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20. POHOD PO VERTOVČEVIH POTEH  
 

Planinsko društvo Polzela in Planinsko društvo Pošte in Telekoma Celje, vabita na 
tradicionalni pohod po Vrtovčevih poteh, ki bo v 

nedeljo 20. novembra 2022 

 
ZBIRALIŠČE: ob 545 uri – pred občinsko zgradbo na Polzeli, odhod ob 600 

VRNITEV: isti dan okoli 18. ure 

OPREMA: planinska ali športna oblačila (planinski čevlji, pohodne palice) 

OBLAČILA: primerna glede na vremenske razmere, vetrovka, kapa proti vetru 

sončna očala, pokrivalo.  

HRANA IN PIJAČA: iz nahrbtnika, možen nakup na poti 

PREVOZ: kombi, število prostih mest omejeno 

PRISPEVEK: 18 EUR (prevoz), na izhodišču ni vstopnine 

OPIS POTI: 

Društvo Matija Vertovec vsako leto organizira pohod v spomin na vipavskega rojaka 

in prvega slovenskega vinskega strokovnjaka Matijo Vertovca. Pohod poteka skozi 

vasi na Vipavskih gričih. Pot nam bo vzela okoli 5 ur nezahtevne hoje. 

Zbor pohodnikov je med 7. in 9. uro pod hrastom pred vasjo Ustje. Smer pohoda: 

Ustje – Dolenje – sv. Marjeta – Nabojs – Planina – Ojstri vrh – Potok – Jakulini 

(rojstni kraj Matije Vertovca) – Šmarje – Tevče – Uhanje – Ustje. Pohod spremlja 

bogat program: razstave po različnih krajih, maša in osrednja slovesnost v Šmarjah 

ter zaključno družabno srečanje s kmečko tržnico pod hrastom. Poskrbljeno je za 

okrepčila na poti, toplo malico pa si lahko po zmerni ceni privoščite v Šmarjah, 

izhodišče in cilj pri hrastu pred vasjo Ustje. 

ČAS HOJE: krožna pot cca. 5ur 

ZAHTEVNOST TURE: lahka nezahtevna kopna tura 

PRIJAVE: rezervacije in plačilo do srede 16.11. 2022, pri vodji izleta 

VODJA IZLETA: Aleksander Mlakar 041 371 828, Martin Škoberne 041 663 865 

OBJAVA NA SPLETNI STRANI:  
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S prijavo udeleženec potrdi, da se zaveda zahtevnosti pohoda ter izpolnjuje zdravstvene, fizične in tehnične pogoje za varno 
sodelovanje na pohodu. Udeleženec hodi na lastno odgovornost in je dolžan upoštevati navodila in odločitve vodnikov 

 

 

 

URADNO VABILO DRUŠTVA 

MATIJA VERTOVEC 
 

𝗞𝗿𝗼𝘇̌ 𝗻𝗶 𝗽𝗼𝗵𝗼𝗱 𝗽𝗼 𝗩𝗶𝗽𝗮𝘃혀𝗸𝗶𝗵 𝗴𝗿𝗶𝗰̌ 𝗶𝗵 - 𝗦̌ 𝗧𝗔𝗥𝗧𝗡𝗜𝗡𝗘 𝗡𝗜! 

Začetek in zaključek pohoda pod mogočnim hrastom pod vasjo Ustje; 

𝑶𝒅 7. 𝒖𝒓𝒆 𝒏𝒂𝒑𝒓𝒆𝒋 𝒗𝒂𝒔 𝒑𝒓𝒊𝒄̌ 𝒂𝒌𝒖𝒋𝒆𝒎𝒐 𝒑𝒐𝒅 𝒉𝒓𝒂𝒔𝒕𝒐𝒎 s kavo, čajem in vsemi 

informacijami, ki jih boste potrebovali. Na pot se torej odpravite ob tisti uri, kot vam 

ustreza, priporočamo pa, da pred 11. uro. 

𝐏𝐑𝐎𝐒𝐈𝐌𝐎, 𝐏𝐑𝐈𝐃𝐈𝐓𝐄 𝐒 𝐒𝐕𝐎𝐉𝐈𝐌𝐈 𝐋𝐎𝐍𝐂̌ 𝐊𝐈 – naravi prijazno želimo zmanjšati količino 

porabljene embalaže za enkratno uporabo. Na izhodišču poti boste lahko kupili tudi naš 

jubilejni lonček iz nerjavečega jekla in s priročnim karabinom, da ga je mogoče obesiti na 

nahrbtnik. 

𝑷𝒐𝒕 𝒋𝒆 𝒏𝒆𝒛𝒂𝒉𝒕𝒆𝒗𝒏𝒂, 𝒅𝒐𝒍𝒈𝒂 𝒛𝒂 𝒑𝒓𝒊𝒃𝒍𝒊𝒛 𝒏𝒐 5 𝒖𝒓 𝒛𝒎𝒆𝒓𝒏𝒆 𝒉𝒐𝒋𝒆, s postanki, ki vam jih 

pripravljamo na jubilejnem pohodu, pa še vsaj kakšno dobro uro ali dve več . 

Po dveh letih premora so naše poti res lepo urejene in obogatene z zanimivimi novostmi, 

ena pomembnejših za pohodnike so pitniki na petih ključnih točkah na pohodni poti, s 

takšnimi pipicami, da si vodo lahko natočite tudi v stekleničke. 

𝐏𝐨𝐭𝐞𝐤 𝐩𝐨𝐡𝐨𝐝𝐚: 

- od 𝒉𝒓𝒂𝒔𝒕𝒂 𝒑𝒓𝒆𝒅 𝒗𝒂𝒔𝒋𝒐 𝑼𝒔𝒕𝒋𝒆 se bomo po poti prek travnika podali do 𝑫𝒐𝒍𝒆𝒏𝒋; 

- sledi kratek vzpon do 𝒄̌𝒆𝒓𝒌𝒗𝒊𝒄̌𝒆 𝒔𝒗. 𝑴𝒂𝒓𝒋𝒆𝒕𝒆, ki bo na dan pohoda odprta za oglede; 

- pot naprej, do razgledne točke na Nabojsu 𝒓𝒂𝒛𝒈𝒍𝒆𝒅𝒏𝒆 𝒕𝒐𝒄̌ 𝒌𝒆 𝒏𝒂 𝑵𝒂𝒃𝒐𝒋𝒔𝒖 𝒑𝒓𝒆𝒅 

𝑷𝒍𝒂𝒏𝒊𝒏𝒐 pred Planino, je položnejša, razgled na vrhu pa prekrasen; 

- sledi obisk 𝒐𝒔𝒓𝒆𝒅𝒏𝒋𝒆𝒈𝒂 𝒗𝒂𝒔 𝒌𝒆𝒈𝒂 𝒑𝒍𝒂𝒄̌𝒂 𝒏𝒂 𝑷𝒍𝒂𝒏𝒊𝒏𝒊, znanega po izredno okusnem in 

gostoljubnem sprejemu domačih ponudnikov; 

- nato pa skozi 𝒛𝒂𝒔𝒆𝒍𝒆𝒌 𝑴𝒂𝒓𝒄̌𝒆 𝒊𝒏 𝒗𝒛𝒑𝒐𝒏 𝒑𝒓𝒆𝒌𝒐 𝒂𝒍𝒊 𝒑𝒂 𝒔𝒑𝒖𝒔𝒕 𝒎𝒊𝒎𝒐 𝑶𝒔𝒕𝒓𝒆𝒈𝒂 𝒗𝒓𝒉𝒂 𝒅𝒐 

𝒗𝒂𝒔𝒊 𝑷𝒐𝒕𝒐𝒌, tu se najprej ustavite in si oglejte novo info-tablo, nato pa zavijte; 

- naslednja postaja je namreč droben 𝒛𝒂𝒔𝒆𝒍𝒆𝒌 𝑱𝒂𝒌𝒖𝒍𝒊𝒏𝒊, 𝒓𝒐𝒋𝒔𝒕𝒏𝒊 𝒌𝒓𝒂𝒋 𝑴𝒂𝒕𝒊𝒋𝒆 

𝑽𝒆𝒓𝒕𝒐𝒗𝒄̌𝒂, pred njegovo rojstno domačijo si na tabli preberite najpomembnejše 

poudarke iz njegovega življenja, nato pa po cesti odkorakajte proti Hrastjam – tik pred 

tem zaselkom pot zavije med vinograde; 

- 𝐎𝐒𝐑𝐄𝐃𝐍𝐉𝐈 𝐏𝐎𝐒𝐓𝐀𝐍𝐄𝐊 𝐍𝐀 𝐏𝐎𝐓𝐈 𝐁𝐎 𝐕 𝐒 𝐌𝐀𝐑𝐉𝐀𝐇 – tu bo v cerkvi Marijinega imena 

potekala 𝒎𝒂�̌�𝒂 za pohodnike, nato pa pred spomenikom Matije Vertovca na cerkvenem 

obzidju še 𝒕𝒓𝒂𝒅𝒊𝒄̌𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒏𝒂 𝒑𝒓𝒐𝒔𝒍𝒂𝒗𝒂, 𝒍𝒆𝒕𝒐𝒔 𝒑𝒐𝒔𝒗𝒆𝒄̌ 𝒆𝒏𝒂 𝒖𝒕𝒆𝒎𝒆𝒍𝒋𝒊𝒕𝒆𝒍𝒋𝒖 𝒑𝒐𝒕𝒊 𝒊𝒏 

𝒖𝒔𝒕𝒂𝒏𝒐𝒗𝒊𝒕𝒆𝒍𝒋𝒖 𝒏𝒂𝒔 𝒆𝒈𝒂 𝒅𝒓𝒖𝒔 𝒕𝒗𝒂 𝑺𝒕𝒂𝒏𝒊𝒔𝒍𝒂𝒗𝒖 𝑩𝒂𝒄̌ 𝒂𝒓𝒋𝒖, mineva namreč 10 let odkar se 

je za vedno poslovil … Bil nam je velik zgled in ponosni smo, da lahko nadaljujemo 

zgodbo, ki jo je začel pisati. 
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V Šmarjah bo dovolj časa tudi za organizirano toplo malico po zmerni ceni. 

- Skozi slikovito vas nas pot pelje naprej po cesti 𝒎𝒊𝒎𝒐 𝒌𝒐𝒓𝒊𝒕𝒂 𝑷𝒓𝒂𝒍𝒐 𝒏𝒂 𝑽𝒓𝒕𝒐𝒗𝒄̌ 𝒆 – 

domačini vas bodo tu nadvse gostoljubno sprejeli 

- V zaselku Lisjaki se loti verjetno najbolj panoramski del poti, ves čas rahlo navzdol, s 

čudovitimi razgledi … v gozdiču tik pred vasjo Tevče se poučite o nevidni meji, ki je imela 

pomemben vpliv na življenje in ga ima še danes … 

- Skozi 𝑻𝒆𝒗𝒄̌ 𝒆 jo uberite naravnost navzdol po urejeni poti, vse do reke Vipave, ki v 

zadnjih letih oživlja v vsej svoji naravni pestrosti – prav o tem boste lahko brali na 

prenovljeni info-tabli na začetku 𝑼𝒉𝒂𝒏𝒋; 

- Sledi še sprehod po polju in skozi središče 𝒍𝒆𝒑𝒆 𝒗𝒂𝒔𝒊 𝑼𝒔𝒕𝒋𝒆 𝒅𝒐 𝒎𝒐𝒈𝒐𝒄̌ 𝒏𝒆𝒈𝒂 𝒉𝒓𝒂𝒔𝒕𝒂, 

kjer vas bo pričakal prijazen sprejem domačinov za bogato obloženimi stojnicami, tu se 

boste torej lahko oskrbeli z vipavskimi dobrotami. Za jubilejni pohod, ki je kar dve leti 

čakal na svojo izvedbo, vam obljubljamo bogat in zabaven zaključek pohoda. 

Če potrebujete več informacij, se nam oglasite – v komentarjih, v sporočilih, prijazno vam 

bodo odgovorili tudi na TIC Ajdovščina. 

 

Foto: 

Sandi Mlakar 
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