
 
 
 
 
GORNIŠKI ŠPORTNI DAN – IZLET NA NANOS, 1262 m 
 

Sporo čilo za u čence 
 
Geografski opis 
Nanos je visoka kraška gozdna planota med 
Vipavsko dolino, Pivko in Hrušico. Gre za izrazito 
gorsko pregrado z obilnimi padavinami, ki celinski del 
Slovenije najbolj izrazito loči od Primorja. Okoli 12 
km dolga in do 6 km široka gmota je z vseh strani 
obdana s strmimi, na zahodu celo prepadnimi, od 
500 do 700 m visokimi pobočji. S številnimi vrtačami 
posut vršni del planote je razčlenjen v podolgovate 
dole in kopaste vzpetine, med katerimi se najvišje 
vzpneta Suhi vrh (1313 m) v njenem jugovzhodnem 
delu in Pleša (1262 m) na skrajnem jugu. Na planoti 
najdemo ledene jame oziroma ledenice, v katerih so 
nekoč sekali led in ga prodajali v Trst. Najbolj značilen vremenski pojav je burja, sunkovit 
veter, ki se po pobočju navzdol proti Vipavski dolini zaganja s hitrostjo prek 100 kilometrov 
na uro. Zaradi burje imajo drevesne krošnje na obrobju planote zastavno obliko. Večino 
gozda sestavljajo bukovi in jelovo-bukovi gozdovi, po prisojnih pobočjih pa je precej 
toploljubnih rastlinskih vrst. Na razgledni Pleši stoji televizijski oddajnik, v bližini pa je tudi 
planinska koča – Vojkova koča. 
 
Zbor in vrnitev 
Pred šolo se zberemo ob 8. uri, na isto mesto pa se vrnemo ob 15. uri. 
 
Izhodiš če in potek poti  
Označena lahka pot se začne nad vasjo Razdrto tik nad avtocesto na višini 620 m. Začetek 
poti nas vodi čez golo reber in v gozd do odcepa zahtevnejše in strmejše poti. Mi 
nadaljujemo po levi poti, ki je sicer nekaj daljša in jo imenujemo tudi stara pot. Pot se počasi 
zložno dviga prek jugozahodnih pobočij in poteka v senci borovcev, mestoma se razgled 
odpre na Vipavsko dolino. Po slabi uri hoje dosežemo rob gozda oziroma kraj z imenom 
Počivalnik, kjer že lahko uzremo tudi morje. Pot postane nekoliko strmejša, saj nas v ključih 
povede do vršnih travnikov oziroma na rob strme planote. Smo že na višini 1020 m, kjer nas 
čaka kamnita cerkev svetega Jeronima. Cerkvica je stara in je nekdaj kazala pot v varni 
pristan mornarjem na Jadranu. Pri cerkvici se obrnemo v desno oziroma proti vzhodu in 
nadaljujemo do kolovoza. Po njem v slabe pol ure pridemo do Vojkove koče, tik pod glavo 
Pleše. Nazaj se vrnemo po isti poti. 
 
Čas hoje 
2.5 uri ob vzponu in 1.45 ure ob sestopu 
 
Višinska razlika  
dobrih 600 m 



Obvezna oprema  
Gojzarji ali visoki čevlji z narebričenim podplatom (lahko tudi bulerji), nahrbtnik (naritnike 
pustite doma!), vetrovka ali bunda, dolge hlače, pulover ali termo jopica, majica s kratkimi 
rokavi, kapa, rokavice, rezervno spodnje perilo, zaščitna 
krema, pokrivalo proti soncu in sončna očala, malica in pijača 
(najbolje v plastenki), kos izolacijske podloge za sedenje na 
tleh (armafleks), zložljivi dežnik, zavitek prve pomoči in vrečka 
za smeti. Za popestritev imate lahko s seboj fotoaparat ali 
igralo (gumitvist). Mobilne telefone pustite doma ali izklopite. 
 
Planinska ko ča 
Vojkova koča na Nanosu, 1240 m, oskrbuje jo Planinsko 
društvo Postojna (zgrajena leta 1949, v celoti prenovljena 1990). 
 
Razgled 

Najlepši razgled je z vrha Pleše. Na vzhodni strani vidimo 
Postojnsko kotlino s Postojno in Javornike nad njo, potem pa se 
zvrstijo gore in vrhovi od Krima do Posavskega hribovja s 
Kumom, Gorjanci in Kočevskim rogom. Na jugovzhodni strani 
so obsežni gozdovi s Snežnikom, zadaj pa so Snježnik, Risnjak 
in drugi vrhovi Gorskega kotarja. Na jugu je pod nami Razdrto, 
zadaj se dviga Vremščica, levo pa gričevnati Brkini. Desno seže 
pogled prek Krasa do Tržaškega zaliva. Na zahodni strani je 
valovita kraška planota Nanosa, levo pod njo pa Vipavska 
dolina z Ajdovščino in Vipavskim Križem. Še bolj na zahodu se 
dviga Trnovski gozd s Čavnom na severni in planoto Tržaško-
Komenskega krasa s Trsteljem na južni strani doline. Pogled 
seže do Julijskih Alp s Triglavom, Karavank in Kamniško-
Savinjskih Alp. 
 

 
Cena športnega dne  
1200 SIT 
 
Izlet v primeru slabega vremena odpade! 
 
Vodja in spremljevalci 
(imena vodje, vodnikov in učiteljev) 
 
 

Pomni 
V gorah:  
- se nadihamo svežega zraka, 
- si pridobimo in utrdimo telesno 
kondicijo, 
- opazujemo lepoto narave, 
- varujemo naravo in ohranjamo njeno 
čistočo in 
- si lahko pridobimo številne dobre 
prijatelje. 
 

Pri hoji: 
- upoštevamo navodila vodje izleta, 
- v skupini hodimo drug za drugim, 
- ko se ogrejemo si slečemo vrhnje 

oblačilo, 
- se ne oddaljujemo od skupine, 

- gledamo pod noge, 
- imamo roke vedno proste – nikoli v 

žepih. 

In sre čno pot! 
 
Pripravil: 
Borut Peršolja , inštruktor planinske vzgoje, Planinsko društvo Domžale 


