
 

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: Sobota, 12. marec 2011 
 

KOTOVO SEDLO, 2134 m 
 

VODJA: Janko Marn GSM: 031 314 107 

POMOČNIK: Robi Jere  

ODHOD: 6.00 
ZBORNO MESTO: Trg Osvobodilne fronte 16, Ljubljana – pred bivšo pisarno PD PT Ljubljana 

POVRATEK: V popoldanskih urah 

VRSTA PREVOZA: Osebni avto 

ZAHTEVNOST POTI: Zahtevni turni smuk in zahtevna sneţna tura  

DOLŢINA HOJE: 7 - 8 ur 

RELATIVNA VIŠINA: 1300 m 

OPREMA: Turno smučarska oprema in zimska planinska obleka, cepin, dereze!!  

Po ţelji pohodniške krplje. 

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

DRUGE ZAHTEVE: Primerna telesna pripravljenost  

MALICA IN PIJAČA: Iz nahrbtnika ali v Domu v Tamarju 

OPIS POTI:       

Iz Ljubljane se bomo z avtomobili odpeljali do Planice in tam parkirali. Vzpon bomo pričeli po cesti 

Planica-Tamar in si privoščili počitek pri Domu v Tamarju, 1108 m (1 ura). Nadaljevali bomo po dolini v 

smeri Jalovca in se usmerili na pode pod Kotovim sedlom. Od tu sledi še zadnji vzpon do širokega sedla, 

cca. 2220 m (4-5 ur). Vračali se bomo po smeri vzpona do našega izhodišča.   

Tura je tudi primerna za pohodnike s primerno zimsko gorniško opremo. Lahko vzamete tudi krplje.   
 

V primeru slabega vremena ali večjih količin snega, izlet odpade! 
 

STROŠKI IZLETA:  Morajo biti plačani pred izletom!  15 € - člani društva 

20 € - člani drugih društev 
                                 Prijav po telefonu ne sprejemamo!     Plačilo v pisarni društva.      

Najkasneje 5 dni pred izletom je moţno tudi plačilo na račun društva: 90672-0000133048,  

s pripisom smeri in datuma izleta.  

Pisarna na Cigaletovi 10, Ljubljana 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 posreduje vodnik. 

Sporočite svojo telefonsko številko zaradi uskladitve prevoza z osebnimi avtomobili. 
 

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! 

Želimo varno hojo in lep planinski dan. Srečno! 
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