
 

         50 let 

PLANINSKI 
DRUŠTVI ŽALEC 

 in GALICIJA 

SENIORJI 

PD ŽALEC 
 

 

vabijo na 
 

NANOS - PLEŠA (1262  m) in SUHI VRH (1313  m) 
 

v soboto, 28. oktobra 2017 
 

Odhod avtobusa: ob   5.30  uri izpred podružnične  OŠ na Trju  

                               ob   5.45  uri izpred pisarne PD Žalec 
 

Nanos - ko se peljemo v primorski ali goriški del Slovenije, nas vedno pozdravlja ob poti. Je visoka kraška planota v 

gorski pregraji, ki ločuje celinski del Slovenije od Primorja. 12  km dolga in do 6  km široka kraška planota s strmo 

odrezanim robom, imenovanim Pleša. Poleg Snežnika je najbolj značilna gora na Notranjskem. 
 

Avtobus nas bo pripeljal do vasi Razdrto, na parkirišče v bližini vetrne elektrarne. Razdelili se bomo v dve skupini – s 

katero skupino boste šli, nam lahko javite že pri prijavi, dokončno pa se lahko odločite še na avtobusu. 
 

S prvo skupino pričnemo sprva po skupni poti, vendar se že po 15 minutah ločimo in se na Plešo povzpnemo po strmi 

poti. Ne ustrašite se imena. Na poti so na treh-štirih mestih tudi tehnična varovala, vendar - če ravno nimate strahu pred 

višino - nič težjega, samo za pomoč pri premagovanju težjih odsekov. 

Daljši postanek bomo imeli v Vojkovi koči na Nanosu, kamor prispemo v dobri uri in pol. Tukaj si boste lahko naročili 

topel obrok (za manj čakanja bomo ob startu iz Razdrtega sporočili naše želje na kočo). 

Po okrepčilu se bomo odpravili proti najvišji točki planote – Suhemu vrhu. Do tam bo ura in pol hoje. Malo pod vrhom 

si bomo ogledali »bivak« - v resnici je to nekdanji bunker druge linije italijanskega Alpskega zidu – za ogled so 

potrebne  baterijske svetilke. Na Suhem vrhu bomo ob lepem vremenu in v primerno čistem ozračju uživali v pogledu 

daleč naokoli. 

Sledi spust do vasi Strane, kjer se skupaj z drugo skupino vkrcamo v avtobus. 
 

Seniorji zaradi logistike ne gremo na Vremščico. Ta bo na vrsti v novem, spomladanskem delu programa. 

Izbrali si bomo lažjo, a malenkost daljšo pot. Skupaj začnemo na Razdrtem, a se kmalu razidemo. Mi nadaljujemo levo 

po razgledni poti, ki se ves čas  enakomerno vzpenja  proti Sv. Jeronimu. Tam obrnemo desno proti Nanosu. V dobrih 

dveh urah bomo z vrha znova uživali v razgledih. V Vojkovi koči, 1248  m visoko, pa bomo, tako kot znamo, nabirali 

moči za enako dolg, a še lažji spust pod Suhim vrhom do vasi Strane, kjer nas bo čakal avtobus. 
 

V primeru premalo prijavljenih za avtobusni prevoz bomo izlet izvedli z osebnimi vozili, izlet pa se bo podaljšal 

za kakšno uro. 

Izlet odpade/se prestavi samo v primeru slabega vremena! 
 

Čas hoje: okoli 5 - 6 h. 
  

Povratek je predviden v poznih popoldanskih, oziroma zmernih večernih urah. 
 

Oprema: Dobro uhojeni planinski čevlji, pohodne palice, hrana in pijača iz nahrbtnika, možnost nakupa toplega 

obroka na Vojkovi koči na Nanosu, rezervna oblačila in zaščita pred sončnimi žarki in dežjem, baterijska svetilka. 
 

Prijavite se lahko do četrtka, 26. julija 2017, oziroma do zapolnitve sedežev na avtobusu. 
 

za Seniorje PD Žalec: Dušan Šip, 031 320 242, 

za PD Galicija: 041 666 465  Igor Senič (vsak dan po 19. uri zvečer), 

za PD Žalec:  041 460 716  Matjaž Žohar (vsak dan po 19. uri zvečer), e-mail: matjaz.zohar@gmail.com 

mailto:matjaz.zohar@gmail.com

