
                                                        
 

IN PLANINSKA SEKCIJA BISTRICA OB SOTLI 
 

V A B I T A  NA D R U Ž I N S K I   I Z L E T 
 

 
OPOZORILO: S prijavo na pohod udeleženec potrdi, da je seznanjen z zahtevnostjo pohoda ter izpolnjuje zdravstvene, fizične in tehnične 

pogoje za varno sodelovanje na pohodu in ima plačano letno članarino v PD in ima plačano nezgodno zavarovanje če je izlet v tujino. 
Udeleženec je dolžan spoštovati navodila in odločitve vodnika, sicer hodi na lastno odgovornost! 

Želimo vam prijeten planinski dan! 

 

NA KALNIK (643 nmv) 
 

v nedeljo 02.04.2017 ob 7.00 h. 
 

Od kamnoloma Ljubelj 220 (mnv) na Vranilac (Kalnik) 643 (mnv). 
 

 

Vranilac (643 m) je najvišji vrh planine Kalnik, ki se nahaja   v severozahodnem 

delu Hrvaške. Sama vršna stena nameščena na dolgem prelomljenem grebenu je z juga gola, s 

severne strani delno pogozdena. Ob vrhu je postavljena geodetska oznaka. Petdeset metrov 

vzhodno  je zgrajen TV stolp, ki daje že od daleč s svojo vitkostjo gori Kalnik prepoznavno 

obliko, in olajša orientacijo okoli Kalnika. Do vrha Vranilca pelje več planinski stez in poti, 

zato ga obiskujejo planinci in izletniki. En kilometer od vrha se nahaja do sedaj edini celo leto 

oskrbovan planinski dom na Kalniku. V neposredni bližini pa je stari grad Veliki Kalnik. 
 

Odhod: Zbrali se bomo v Miljani na križišču pri gostilni Šumak (mejni 

  prehod Imeno) 02.04.2017 ob 7.00 h. Prevoz je s kombijem in 

  osebnimi avtomobili. 
 

Smer poti: Miljana – Zabok – Konjščina - Novi Marof – Kamnolom  

  Ljubelj (70 km -1,30h) 
 

Oprema:  Planinska oprema za hojo po sredogorju. Skupaj le 3 ure hoje. 
 

Opis poti:  Začetek hoje je v kamnolomu Ljubelj. Do doma na Kalniku bo 1.30 h hoje. Po 

odmoru se razdelimo v dve skupine (lažjo in težjo).Težja se bo povzpela na vrh Vranilac po 

grebenu 7 zobov kjer je potrebno tudi poplezati. Primerno tudi za otroke ob spremstvu 

odraslih in varovanju le teh v trajanju 45 min.. Lažja skupina se pa sprehodi ob vznožju 

grebena prav tako na vrh Vranilac v trajanju 35 min. Sledi povratek do kamnoloma Ljubelj v 

trajanju 1.00h. 

Napitki in prehrana: Za čas pohoda je hrana, voda iz nahrbtnika. Planinski 

dom na Kalniku je oskrbovan z domačo hrano in pijačo. 
 

Prijave zbirata:  
 

Vodnik izleta: Slavko  Šumak - 068 123 368,  slavko.sumak@gmail.com  

in:   Ivan Šalamon  041-794-104, tehnoservis@siol.net 
 

 

https://hr.wikipedia.org/wiki/Kalnik
https://hr.wikipedia.org/wiki/Hrvatska
https://hr.wikipedia.org/wiki/TV
mailto:slavko.sumak@gmail.com
mailto:tehnoservis@siol.net
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