
POHOD NA ERZELJ, športni dan za šesto- in sedmošolce  
 

Po prejemu malice, navodil ter razporeditve (nekateri učenci so šli smučat na 

Krvavec) smo se odpravili na načrtovano pot. Predvideno je bilo lepo vreme, 

vendar smo pohod začeli v pravi megli. 

V koloni »v parih po dva in dva« smo zapustili Vipavo. Pot nas je vodila ob robu 

ceste mimo Lož. Tam nas je dodatno vznemirjala še megla, ki se je kopičila skoraj 

pri tleh.  

 

Počasi smo se začeli vzpenjati po blatni 

poti, tudi mimo vinogradov tamkajšnjih 

prebivalcev. Vzpenjali smo se še kar naprej, 

dokler učitelji niso naznanili odmora za 

pijačo. Po tem kratkem odmoru smo spet 

zagrizli v kolena in nadaljevali pot.  

 

 

Ob pogledu na nebo smo v meglici zagledali 

nežen obris sonca, ki se je prebijal skozi 

oblake. Skozi trte je bil to zelo lep pogled. 

In končno nam je sonce ogrelo lica in vsi 

smo bili blazno zadovoljni. Pot smo počasi 

nadaljevali. 

Prvi daljši odmor. Vsi smo se v svoji družbi 

posedli na travo in ugriznili v sendvič ter si 

privoščili kakšno sladkarijo. Seveda pa užitek 

ni trajal večno, saj smo kar hitro skočili na 

noge in nadaljevali s pohodom.  

Hodili smo, se pogovarjali, smejali, nekateri so 

celo poslušali glasbo kljub opozorilom 



učiteljev, a se učitelji niso ravno ozirali nanje. Prispeli smo do Erzelja. To je 

čudovita mala vas s prekrasnim pogledom na Vipavsko dolino, sploh če je tako 

prelepo vreme, kot je bilo zadnjič.  

Pri stari šoli smo naredili kratko postojanko in spet šli naprej. Hodili smo in ob poti 

videli dva izvira. Enega pri Erzelju, drugega pa na poti, nekaj sto metrov naprej. 

Drugi izvir je bil zelo zanimiv, saj so na njegovi gladini rasle neke vrste vodne 

rastline, ki so pokrile celotno površino izvira. 

  

Nazaj smo se vračali po drugi poti, in sicer mimo Slapa. Noge so nas že pošteno 

bolele, a smo morali zdržati še malo. In končno smo se vrnili na našo šolo približno 

ob 12.30. 

Vsi smo si imeli zelo veliko povedati, saj smo žlobudrali skoraj celo pot. Na koncu 

smo imeli vsi blatne čevlje.  

Na trenutke se nam je zdel pohod naporen, večino časa pa smo uživali!  

Pripravila: Tisa Princes Ledinek, 6. a 

 

 

 


