
ČRETA (870 m)                                      18.03.2023 
 

 
 
Organizator izleta: Planinsko društvo Pohodnik  
Odhod: sobota, 18.marca 2023 ob 7.00 uri stadion Portovald, pri Tušu 
Vodja izleta: Borut Vukovič – vodnik PZS         
       

POTEK TURE:  Novo mesto – Vransko (340 m) – Dom na Čreti (870 m) – Dom planincev 
Farbanca (702 m) – Nazarje (387 m) – Novo mesto 
 
Osrednjemu delu dobrovoljske planote nad Vranskim, ki je reliefsko izoblikovana v ozko 
gozdnato in travnato sleme je ime Čreta. Zahodni del planote je nekoliko nižji, tukaj stoji na 
obrežni gozdnati jasi majhna lesena cerkev Sv. Katarine, v njeni bližini pa je kmetija 
Zakrajšek. Na višjem vzhodnem delu planote, kjer v gozdu stoji spomenik padlim borcem NOV, 
pa nekoliko nižje stoji znana romarska cerkev Sv. matere božje ali Velika cerkev, kakor ji 
pravijo domačini. Na južni strani Črete leži strnjeno gozdnato rastje imenovano Pod gozdom. 
Tu so leta 1972 postavili Planinski dom na Čreti. 

 
TURA: S parkirišča ob pokopališču začnemo s hojo proti centru vasi do cerkve, kjer je 
križišče. Nadaljujemo po desni strani cerkve, kjer opazimo planinske oznake za Čreto. Dobro 
označena pot nas skozi vas in preko mostu kmalu pripelje do zadnje hiše v vasi. Tu 
nadaljujemo desno na peš pot, ki se vzpne mimo križa in gre nato v gozd. Ko prehodimo ta 
krajši vzpon pa nas pot kmalu ponovno pripelje na cesto. Nadaljujemo navzgor in v križiščih 
nadaljujemo v smeri Črete. Ko pridemo do naslednjega križa ob katerem so kažipoti zapustimo 
cesto in se usmerimo na peš pot, ki sprva preči travnik, nato pa se preko stopnic spusti v gozd. 
Po krajšem spustu pridemo do roba strmega potoka, ob katerem se s pomočjo stopnic vzpnemo 
in nato preko mostička prečimo sotesko potoka. Strmina pobočij nato popusti in pot se 
nadaljuje v prečnem vzponu skozi gozd. Nekoliko višje nas pot pripelje do naslednjega 
zaselka, za katerim stopimo na makadamsko cesto. Po nekaj minutah hoje po cesti, ki ima 
nekaj manjših razpotij (dobro označeno) se le ta spremeni v kolovoz. Kolovoz se nato strmeje 
vzpne in preči hudourniško grapo. Sledi prečni vzpon in pot nas kmalu pripelje do naslednje 



hiše ob kateri je kapelica. Pot ponovno nadaljujemo po cesti navzgor, katero pa po nekaj 
minutah zapustimo. Markacije nas namreč usmerijo ostro desno v smrekov gozd. Po nekaj 
minutah strmina popusti in pot nas pripelje na cesto, kjer nadaljujemo desno. Po kratki hoji po 
cesti pa se levo navzgor odcepi kolovoz, ki nas v dveh minutah pripelje do doma na Čreti. Od 
doma pa se lahko sprehodimo do dveh cerkva, ki sta oddaljeni pet oziroma deset minut. Po 
daljšem postanku v planinskem domu bomo sestopili mimo Doma planincev Farbanca v 
Nazarje. Vrnitev domov v Novo mesto načrtujemo do 18,00 ure.  
                                         
 
                                                                                                                                           

 

 

   

  

SKUPAJ HOJE: 4 ure 
ZAHTEVNOST: lahka markirana pot  
VREDNOST TURE: 14 točk 
HRANA, PIJAČA: iz nahrbtnika, možnost v koči ! 
CENA: 15 EUR  
PREVOZ: avtobus Mrgole d.o.o. (031 633 922) 
PRIJAVE: do 16. marca 2023: 
Marko Rems: 041 779 205; 031 442 715 
 
Članarino PZS za leto 2023 lahko poravnate vsak 
ponedeljek, od 17.-18.ure v pisarni Društva za  
srce in ožilje, Glavni trg 10. 


