
Planinski izlet na Mrzlico, Planinski dom na Kalu 

MRZLICA, mimo Planinskega doma na Kalu (1122 m) 

 
Slika 1: Mrzlica, vir Wikipedia 

Mrzlica je četrta najvišja gora Posavskega hribovja. Z razglednega vrha je lep pogled na Savinjsko 
dolino in hribovja, ki jo obdajajo. Širše območje mrzlice je razglašeno za krajinski park, saj se ponaša 
z bogatim in raznolikim rastlinstvom. 

Zahtevnost: lahka označena pot 

Planinska literatura: Vodnik Posavsko hribovje; Dnevnik Slovenske turnokolesarske poti 

Opozorila: previdnost pozimi (oprema) 

 
Slika 2: Planinski dom na Kalu, foto Jana Petrak Zajc 

  



Planinski izlet na Mrzlico, Planinski dom na Kalu 

Izhodišče: Hrastnik (290 m) 

 Iz Trbovelj ali Laškega se peljemo v Hrastnik, nato v smeri Hrastnik center in vas Čeče. Cesti 
sledimo do oznak za smučišče Rajska dolina. Tu zavijemo desno in kmalu parkiramo na enem 
od parkirišč. 

 
Slika 3: Planinski doma na kalu, foto Jana Petrak Zajc 

Časovnica za eno od možnih poti:  

 Hrastnik – Mrzlica – 3 h 

 
Slika 4: Planinski dom na Kalu, foto Tina Dobelšek 
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Slika 5: Planinski dom na Kalu, foto Tina Dobelšek 

Planinski dom na Kalu: Planinsko kočo oskrbuje mlad par, koča pa je last planinskega društva 
Hrastnik. Še posebej se trudijo, da bi bili na Kalu otroci dobrodošli ter bi tukaj začutili veselje do igre 
v naravi ter hoje v hribe. Planinski dom je lahko dostopen (prav do doma vodi asfaltirana cesta), kar 
pomeni, da je primeren tudi za najmlajše obiskovalce. Dom je odlična izhodiščna točka ali vmesna 
postaja za kolesarje in planince iz Zasavja ter Savinjske doline. V domu nudijo ugodnosti za družine, 
prenočitev za otroke do 5. leta starosti je brezplačna, otroci do 12. leta pa koristijo 50 % polne cene 
prenočišča. Večkrat na leto organizirajo večje dogodke, na katerih imajo napihljiva igrala in glasbo.  

 
Slika 6: Planinski dom na Kalu, foto Tina Dobelšek 



Planinski izlet na Mrzlico, Planinski dom na Kalu 

Za prvi maj imajo večji dogodek za vse generacije, jeseni pripravijo kostanjev piknik, pozimi pa se 
travnik ob koči spremeni v sankališče. O aktualnih dogodkih lahko dobite informacije na Facebook 
straneh in na Instagramu. 
Pri njih je možno organizirati otroške rojstnodnevne zabave, pripravijo vam prostor, pogostitev ter 
rojstnodnevno torto. 

 
Slika 7: Planinski dom na Kalu, foto Tina Dobelšek 

Pred kočo je prostor z otroškimi igrali, planota pred domom pa sama po sebi ponuja velik prostor za 
najrazličnejše aktivnosti na prostem, postavljena sta tudi dva gola za nogomet. Za deževne dni je v 
koči urejen igralni kotiček, lahko si izposodite družabne igre. 

 
Slika 8: Planinski dom na Kalu, foto Tina Dobelšek 
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Lokacija: 
Kal 11 

1431 Dol pri Hrastniku 
Zemlj. širina: 46,173403 

Zemlj. dolžina: 15,107908 

Kontakt: 
Telefon: +386 3 564 18 32 

GSM: +386 40 193 199 
E-pošta: planinskidomnakalu@gmail.com 

Število ležišč v sobah: 67 (14 sob) 

Število ležišč na skupnih ležiščih: 10 

WC: da 

Umivalnica: 
da (tudi tuš), nekatere sobe imajo svojo 

kopalnico 

Topla voda: da 

Dodatno (za otroke): 

 Povezava z akcijama Cici in Mladi planinec: Za dosego bronastega znaka (priporočljivo za 
mlajše osnovnošolce) pri akciji Mladi planinec (https://mk.pzs.si/vsebina.php?pid=113) je 
priporočen izlet v hribovito območje (npr. Posavsko hribovje, kamor spada Mrzlica). Izleti naj 
bodo po lahkih planinskih poteh, vsaj eden nad višino 1000 m, do približno štiri ure celotne 
hoje. 

 Zanimivosti v okolici: Mrzlica naj bi bila gora zelenega možička, menda je tudi votla in 
napolnjena z vodo, v njenih globinah pa živi zmaj. Po bregovoh naj bi švigala orjaška bela 
kača, če se ozrete v nebo in gledate dovolj dolgo pa boste videli vsaj metlo čarovnice, ki 
obletava Mrzliško pogorje in straši otroke. 

 Hoje je približno pet ur. Po priporočilih iz knjige Z otroki v gore (Sidarta, 1998), avtorjev, 
Urške in Andreja Stritarja, je to primerno otroke od 7. leta naprej (vmes počitki) 

 Planinsko znanje in spoznavanje narave: oprema za izlet v gore, navajanje na hojo po lahkih 
označenih poteh, prepoznavanje planinskih oznak (kažipoti, table, markacije), pozdravljanje 
v gorah, opazovanje razgleda, opazovanje rastlin in živali ob poti (več v učbeniku Planinska 
šola). 

 
Slika 9: planinski dom na Kalu, foto Jana Petrak Zajc 
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