
 

 

PROGRAM ETM 2018 V OBČINI BOROVNICA 

Nedelja, 16. 9. 2018 

S KOLESOM IN VLAKOM NA IZLET –  

(DRUŽINSKO) KOLESARJENJE OKOLI CERKNIŠKEGA JEZERA 
 

Zbirno mesto: železniška postaja Borovnica, ob 9.40. Odhod z vlakom ob 9.52 do Rakeka. Kolesarska tura od Rakeka okoli 

Cerkniškega jezera in nazaj v skupni dolžini okoli 40 km. Primerna za vse z nekaj kondicije, tudi za otroke. Povratek iz Rakeka ob 

16.15, prihod v Borovnico ob 16.45. Brezplačen prevoz oseb in koles! V primeru slabega vremena bo izlet izveden 23. 9. 2018. 

Potrebne predhodne prijave (do 14. 9. 2018) na: andrej.klemenc@borovnica.si . 

Četrtek, 20. 9. 2018 

ODPDRTJE PRENOVLJENEGA PREHODA ZA PEŠCE 

V okviru obnove krajšega odseka Zalarjeve ceste smo prenovili prehod za pešce pri gostilni Godec, ki zdaj zagotavlja varnejši 

dostop in prečkanje ceste. Učenci OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica bodo to preverili, ob 12.00 pa bo slovesno odprtje.  
 

PREVOZ NA KLIC – REŠITEV ZA MOBILNOST STAREJŠIH OBČANOV? 
 

Sedež društva upokojencev, Paplerjeva cesta 16, ob 17.00: predstavitev rezultatov ankete o potrebah starejših občanov po 

prevozu na klic v občini Borovnica in do Vrhnike ter razgovor o izboljšanju mobilnost starejših v občini.  

Petek, 21. 9. 2018 

ELEKTRIČNA MOBILNOST – PREDSTAVITEV ELEKTRIČNIH VOZIL 
 

Od 10.00 do 13.00 v OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica:  predstavitev sodobnih električnih in hibridnih pogonov in vozil učencem 

Od 15.00 do 18.00 na parkirišču pri OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica: predstavitev električnih in hibridnih avtomobilov ter 

električnih koles občanom z možnostjo krajših preizkusnih voženj. 

Sobota, 22. 9. 2018  

DAN BREZ AVTOMOBILA 
 

KOLESARSKI IZLET PO STARI PROGI IN LJUBLJANSKEM BARJU. Kolesarjenje po opuščeni trasi Južne železnice med 

Borovnico in Goričico, manjši vzpon na Prevalje, spust na Ljubljansko barje in povratek mimo Goriškega mahu v Borovnico v skupni 

dolžini okoli 16 km. Zbirno mesto: borovniška tržnica na Molkovem trgu ob 10.00, vrnitev v Borovnico med 11.30 in 12.00.  

ZLOŽLJIVO KOLO IN VLAK – SKUPAJ ZMORETA VEČ! Predstavitev zložljivih (električnih) koles, vožnja z vlakom do 

Ljubljane (za do 8 oseb), voden ogled kolesarske infrastrukture v središču Ljubljane, povratek z zložljivimi kolesi do Borovnice 

(večinoma po prometno neobremenjenih barjanskih cestah in kolovozih).  Zbirno mesto: ob 12.00 na železniški postaji Borovnica. 

Vrnitev okoli 14.30.  Obvezna prijava na: andrej.klemenc@borovnica.si, do 19. 9. 2018 oz. do zapolnitve mest. 

DRUŽINSKI KOLESARSKI IZLET PO BARJU DO GRADU BISTRA IN LJUBLJANICE. Kolesarjenje po barju mimo nasadov 

borovnic do Tehniškega muzeja Slovenije v Bistri z možnostjo nadaljevanja do sotočja Ljubljanice in Borovniščice ali ogleda 

prometne zbirke v TMS, ki vključuje tudi več kot 100 koles. 15. oz. 21 km nezahtevnega kolesarjenja. Primerno tudi za mlajše in 

starejše. Zbirno mesto:  borovniška tržnica na Molkovem trgu ob 16.00, vrnitev v Borovnico med 17.30 in 18.00. 

 

O PODROBNOSTIH DOGODKOV IN POGOJIH UDELEŽBE LAHKO IZVESTE VEČ NA: www.borovnica.si/napovednik 
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Zbirno mesto: železniška postaja Borovnica, ob 9.40. Odhod z vlakom ob 

9.52 do Rakeka. Kolesarska tura od Rakeka okoli Cerkniškega jezera in nazaj 

v skupni dolžini okoli 40 km. Primerna za vse z nekaj kondicije, tudi za 

otroke. Povratek z Rakeka ob 16.15, prihod v Borovnico ob 16.45. 

Kolesarski kaveljci in korenine jo nazaj grede iz Cerknice lahko mahnejo tudi 

s kolesom. 

Brezplačen prevoz oseb in koles! Potrebne predhodne prijave (do 14. 9. 

2018, do 13.00) na: andrej.klemenc@borovnica.si . 

 

Za uvod v letošnji Evropski teden mobilnosti v občini Borovnica se bomo v organizaciji Kolesarsko-naravoslovne sekcije HUD Karel 

Barjanski na nedeljski izlet 16. 9. 2018 podali malo drugače, in sicer v kombinaciji prevoza z vlakom in kolesarjenja. Namen izleta 

je vsem tistim, ki se na izlete podajate z osebnimi avtomobili, pokazati, da je lahko temu (vsaj kdaj pa kdaj) alternativa tudi izlet s 

kolesom v kombinaciji s prevozom z vlakom. 

Izlet je primeren za vse z vsaj osnovno kolesarsko kondicijo. Kolesarili bomo v 

zmernem tempu in s pogostimi postanki v manjših skupinah, v skladu s 

cestnoprometnimi predpisi,  večinoma po prometno malo obremenjenih cestah. 

Tako se bomo lahko tudi čim več družili in doživljali lepote naravnih čudes. 

Spremljalo nas bo vozilo, ki bo po potrebi omogočilo prevoz koga, ki bi ga obšla slabost 

ali bi se mu zgodila večja okvara kolesa. Priporočljivo je, da ima vsak s seboj zračnico, 

ki ustreza njegovemu kolesu. 

Otroci do 12. leta lahko kolesarijo le v spremstvu staršev ali skrbnikov, pri čemer 

lahko vsaka odrasla oseba spremlja največ dva otroka.  

Za mladoletne osebe (do 18. leta) je kolesarska čelada obvezna, za vse ostale pa priporočljiva, prav tako kot tudi odsevni jopiči 

oz. oblačila v opaznih barvah. 

ORGANIZACIJA IN VODENJE IZLETA TER PREVOZ Z VLAKOM IN 

SPREMSTVO SO BREZPLAČNI. ZA MALICO IN PIJAČO PA MORATE 

POSKRBETI SAMI! 

ČE PRIJAVLJATE VEČ OSEB, JIH PROSIM POIMENSKO NAVEDITE SKUPAJ Z 

NJIHOVO STAROSTJO! 

V primeru slabega vremena bo izlet v nedeljo, 23. 9. 2018! 
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