
 

Planinsko društvo Pošte in Telekoma Ljubljana 
 

Cigaletova 10, 1000 Ljubljana 
 

Telefon: 01/ 431 61 14 
 

E-mail:   pd.telekom@siol.net     

Internet: www.pdrustvo-ptlj.si 

 
  

VABIMO ČLANICE IN ČLANE DRUŠTVA NA PLANINSKI IZLET: 
 

DATUM IZLETA:          NEDELJA, 20. november 2011 
 

 

PO LOGAŠKI PLANINSKI POTI 
 

HOTEDRŠICA - MEDVEDJE BRDO - ROVTE  
 

VODJA: Boris Lazar GSM: 041 756 352 

POMOČNIK: Joţe Tišlarič                                                          GSM: 040 792 547                                                           

ODHOD: 7:00  
ZBORNO MESTO: Glavna avtobusna postaja Ljubljana (štev. 29) 

POVRATEK: V popoldanskih urah 

VRSTA PREVOZA: Posebni avtobus  

ZAHTEVNOST POTI: Markirana pot, lahka zimska tura  

DOLŢINA HOJE: 5 ur    (skupne hoje cca. 12 km) 

VIŠINSKA RAZLIKA: Vzpon: 450 m, spust: 710 m  Glej priloţeni načrt in profil poti! 

OBVEZNA OPREMA: Planinska obutev in obleka za zimske razmere, rezervna oblačila, gamaše,  

pohodne palice OBVEZNO, dereze (priporočljivo) 

OBVEZNI DOKUMENTI: Veljavna planinska izkaznica, zdravstvena kartica in osebni dokument 

DRUGE ZAHTEVE: Primerna telesna pripravljenost  

MALICA IN PIJAČA: Zaključek na turistični kmetiji »Kisovec«  

ŢIGI: Logaška pp: Hotedršica, Trate, Rovte  ;   Notranjska pp: Medvedje brdo 

OPIS POTI:  

S posebnim avtobusom se bomo odpeljali proti Hotedršici (ţig). Po enournem ogledu lokalnih znamenitosti – še 

vedno delujočega mlina na vodo in črne kuhinje, bomo krenili po makadamski cesti z oznako »N« in »L« 

(Notranjska in Logaška planinska pot). Po prečkanju Medvedjega brda (ţig) se bomo za hip ustavili na ragledišču 

nad observatorijem CŠOD. Nekaj minut naprej, na turistični kmetiji Šinkovec, po naročilu lahko dobimo sodelico 

toplega čaja (1 EUR). Pot nas bo vodila skozi gozd do Rovt (ţig), kjer se bomo vkrcali na avtobus (tisti, ki bi še 

prekipevali od moči, lahko nadaljujejo naprej peš, še dobrih 7 km do Kisovca).  Zapeljali se bomo do »Kisovca«, 

kjer nas bo čakala bogata kmečka pojedina. Ob spremljavi ţive glasbe bomo lahko zaplesali dobre tri ure.  
 

STROŠKI IZLETA:  Morajo biti plačani pred izletom!  20 € - člani društva    
  25 € - člani drugih PD    

 

Prijav po telefonu ne sprejemamo!  Na seznam se uvrstite šele po plačilu! 
 Plačilo v pisarni ali na račun društva TR: SI56 9067 2000 0133 048, s pripisom smeri in datuma izleta. 

Pred plačilom na TR se pozanimajte v društveni pisarni o prostih mestih in takoj plačajte! 

Pisarna na Cigaletovi 10 je odprta: torek, sreda od 16:00 do 18:00 in petek od 9:00 do 11:00. 

             Telefonske informacije pol ure pred uradnimi urami!  Podrobnejše informacije o izletu daje vodnik. 
 

OPOZORILO:  S prijavo na izlet udeleţenec potrdi, da je seznanjen z zahtevnostjo izleta ter izpolnjuje zdravstvene,  

psihofizične in tehnične pogoje za varno sodelovanje na izletu in ima plačano letno članarino PZS. Udeleţenec je dolţan  

ves čas izleta ravnati v skladu s Častnim kodeksom slovenskih planincev ter upoštevati navodila in odločitve vodnika!  
     

              Ţelimo varno hojo in lep planinski dan. Srečno! 

mailto:pd.telekom@siol.net
http://www.pdrustvo-ptlj.si/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profil poti 

Hotedršica 545 

Medvedje Brdo        

         810 

Rovte 700 


