
 
  

Napovednik za Savinjsko in Koroško regijo:  
 

Vseslovenska kolesarska pobuda Varno na kolesu 
 
Med 7. in 19. majem bodo v sklopu vseslovenske kolesarske pobude in razpisa Varno na 

kolesu na izbranih osnovnih šolah potekala regionalna srečanja, ki bodo združila kar 92 

sodelujočih osnovnih šol iz vse Slovenije.  

Pobuda Varno na kolesu nadgrajuje že uveljavljeni večletni projekt Kresničke, ki temelji na 

donacijah odsevnih teles najmlajšim v vrtcih in osnovnih šolah. Že drugo leto zapored Varno na 

kolesu uspešno izvaja družba Butan plin d.d., v letošnjem šolskem letu pa so k sodelovanju 

pristopili tudi naslednji partnerji: Kolesarska zveza Slovenije (KZS), Javna agencija RS za 

varnost v prometu (AVP), Policija, Kolesarsko društvo Rog, BTC d.d. in Direkcija RS za 

ceste. 

Zadnje, osmo regionalno srečanje za osnovne šole Savinjske in Koroške regije bo potekalo 

v ponedeljek, 19. maja ob 10.00 na OŠ Ljubečna.. 

Predstavniki družbe Butan plin se bodo skupaj s partnerji zahvalili sodelujočim šolam, 

mentorjem in učencem za ves trud in ustvarjalnost, ki so jo pokazali v okviru različnih 

tematskih sklopov razpisa, ter jim v sklopu poučnega programa podelili tudi lepe nagrade. 

Osnovne šole, ki so se projektu Varno na kolesu pridružile v Savinjski regiji in na Koroškem, so: 

OŠ Ljubečna; OŠ Črna na Koroškem; OŠ Mislinja; OŠ Podgorje pri Slovenj Gradcu; OŠ Koroški 

jeklarji, Ravne na Koroškem; OŠ Vojnik - podružnica Nova Cerkev, OŠ Planina pri Sevnici, 

Sevnica; OŠ bratov Letonja Šmartno ob Paki; OŠ Vitanje; OŠ Vransko-Tabor, Vransko; OŠ 

Zreče. 

Osnovne šole, ki so se projektu Varno na kolesu pridružile v Savinjski regiji in na 

Koroškem , so: 

 OŠ Ljubečna 

 OŠ Črna na Koroškem 

 OŠ Mislinja 

 OŠ Šmartno 

 OŠ Podgorje pri Slovenj Gradcu 

 OŠ Koroški jeklarji 

 OŠ Vojnik - podružnica Nova Cerkev 

 OŠ Planina pri Sevnici 

 OŠ bratov Letonja Šmartno ob Paki 

 OŠ Vitanje 

 OŠ Vransko-Tabor 

 OŠ Zreče 
 
Vseslovensko kolesarsko pobudo Varno na kolesu bomo slavnostno zaključili z veliko 
osrednjeslovensko prireditvijo, ki se bo odvila 29. maja 2014 v ljubljanskem BTC-ju (Hala D), 
ob 9.30 uri. V sklopu prireditve bomo najprej čestitali v finale uvrščenim osnovnim šolam, trem 
najboljšim pa bodo Tomaž Grm, direktor družbe Butan plin in predsednik Kolesarske zveze 
Slovenije, in člana komisije Aleš Kalan (KZS) ter Mateja Markl (AVP), izročili posebno priznanje 
in lepe nagrade.  

 

Za več informacij o projektu Varno na kolesu obiščite www.varnonakolesu.si ali pa se obrnite na:  

Romana Miklavž Tanja Medved 
@ romana.miklavz@propiar.com    @ varnonakolesu@butanplin.si  
m: 040 666 649 M: 031 333 616 

http://www.varnonakolesu.si/
mailto:romana.miklavz@propiar.com
mailto:varnonakolesu@butanplin.si


 
 

Vseslovenska kolesarska pobuda Varno na kolesu je namenjena zagotavljanju prometne 

varnosti najmlajših kolesarjev. Izpostavlja varno vožnjo s kolesom, katere osnova je 

popolno opremljeno kolo ter kolesarska čelada, skozi prizmo varnosti pa opozarja tudi na 

problematiko neurejene kolesarske infrastrukture v marsikaterem slovenskem kraju. 

Poleg varnosti je temeljni namen pobude tudi spodbujanje kolesarstva kot zdravega načina 

življenja, ki posameznikom prinaša kakovostnejše življenje. V pobudo so vključene 

osnovnošolke in osnovnošolci, ki v tekočem šolskem letu opravljajo kolesarski izpit in se 

tako v novi vlogi vključujejo v promet.  
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