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ODHOD: ob 7:30 iz avtobusne postaje v Gorici pri Slivnici (prevoz ni 
organiziran, organizator bo na podlagi prijav pomagal povezati udeležence)  
ZBOR KOLESARJEV: ob 9:00 na parkirišču pri Valvazorjevem domu pod 
Stolom 
 
POTEK: 
Naše izhodišče bo Valvazorjev dom nad Žirovnico, kjer je tudi parkirišče. Tokratna 
kolesarska tura bo potekla po planinah, ki se sončijo na nekoliko dvignjenim platoju pod 
mogočnim Stolom. Tako bomo najprej obiskali Žirovniško in Zabreško planino. Po drugi poti 
se bomo vračali do Valvazorjevega doma, od koder se bomo spustili proti poznoantični 
naselbini Ajdna, ki si jo bomo z malo truda lahko tudi ogledali. Nato pa nas čaka lepa 
panoramska cesta do planine Stamare, ki nas bo ves čas nagrajevala z razkošnimi pogledi 
na Savsko dolino, preko Blejskega jezera vse do Triglava in še dlje, če bo ugodno vreme. Po 
približno 3 h urah se bomo vrnili na izhodišče, kjer je tudi možnost prehrane v planinski koči.  

 

 
TEŽAVNOST: kondicijsko srednje zahtevna / tehnično nezahtevna kolesarska 
tura do V3/S2; 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  
VODNIKA: Saša Jagodič, Ivan Škrlec 
 
INFORMACIJE IN PRIJAVE: 

  Rok za prijave: četrtek, 12. 07. 2017 

  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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