
Kaj potrebujemo s 

seboj  

• Brezhibno kolo - pnev-

matike dovolj polne, 

zavore pravilno deluje-

jo, namazana veriga 

• Čelada  

• Rezervna zračnica 

• Tlačilka 

• Nujno kolesarsko orod-

je - manjši imbus klju-

či, raven in križni izvi-

jač... 

• Vodo  

• Kaj za prigriznit  

 

Kole sar ski  i z le t  

po občini  Naklo   

 

 

• Start: BC Naklo 

• Dolžina: 19 km 

• 3 večji vzponi, 3 večji spusti 

 

 

Teden Evropske mobilnosti 

Kolesarski izlet je del Evropske mobilnosti, 
kar pomeni, da tako spodbujamo trajnostno 
mobilnost in čim več uporabljamo javne pre-
voze, kolesa in tudi hoje. Tako poizkušamo 
spremeniti  naše potovalne navade. 

 

Letos je trajal od 16. do 22. septembra.  

 

Letos slogan: »Živi zdravo. Potuj trajnost-
no.« 

Pridružite se nam, uživajmo 
skupaj in naredimo planetu 

nekaj dobrega. 



BC Naklo 

• Srednja šola in gimnazija 

• Višja šola 

• Izobraževanje odraslih 

Ribnik Žeje 

• 3 ribniki, na 1 dovoljen komer-
cialni lov na drugih 2 pa športni 
ribolov 

• Ribe: krap, ščuka, klen, smuč, 
šarenka... 

TOČKE NA POTI 

Podbrezje 

• Jakobova pot (romarska pot),  

• Znani: Franc Pirc—misijonar, 
duhovnik in sadjar, Ivana Kobil-
ca, Leopold Layer 

• Cerkev Sv. Jakoba (župnijska 
cerkev, 1484), Taborska cerkev 
(skrivališče pred Turki v 
15.stol.) 

• Kmetija Matijovc-od leta 1630, 
23 ha obdelovanih zemljišč, in-
tegrirana pridelava sadja in ze-
lenjave 

Kamp Trnovec 

• Deluje v okviru turistične kmeti-
je 

• V okolici narava, lahko se spro-
stimo s kolesarjenjem in poho-
dništvom  

Udin Boršt 

• Krajinski park  
• Ledeniška terasa  

• Botanična, podzemeljska in povr-
šinska naravna vrednota 

Zg. Duplje 

• V naselju vedno več novih 
vaščanov 

Ribnik Želin / Račnik 

• Potok je bil zajezen za krapovski 
ribnik, znano tudi po gnezdiščih 
rac  

• Veliko 1 ha, globoko do 2,5 m 
• Poleti primerno za kopanje, po-

zimi pa lahko tudi za drsanje 

Cegelnica 

• Včasih so tu žgali opeko , za-
radi ilovnatih tleh 

• Naselje se nahaja na vzpetini, 
kjer stoji vedno več novih hiš 

Naklo 

• Župan Ivan Meglič 
• Občina obsega 

28,3 km2 

• Cerkev Sv. Petra 

• Hotel Marinšek 


