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OPISI DOSTOPOV: 

Markirana pot: 
Izhodišče je vas Potok v Zadrečki dolini. Od tam po 
gozdni cesti do manjšega zaselka (Motorček), manjše 
parkirišče. Tu nas oznake napotijo v gozd, do koče je 
40 minut. 

Dostop z avtom in s kolesom: 
- Iz Nazarij po Zadrečki dolini, skozi naselje Lačja vas. 
Pri oznaki »Farbanca« levo, po lokalni in nato gozdni 
cesti ob potoku Mostni graben sledimo oznakam do 
Farbance – 7 km.
- Iz Vranskega po lokalni cesti čez Ropasijo in Čreto – 
12 km (več različic, ni označeno, nujna karta).

Merilo: 1 : 25.000 (1 cm = 250 m)                                                        Vir: Geopedia



Koča III. kategorije (v sredogorju).
Koča je odprta: ob sobotah, nedeljah in praznikih. 
Sobote: od 8. do 20. ure.
Nedelje in prazniki: od 8. do 18. ure.

Informacije: 041 667 108 (Dušan Bastl, gospodar).

OPISI DOSTOPOV: So na strani s karto.

VZPONI NA VRHOVE:
Tolsti vrh (1.075 m), 1 h 45 (lahka označena tura).

ZANIMIVOSTI V OKOLICI: 
- Markirana pot na Tolsti vrh se priključi na Savinjsko pot in 
   Evropsko pot E-6, ki potekata preko Dobrovelj in Črete na 
   sedlo Lipa.
- Jama Štabirnica (pod Tolstim vrhom).
- Gozdni rezervat Šentjoški vrh ( 10,70 ha).
- Cerkev sv. Jošta (955 m), freske iz 14. in 15. stol. na 
   prižnici grb žovneško–celjskih grofov - 2 h 15.
- Grad Žovnek, družinski grad Celjskih grofov - 1 h 45.

PREHODI: 
- Planinski dom I. Štajerskega bataljona na Čreti (966 m) 
   0,40 h (lahka označena pot).
- Dom na Menini planini (1.453 m) preko prelaza Lipa, 
   4 h 30 (lahka označena pot).

Dom planincev na Farbanci (702 m) Dom planincev Farbanca, domačini ji pravimo Koča na 
Farbanci ali kar Farbanca, se nahaja na jasi sredi gozda, na 
severnem pobočju manjše kraške planote Krašica, ki je del 
obsežnejše Dobroveljske planote. Poleg doma stoji 
antenski stolp, ki je dobro viden iz doline.

Že med prvo svetovno vojno so na tej jasi zgradili taborišče 
za angleške vojne ujetnike. Zato se je prostor nekoč 
imenovali Angleška baraka.

Zgrajena je bila leta 1953 kot gozdarska koča. Ime je 
dobila, ker so v njej pripravljali (mešali) barve za gozdne 
oznake. Leta 1988 je bila obnovljena. Z razvojem gozdnih 
cest je izgubila svoj pomen in je bila 15 let zapuščena.

PD Nazarje jo je leta 2002 prevzelo v najem od Gozdnega 
gospodarstva Nazarje, leta 2006 jo je odkupilo. Dom 
počasi, a vztrajno obnavljamo.

Dom je odprt ob vikendih in praznikih skozi vse leto. 
Dežurstva opravljajo člani PD Nazarje. V sobah je 14 ležišč, 
v gostinskem prostoru je 30 sedežev. Okolica je lepo 
urejena.

Na Dobroveljski planoti je poleg koče na Čreti edina 
planinska postojanka.

Farbanca je središče društvene dejavnosti nazarskih 
planincev. V njej in okoli nje se dogajajo številne društvene 
aktivnosti:

 - izhodišče za zimski pohod na Tolsti vrh,
- akcija kolesar – pohodnik ( tekmovanje v številu vzponov 
   v letu na Farbanco),
- hitrostni vzpon na Farbanco,
- planinski vikend na Farbanci za planinski krožek,
- prvomajsko kresovanje, 
- izhodišče za Robijev pohod,
- kostanjev piknik, 
- družabna srečanja.
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