TKO PD Slivnica pri Celju vabi na

kolesarjenje
po Bohorju
nedelja,
14. 4. 2019
ODHOD: ob 13:30 iz avtobusne postaje v Gorici pri Slivnici (prevoz ni
organiziran, organizator bo na podlagi prijav pomagal povezati udeležence)
ZBOR KOLESARJEV: ob 14:00 na parkirišču pri avtobusni postaji Stara Žaga
pri Planini pri Sevnici
POTEK:
Na zložnem makadamskem vzponu do koče na Bohorju, ravno primerno za nabiranje
kondicije po zimi, nas bo večji del poti spremljalo prijetno žuborenje Sevnične. Pri koči si
bomo vzeli daljši odmor, na koči je tudi možnost prehrane. Prav tako se bomo povzpeli tudi
do razgledišča, od koder se bomo ozrli proti Dolenjski. Pri povratku se bomo, če ne bo
preveč razmočen teren, povzpeli še na najvišji vrh Bohorja in hkrati šentjurske občine, Veliki
javornik (1023 m). V nasprotnem primeru pa ga bomo samo obkrožili in se nato po gozdni
cesti spustili do Šentvida pri Planini. Od tam nas čaka samo še nekaj zavrtljajev do izhodišča.
V priimeru slabega vremena bo tura odpovedana oz prestavljena, zato spremljajte obvestila
na spletni in Facebook strani društva.

TEŽAVNOST: kondicijsko srednje zahtevna / tehnično nezahtevna kolesarska
tura do V3/S3; 500 vm vzpona
DOLŽINA IN TRAJANJE TURE: 15 km in 2 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
VODNIK: Ivan Škrlec, Saša Jagodič
INFORMACIJE IN PRIJAVE:
 Rok za prijave: petek, 12. 04. 2019
 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.

