
Prevoz do Narina in nazaj od Pivke 
Kar nekaj prestopov je res, le tako pa je lahko vožnja  (IJPP) brezplačna. Za prevoz do 
Pivke z osebnimi avtomobili se lahko dogovorite z vozniki za izhodišče, postanke, 
strošek in čas odhoda. To velja  v glavnem za tiste ki nimaji IJPP. Za voznike tako velja, 
da se dobimo v Pivki na ŽP ob 9.30 (iz Ljubljane 60 km - 50 min), od koder se bomo 
skupaj z vlakom zapeljali do Narina. Avto tako ostane v Pivki. 

 
Lokalni nadomestni avtobus 
Ob 7.40 – gre prvi nadomestni avtobus do Logatca 
Iz Ljubljane gre prvi nadomestni avtobus ob 7.40 in se ustavi na Dolgem mostu ob 
7.52. Ustavlja se potem na rednih žel postajah  - Brezovica 08:02 I Notranje Gorice 
08:06 I Preserje 08:09 I Borovnica 8.19 in in pride v Logatec ob 8.49, kjer se pridružite 
potnikom iz drugega avtobusa in se presede na vlak v Logatcu za Pivko 0b 8.53. Vlak 
v Logatcu v vsakem primeru počaka nadomestni avtobus iz Ljubljane. Naslednji prestop 
 je v Pivki ob 9.34 za Narin, kjer se ob 9.40  začne pohod. 

Povratek iz Pivke 
Povratek bo iz Pivke ob 14.07, s prestopom  na nadomestni  avtobus v Logatcu  ob 
14.47, Borovnica  15:17 I Preserje I 15:27 Notranje Gorice I 15:30 I Brezovica II 15:34 I 
Ljubljana Dolgi most 15:44 Ljubljana Tivoli 15:49 LJUBLJANA 15:56 

Direktni nadomestni avtobus 
Ob 8.07- gre drugi  nadomestni avtobus do Logatca 
Drugi nadomestni avtobus gre iz Ljubljane  ob 8.07 in je direkten do Logatca, 
kamor pride tja tudi ob 8.49.  Vlak v Logatcu v vsakem primeru počaka nadomestni 
avtobus iz Ljubljane. kjer se pridružimo potnikom iz prvega  avtobusa in 
se presedemo v Logatcu na vlak za Pivko 0b 8.53. Naslednji prestop  je v Pivki ob 
9.34 za Narin, kjer se ob 9.40 začne pohod 

Povratek iz Pivke 
Direkten povratek  z vlakom  brez presedanja iz Pivke 14.26 v Logatcu ob 14.54  in v  
Ljubljani 15.41 ter se le tu ustavlja, potrebno pa je doplačilo 1,5€ za IC .   

lp Marjan 


