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Vsem zvezam, drustvom, organizacijam, zavodom, podjetjem, in skupnostim v obcinah goriske 
zdravstvene regije 

ZADEVA: 1.) Vabilo na uvodni dogodek akcije »Skupaj ZA dusevno zdravje« in 
2.) Navodila za sodelujoce v akciji v »Prekolesarimo svet« za Gorisko regijo 

Svetovni akciji »Prekolesarimo svet« se bomo za dobro dusevno zdravje in z namenom 

opozarjati na problem samomorilnosti pridruzili tudi na Goriskem, letos prvic v okviru 
jesenskih dogodkov pod skupnim imenom »Skupaj ZA dusevno zdravje«. 
Pobudnik kolesarjenja za regijo je NIJZ OE Nova Garica, v sodelovanju s Kolesarskim 
kluborn Nova Garica (kontakt Robi Jenko, tel. 041 437 402), ki se je prijazno ponudil, da bo 

za naso regijo zbiral prekolesarjene kilometre. 

Navodila za vse, ki zelite s kolesarjenjem pridruziti in podpreti regijski program »Skupaj ZA 

d usevno zdravje«: 

TRAJANJE KOLESARJENJA: od 10. septembra (svetovni dan preprecevanja samomora) do 10. 
oktobra (svetovni dan dusevnega zdravja) 

LOKACIJA: kjerkoli, na cestnem ali sobnem kolesu 

UDELEZENCI: kdorkoli, sami ali v druzbi, spontano ali organizirano 

CENA in REGISTRACIJA: brezplacno; registracija ni potrebna 
NACIN ZBIRANJA KILOMETROV: prekolesarjene kilometre za regijo baste sporocali na e-naslov: 

prekolesarimo.svet-goriska@gmail.com 

Glede na to, od kod ste doma, baste ob sporocanju pripisali geslo za kraj bivanja: 
GORISKA - za obcine Nova Garica, Sempeter-Vrtojba, Rence-Vogrsko, Miren-Kostanjevica, 
Brda, Kanai 
POSOCJE - za obcine Bovee, Kobarid, Tolmin 
VIPAVSKA DOLINA- za obcini Ajdovscina, Vipava 
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POROCANJE STEVILA PREKOLESARJENIH KILOMETROV: 
Kilometre baste na zgornji e- naslov sporocali na sledeci nacin: 

-+ ce uporabljate spletne aplikacije za belezenje kilometrov: 
nae- naslov posljite posnetek zaslona (print screen) in pripisite geslo za kraj bivanja 

-+ ce ne uporabljate spletnih aplikacij za belezenje kilometrov: 
a.) za posameznike: 

sestevek kilometrov posredujete na e- naslov in pripis ite geslo za kraj bivanja 
b.) za sole: 

kilometre zbira profesor telesne vzgoje, ki jih lx tedensko, v ponedeljek za pretekli teden, 
posreduje nae- naslov s pripisom gesla za kraj bivanja; pristejete lahko tudi prekolesarjene 
kilometre druzinskih clanov; 

c.) za podjetja, zavode, organizacije : 
kilometre zbira promotor zdravja ali za to dolocena oseba, ki jih 1 x tedensko, v 
ponedeljek za pretekli teden, posreduje na e-naslov s pripisom gesla za kraj bivanja 

d.) drustva, zveze, skupnosti : 
kilometre zbira za oseba, ki jo za to dolocite in jih lx tedensko, ob ponedeljkih za pretekli 
teden, posreduje na e-naslov s pripisom gesla za kraj bivanja 

Prispevek regije bomo posredovali Mednarodni zvezi za preprecevanje samomora, kjer 
bodo zbirali skupno stevilo prekolesarjenih kilometrov po vsem svetu. 

Za Gorisko se kolesarjenje pricne 10. septembra ob 12.00 uri, ko bo v Sportnem parku v 
Novi Gorici v organizaciji Mladinskega centra ob sodelovanju Javnega zavoda za sport 
Nova Gorica, ki je ponudil prostor, Senta, ki bo ponudil program, Centra za krepitev 
zdravja iz Nove Gorice, ki bo ponudil vsebine s podrocja dusevnega zdravja ter MONG-a, 
potekala manjsa uvodna slovesnost. Na njej bomo obelezili svetovni dan preprecevanja 
samomora ins kolesarjenjem na osmih sobnih kolesih simbolicno odprli akcijo. Sobna kolesa 
je za uporabo ponudil Mladinski center in bodo obcanom na voljo ves mesec, do zakljucka 
akcije. 

Toplo vabljeni! 

Pripravila: Andrejka Prijon \/ 

Predstojnik ~ 0 Nova Garica 
pridr. prof. dr. Mark 1/ldra , dr. med., spec. higiene 
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