
TKO PD Slivnica pri Celju vabi na 

 

kkoolleessaarrjjeennjjee  ppoo  

ppllaanniinnaahh  ppoodd  

KKooššuuttoo  
        

22..  77..  22001166  
 

ODHOD: ob 7:00 z avtobusne postaje v Gorici pri Slivnici (prevoz ni 
organiziran, organizator bo na podlagi prijav pomagal povezati udeležence)  
ZBOR KOLESARJEV: ob 9:00 na parkirišču osnovne šole Tržič 
 
POTEK: 
Prva tretjina poti bo za zagrevanje in bo potekala po dolini Tržiške Bistrice, ob Dovžanovi 
soteski, skozi Josipdol do Medvodja. Od tam nas čaka še 700 višinskih metrov 
makadamskega vzpona do planine Pungart in Šije. V tem delu se bodo začeli odpirati lepi 
razgledi v dolino in na sosednje vrhove, medtem ko bomo vrteli pedala po živo zelenih 
pašnikih, ki nad nami z višino prehajajo v skalnati greben Košute. Privoščili si bomo daljši 
postanek na planini Šija, kjer je tudi možnost prehrane, in se okrepčali za nadaljevanje poti 
proti Kofcam, ki je tehnično nekoliko zahtevnejša zaradi večjih kamnov na poti. Sledi še 
postanek na domu na Kofcah, kjer se bomo tudi pripravili za dolg spust nazaj proti Tržiču, ki 
večinoma poteka po grobem makadamu, zgoraj pa po širši poti po travniku. 
Predviden povratek na izhodišče v poznih popoldanskih urah. 
Zaradi lažje organizacije in obveščanja so obvezne prijave do četrtka, 30.6.2016. V primeru 
slabe vremenske napovedi tura odpade, info pri organizatorju. 

 
TEŽAVNOST: kondicijsko zelo zahtevna / tehnično srednje zahtevna 
kolesarska tura do V4/S3; 1260 vm vzpona  
DOLŽINA IN TRAJANJE TURE: 36 km in 4,5 ure neto vožnje + postanki 
OPREMA: brezhibno gorsko kolo s profiliranimi gumami, obvezno čelada, 
rezervna zračnica, orodje, rokavice, ustrezna oblačila, napitki (vsaj 2 l), 
energijske ploščice, priporočeno veljavna planinska izkaznica  
VODNICA: Saša Jagodič 
 
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. 

mailto:sasa.jagodic@gmail.com

