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          VABIMO ČLANICE IN ČLANE DRUŠTVA NA PLANINSKI IZLET: 
 

 

 

DATUM IZLETA: Nedelja 29.01.2023 

Dragov dom na Homu 607 m.n.v.  

VODJA: Ludvik Miklavc GSM: 031 325 593 

POMOČNIK: Martin Škoberne 

ODHOD: Nedelja 29.01. 2023 ob 07.30 uri 

ZBORNO MESTO: Telekom Celje – Lava 1, Celje 

POVRATEK: Nedelja popoldan 

VRSTA PREVOZA: Osebni avto ali kombi/ odvisno od prijav 

ZAHTEVNOST POTI:  Lahka označena pot  

DOLŽINA HOJE: 4 ur 

VIŠINSKA RAZLIKA: 316 m 

OBVEZNA OPREMA!!!! Primerna obutev, topla oblačila 

OBVEZNI DOKUMENTI: veljavna planinska izkaznica, osebna izkaznica 

DRUGE ZAHTEVE: Primerna telesna pripravljenost 

MALICA IN PIJAČA: Iz nahrbtnika in v koči 
Štajersko avtocesto zapustimo na izvozu Žalec, nato pa sledimo oznakam za Žalec. Skozi Žalec sledimo oznakam za Griže, katere dosežemo kmalu za 
mostom preko reke Savinje. V Grižah gremo desno v smeri pokopališča, mi pa parkiramo na parkirišču nasproti župnijske cerkve sv. Pankracija. 
S parkirišča nasproti cerkve nadaljujemo po asfaltni cesti navzgor, na bližnjem križišču pa gremo desno v smeri Homa in Šešč pri Preboldu. Pot naprej nas 
vodi mimo dveh kapelic, nato pa se cesta spusti do križišča v bližini Gostišča pri Zibiki. 
Tu nadaljujemo naravnost (levo pot na Hom čez Zahom), kjer gremo mimo omenjenega gostišča in še nekaj hiš, ko prispemo v gozd se Griže končajo. Malo 
naprej se v levo odcepi direktna pot na Hom, glavno cesto proti Šeščam pri Preboldu pa zapustimo sredi desnega ovinka oz. za prečenjem potoka Lokavec. 
Nadaljujemo po levi cesti proti Homu, ki nas pripelje v naselje Bezovnik (na nekaterih zemljevidih Brezovnik). Tu zapustimo gozd, mimo posameznih hiš pa 
prispemo do križišča ob kapelici, kjer gremo desno (naravnost nemarkirana bližnjica). Sledi nekaj prečnega vzpona proti desni, ko dosežemo neizrazit 
greben Lajnarjevega hriba pa se združimo z markirano potjo iz Šešč pri Preboldu. 
Gremo levo proti Homu, kjer sprva še hodimo po cesti, malo višje pa gremo desno na markirano pešpot proti Homu. Sledi zmeren vzpon skozi gozd, za 
razpotjem, kjer se nam z desne priključi Brdovska pot iz Matk pa pot prehodno postane nekoliko strmejša. Mimo 300 let starega drevesa prispemo do 
kapelice, kjer se združimo z direktno potjo iz Griž. 
Nadaljujemo naravnost, kjer v nadaljevanju hodimo po zložnejšem kolovozu, ko zapustimo gozd pa prispemo na manjši preval, kjer se nam priključi še pot 
iz zaselka Zahom. 
Tu se nam ob pogledu na desno stran odpre lep pogled, ki ob dobri vidljivosti seže vse do Kamniško Savinjskih Alp, mi pa nadaljujemo mimo bližnje hiše ter 
s potjo nadaljujemo po strmi makadamski cesti, kateri sledimo vse do vrha Homa, kjer stojita cerkev sv. Marije Magdalene in Dragov dom na Homu. 

  
 

PRIJAVA IN INFORMACIJE: Ludvik Miklavc – gsm.: 031/ 325 593; Martin Škoberne – gsm.:041/ 663 865 

DATUM: Celje, 23.01.2023 

 Predsednik PD PT:  
 Gojko ŠMID  
OPOZORILO: 
S prijavo na izlet udeleženec potrdi, da se zaveda zahtevnosti izleta, ter izpolnjuje zdravstvene, fizične in tehnične 
pogoje za varno sodelovanje na izletu  in  ima plačano članarino PZS za tekoče leto. Udeleženec je dolžan ves čas izleta 
ravnati v skladu s častnim kodeksom slovenskih planincev in mora dosledno upoštevati navodila vodnikov . 

Lep planinski pozdrav in prijetno počutje med nami! 
 

Želimo varno hojo in lep planinski dan. Srečno ! 
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