
 

 

 

                  
   

           

       

 

 

 

Sobota, 16. 06. 2018 ob 00:01 

Namen projekta 

Dne 16.6.2018 se bo Simon Eržen, nekdanji večkratni državni prvak v BMX-u, legenda BMX kolesarstva v Sloveniji 

in Jugoslaviji in zadnjih 10 let avanturistični kolesar svetovnega kova, vnovič podal na 24h urno dobrodelno 

kolesarsko pot s pričetkom ob polnoči na Goričkem in ciljem v Portorožu. Na poti bo v svojem kolesarskem slogu 

promoviral gibanje med ljudmi v Sloveniji, predvsem med mladimi.  

Pod sloganom  želimo spodbuditi vsakega posameznika, predvsem pa mlade, da bi se več gibali 

vsak v svojem športu. Gibanje je eden izmed ključnih dejavnikov našega zdravja. V današnjem času se veliko ljudi 

sooča s stresom in življenjskim slogom, ki vključuje vedno manj gibanja in vse več sedenja. Prav zaradi tega je 

namen v sklopu enodnevnega gibanja » « ljudi spodbuditi, da ponovno najdejo veselje do gibanja.  

Čemu Diagonala335?  

Strastni kolesarji merijo veselje tudi v kilometrih. Vsak kilometer poti je edinstven, na vsakem kilometru 

spoznavamo čudovito naravo, zanimive kraje in številne znamenitosti ob poti. Diagonala je najdaljša in hkrati 

najkrajša pot po Sloveniji, ki nas popelje od tromeje na Goričkem do Portoroža v dolžini 335 km, skozi raznoliko 

pokrajino Slovenije.  

Prijava in priključitev 

Diagonala335 je vseslovenska in mednarodna športna prireditev, zato pozivamo vse rekreativne kolesarje, da 

pridružijo Simonu na poti, lahko tudi na delu poti oz. na promocijskih točkah v Celju, Ljubljani, Kopru in Portorožu. 

Točna lokacija priključitve na poti bo aktualizirana in vidna preko spletne strani diagonala335.si. 

Na dogodek se je možno prijaviti tukaj: bit.ly/prijava18. Prijava je obvezna in se zaključi 10.6.2018. Udeležba je 

brezplačna. 

Trasa in lokacije promocijskih točk 

Trasa: bit.ly/diagonala335route     

Celje – po 140 km ob ca. 6.00-7.00h 

Ljubljana – po 210 km ob ca. 10.30-12.00h 

Koper – po 320 km ob ca. 17.00-18.00h  
Portorož – po 335 km ob ca. 19.00h 

Časi so okvirni. 

http://diagonala335.si/
http://bit.ly/prijava18
http://bit.ly/diagonala335route


 

Ostale podrobne informacije so dostopne na spletni strani diagonala335.si, na FB strani fb.com/diagonala335 in 
na IG profilu instagram.com/diagonala335.  
 

Dobrodelnost dogodka 

S podporo Olimpijskega komiteja Slovenije se bodo tekom poti v dobrodelne namene zbirala donatorska 

sredstva za Fundacijo za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij. Veliko je mladih športnikov, ki si ne 

morejo privoščiti, da bi se sploh ukvarjali s športom. Donirati je možno na več načinov:  

 s SMS-jem in besedo OKS na številko 1919 (donacija 1€) oz. besedo OKS5 na številko 1919 (donacija 5€) 
iz slovenskih mobilnih številk; 

 z nakupom kolesarske kolekcije Diagonala335 2018, od katerega gre 10€ od vsakega artikla v dobrodelne 
namene (diagonala335.si/trgovina); 

 z nakazilom na račun društva Društva SIMA (IBAN: SI56 6100 0001 9193 349, BIC: HDELSI22) s pripisom 
»donacija diagonala335« in  

 z nakazilom preko Paypal-a na info@diagonala335.si s pripisom »donacija diagonala335«. 

Medijska podpora 

Dogodek bo 2018 zelo medijsko odmeven in bo podprt v strokovnih krogih kot tudi v lokalnih, nacionalnih in 

mednarodnih medijih, predvsem pa v zadnjih dneh pred in med dogodkom. Novinarska konferenca bo 

predvidoma teden pred dogodkom. Glavni medijski angeli so vidni v nadaljevanju. 

 

PROMO VIDEO (4 min) Diagonala335 2017: bit.ly/2017diagonala335  

Odnosi z javnostmi - kontakt 

 

Mateja Vodopivec 
E: info@diagonala335.si 
T: 031 655 915 
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