
       Z Marto po Vojkovi poti na Nanos 
18. julija smo opravili pohod na Nanos po Vojkovi poti. Za nas se je potrudila naša članica 
Marta Bajt. 

 

 

Pohod smo začeli pod lovsko kočo in se nato podali okrog po pobočju Nanosa po krožni 
poti spet do lovske koče. 

 

     

 



V začetku smo hodili po lovski stezi, nato smo prečkali melišče in se povzpeli v kar zahteven 
vzpon do razgledišča, imenovanega Konj. Nahaja se na višini 825m, ime pa je dobilo po 
skali, ki ima obliko konjske glave.  

     

     

     

       



      

     

Ob plapolajoči zastavi smo v spremstvu dežnih kapelj ponosno zapeli našo himno in se 
fotografirali. Na tem mestu se vsako leto na Silvestrovo zberejo podnanoški planinci in 
nazdravijo novemu letu s petjem Zdravljice.  

           



 

     

     

                 



V bližnji kapelici je v okvir postavljena zanimiva pesem Čez konja, posvečena planincem. 

    

Marta nas je postregla s super pecivom in podkrepila s šilcem močnega. 

Dež je ponehal in nadaljevali smo pot. 

    

Med potjo smo v gozdu želeli obiskati spomenik narodnega heroja Janka Premrla- Vojka, a 
ga žal nismo našli. 

Janko Premrl Vojko se je rodil v Podnanosu (nekoč Šentvid) v zavedni slovenski družini 29. 
februarja 1920, umrl pa je hudo ranjen 23. februarja 1943 v Brinovem griču pri Črnem vrhu. 

                



     

     

Malo daljši postanek z malico smo si privoščili v senci pri Šembijski bajti, gasilski koči PGD 
Podnanos. 

Pred leti so na Nanos prihajali kmetje kosit travo. Ko so se utrujeni vrnili s košnje, so 
prenočili v Šembijski bajti. Veliko bližnjih prebivalcev je imelo na Nanosu travniške parcele. 
Tu so pripravljali krmo za živino in jo z vozovi vozili v dolino. Seno je bilo še posebej dišeče 
in ga je živina rada jedla. 

Leta 2004 so začeli gasilci bajto obnavljati in urejati, veliko tudi prostovoljno. Urejena 
Šembijska bajta je na voljo vsem krajanom, ostalim gasilcem, tabornikom, planincem... 

     



     

Po veselem klepetu in počitku smo se podali do lovske koče, danes imenovane EKO Koča 
Nanos. Spet nas je presenetil dež, toda naše druženje pri koči ob kavici pod velikim 
dežnikom je bilo vseeno živahno in prijetno. 

     

     

           



 

Dežne kaplje se niso hotele umakniti, zato smo se z avtobusom odpravili proti domu. 

Toda..... v Vipavi postanek in presenečenje. Naša članica Nadja Mavrič nas je vse prisotne 
povabila na sladoled. Kako se je prilegel! Nadja, hvala za povabilo in super idejo! 

     

Marta, tebi pa hvala za prijeten pohod! 

 

Fotografije: Roman Žižmond in Bruno Scozzai 

Zapisala: Sonja Scozza 

 


