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ZAKAJ V IDRIJSKO HRIBOVJE IN NA HLEVIŠE?

Koča je odprta ob koncu tedna (petek od 16.00 do nedelje zvečer) in ob
praznikih, ostale dni pa po dogovoru za večje skupine.

Da spoznate petstoletno zgodovino najstarejšega
slovenskega rudarskega mesta,

KOČA NA HLEVIŠKI PLANINI

da spoznate posebnosti umnega preživljanja
okoliških prebivalcev,
da v zibelki slovenskega naravoslovja spoznate
rastlinske in živalske posebnosti,
da obiščete prvi muzej v naravi – Divje jezero,
da spoznate geološke posebnosti,
da prehodite še en del Slovenske planinske poti,
da spoznate Idrijsko-Cerkljansko planinsko pot,
da odkrijete enega izmed geozakladov,

Oskrbniki v koči bodo poskrbeli, da se boste na Hlevišah dobro počutili. Koča
je lahko cilj ali vmesna postaja posameznim pohodnikom, kolesarjem,
rekreativcem, raziskovalcem in organiziranim skupinam. Tam se lahko
okrepčate, prespite, organizirate srečanje, izobraževanje ali tabor.

da se preizkusite v orientaciji,

Nad Idrijo se dvigajo Hleviše (908 m) s prijetno planinsko kočo. Od nekdaj so
tu sonca, svežega zraka in zdravja iskali rudarji, naravoslovci in popotniki.
Kočo, s katero upravlja Planinsko društvo Idrija, so s prostovoljnim delom
zgradili požrtvovalni planinci.

da se preizkusite v gorskem kolesarjenju,
da se v starodavne gozdove podate z lovcem,
da obiščete katero od podzemnih jam,
da preplezate kakšno smer v plezališču Strug,
da se ob osmem marcu udeležite pohoda na Hleviše,
da se udeležite prvomajskega srečanja,
da se odpočijete, naužijete miru in razgleda na
gozdno spokojnost krajinskega parka Zgornja Idrijca,
da zadostite potrebi po telesni aktivnosti,

Koča je dostopna tudi invalidom. Parkirišče je oddaljeno 10 minut hoje.
Gibalno oviranim osebam bomo odprli zapornico in do koče se boste lahko
pripeljali.

IDRIJA

da lahko dan preživite brezskrbno,
da uživate v sončnem vzhodu.

KAKO DO NAS?
Dostopi peš, s kolesom ali z avtomobilom so označeni na
zemljevidu.
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Idrija, s petstoletno tradicijo rudarjenja, stisnjena med hribe in grebene, je
na prestižnem seznamu Unescove svetovne dediščine.

