Slovstveni zgodovinarji utemeljeno domnevajo, da je Prešernu
dal pobudo za Zdravljico, Petra Kozlerja pa vzpodbudil k izdelavi
Zemljevida slovenskih dežel, ki je izšel leta 1853. Matija
Vertovec je bil že za časa svojega življenja cenjen in spoštovan
zaradi svojega strokovnega dela in skrbi za majhnega človeka,
njegove vsakdanje težave in pričakovanja.
Vertovec je svoje življenjsko poslanstvo uresničeval z
izobraževanjem ter moralno in versko vzgojo preprostih ljudi. Iz
tega izhaja tudi njegov vsestranski opus. Prvi je v slovenskem
jeziku pisal o vinogradništvu, vinarstvu in kletarstvu (Vinoreja,
1844), o uporabni kemiji (Kmetijska kemija, 1847), o
astronomiji (Zvezdoslovje, 1847) in o splošni svetovni zgodovini
(Obča povestnica, 1863). Leta 1850 je izdal zbirko svojih pridig
z naslovom Shodni ogovori in drobno, toda pomembno knjižico
Sporočilo slovenskim vinorednikam.
Matija Vertovec, eden najpomembnejših slovenskih strokovnih
piscev 19. stoletja, se je rodil 28. januarja 1784 v zaselku
Jakulini pri Šmarjah na Vipavskem. V duhovnika je bil posvečen
leta 1807 v Gorici, kasneje pa je služboval v Vipavi, na Planini in
v Šent Vidu, današnjem Podnanosu, kjer je 2. septembra 1851
umrl.

Matija Vertovec
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Vas Dolenje sestavljata dva zaselka - Dolenje (nekoč Novaki) in
Bačarji. V bregu nad Bačarji se nahaja jama Okno, v kateri izvira
potok Honice. Nekoč so v bližini mleli kar trije mlini, majhen
Poljšakov mlin nad Dolenjami, ki je prenehal delovati že pred
letom 1900, večji Košev mlin nad Bačarji z majhnim vodnim
zbiralnikom, ki se je vrtel do leta 1925, še danes pa so vidni
ostanki največjega, ob koncu 15. stoletja
zgrajenega Novakovega mlina. Ta
mlin stoji kilometer vzhodneje
od vasi na reki Vipavi, v
bližini pa reko prečka tudi
tako imenovani Napoleonov kamniti most, ki je
imel v preteklosti velik
strateški in prometni
pomen.
Od zbirnega mesta nadaljujete pohod po poljski poti proti
vzhodu, nato zavijete desno po asfaltni cesti do Dolenj.

Dolenje
V neposredni bližini zbirnega mesta pohoda je
prof. dr. Rajko Pavlovec odkril dva prvič najdena
fosila praživali – numulita. Prvega je poimenoval
Nummulites vipavensis, po reki Vipavi, drugega
pa Nummulites ustjensis, po najbližjem kraju
najdbe – Ustjah.

Tematska pohodna pot skozi vasi zgornje
Vipavske doline, kjer je delal in živel
Matija Vertovec,
duhovnik, poljudnoznanstveni pisec, rojak in
učitelj vipavskih vinogradnikov.

Sezidana je bila leta 1646 in je znana predvsem po gotskem
prezbiteriju v oltarnem delu. Tod mimo je hodil Matija Vertovec,
ki je v času službovanja na Planini pri sv.
Marjeti tudi maševal. Cerkev je bila
obnovljena leta 2011, takrat se je v
zvonik vrnil tudi
zvon, stara dva so namreč med
drugo svetovno vojno Italijani
pretopili v topove. Enkrat v
letu je v cerkvici maša, na god
njene svetnice sv. Marjete.

S hitre ceste Razdrto - Vrtojba
izstopite na izvozu Ajdovščina in
takoj zavijete levo proti Planini.
V naslednjem križišču zavijete
desno, proti Ustjam, do
mogočnega hrasta. Na
izhodiščni točki se nahaja
informacijska
tabla
z
natančnim opisom poti.

poteh
po
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Na severni strani se razprostira Trnovska planota z vrhovi na
robu, na zahodu Sončni školj, proti vzhodu pa Kucelj, Čaven,
Mali in Veliki Golak, Kozja stena, Sinji vrh in na skrajnem
vzhodnem robu vrh Kovk – vzletišče za jadralne padalce in
zmajarje. Skozi krošnje hrastovih dreves lahko na vzhodni
strani občudujete Streliški vrh in planoto Nanos. Na južni
strani skrajno levo se čez hiše zaselka Britih odpira pogled na
eno najstarejših cerkvic v Vipavski dolini. Cerkev sv. Pavla,
zgrajena v 13. stoletju, je bila obnovljena leta 1389. Proti
zahodu lahko v daljavi opazujete
številne vasice spodnje
Vipavske doline, ob
lepem vremenu pa
tudi del Furlanske
nižine.
Od cerkvice sv. Marjete se po stezi
povzpnete do razgledne točke Nabojs
(275 m) pred Planino, od koder lahko
občudujete obrobje Vipavske doline.

Nabojs

Pohod po Vertovčevih poteh se začne pri mogočnem starem
hrastu ob potoku Jevšček pred vasjo Ustje.

1 Hrast pred vasjo Ustje – začetek in konec poti

7 7 Potok

Planina
Od razgledne točke Nabojs že po nekaj minutah prispete na
cesto do Dolenje vasi, pred katero je kapelica sv. Antona, nato
pa skozi Kravjo dolino do zaselka Marci.
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Z Ostrega vrha se vrnete na preval
Trešnik in se spustite po strmem
južnem pobočju. Ob kapelici na
križišču poljskih poti med vinogradi
zavijete desno, proti zahodu. Pot
nadaljujete po poljski poti do zaselka
Potok.

V Britihu si oglejte cerkev sv. Kancijana iz leta 1631, ki ima v
glavnem oltarju delo priznanega slikarja
Janeza Wolfa. Zanimiva je tudi 'stara
Na Planini je od junija
šola' – današnja stavba krajevne
1809 do aprila 1813
skupnosti, v kateri so okrog leta 1750
služboval Matija Vertovec.
Domačine je učil vinogradništva, prebivali kartuzijani.
vinarstva in kletarstva. Bil je prvi,
Na Planini je doma vinska trta,
ki je sistematično pristopil k
pedagoškemu poučevanju otrok legenda pravi, da so jo Rimljani
in odpravljanju nepismenosti
zasadili v Vinah pod cerkvico sv. Pavla,
odraslih.
od koder se je razširila po vsej dolini. Tu
najbolje uspeva avtohtona sorta pinela , ki jo
Vertovec opisuje v Vinoreji. Planina pa je znana tudi po sadju –
marelicah, češnjah, kostanju ter po repi,
kisani na tropinah. Planinske gospodinje
znajo iz teh plodov narave pripraviti
odlične jedi, ki slonijo na tradiciji.

Zaradi svoje odmaknjenosti so ti kraji odigrali
pomembno vlogo v NOB. To območje pa je znano tudi po velikih
ljudskih zborovanjih, na katerih so ljudje glasno zahtevali
priključitev k matični domovini. Najbolj
znana in odmevna so bila zborovanja
junija 1944, 30. julija 1944 pa je bilo
Matija Vertovec je eden
najvidnejših strokovnih
tu največje ljudsko zborovanje med
piscev s področja kmetijstva v
NOB na Primorskem, v podporo
19. stoletju. Društvo Matija
Vertovec je na njegovi rojstni
zahtevi za priključitev k matični
postavilo spominsko ploščo,
domovini, ki se ga je udeležilo okoli hišipred
domačijo pa se nahaja
6000 ljudi.
tudi turistično informativna
tabla.

8 Jakulini - rojstni kraj
Matije Vertovca

Posebna zanimivost Planine so
podzemne globeli in votline, skozi
katere vije veter in povzroča
poseben zvok, zato jim domačini
rečejo 'zgoneče' jame.

Vrtovče

12

Iz Šmarij se povzpnete po cesti
do vasi Vrtovče, ki leži ob
povezovalni
cesti
med
Vipavsko dolino in dolino
Branice. Sredi vasi zavijete
desno navzgor do zaselka
Lisjaki, od tam pa na razgledno
starodavno pot, ki se polagoma
spušča proti Tevčam.
Na najbolj ostrem ovinku ceste od Šmarij proti Vrtovčam boste
naleteli na vodno korito in rezervoar, kjer se zbira voda iz potoka
Pralo, ki je ime dobil po domačih gospodinjah, pericah, ki so v
potoku prale. V bližini je tudi zanimivo nahajališče fosilov,
fragment morskega dna.

Tevče
13

Ustje
Na Uhanjah se odpravite čez most
na desni breg Vipave in takoj nato zavijete desno proti vzhodu.
Pot vas vodi mimo spomenika talcem, skozi vas Ustje, mimo
baročne cerkve sv. Justa, posvečene leta 1766. Bogatejši za
nova doživetja se vrnete na izhodiščno točko pohoda pri
mogočnem hrastovem drevesu.

Tik nad vasjo boste naleteli na
starodavni deželni mejni kamen.
'Nevidna meja' med Goriško in Kranjsko deželo je več stoletij
delila Vipavsko dolino in povzročala težave obmejnim prebivalcem, še danes pa tod poteka meja med katastrskima
občinama Planina in Šmarje.

79 Šmarje

Uhanje
Pot nadaljujete naravnost navzdol po poljski poti, ki se spušča
proti zaselku Uhanje (75 m), ki je najnižja točka pohoda.
Na križišču Ključ je bilo odkrito nahajališče zelo
redkih koral in drugih fosilov iz geološke dobe
terciar, tudi prvič na svetu najdena vrsta koral,
Bacarella vipavica, poimenovana po Vipavski
dolini in najditelju Stanislavu Bačarju. Ob reki
Vipavi je nekdaj ropotalo več mlinov, najdlje Dolnji
mlin, ki še stoji nekoliko nižje ob toku Vipave. Uhanje
pa v svojem ljudskem izročilu
pestujejo tudi legendo o grških
junakih Argonavtih, ki jo je v
knjigi z istim naslovom
(Argonavti, 1943) opisal
Radivoj Rehar. Prav na Uhanjah naj bi z njihovo ladjo Argo
doživeli najhujšo preizkušnjo,
saj so jim domačini na reki
Vipavi pripravili zasedo, iz
katere so se komaj rešili.

Na Vrtovčah pa lahko ponovno uživate v nepozabnem razgledu
na Trnovsko planoto z njenimi vrhovi ter na osrednji del Vipavske
doline z Ajdovščino in Vipavskim Križem. Čudoviti razgledi vas
bodo spremljali dobršen del poti navzdol proti Tevčam.
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Po poti se od Lisjakov spustite do
vasi Tevče ter tik pred vasjo prečkate
'nevidno mejo'.

Sredi vasi Potok skrenete levo, pot vam bo pokazala info tabla.
Prečkate travnik in potok ter se vzpnete po strmem griču ob
vinogradu, vrh katerega so Jakulini – rojstni kraj Matije
Vertovca.

6 Ostri vrh
Sredi zaselka Marci z asfaltne ceste zavijete levo na vzdrževano
poljsko pot, ki je speljana po južnem robu Planinske ravni. V
malem Dolu pri Jezercu naredite postanek in se odločite, ali se
boste na prevalu Trešnik (390 m) odpravili desno navkreber, na
vrh Ostrega vrha (42 m), ki je najvišja točka na pohodni poti ter
od koder se vam odpre prelep razgled na vasi Gaberje, Šmarje,
Štjak in obronke Krasa. Če pa vam strme poti ne ležijo, se
izognite vzponu na vrh in nadaljujete po poti navzdol.

Pot nadaljujete po cesti proti Hrastju. Tik
Vaščani so v zahvalo
svojemu rojaku Matiji
pred vasjo skrenete desno na poljsko
Vertovcu ob 150-letnici smrti
pot, prečkate travnik ter pri kapelici
na vaškem trgu pod
cerkvijo postavili obeležje, zavijete levo na asfaltno cesto. Še
doprsni kip, delo kiparja ovinek, dva, in že ste v Šmarjah.
Mirsada Begića.
Osrednji del Šmarij je zaradi mnogih
arhitekturnih posebnosti v celoti kulturni
spomenik. Sprehodite se po ozkih uličicah, imenovanih 'gase',
ki se polžasto vijejo okoli cerkve Marijinega imena, v kateri si
lahko ogledate freske Simona Ogrina iz leta 1883. V vasi
najdemo še več sakralnih spomenikov: znamenja, kapelice in
pil na pokopališču iz 19. stoletja.

Pohodna pot vas bo vodila mimo Jezerca v malem
Dolu, ki je od nekdaj služilo za napajanje –
najprej vojaških konj, nato domače živine.
Zajetje se napaja iz izvira nekoliko više v
gozdiču, ki obkroža 'jezerce'.

Zgodovina vasi Ustje, obdane z rodovitnimi polji in bujnimi
vinogradi, je pestra. Ustje so bile prvič omenjene že v 14.
stoletju, v zbirki besedil Thesaurus ecclesiae Aquilejensis.
Ostanki starodavnega tabora ob cerkvici sv. Janeza (1618) na
vrhu hriba in ljudske pripovedi o skrivnem zakladu, ki naj bi se
nahajal pod cerkvenim pragom, so le del življenjskega utripa
male vasice. Vas so zaznamovali tudi tragični dogodki med
drugo svetovno vojno. Osmega avgusta
leta 1942 so jo italijanski vojaki v
celoti požgali in pobili osem talcev.
Prebivalci vasi Ustje so se kmalu
vrnili na pogorišča in kraju
ponovno vrnili življenje. Pretresljive dogodke je v svoji noveli
Sodni dan na vasi slikovito opisal
ajdovski pisatelj Danilo Lokar.

Vas Tevče, ki jo sestavljajo trije
zaselki – Gorjani, Vidmarji in
največji
Tevče,
ponuja
čudovite razglede nad reko
Vipavo. Ležijo na 170
metrih
nadmorske
višine, skoznje že od
nekdaj vodi pomembna prometna povezava
med dolino in zahodnim
delom Vipavskih gričev Vrtovčami in Šmarjami.
Danes so Tevče posebej
poznane po kostanju in vinu.

Ob vznožju vasi je lepo urejeno počivališče s pitnikom in info
tablo, kjer se popotniki lahko odpočijejo v senci latnika. V bližnji
stavbi, kjer je še ne tako dolgo nazaj delovala šola, pa je urejena
Vertovčeva spominska soba – tu je sedež Društva Matija
Vertovec.

Preval Trešnik je posebej zanimiv za ljubitelje
daljne geološke preteklosti naših krajev, saj se tudi tu
nahajajo fosili iz geološke dobe eocen: numulitine, morski ježki
ter fragmenti školjk in polžev.
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Že od daleč viden je ta okrog 200
let star hrast, z obsegom debla skoraj
450 cm, zaščiten kot naravna vrednota, ki s svojo mogočno
krošnjo nudi zavetje tudi pohodnikom.

Po samo nekaj minutah vzpona iz Dolenj pridete do cerkvice sv.
Marjete.

3 Sv. Marjeta

