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Osmo kolesarsko druženje – NA KOLO 2013

NAJVEČJE KOLESARSKO DRUŽENJE REKREATIVCEV
V SLOVENIJI
Nova otroška trasa Celje - Celje
Celje, 14. maj 2013 – tradicionalno majsko kolesarsko druženje, NA KOLO, je zaradi slabe
vremenske napovedi prestavljeno na nedeljo, 26. maja. Ob 10. uri bodo zavrteli pedala iz
šestih občinskih središč: Celje – Citycenter Celje, Vojnik, Žalec, Štore, Šentjur in
Slovenske Konjice, s skupnim ciljem pri Citycentru Celje. Organizatorji so letos prisluhnili
potrebam najmlajših, ki se bodo lahko peljali po OTROŠKI TRASI v dolžini 10 km in
štartom pred Citycentrom Celje. Tudi letos bodo otroci do 15. leta kolesarili brezplačno.
»Letos bomo šli že osmič zapored na kolo. Vsa leta je v ospredju aktivno preživljanje prostega časa -

kolesarjenje brez tekmovalnega naboja. Kolesarji skupaj odkrivajo lepote stranskih poti občin, kjer so
speljane trase. Izbrane so poti, ki niso prekomerno obremenjene s prometom in vodijo mimo slikovitih
zaselkov in vasi,« je povedala Snežana Delakorda, vodja organizacijskega odbora in direktorica
agencije Prima komunikacije, ki dodaja: »v prid družinskemu kolesarjenju je letošnja novost, otroška

trasa, ki je še posebej prilagojena najmlajšim kolesarjem.«

Tudi letos so se kolesarskemu druženju kot soorganizatorke pridružile vse sodelujoče občine, podprle
pa so ga tudi številne organizacije in ustanove celjske regije. Zdaj že tradicionalni generalni pokrovitelj
prireditve je Citycenter Celje. Center managerka Darja Lesjak ugotavlja: »veseli me, da se ohranja

dolgoletna tradicija kolesarjenja na Celjskem. Udeležencem želimo pripraviti prijetno doživetje, zato jih
na trasah čaka osvežitev, na cilju pa malica in žrebanje številnih nagrad. Gre za dogodek, ki smo ga v
Citycentru Celje vzeli »za svojega«, saj ga podpiramo že od samega začetka.«
»Povezanost Citycentra z lokalnimi skupnostmi celjske regije je ena izmed temeljnih usmeritev, ne
samo celjskega, temveč vseh SES-ovih nakupovalnih središč. Če pa je ta podkrepljena z aktivnim in
zdravim načinom preživljanja prostega časa, pa še toliko bolj«, je o dolgoletni podpori kolesarskega
druženja povedal vseslovenski center manager SES-ovih nakupovalnih središč, Boštjan Brantuša, ki
pravi, da se bo z družino tudi letos z veseljem podal na celjsko traso.

Varnost na vseh sedmih trasah je na prvem mestu. Poti so jasno označene, kolesarje pa bodo
spremljali reditelji motoristi, spremljevalna vozila, reditelji na kolesih in policisti na motorjih.
»Nedeljsko kolesarjenje poteka ob normalni cestni obremenitvi, zato je naša pozornost še posebej

usmerjana k zagotavljanju dodatne varnosti na nevarnih točkah tras. Zaradi velike udeležbe otrok na
dogodku gre posebno opozorilo za upoštevanje cestno prometnih predpisov in signalizacije, ki je za
vse udeležence obvezno in največ prispeva k varni vožnji,« je o varnosti pojasnil Elvis Herbaj, vodja
oddelka za promet na PU Celje.

POMEMBNO! V primeru slabega vremena je naslednji rezervni termin nedelja, 2.6.2013.
Organizator dogodka je agencija Prima komunikacije ob soorganizaciji vseh šestih sodelujočih občin.
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