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ODHOD: ob 9:15 iz Dobrine (prevoz ni organiziran, organizator bo na podlagi 
prijav pomagal povezati udeležence)  
ZBOR KOLESARJEV: ob 9:00 na parkirišču pri stari šoli v Dobrini 
 
POTEK: 
Štartali bomo pri stari šoli v Dobrini, kjer je tudi označeno parkirišče. Kmalu se bomo priključili 
Grajski učni poti. Ta nas bo najprej vodila do Mrazovega skorža, ki je bil l. 2011 drevo leta na 
celjskem. Zložen vzpon bo tudi nagrajen s prvim pogledom na naš cilj – Žusem. V Žamerku 
nas čaka nekaj sto metrov strmega in napornega makadamskega vzpona, ki bo mogoče celo 
nagrajen celo z bogatim zakladom grofične Ane, če ga bomo uspeli najti. Mimo gradu se 
bomo dalje vzpenjali proti znani žusemski veduti z 2 cerkvicama in naši najvišji točki ture – 
Stolpu ljubezni, ki je s svojimi skoraj 26 m višine najvišji leseni razgledni stolp v Sloveniji. Ob 
lepem vremenu nam bo ponudil osupljiv razgled po širni Sloveniji in še dlje. Po slikoviti 
gozdni cesti in razglednih travnikih se bomo spustili proti Hrastju, od koder nas loči še samo 
kratek spust po cesti do izhodišča. 

 

 
TEŽAVNOST: kondicijsko srednje zahtevna / tehnično nezahtevna kolesarska 
tura do V3/S2; 600 vm vzpona  
DOLŽINA IN TRAJANJE TURE: 15 km in 2,5 uri neto vožnje + postanki 
OPREMA: brezhibno gorsko ali treking kolo s profiliranimi gumami, obvezno 
čelada, rezervna zračnica, orodje, rokavice, ustrezna oblačila, napitki (vsaj 1 l), 
energijske ploščice, prehrana iz nahrbtnika, priporočeno veljavna planinska 
izkaznica  
VODNIKA: Saša Jagodič, Ivan Škrlec 
 
INFORMACIJE IN PRIJAVE: 

  Saša Jagodič – 041 73 11 99 

  e-mail: sasa.jagodic@gmail.com 
 
 
 

OPOZORILO: S prijavo na izlet udeleženec potrjuje, da je seznanjen z zahtevnostjo izleta ter izpolnjuje zdravstvene, fizične in tehnične 
pogoje za varno sodelovanje na izletu, ima plačano letno članarino v PD in urejeno nezgodno zavarovanje, če je izlet v tujino. 
Udeleženec je dolžan spoštovati navodila in odločitve vodnika, sicer hodi na lastno odgovornost. 
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