
Z Romanom in Darijo po Vrtojbensko - Biljenskih gričih 
Nedelja, 30. maj 2021 

Po osemmesečnem premoru zaradi epidemije Covid-a 19 je naše društvo v nedeljo. 30. 
maja ponovno in z veseljem pričelo nadaljevati svojo dejavnost.                                                                                      
Zadnji pohod pred tretjim valom epidemije smo opravili 20. septembra 2020, ko smo 
spoznali skrivnostne in lepe vasi pod Korado, med Sočo in mejno reko Idrijo. 

V nedeljo 30. maja smo se zbrali v Šempetru in se pod vodstvom Romana Žižmond in Darije 
Petarin odpravili na težko pričakovani prvi pohod v zeleni fazi epidemije.                                                        
Veselje in prijetno vzdušje med člani ob ponovnem snidenju je dokaz, kaj nam pomenijo 
naši pohodi in kako zelo smo pogrešali druženja. V naši sredi pa smo pogrešali našo 
Mirjam in Frankota in tudi ostale naše člane, ki se iz različnih vzrokov niso mogli udeležiti 
pohoda. 

 

Iz parkirišča v bližini Vrtojbe smo se odpravili na vrtojbensko trim stezo, nato pa 
nadaljevali pot po Vrtojbensko-Biljenskih gričih. 
 

      

      

 



     

      
 

 

    

      



Veselo razpoloženi in klepetavi smo uživali v sončnem vremenu in krasnih razgledih daleč 
naokrog.Veliko smo si imeli povedati, saj se res dolgo časa nismo videli. Toda dojeli smo 
tudi lepoto pokrajine, ki se nam je ponujala na naši poti. Na naši levi strani so se kot na 
dlani zvrstile vasi Orehovlje, Miren, Bilje in renški zaselki. V daljavi nas je ponosno 
pozdravljalo Cerje, malo nižje pa veličasten mirenski grad. Okrog in okrog nas pa se je 
razprostirala živo zelena narava, prešerni in lepo obdelani vinogradi. 

      

      

Vrtojbensko -Biljenski griči nudijo najboljše pogoje za vinogradništvo, sadjarstvo, 
vrtnarstvo in zelenjadarstvo. Z 212 ha površine predstavljajo največji zaokrožen 
vinogradniški kompleks v Sloveniji. Opuščeni vinogradi med Biljami in Vrtojbo so bili v 
glavnem oddani v zakup resnim kmetom, zato je pogled na urejene številne vinograde res 
nekaj lepega. 

    



Pri domačiji Čebron smo zavili desno proti Vrtojbi. Ob poti smo se ustavili še ob manjšem 
jezeru in se v nadaljevanju poti približali vrtojbenskemu predelu Na lokvi. Sprehodili smo se 
skozi Vrtojbo in se na povabilo Darije in Romana ustavili na njunem domu. Darija nas je 
spretno in dobro postregla, občudovali pa smo tudi njene številne čudovite vrtnice, ki so 
bile v polnem majskem razcvetu. Res sta lahko ponosna nanje, saj so jima pričarale pravi 
rožni raj. 

      

      

       



      

 

 



      

      

      

Naše prvo in težko pričakovano druženje smo veselo zaključili.                                      
Naslednjo nedeljo pa........pohod na Danijel. Srečno! 
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