
PLANINSKO DRUŠTVO ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO   

VARSTVO  

CELJE 

      

ODSEK ZA POHODNIŠTVO,  IPAVČEVA 18, 3000 CELJE 

Sekcija  PIRAMIDA MARIBOR-PTUJ 

 

 

HLEVIŠKA PLANINA (908 m) 
 

NEDELJA, 14. 10. 2012 

 
 

Zberemo se ob 05.00 uri na ŽP Ptuj in ob 5.30 uri na  parkirišču pred Mercator centrom, na Tržaški 
cesti 14 v Mariboru. Sledi vožnja proti Ljubljani in dalje proti Idriji.  
Od tam nas vodi pot proti HLEVIŠKI PLANINI, ki je hišna gora Idrije. Je poraščen, a vseeno zelo 
razgleden vrh. Podali se bomo mimo KODROVEGA ROVTA do koče na Hleviški planini (818 m), 
kjer je postanek za malico. V koči je možno kupiti pijačo ali malico. Do vrha je le še 10 min.  
Z vrha so lepi razgledi ob jasnem vremenu proti Golakom, Javorniku nad Črnim vrhom, 
Kamniškim Alpam, skozi krošnje dreves tudi proti Julijcem.  
Z vrha se vračamo mimo PRIŽNICE, kjer se nam odpre razgled po krajinskem parku ZGORNJA 
IDRIJCA in globoko spodaj proti Idrijci. Hodili bomo po sprehajalni poti ob RAKAH in kanalu, 
katerega so zgradili za potrebe rudniške črpalke. Rudnik so leta 1987 začeli postopoma zapirati. 
Ogledali si bomo naravni spomenik DIVJE JEZERO, katero je do sedaj raziskano do globine  
160 m, vendar še niso prišli do dna. Voda pod pritiskom izvira iz jamskih rovov in se iz jezera 
izliva v Idrijco kot naša najkrajša slovenska reka – Jezernica, dolge le  55 m. 
 
Koča na Hleviški planini ima žig slovenske planinske poti, zato ne pozabite na dnevnik SPP! 
 

CENA:   28 € 
 

Kaj potrebujemo za pohod? 

 

Priporočamo primerno obleko (vetrovko, dežnik ter rezervno oblačilo v primeru dežja) ,  

primerno planinsko obutev, pohodne palice, zaščitna krema, sončna očala, pokrivalo. 

V nahrbtniku pa naj bo tudi kakšen sendvič in pijača. S seboj pa naj bo vedno tudi 

planinska izkaznica s plačano članarino za tekoče leto in zdravstvena izkaznica. 

 

ODHOD:    ob 5.00 uri, iz ŽP Ptuj 

                  ob 5.30 uri iz Maribora, Mercator center Tržaška 14 

HOJA:    predvidoma 5  ur 

TEŽAVNOST:                     lahka označena  pot 

VIŠINSKA RAZLIKA:  583 m 

POVRATEK  :   v poznih večernih urah (okrog 20.00 ure) 

VODI: Franja Ferk s sovodniki  Izidor Furjan, Jadranka Furjan, Branko Dokl 

PRIJAVE:    Franja Ferk 051 320 988 franja.ferk@gmail.com 

ROK PRIJAVE:   ČIMPREJ OZ. DO ZASEDENOSTI AVTOBUSA 

mailto:franja.ferk@gmail.com

