MEPI ODPRAVA – POTOPIS
Uvod
V nedeljo 20. maja smo se Mepijevci Osnovne šole Orehek Kranj odpravili na našo MEPI
odpravo. Tokrat smo že malo vedeli, kaj naj pričakujemo, saj je bila za nami že odlično speljana
predodprava. Naša pot se je začela v Kubedu in se prvi dan končala v vasi Movraž, naslednji
dan pa v vasi Črnotiče. Namen naše odprave je bil pisanje potopisa, zato smo na vsaki točki
napisali kratek povzetek naše poti. Skupino Kivijev, kot smo se imenovali, smo sestavljali: Lea
Ažbe, Brina Erznožnik, Gašper Jenko, Anara Nemanič, Brina Nemanič, Nejc Urh in Mark Žibert,
večji del poti drugega dne, pa nas je spremljal tudi kuža, ki smo ga poimenovali Kivi Junior,
krajše Kivi.

Lačna, 8.50
Ob prihodu v Kubed smo skupaj načrtovali našo pot do vrha Lačne, naše 1. točke MEPI
odprave. Na začetku poti smo srečali prijaznega fantka, ki nas je popeljal do markirane poti, ki
je vodila do stolpa na Lačni. Med potjo smo se ustavili tudi v ogradi z osličkom in dvema
kozicama, ki smo jih lahko tudi pobožali. Gozdna pot je bila dokaj slabo prehodna, a markirana
z modrimi črtami. Nad nami se je že razpenjal sinje moder obok, napovedujoč prečudovit dan.
Celo pot nas je spremljal vonj smilja. Pot je vodila med redkimi borovci in po približno 50
minutah smo prišli do stolpa na Lačni. Stolp je visok približno 15 metrov in z vrha se nam je
odprl lep pogled na morje na eni strani, na drugi strani pa smo obujali spomine na našo
predodpravo, saj smo videli most, pod katerim se je nahajala začetna točka predodprave. Na
splošno, smo MEPI odpravo začeli z odličnim vzdušjem, ki ga je spremljalo tudi odlično vreme.
(Odhod 9.10)

Smokvica, 9.55
Z vrha Lačne nas je kamen z napisom usmeril na pot v smeri Sočerge. Pot so ves čas
označevale table z narisanimi gobicami, saj se ta pot imenuje Gobova učna pot. Po vrhu
grebena smo hodili 10 minut, nakar se je pot razcepila. Nekaj časa smo bili v dilemi, katero naj
izberemo, nato pa smo se odločili za desno, ki se je rahlo spuščala, saj je tabla z gobico
nakazovala v to smer. Pot smo nameravali nadaljevati po glavni cesti, a nanjo nismo naleteli,
saj smo prej priči do točke, s katere s katere smo že videli Smokvico, a do nje sta vodili dve
poti. Izbrali smo pot, ki je vodila naravnost in se med potjo razveselili prvih češenj in – kot nam
že ime vasi pove – smokvic, ki pa na žalost še niso bile zrele. Po poti smo kmalu prišli v vas.
Hiše so bile zgrajene v primorskem slogu, prav tako tudi cerkvica, pred katero smo posedeli v
senci lipe in si natočili vodo. Srečali smo tudi gospoda, ki nas je opozoril na kače, ki naj bi se
pojavile v nadaljevanju poti. (Odhod 10.15)

Vela Griža, 11.53
Iz Smokvice smo po glavni cesti prišli do druge ceste, ki nas je skoraj pravokotno sekala. V roku
pol ure smo našli kar 4 možne poti. Po krajšem premisleku smo eno izločili in se odločili da
poskusimo svojo srečo na poti, ki se je kmalu izkazala za zelo slabo, saj smo ugotovili, da vodi
v popolnoma napačno smer, zato smo se vrnili in prišli nazaj na glavno cesto. Ponovno smo si
vzeli čas za razmislek. Odšli smo nazaj do majhne poti, ki naj bi vodila do Sočerge. Odločili smo

se zanjo, saj je vodila, v vsaj približno pravilni smeri. Pred sabo smo kaj kmalu zagledali še našo
drugo skupino Princeske in se tako prepričali da sm0 res na pravi poti, v kar smo do prej močno
dvomili, saj ta pot ni bila nič več kot malo pohojene trave. Ker smo jih srečali, smo jih morali
počakati, da grejo naprej, vendar očitno nismo čakali dovolj dolgo, saj smo jih kmalu ujeli še
enkrat. Pot se je ves čas rahlo vzpenjala in čez nekaj časa smo prispeli na golo planoto, ki se
nam je zazdela vrh Vele Griže. Učitelj nam je povedal, da to ni to in kmalu smo našli boljšo pot,
ki nas je pripeljala do sence borovca, kjer smo se hvaležno skrili pred žgočim soncem. (Odhod
12.15)

Sveti K(v)irik, 12.40
Od Vele Griže nas je lepo urejena pot vodila po grebenu mimo cvetočih rujev do cerkvice
Svetega K(v)irika, Ruji so cveteli v treh različnih barvah in so bili na splošno zelo lepi. Pot nam
je bila zelo všeč, saj je vodila po vrhu planote, pihal je lahen vetrc in pogled nam je uhajal
cerkvici, ki smo jo že videli v daljavi. Cerkvica je bila obdana s cipresami, kamnitim obzidjem in
pokopališčem z lepimi nagrobniki. Pod borom smo posedeli in si privoščili prvo resno malico.
(Odhod 13.23)

Naravni most, 13.55
Pot se je nadaljevala v podobnem slogu kot prej še nekaj časa, kmalu pa nas je privedla na rob
pečine, kjer nas je preplavil adrenalin, saj je bil na naši desni kar globok prepad. Pot je na tem
delu vodila po zelo skalnatem terenu, skale na poti so bile kar ostre, pot pa nam je bila vseeno
zelo všeč, poleg tega pa je bila zelo lepo markirana z označbami in puščicami za naravni most.
Razgled med skoraj celotno potjo je bil neverjeten. Dolino je prekrival mešani gozd. Z vrha
smo lahko opazovali tudi hrvaško stran. Ob prihodu na naravni most pa nas je navdušil tudi
pogled na resničen naravni most ki se je vzpenjal zraven poti. (Odhod 14.30)

Dvori, 15.10
Od Naravnega mostu smo se vrnili po delčku iste poti do križišča, kjer nas je napis na skali
usmeril proti Dvorom. Gozdno pot je kmalu sekala makadamska pot, a nismo nadaljevali po
njej, temveč sledili markacijam, ki so nas privedle do naslednjega križišča, kjer smo ponovno
srečali Princeske. Ena pot je bila zelo strma in je vodila navzgor proti Lačni, druga pa v
neznano. Odločili smo se za prvo in kmalu prišli na novo križišče, kjer bi lahko šli desno gor ali
pa levo navzdol. Sprva smo se odločili za desno navzgor, a ko smo zaslišali lajanje iz naše leve,
smo se obrnili in nadaljevali navzdol. Res smo prišli v Dvore, kjer so nam Princeske povedale,
da bi tudi po desni poti prišli v Dvore, a na daljši način. Pri domačinih smo še natočili vodo se
odpravili proti današnjemu cilju, Movražu. (Odhod, 15.45)

Movraž, 16.20
Domačini, pri katerih smo natočili tudi vodo, so nam povedali po kateri poti se da priti do
Movraža. Izmed treh možnosti, smo izbrali najbolj ''ziher'' pot, glavno cesto, ki smo ji sledili
vse do Movraža. Pot nam je minila hitro, saj smo jo prehodili v pričakovanju cilja. Na pot se niti
nismo kaj preveč osredotočali, saj smo vedeli, da moramo samo slediti glavni cesti, pa tudi
Movraž smo imeli ves čas skoraj na dlani. Kmalu smo tudi prispeli v vas in nahrbtnike odložili
pri našem prenočišču in se brez njih vzpeli do današnjega cilja, cerkvice Marijinega
Vnebovzetja. (Odhod 8.00)

Veli Gradež, 9.00
Po naši dobro prespani, a kratki noči in odličnem zajtrku smo se odpravili novemu cilju naproti,
Velemu Gradežu. Še prej smo v vasi napolnili zaloge vode pri gospodu, ki ima v lasti tudi
nogometno igrišče na katerem smo prespali noč. Ob tabli za konec vasi smo zavili na asfaltno
pot, ki se je kmalu prelevila v gozdno pot proti Kuku. Pot je bila odlično urejena, na križiščih pa
so nas dobro usmerjali smerokazi za Kuk in Slavnik. Ves čas smo se vzpenjali skozi iglasti gozd
s pogledom na dolino, ki smo jo pustili za sabo. Ko pa smo prišli na vrh, nas je pričakala široka
planota z osamelimi borovci, grmički in ogradami s kravami. Pogled nam je spet uhajal k morju,
ki se je lepo videlo. Izjemno pa je bilo tudi vreme, ki je bilo sončno, a ravno prav vetrovno.
(Odhod 9.27)

Dol pri Hrastovljah, 10.00
Po polnjenju duše s prelepim razgledom z naše kraške planote, smo pot nadaljevali po
makadamski označeni poti proti Dolu pri Hrastovljah. Ves čas smo se spuščali, dokler nismo
prispeli do doline, ki smo jo prej občudovali z vrha Velega Gradeža. Med potjo, pa smo zelo
razveselili tudi Gašperja, ki si je cel včerajšnji dan želel jesti češnje, in danes smo jih na manjšem
gričku končno našli, in jih malo ''porabutali''. Odpočili smo si v senci dreves na nadhodu nad
železnico, kjer je bila naša točka. Malo pred njo pa je bil tudi makadamski nasip, v katerega
smo s palico zapisali MEPI, za spomin na našo odpravo. (Odhod 10.20)

Sveti Štefan, 10.55
Po odhodu iz točke smo najprej pri domačinki napolnili plastenke z vodo in malo poklepetali.
Malo naprej po cesti smo opazili pava v kletki pred gasilskim domom. Tam smo tudi povprašali
za pot proti Svetemu Štefanu in dobili navodila za nadaljevanje poti samo po makadamski cesti
naravnost. Na tej točki poti pa se nam je pridružil tudi kuža, ki nas je spremljal vse do cilja in
tako z nami prehodil --- kilometrov. Poimenovali smo ga po naši skupini, torej je dobil novo ime
– Kivi Junior, krajše Kivi. Pot se je rahlo vzpenjala in ponovno smo dobili pogled na dolino. Na
vrhu zadnjega klanca pa nas je pričakala idilična cerkvica Svetega Štefana z manjšim
pokopališčem. (Odhod 11.40)

Podpeč, 12.36
Od cerkvice smo pot nadaljevali po široki makadamski stezi, ki se je vila med zasebnimi
zemljišči. Zagledali smo markacijo na levi strani, ki smo ji želeli slediti, a smo si premislili zaradi
napisa ''Prepovedan prehod – privatno''. Zato smo ostali na naši stezi, ki je kmalu ostro zavila
na levo. Tam je bil tudi manjši odcep na desno, a mi smo nadaljevali po levi. Nekaj časa smo
hodili po cesti, nato pa je naše pogovore presekal krik Brine in Lee, saj je njima pot presekala
– po njunih pripovedih OGROMNA – kača. Po malo daljšem a dokaj položnem vzponu smo
prišli na asfaltno cesto, po kateri smo po 20 minutah, tudi ob pomoči prijaznega domačina,
prispeli v Podpeč. Po strmih stopnicah smo prišli do okroglega obrambnega stolpa in odprl se
nam je lep pogled na strme stene na desni in vas Hrastovlje v dolini pod nami. Opazili smo tudi
našo zaletno točko Kubed, kar nas je res napolnilo s ponosom, ob zavedanju koliko smo že
prehodili. (Odhod 12.56)

s

Praproče, 15.15
Iz Podpeči smo nadaljevali po asfaltni cesti in skoraj zgrešili lokalno cesto do Črnotič. Dobro
urejena makadamska cesta se je vila po pobočju grebena in kar nekaj časa vodila vzporedno z
železnico. Nato se je dvakrat razcepila in obakrat smo zavili v desno. V nadaljevanju se je cepila
še nekajkrat in vedno smo izbrali bolj uhojeno pot, saj je kazalo, kot da večine križišč ni bilo na
zemljevidu. A po približno pol ure hoje smo ugotovili, da pot zavija preveč v desno in gre vse
višje namesto nižje. Še nekaj časa smo vztrajali na njej, nato pa smo se le obrnili in prišli nazaj
na pravo pot. Vmes smo se nekateri še vzpeli na lovsko opazovalnico, da bi z nje morda uzrli
vas, a sreča ni bila na naši strani. Kmalu smo našli točko nahajanja na zemljevidu in po parih
minutah prišli do vasi Praproče. (Odhod 15.35)

Črnotiče, 16.40
Iz Praproč smo kar hitro začeli nadaljevati po asfaltni cesti v smeri hriba Marije Snežne, saj se
je iz daljave zaslišal grom in si res nismo želeli biti mokri. Pot se je prelevila v makadamsko in
nato celo v travnato. Z desne strani smo obšli hrib in nato zavili levo. K sreči smo prišli na pravo
gozdno cesto, ki je prečkala železnico in nas za zaključek MEPI odprave še enkrat obdarila s
češnjami. Zdaj smo na cilju in upravičeno smo zelo ponosni nase. V dveh dneh smo namreč
prehodili – z izgubljanjem vred seveda - slabih 45 kilometrov in to z 15-kilskimi nahrbtniki na
sebi. A bilo je vredno. Mislim da vsi lahko rečemo, da nas je MEPI res izboljšal kot osebe. Če ne
drugega, smo se res naučili dela v skupini in poglobili prijateljske vezi.
HVALA TI, MEPI!

