
27. april – 01. maj 2022

5 dni  I  5 etap  I  1.225 km

Skupaj kolesarimo za otroke!

Največji vseslovenski kolesarski humanitarni dogodek.



ORGANIZATORJI

MEDIJSKI POKROVITELJ

VELIKI POKROVITELJI
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POKROVITELJ



∙ Približati kolesarjenje širši množici 
∙ Promovirati zdrav način življenja
∙ Doživeti in promovirati lepote Slovenije
∙ Premikati lastne meje posameznikov 
∙ Ozaveščati ciljno naravnano publiko o izbrani tematiki
∙ Omogočiti lepšo, s športom obarvano mladost naših zanamcev

Dobrodelno okrog Slovenije - DOS združuje vse to!

Izziv:

Kolesarjenje je edinstven način doživljanja nepozabnih trenutkov. Od neskončno različnih 
panoramskih pogledov do telesne in duševne izpopolnitve. Je šport, ki združuje pozitivne, 
istomisleče ljudi. Je način življenja. DOS je projekt, ki povezuje slovenske kraje, občine, 
ljudi, društva ter v ospredje postavlja vrlino “Človek človeku - človek”.

Zavoljo transparentnosti in kredibilnosti projekta smo k humanitarnem delu povabili 
Slovensko karitas, ki je hkrati tudi glavni koordinator zbiranja sredstev za nakup koles za 
otroke iz socialno ogroženih družin. Vzporedno mozik zapolnjuje društvo Celiac, ki skrbi 
za ozaveščanje o celiakiji ter s to tematiko povezanimi težavami. Kar se tiče kolesarskega 
dela, pa je veličino projekta prepoznala krovna kolesarska organizacija  - Kolesarska zveza 
Slovenije, ki je DOS podprla pod svojim častnim pokroviteljstvom.

Naj navedemo nekaj statistike, ki samo potrjuje ta unikaten projekt:

∙ DOS karavana obišče preko 205 slovenskih krajev in mest
∙ Obiščemo več kot 86 občin
∙ V kvorumu preko 150 kolesarskih dogodkov na leto v Sloveniji je DOS edini, ki združuje 

možnost soustvarjanja projekta in je edini, ki je zastavljen v takšnem formatu
∙ Projekt je v preteklih letih podprlo nekaj največjih krovnih organizacij, podjetij ter občin
∙ V preteklih letih se je karavani DOS pridružilo preko 500 individualnih kolesarjev
∙ Podporniki DOS-a karavano nemalokrat pričakajo na njihovi poti, ob vstopih v mesta ter 

ob raznih 12.000 hkratnih ogledih posamezne etape
∙ Preko 4.500 hkratnih ogledov posamezne etape
∙ Več kot 100.000 unikatnih ogledov TV prenosa vseh 5 etap ter obeh tiskovnih konferenc

Vseslovenska medijska podpora

DOS je temeljito zastavljen projekt, ki je v vseh dosedanjih izvedbah dodobra nakazal smer, v 
katero bi morali strmeti vsi: tako posamezniki kot celotna družba. Gibanje, šport, promocija 
slovenskih krajev ter občin, povezovanje in skrb za naše najmlajše.

Vizija DOS-a v prihodnosti je jasna. Pozivamo vas, da tudi z vašo pomočjo naredimo še en 
korak dlje. Obrnimo svet na boljše.

Dobrodošli v DOS družini,
Dami Zupi
organizator



Kolo je zagotovo najboljši način spoznavanja novih krajev in 
ljudi. S preprostim poganjanjem pedal se vam odpirajo praktično 
neskončne možnosti, le izkoristiti jih je treba. 

Star sem 40+ let, s kolesarjenjem in športom nasploh pa sem se srečal pred šestimi leti. 
Dovolite, da podkrepim s podatki - v tem času sem prevozil več kot 150 tisoč kilometrov, 
in ne le turistično. Osvojil sem ultramaratonsko tekmo 4 Corners of Croatia (4CC, 4 vogali 
Hrvaške), dolgo 1.450 km, odvozil sem več kot petdeset 200-kilometrskih kolesarskih 
tur, podal sem se tudi na 7-dnevno kolesarjenje iz Trsta do Aten, s severa Italije na jug 
Grčije. Še veliko tekem me je videlo, tudi 1. GranFondo Falkensteiner v Zadru, ki sem ga 
tudi zmagal. S kolesom sem prepotoval vsaj 16 držav. In še posebej ponosen sem, da sem 
ustanovil dobrodelno vožnjo s kolesom okoli Slovenije – 1.225 kilometrov dolgo progo 
prevozimo vsako leto konec aprila. 

Vem, našteti podvigi so morda ekstremni – ali pa tudi ne, kakor za koga. A hočem povedati 
le – kolesarjenje je postalo moj način življenja. Izbral sem ga in rad ga imam. 

Pridružite se nam na DOS-u 2023.

DAMI ZUPI
DOBRODELNO OKROG SLOVENIJE 2022

DAMI ZUPI

ZAKAJ PA NE? WHY NOT? 



Sem avtor večih kolesarskih promocij za občine ali 
pokrajine: "Kolesarski vodič Zadar" in "Bela krajina 
s kolesom" … S kolesom prevozim določeno območje, 
oblikujem kolesarske poti in vožnje ter s svojo strokovno 
ekipo projekt tudi pripravim za potrebe kolesarskega 
turizma v občini, kraju ali pokrajini.

WWW.DOS.SI

www.dami-zupi.com

Instagram: dami_zupi

Strava: Dami Zupi

DAMI ZUPI



DOS je največji vseslovenski humanitarni kolesarski dogodek, ko 
(praviloma) s cestnimi kolesi prekolesarimo traso okrog celotne 
Slovenije v razdalji 1.225 km.

KAJ JE DOS

DOS je kolesarska vožnja Dami Zupi-ja ter 24 povabljenih kolesarjev. Na vsaki “etapi” se 
lahko pridružite Zupiju in drugim kolesarjem. 

V letu 2022 je bil projekt uspešno izpeljan tretjič. Tekom celotne trase, katero organizator 
Dami Zupi odpelje v celoti, se lahko ostali kolesarji kjerkoli, kadarkoli in za kakršnokoli 
razdaljo pridružijo karavani in odpeljejo v njihovi družbi del trase po lastnem izboru. V letu 
2022 je bilo tako več kot 200 kolesarjev, ki so prvič prevozili 100, pa vse do 500 km.

V vseh treh izvedbah DOS-a prejemnika zbranih sredstev nismo omejili krajevno, temveč 
vseslovensko, kakršen tudi je naš projekt.

V letu 2022 smo zbirali sredstva za nakup koles za otroke iz socialno ogroženih družin, 
glavni koordinator projekta je bila Slovenska karitas. Uradni slogan projekta se glasi:

“Pot za srečo otrok”.

DOS
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27. april - 1. maj 2022
5 dni  I  5 etap  I  1.225 km
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Trasa

“Pot za srečo otrok”.

Vseh 1.225 km trase DOS-a smo razdelili v 5 etap in sicer:

1. etapa: Novo mesto – Portorož (0 km – 277 km)
2. etapa: Portorož – Soča (277 km – 558 km)
3. etapa: Soča – Prevalje (558 km – 790 km)
4. etapa: Prevalje – Dobrovnik (790 km – 1.000 km)
5. etapa: Dobrovnik – Novo mesto (1.000 km – 1.225 km)

Odvozite lahko:
∙ celotno traso DOS-a, vseh 5 etap in si tako prislužite naziv “DOS Finisher”
∙ posamezno etapo
∙ zgolj del posamezne etape
∙ virtualno preko ZOOM povezave

Kjerkoli na celotni trasi se lahko pridružite Zupiju ter Poglavcu in vozite z njima. Organizirano 
je GPS sledenje, tako da lahko v vsakem trenutku vidite, kje se kolesarja nahajata na 
zadani ruti. Celotna vožnja – vseh 5 etap je tudi televizijsko pokrita in poteka v živo z “LIVE” 
prenosom vseh 5 dni.

Dobrodelno okrog Slovenije  
DOS 2022

1
2
3
4
5

1. dan  277 km
2. dan  281 km
3. dan  232 km
4. dan  210 km
5. dan  225 km



DOBRODELNO OKROG SLOVENIJE 2021

Najprej bi rad čestital vsem kolesarjem, ki so za ta lep namen premagali zahtevno traso 
okrog Slovenije. To resnično lahko uspe le redkim. Čestitke tudi Damiju Zupiju in vsem 
organizatorjem za odlično izpeljan dogodek. Kot predsednik Kolesarske zveze Slovenije 
si želim čim več takšnih dogodkov, ki na eni strani prispevajo k promociji kolesarstva v 
Sloveniji in imajo na drugi strani tudi dobrodelno noto. Res sem vesel, da bo zaradi tega 
projekta, veliko otrok iz socialno šibkih okolij, dobilo kolo, ki si ga drugače težko privoščijo. 

Kolesarska zveza Slovenije z veseljem podpira takšne projekte in jih bo podpirala tudi v 
prihodnosti. Projekt Dobrodelno okrog Slovenije je v samo treh letih zrastel v projekt, ki 
ga pozna vsa Slovenija in verjamem, da bo v naslednjem letu še boljši, še močnejši, tudi s 
podporo Kolesarske zveze Slovenije. Se vidimo naslednje leto. 

Pavel Marđonović
predsednik KZS

KZS

KOLESARSKA ZVEZA SLOVENIJE 
S ČASTNIM POKROVITELJSTVOM DOS-A



WWW.DOS.SI#DOS2021

SLOVENIJA KOLESARI



DOS in Društvo Celiac Slovenija osveščata o celiakiji
KAJ JE CELIAKIJA
Celiakija je neozdravljiva kronična, sistemska, avtoimuna bolezen, ki je posledica preobčutljivosti 
na gluten. Gluten pri bolnikih s celiakijo povzroči okvaro sluznice tankega črevesa, s čimer 
povzroči motnje v absorpciji hrane. Pogosto so prizadeti tudi drugi organski sistemi, saj je 
celiakija bolezen, ki prizadene celoten organizem in se kaže s številnimi resnimi zapleti. 

Najpogostejši simptomi so napihnjenost, bolečine v trebuhu, driska ali zaprtje, razdražljivost, 
glavobol, slabokrvnost, pomanjkanje železa, vitamina D, pri otrocih tudi izrazito upočasnjena 
rast, hujšanje, napihnjen trebušček, pozna adolescenca in še kaj. Edino zdravilo za celiakijo je 
100% brezglutenska dieta.

Zaradi dražjih brezglutenskih živil in skromne 
ponudbe so bolniki s celiakijo socialno 
ogroženi in izključeni.

Društvo Celiac Slovenija skrbi da je ta za 
bolnike s celiakijo čim manjša s številnimi 
programi. Ključna sta izobraževanje in 
mentorstvo ter izboljšanje statusa oseb s 
celiakijo.

CELIAC
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CELIAKIJA - Furam brez glutena

Je aktivnost društva, s katero prek kolesarskih projektov osveščamo o celiakiji širšo javnost 
in predstavljamo izzive, s katerimi se soočajo bolniki s celiakijo v vsakdanjem življenju.

2019 -  smo kolesarili do vseh 212 občin in prevozili v 14. dneh 3000 km in premagali 40.000 
višinskih metrov. Pojavili smo se v 30. lokalnih časopisih, sprejelo nas je 100 županov in 
tako kasneje izobrazili prek 200 kuharjev v vrtcih in OŠ.

2020 - smo kolesarili 24 ur v okolici Šmarjeških Toplic in prekolesarili 500 km, zbrali čez 
1000 ljudi ob progi ter razdelili 120 humanitarnih paketov bolnikom s celiakijo. 

2021 - smo se pridružili odličnemu projektu DOS, prek katerega smo začeli še z medijskim 
osveščanjem o celiakiji. 

2022 – smo pristopili k sami organizaciji DOS 2022 in še dodatno osveščali o celiakiji.

Hvala ekipi DOS-a in vsem sponzorjem ter donatorjem za  
podporo odličnemu dobrodelnemu projektu.

Goran Makar,
predsednik Celiac Slovenija - društvo bolnikov s celiakijo

CELIAC



Skupaj razveselimo otroke 
Poti do tega, da razveselimo otroke ali polepšamo življenje ljudem v stiski je veliko. Od 
tega, da preprosto darujemo sredstva s svojim mobilnim telefonom do neposrednega 
prostovoljnega dela. Akcija dobrodelno okrog Slovenije pa ima še eno posebnost. V njej 
se ne  zbirajo samo sredstva, ampak akcija povezuje kolesarje in ljudi na poti, povezuje 
celo Slovenijo. Hkrati osvešča o zdravju in ljudi vabi h gibanju. Toliko lepih in povezujočih 
aktivnosti, ki našo družbo delajo bolj osveščeno, solidarno in razumevajočo do ljudi v stiski. 
V centru dogajanja pa je kolo, ki ga ima skoraj vsak. Na žalost pa je za nekatere otroke in 
tudi odrasle nedostopen, ker ga preprosto ne morejo kupiti. 

Veseli smo, da se ekipa DOS-a z Damijem Zupijem na čelu, povezuje z youngCaritas in da 
skupaj z našimi mladimi prostovoljci pripravijo poseben dogodek, ki se nadaljuje z nakupom 
in razdeljevanjem koles. Lani se je kolesa razveselilo 32 otrok in družin. Prepričani smo, 
da bo v letu 2022 veselja še več. V prihodnjem letu pa želimo sodelovanje v akciji intenzivno 
nadgraditi še z zbiranjem in predelavo starih koles pred in po tem. To bo dobra priložnost za 
ekologijo, učenje popravljanja koles in seveda dodatna priložnost za dobrodelnost. 

Malo ljudi zmore s kolesom okrog Slovenije, zato bodo nekateri prekolesarili vsaj del poti. 
Vsak iz med nas pa zmore biti dobrodelen.

Peter Tomažič
generalni tajnik Slovenske karitas

Malo ljudi zmore s kolesom 
okrog Slovenije, zato bodo 
nekateri prekolesarili vsaj 
del poti. Vsak iz med nas pa 
zmore biti dobrodelen.

"

KARITAS
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DOS 2022 je svoje načrte o izvedbi dobrodelne akcije 
predstavil na tiskovni konferenci, kjer so ključni 
partnerji, protagonist in Dami Zupi, predstavili 
celoten potek in cilje projekta DOS 2022. 

Ob zaključku dobrodelne akcije smo o  
uspešnosti projekta misli strnili na  
zaključni novinarski konferenci, na kateri  
smo predstavili, koliko sredstev smo zbrali  
in kakšen je izkupiček dobrodelne akcije  
DOS 2022. (Več si preberite na dos.si)

Za obe novinarski konferenci je bil omogočen  
prenos v živo, za kar je poskrbela video  
ekipa Vživo, skupaj s portalom Cycling24/7.

Dres
“DOS Finisher”

2022

NOVINARSKA KONFERENCA ↓ 
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NOVO MESTONOVO MESTO
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PORTOROŽPORTOROŽ
METLIKA

ČRNOMELJ

KOČEVJE

RIBNICA

POSTOJNA
CERKNICA

PIVKA

KOZINA

IZOLA
ILIRSKA BISTRICA

1. etapa
NOVO MESTO → PORTOROŽ
Novo mesto (štart) – Dolnja Težka Voda – Hrast pri Jugorju – Metlika – 
Črnomelj – Stari trg ob Kolpi – Kočevje – Ribnica – Sodražica – Nova vas –  
Grahovo – Cerknica – Rakek – Postojna – Pivka – Ilirska Bistrica –  
Podgrad – Hrpelje – Kozina – spust po Črnem kalu – Kubed –  
Marezige – Koper – Izola – Portorož (cilj)

27. april  I  1. etapa  I  280 km

[0 - 280 km]
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Novo mesto

#DOS2022

NOVO MESTO → PORTOROŽ



DOBRODELNO OKROG SLOVENIJE 2022

1. ETAPA
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Črnomelj

NOVO MESTO → PORTOROŽ



DOBRODELNO OKROG SLOVENIJE 2022

1. ETAPA
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NOVO MESTO → PORTOROŽ

#DOS2022

Ribnica
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1. ETAPA
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NOVO MESTO → PORTOROŽ

#DOS2022

Cerknica
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1. ETAPA

Postojna
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NOVO MESTO → PORTOROŽ
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1. ETAPA

Izola
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NOVO MESTO → PORTOROŽ

Čas:

9 ur, 53 minut
Razdalja:

280,1 km
Skupni vzpon:

3.355 m
Povprečna hitrost:

28,3 km/h

NOVO MESTO → PORTOROŽ
27. april  I  1. etapa  I  280 km
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SOČASOČA

2PORTOROŽ

SEŽANA

DIVAČA

KOZINA
KOPER

AJDOVŠČINA

IDRIJA

TOLMIN

KOBARID

BOVEC

2. etapa

P

P

P

PORTOROŽ → SOČA
Portorož (štart) – Izola – Koper – Dekani – Črni kal – Kozina – Divača – Sežana –  
Dutovlje – Kostanjevica na Krasu – Miren – Ajdovščina – vzpon na Predmejo – 
Godovič – Idrija – Dolenja Trebuša – Most na Soči – Tolmin –  
Kobarid – Bovec – Soča (cilj)

28. april  I  2. etapa  I  283 km

[280 - 563 km]
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Koper

PORTOROŽ → SOČA
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Sežana

2. ETAPA
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PORTOROŽ → SOČA
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Vipavska dolina

2. ETAPA
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Ajdovščina

PORTOROŽ → SOČA
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2. ETAPA
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PORTOROŽ → SOČA

Tolmin
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2. ETAPA
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PORTOROŽ → SOČA

Čas:

10 ur, 12 minut
Razdalja:

283,82 km
Skupni vzpon:

3.573 m
Povprečna hitrost:

27,7 km/h

PORTOROŽ → SOČA
28. april  I  2. etapa  I  283 km
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PREVALJE

SOČA

PREVALJE

SOČA
3

JESENICE

BLED
TRŽIČ

KAMNIK

CERKLJE
NA GORENSKEM

RAVNE NA 
KOROŠKEM

MOZIRJE

VELENJE

KRANJSKA GORA

3. etapa

P

P
P

P

P

SOČA → PREVALJE
Soča (štart) – Trenta – vzpon na Vršič – Kranjska Gora – Mojstrana – Jesenice –  
Bled – Tržič – Cerklje na Gornjskem – Moste pri Komendi – Kamnik –  
vzpon na Črnivec – Gornji Grad – Ljubno – Nazarje – Mozirje –  
Velenje – Šoštanj – Ravne na Koroškem – Prevalje (cilj)

29. april  I  3. etapa  I  242 km

[563 - 805 km]
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Trenta

#DOS2022

SOČA → PREVALJE
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3. ETAPA
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Vršič

SOČA → PREVALJE
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3. ETAPA
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SOČA → PREVALJE
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3. ETAPA
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SOČA → PREVALJE
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3. ETAPA
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SOČA → PREVALJE
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3. ETAPA
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SOČA → PREVALJE

Čas:

9 ur, 34 minut
Razdalja:

242,2 km
Skupni vzpon:

3.614 m
Povprečna hitrost:

25,3 km/h

SOČA → PREVALJE
29. april  I  3. etapa  I  242 km
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PREVALJE

DOBROVNIK

PREVALJE

DOBROVNIK

4

RADLJE OB DRAVI

RUŠE

GORNJA 
RADGONA

MURSKA
SOBOTA

DRAVOGRAD MARIBOR

ZG. KUNGOTA

RADENCI
RADLJE OB DRAVI

RUŠE

GORNJA 
RADGONA

MURSKA
SOBOTA

DRAVOGRAD MARIBOR

ZG. KUNGOTA

RADENCI

MAČKOVCIMAČKOVCI

4. etapa

P P

PREVALJE → DOBROVNIK
Prevalje (štart) – Ravne na Koroškem – Dravograd – Radlje ob Dravi –  
Selnica ob Dravi – Ruše – Maribor – Zgornja Kungota – Gornja Radgona –  
Radenci – Murska sobota – Cankova – Kuzma – Mačkovci – 
Moravske Toplice – Dobrovnik (cilj)

30. april  I  4. etapa  I  232 km

[805 - 1037 km]
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Maribor

Dravograd

#DOS2022

PREVALJE → DOBROVNIK
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4. ETAPA

Zgornja Kungota
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PREVALJE → DOBROVNIK
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Murska Sobota

4. ETAPA
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PREVALJE → DOBROVNIK
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4. ETAPA
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Dobrovnik

PREVALJE → DOBROVNIK
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4. ETAPA
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PREVALJE → DOBROVNIK

Čas:

7 ur, 33 minut
Razdalja:

232,6 km
Skupni vzpon:

1.578 m
Povprečna hitrost:

30,8 km/h

PREVALJE → DOBROVNIK
30. april  I  4. etapa  I  232 km
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5. etapa
P

P

DOBROVNIK → NOVO MESTO
Dobrovnik (štart) – Turnišče – Ljutomer – Ormož – Ptuj – Rogatec –  
Rogaška Slatina – Podčetrtek – Imeno – Bistrica ob Sotli – Bizeljsko  –  
Brežice – Cerklje ob Krki – Kostanjevica na Krki –  
Šentjernej – Ratež – Novo mesto (cilj)

1. maj  I  5. etapa  I  217 km

[1037 - 1254 km]
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Lendava

#DOS2021

DOBROVNIK → NOVO MESTO
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5. ETAPA
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Ptuj

DOBROVNIK → NOVO MESTO
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5. ETAPA
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Podčetrtek

DOBROVNIK → NOVO MESTO
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Brežice

5. ETAPA
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DOBROVNIK → NOVO MESTO
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Kostanjevica na Krki

5. ETAPA
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Novo mesto

DOBROVNIK → NOVO MESTO

Čas:

7 ur, 15 minut
Razdalja:

217,1 km
Skupni vzpon:

1.440 m
Povprečna hitrost:

29,9 km/h

DOBROVNIK → NOVO MESTO
1. maj  I  5. etapa  I  217 km



ZMAGOVALCI

ZAKLJUČEK
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CILJ → NOVO MESTO

ZAKLJUČEK



ZMAGOVALCI
DOS Finisherji 2022
Zgornja vrsta (od leve): Robert Kranjec, Ludvik Lenarčič, Ivan Puškarić, Simon Zlatanović, Sanin Ljuca, Dami Zupi, Robert Buterin, Silvijo Pale-Halić, Siniša Babić, Vladimir Apollonio, 
Ivan Čular, Gregor Pikl, Anže Vidmar, Miran Gračner, Dražen Pajtak, Borut Vehar / Spodnja vrsta (od leve): Leon Lebar, Igor Mihelič, Agata Lenarska-Praljak, Frenk Šilc, Gašper Bevc, 
Dunja Selan, Sašo Kovačec, Daniel Horvat, Grega Kološa 
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BELI ANGELI 

tudi druženja za namen uživanja na cestnih avanturah. Zavod nikakor ni motoristični klub ali 
društvo in želi ostati in povezovati striktno samo po svojih načelih: Prijateljstvo, preventiva, 
pomoč, dobrota in zvestoba soljudem. S svojim sočutjem, vedrino in razumevanjem peljati 
to pot …

Zavod Beli angeli v sodelovanju z Zavodom RS za transfuzijo vsako leto organizira  v 
Ljubljani vseslovensko moto krvodajalsko akcijo ̋ Podarim pol litra goriva˝ in v sodelovanju 
z Darsom tudi varno vožnjo.

Širni Sloveniji želimo pokazati, da motoristi nismo le norci na dveh kolesih , da znamo 
stopiti skupaj, ko je to potrebno, da smo strpni, nesebični, solidarni in spoštujemo vse 
udeležence v prometu.

Zavod Beli angeli je ustanovljen z namenom povezovanja enako 
mislečih motoristk in motoristov, ki želijo s solidarnostjo, 
humanitarnimi akcijami in podobnimi dejanji spodbuditi in deliti 
svoje misli in tako pomagati, ozaveščati k večji prometni varnosti. 
Hkrati želimo ob vsem tem svoje podpornike povezovati in izvajati 

BELI ANGELI
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Občine

MO Novo mesto

Črnomelj Ribnica Postojna Izola

Sežana Ajdovščina Tolmin Bled

MO Novo mesto

Kamnik MO Velenje Ravne na Koroškem

MO Murska Sobota Dobrovnik Podčetrtek Brežice

Zgornja Kungota

DOS karavana obišče preko 205 slovenskih mest in krajev, saj se zapeljemo čez 
več kot 86 občin. V letošnji izvedbi je našo karavano gostilo 17. občin: MO Novo 
mesto, Črnomelj, Ribnica, Postojna, Izola, Sežana, Ajdovščina, Tolmin, Bled, 
Kamnik, MO Velenje, Ravne na Koroškem, Zgornja Kungota, MO Murska Sobota, 
Dobrovnik, Podčetrtek in Brežice. 

Vsem se iskreno zahvaljujemo in vas vabimo k sodelovanju v prihodnjem letu, 
na že 4. izvedbi DOS - Dobrodelno okrog Slovenije.



KOLOFON

DOBRODELNOST

Iskrena hvala vsem donatorjem!

Tekom vožnje zbiramo sredstva za otroke 
pod okriljem Karitas in sicer tako da:

∙ vsi kolesarji na poti prispevajo 
minimalno 10 eur

∙ SMS za vse ki bodo gledali projekt  
preko live prenosa

Avtor vsebin: Dami Zupi (gsm: 00386 51 648 476)
Fotografije: Sportida d.o.o., oblikovanje: Spotnet d.o.o.,
tisk: Tiskarna Ekart d.o.o., naklada 2.000 kom.
Maj 2022

Slovenska karitas
Kristanova ulica 1
1000 Ljubljana
TRR: SI56 0214 0001 5556 761
Sklic: 00 905
Namen: ZA KOLO

∙ večje donacije na TRR Karitas:

Zbiramo 
sredstva za nakup 

koles za otroke:

na
ZAkolo5
1919



Orchidsocean
cyclingteam

®

V

MALI POKROVITELJI

HVALA VAM!



NAJBOLJŠE
OMREŽJE
ZA VSAK
TRENUTEK

telekom.si

Na to, kako bo jutri, vplivate
že danes. Zato izkoristite vsak 
trenutek.

Z vami smo, kjerkoli in kadarkoli 
se povezujete preko zanesljivo 
najboljšega 5G in fiksnega omrežja.
In tudi, ko se želite odklopiti in 
posvetiti drug drugemu.

Najboljše omrežje: Vir: Valicon, raziskava Moč in podoba znamke – kategorija fiksnih storitev / kategorija 
mobilnih storitev, jesen 2021. Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana
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