
                KOLESARSKA POT PO VIPAVI 

 

Kolesarsko pot smo začeli ob 9.00 pred Osnovno šolo v Vipavi. Tam smo se zbrali 

in predstavila sem jim Vipavo ter današnjo pot , ki je izgledala takole: 

Na začetku smo se odpravili na Gradiško turo, kjer smo, kdor je želel, spili kavo 

in občudovali lep razgled ter okolico. Pot smo nadaljevali do izvirov Vipave. Tako 

sem jih predstavila: 

                                                           

     

Nadaljevali smo na trg Vipave do Lanthierjevega dvorca : 

                                                        

 

 

                 IZVIRI REKE VIPAVE  

Le par korakov iz Glavnega trga v Vipavi se 

nahajata 2 glavna izvira reke Vipave, to sta 

Podfarovž in Podskala. Poleg omenjenih izvirov 

osrednje predstavljajo tudi izvir za Taborom, v 

Podlipci, v Jami in Slezencu. Reka Vipava ima 

edina v Evropi deltast izvir. 

                           DVOREC LANTHIERI 

Na vipavskem glavnem trgu kraljuje prelep baročni 

dvorec, ki so ga grofje Lanthieri zgradili leta 1659. Več 

stoletij je bil pomembno upravno, kulturno in 

družabno središče zgornje Vipavske doline. Zaradi 

odlične lege ob pomembni prometni povezavi, udobja, 

lepega parka in gostoljubnosti je dvorec v 17. in 18. 

stoletju gostil številne pomembne osebnosti, tudi 

vladarje in slovite umetnike, kot je denimo beneški 

komediograf Carlo Goldoni. Dvorec je bil pred nekaj 

leti temeljito obnovljen, v njem deluje Visoka šola za 

vinogradništvo in vinarstvo ter drugi pedagoški in 

raziskovalni programi Univerze v Novi Gorici. 

 



Ko smo končali z ogledom smo odšli v park, ki je nasproti dvorca. Tam smo si 

ogledali fontano in kipe puttije. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ob 12.00 smo odšli na kosilo na Zemono. Najprej pa sem jim povedala nekaj 

besed o dvorcu.  

 

 

       PUTTI – ji – kamniti baročni kipci dečkov 

 V grajskem parku so bili nekoč ob stezah 

postavljeni kamniti kipi dečkov ali puttijev, ki 

so med zelenjem in drevjem še dodatno 

polepšali park. Kamniti kipi dečkov v rokah 

držijo pridelke, živali in razne predmete. 

Predstavljajo značilne stvari, ki so jih imeli 

vtem času in vsakodnevna opravila. Med 

najlepše ohranjenimi je putti, ki predstavlja 

zimo. Kip dečka je oblečen v plašček, naroki 

ima muf, v katerem si greje roke, na glavi pa 

nosi kučmo. 

                           DVOREC ZEMONO 

Dvorec Zemono  stoji na griču (139 mnm) 
med vinogradi v bližini istoimenskega 
kraja v Vipavski dolini, okrog 2 km zahodno 
od Vipave. Zgrajen je v renesančnem slogu z 
značilnimi polkrožno zaključenimi 
zunanjimi arkadami ter poslikan je s freskami 
neznanega avtorja. V njem zdaj pogosto potekajo 
razne prireditve: koncerte klasične glasbe, likovne 
razstave in poročne slovesnosti. V kletnih prostorih 
je restavracija. 

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Mnm


Po kosilu smo odšli na Vipavsko pokopališče kjer stojijo sarkofagi. Tam smo si 

jih ogledali in povedala sem nekaj besed o tem : 

 

  

 

 

Po ogledu sarkofagov smo odšli nazaj na trg kjer smo si privoščili najboljši 

sladoled v Vipavi v kavarni Marjanca. 

Naš izlet smo zaključili pred osnovno šolo, se poslovili in odšli naprej novim 

pustolovščinam na proti. 

 

Maja Andlovec, 8. b 

  

 

 

 

 

 

 

                         SARKOFAGI 

Egiptovska sarkofaga se nahajata na 

mestnem pokopališču v Vipavi, kjer si 

lahko ogledamo tudi zanimivo cerkvico 

sv. Jožefa. Anton Lavrin (1789-1869) je bil 

egiptolog, raziskovalec in generalni 

konzul. V Vipavo je v začetku 19. stoletja 

pripeljal dva egipčanska sarkofaga, ki so 

ju našli v grobnici egipčanske dinastije ob 

vznožju piramid v Gizi. Sarkofaga izvirata 

iz časa okoli leta 2450 pr.n.št. in sta iz 

rdečega granita. Sta največji znamenitosti 

na pokopališču.  



 

 


