"Kolo povezuje"
Slovenj Gradec, 20. september 2015

Društvo paraplegikov Koroška v sodelovanju s Športno-turističnim društvom Ojstra rida,
Športno-turističnim društvom Pohorc, Planinskim društvom Slovenj Gradec in Mestno občino
Slovenj Gradec vabi na neformalno druženje ob Evropskem tednu mobilnosti 2015 "Kolo
povezuje", ki bo potekalo v nedeljo, 20. septembra 2015.
Tudi invalidom h gibanju pomaga kolo – v takšni ali drugačni obliki. Kot tudi "normalni
populaciji" kolo pomaga premagovati razdalje. Obojnim pa kolo omogoča preživljanje časa
na odprtem, na zraku in prispeva k boljšemu počutju in k dobri volji.
Namen dogodka "Kolo povezuje" je povezovanje, druženje, razbiranje stereotipov in
osveščanje.
Dogodek je neformalne, netekmovalne in povsem družabne narave. Vsak udeleženec pa se
ga udeležuje na lastno odgovornost. Udeležba je brezplačna.
Dobimo se ob 9. 30 uri na jutranjem skupnem zajtrku/prigrizku pred Mladinskim centrom
Slovenj Gradec (Ozare 18, Slovenj Gradec) – zagotovili bomo sadje, rogljičke, čaj ali kavo in
vodo. Malo pred 10. uro se bomo razdelili v tri skupine in krenili na tri različne ture/potepe.

Trasa A
Najkrajša trasa bo vodila po urejenih prometnih površinah primernih za gibanje z invalidskim
vozičkom po starem mestnem jedru in njegovih obronkih. Zagotovljeno bo tudi turistično
vodenje lokalnega turističnega vodnika. Predvidena dolžina: 7 km. Primerna za: invalidske
vozičke, kolesa in druga posebna prevozna sredstva.
Trasa B
Nekoliko daljša in bolj "športna" trasa bo vodila po Kolesarski poti po Mislinjski dolini –
nekdanji trasi železnice, ki je danes spremenjena v atraktivno kolesarsko pot. Predvidena
dolžina: 25 km. Primerna za: invalidske vozičke, kolesa in druga posebna prevozna sredstva.
Na trasah A in B bosta na razpolago bosta dva kombija, ki bosta udeležence v primeru dežja
ali tehničnih težav lahko "spravili pod streho".
Trasa C
Ravno tako bolj športna trasa po Mislinjski dolini in hribovitih obronkih pa bo mestoma
zapeljala na kašno makadamsko cesto in kolovozno pot in se že približala temu, da bi se ji
lahko skoraj reklo "gorskokolesarska tura". Vendar pa trasa z višinskimi metri ne bo
pretiravala in bo ostajala bližje dolini, kot pa vrhu Pohorja. Predvidena dolžina: 30 km.
Primerna za: kolesa (treking ali gorska).
Zaželjene so predhodne prijave in sicer:
 za trasi A in B na elektronski naslov stojan.rozman@guest.arnes.si ali 031 536 573,
 ter traso C na peter.zajc@ojstrarida.si ali 041 817 312.
Prosimo za predhodne prijave najkasneje do petka, 18. septembra 2015. Prosimo, da ob
predhodni prijavi navedete tudi traso, ki se jo nameravate udeležiti.
V primeru deževnega vremena bo dogodek prestavljen.

