
 

Poročilo srečanja Sekcije goriške regije 16. 6. 2013 
Vera Kanalec, namestnica vodje sekcije 
 
Nedelja je, ura je še zgodnja, sonce pa zelo visoko in vabi nas člane Sekcije goriške regije  na obiranje češenj k 
Valterju in Romani v Slap pri Vipavi. Ob 7.30 se dobimo na glavnem trgu same Vipave, nato se odpeljemo na 
Romanin dom, kjer nas njeni starši pričakajo z zelo dobrim češnjevim pecivom in domačim metinem sokom. Ko 
se okrepčamo nas nedaleč od hiše že vabijo češnje, kje imajo Romanini starši velik nasad. Pa ne samo češenj, ne 
manjka  
tudi višenj ter tudi drugega sadja. 
Ko smo imeli že dovolj češenj, se odpravimo nazaj do hiše, saj je sonce že močno pripekalo. V hladni senci pod 
drevesi, ki jih ne manjka okoli hiše, smo še malo posedeli in prijetno poklepetali. Oči so nam počivale na zelo 
lepih raznobarvnih rožah, ki jih neguje Romanina mama in obkrožajo hišo in okolico. Cvetje je tako lepo, da 
ženske nismo mogle od tam brez podtaknjencev. 
Pot smo nadaljevali v Brje, kjer je Darjin in Borisov dom. Tu smo pripravili in vložili več kot 15kg češenj. Vmes 
smo se zelo zabavali ter žvižgali, da nismo pojedli preveč češenj. Darja nam je za kosilo postregla z zelo dobro 
zelenjavno mineštro, palačinkami in domačim pecivom. Njun dom je zelo prijeten in izžareva veliko toplote in 
domačnosti, tako da je bilo naše razpoloženje med vlaganjem češenj zelo razigrano in "na višku". 
Čas nam je zelo hitro mineval in kar naenkrat je bila ura 16.00, ko smo končali z delom. Obrali smo res zelo 
veliko češenj, tako da jih je nekaj ostalo še za nas. 
Dobre volje in tudi malo prijetno utrujeni smo se ob 17.00 poslovili in odpravili vsak na svoj dom. 
Celo pot do doma, nas je sonce, ki nas je zgodaj zjutraj popeljalo na obiranje češenj, spremljalo tudi do doma. 
Za tako lepo preživeti dan, se zahvaljujemo Valterju, Romani in njenim staršem za češnje, Darji in Borisu za 

čudovito dobro mineštrico in prijetno razpoloženje, Mileni in Mojci za hiter in udoben prevoz, mojemu možu pa 

gre zahvala, ker me je prenašal cel dan. 


