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ZBIRNO 
MESTO 

Ob 8.30 pri Okrepčevalnici Čater, kjer je tudi start in cilj. Start ture bo ob 9.00 
uri. Predviden je povratek ob 12.30 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 Odpravili se bomo v Šentjur - po drugačnih poteh kot smo navajeni. V Šentjur se 
bomo zapeljali po cestah in potkah, brez da bi se peljali meter po glavni cesti. 
Izpred cerkve se bomo spustili v Laze, preko Jarmovca popeljali v Goričico in se 
ustavili pri Sv. Rozaliji in pogledali na Dramlje z juga. Spustili se bomo v Šentjur, 
povzpeli na Stari trg in se preko Botričnice in Hotunj preko Razborja vrnili nazaj v 
Dramlje. Več informacij na zemljevidu! 

PODATKI O 
TRASI 

 

Pot poteka po lepih stranskih asfaltnih, makedamskih in gozdnih cestah in ni 
zahtevna. 
Dolžina proge je 22km, višinskega vzpona je 400m, okvirni čas izleta (s postanki in 
ogledom) je približno 3,5 ure.  
Tura je primerna tudi za otroke starješe od 10 let obvezno v spremstvu strašev!  

ZAHTEVNOST 
POTI 

1 – lahka  

OPREMA Za turo priporočamo gorska in treking kolesa z dobrim profilom gum! Obvezna 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. Priporočamo kakšno Frutabelo in napitek! 

CENA Brezplačno.  
PRIJAVE Predhodne prijave so zaželjene preko elektonske  pošte ali po telefonu. Vse dodatne 

informacije so vam na voljo na spletni strani PD Dramlje 
http://pddramlje.wordpress.com ali Boštjan Golež, bostjan.golez@gmail.com; 
031/349-505,  
V primeru slabe vremenske napovedi se tura prestavi, poslano in objavljeno bo 
obvestilo na spletni strani do petka 18.00h. 

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! 



 

  
 

"Kolesarski izlet v Šentjur"  
 

Info>> http://pddramlje.wordpres.com  


