
 

Planinsko društvo ISKRA Ljubljana 

VABI 
 

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/ 

 v sodelovanju s PD RTV na pohod  
po KRAŠKEM ROBU  -  VELI BADIN 

Občudovanje jesenskih barv in narave 
 

Čas in kraj odhoda 
Odhod v soboto, 6. 11. 2021 ob 7.00 uri pod Halo Tivoli.  Prevoz z avtobusom. 
Vodnice 
Špela Manfreda, Liljana Drevenšek, Erika Bizilj. 
Potek izleta: 
Odpeljali se bomo proti Primorski, v smeri Črnega kala do vasice Movraž, kjer bo tudi izhodišče. Razdelili se 
bomo v dve skupini: 

 daljši pohod iz Movraža na Kuk, do spodmolov, naravnega mostu in cerkvice sv. Kvirika, ca 650 
višincev, 5-6 ur hoje. 

 krajši pohod iz Movraža do cerkvice sv. Kvirika, do spodmolov, naravnega mostu in nazaj do sv. Kvirika, 
ca 300 višincev 3-4 ure hoje. 

Po turi se bomo odpeljali do Marezig, kjer bo možno kosilo v gostilni Karjola, obisk slaščičarne, vinske fontane 
in vinotoča oz. po dogovoru z večino udeležencev.  
 
Značaj izleta 
Namen ture je uživati v jesenskih barvah, lahkotna hoja in opazovanje narave, ruja, borovcev. Ob lepem 
vremenu si obetamo dobrih razgledov proti morju. Tura ni tehnično zahtevna, zahteva pa kondicijsko 
pripravljenost. 
Oprema 
Potrebujete: udobno planinsko obutev in oblačila glede na napoved vremena za ta letni čas.  Vedno je 
priporočljivo imeti: kapo, rokavice, funkcijske majice z dolgimi rokavi, topla vrhnja oblačila, vetrovka, pohodne 
palice, če jih uporabljate, mala prva pomoč.  Zadostna količina pijače, energetske ploščice, suho sadje  ali kar 
navadno jeste na planinskih poteh.  
Glede na situacijo s korona virusom vzemite s seboj tudi zaščitno masko ter potrdilo PCT, spoštovali bomo 
predpise PZS in NIZJ.  
Strošek 

Stroški organizacije in vodenje ture: za člane PD ISKRA Ljubljana in člane PD RTV  ter pridružene člane 
12 EUR, za ostale 15 EUR. 
Prijave 

Prijave na spletni strani društva do petka, do 12.ure. V primeru slabega vremena bomo turo prestavili na prvi 
dan, ko bo ugodna napoved, prijavljeni bodo obveščeni. Informacije spremljajte tudi na spletni strani PD Iskra 
Ljubljana. 
Dodatne informacije  



 

DODATNE INFORMACIJE 
 

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/ 

Špela 031 347 994 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 


