
 
 

 

 
 

PD ZZV CELJE VABI 
V NEDELJO, 6. NOVEMBRA 2016, 

na NANOS (Vojkova koča, 1240m) 
 

ODHOD 
Zbrali se bomo ob 7. uri na Glaziji. Poseben avtobus odpelje ob 6.15 uri iz Slovenskih Konjic, 

mimo Vojnika, Hudinje, Nove vasi do Glazije, in nato do Žalca, kjer je odhod ob 7.10 uri. 
Sledi vožnja mimo Ljubljane, do Razdrtega. 

 
OPIS POTI 

Do Vojkove koče na Nanosu, 1240 m vodi veliko poti. Najbolj priljubljena je zložna  pot iz 
Razdrtega, ki sprva poteka po travnikih in nato preide v gozd. Na razcepu poti, ko pridemo iz 
gozda, bomo po deloma razgledni strani Nanosa, zastavili korak proti cerkvici sv. Hieronima 

in v smeri oddajnika, ki je viden že od daleč. Do Vojkove koče bomo potrebovali 2,30 ure 
zmerne hoje. Po počitku in malici iz nahrbtnika ali v koči, bomo našo pot nadaljevali proti 

lovski koči, 775 m. Ob čudovitih razgledih na Vipavsko dolino se nam bo v daljavi ob jasnem 
vremenu pokazalo tudi morje. Od lovske koče nas bo avtobus odpeljal v gornjo Vipavsko 

dolino, kjer bomo v vinskem hramu ob siru in pršutu s kozarcem domačega vinca nazdravili 
uspešnemu pohodu…. 

 
ČAS HOJE 

Do Vojkove koče na Nanosu bomo potrebovali 2,30 ure, do lovske koče pa 1,30 ure. Pot ni 
zahtevna. 

 
OPREMA 

Planinska obutev in oblačila, primerna vremenskim razmeram. 
 

Stroški prevoza znašajo 17 EUR, 4 EUR pa potrebujemo za druženje v vinski kleti, ki jih bo 
plačal vsak pohodnik  v vinskem hramu. 

 
PRIJAVE:  Slavko Škrubej, vodnik PZS, telefon  041 613 854 

Vlado Korže, vodnik PZS, telefon     041 465 355 
 
                                                             ALI VESTE … 
…da začetek zgodbe o slovenski himni, Zdravljici, sega v leto 1843, ko je takratni 
šembijski župnik Matija Vertovec 19. julija v Kmetijskih in rokoldelskih novicah objavil 
sestavek Vinske trte, hvala, v katerem je slovenskega pesnika Franceta Prešerna 
naprosil, naj spesni slavospev vinski trti… 
….da je Feri Lajnšček zapisal, da » če padeš na nos, ne prideš na Nanos!« 

 
Mi pa bomo prišli na Nanos in lepo bo! Vabljeni! 

V nahrbtnik vtaknite dobro voljo in Dnevnik, ki obeležuje 10 let PD ZZV Celje! 

 
 

  


