
ZAVIŽAN (1676 m)                         11.05.2019 
 

 
 

Organizator izleta: Planinsko društvo Pohodnik 

Odhod: sobota, 11.maja 2019 ob 6.00 uri stadion Portovald, pri Tušu 

Vodja izleta: Borut Vukovič – vodnik PZS         

 

         
 

POTEK TURE: Novo mesto - Metlika (mejni prehod) - Senj - Nacionalni park Severni 

Velebit (1520 m) - Planinski dom Zavižan (1594 m) - Veliki Zavižan (1676 m)  

 

Zavižan je vrh, ki leži nad Zavižansko kotlino v nacionalnem parku Severni Velebit. V bližini 

vrha se nahaja botanični rezervat Zavižan-Balinovac-Velika kosa, pod planino Vučjak pa 

stoji planinski dom Zavižan, ki je najvišja stoječa planinska koča na Hrvaškem. Okrog stavbe 

so razpostavljene meteorološke merilne naprave. Tudi meteorološka postaja Zavižan je 

najvišje ležeča postaja na Hrvaškem. Iz okoliških vrhov Veliki Zavižan (1676 m), Balinovac 

(1601 m), Velika Zavižanska kosa (1620 m), Vučjak (1644 m) se nam odprejo čudoviti 

pogledi na Kvarnerske otoke in Liko. 

TURA: Za avtoceste Zagreb-Split se usmerimo na izvoz Otočac. Cesti naprej sledimo proti vasi Krasno in 

S.Velebit. Pri vstopu v Nacionalni park plačamo vstopnino in se peljemo naprej do kapelice, kjer parkiramo.  

S parkirišča nadaljujemo proti planinskemu domu Zavižan do manjšega sedelca med Vučjakom in Veliko 

Koso, kjer se nam odpre lep pogled proti morju. Tu zapustimo cesto in se usmerimo levo po travnatem 

pobočju proti vrhu. Po nekaj minutah hoje po travnatem pobočju nas pot pripelje na vrh Velike Kose.  

Z vrha se spustimo po markirani poti navzdol proti Balinovcu. Pot, ki se nekaj časa spušča nas nato pripelje 



na večji travnik za katerim nas pot pripelje v bolj kamnit svet. Malo pod vrhom pa nam pot zaustavi tri metre 

visok kamin, ki je zavarovan. Prehod ni težaven. Naprej sledi le še nekaj korakov hoje do razglednega vrha.  

Z Balinovca se spustimo na drugo stran po markirani pot, ki se kar strmo spušča po neporaščenem pobočju. 

Nekoliko nižje pot zavije levo v gozd in se spusti do razpotja, kjer nadaljujemo desno. Po nekaj minutah pa 

nas smerokaz za Veliki Zavižan usmeri desno navzgor. Pot naprej se kar strmo vzpenja skozi gozd, nato pa 

strmina popusti in pot nas pripelje na ravno travnato jaso. Na koncu jase pot zavije desno in se ponovno 

začne vzpenjati. Do vrha sledi še pet minut vzpona po vse bolj razglednem pobočju. Po krajšem postanku na 

vrhu Velikega Zavižana bomo sestopili do planinskega doma, kjer bomo imeli daljši postanek. Vrnitev 

domov v Novo mesto načrtujemo do 20,00 ure. 

 
 

 
 

 

SKUPAJ HOJE: 3-4 ure  

ZAHTEVNOST: nezahtevna markirana pot  

VREDNOST TURE: 14 točk 

HRANA: malica iz nahrbtnika, topli obrok v domu 

CENA: 25 EUR  

PREVOZ: Mrgole d.o.o. (031 633 922) 

PRIJAVE: do 9. maja 2019: 

Marko: 041 779 205; 031 442 715 

Dokument: osebna izkaznica ali potni list   

 

           www.pd-pohodnik.si           


