STKP v 1 dnevu
(prilagojena) 25. etapa: Planina pri Sevnici – Resevna – Šentjur
izpitna tura za TKV 1

OSNOVNI PODATKI
- Datum: sobota, 12.9.2020
- Zbor: Planina pri Sevnici, parkirišče pri avtobusni postaji, ob 9. uri
- Start: 9:30
- Dolžina ture: ~25 km
- Predvideni čas ture: 4 ure (vožnja + postanki, brez prevoza na izhodišče)
- Zemljevid (večji del etape)
- Vzpon (skupaj): ~800–900 m
- Najvišja točka: 682 mnv (Resevna)
- Najnižja točka: 285 mnv (Sotensko pod Kalobjem/Dolina Kozarice)
- Podlaga: asfalt, makadam, kolovoz, gozdna pot
- Zahtevnost: Kondicijsko in tehnično srednje zahtevna tura, vzpon in spust do ocene V
oz. S3
- Vodnik: Nejc Pozvek, pripravnik TKV I
- Pomočnik in mentor:
OBVEZNA OPREMA
- Tehnično brezhibno gorsko kolo s profiliranimi gumami in vsaj sprednjim vzmetenjem.
- Kolesarska čelada, rokavice, zaščitna očala, primerna oblačila (rezervna / topla).
- Rezervna zračnica (primerna kolesu), tlačilka, osnovno orodje za hitra popravila.
- Dovolj vode in hrane za lastne potrebe.
- Osebni dokument, planinska in zdravstvena izkaznica.
- Priporočljivo članstvo v PZS ali drugače urejeno zavarovanje.
KRATEK OPIS TURE
Tura je primerna za zdrave odrasle osebe v dobri fizični kondiciji. Težavnost je ocenjena na
srednje zahtevno z nekaj zahtevnejšimi krajšimi odseki na vzponih in spustom v Šentjur.
Zbrali se bomo na Planini pri Sevnici, v starem trškem kozjanskem naselju. Turo bomo, po
uvodnem spoznavanju, pregledu koles in opreme, začeli lagodno – ogreli se bomo malce na
kolesu in malce peš z ogledom razvalin starega planinskega gradu, ki je odlično razgledišče.
Zlagoma bomo nadaljevali do Kozjanske domačije pri Dobjem, nato pa se priključili razgledni
poti »S klopce na klopco« in se pri Colu spustili v dolino potoka Kozarice. Od tam nas čaka
daljši vzpon na Resevno (razgledišče in obed), za konec pa še zanimiv spust v Šentjur, kjer
bomo turo zaključili.
Po turi je predviden prevoz dela ekipe (voznikov) nazaj na izhodišče, preostanek ekipe bo
počakal ob kolesih v Šentjurju.
PREVOZ
Do Planine pri Sevnici je prevoz mogoč skorajda izključno z lastnim vozilom, Šentjur pa je s
svetom povezan tudi z vlakom (ne pozabite, da imate člani PZS pri uporabi SŽ popust, vendar
preverite, kateri vlaki dovoljujejo prevoz koles!)

Logistiko bomo dokončno uredili po zbranih prijavah, v osnovi pa je po turi je predviden prevoz
dela ekipe (voznikov) nazaj na izhodišče, preostanek ekipe bo počakal ob kolesih v Šentjurju.
OBVEZNE PRIJAVE:
- preko spletnega obrazca na https://migimigi.si/stkp1dan/ in
- po e-pošti na nejc.pozvek@gmail.com
do vključno 10.9.2020 oz. do zapolnitve prostih mest (max. 8 udeležencev; prijave
sprejemamo do zapolnitve prostih mest, upošteva se vrstni red prijav).
V prijavi po e-pošti navedite:
- Ime in priimek
- Telefon
- Vrsta kolesa
- Koliko časa že aktivno kolesarite
O vseh nadaljnjih podrobnostih boste pravočasno obveščeni po e-pošti; za vse informacije sem
na voljo na 040 508 327.
S prijavo potrjujete, da se zavedate zahtevnosti ture ter da izpolnjujete zdravstvene, psihofizične
in tehnične pogoje za varno udeležbo na turi. Vsak udeleženec je dolžan upoštevati navodila in
napotke vodje ture. Vsak udeleženec vozi na lastno odgovornost.
Posebno velja opomniti na ukrepe v povezavi z virusom Covid-19: s seboj je priporočljivo imeti
zaščitno masko, par lateks rokavic in žepno stekleničko razkužila. Ture se udeležite le zdravi in
med izletom vzdržujte priporočljivo medsebojno razdaljo.
Člani PZS so nezgodno zavarovani preko veljavnega članstva v PZS, ostali si morajo nezgodno
zavarovanje priskrbeti sami.
Tura je brezplačna, nekaj denarja je priporočljivo imet s seboj za obrok na Resevni oz. v
Šentjurju.
V primeru slabe vremenske napovedi bo tura prestavljena. Prijavljeni udeleženci boste
pravočasno, vsaj 1 dan prej obveščeni po e-pošti in preko SMS .
Vabljeni, da se pridružite turi po osrčju Kozjanskega.
Nejc Pozvek

