Strokovna ekskurzija zeliščarskega društva GINKO Celje na
Banjško planoto
Dne 09.06.2017
V lepem poletnem jutru smo do zadnjega sedeža napolnili avtobus in se ob prijetnem
vzdušju vseh udeležencev podali na pot proti našem cilju – Banjški planoti. Večini od
nas je ta predel Slovenije ostal velika neznanka in verjetnost, da bi se kdo sam podal v
te kraje je bila zelo majhna.
Vožnja je potekala ob prijetnem kramljanju in poslušanju opisa krajev skozi katere
smo se vozili. Zanimivosti in zgodovino tega področja nam je pripravila Jolanda, ki je
žal zbolela in je ni bilo z nami. Tako smo izvedeli nekaj zanimivosti o bitki med
vzhodnim in zahodnim rimskim cesarjem, pa o burji, ki je posegla vmes in odločila o
zmagovalcu.
Nato smo izvedeli še nekaj zanimivosti o reki in mestu Vipavi, o Trnovski planoti,
Novi gorici in o samostanu v Kostanjevici nad Novo Gorico, kjer je pokopan zadnji
francoski kralj Karel X. Burbonski.
Občudovali smo tudi Solkanska mostova in poslušali o njuni zgodovini.
Žal pa nas je preganjal čas, da si teh zanimivosti ob poti nismo mogli ogledati drugače
kot iz avtobusa.

1 Solkanska mostova
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1-1 Zemljevid poti katero smo naredili

V Novi Gorici se nam je pridružil g. Boris Kante, ki je bil naš vodič po Banjški planoti.
Med vožnjo na planoti (700 nm višine) smo slišali zanimivost o naseljevanju in hkrati
o usodi prebivalcev med I. in tudi II. svetovno vojno. O tem pričajo spomeniki
padlim, tako v I. in tudi II. svetovni vojni.
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2 Spomenika padlim iz I. svetovne vojne.

3 Spomenik padlim II. svetovne vojne.

Ustavili smo se pri spomeniku v Trnovem, ki je tudi čudovita razgledna točka, saj se
nam je ponudil razgled na Vipavsko dolino, Furlanijo, Alpe in celo Dolomite. Vozili
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smo se skozi Lokve, Čepovan in še veliko malih, razpršenih zaselkov, ki se imenujejo
po prvotnih prebivalcih.

4 Julijske Alpe z Triglavom

Zanimivo je, da je tu svet gozdnat, s pašniki, skratka veliko je zelenega in ima zato
tudi prijetno klimo.
Naš obisk kmetije Hubjan, v vasi Bate pa je zahteval malo daljši postanek. Pogostili so
nas z odličnimi različnimi siri in čaji, tako, da smo pokupili skoraj vso njihovo zalogo.
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5 - 6 kmetija Hubjan v vasi Bate

Tu se živina še prosto pase na pašniku, trava pa se suši in obrača kot nekoč. Seveda se
to pozna na okusu in kvaliteti sirov.
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7 Zeliščni center Grgarske Ravne

8 Zeliščni vrt v Zeliščnem centru
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Nato smo nadaljevali vožnjo v zeliščni center GRGARSKE RAVNE. Tukaj smo si
privoščili topel obrok in zeliščne napitke. G. Boris nam je predstavil delovanje centra,
ogledali smo si zeliščni vrt in njihovo prodajalno.
Nekateri smo si ogledali še vojaški vodnjak iz I. svetovne vonje, katerega je dala
zgraditi avstrijska princesa.

9 - 10 Vojaški vodnjak postavljen 1915 - 1916
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Spoznali smo, da se tudi takšni odmaknjeni kraji lahko razvijajo s pravim pristopom
in naravnimi danostmi, kot so živinoreja, zeliščarstvo in turizem.
Naša ekskurzija je bila zanimiva in poučna, saj nam je približala nov košček naše lepe,
a manj znane Slovenije.

11 Brstična lilija
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