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PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO 

LOKARJE 

 118 let  

 

DOLE 11 
3230 ŠENTJUR 

tel.: 03/746 40 10 
e-mail: pgd.lokarje@siol.net 

spletna stran: www.pgdlokarje.gz-sentjur.si 

SPLOŠNE INFORMACIJE OB IZVEDBI 12. KOLESARSKEGA MARATONA                 
“OD GASILSKEGA DOMA DO GASILSKEGA DOMA”  

Datum izvedbe: 25. junij 2018 
START, CILJ: 
Parkirišče pred gasilskim domom PGD Lokarje. Prijave od 7.00 ure dalje. 

DALJŠA PROGA (100 km) START 8.00 
Opis poti : 
 Kolesarjenje bo potekalo od Dol skozi Dramlje, Lutrje, Dolgo goro, Ponikvo, Zg. Selce, Završe, Grobelno, 

Slivnico, Loko pri Žusmu, Dobrino, Žegar, Prevorje, Lesično, Podlog pod Bohorjem, Šentvid pri Planini, 
Planino, Dobje, Kalobje, Jakob in Šentjur ter nazaj v Dole. 

 
SREDNJA in KRATKA  PROGA  START 10.00 
Srednja proga, opis poti 50km : 
  Kolesarjenje bo potekalo od Dol skozi Dramlje, Lutrje, Dolgo goro, Ponikvo, Zg. Selce, Završe, 

Grobelno, Slivnico, mimo kokošje farme, odcepa Kalobje, Jakob, Šentjur in nazaj v Dole.  
 

Kratka proga, opis poti 33km : 
  Kolesarjenje bo potekalo od Dol skozi Dramlje, Lutrje, Dolgo goro, Ponikvo, in nazaj v Dole. Ustavimo se 

pri vseh gasilskih domovih in okrepimo z napitki. 
 
SPLOŠNE DOLOČBE:  
 
 Vsak udeleženec se podaja na pot na lastno odgovornost in sprejema ukrepe za svojo varnost. Kolesarji so 

na poti ob rednem cestnem prometu in so dolžni spoštovati cestnoprometne predpise in spremljevalna 
vozila. Organizator ne odgovarja za škodljiva dejanja, ki jih udeleženci kolesarjenja povzročijo tretjim 
osebam in osebam udeleženim na kolesarjenju. Prireditev bo izvedena ob vsakem vremenu. V primeru okvar 
na kolesih bo poskrbljeno za prevoz koles do gasilskega doma.  

 Obvezna je uporaba zaščitnih čelad. 
 Mladoletne osebe morajo predložiti izjavo staršev, da dovolijo udeležbo na kolesarjenju, ali pa so v 

spremstvu staršev. Izjava je na spletnih straneh PGD Lokarje. 
 Maraton je rekreativnega značaja. 
 
STARTNINA:  Znaša 10 € za odrasle, za udeležence mlajše od 13 let je brezplačno. 
 
ZAKLJUČEK  ob 13.30 uri :  
 
Vsak udeleženec prejme topel obrok in pijačo. Izveden bo tudi srečelov dobitkov, katere 
bodo prispevali sponzorji in donatorji kolesarskega maratona. 
 

Informacije: 031 323 364, Janko Pušnik 

Zaželjene tudi predprijave na spletnih straneh:                            http://prijavim.se 
in na elektronsko pošto :                                                            pgd.lokarje@gmail.com 
Za sodelovanje in udeležbo na kolesarjenju se vam najlepše zahvaljujemo. 
 

             Predsednik PGD Lokarje 
                               Andrej Županc 
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