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kolesarimo.SKUPAJ 2022 
 

Zakaj kolesarimo.SKUPAJ tudi v letu 2022? 
 

- Ustvarjamo splošno zavedanje »enakopravnosti« in sprejemanja ranljivih skupin. 
Več kot 100.000 prebivalcev Slovenije ima eno od nevroloških diagnoz, ki pomenijo 
zmanjšano možnost gibanja in s tem kvaliteto življenja. 

- Osveščamo o pomenu varnosti in širimo zavest o možnih preventivah (»tudi meni 
se lahko zgodi«, zato spodbujamo nošenje čelade in vabimo k zavezi nošeja čelade 
med kolesarjenjem. 
Na leto je v Sloveniji 20% vseh poškodb glave zaradi nesreč nemotoriziranih 
udeležencev (kolesarji, rolkarji in pešci) v prometu. 
 

Varno in s čelado bomo kolesarili.SKUPAJ od 1. maja do 30. junija, s komerkoli, kadarkoli 
in kjerkoli preko spletne akcije, organizirano pa na naslednjih dogodkih: 

Ø Z osebami s poškodbo glave v Mariboru (soorganizator je Center Naprej) 
Ø Z osebami s poškodbo glave v Kranju (soorganizator Centrer Korak) 
Ø Z osebami s poškodbo hrbtenjače v Slovenj Gradcu (Zveza paraplegikov Slovenije) 
Ø Z osebami, ki so utrpele možgansko kap v Ljubljani (Združenje bolnikov s CVB 

Slovenije) 
Ø Z osebami s cerebralno paralizo na Ptuju (Društvo Sonček) 
Ø Z osebami s Parkinskonovo boleznijo predvidoma v Idriji (društvo Trepetlika) 
Ø Na povezovalnem dogodku Z Gorenjske do morja (Občina Gorje in občine Slovenske 

Istre)   
Ø V programu Varno na kolesu so v kolesarimo.SKUPAJ že vključeni učenci slovenskih 

osnovnih šol 
 
 
Celotna akcija ali posamezen dogodek bo izjemna priložnost za: 
 

1. AKTIVNE UDELEŽENCE 
  
Z druženjem na kolesarskem dogodku z osebami z nevrološkimi poškodbami ali boleznimi,  
jim bomo poleg pozornosti podarili še njim prilagojena kolesa in terapevtska pomagala ter 
ozaveščali in delovali preventivno, da bi bilo takih primerov čim manj. 
 

2. ŠIRŠO JAVNOST 
 

Želimo ozavestiti o posledicah poškodb in čim več ljudi zavezati k nošenju čelade in 
preventivnem vedenju. 
Zavezujem se: DA BOM NA KOLESU VEDNO NOSIL ČELADO in DONIRAM za tiste, ki 
trpijo trajne posledice svoje nevrološke poškodbe ali bolezni. 
 

3. POSLOVNO JAVNOST 
 
Vabimo vas, da s SVOJO DONACIJO in POVABILOM ZAPOSLENIM ZA OBISK in 
VKLJUČITEV V DOGODKE kolesarimo.SKUPAJ, izvajate dobrodelno pomoč osebam, ki 
so utrpele nevrološko bolezen ali poškodbo in za druge povezane aktivnosti in DELUJETE V 
DOBRO DRUŽBE.  
Za več informacij obiščite https://neurotrust.si/ ali nas kontaktiranjte info@neurotrust.si  
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Fundacija Neurotrust v sodelovanju s Kolesarsko zvezo Slovenije ob podpori 
Olimpijskega komiteja Slovenije že tretje leto zapored organizira dogodke in aktivnosti 
kolesarimo.SKUPAJ. 

 
Glavni rezultati 

ü Podarili smo 9 prilagojenih koles in terapevtskih pomagal 
ü Organizirali smo 8 skupinskih kolesarskih dogodkov 
ü Več tisoč ljudi smo vzpodbudili h kolesarjenju 

 
Načrtovane aktivnosti smo pričeli na področju rekreativnega kolesarjenja in druženja oseb, ki 
so nevrološki bolniki ali so utrpeli nevrološko poškodbo. 
 
Za potrebe letošnje akcije smo izdelali video: 
https://www.youtube.com/watch?v=QNXAR5_k9Vw, katerega kot izobraževalno vsebino že 
delimo z osnovnimi šolami, do začetka akcije pa bo objavljen na naših FB, IG in YouTube 
kanalih.  
Preko ambasadorjev (Tadej Pogačar, Urška Pintar, Anamarija Lampič, Klemen Bauer, Filip 
Flisar, Robi Kranjec, Martin Hvastja, Primož Jeralič) poudarjamo pomembnost gibanja in 
varnosti. 
 
 
O fundaciji Neurotrust 
 
Fundacija Neurotrust je bila ustanovljena leta 2019 z namenom splošne koristi in 
dobrodelnosti, s poudarkom na področju nevrorehabilitacije. 
Ustanova zbira sredstva in izvaja aktivnosti ter projekte sodelovanja za: 

• Osveščanje javnosti o pomenu nevrorehabilitacije 
• Povezovanje posameznikov in institucij, ki delujejo na področju nevrorehabilitacije 
• Razvoj posameznih projektov s področja nevrorehabilitacije 
• Dobrodelno pomoč osebam, ki so utrpele nevrološko bolezen ali poškodbo 

 
Ustanova se financira z dobrodelnimi prispevki podjetij in posameznikov. Svoje poslanstvo 
izvajamo skupaj s partnerji:  
 

Center Korak Domel Elpec  Kolesarska 
zveza Slovenije 

Olimpijski komite 
Slovenije  

Center Naprej  Društvo CVB 
Ljubljana Fructal  Mestna občina 

Ljubljana Ritoša 

Comtron  Društvo Sonček  
Gorenjska 
gradbena 
družba 

Občina Gorje  Robos 

CSA svetovanje Društvo 
Trepetlika  

Gorenjske 
elektrarne  Občina Mengeš  Zavarovalnica 

Triglav   

Cult Elmond Intersport  Občine 
Slovenske Istre  

Zveza 
paraplegikov 
Slovenije 

 


