
 

  

    

 
          PROGRAM 
 
 
21. maj 2016 

ime dogodka  lokacija ura 

kratek opis 

izvaja in sodeluje  

Kolesarski dan pod Storžičem  Glavni trg, Kranj  9.00 
- 
12.00 

kolesarska tržnica  
KK Sava / predstavitev in brezplačni servis koles 
PD Kranj / sekcija za turno kolesarjenje; 
KD Rog  / My sport is Franja, program ERASMUS+ 
                   otroška delavnica " Moje kolo, moja 
dediščina 
SLO ADA / Slovenska antidoping agencija 

Kranj- Polica - Žiganja 
vas - Pangeršica - 
Preddvor - Predoslje - 
Kranj 

9.30 
- 
14.00 

Kolesarski izlet  
Z vodnim kolesarjenjem bomo spoznali lepoto in okusili 
dobrote na Kolesarskih povezavah pod Storžičem;  

TD Rekreatur; 
ZTK Kranj; 
MO Kranj / 
Komisija varno 
kolesarim (KVK); 
KD Rog; 
SLO ADA; 
 

 
 
23. maj 2016 

ime dogodka  lokacija ura 

kratek opis 

izvaja in sodeluje 

Kolesarjenje je Zdravo Layerjeva hiša in 
stolp Škrlovec  

9.00 
- 
14.30 

seminar in delavnica o prednostih in vplivih kolesarjenja 
na zdravje vseh generacij s poudarkom na starostnikih 
- Kolesarjenje in zdravje za predšolske otroke  
- Kolesarjenje in zdravje v prvi in drugi trijadi OŠ  
- Kako narediti kolesarjenje "cool" med adolescenti – A. -- - - 
Promocija kolesarjenja kot skrbi za zdravje med zaposlenimi - 
Kolesarjenje za zdravje v tretjem življenjskem obdobju   

 

REC Slovenija; 
Slovenska kol. 
mreža; 
Nacionalni inštitut 
za javno zdravje; 
MO Kranj / KVK; 
MO Kranj / SPV 
Kranj; 
ZTK Kranj; 
 

Kolesarska patrulja mesto Kranj 10.00 
- 
12.00 

Člani KVK, policist kolesar in predstavnik lokalnega 
radia v preventivni akciji po mestnih  kolesarskih poteh  
opozarjajo kolesarje na vožnjo po cestno pormetnih 
predpisih; 

MO Kranj / KVK 
Policijska postaja 
Kranj; 
Radio Kranj;  

6000 let Kranja in kar s kolesom? Stari Kranj  15.00 
-  
16.30 

voden ogled s kolesi po zgodovinskih in geoloških 
zanimivostih Kranja (za udeležence seminarja); 

TD Rekreatur; 
ZTK Kranj; 



 

  

S kolesom v pomlad - 1.del Layerjeva hiša in 
stolp Škrlovec 

17.00 
- 
19.00 

-  varnost in obnašanje skupine kolesarjev  na cesti  
- praktični prikaz srevisiranja in vzdrževanja koles;  

MO Kranj / KVK; 
MO Kranj / SPV 
Kranj; 
Policijska uprava 
Kranj; 
KK Sava Kranj; 

 
 
25. maj 2016 

ime dogodka  lokacija ura 

kratek opis 

izvaja in sodeluje  

S kolesom v pomlad - 2.del   Stražišče, velodrom 
KK Sava  

10.00-
13.00 pod vodstvom trenerjev  KK Sava  

. preizkus spretnosti in vožnja kolesarjev v skupini; 
- nastavitev vašega kolesa (višina sedeža, krmila,  
-  svetovanje o drži na kolesu 
-  brezplačni servis koles 
 

MO Kranj / KVK; 
MO Kranj / SPV 
Kranj;   
KK Sava; 

 
 
27. maj 2016 

ime dogodka  lokacija ura 

kratek opis 

izvaja in sodeluje  

Kranj na kolo! / pa brez avta   
gimnazijci Gimnazije Kranj izzivajo  
- si znate narediti dan brez avtomobila? 
- znate peš priti do mesta in jih pozdraviti? 
- DANES?! 
 

Začetek štetja kolesarskega prometa v 
Kranju 

Glavni trg, Kranj  10.00-
18.00 

- koliko je dnevnih kolesarjev v Kranju? 
- kdaj največ, kakšnega spola in starosti so? 
Z akcijo začenjamo štetje kolesarskega prometa v 
Kranju 
ki bo trajalo do konca letošnje kolesarske sezone 

MO Kranj / KVK; 
ZTK Kranj; 
Gimnazija Kranj; 

SAVA tour 2016  12.00 - 
14.00 

Sprejem 14 članske ekipe kolesarjev, ki potuje vzdolž 
reke Save od izvira v Zelencih do izliva v Beogradu;  

International Sava 
river bassin 
Commission; 
TD Rekreatur; 
ZTK Kranj; 
Mo Kranj;  

 
 
 



 

  

28. maj 2016 
ime dogodka  lokacija ura 

kratek opis 

izvaja in sodeluje  

Kolesarska dirka za deklice in dečke Trstenik - Bašelj 9.00 - 
15.00  

KK Sava Kranj 

 
29. maj 2016 

ime dogodka  lokacija ura 

kratek opis 

izvaja in sodeluje  

Scottov kolesarski dan Glavni trg in Kranj z 
okolico 

9.00 - 
18.00 - družinski maraton 

- krajši in daljši krog za kolesarje rekreativce 
- zabavni program v štartno ciljnem prostoru 

KK Sava Kranj 
ZTK Kranj 

 
 

 
 


