NANOS (1240 m)

08.05.2021

Organizator izleta: Planinsko društvo Pohodnik
Odhod: sobota, 8.maja 2021 ob 6.00 uri stadion Portovald, pri Tušu
Vodja izleta: Gorazd Primic – vodnik PZS

POTEK TURE: Novo mesto – Razdrto (575 m) – Vojkova koča na Nanosu (1240 m) –
Strane (664 m) – Predjama – Predjamski grad (520 m) – Novo mesto
Nanos je visoka kraška planota v gorski pregraji, ki loči celinski del Slovenije od Primorja. Je
12 km dolga in do 6 km široka kraška planota s strmo odrezanim robom, imenovanim Pleša.
Na vzhodni strani ga ločuje predjamski prelom od kraške planote Hrušice, na zahodu pa ga
dolina Bele loči od planotastega Trnovskega gozda. Strma pobočja ga ločijo od Vipavske in
Pivške kotline. Gozdnato planoto obiskujejo planinci in jadralni letalci. Nanos prečkata
Slovenska planinska transverzala in Slovenska geološka pot. Na razgledni točki Pleša stoji
televizijski pretvornik, v bližini pa je Vojkova koča.
TURA: Z avtobusom se bomo v vas Razdrto, kjer bomo nad vasjo parkirali avtobus. S parkirišča nadaljujemo
po asfaltirani cesti, ki preko mostu preči avtocesto in nas na drugi strani pripelje do manjšega križišča pri
planinskih smerokazih. Tu nadaljujemo levo 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.
Nadaljujemo 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. Po daljšem postanku v koči bomo turo nadaljevali in sestopili v vas
Strane, kjer nas bo čakal avtobus in zapeljal še do Predjamskega gradu. Vrnitev v Novo mesto načrtujemo do
19.ure.
Pri vodenju pohoda bomo po navodilih NIJZ upoštevali omejitev skupine na 10 pohodnikov in pri pohodu
ohranjali razdaljo 2 m. Na avtobusu je potrebno obvezno nositi zaščitno masko.

SKUPAJ HOJE: 4 - 5 ur
ZAHTEVNOST: lahka pot
VREDNOST TURE: 15 točk
HRANA, PIJAČA: iz nahrbtnika, možnost v koči !
CENA: 15 EUR
PREVOZ: avtobus Mrgole d.o.o. (031 633 922)
PRIJAVE: do 6. maja 2021:
Marko Rems: 041 779 205; 031 442 715
Članarino PZS za leto 2021 lahko poravnate vsak
ponedeljek, od 17-18. ure v pisarni Društva za

srce in ožilje, Glavni trg 10

www.pd-pohodnik.si

