
Trnovska vas. Kolesarjenje v Logarsko dolino 

Kolesarsko razpoloženi turisti in športniki 
V občini Trnovska vas so od lani bogatejši za dve društvi, in sicer: športno društvo 
Kenguru in turistično društvo Trnovska vas. 

v obeh društvih se lotevajo lo1-

nimivib projektov. 'lako se jc 17 

članov obeh društev v petek, 30. 

maja, s kolesi odpravilo v Logar
sko dolino. 150 kilometrov dolgo 

pot so z vet postanki ptt'Wzili v 
12 urah. 

Kolesarili so po isti pot , kot 
je pred 40 leli kolesarila roja
kinja, dijakinja mariborske gim
nazije Sonja Vidic iz Čnnljc, ki 
jc pot prevozila skupaj S sošolci 
in razrednikom, seveda po maka· 
damskih cestah in z drugačnimi 
kolesi. 

Gasilski posnetek kolesarjev v logarski dolini 

Kolesarji (župan občine Tmov
ska vas Karl Vurccr, Jožc Kapun, 
Vanja Požcgar, Simona Požcgar, 
Barbar.. Drum1ič, Mirjana Orum
lič, Boris Pukšič, Matjaž Šalamun 
iz Gočovc. Vili Lovrenčič, Marko 
I'ožegar, Nem. Pukšič, Franc Mur
šcc, JOžc Šumen iz Lenarta, Drago 

Petrovič, Milan šegula in Bojan Vi
dovič, vsi trijc iz Ptuja in Slanko 
Rebrce iz Zamušanov) so v petek 
prenočili v planinskem domu, v 
soboto pa so se odpravili razis· 
kovat lepote Logarske doLinc. Ne
kaj se jih jc odpravilo na Okrešdj, 
drugi na Klcmcnčcvo planinO, v 
soboto popoldne pa so organi7j
rali piknik, ki se ga je udeležilo 
več članov društva in prijateljev, ki 
so z avtomobili obiskali kolesarje 
v I.ogarski dolini. V nedeljo ZjutrAj 
ob 6. uri SO kolt!SaIji iz I.ogarske 
doline odkole:sarili preko Velenja 
nazaj proti Tmovski vasi in se tudi 
v nedeljo proti vcčcru sfCČno vrnili 
v Trno\l5ko vas, kjer so jih pričaka
li domačini in jim izrekli dob", 
došlico. Kolt.'sarjc pa je na poti 
spremljal "gasilec" Daniel Manfred 
z gasilskim kombijem PGD Biš. 

Pobudnik kO!csllrjcnjaJože K4,
pun je povedal, da je to bil lep 
kolesarski izlet in nepozabno do
živetje ter dodal, da že razmišlja 
o organizaciji podobnega kole
sarskega izleta na Mad7.arsko. 

Zmago šalamun 


