
OBČINA ŠENČUR

“17. KOLESARSKI DAN V OBČINI ŠENČUR”

V soboto, 14. septembra 2019, s startom ob 14. uri pred športnim parkom   
v Šenčurju in ciljem na istem mestu ob približno 16. uri.

V primeru slabega vremena bo prireditev pod enakimi pogoji v soboto, 
21. septembra 2019.

Prireditev je povsem rekreativnega značaja in je namenjena vsem, torej udeležencem obeh 
spolov in vseh starosti ter posameznikom in družinam, saj predvideni čas vsakomur omogoča 

prevoziti začrtano traso. 
Udeležba je brezplačna, po končanem kolesarjenju pa vsi prejmejo brezplačno malico.

Kolesarje bo pot vodila izpred športnega parka v Šenčurju skozi vasi Visoko, Hotemaže, 
Olševek, Luže in Sr. vas ter po vzporednih ulicah skozi Šenčur, preko brniške ceste proti 
Vogljam, Voklo in zopet nazaj do brniške ceste ter po Gasilski in Pipanovi cesti skozi Šenčur, do 

cilja v športnem parku v Šenčurju. Dolžina trase je 21 km in je v celoti ravninska.

Udeleženci, prosimo vas, da pridete na startno mesto vsaj pol ure pred 
napovedanim startom, zato da boste prejeli kupon za prevzem okrepčila na cilju.

Za varno kolesarjenje bo organizirana mobilna zapora prometa, vendar so kljub temu 
vsi udeleženci dolžni voziti v skladu s cestno prometnimi predpisi.

Vsi udeleženci vozijo na lastno odgovornost in so dolžni upoštevati navodila  
redarjev in organizatorjev. Zaželena je uporaba zaščitne čelade.

Upamo na lepo vreme, vendar bomo prireditev izvedli tudi, če bi se vreme malo kisalo. 
Kolesarski dan bomo prestavili le v primeru močnejšega dežja.

NOVOST NA LETOŠNJEM KOLESARSKEM DNEVU
Pester program za otroke z raznimi delavnicami, napihljivim gradom in odličnimi 

animatorkami. Otroke lahko v varstvo predate od 13:00 do 13:30 ure. 
Minimalna starost otroka za varstvo je 3 leta.

Prepričani smo, da bo prijetno, zato ste vabljeni v čim večjem številu!
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VABILO
Kolesarsko društvo Šenčur kot prireditelj in Občina Šenčur kot pokrovitelj vabita 

vse prebivalce občine Šenčur pa tudi prebivalce drugih občin na:



“17. KOLESARSKI DAN V OBČINI ŠENČUR”

pregled trase:

Start ob 14:00h izpred športnega parka v Šenčurju skozi vasi Visoko, Olševek, Luže in Sr. 
vas ter po vzporednih ulicah skozi Šenčur, preko brniške ceste proti Vogljam, Voklo in zopet 
nazaj do brniške ceste ter po Gasilski in Pipanovi cesti skozi Šenčur, do cilja: športnega 

parka v Šenčurju.

 Dolžina trase je 21 km in je v celoti ravninska.

športni park
Šenčur

www.facebook.com/KD.sencur


