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KOLESARSKI IZLET OB OBČINSKEM PRAZNIKU 2011 

  
Na prelepo sončno popoldne, dne 9.9.2011 se nas je zbralo pred Občino Škofljica nekaj nadebudnih 
kolesarjev. Namenili smo dan zaokrožiti s kolesarsko turo, ne prehitro, in uživati v popoldanskem soncu, ki 
ni bilo več tako ubijalsko vroče kot pred dnevi. Ob 17,15 smo odjezdili po hribu navzdol do križišča na 
Škofljici, počakali zeleno in se odpravili mimo ind. Cone proti Igu. Na ravni cesti ki pelje na Ig smo že po 1km 
zavili na staro »kočevko«, kjer smo se seznanili z njeno starostjo,   prepredena in privzdignjena je od 
drevesnih korenin. Popeljala nas je do Pijave Gorice. V nadaljevani poti do Iga smo uspešno prestali vzpon, 
ki je bil zelo zahteven in smo morali naše konjičke upočasniti na hitrost 5km/h. No končno pričakovana 
ravnina, od prestolnice barja nas je pot zanesla do hipodroma v Strahomer kjer smo si ogledali nov parkirni 
prostor za izhodišče pešpoti na Krim in prelepo majhno cerkvico sv. Jakoba, ki se skriva v kotu vasi. In od tu 
naprej nas je začel priganjati g. večer, ki se je neusmiljeno bližal. Vključili smo v višjo predstavo in se z 
najvišjo možno hitrostjo odpeljali čez Tomišelj, Mateno do Hauptmancev. ( do 20km/h največja dovoljena 
hitrost) Tam nas je presenetil  kakor poper suh makadam, kateri se je prašil, zato smo morali zmanjšati 
hitrost. Pot je bila lepa, luknjasta in rebrasta prav uživaška za naše zadnjice navajene kolesa. Po par ovinkih, 
levih in desnih smo se prebili do Škofljice, kjer smo ugotovili, da je pizzerija Arkada zaprta. Nekaj časa smo 
ugotavljali kam sedaj in se družno odločili, da se podamo na še en podvig do pizzerije Ona – še dobro da 
imamo v občini dve. Vsi utrujeni onemogli in dehidrirani smo se zakotalili na klopi. Tam smo zaključili naše 
popotovanje, privoščili smo si obilo hrane in pijače. da smo se regenerirali. Vsi udeleženi so zatrdili, da se 
naslednje leto zopet snidemo. 

Udeleženci občinskega maratona: 
vodja poti- Sandi Lavrič, pomočnik- Primož Štrekelj, fotograf- Mojca Brkinjač, pomočnik fotografa- Drago 
Brkinjač, najmlajši udeleženec- Špela Brkinjač, najstarejši udeleženec- Slaviček  
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