
   PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE 

IN 

KOMISIJA ZA TURNO KOLESARSTVO 
 
                                                                                                                    

organizirata in vabita na 

 
TURNO KOLESARSKI IZLET v izvedbi PD Slovenj Gradec 

 

Ob otvoritvi Slovenske turno kolesarske transverzale 

Po Šisernikovi poti do doma na Košenjaku 

 
ki bo v soboto, 18. 6. 2016. 

 
Zberemo se ob 8.00 uri  

na parkirišču pred Drugo osnovno šolo Slovenj Gradec,  

Kopališka ulica 29, Slovenj Gradec. 

 

Kratek opis ture:  Zahtevna tura, ki svojo dolžino in prevoženo višinsko razliko odkupi s čudovitimi 

razgledi naMislinjsko in ZgornjeDravsko dolino. Kolesarjem pa ponuja zares pestro in 

raznovrstno kolesarjenje. 

Izhodišče ture bo v Slovenj Gradcu na Legnu na parkirišču pred bivšo restavracijo  

Bellevue (Zidanškova cesta 1) od koder se bomo na turo podali proti Kremžarjevem 

vrhu. Trasa nas bo vodila po razglednih planinskih travnikih po skrajnem severnem 

delu Pohorja mimo cerkve sv. Barbare vse do Dravograda, kjer bomo pričeli daljši 

vzpon do Doma na Košenjaku (prve kontrolne točke koroškega dela STKP), kjer sledi 

postanek in oddlih z možnostjo kosila. 

Sledil bo dolg spust v dolino vse do Dravograda, kjer si bomo vzeli čas za 

panoramsko vožnjo čez mestece, si ogledali Elektrarno in stari mosti. Zadnji del ture  

nas popelje proti izhodišču trase po Mislinjski dolini. 
 

Oprema Izpravno gorsko, rokavice, očala, OBVEZNA čelada, primerna oblačila 

Trajanje izleta Celodnevni izlet 

Težavnost Zahtevna kolesarska tura 

Težavnost vzponov/spustov V3 – srednje zahtevni / S3 – srednje zahtevni 

Dolžina: 60 km 

Prevožena višinska razlika 1300 m 

Hrana: Iz nahrbtnika, voda ali izotonični napitek, možnost obroka na domu na 
Košenjaku 

Dodatne informacije 051 663 518 / julijan.klancnik@gmail.com 

Tura je namenjena dobro pripravljenim  kolesarjem. 

 

Zaželene so predhodne prijave na e-naslov: julijan.klancnik@gmail.com 

 

Turno kolesarski vodnik: Julijan Klančnik 

 

V A B L J E N I! 

mailto:julijan.klancnik@gmail.com


Grafikon višinske razlike 

 
Vtisi iz trase 

 

Po Košenjaških travnikih 

 

Travnata pot proti cerkvi sv. Ane. 

 

Vaška cesta ki, nas vodi pod Kremžarjevim 

vrhom. 

 

Pogled na pogorje Uršlje gore in spodnji del 

Mislinjske doline 

 


