
 

          
 

PAZIBUŽO - Kolesarski dogodek za mlade 

Koper, 5. september 2014 – Kulturno izobraževalno društvo PiNA bo v okviru projekta »ADD: Dvig 

ravni aktivnega državljanstva in krepitev socialnih kompetenc mladih v obalnih občinah« v soboto, 

20. septembra 2014, izvedlo rekreativni kolesarski dogodek od Kopra do Pirana z imenom 

PAZIBUŽO, namenjen mladim med 18. in 30. letom v obalnih občinah in ugotavljanju stanja 

kolesarski poti. 

Na kolesarskem izletu, ki bo potekal ob Evropskem tednu mobilnosti, bomo skušali ugotoviti, ali je 

omenjeno relacijo možno varno prekolesariti brez kršenja cestnoprometnih predpisov in katera so 

tista mesta, ki bi s primernejšo ureditvijo zagotavljala večjo varnost ter nenazadnje zadovoljstvo 

kolesarjev in drugih uporabnikov teh površin. 

Brezplačen dogodek bo pod vodstvom Neže Flajs, turnokolesarske vodnice Obalnega planinskega 

društva Koper in študentke krajinske arhitekture, potekal v soboto, 20. septembra, z začetkom ob 

10.00 na Trgu Brolo v Kopru. Po uvodnem delu se bo skupina udeleženk in udeležencev podala proti 

Izoli, kjer je predviden postanek z malico, po tem pa pot nadaljevali skozi Strunjan in Portorož do 

Pirana, kjer se bo izlet tudi uradno zaključil. 

Na dogodek se je treba obvezno predhodno prijaviti tako, da se izpolnjeno prijavnico, ki je objavljena 

na spletnem mestu www.pina.si najkasneje do četrtka, 18. septembra 2014, pošlje na info@pina.si. 

Število udeležencev je omejeno. 

Več informacij o dogodku: tukaj 

 

Kolesarski dogodek PAZIBUŽO je ena od aktivnosti projekta ADD, katerega namen je povečati 

aktivno, enakopravno vključenost in participacijo mladih v lokalnem okolju ter izboljšati njihove 

socialne kompetence. Projekt, ki poteka pod geslom DODAJ nekaj smiselnega, je tako usmerjen v 

opolnomočenje mladih in dvig kakovosti programov na področju aktivnega državljanstva mladih v 

regiji.  

OSTALE AKTIVNOSTI PROJEKTA ADD: 

 Analiza stanja na področju mladine v obalnih občinah 

http://www.pina.si/
mailto:info@pina.si
http://www.pina.si/index.php/sl/component/content/article/884-projekt-qaddq-pazibuo-kolesarjenje-od-kopra-do-pirana.html


 

Vključuje analizo ukrepov in aktivnosti občin, mladinskih dejavnosti in analizo mladine. Analiza 

mladine bo potekala preko javnih dogodkov, posvetovanj z mladimi in obsežne raziskave mladine na 

območju obalnih občin (vprašalnik o zadovoljstvu mladih v obalnih občinah: TUKAJ).   

Javni dogodki vključujejo med drugim: vodene sprehode po mestnih središčih za mlade ženske z 

namenom ugotavljanja občutka varnosti (26. in 27. 9. v Piranu, Kopru in Izoli); srečanje in natečaj 

za mlade ustvarjalce na temo kulturne strategije; posvet mladinskih organizacij in organizacij za 

mlade ter monitoring rabe javnih prostorov s strani mladih. 

 Usposabljanje za regijske izobraževalce ter delavnice za srednješolce in študente 

 Izdajanje štirimesečnika, glasila o aktivnem državljanstvu mladih na območju obalnih občin. 

 

O PROJEKTU ADD: 

Projekt je bil izbran na »Javnem razpisu za izbor operacij s področij socialnih in državljanskih 

kompetenc mladih«, 3. razvojne prioritete »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«, 

prednostne usmeritve 3.1. »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in 

usposabljanja«.  

 

Dodatne informacije: Katerina Kljun, odnosi z javnostmi: katerina.kljun@pina.si in +386 51 645 111 

 

Medijski pokrovitelj dogodka PAZIBUŽO: 

 

Medijski pokrovitelj projekta ADD: 
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