
OTVORITVENI DOGODEK KOLESARSKE SEZONE 
v sklopu akcije "SLOVENIJA KOLESARI" 

  

DATUM IN URA DOGODKA: SOBOTA 19. marec 2022 

PRIJAVNO MESTO: Restavracija Marina Portorož 

STARTNO PRIZORIŠČE: Marina Portorož 

CILJNO PRIZORIŠČE: Marina Portorož 

PARKIRANJE: Je na voljo na parkirišču ob Marini Portorož, cca 200 m stran od 
prizorišča. Parkiranje na promenadi in v centru Portoroža je brezplačno do zapolnitve 
mest oz po ceniku, ki je objavljen na spletni strani Občine Piran. 

KOLESARSKE TRASE: Na voljo bodo štiri trase, in sicer: 

 MALA DRUŽINSKA TRASA: 42 km s 320 m višinske razlike. Trasa je na voljo na 
ogled TUKAJ 

 SREDNJA TRASA: 56 km s 390 m višinske razlike. Trasa je na voljo na ogled 
TUKAJ 

 DOLGA TRASA: 76 km s 960 m višinske razlike. Trasa je na voljo na ogled TUKAJ 
 PRO TRASA: 126 km s 1.140 m višinske razlike. Trasa je na voljo na ogled TUKAJ 

POTEK KOLESARSKEGA DOGODKA: Start vseh maratonov je skupinski in sicer v 
Marini Portorož, kjer bo tudi cilj in pogostitev. Promenadna vožnja skozi Portorož je 
počasna in poteka v strnjeni skupini. Po izhodu iz Portoroža in do mejnega prehoda v 
Sečovljah se spremljevalnih kolesarjev na čelu kolone, ne sme prehitevati in udeleženci 
kolesarijo v skupini. Po prečkanju mejnega prehoda Sečovlje, se na vrhu klančka v 
Plovaniji začne zares. Prvih nekaj skupin ima zagotovljen prehod in spremstvo policije 
ves čas kolesarjenja kot tudi na vseh glavnih križiščih. Ostali kolesarji vozijo v skladu s 
CPP po označeni trasi. Na vseh glavnih križiščih bodo predstavniki policije in reditelji. 
Pri vračanju v Slovenijo je potrebno biti pozoren na mejni prehod, ki se ga pri polni 
hitrosti iz spusta NE SME PREČKATI. Potrebno je upočasniti in po potrebi ustaviti ter 
pokazati osebni dokument. Pri vožnji skozi Portorož do ciljnega prizorišča upočasnite in 
vozite pazljivo, saj je v mestu ob lepem vremenu vedno gneča. 

PRIREDITEV NI TEKMOVALNA IN ČAS UDELEŽENCEV SE NE MERI!! 

NAGRADE: Med udeleženci bomo izžrebali bogate nagrade pokroviteljev dogodka. 

POSEBNE NAGRADE bodo prejeli še: 

 najstarejši udeleženec 
 najstarejša udeleženka 
 najmlajši udeleženec 

https://www.bikemap.net/en/r/4333870/#10.07/45.4591/13.6141
https://www.bikemap.net/en/r/4333873/#10.05/45.4537/13.584
https://www.bikemap.net/en/r/4333875/#9.53/45.4319/13.6201
https://www.bikemap.net/en/r/4319300/#8.56/45.4242/13.7337


 najmlajša udeleženka 
 najštevilčnejša ekipa ali klub 

_____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________ 

STARTNINA 

PARTICIPANT/DATE 
-
31.12.2021 

1.1.-
14.2. 

15.2.-
15.3. 

16.3.-
19.3. 

ODRASLI / ADULTS 23 EUR 27 EUR   31 EUR 
    35 
EUR 

KIDS UP TO 14 YO 
/OTROCI DO 14 LET 

11 EUR 13 EUR   15 EUR 
    17 
EUR 

_____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________ 

POSEBNI POPUSTI: 

 POPUST 2 EUR za člane akcije SLOVENIJA KOLESARI ob predložitvi izkaznice 
 POPUST ZA 10+ ČLANSKE EKIPE je 10% 
 POPUST ZA 20+ ČLANSKE EKIPE je 15% 
 POPUST ZA 30+ ČLANSKE EKIPE JE 20% 
 POPUST ZA DRUŽINE 4 UDELEŽENCI IN VEČ JE 25% 

Popusti se med seboj ne seštevajo. 

ORGANIZATOR: ŠPORTNO DRUŠTVO SLOVENC, Kocenova ulica 4, 3000 Celje, ID ZA 
DDV:84005815, TRR: SI56 6100 0002 5168 937. Startnino nakažete na TRR 
organizatorja. Če nakazujete za druge udeležence nam seznam javite na mejl: 
info@sportoroz.eu. 

PRIJAVA SE UPOŠTEVA NA DAN PLAČILA STARTNINE. 
Startnina na dogodku vključuje: 

 FUNKCIONALNO MAJICO DOGODKA za prijave plačane do vključno 4.3.2022!!! 
 spominski nahrbtnik 
 kolesarske nogavice 
 kolesarsko rutico 
 spominsko medaljo v cilju, 
 spominsko diplomo v cilju, 
 topel obrok na cilju, 
 darila pokroviteljev dogodka, 
 pijačo in okrepčila na postojankah, 
 zavarovanje za odgovornost, 
 sodelovanje pri žrebu nagrad med vsemi udeleženci, 
 zdravstveno službo, spremstvo policije, spremstvo motoristov, spremstvo vozil 

organizatorja. 



OKREPČEVALNICE: Na KRAJŠI trasi bo na voljo ena okrepčevalnica in sicer na obratu. 
Na SREDNJI trasi bo na voljo okrepčevalnica, in sicer na klancu pred Bujami, kjer kasneje 
trasa pri semaforju v centru mesta zavije desno. Na DALJŠI trasi bodo na voljo dve 
okrepčevalnic, in sicer prva enako kot na SREDNJI trasi, druga bo v dolini reke Mirne, 
kjer je tudi obrat. Na PRO trasi bodo na voljo 3 okrepčevalnice. Prvi dve enako kot na 
dolgi trasi, tretja pa v Buzetu na obratu, od koder se vračamo nazaj po isti trasi. 

POSEBNA OPOZORILA: Na maratonu lahko nastopajo samo registrirani udeleženci s 
startno številko pripeto spredaj na krmilo. Maraton ni tekmovalne narave in vsi 
udeleženci sodelujejo v skladu s cestno prometnimi predpisi (CPP). Prva skupina ima 
tako na slovenski kot hrvaški strani spremstvo z vozili organizatorja in spremstvo 
policije. Obvezna je uporaba čelad. Za mlajše od 14 let, priporočamo spremstvo odrasle 
osebe ali skrbnika. 

POMEMBNO: Vsi udeleženci maratonov morajo ob sebi ves čas imeti osebni 
dokument (osebno izkaznico ali potni list). 

PRIREDITEV BO ORGANIZIRANA V VSAKEM VREMENU 

 


