
1. DRAMELJSKO KOLESARSKO DRUŽENJE 
 

     SOBOTA, 8. MAJ 2010     
 

ZBIRNO 
MESTO 

Ob 8.30 pri Okrepčevalnici Čater, kjer je tudi start in cilj. Start ture bo ob 9.00 uri. 
 

NAMEN 
DRUŽENJA 

Vožnja je v zaprti skupini, kar pomeni, da vsi skupaj startamo, se počakamo na vrhu vzponov in skupaj pridemo na cilj. Čas se 
ne meri!  
Druženje ni tekmovalnega značaja, bistvo je v kolesarskem druženju! 
 

OPIS POTI Pot nas bo vodila čez Laze, mimo ribnika proti Jarmovcu, do bolnice Zime. Nadaljevali bomo preko avtoceste do kmetije Žonta, 
se vrnili pod avtocesto v Jarmovec in nadaljevali pot preko Marija Dobja v Svetelko, kjer bomo zavili proti Straži na Gori, vendar 
se ne bomo povzpeli do vrha ampak zavili desno v Zgornje Dramlje. Za hip zavili na glavno cesto, a že takoj zavili proti Uršuli, 
vendar pri Namigu zavili desno proti Šedini in nato nadaljevali pot proti Razborju. Naredimo en krog po Razborju in se počasi 
vrnemo na izhodišče. Pot lako tudi podaljšamo glede na sestavo udeležencev! Več informacij na zemljevidu! 
 

PODATKI O 
PROGI 

 

Dolžina proge je 26 km, višinskega vzpona je okoli 400 m, okvirni čas izleta (s postanki) je približno 2,5 ure.  
Tura ni zahtevna, je pa rahlo naporna ob kratkih vzponih (nekatere lahko tudi prepešačimo). Vozna podlaga je večinoma 
asfaltna in makadamska, nekaj pa je tudi gozdnih poti.  
 

OPREMA Za turo so primerna tako treking kot gorska kolesa, ne pa cestna (specialke). Priporočjiva je uporaba zaščitne čelade. Vsak naj 
ima s seboj ustrezno rezervno zračnico, za ostalo orodje za najnujnejša popravila bo poskrbljeno. 
 

HRANA 
 
Hrana in pijača iz nahrbtnika. 

CENA Brezplačno.  
PRIJAVE Predhodne prijave niso potrebne, zaželjena pa je elektonska pošta o udeležbi. Za vse dodatne informacije vam je na voljo: 

Boštjan Golež, bostjan.golez@gmail.com; 031/349-505, http://golez.wordpress.com 
 
V primeru slabe vremenske napovedi, tura odpade. Zaenkrat pa je napoved lepa ☺ 

VODENJE Po poti vas bo vodil Boštjan Golež, sami pa poskrbite za svojo varnost in varnost ostalih udeležencev ture.  
 
Vozite na lastno odgovornost in na turi upoštevamo odgovorno ravnanje do okolja! 



 

 


