
 

9. TURNOKOLESARSKI TABOR ZASAVJE 2017 
(razpis) 

 
 
Spoštovana ljubiteljica in ljubitelj turnega kolesarstva! 
 
Komisija za turno kolesarstvo Planinske zveze Slovenije v letu 2017 organizira 9. Turnokolesarski tabor, ki bo 
potekal med 11. in 15. avgustom 2017. Tokrat nas bo pot vodila v samo središče Slovenije, v Zasavje namreč.  
 
Zasavske doline ponujajo odlično izhodišče za kolesarske potepe na okoliške vrhove, ki so sicer dobro poznani, 
kljub temu pa jih je le malokdo od nas dejansko že osvojil na kolesu. Na našem tokratnem kolesarskem 
druženju nas tako čakajo Kum, Zasavska Sveta Gora, Čemšeniška planina in še drugi skriti sladkorčki.  
 
Bo pa letošnji tabor nekaj posebnega. Prvič v zgodovini KTK taborov ga bomo namreč izvedli v obliki 
večdnevnega prečenja. Kar pomeni, da bomo vsak večer prespali v drugem kraju. Torej bomo prečesali 
Zasavje po dolgem in počez ter spoznavali njegovo prekrasno naravo in prijazne ljudi še bolj intenzivno. Ob tem 
pa bo seveda poskrbljeno tudi za prevoz naše opreme. Tako bodo nahrbtniki ohranili normalno težo, mi pa 
bomo kljub temu vsak večer deležni svežih oblačil.  
 
Zaradi načina izvedbe letošnjega tabora bodo dodatne spremljajoče aktivnosti, ki smo jih v preteklosti bili 
deležni, tokrat žal delno okleščene, kljub temu pa bomo poskrbeli, da nam vsekakor ne bo dolgčas. Poskrbeli 
bomo za prijetno druženje ob večerih, pripravili kakšno zanimivo predstavitev kolesarskega potepanja, 
družabnimi igrami in klepetom. Kot dopolnitev programa smo za vas pripravili tudi strokovne delavnice s 
področja turnega kolesarstva (osnove tehnike vožnje, osnove servisiranja koles, oprema turnega kolesarja…), 
ki jih bomo izvajali v skladu s časovnimi zmožnostmi. 
 
Kot vedno bomo spuste organizirali v dveh skupinah glede na izkušnje in znanje na področju turnega 
kolesarstva (zahtevnejša in lažja – slednja se bo organizirala v primeru zadostnega števila prijav). Spodnja 
starostna meja za aktivno kolesarsko udeležbo na taboru je dopolnjenih 15 let, mladoletne osebe pa se lahko 
tabora udeležijo samo v spremstvu staršev oz. drugih polnoletnih oseb - skrbnikov. Od udeležencev se 
pričakuje ustrezna fizična pripravljenost za 5 dni zapovrstnega kolesarjenja (do največ cca. 1400 višincev 
dnevno). 
 
Obvezna oprema je tehnično brezhibno gorsko kolo s širokimi ter profiliranimi gumami in druga varnostna 
oprema, ki zagotavlja varno kolesarjenje (čelada, rokavice, itd.). Seznam celotne potrebne opreme boste prejeli 
po prijavi na tabor.    
 
 



Tehnični podatki o trasi poti:  
 
Celoten Zasavski krog bomo izvedli v petih dneh oz. petih samostojnih turah. Predvidena trasa poti je sledeča: 
1. dan: Zagorje – Sv. Gora – Trojane (34 km, 1400 višincev) 
2. dan: Trojane – Čemšeniška planina – Sv. Planina – Trbovlje (26 km, 1200 višincev) 
3. dan: Trbovlje – Hrastnik – Mrzlica – Kal – Gore (27 km, 1400 višincev) 
4. dan: Gore – Radeče – Kum (26 km, 1200 višincev) 
5. dan: Kum – Zagorje (10 km, 100 višincev)  
 
SKUPAJ: 123 km in 5300 višinskih metrov vzpona  
 
Zemljevid poti: 
 

 
 
 
Višinogram celotne trase: 
 
 

 
 



Osnovni podatki: 
 
Datum: 11. do 15. avgust 2017 
Izhodišče in zbirno mesto: Zagorje ob Savi (točno lokacijo boste prejeli ob prijavi) 
Cena: 240,00 EUR (POZOR! »Earyl bird« prijava – ob prijavi in vplačilu do 31. maja cena 220,00 EUR) 
Vključuje: - 4x polpenzion (nočitev večposteljnih sobah v objektih različne kategorije, zajtrk, večerja) 

- 5x »lunch-paket« za na turo (žitna ploščica, sadje, sok) 
- turistično takso 
- spominsko športno majico  
- strokovno vodenje  
- strokovne delavnice 
- gradivo (opisi poti, GPS sledi...) 
- zavarovanje in organizacijo tabora 

 
V ceno ni vključen prevoz do tabora, pijača ob obrokih in druge spremljajoče aktivnosti, ki zahtevajo vstopnino. 
 
Za prijavo morate izpolniti prijavnico, ki se nahaja na povezavi: https://goo.gl/forms/g3z8f5YxBr4gZP9O2  
 
Po prijavi boste prejeli vse potrebne podatke za nakazilo na vaš e-naslov. Prijava se šteje kot potrjena ob 
prejemu plačila. Izjemoma je plačilo udeležbe možno tudi na samem taboru.  
 

Rok za prijave je petek, 28. julij 2017 oz. do zapolnitve 
prostih mest 

 

Za vsa dodatna vprašanja nam pišite na e-naslova: turno.kolesarstvo@pzs.si ali maac1975@gmail.com  
 

Povezavo do prijavnice boste lahko našli tudi na naši domači strani: http://ktk.pzs.si 
 

POMEMBNO OPOZORILO: Pogoj za udeležbo je poravnana članarina v PD za leto 2017! 
 

Druge opombe: Zaradi omejenih kapacitet, je število udeležencev omejeno na 20. Pridržujemo si pravico do 
spremembe oziroma odpovedi programa zaradi objektivnih okoliščin. 
 

Po prijavi boste prejeli potrdilo s podatki o načinu plačila. S plačilom boste svojo prijavo tudi dokončno potrdili.  
 
Vračila prijavnine v primeru upravičene odpovedi udeležbe: več kot 30 dni – 100% vračilo, 15 – 30 dni 50% 
vplačila, 3 -15 dni 20% vplačila. 
 

Vljudno vabljeni na nepozabni teden druženja na in ob kolesih s sorodnimi kolesarskimi dušami.  
 

 
Marjan Pučnik – Maac 
Vodja tabora 
 

https://goo.gl/forms/g3z8f5YxBr4gZP9O2
mailto:turno.kolesarstvo@pzs.si
mailto:maac1975@gmail.com
http://ktk.pzs.si/

