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Štart in cilj vseh prog je v centru Izole-Lonka. Prijave bo organizator spre-
jemal od 8.00 ure dalje na startno-ciljnem prostoru Izola-Lonka pred 
glavnim odrom; pred prijave pa na info@udosport.si in prijavim.se. 

Predprijave bodo zaključene v četrtek, 1. oktobra ob 17. uri.
Predplačilo: VitalCare, Zavod za vitalno življenje, Veliki trg 7, 

6310 Izola-Isola. TRR odprt pri NLB: SI56 0223 6026 1045 380  
sklic  00 0410-2015

Štartnine
na dan prireditve 20 EUR za imetnike članske izkaznice KZS ali • 
Active Slovenia 18 EUR ; - v predplačilu 18 EUR, za imetnike 
članske izkaznice KZS ali Active Slovenia 16 EUR.
Organizirane skupine (10 oseb ali več) se prijavijo na e-naslov, podajo podatke in nato se jim izstavi 
predračun z 10% popustom (popusti se ne seštevajo).
Družine: 25 EUR  (2+1 ali 1+2) dodaten otrok +2 EUR.• 

Čas začetka
Štart za vse udeležence bo od 11.00-11.30. Udeležencem kolesarjenja s plačano startnino bodo ob progah 
na voljo okrepčila pri kotrolnih točkah.

Tisti, ki sodelujejo na vsaj petih prireditvah vključenih v akcijo Slovenija kolesari, prijavni službi na 
štartu oddajo tudi pravilno izpolnjeno evidenčno stran zgibanke Slovenija kolesari. Med udeleženci 
sklepne prireditve, ki bodo oddali pravilno izpolnjeno evidenčno stran, bodo izžrebane lepe nagrade 
pokroviteljev akcije.

Zaključek
Zaključek prireditve bo predvidoma ob 15.00, takrat se bodo izžrebale nagrade in podelila priznanja.

OPOZORILO: Kolesarjenje bo potekalo v normalno odvijajočem prometu ob upoštevanju cestno-prometnih predpisov, 
navodil in opozoril organizatorja. Udeleženci vozijo na lastno odgovornost. Nekateri spusti so zelo strmi, zato je treba 
hitrost vožnje prilagajati razmeram na cesti. Večinski del tras poteka po označenih kolesarskih stezah. Posebna pozornost 
je potrebna pri vključevanju na prednostne ceste (na teh odsekih bodo redarji). Otroci do 15. leta starosti smejo voziti samo 
v spremstvu odrasle osebe, ekipe šol pa v spremstvu učiteljev ali staršev. Za vse udeležence je obvezna uporaba zaščitne 
čelade. Organizator ne prevzema odgovornosti za škodo, ki bi jo udeleženci povzročili sebi ali drugim.

VITAL CARE Zavod za vitalno življenje  
Veliki trg 7, 6310 Izola
tel: 041 600 742

Sklepna prireditev Slovenija kolesari 2015
NEDELJA, 4. 10. 2015 ob 11.00
Udeleženci lahko izbirajo med tremi – v celoti asfaltiranimi 
progami:

50 kilometrska proga Izola–Koper–Šalara–Gažon–Šmarje–• 
Dragonja–Sečovlje–Portorož–Strunjan–Izola
30 km proga Izola-Koper-Šalara-Vanganel-Koper(Olmo)-• 
Koper(Semedela)-Izola,
12 km proga Izola–Strunjan–Izola (Parenzana) je namenjena • 
družinam.
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