
                                    
Cankarjeva c. 40a, 8330 Metlika, Matična številka: 4038819, Davčna številka: 47559446 

E-mail: info@kkmetliskacrnina.si; http://www.kkmetliskacrnina.si/ 

TR: NLB 56 0299 4025 9757 811 

R   A   Z   P   I   S 
 

za 33. kolesarski izlet iz Ljubljane na Vinsko vigred v Metliko 2015 
 
Dan prireditve:  Sobota, 16. maj 2015 
 
Start: Ob 8:00 uri v Ljubljani na železniški postaji Ljubljana-Rakovnik, Dolenjska 
cesta 44. 
 
Cilj in prireditveni prostor: Na Trgu svobode v Metliki (Glavni oder Vinske vigredi), 
predvidoma ob 13:00 uri. 
 
Startnina:  15 € v predhodni prijavi, 20 € na dan prireditve.  
Vsak udeleženec prejme sendvič, energijski napitek, sadje in vodo med postankom 
na Vrčicah, obrok hrane po lastni izbiri na Vinski vigredi, spominsko obeležje izleta 
(medalja) in bon za žrebanje nagrad. Organiziran bo avtobusni povratek v Ljubljano 
in  kamionski prevoz koles.  
 
Prijave, prevzem bonov in vozovnic:  Prijava in plačilo startnine je možna v 
predhodnih prijavah, ki jih sprejemamo do srede 13. maja 2015. Prijavo izvedete s 
prijavnico, ki je objavljena na spletni strani: http://www.kkmetliskacrnina.si/ 
Startnino 15 € nakažite na TRR pri NLB: SI56 0299 4025 9757 811, namen: Izlet v 
Metliko 2015.  
Organizirane skupine prosimo, da poleg plačila startnine na TRR, pošljejo seznam 
udeležencev na: info@kkmetliskacrnina.si.  
Bone za malico (sendvič, energijski napitek, sadje in vodo), kosilo, spominsko 
obeležje izleta in bon za žrebanje nagrad prevzamete na startnem prostoru med 7. in 
8. uro.   
 
Prijave bomo sprejemali tudi na dan prireditve na startnem prostoru med 7. in 8. uro. 
Za tiste udeležence, ki se nam bodo pridružili med potjo, pa bomo prijave sprejemali 
med postankom na Vrčicah nad Semičem.   
Startnina znaša 20 €: Bone za sendvič s pijačo, kosilo, spominsko obeležje izleta in 
bon za žrebanje nagrad prejmete ob prijavi.  
 
Če se želite v Ljubljano vrniti z avtobusom, plačate vozovnico v znesku 8 € ob prijavi. 
Kolesa bodo v  Ljubljano dostavljena s kamionom. 
 

Potek in namen izleta: Od starta na železniški postaji Rakovnik, po Dolenjski cesti 
skozi Škofljico, Šmarje-Sap, Grosuplje, Mlačevo, Luče do naselja Krka. Po kratkem 
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postanku naprej ob reki Krki skozi Žužemberk, Dvor, Podturn do Vrčic nad Semičem, 
kjer bo daljši postanek za malico. Nadaljevali bomo do Semiča, skozi Gradac do 
Metlike. Dolžina izleta znaša približno 100 km. Izlet je namenjen vsem rekreativnim 
kolesarjem, ki se počutijo zdravi in sposobni odpeljati omenjeno progo. Otroci od 10. 
do 15. leta se lahko izleta udeležijo le v spremstvu staršev ali skrbnika. Proga je 
večinoma asfaltirana s 7 km utrjenega makadama in je primerna za cestna kolesa. 
 
Pravila: Prireditev ni tekmovalnega značaja. Kolesarji bodo vozili v strnjeni koloni, 
pred katero bo vozilo spremljevalno vozilo organizatorja z rotacijsko lučjo in napisom 
»kolesarski izlet«, ki bo opozarjalo udeležence v prometu na prihajajočo kolono. Za 
zadnjim kolesarjem v koloni bo peljalo reševalno vozilo, vozilo serviserja in vozilo  z 
napisom »konec kolesarskega izleta-Metla«. 
Kolesarji vozijo na lastno odgovornost in v skladu s cestno prometnimi predpisi. 
Organizator ne nosi nikakršne materialne odgovornosti glede poškodb in škode, ki bi 
nastala med udeleženci ali do tretjih oseb. Kolesarje bo spremljalo reševalno vozilo z 
zdravstveno ekipo, ki bo vozilo za zadnjim kolesarjem in se bo v nujnem primeru 
premaknilo naprej. Zdravstveno varstvo in spremstvo se bo končalo ob 14. uri.  
Start pred uradnim startom, prehitevanje spremljevalnega vozila, vožnja izven 
začrtane smeri izleta ali neupoštevanje navodil organizatorja, rediteljev, 
varnostnikov, policije in pravil razpisa, pomeni kršitev pravil izleta. Kršitelji 
pravil razpisa ne bodo deležni spremstva, pomoči in zdravstvene oskrbe!  
 
Posebno določilo: Za otroke do 15. leta  je obvezna uporaba kolesarske čelade 
in spremstvo ali pisno soglasje staršev oz. skrbnikov. Vsem ostalim pa čelado 
toplo priporočamo. 
 
Prevoz opreme, koles in kolesarjev: Organizator bo poskrbel za prevoz prtljage 
udeležencev od starta na cilj. Opremo boste oddali v posebej označeno vozilo 
(PRTLJAGA), 30 minut pred startom in jo prevzeli na cilju, v bližini glavnega odra.  
Za prevoz kolesarjev iz Metlike v Ljubljano bo organiziran avtobusni prevoz, ki ga 
priglasijo in plačajo udeleženci ob prijavi. Odhod avtobusov bo ob 17. uri iz 
avtobusne postaje Metlika. 
Za prevoz koles iz Metlike v Ljubljano bosta na voljo dva brezplačna tovorna vozila. 
Oddaja koles bo na avtobusni postaji Metlika med 16. in 17. uro. Prevzem koles v 
Ljubljani bo na startnem prostoru železniška postaja Ljubljana-Rakovnik, do 20 ure. 
 
Nagrade: Nagrade sponzorjev bomo razdelili na ciljnem prostoru, na podlagi 
žrebanja bonov.   
 
Splošna določila: Izlet bo potekal v vsakem vremenu in v skladu s pravili tega 
razpisa. Organizator si prdržuje pravico odpovedi izleta, ki bo sporočena preko 
sredstev javnega obveščanja.                                                                                                                 
 
Kontakti: Organizator izleta-Kolesarski klub Metliška črnina 

                       vodja izleta: Borut Brinc – 041 620 321                 
                       Informacije in podrobnosti: 
                       http://www.kkmetliskacrnina.si/                                                               info@kkmetliskacrnina.si  
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Na svidenje v Beli krajini, deželi 
belih brez in gostoljubnih ljudi 

              
 
Trasa izleta 
 

 
 

 
 
 
 
Profil trase 

 
 

 
 
 
 

 


