
ZBIRALIŠČE:

ZAKLJUČEK:

OPREMA:

HRANA IN PIJAČA:

PREVOZ:

OPIS POTI:

OGLED POTI in GPX:

ZAHTEVNOST:

TEHNIČNI PODATKI:

PRIJAVE so obvezne:   do četrtka, 14.9.2017

“S kolesom do pastirčka Jakoba”
TURNO KOLESARSKI IZLET

V soboto, 16.9.2017, ob 7:45, na Titovem trgu v Postojni.

V okviru Evropskega tedna mobilnosti, Planinsko društvo Postojna, v sodelovanju z Občino Postojna,         
organizira kolesarski izlet “S kolesom do pastirčka Jakoba”.

V dopoldanskih urah (predvidoma med 11. in 12. uro).

S seboj vzemite kakšno energijsko ploščico ali sendvič ter dovolj tekočine (voda, energijski napitek).

Do zbirališča v lastni režiji, naprej s kolesi.

Brezhibno gorsko kolo (s profiliranimi gumami), čelada, kolesarska očala, kolesarske rokavice, nahrbt-
nik, vetrovka, prva pomoč, rezervna zračnica in komplet za krpanje. Dodatna oprema: Orodje za 
osnovna popravila, tlačilka. Priporočen tip kolesa je gorsko kolo s prednjim vzmetenjem.

Pot pričnemo ob 8:00 uri na Titovem trgu v Postojni (Hotel Kras). Odkolesarimo po asfaltirani cesti 
(Jamska cesta) proti vasi Veliki Otok. Pred vasjo Zagon zavijemo na makadamsko pot, skozi vasi Za-
gon, Hrašče, Hrenovice, Goriče, zavijemo proti Šmihelu pod Nanosom, kjer si ogledamo skulpturo 
pastirčka Jakoba. Nadaljujemo do vasi Landol ter mimo “Kozolca na prepihu” (Erazem) vse do Stu-
denega, kjer zavijemo proti Pivki jami in naprej do Postonje, kjer zaključimo na Titovem trgu.

Srednja. Vzpon od V2 do V3, spust od S2 do S3. Večji del kolesarske poti se kolesari po utrjeni makad-
amski cesti, določen del poti je asfaltirana cesta. 

http://www.mapmyride.com/workout/2455406732/

Tomaž Penko (041 208 387, tomaz.penko@gmail.com) 
Prosimo, da ob prijavi sporočite vašo številko mobilnega telefona in elektronski naslov, da vas bomo lahko
obvestili o morebitnih spremembah načrtovanega izleta. S prijavo udeleženec potrdi, da se zaveda
zahtevnosti ture ter izpolnjuje zdravstvene, fizične in tehnične pogoje za varno sodelovanje.

Udeleženec vozi na lastno odgovornost in je dolžan upoštevati navodila in odločitve vodje ture.
Želimo vam varno kolesarjenje in veliko užitkov, PLANINSKO DRUŠTVO POSTOJNA.

Dolžina kolesarske poti: 27 km
Najnižja višina: 515 m
Najvišja višina: 591 m
Skupno vzpona: ca 400 vm 
Predviden čas kolesarjenja: od 3 do 4 ur

http://www.mapmyride.com/workout/2455406732/

