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PGD LOKARJE 
Dole 11 
3230 Šentjur pri Celju 
 
Datum: 15. 5. 2017 

 
 

OPIS KOLESARSKE POTI, 11. KOLESARSKEGA MARATONA 
»OD GASILSKEGA DO GASILSKEGA DOMA v GZ ŠENTJUR« 

 
Ob dnevu državnosti 25. 6. 2017 bo potekal enajsti kolesarski maraton “Od 
gasilskega doma do gasilskega doma”, ki ga organizira Prostovoljno gasilsko 
društvo Lokarje. 
 
 
Osnovno: 
 
Prireditev je rekreativnega značaj (ni merjenja časa).  
  
Prireditev poteka po štirih  občinah: Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Kozje in Dobje. Večinoma 
trasa poteka po Občini Šentjur, mimo vseh 12 gasilskih domov v Gasilski zvezi Šentjur. V 
času prireditve bodo vsi gasilski domovi odprti, na katerih se bo možno okrepčati s hladno 
vodo in sadjem.    
 
Kolesarska pot bo potekala po sledeči trasi : 
 
Pričetek ob 8.00 uri, opis poti: 

- daljša proga (100 km in 1900 m višinskih metrov) – pot vodi od gasilskega doma 
Lokarje, Dole, 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. 

  
Pričetek ob 10.00 uri, opis poti : 

- krajša proga (50 km in 717 m višinskih metrov)  – pot vodi od gasilskega doma 
Lokarje, Dole, skozi Dramlje, Lutrje, Dolgo goro, Ponikvo, Zg. Selce, Završe, 
Grobelno, Slivnico, mimo piščančje farme- Voglajna, odcep Kalobje, Jakob, Šentjur in 
nazaj v Dole. 

 
Predviden čas kolesarjenja je od 8.00 ure do 14.00 ure. 
 
Kolesarski maraton bo potekal ob normalnem poteku prometa brez dodatnih zapor na 
cestišču. Kolesarji bodo upoštevali in se držali CPP. Na vseh kritičnih lokacijah na cestah bo 
rediteljska služba, katera bo nadzirala kolesarje. Gasilska vozila bodo spremljala kolono 
kolesarjev, na začetku in na koncu kolone. Predvideno je tudi 44 rediteljskih mest, katere 
bodo zagotovili člani gasilskih društev. Prav tako bo zagotovljena nujna medicinska pomoč in 
odvoz »pokvarjenih koles«, ter onemoglih kolesarjev. 
 
 
 
  Vodja kolesarskega maratona 
   Janko Pušnik 
 


