
 

Planinsko društvo ISKRA Ljubljana 

VABILO 
 

Udeleženci izleta bomo ravnali odgovorno in v skladu s Častnim kodeksom Planinske zveze Slovenije. 
PD ISKRA Ljubljana, Stegne 21, 1000 Ljubljana, http://www.pd-iskra-lj.si/ 

Hleviška planina in Antonijev rov 
Čas in kraj odhoda 

V soboto, 28. avgusta ob 7.00 s parkirišča pod Halo Tivoli ali ob 7.15  z avtobusne postaje Dolgi most. 
Prevoz : s turističnim avtobusom 

Vodnik-i 

Planinski vodnik in pomočniki bodo določeni naknadno. 
 
Potek izleta 
Pohod bomo pričeli okoli 9. ure v centru  Idrije (325 m) in se po lahki planinski poti povzpeli najprej do koče 
na Hleviški planini (808 im ) in nato na vrh Hleviške planine (908 m).  Vzpona je za slabi dve uri. Po uri 
postanka pri koči se bomo vrnili v Idrijo in ob 14. uri vstopili v Antonijev rov. Voden ogled traja uro in pol. 
Ob 16. uri imamo naročeno kosilo v gostilni  Škafar v centru Idrije. Na voljo bosta dve vrsti kosila:  

 kosilo 1: žlikrofi s svinjsko pečenko in sestavljeno solato, 

 kosilo 2: žlikrofi s polivko. 
Kosilo je naročeno za vse udeležence, razen za vegetarijance oz. dietike, ki si bodo  hrano, ki ni zajeta v ceni 
izleta, naročili po lastni izbiri. Vrsto kosila izberete ob prijavi. 
Avtobus bo parkiran v centru Idrije, tako da se bo mogoče preobleči in preobuti pred ogledom Antonijevega 
rova.  
Povratek v Ljubljano predviden okrog 20. ure. 
 
Značaj ture (izleta) 
Lahka planinska tura v skupnem trajanju 3,5 – 4 ure. Turistični ogled rudnika in sprehod po centru Idrije. 

Oprema 

Primerna planinska obutev in oblačila (tudi rezervna/ostane v avtobusu), pohodne palice, zadostna količina  

pijače, dopoldanska malica. Dežnik ali pelerina v primeru deževne vremenske napovedi. Primerna obleka 
in obutev za vstop v rudnik. 

Strošek 

Za člane in pridružene člane PD Iskra Ljubljana  20 EUR s kosilom 1 oz. 15 EUR s kosilom 2, brez kosila 
(izjemoma le za vegetarijance) 10 EUR. 

Prijave 
Na elektronski naslov nadjau@siol.net  najkasneje do četrtka, 26. 8. 2021 do 15. ure  oziroma do zapolnitve 
avtobusnih sedežev ( max 30 oseb). Telefon za dodatna pojasnila: 041 993 189, Nadja 

 
Dodatne informacije 

Izlet je namenjen prednostno članom in pridruženim članom PD Iskra Ljubljana. V primeru prostih mest se 
izleta lahko udeležijo tudi člani drugih društev PZS, le da je zanje cena izleta 30 EUR (s kosilom 1) oz.  25 EUR 
(s kosilom 2)        

Pomembno : Na izletu bomo upoštevali priporočila in navodila PZS in  NIJZ. Vstop v avtobus , 
muzej, rov, gostinski obrat bo omogočen le udeležencem s PCT dokazili, ki se bodo preverjali pri 
vstopu v avtobus. 

 

Toplo povabljeni! 
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