempeter in Julijske Alpe v ozadju 



Vrtojba,Nova Gorica je skrita za gričkom,nad njo Sabotin z 
napisom TITO in Julijske Alpe 



Pod Cerjem pa stoji na hribčku cerkev na mestu,kjer je nekoč stal 
Mirenski grad 



Z južne strani  je lep pogled na morje 



Spomenik je napravljen v obliki trdnjave,v vsakem nadstropju pa 
je muzej ene od vojn v Sloveniji 



Skupinska fotografija na Cerju 



Sedaj se je komaj pričela naša pot čez Črne hribe 



Pogled nazaj na začetek poti 



Smer poti je označena na takšnih količkih 



Na poti proti prvemu vrhu v ozadju 



Prava kraška pokrajina 



Ob poti je veliko fojb,to so rovi iz prve svetovne vojne.Tako 
izgleda notranjost ene od njih 



Za vztop ali izstop v njo pa služi ta lestev 



Prvi od vrhov, Fajtji hrib 433m 



Pogled iz Fajtjega hriba proti naslednjemu vrhu 



Ob vsej poti se nam nudijo takšni razgledi 



Črni hribi so porasli s črnim borom,na vrhu katerih so si 
sviloprejke ustvarile svoj dom 



In že smo na naslednjem vrhu Veliki vrh 463m 



Nadaljujemo pot na naslednji vrh,ki je v ozadju 



Ker večji del poti poteka po gozdu,je pravi užitek,da pridemo tudi malo 
na sonce.V tem času se prav prileže nastavljanju sončnim žarkom 



Naslednji vrh je Renski vrh 449m.Vsak prehojeni vrh je nekoliko 
višji 



Pot po grebenu preseka ta cesta,ki jo moramo prečkati 



Od tukaj do Trstelja je še samo dve uri hoje po tej potki 



Na vrhu Vrtovke 502m 



 Vhod v eno od  kavern ob poti. 



Hrib prečka tudi daljnovod,zaradi katerega se nam zopet odpre 
pogled v dolino… 



…v daljavi pa tudi na Triglav 



En del poti poteka tudi po takšni cesti.Seveda smo zaradi nje 
zgrešili enega od vrhov 



Pot teče mimo teh betoniranih mlak,najverjetneje napajajišca za 
živali 



Postanek na poti.Tukaj zavijemo levo v gozd 



Na poti v hrib 



In zopet ena od fojb.To si pa moram natančneje pogledati 



Vzamem si baterijsko svetilko,ki jo imam v nahrpniku in že sem 
notri v enem od rovov 



Na površje sem pa odšel pri tem izhodu 



Zgrešili smo samo vrh Stolovec,sedaj pa smo že na Stolu 629m 



To obeležje je ob poti v bližini Trstelja 



 Tabla na vrhu Trstelja,katera nam prikaže prehojeno pot 



Trstelj 643m,najvišji in zadnji vrh.Od tu pa še samo navzdol 



Tudi skupinska z vrha Trstelja ne sme manjkati 



Nekaj posnetkov z vrha. 
Morje  



Ajdovščina in Vipava 



Snežnik v daljavi 



Sveta gora nad Solkanom,v ozadju Kaninsko pogorje 



Pa še ena panoramska 



Nadaljujemo s potjo proti koči 



Stjenkova koča 610m pod Trsteljem 



Pot v vas Lipa 



Viden del vasi v dolini 



Vas Lipa in konec naše poti 



Sledi vožnja domov.Sodeč po obrazih ne bi rekel,da je kdo 
prehodil prikazano pot čez Črne hribe. 


