
PLANINSKO DRUŠTVO VELENJE   
Prešernova 22/d,  tel.št. (03) 587-11-34 

http://pd.velenje.si      
                                                                                                                    

 
DATUM IZLETA, čas in 

kraj odhoda 

Sobota, 8. 03. 2014 
ob 8.00  v Velenju (avtobusna postaja), 8.10 v Vinski Gori . 

 

TOMAŽ NAD VOJNIKOM (444 m)  
ORGANIZACIJSKI VODJA - 
TEHNIČNI VODJA 

Tomaž Kumer, mentorice OŠ Gorica, Vinska Gora, Livada, 
Antona Aškerca in Pesje 

VRSTA PREVOZA posebni avtobus 
PREDVIDENI POVRATEK: predvidoma do 13. ure 
ZAHTEVNOST POTI: lahka 
SKUPNA DOLŽINA HOJE: 2.5 ure 
VIŠINSKA RAZLIKA: Sv. Tomaž nad Vojnikom (444 m)  
OPREMA: planinska obutev in oblačila, pohodne palice, pokrivalo, sončna očala, pa tudi 

zaščitna krema za sonce ne bo odveč! 
POTREBNI DOKUMENTI: Planinski dnevnik , plačana članarina za tekoče leto 
MALICA IN PIJAČA: iz nahrbtnika  
OPIS POTI 
Z avtobusom se bomo odpeljali do Vojnika, gručastega trškega naselja na severu Celjske kotline.  
Iz središča kraja se bomo mimo kar dveh cerkva (sv. Florijan in sv. Marija) podali proti našemu 
tokratnemu cilju, vrhu, z imenom Tomaž nad Vojnikom, ki je zadnja leta zelo priljubljena 
planinsko-turistična lokacija okoliških prebivalcev.  
Pot ne bo zahtevna, deloma bo potekala po gozdu, v zgornjem delu nekaj malega tudi po 
makedamsko-asfaltni cesti. Po dobri uri hoda bomo prispeli do tamkajšnjega planinskega doma, 
kjer bo čas za počitek in okrepčilo. Povsem blizu se nahaja tudi podružnična cerkev Sv. Tomaž nad 
Vojnikom, ki je iz 19. stol. Cerkev je grajena iz kamna grajskih razvalin gradu Hocheneke. Prvotna 
cerkev se je v 19. stol. spremenila v razvalino, sedanja stoji na temeljih stare od l. 1890 - 1893. Poleg 
nje  stoji tudi mogočno drevo, pod krošnjo katerega si bomo na prijetnih klopcah, po potrebi 
»oddahnili«, če bo mogoče pa si bomo ogledali tudi samo notranjost cerkve.  
Proti Vojniku se bomo vračali po zahodnem grebenu našega »vrha«, pot pa prav tako ne bo 
zahtevna, saj bomo kaj kmalu ponovno pri našem avtobusu. 
 
Tako kot lani, tudi letos vabimo na izlete vaše starše, stare starše, prijatelje…Več nas bo, bolj bo prijetno. 

Se vidimo! 
 
 

PRISPEVEK UDELEŽENCA: 7€ (člani PD), 10 € (nečlani)  –  za prevoz z avtobusom 
PRIJAVA IN INFORMACIJE: Prijavite se mentoricam na šoli do srede, 5. 3. 2014  

 
OPOZORILO ! Udeleženec je dolžan upoštevati navodila in odločitve vodnika, ter izbor ture  

prilagoditi svojim zdravstvenim in telesnim sposobnostim! 

 
Želimo vam varno hojo in lep planinski dan!   

 


