
3. DRAMELJSKO KOLESARSKO DRUŽENJE 
 

SOBOTA, 12. MAJ 2012     
 

 
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 Najprej nas čaka spust skozi Laze, pod avtocesto čez Trnovec mimo Bolkotovega ribnika proti Hotunjam. Tukaj si ogledamo 
rojstno hišo kartografa Blaža Kocena. Potem se spustimo mimo Mastenovih ribnikov in po gričevnatem svetu sledimo železniški 
progi proti Ostrožnem, kjer zavijemo v hrib in se po grebenu začnemo vračati proti Slatini. Spustimo in vzpnemo se nazaj v 
Razbor, zapeljemo mimo ribnikov pod avtocesto v Šedino. Naredimo še en spust po gozdu in po kratkem vzponu se vrnemo v 
Dramlje. Več informacij na zemljevidu! 

PODATKI O 
PROGI 

 

Dolžina proge je 26 km, višinskega vzpona je okoli 500 m, okvirni čas izleta (s postanki in ogledom) je približno 3,5 ure.  
Tura ni zahtevna, je pa lahko rahlo naporna ob kratkih vzponih (nekatere lahko tudi prepešačimo). Vozna podlaga je večinoma 
makadamska (9,0 km) in asfaltna (14,6 km), nekaj pa je tudi poti (2,6 km). Tura je primerna tudi za otroke v spremstvu 
staršev. Starši sami ocenite ali je vaš otrok zmožen prepeljati takšno traso.  

ZAHTEVNOST 
POTI 

2 – lahka  

OPREMA Za turo so primerna tako treking kot gorska kolesa, ne pa cestna (specialke). 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. 

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! 



 

 


