
  
 

OTVORITEV OBČINSKEGA 
KOLESARSKEGA KROGA 

 
Drage kolesarke, dragi kolesarji! 

Vabimo vas na vsakoletno otvoritev kolesarskega kroga občine Gorenja vas-
Poljane.  

 

Obveščamo vas, da je v soboto, 8.5.2021, uradni pričetek kolesarjenja po kolesarskem krogu 

občine Gorenja vas- Poljane- KKGvP. Otvoritvene prireditve zaradi protikoronskih ukrepov na 

žalost ne moremo izvesti. 

Kljub temu vas vabimo, da se to soboto individualno odpravite na kolesarjenje po KKGvP, 

seveda ob spoštovanju vseh predpisanih ukrepov. Kontrolni kartončki so kot do sedaj na 

razpolago v kavarni Ajda, kjer se lahko pred kolesarjenjem tudi primerno hidrirate. 

Prav tako vas obveščamo, da bomo 15.5.2021 izvedli interno žrebanje nagrad za prevožen 

celotni KKGvP za leto 2019 in leto 2020. Kandidati za nagrade ste vsi, ki ste v letu 2019 in 

2020 prevozili celoten KKGvP in ste ožigosan kartonček predali nazaj. Če kdo še ni oddal 

kontrolnega kartončka, ima še čas do 12.5.2021 v Kavarni Ajda. 

V letošnji kolesarski sezoni vam želimo veliko prevoženih kilometrov. 

Vabljeni kolesarji vseh vrst! 

Informacije: 

kdbelaunce@gmail.com 
041720127 

 

Ostanite zdravi. 

 

OBČINSKI KOLESARSKI KROG 

 

mailto:kdbelaunce@gmail.com


Kolesarski krog Občine Gorenja vas - Poljane poteka približno po mejah naše 

občine in išče najlepše, najatraktivnejše točke in točke z najlepšim razgledom, 

kjer se kolesar lahko ustavi, razgleda, spočije in okrepča. 

Prijetne in varne poti kolesarja peljejo mimo kulturnih in zgodovinskih 

spomenikov, prenočišč, okrepčevalnic ter čudovitih razgledov. 

Celotna trasa je dolga in za povprečnega kolesarja tudi naporna, zato je 

razdeljena v tri etape, te pa še v podetape, ki se lahko samostojno zaključijo. 

Skupna dolžina kolesarkega kroga je 115 km in ima 3.400 višinskih metrov 

vzponov in spustov. 

Pot je označena s prepoznavnimi tablicami (v prilogi). Če je tablica brez rdeče 

usmeritvene puščice, vozite naravnost oz. po prednostni cesti. 

Upravljalec kroga je Kolesarsko društvo Belaunce v sodelovanju z občino 

Gorenja vas-Poljane.  

 

V Kavarni AJDA prejmete kontrolni kartonček s 15 kontrolnimi točkami. 

Kartonček je plačljiv, cena je 5€.  Ko prevozite celoten kolesarski krog in zberete 

vse žige, dobite skromno nagrado in postanete kandidate za žrebanje. Žrebanje 

bo vsako pomlad za preteklo leto ob otvoritvi kolesarskega kroga.  Izmed vseh 

udeležencev bodo izžrebane tri nagrade: 

1. nagrada: bon v vrednosti 300€ 

2. nagrada: bon v vrednosti 200€ 

3. nagrada: bon v vrednosti 100€ 

Želimo vam obilo užitkov in nepozabnih doživetij. Srečno! 

Informacije: 

kdbelaunce@gmail.com 

031364991 

 

 

http://taverna-petra.si/
mailto:kdbelaunce@gmail.com

