
 

 

PLANINSKO DRUŠTVO ŠEMPETER 
VABI VSE LJUBITELJE GORA NA  

RAZDRTO – NANOS – ABRAM  
V soboto, 08.04.2017 ob 07.00 uri 

Zberemo se pred gostiščem Nekropolis, od koder se z izrednim avtobusom odpeljemo proti Razdrtem. 
S parkirišča nadaljujemo po asfaltirani cesti, ki preko mostu preči avtocesto. Na drugi strani pripelje do 
manjšega križišča pri planinskih smerokazih. Tu nadaljujemo levo po makadamski cesti do mesta, kjer 

se desno navzgor odcepi peš pot na 
Nanos. Pot se sprva vzpne po travnatem 
pobočju, nato pa gre v gozd, kjer nas po 
nekaj minutah pripelje na razpotje poti. 
Prva skupina nadaljuje desno v smeri 
strme poti. Pot se nato še nekaj časa 
zmerno vzpenja, preči melišče. Naprej 
nas pot pripelje do prve jeklenice s 
pomočjo katere prečimo kratko rahlo 
izpostavljeno polico. Pot se nato strmo 
vzpenja po strmem a rahlo poraščenem 
pobočju. Naprej pridemo do za slovenske 
gore nenavadne verige, ki služi kot 
jeklenica. S pomočjo verige se vzpnemo 
po razčlenjenem skalovju do lepega 
razglednega mesta. Pot tu zavije nekoliko 
levo in se naprej vzpenja po 

neporaščenem pobočju. Na bolj strmih delih nam so nam v pomoč varovala, ki pa niso nujno potrebna. 
Večja previdnost je potrebna, če so tla mokra. Strmina nato popusti in pot nas pripelje do koče.  

Druga skupina nadaljuje na razpotju  naravnost v smeri položne poti, ki nas kmalu pelje čez razgleden 

travnik za katerim gre pot v gozd in se začne zložno vzpenjati. Pot naprej se prečno vzpenja proti 

severozahodu, sprva skozi gozd, nato pa po vse bolj razglednem pobočju. Po dobri uri in pol hoje pa 

se nam z leve priključi pot od Svetega Hieronima . Nadaljujemo desno v smeri Vojkove koče. Pot 
naprej se zložno vzpenja po razglednem travnatem pobočju vzporedno z gozdno cesto. Po približno 30 

minutah hoje po vršnem pobočju gore pa se pot usmeri levo v gozd, kjer pred seboj opazimo kočo na 
Nanosu katero dosežemo po nekaj korakih lahkotne hoje, kjer se predvidoma obe skupini združita.  

Po postanku v koči nas pod vodi po pobočju vrha Gramade proti cerkvici S. Heronima, katera je 
omenjena prvič že v letu 1360. Od tu se nekoliko povzpnemo in se vrnemo na markirano pot, ki vodi 
izpred koče na  Nanosu do turistične kmetije Abram , kjer se naša pot zaključi in nas bo čakal avtobus.  

Potrebujete dobro uhojene čevlje, pohodne palice, ne pozabite pa tudi na topla oblačila zaradi pogoste 
burje na pobočjih Nanosa.  Hrana in pijača iz nahrbtnika, bo pa mogoče tudi topel obrok v planinskem 
domu na Nanosu in  na koncu ture na turistični kmetiji Abram.  
 
Za vso pot bomo potrebovali približno pet ur  hoje. Pot je primerna za vsakogar, ki je vajen hoje po 
zahtevnih poteh, saj nas bo prvi del poti vodi po zahtevni poti na vrh Nanosa  oz. primerna za 
vsakogar, ki se nam pridruži na lažji poti pri osvajanju Nanosa.  

 

Prijave sprejemamo do srede,  05.04.2017  oz. do zasedbe avtobusa na telefon 
5701 944 ali 031 501 244.  
Od udeležencev pohoda pričakujemo, da bodo z donacijami oz. prostovoljnimi 

prispevki pokrili strošek prevoza. 


