
  

Največji skupinski kolesarski pobeg v Sloveniji 
iz Horjula v Kranjsko Goro! 

  
Kolesarjenje Bodimo prijatelji izhaja iz resničnih dogodkov 16. letnika iz Horjula, ki je 
pred desetimi leti napisal poslovilno pismo in s kolesom pobegnil od doma v Kranjsko 
Goro. Policisti so ga izsledili po dveh dneh iskanja. Sedaj organizira kolesarjenje po isti 
trasi, katerega izkupiček gre v dobrodelne namene – za program Vračanje k naravi, ki 
financira taborjenja v naravi za socialno ogrožene mladostnike in družine, ter vzgoja otrok 
- medgeneracijsko sodelovanje učiteljev, staršev in otrok v šolah po Sloveniji.  
Sedaj 26. letni Grega Čepon vas vabi, da se mu pridružite na največjem skupinskem 
kolesarskem pobegu-izletu v Sloveniji. 
  

 
 

Zakaj podpreti dogodek? 
~Ker vsebuje resnično zgodbo najstnika, ki je pobegnil od doma in sedaj želi pomagati 

mladostnikom in družinam v stiski. 
~Ker gre za enkratno pustolovščino podprto s socialno noto. 

~Ker združuje vse generacije. 
~Ker spodbuja mlade k aktivnosti. 

  



 

  
 PODPORNIKI DOGODKA 

Peter Poles, Ana Klašnja, Darko Đurič, Denis Avdič, Gregor Skočir, Samir 
Handanovič, Alenka Dovžan, David Rodman, Tomaž Razinger 

  
  

OTVORITEV DOGODKA 
Nedelja, 28. 6. 2015, ob 8.00 uri na parkirišču podjetja Metrel v Horjulu, od koder bo 
potekal sprevod s Pihalnim orkestrom Vrhnika do Občine Horjul. Tam bo sledila slovesna 
otvoritev prireditve, ogrevanje in štart kolesarjenja. 
  
  

START 
Udeleženci se bodo lahko prijavili in priključili prireditvi na naslednjih vstopnih točkah: 

KRAJ START KM DO CILJA 

Horjul 8.00 120 

Gorenja vas 10.00 100 

Škofja Loka 11.00 85 

Kranj 12.00 70 

Podblica 13.00 60 

Lesce 14.00 40 

Zg. Gorje 15.00 30 

Mojstrana 16.00 15 

Kranjska Gora 17.00 CILJ 
*OPOMBA: Na cestnem odseku Zgornje Gorje – Mojstrana poteka trasa v območju Radovne 10 kilometrov po utrjenem makedamu. 

 
  

KOLESARSKA TRASA 
Trasa poteka na relaciji: Horjul - Lučine - Gorenja vas - Škofja Loka - Kranj - Podblica - 
Kropa - Radovljica - Lesce - Bled - Gorje - Radovna - Mojstrana - Kranjska Gora 
  

https://www.youtube.com/watch?v=lU5wMTwo_28


 
 

DODANA VREDNOST PRIREDITVE 
V Kranjski Gori bo čez dan potekal zaključek Kekčevih dnevov, delavnice in aktivnosti za 
mlade, predstavitev mladih pevskih talentov, kulinarične in predstavitvene stojnice, 
nastopi glasbenih skupin: Stopinje, Ansambel Čepon, Ansambel Jureta Zajca, D'Zombies in 
za zaključek: skupina Big Foot Mama! V Mojstrani se bodo udeležencem kolesarjenja 
pridružili tudi starodobniki na kolesih, ki bodo še dodatno popestrili celotno 
dogajanje! Prireditev je tako lahko odlična priložnost za druženje, zabavo in rekreacijo za 
vso družino in za vse generacije! 
 

Grega Čepon: 
Kot rečeno, se s prireditvijo želim na nek način odkupiti za nevšečnosti, katere sem povzročil 
pred desetimi leti. Želim opozoriti na težave mladoletnih oseb in najstnikov, zato sem se povezal 
s Centrom Astera. S svojim delovanjem želim vplivati na mišljenje drugih oseb in spodbuditi 
podobno misleče, da se tudi oni opogumijo in naredijo nekaj dobrega za družbo.” 

 



   
  

Idejni vodja: 
Grega Čepon 

  
Idejni vodja in organizator: 

Gorazd Rožnik 
   
  

SOUSTVARJALCI DOGODKA 
  

 
 

 
  NAREDI ENO DOBRO DELO IN SPREMENIL BOŠ SVET! 

 

http://www.kranjska-gora.si/si/

