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1. UVOD  
 
1.1 Temeljna izhodišča 

 
Šport in njegova različica športna rekreacija sta v turizmu pomemben segment ponudbe, ki 
zadovoljuje širok krog turističnega povpraševanja – stacionarnega, izletniškega in dnevno 
rekreativnega. To so spoznali in potrdili tudi v Svetovni turistični organizaciji, kjer so leta 2001 izdali 
temeljno poročilo o športu in turizmu, Mednarodno združenje znanstvenih ekspertov v turizmu – 
AIEST je organiziral leta 2003 svetovno konferenco na to temo, v Sloveniji pa že drugo leto teče 
raziskovalni projekt Šport in turizem, katerega nosilec je Ekonomska fakulteta v Ljubljani v 
sodelovanju s Fakulteto za šport, Univerze v Ljubljani, Turistico in Znanstveno raziskovalnim 
središčem, Univerze na Primorskem. 
 
Slovenija se uvršča v razvite turistične dežele, ki ima razmeroma prepoznavno pozicijo na evropskem 
turističnem tržišču, kjer je potrebno v konkurenci na turističnem trgu slediti povpraševanju - obsegu,  
okusu, željam, pričakovanju in zahtevam različnih segmentom turistov. Eden turističnih proizvodov so 
tudi različne vrste  kolesarjenja, od preproste rekreativne aktivnosti, preko športnega kolesarjenja, do 
kolesarjenja povezanega s programi zdravja, dobrega počutja, odkrivanja narave itd. 
 
Razvoj turističnega kolesarjenja pa spremlja vse več dopolnilnih dejavnosti – turističnih, ki jih turist-
kolesar potrebuje. Iz enostavnega je tako nastal kompleksen turistični proizvod, ki terja svojo 
tehnologijo, organizacijo in trženje, saj le tako lahko dosežemo optimalne učinke, ki ga razvoj tega 
proizvoda lahko prinese.   
 
Slovenija je zaradi razgibanosti in raznolikosti zelo primerna za kolesarjenje, zaradi naravnega okolja 
pa tudi zelo privlačna in glede na pozitivne trende, ki jih turistično kolesarjenje izkazuje tako na tujih 
kot domačih trgih ne preseneča, da je turistično kolesarjenje tako v razvojni kot v marketinški 
strategiji slovenskega turizma opredeljeno kot pomemben  turistični proizvod za Slovenijo. Za razvoj 
proizvoda, z nacionalnim pomenom, ustreznim obsegom in kakovostjo pa je potreben organiziran 
pristop, podprt z ustrezno spodbujevalno politiko tako glede razvoja kot tudi trženja.  

 
1.2 Metodologija in struktura strategije 

 
V projektu smo najprej zbrali podatke o dosedanjem razvoju turističnega kolesarjenja, o ponudnikih, 
organizacijah in obravnavanju kolesarjenja v različnih dokumentih. Te rezultate smo ovrednotili glede 
na doseženo razvojno stopnjo in proučili kvalitativne karakteristike turista - kolesarja. Na tej osnovi 
smo nato opredeliti ciljne tržne segmente, USP in pozicioniranje slovenskega turističnega 
kolesarskega proizvoda in razdelali osnovne trženjske aktivnosti. 
 
Za nadaljnji razvoj turističnega proizvoda kolesarjenja smo pripravili predlog kolesarskih poti, ki bi 
povezale celotno državo in turistične centre, z vidika doseganja ustrezne kakovosti pa smo razdelali 
standarde, ki jih morajo zadovoljevati ponudniki, tako tisti, ki ponujajo organizirane kolesarske ture, 
kot tisti, ki ta proizvod spremljajo in dopolnjujejo s prenočevanjem, prehrano, drugimi storitvami in na 
koncu dopolnili z nizom elementov izvajanja teh storitev kot funkcionalnega vidika kakovosti 
ponudbe. 
 
Sledi predlog ukrepov, s katerimi bi dosegli zastavljene strateške cilje razvoja kolesarstva kot 
turističnega proizvoda. Pri tem smo se dotaknili tudi organiziranosti, saj smo ugotovili, da je ta 
segment turistične ponudbe na nacionalni ravni slabo organiziran, kar vpliva tudi na razvitost 
turističnega kolesarjenja. V okviru principov javno-zasebnega partnerstva smo poskusili opredeliti 
vodilno razvojno in koordinativno vlogo Ministrstva za gospodarstvo – Direktorata za turizem in 
vodilno trženjsko vlogo Slovenske turistične organizacije ter poiskati model organiziranosti samih 
ponudnikov turističnega kolesarjenja.   
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Analize in predlagane rešitve smo izdelali primerjalno z izbranimi tujimi državami, ki so ta turistični 
proizvod že dobro razvile, tako da smo iskali možnosti prenosa tujih spoznanj in dobrih praks v naše 
okolje in iskanje ter dopolnjevanje z našo specifiko, tako da bi gradili večjo konkurenčnost in 
prepoznavnost turističnega kolesarjenja in slovenskega turizma nasploh. 
 
Zaradi interdisciplinarnosti je v projektni skupini sodelovalo več strokovnjakov različnih profilov, 
tako s področja ekonomije, kineziologije (športa), marketinga, kakovostnih standardov in najbolj 
prodornih ponudnikov kolesarjenja kot turističnega proizvoda v Sloveniji. Pri samem delu smo si 
pomagali s številnimi tujimi gradivi, ker tovrstnih domačih ni, predvsem iz Nemčije in Avstrije, 
aktualne podatke in določene rešitve pa smo spremljali tudi na spletnih straneh tujih organizacij in 
ponudnikov. Za delo na projektu smo organizirali skupaj z naročnikom STO nekaj delavnic in 
razgovorov s strokovnjaki, ponudniki in predstavniki organizacij, ki zadevajo področje turističnega 
kolesarjenja. 
 

1.3 Cilji izdelave strategije  
 

Strategija razvoja turističnega proizvoda kolesarjenje ima več ciljev. Najprej želi ovrednoti sedanje 
stanje in izdvojiti potenciale za prihodnji razvoj turističnega kolesarjenja, pri čemer je osrednja težnja 
razviti celovit proizvod, opredeliti nacionalno mrežo turističnega kolesarjenja, v katero bi povezali 
slovenske turistične centre, kjer bi bilo kolesarjenje dodaten turistični proizvod v njihovi ponudbi. 
Drugi cilj je razviti kakovostne standarde turističnega kolesarjenja, ki bi omogočili razvoj 
kakovostnega proizvoda in njegove tržne diferenciacije ter v končnem razvoj slovenske tržne znamke 
turističnega kolesarjenja. 
 
Projekt ima tudi cilj opredeliti osnovne strateške cilje, aktivnosti, ukrepe, organiziranost in subjekte, ki  
so pomembni za razvoj turističnega kolesarjenja, končni cilj strategije razvoja proizvoda turističnega 
kolesarjenja pa je povezati oblikovanje proizvoda, njegov kakovostni razvoj in končno njegovo 
trženje, s  čimer bi prispevali h bogatejši turistični ponudbi in k večji prepoznavnosti Slovenije, 
dosegli večje prihodke za same ponudnike turističnega kolesarjenja in za celotni slovenski turizem. 
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2. OPREDELITEV TURISTIČNEGA PROIZVODA KOLESARJENJE  
 

2.1 Zakaj turistično kolesarjenje  
 
Strategija razvoja turizma 2002-06 in Strategija trženja turizma 2003-06 sta zaradi svetovnih trendov, 
prisotnih na področju turizma, izpostavili pomembnost razvoja turističnega kolesarjenja za Slovenijo, 
ki ima odlične naravne danosti za kvaliteten razvoj tovrstnega proizvoda, poleg tega pa razvoj 
turističnega kolesarjenja prinaša mnoge prednosti:  
 

- kolesarski turizem je ekološka oblika turizma z minimalnim vplivom na obremenjenost okolja in 
lokalno skupnost (model za spodbujanje trajnostnega razvoja), ki lahko pomembno vpliva na 
zmanjšanje pretiranega prometa s preusmeritvijo avtomobilskega k kolesarskemu cestnemu 
prometu,  

-  s spodbujanjem in razvojem kolesarjenja in kolesarskega turizma lahko izkoristimo obstoječo, 
največkrat neizkoriščeno infrastrukturo, kot so stranske in podeželske poti, oziroma predstavlja 
alternativen način uporabe zapuščenih poti, kot so npr. neuporabne železniške poti (primer 
kolesarske poti Parrenzane v Istri), 

-  kolesarski turist v veliki večini uporablja storitve lokalnih ponudnikov (lokalne gostilne,  
trgovine, manjše lokalne zanimivosti in manjše nastanitvene objekte) in tako predstavlja 
priložnost za razvoj podeželja ali manj razvitih področji (uporaba lokalnih ponudnikov poveča 
verjetnost, da denar, ki ga potroši kolesar, dejansko ostane v lokalnem gospodarstvu) – način 
ekonomske revitalizacije manj razvitih geografskih območji, 

- razvoj turističnega kolesarjenja lahko spodbudi dodatne investicije v različno, tudi kolesarsko 
infrastrukturo, kjer veliko pridobijo tudi lokalne skupnosti, 

- kolesarjenje lahko predstavlja dodatno atraktivnost in aktivnosti, kar poveča možnost, da turisti 
bodisi podaljšajo dolžino bivanja na območju ali pa ponovijo obisk,  

- kolesarski turizem lahko spodbudi priložnostno oziroma vsakodnevno kolesarjenje, 
- kolesarski turizem beleži izjemno rast in predstavlja dragocen trg -  kolesarski turist se uvršča v 

kategorijo nadpovprečnih potrošnikov. 
 

2.2 Opredelitev elementov celostne ponudbe turističnega proizvoda kolesarjenje 
 
Kolesarski turist zahteva nekaj specifičnosti, ki jih je pri načrtovanju turistične ponudbe potrebno 
upoštevati Tako zahteva kakovosten razvoj produkta oblikovanje naslednjih elementov, ki tvorijo 
celostno ponudbo:  
 

1. ustrezno kolesarsko infrastrukturo (optimalna izkoriščenost naravnih danosti, povezanost med 
turističnimi centri in turističnimi atrakcijami, čim večje število kolesarskih poti povezanih v 
krožni tok, urejenost, varnost) opremljena z ustrezno signalizacijo (informacijske table in 
preostala spremljajoča signalizacija), 

2. kolesarju prilagojene namestitvene zmogljivosti, 
3. ustrezno in glede na turistično kolesarsko mrežo razporejena spremljajoča ponudba  – servis 

koles, nabava in najem koles, info točke, počivališča, 
4. ponudbo specifičnih, ciljno usmerjenih programov – npr. MTB parki, 
5. ustrezen način predstavitve kolesarske destinacije – prospekti, zemljevidi, vodiči, primerne in 

pregledne internetne strani, 
6. organizatorje vodenih kolesarskih tur, 
7. atraktivno dodatna ponudba (wellness ponudba, kulturne prireditve,..), 
8. organizatorje permanentnega izobraževanja in usposabljanja, 
9. ustrezno telo, ki skrbi za izvajanje in nadzor standardizacije, 
10. specialne turistično – kolesarske dogodke – kolesarska tekmovanja, 
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2.3  Determinante izbora kolesarske turistične destinacije  
 
Na izbor kolesarske turistične destinacije pomembno vplivajo naslednji faktorji:  
 

• kakovost kolesarske infrastrukture  
 kolesarju prijazne ceste in poti – dovolj široke za kolesarje in ostale uporabnike,  
 ustrezna signalizacija, 
 dostop do slikovitih poti in naravnih predelov, kulturnih in zgodovinskih znamenitosti,  

 
• kakovost gostinske, nastanitvene ponudbe in dodatne – servisne infrastrukture  

 dobra gostinska ponudba, 
 dobra trgovinska ponudba,  
 nastanitev z kvalitetno ponudbo zajtrkov v sami namestitvi ali njeni bližini,  
 možnost primernega in varnega parkiranja koles,  
 možnost servisiranja koles,  
 ustrezna počivališča ob kolesarskih poteh, 

 
• kakovostna dodatna ponudba  

 gledališki, glasbeni in umetnostni festivali,  
 pestra ponudba ostalih športnih programov, 
 pestrost zgodovinskih in kulturnih znamenitosti, 
 etnološke posebnosti, 
 ponudba ustreznih in zanimiv tematskih poti (oblikovati je potrebno zanimivo zgodbo), 

 
• kakovostni promocijski in predstavitveni materiali  

 primerni kolesarski zemljevidi so ena ključnih stvari pri izbiri območja obiska, 
 ustrezna predstavitev in dostopnost informacij na internetu  

 
• kakovost in pestrost naravnega okolja 

 čistost okolja  
 zanimiva konfiguracija področja  
 predvsem za gorske kolesarje je izjemno pomembna panorama  

 
• občutek organiziranosti in varnosti (prav zaradi tega je ponudba različnih paketov 

pomembna, kolesarjem, ki se v veliki večini v končni fazi ne odločijo za paket le-ti dajo 
potreben občutek varnosti in organiziranosti),  
• ponudba organiziranega vodenja  
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3. TEORETIČNA OPREDELITEV VRST KOLESARJENJA IN 
SEGMENTACIJA KOLESARJEV  

 
3.1 Vrste kolesarjenja 
 

Kolesarjenje je ena izmed tistih aktivnosti, ki v sebi združuje različne oblike udejstvovanja in se lahko 
uporablja v različne namene. O kolesarjenju lahko govorimo kot o tekmovalni športni panogi, 
športnorekreativni in turistični dejavnosti in kot o načinu prevoza.  

 
3.1.1 Dnevno (utilitarno) kolesarjenje 

Za to vrsto kolesarjenja je značilno, da se vanj vključujejo kolesarji, ki se vsakodnevno vozijo na delo, 
v šolo, po nakupih ali zaradi drugih obveznosti. Kolo se uporablja kot sredstvo za prevoz. Nekateri ga 
opredeljujejo tudi kot dnevno – migracijsko kolesarjenje. 
  

3.1.2 Športno kolesarjenje (cestno in gorsko) 
Predstavlja različne treninge in tekmovalne oblike kolesarjenja kot npr. cestno kolesarjenje, gorsko 
kolesarjenje s posameznimi različicami (spust, vzpon, paralelni slalom, etapna dirka, akrobatika, kros, 
orientacija na kolesu), kolesarjenje na velodromu s posameznimi različicami, kolesarjenje v okviru 
duatlonov ali triatlonov.  
Tekmovalno kolesarstvo v današnjem času sestavljata dve kolesarski veji -  gorsko in cestno 
kolesarstvo. Kolo je skupni rekvizit, vendar se kolesa za posamezne discipline med seboj razlikujejo 
že na pogled, pa tudi s tehničnega vidika so med njimi velike razlike.  

 
3.1.3 Športnorekreativno kolesarjenje 

Predstavlja udejstvovanje rekreativnih športnikov z željo po sprostitvi in razvedrilu ter pridobivanju 
kolesarske kondicije in morebitno pripravo za udeležbo na različnih kolesarskih prireditvah in 
športnorekreativnih tekmovanjih kot npr. Juriš na Vršič, Maraton Franja, Češnjev maraton, 
Kolesarjenje okoli Pohorja itd.   

 
3.1.4 Izletniško kolesarjenje 

Pomeni tisto zvrst kolesarjenja, ki ne traja več kot en dan z namenom bivanja v naravnem okolju, kjer 
ta dejavnost poteka z razmeroma nezahtevno intenzivnostjo. Izleti so lahko vezani samo na kolo kot 
prevozno sredstvo ali pa v kombinaciji z drugimi prometnimi sredstvi kot npr. osebni avto, avtobus, 
vlak. Prav tako pa so lahko izleti kombinacija kolesarjenja in hoje na določene točke, kamor  s 
kolesom npr. ne (z)moremo. 
 

3.1.5 Popotniško kolesarjenje 
Pomeni tisto zvrst kolesarjenja, ki traja več dni. Kolesarji na svojih poteh spoznavajo različne 
znamenitosti in posebnosti krajev ter posameznih turističnih območij. Popotniško kolesarjenje je 
povezano z nočitvami v različnih okoljih kot npr. v turističnih kampih, hotelih, penzionih, na 
turističnih kmetijah ter v planinskih kočah in zavetiščih.   
 

3.1.6 Gorsko kolesarjenje 
Za gorsko kolesarjenje je značilno, da se najpogosteje odvija v gozdnem in gorskem svetu, pri čemer 
kolesarje privlači predvsem neokrnjena narava, razgibanost terena, večja zahtevnost in velika izbira 
možnih lokacij. Gorski kolesarji so navadno mlajši moški in ženske, ki so z vidika turizma zanimivi 
kot kolesarji športniki, rekreativni kolesarji, izletniki, popotniki in tudi kolesarji avanturisti. 
 

3.1.7 Turistično kolesarjenje 
Je v bistvu kombinacija različnih zvrsti kolesarjenja (izletniško, gorsko, popotniško itd.), kjer kolesarji 
kot turisti, bodisi domači ali tuji, spoznavajo naravne lepote, kulturne znamenitosti in etnološke 
posebnosti posameznih krajev in turističnih območij.  
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3.1.8 Družinsko kolesarjenje  
Glede na kriterije za opredelitev posameznih vrst kolesarjenja je treba zaradi drugačnih želja, potreb in 
zahtev kolesarjenja posebej obravnavati družinsko kolesarjenje. Družina je specifična družbena 
skupina, ki ima skupen in uporaben prosti čas za kolesarjenje ob vikendih in v času dopustov oz. 
šolskih počitnic, zato je potrebno skrbno pripraviti posebne programe za različne vrste družin. Ko je 
družina na kolesu, je mogoče celostno vplivati na njihovo ravnovesje, še posebej pa je pomembno 
navajanje otrok na različne gibalne in športne dejavnosti, kamor spada tudi kolesarjenje. Otroci imajo 
praviloma gibanje radi, tudi kolesarjenje, zato naj bi ga v družini še posebej spodbujali. Prav s 
pomočjo kolesarjenja je mogoče že v mlajšem starostnem obdobju otroka oblikovati in postaviti 
temelje za kasnejše redno in sistematično športnorekreativno udejstvovanje mladostnika oz. odraslega 
človeka. Ob kolesarjenju se bogatijo tudi notranje družinske vezi, medsebojno razumevanje, 
pomembna pa je tudi doživljajska komponenta. Kolesarjenje lahko bistveno pripomore k zdravemu 
življenjskemu slogu družine ter k oblikovanju trajnih in koristnih navad za naravno in s športom 
obogateno družinsko življenje. Zaradi tega lahko upravičeno družinsko kolesarjenje uvrstimo v 
poseben kolesarski turistični proizvod.   
 
Pri uveljavljanju družinskega kolesarjenja kot turističnega proizvoda je potrebno upoštevati nekatere 
specifičnosti, med katerimi navajamo še posebej: 
 

 starost otrok – najmlajši na kolesih staršev, starejši na lastnih kolesih 
 vrste koles – posebna otroška kolesa različnih velikosti,  
 opremo koles – posebni sedeži za otroke, prikolice, 
 izbiro kolesarskih poti – varnost vseh družinskih članov, ustrezna zahtevnost, vsebinska 

raznolikost poti, še posebej zanimiva oz. poučna za otroke, 
 kolesarsko infrastrukturo s pripadajočimi objekti (počivališča, gostinski objekti, prenočišča…) 

ki morajo upoštevati tudi posebnosti otrok. 
 

3.2 Teoretična segmentacija kolesarjev  
 
3.2.1 Dnevni kolesar 

 
Dnevnega kolesarja kot potencialnega uporabnika kolesarskih turističnih uslug lahko opredelimo kot 
posameznika, ki se dnevno ali pogosto vozi s kolesom bodisi v šolo, na delo ali po opravkih. Glede na 
razslojenost prebivalstva so v Sloveniji posamezne skupine dnevnih kolesarjev prepoznavne. Tako 
lahko govorimo o kolesarjih šolarjih, ki se vozijo na osnovne in srednje šole in o delu študentske 
populacije, ki se vozi na različne študijske obveznosti. V veliko skupino dnevnih kolesarjev 
prištevamo odraslo populacijo zaposlenih, ki uporabljajo kolo kot prevozno sredstvo za prihod na 
delo. Prav tako pa ni zanemarljiva skupina starejših kolesarjev – upokojencev, ki uporabljajo kolo za 
različne opravke. Celotna skupina dnevnih kolesarjev je razdeljena tudi po spolu, pri čemer sta oba 
spola približno enakomerno udeležena.  
 
Glede na naravo dnevnega kolesarja, kjer dnevno kolesarjenje primerno učinkuje na posameznika, je 
možno pričakovati pozitivni transfer kolesarjenja kot aktivnega življenjskega sloga, ki ga posameznik 
lahko udejanja tudi v prostem času. S tem pa je podana tudi povezanost s področjem turistično 
rekreativnega kolesarjenja, ki se mu posameznik posveča bodisi v tedenskem prostem času, ob 
vikendih ali na dopustu. Zaradi navedenega so vsi dnevni kolesarji tudi potencialni uporabniki 
turističnih storitev, povezanih s kolesarjenjem. 
 

3.2.2 Gorski kolesar 
 
V to skupino spadajo večinoma mlajši moški in ženske, ki so z vidika turizma zanimivi kot kolesarji 
športniki, rekreativni športniki, izletniki in kolesarji popotniki. 
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Gorski kolesar -  tekmovalec 
 
V to manjšo skupino spadajo tisti kolesarji, ki se kot športniki pripravljajo na posamezna tekmovanja 
in lahko v določenem smislu postanejo tudi ciljna turistična skupina. Glavni cilj je športni rezultat. To 
so pretežno mlajši moški, člani kolesarskih klubov. Tekmovalci v kolesarstvu so disciplinirani 
športniki. Življenjski slog je podrejen zdravemu načinu življenja, kar je izrednega pomena za 
psihofizično pripravljenost posameznika.   
 
Opredelimo lahko dve področji: Priprave na tekmovanja in sama tekmovanja. Kakovostne in vrhunske 
tekmovalne kolesarske prireditve privabljajo tekmovalce in gledalce. Po drugi strani pa je smiselno 
razmišljati v tej smeri, da se pripravi ponudbo za priprave športnikov na tekmovanja.  
 
Disciplina kros 
Kros tekmovanja potekajo po naravnem okolju, po vseh možnih poteh, vključujejo tehnične vzpone in 
spuste. Dolžina dirke je okrog 2 ur, s tega lahko sklepamo, da mora biti tekmovalec zelo dobro 
pripravljen. V ospredju je njegova vzdržljivost. Poleg tega mora biti dobro tehnično podkovan, da 
prevozi progo kar se da hitro in racionalno. Dobro mora oceniti svoj tempo vožnje, da lahko zdrži celo 
dirko v optimalnem tempu, le to mu prinese rezultat, ki ga je trenutno sposoben. Tekmovalci v krosu 
količinsko veliko trenirajo na vseh možnih terenih, s tem si pridobijo dovolj izkušenj. Raznovrstnejši 
je teren, raznovrstnejši postane tekmovalec, kar je z vidika tekmovanja nadvse pozitivno. Večkrat na 
sezono se odločijo za specialne priprave  (toplejši kraji, kolesarski parki,.....), da izboljšujejo svoje 
sposobnosti in širijo kolesarska obzorja. 
 
Disciplina spust  
Spust je najhitrejša disciplina. Tekmovanje traja v dveh tekih, za končni rezultat šteje drugi finalni 
nastop. Posamezen nastop traja nekje od 3 – 5 minut. Proga naj bi bila speljana samo navzdol in 
dolžine 2 – 3 km. Navedena dejstva povzročajo tekmovalcem izredno psihično obremenitev. Razlog 
pa je, da že ob samo majhni napaki na dirki dobra uvrstitev splava po vodi. Stres zmanjšajo s 
treningom na progi že nekaj dni pred dirko. Ta način dela pa predstavlja bivanje na prizorišču. 
Tekmovalci v tej disciplini posvečajo veliko pozornosti vadbi hitrosti, vzdržljivosti v moči predvsem 
ramenskega obroča in rok. Specialni trening pa predstavlja trening tehnike vožnje s kolesom. Parki, ki 
so sedaj tako popularni, so idealni za tekmovalce v spustu. Na vrh vzpona se peljejo s sedežnicami ali 
gondolami, nato se posvetijo samo spustu in treningu tehnike. S tem je omogočena večja frekvenca 
treninga. 
 
Disciplina 4X 
Za to disciplino velja podobno kot za spust, pa tudi tekmovalci so v večini primerov isti. Dolžina dirke 
je med pol minute in minuto. Proga je umetno narejena, sestavljajo jo skoki in ostri utrjeni zavoji. 
Dirkanje je oteženo s tem, da štartajo hkrati štirje tekmovalci. Karakteristike tekmovalca so popolno 
obvladanje tehnike vožnje kolesa, predvsem pa brezhibna tehnika skokov. Trening je sestavljen 
podobno kot za spust. Hitrost in spretnost obvladovanja kolesa sta primarni dejavnosti na treningih. 
Psihična priprava tekmovalca v tej disciplini ima zelo veliko vlogo. 
 
Gorski kolesar rekreativni športnik 
 
Redno ukvarjanje z gorskim kolesarjenjem je predpogoj za uvrstitev v to kategorijo. Kolesarji 
rekreativni športniki zbirajo poti glede na trenutne sposobnosti in želje.  Njihove sposobnosti so na 
zelo visokem nivoju, prav tako pa je na visokem nivoju tudi raven osvojenega znanja na področju 
gorskega kolesarjenja. 
 
Večinoma izbirajo najzahtevnejše gorske kolesarske poti in uporabljajo zelo kakovostna kolesa višjega 
cenovnega ranga.  
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Gorski kolesar izletnik 
 
Na gorsko kolesarske ture se odpravljajo izletniki praviloma dnevno. Iščejo najboljše možne poti po 
celi deželi. Za dostop do izbrane poti izbirajo med kolesarjenjem, lastnim prevoznim sredstvom ali pa 
javnim transportom. 
 
Med seboj jih lahko ločimo glede na uporabo koles, izbiro poti, izbiro sredstva za potovanje med kraji 
ter na podlagi psihofizičnih sposobnosti. 
 
Gorski kolesar popotnik 
 
Gorski kolesarji popotniki so tisti kolesarji, ki potujejo iz enega kraja do drugega in za kolesarjenje 
iščejo predvsem gorske poti in povezave med njimi. Med kraji se gibljejo na več načinov: kolesarijo, 
uporabljajo lastno prevozno sredstvo (avto, kombi) ali pa potujejo z javnimi prevoznimi sredstvi.  
 
Med seboj jih lahko ločimo glede na uporabo koles, izbiro poti, izbiro sredstva za potovanje med kraji 
ter na podlagi njihovih psihofizičnih sposobnosti. 
 
Gorski kolesar – avanturist  
 
Gorski kolesarji avanturisti so tisti, ki jim samo kolesarjenje ne pomeni več zadostni izziv. Povezujejo 
kolesarjenje z drugimi športnimi aktivnostmi ali pa kolesarjenje v posebnih okoliščinah, ki 
predstavljajo bodisi otežene okoliščine ali pa adrenalinski pristop.  
 

3.2.3 Cestni kolesar  
 

Tekmovalec v cestnem kolesarstvu 
 
V to manjšo skupino spadajo tisti kolesarji, ki se kot športniki pripravljajo na posamezna tekmovanja 
in lahko v določenem smislu postanejo tudi ciljna turistična skupina. Glavni cilj je športni rezultat. To 
so pretežno mlajši moški, člani kolesarskih klubov. Tekmovalci v kolesarstvu so disciplinirani 
športniki. Življenjski slog je podrejen zdravemu načinu življenja, kar je izrednega pomena za 
pripravljenost posameznika.   
 
Cestne dirke 
Tekmovalec na cestnih dirkah mora biti v prvi vrsti vzdržljiv. To sposobnost pridobi z raznovrstnim 
treningom vzdržljivosti in moči, ki pa je vedno količinsko zelo izdaten. Treningi se izvajajo v veliki 
večini na cestah. Cestne dirke se ločijo na enodnevne in na etapne dirke, tako imamo specialiste za en 
dan in specialiste, ki lahko dirkajo na velikih etapnih dirkah, ki trajajo tudi tri tedne. Za dobre etapne 
tekmovalce velja, da imajo izjemno dobre regeneracijske sposobnosti. Vsi tekmovalci morajo biti 
dobro taktično podkovani. Brez dobre taktike v cestnem kolesarstvu ni uspeha. Do izraza pride 
sposobnost vključevanja v ekipo. Ekipni duh vpliva na rezultat. Cestno kolesarstvo je ekipni šport, 
kjer ima vsak posameznik določeno vlogo.  
 
Vožnja na čas (kronometer) 
V tej disciplini je tekmovalec sam na progi in vozi na vso moč. Ta disciplina je tudi sestavni del 
etapnih dirk, predstavlja eno etapo.  
 
Vožnja na dirkališču 
Ta disciplina se lahko izvaja tudi v dvoranah, proga je speljana v krogu. Tip kolesarja, ki dirka na 
dirkališču je šprinter.  
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Kolesar – rekreativni športnik 
 

To skupino predstavljajo rekreativni kolesarji obeh spolov in različne starosti, ki se bolj ali manj redno 
ukvarjajo s kolesarjenjem. Glavni cilj je užitek, razvedrilo, sprostitev, zdravje in telesna kondicija. Za 
področje turizma je ta skupina še posebej zanimiva, ker je relativno velika. Število rekreativnih 
kolesarjev se v Sloveniji nenehno veča, o čemer priča vedno večja udeležba na različnih kolesarskih 
prireditvah, ki jih je v zadnjem obdobju vedno več in so organizirane po različnih slovenskih krajih 
skoraj brez večjih sivih lis. Prav tako je večja tudi prodaja koles, njihovo servisiranje in navsezadnje 
tudi število kolesarjev ki jih dnevno srečujemo na različnih cestah, poteh in povezavah. Zaradi 
razmeroma velikega števila rekreativnih kolesarjev pričakujemo tudi večjo povpraševanje po različnih 
turističnih storitvah tam, kjer so primerne in frekventne kolesarske povezave.   
 
Rekreativni kolesar poleg pogostnih rekreativnih treningov, ki jih največ opravlja v dnevnem prostem 
času v trajanju do okoli dveh ur, želi svojo kolesarsko "žejo" potešiti z daljšimi, zanimivejšimi in 
napornejšimi kolesarskimi turami ob vikendih ali na dopustu. Zagotovo spada rekreativni kolesar v 
tisti kategorijo kolesarjev – potrošnikov, ki so pripravljeni relativno veliko vlagati v tovrstno 
dejavnost. Uživa pri kolesarskih aktivnostih in se hkrati zaveda pozitivnih učinkov rednih treningov, 
ki mu s pozitivnimi posledicami na zdravje v najširšem pomenu besede omogočajo uspešno 
izpolnjevanje vsakodnevnih delovnih, družinskih in drugih obveznosti. Tak življenjski slog, ki ga 
rekreativni kolesar iz vsakodnevnega življenja prenaša na čas vikendov in letnih dopustov, ima še 
posebno vlogo pri širjenju turističnega kolesarstva. To pa je tudi z vidika skupnega razvoja športa in 
turizma pomembno na lokalni, regijski, nacionalni in mednarodni ravni.    

 
Kolesar – izletnik 

  
V to skupino spadajo kolesarji – posamezniki, prijateljske skupine, družine, ki uporabljajo kolesa za 
enodnevne izlete in so kot ciljna skupina z vidika turizma zanimivi kot potrošniki gostinskih uslug in 
različnih lokalnih turističnih programov. Za uspešno kolesarjenje potrebujejo vsaj kolesarske 
priročnike in ustrezne karte. 
 
Dobršen del športnorekreativnih kolesarjev je tudi kolesarjev izletnikov. Ti so lahko aktivni v okviru 
kolesarske skupine, ki dela daljše in zahtevnejše izlete, lahko pa v krogu družine oz. v manj kolesarsko 
usposobljeni družbi z manj zahtevnimi turami. Za kolesarje izletnike ne bi mogli reči, da so vsi redni 
kolesarji, kar bi pomenilo npr. da so 2 do 3 krat na teden na kolesu, ampak bolj priložnostno,  ob 
lepem vremenu, z lažjimi cilji. Ta skupina kolesarjev vlaga v to dejavnost manjši delež sredstev, ker 
ne čutijo večje potrebe po zahtevnejših in novejših kolesarskih proizvodih, ki jih ponuja tržišče. 
Njihov potencial za področje turizma izhaja iz vikend kolesarskih izletov ter ustrezne potrošnje, ki je 
povezana z načrtovanjem predvidenih tur. Kolesar izletnik je lahko tudi odvisen od javnih prometnih 
sredstev (vlak, avtobus), ki mu omogočajo ustrezen transport do izhodiščne točke oz. od ciljne 
destinacije domov. Kolesar izletnik potrebuje za kakovostno načrtovanje in pravilno odločanje glede 
izbrane kolesarske ture ustrezne vodnike, brošure oz. priročnike, ki morajo biti obogateni s 
preglednimi kartami in opisom drugih značilnosti ter posebnosti izbrane ture.                 
 
Kolesar – popotnik 

  
To skupino sestavljajo tisti kolesarji, ki so se odločili za večdnevno potovanje na kolesu in, ki poleg 
gostinskih storitev, pričakujejo tudi prenočitvene zmogljivosti v posameznih krajih, bolj specifično 
kolesarsko infrastrukturo (priročniki, vodiči, servisi, označene poti, shrambe koles). Za turizem je ta 
ciljna skupina izjemno pomembna. 
 
Kolesarji popotniki so lahko posamezniki, pari, družine, prijateljske skupine ali slučajno zbrane 
turistične skupine sestavljene iz ljudi z istim namenom. Popotniško kolesarjenje je zaradi narave 
aktivnosti še tesneje povezano s turističnim povpraševanjem in ponudbo, ker se kolesarji popotniki 
selijo iz kraja v kraj ter pričakujejo ustrezne turistično-gostinske usluge, s primerno razvejano 
turistično in kolesarsko infrastrukturo. Značilno za kolesarja popotnika je, da določen življenjski slog, 
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ki je obogaten s kolesarjenjem, prenaša tudi v popotniško kolesarjenje. Pri tem vlaga razmeroma 
velika sredstva v kolo in kolesarsko ter izletniško opremo, kar se posledično odraža tudi na področju 
turizma. Za popotniško kolesarjenje so še bolj kot za izletniško, pomembni ustrezni vodniki, brošure 
oz. priročniki, ki morajo biti obogateni s preglednimi kartami in opisom drugih značilnosti ter 
posebnosti izbrane ture. Pričakovati je, da so med popotniki kolesarji tudi v veliki meri zastopani tuji 
turisti, ki si želijo popotovati s kolesom po Sloveniji in za to potrebujejo vsa prej omenjena gradiva v 
ustreznem jeziku.                 
  
Kolesar – turist 

 
Med kolesarje turiste uvrščamo vse tiste kolesarje, ki se z namenom spoznavanja dežele, krajev, ljudi 
in njihovih običajev gibljejo s kolesom in za svojo dejavnost pričakujejo celovito kolesarsko 
infrastrukturo (tudi izposojevalnice koles) in različno gostinsko-turistično ponudbo. Tako, kot lahko 
opredelimo turista, ki s spremembo kraja začasnega bivanja postane del oz. subjekt turističnih tokov, 
tako je tudi za kolesarja turista značilno udejstvovanje izven kraja bivanja za krajši ali daljši čas. 
Kolesarjenje uporablja kot eno od možnih dejavnosti preživljanja prostega časa na krajšem ali na 
daljšem oddihu. V smislu potrošnje in koriščenja posameznih športno turističnih storitev velja, da je 
kolesar turist relativno zahteven gost, saj poleg osnovne turistično-gostinske ponudbe terja širšo 
športno turistično ponudbo. Njegov izbor kolesarskih izletov ali potovanj je zelo raznolik in sega vse 
od spoznavanja ožjega okolja do več dnevnih kolesarskih izletov in popotovanj na večje razdalje. To 
velja tako za domače kot tudi za tuje goste, ki ob tovrstni aktivnosti postanejo kolesarji turisti. Za 
področje športnega turizma je ta skupina kolesarjev prav tako zanimiva, čeprav kolesarjenje ni njihova 
najbolj priljubljena športnorekreativna aktivnost. Vendar pa je prav kolesar turist tisti, ki največ 
povprašuje po raznolikih turističnih storitev, na področju kolesarstva pa te pomenijo kolo, dodatna 
kolesarska oprema, vodniki, informatorji, brošure oz. kolesarski inštruktorji ali vodniki.  
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4. PREGLED OBSTOJEČIH STRATEŠKIH IN NORMATIVNIH 
DOKUMENTOV, POMEMBNIH ZA RAZVOJ PROIZVODA 
KOLESARJENJE  

 
4.1 Strategije in razvojni dokumenti  
 

Za uspešen razvoj proizvoda turističnega kolesarjenja je potrebno upoštevati tako strateške dokumente 
na področju turizma in športa kot tudi tehnične dokumente, ki definirajo razvoj kolesarskega in 
preostalega cestnega omrežja na področju Republike Slovenije.  
  

4.1.1 Strategije in razvojni dokumenti s področja turizma  
 

Kolesarski turizem kot pomembno razvojno priložnost Slovenije obravnavata oba temeljna strateška 
dokumenta slovenskega turizma: 

 
• Strategija slovenskega turizma 2002-2006 in 
• Strategija trženja slovenskega turizma 2003-2006. 

 
 
Strategija slovenskega turizma 2002-2006 
 
Strategija slovenskega turizma 2002-2006 je izhajajoč iz absolutnih in relativnih konkurenčnih 
prednosti Slovenije in skozi analizo razvojnih trendov na ciljnih trgih Slovenije opredelila deset 
temeljnih usmeritev razvoja slovenskega turizma. Te usmeritve so opredeljene na treh temeljnih 
področjih: produktno (zdraviliški turizem, igralniško-zabaviščni turizem in poslovni turizem), 
programsko (3A, 3E in 3D turizem) in geografska področja (Julijske Alpe, Pohorje z Mariborom, 
Obala in Kras. 
 
Identifikacija naraščajočega povpraševanja tako domačih kot tujih turistov na ciljnih trgih Slovenije po 
aktivnejših oblikah turizma, ki vključujejo elemente športa, zdravja, naravne vrednote, kulture, 
doživetja... je osnova  programskemu področju 3-A turizma, ki se usmerja na področje aktivnih 
počitnic in športnih programov, t.i. 3-E turizmu, ki poudarja pomen podeželskega turizma z vrsto 
pomembnih etnoloških posebnosti in 3-D turizmu kot sestavnemu delu integralnega turističnega 
proizvoda (doživetja). Programi temeljijo na treh vrednotah: sprostitvi v naravi, čistem in zdravem 
okolju in avtohtoni kulturni ponudbi.  
 
Področje 3-A turizma je med šestimi temeljnimi turističnimi področji aktivnih, rekreativnih počitnic in 
izletov opredelilo tudi posebno področje zelenih športov, kamor vključuje golf, tenis, kolesarstvo, 
balonarstvo, letalstvo, lov in jahanje in za obdobje 2002-2006 na področju oblikovanja proizvoda 
kolesarjenja poudarila zahtevo po razvoju kolesarskih poti, izgradnja novih in dograditev obstoječih 
kolesarskih poti s spremljajočo ponudbo (izposoja in servis koles in kolesarske opreme, 
počivališča,…). Za 3 A- turizem je še posebej pomembno, da ponuja v integralni turistični proizvod 
povezane turistične storitve in da imajo nosilci programov globalen tržni pristop. 
 
Prav tako se znotraj ponudbe 3-E turizma predvideva razvoj kolesarskih poti s spremljajočo ponudbo 
(izposoja in servis koles in kolesarke opreme, počivališča,..) in pa oblikovanje raznovrstnih turističnih 
tematskih poti kot na primer kulturnih, gozdnih, vinskih, ki so seveda lahko tudi kolesarke poti, pri 
katerem poudarjajo pomembnost usklajene ponudbe, tržnih nastopov ter jasnih in prepoznavnih 
informacijskih označb.  
 
Prav tako je produkt kolesarjenja izpostavljen tudi pri razvoju turističnega območja Julijskih Alp, ki 
predvideva oblikovanje športno rekreativnega programa kolesarjenja tako v Kranjski Gori z 
Zgornjesavsko dolino kot tudi v Bohinju z okolico.  
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Strategija trženja slovenskega turizma 2003-2006 
 
Tudi strategija trženja slovenskega turizma je identificirala vse večje povpraševanja na področju športa 
in še posebej na področju turističnega kolesarjenja in prav zato proizvod kolesarjenja poleg plavanja, 
kopanja, pohodništvo, zdravja in wellnessa uvršča med temeljne blagovne podznamke slovenskega 
turizma. Oblikovalci strategije ga štejejo med glavne elemente turistične ponudbe tako za 
stacionarnega gosta kot tudi za enodnevnega obiskovalca in ga zaradi naravnih danosti uvrščajo med 
potencialne »edinstvene prodajne priložnosti« (USP) Slovenije.  Na žalost pa ne prihaja do primerne 
turistične valorizacije, kljub temu, da so ti proizvodi izjemno zanimivi prav za turiste iz primarnih 
emitivnih  trgov Slovenije (Nemčija, Avstrija, Italija) kot tudi za domače tržišče. Poleg tega pa  
kolesarjenje idealna komplementarne ponudba ostali že razviti ponudi, npr. wellnesu.  

 
4.1.2 Strategije in razvojni dokumenti s področja prometne infrastrukture, varnosti ter 

varstva okolja  
 

a) Področje prometne infrastrukture 
 
Osnovni dokument, ki ureja področje prometne infrastrukture je Strategija razvoja državnega 
kolesarskega omrežja, ki sta ga pripravila Ministrstvo za promet in zveze in Direkcija Republike 
Slovenije za ceste. 
 
Gradivo, ki je zajeto v strategiji se navezuje na: opis stanja kolesarske infrastrukture na področju 
Republike Slovenije, osnovni namen spodbujanja kolesarjenja, vrste in oblike kolesarskih povezav, 
delitev kolesarjev po ciljnih skupinah, kriterije za izbiro oblike in vrste kolesarskih površin ter 
osnovna zakonska izhodišča, ki vplivajo na razvoj nacionalne kolesarske mreže. 
 
Osnovna načela in ukrepi 
 
Strategija razvoja državnega kolesarskega omrežja temelji na načelih spodbujanja uporabe koles in 
izpostavljanju prednosti kolesarjenja pred motornim prometom. Določa strategijo, naloge, cilje in 
ukrepe, potrebne za razvoj državnega kolesarskega omrežja, prioritete, dinamiko in način gradnje, vire 
financiranja ter način vzdrževanja kolesarskih površin. Pri tem se mora oblikovanje celotnega 
kolesarskega omrežja prilagoditi različnim ciljnim skupinam, od katerih ima vsaka svoje posebne ali 
kompleksne zahteve (mestni uporabniki – dnevno kolesarjenje, javni potniški promet v povezavi s 
kolesarjenjem, enodnevni rekreativni kolesarji, turisti in popotniki). 
 
V strategiji so predvideni naslednji osnovni ukrepi: 
 

• Novogradnje samostojnih kolesarskih poti. 
• Gradnja kolesarskih stez in pasov ob rekonstrukciji obstoječih cest. 
• Modernizacija kolovozov, gozdnih in poljskih poti in preureditev v kolesarske povezave. 
• Redno vzdrževanje in obnove obstoječih kolesarskih površin. 

 
Cilji in usmeritve 
 
V strategije so zastavljeni tudi osnovni in strateški cilji: podvojiti število kolesarjev, zgraditi vsaj 25 
km samostojnih kolesarskih poti letno, ureditev in označitev letno vsaj 100 km javnih cest izven 
naselij, ki so primerne za kolesarje, ureditev mestnih in primestnih kolesarskih povezav večinoma v 
obliki kolesarskih stez, uvajanje kolesarskih con, uvajanje enotnega principa obarvanja kolesarskih 
površin. Strateški cilji predvidevajo povečanje uporabe koles, vzpostavitev oziroma izgradnjo 
celotnega kolesarskega omrežja v naslednjih 25 letih in zmanjšanje števila prometnih nesreč, v katerih 
so soudeleženi kolesarji.  
 
V sklopu Strategije razvoja državnega kolesarskega omrežja so določene tudi osnovne usmeritve. Te 
usmeritve so naslednje: 
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       Vplivati na spremembo izbire prometnega sredstva v korist kolesarjev 
V Sloveniji je kolo kot prevozno sredstvo na četrtem mestu. Prevladuje uporaba avtomobila, hoja in 
uporaba avtobusa. Za potovalno sredstvo enako prednjači motorno osebno vozilo, na drugem mestu je 
avtobus. S skupnim deležem se hoja in kolesarjenje uvrščata na 3. mesto. Obstaja velik neizkoriščen 
potencial za kolesarje oz. uporabo kolesa kot prometnega sredstva. V velikem številu evropskih dežel 
je kolo kot prometno sredstvo bolje razvito. 
 

Zagotoviti povezanost države tudi s kolesarskimi povezavami 
Obstoječe kolesarske poti, steze ali kolesarski pasovi niso medsebojno povezane. Obstaja veliko 
možnosti, s katerimi bi vzpostavili kolesarske povezave, ter določene poti in druge površine preuredili 
v kolesarske poti. 
 

Zagotoviti ustrezno prometno varnost kolesarjev 
Prometna varnost kolesarjev je odločilnega pomena za popularizacijo kolesarjenja, za planiranje ter 
gradnjo novih kolesarskih površin in za izboljšanje stanja na obstoječih kolesarskih površinah. Brez 
ustreznih površin za kolesarjenje se s spodbujanjem le tega posledično lahko poveča število nesreč, v 
katerih so udeleženi kolesarji. Ob načrtovanju cest in ureditvi prometnih režimov je zato potrebno 
velik del pozornosti nameniti varnostnemu vidiku. 
 

Zmanjšati negativne vplive na okolje 
S spodbujanjem uporabe kolesa kot prometno sredstvo se manjšajo tudi negativni vplivi na okolje, ki 
jih povzroča motorni promet. Ti vplivi so onesnaževanje zraka s strupenimi plini, povzročanje hrupa, 
povzročanje vibracij, izločanje škodljivih tekočin, veliki stroški vzdrževanja in velika poraba energije 
in surovin. Naraščajoča ekološka osveščenost je pomemben moralni motiv za stimuliranje 
kolesarskega prometa. 
 

Izboljšati mestne in primestne kolesarske povezave 
Potrebna so večja vlaganja v izgradnjo kolesarske infrastrukture. Na ta način se bo lahko delež 
kolesarskih voženj v mestnih in primestnih območjih močno povečal. Dobra razpredenost kolesarske 
infrastrukture poveča količino kolesarskega prometa. 
 

Zagotoviti povezavo z mednarodnim kolesarskim omrežjem 
S strani Evropske kolesarske zveze je pripravljen predlog razvoja kolesarskih poti po Evropi. Cilj 
projekta je povezanost celotnega kontinenta s kolesarskim omrežjem, ki naj bi seveda potekal tudi 
preko Slovenije. Predvideno je, da bi preko Slovenije potekali dve smeri. Prva je Jantarjeva smer, ki 
poteka v smeri Baltik – Jadran, druga je Mediteranska smer, ki poteka v smeri Gibraltar – Atene. 
 

Upoštevati pomen tržno usmerjenega pristopa – turizem  
Domači in tuji turisti vedno več povprašujejo po programih, ki so povezani s kolesarjenjem. To je 
dobrodošlo z več vidikov, med drugim tudi iz gospodarskega. Dohodek, ki ga prinaša kolesarski 
turizem, po izkušnjah iz tujine skoraj ne zaostaja za dohodki iz ostalih oblik turizma. Izboljšanje 
kolesarske infrastrukture vsekakor pomeni kakovostnejšo turistično ponudbo in s tem možnost 
mednarodne konkurenčnosti Slovenije na turističnem trgu. 
 
Organizacija in izvedba 
 
Razvoj državnega kolesarskega omrežja v Sloveniji je projekt, ki terja sodelovanje in povezovanje 
različnih organizacij na državni in lokalni ravni. S skupnim načrtovanjem in kasneje izvedbo bo, v 
skladu z usmeritvami, razvoj dosegel zastavljene cilje. To pa pomeni, da bomo v nekem srednje - 
dolgoročnem obdobju bistveno povečali uporabo koles, zgradili kolesarsko omrežje, ki bo pokrivalo 
celotno državo in močno povečali varnost kolesarjev v prometu. 
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Trenutne aktivnosti  
Prav pomanjkanje uradnega dokumenta razvoja državnega kolesarskega omrežja onemogoča 
sistematičen razvoj državnega kolesarskega omrežja. Večina samostojnih kolesarskih poti je bila v 
zadnjih letih zgrajena s pomočjo sredstev EU v okviru programov čezmejnega sodelovanja. Kljub 
temu pa v Sloveniji trenutno potekajo trije aktivni projekti vzpostavljanja daljinskih kolesarskih 
povezav, ki so pomembne tako za povezovanje znotraj države kot med sosednjimi državam (Daljinska 
obdravska kolesarska povezava, Pot zdravja in prijateljstva - Parenzana – Porečanka in Odsek 
daljinske kolesarske poti treh dežel).  
 

b) Področje varovanje okolja in narave  
 
Kolesarjenje je alternativni vir prometa in je z vidika ohranjanja okolja in manjšanja škodljivih 
vplivov na okolje zelo pomembno, zato ga nekateri programi in strategije varstva okolja navajajo kot 
pomemben ukrep zmanjšanja onesnaženosti.  
 

- Nacionalni program varstva okolja (Ur.l.RS 83/99): Zastavljeni cilji na področju zmanjševanja 
onesnaženosti okolja zaradi prometa bodo doseženi z izvajanjem naslednjih ukrepov: 

  Ukrepi za dvig atraktivnosti alternativ prevozu z osebnimi avtomobili (...gradnja 
kolesarskih stez .). 

 Drugi ukrepi, ki jih bo treba uveljaviti za zmanjševanje okoljskih obremenitev osebnega 
prometa so: .. povečanje obsega in ureditev kolesarskih stez... 

 
- Strategija in kratkoročni načrt zmanjševanja emisij toplogrednih plinov (november 2000) med 

ukrepi za zmanjševanje emisij CO2 iz prometa našteje tudi: Spodbujanje kolesarjenja in 
pešačenja v mestih in naseljih s povečanjem obsega in z ureditvijo varnih kolesarskih stez ter 
površin za pešce. Predlagani instrument izvajanja tega ukrepa pa bi bili prometni načrti lokalnih 
skupnosti. 

 
- S podpisom Ministrske deklaracije ...K trajnostno naravnanemu prometu v državah 

Srednjeevropske iniciative... (New York 1997) so se države podpisnice zavezale, da bodo storile 
potrebne korake za razvoj, promocijo in izvajanje strategij in ukrepov, ki vodijo k trajnostnemu 
potniškemu in tovornemu prometu. Med drugim bodo: izboljšali infrastrukturo za kolesarje in 
pešce.. 

 
 

4.2 Osnovna zakonodaja pomembna za razvoj proizvoda turističnega kolesarjenja 
 
Zakonu o varnosti cestnega prometa, 2004 
 
Ob razvijanju turističnega proizvoda kolesarjenje moramo upoštevati tudi določila, ki so zajeta v 
Zakonu o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 83/2004) in Zakonu o javnih cestah (Uradni 
list RS, št. 29/1997, 18/2002). Predvsem se mora v skladu z Zakonom o varnosti cestnega prometa 
upoštevati določila, ki se navezujejo na udeležence v prometu (kategorije kolesarjev so podrobneje 
opredeljene v petem poglavju). Posamezni udeleženci kolesarji se morajo držati določil zakona, 
slednje pa morajo skrbno upoštevati tudi organizatorji aktivnosti in ponudniki turističnih proizvodov. 
 
Zakon o javnih cestah, 1997  
 
Medtem ko so primarne smeri bodočega kolesarskega omrežja podane v kartografskem delu Odloka o 
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin srednjeročnega in dolgoročnega družnega plana RS 
(UL RS št. 72/95), pa je Zakon o javnih cestah (UL RS št. 26/97) podal zahteve za tehnično in 
normativno ureditev kolesarskega omrežja. Obenem so zakonsko določene tudi obveznosti glede 
organiziranja, načrtovanja in izvajanja te politike. S tem Zakonom je Direkcija RS za ceste zadolžena 
za opravljanje strokovno-tehnične, razvojne, organizacijske, upravne in druge naloge, določene z 
zakonom, ki se nanašajo na načrtovanje, gradnjo, vzdrževanje in varstvo državnega kolesarskega 
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omrežja. Pripravljena pa je tudi Uredbo o kategorizaciji državnih kolesarskih poti, ki pa še ni bila 
sprejeta.  
 
Uredba o prepovedi vožnje s kolesi v naravnem okolju, 1995 
 
Predvsem za razvoj in načrtovanje gorskega kolesarjenja pa je pomembna uredba (UL RS št. 16/95), 
ki z 1.4.1995 prepoveduje vožnjo s kolesi v naravnem okolju. V praksi to pomeni, da je prepovedano 
kolesarjenje po brezpotju, pešpoteh in stezah. Vožnja po vseh vrstah kolovozov je dovoljena, če ni s 
kakšnim dodatnim predpisom prepovedana. Enako velja za zavarovana območja narodnih in krajinskih 
parkov. Drugi člen uredbe pa prepoveduje ustavljanje in parkiranje koles 5 m zunaj cestišča.  
 
Zakon o športu, 1998  
 
Zakon o športu (Uradni list RS št. 22/1998) je temeljni dokument, ki v osnovi opredeljuje vsa področja 
delovanja v športu. Znotraj zakona so za razvoj turističnega proizvoda kolesarjenja pomembne 
naslednje vsebine: 
 

• delovanje v športu in javni interes, 
• nacionalni program športa, 
• športni objekti, 
• strokovni delavci v športu, 
• športne prireditve. 

 
Delovanje v športu in javni interes 
 
Vsebine zajete v tem delu Zakona o športu so večjega pomena za razvoj kolesarjenja v Sloveniji. V 
njem so določene tudi osnove za financiranje in sofinanciranje dejavnosti, povezanih s kolesarjenjem. 
  
Na področju športa je delovanje interesno in prostovoljno. Država in lokalne skupnosti skrbijo za 
uresničevanje javnega interesa na državni in lokalni ravni. Država uresničuje javni interes v športu 
med drugim tako, da zagotavlja sredstva za realizacijo nacionalnega programa, spodbuja in zagotavlja 
pogoje za opravljanje in razvoj športne dejavnosti ter načrtuje, gradi in vzdržuje javne športne objekte. 
Lokalna skupnost uresničuje javni interes v športu tako, da zagotavlja sredstva za realizacijo dela 
nacionalnega programa, ki se nanaša na lokalne skupnosti, da spodbuja in zagotavlja pogoje za 
opravljanje in razvoj športnih dejavnosti ter načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne 
športne objekte. 
 
Naloge v športu lahko opravlja vsaka domača ali tuja fizična ali pravna oseba kot pridobitno ali 
nepridobitno dejavnost, če zakon ne določa drugače. 
 
Nacionalni program športa  
 
Zakon o športu določa naslednjo vsebino nacionalnega programa, ki je pomembna tudi za 
obravnavano področje: 
  

 izhodišča in usmeritve športa v Sloveniji, 
 vsebina in obseg posameznih pojavnih delov dejavnosti v športu, ki se sofinancirajo iz javnih 
sredstev, 

 razvojne in strokovne naloge v športu, 
 upravljanje športa,  
 okvirna merila 

 
Izvajanje nacionalnega programa športa se določi z letnim programom, ki ga sprejme Vlada RS in z 
letnimi programi, ki jih sprejmejo lokalne skupnosti. Za izvajanje letnega programa, ki ga sprejme 
Vlada RS, podrobnejša merila določi minister, pristojen za šport po predhodnem mnenju Strokovnega 
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sveta RS za šport. Za izvajanje letnih programov, ki jih sprejmejo lokalne skupnosti, podrobnejša 
merila določijo lokalne skupnosti.  
 
Merila, ki se določijo po prejšnjem odstavku, so ključnega pomena za gradnjo in razvoj kolesarskih 
turistično športnih objektov, izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov, ki izvajajo aktivnosti 
in dejavnosti na področju kolesarjenja, predvsem pa so podlaga za delitev sredstev in s tem 
financiranje vsebin v sklopu turističnega proizvoda kolesarjenje v Sloveniji, ki so v javnem interesu na 
ravni države ali lokalne skupnosti. 
 
Sam Nacionalni program športa (Uradni list RS št. 24/2000, 31/2000) je dokument, v katerem so med 
drugim opredeljene vsebine, usmeritve, razvoj, cilji in naloge na področju športa. Nanaša se torej tudi 
na kolesarjenje v Sloveniji (aktivnosti in dejavnosti, strokovni kadri, objekti, informiranje javnosti). 
Glede na to, da je kolesarjenje športna aktivnost, s katero se ukvarja zelo veliko prebivalcev Slovenije, 
prav tako pa tudi tujih turistov, bi bilo smiselno v prihodnje na nacionalni programski ravni še 
nekoliko natančneje opredeliti vsebine, ki bi se direktno navezovale na razvoj kolesarjenja.  
 
Glede na to, da je v usmeritvah nacionalnega programa predvidena tudi izdelava in uveljavitev mreže 
športnih objektov in površin, namenjenih športno rekreativni dejavnosti ter na podlagi te mreže 
dolgoročno gledano izoblikovanje predloga gradnje ustreznih športni površin in objektov, bi bilo 
smiselno opredeliti tudi infrastrukturo, ki omogoča razvoj kolesarjenja v Sloveniji.  
 
Razvoj kolesarskega omrežja in gradnja infrastrukture ima veliko vrednost predvsem pri tem, da 
celotni populaciji omogočamo aktivnost na kolesu ter hkrati razvijamo in spodbujamo turistično 
ponudbo povezano, s športnimi vsebinami – kolesarjenjem.  
 
Športni objekti – kolesarske poti, steze, povezave in parki 
 
Športni objekti so za športno dejavnost opremljene in urejene površine in prostori. V to opredelitev 
vsekakor lahko zajamemo tudi kolesarske poti, steze, povezave, še posebej pa kolesarske parke. 
 
V kolikor so kolesarske mreže, poti, povezave ali parki kategorizirani kot javni športni objekti in so 
torej državna lastnina ali lastnina lokalne skupnosti, potem se morajo uporabljati v javno dobro in za 
namen, za katerega so bili zgrajeni in urejeni. 
 
Normative, standarde in priporočila za načrtovanje, graditev, opremljanje in vzdrževanje športnih 
objektov, predpiše minister pristojen za šport po pridobljenem mnenju ministra, pristojnega za prostor. 
Normativi, standardi in priporočila se upoštevajo za javne športne objekte in športne objekte, ki so 
zasebna lastnina in v katerih se izvaja tudi profitna dejavnost v športu. 
 
Strokovni delavci v športu 
 
Strokovni delavci v športu na področju  kolesarjenja so tisti delavci, ki izvajajo športne dejavnosti in 
aktivnosti, ki se navezujejo na kolesarjenje (vodeno in organizirano kolesarjenje, izdelava kolesarskih 
poti, mrež, povezav in kolesarskih parkov ter svetovanje in drugo). 
 
Strokovni delavec v športu je po zakonski definiciji tisti, ki opravlja vzgojno – izobraževalno ali 
strokovno – organizacijsko delo. Strokovni delavec mora imeti ustrezno strokovno izobrazbo oziroma 
ustrezno usposobljenost, ki je opredeljena v 30. in 31. členu Zakona o športu.  
 
Ustrezno usposobljeni strokovni delavci so pogoj za kakovostno opravljanje aktivnosti in dejavnosti, 
povezanih s športom in turizmom. Zagotavljajo visoko raven turistične ponudbe, predvsem pa varnost 
na področju športno turističnih aktivnosti in dejavnosti.  
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Športne prireditve 
Turistični proizvod kolesarjenje v Sloveniji se nanaša tudi na kolesarske prireditve. Organizirana 
športna srečanja in tekmovanja – športne prireditve imajo veliko vrednost tudi z vidika turizma. Vse 
športne prireditve morajo biti organizirane v skladu z Zakonom o športu in drugimi predpisi. 
 
Organizatorji športnih prireditev morajo v prvi vrsti poskrbeti za varnost vseh udeležencev in 
gledalcev ter zagotoviti nujno medicinsko pomoč. Prireditev mora biti v skladu z Zakonom o javnih 
zbiranjih (Uradni list RS, št. 59/2002) in Uredbo o splošnih ukrepih v športnih objektih na športnih 
prireditvah (Uradni list št. 70/2003). Za velike mednarodne prireditve veljajo posebni predpisi in 
postopki, ki jih mora vsak organizator obvezno upoštevati in so določeni z Zakonom o športu in 
drugimi predpisi. 
 
Zakon o ohranjanju narave 
 
Kolesarjenje lahko v nekaterih okoljih pomeni tudi določeno obremenitev in posledično rušenje 
naravnega ravnovesja. Še posebej je razvijanje kolesarskega omrežja, poti in drugih objektov lahko 
problematično in sporno na področjih posebnega pomena, ki jih imenujemo zavarovana območja. Pri 
razvijanju turističnega proizvoda kolesarjenja v Sloveniji moramo zato upoštevati predpise, ki urejajo 
področje varovanja narave in okolja in dejavnost načrtovati tako, da ne vpliva negativno na okolje in 
naravo. 
 
Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/1999, 119/2002, 41/2004, UPB 96/2004) določa 
ukrepe ohranjanja biotske raznovrstnosti in sistem varstva naravnih vrednot z namenom prispevati k 
ohranjanju narave. Naravne vrednote obsegajo vso naravno dediščino na območju Republike 
Slovenije. Naravna vrednota je poleg redkega, dragocenega ali znamenitega naravnega pojava tudi 
drug vredni pojav, sestavina oziroma del žive ali nežive narave, naravno območje ali del naravnega 
območja, ekosistem, krajina ali oblikovana narava. S sistemom varstva naravnih vrednot se 
zagotavljajo pogoji za ohranitev lastnosti naravnih vrednot oziroma naravnih procesov, ki te lastnosti 
vzpostavljajo oziroma ohranjajo, ter pogoji za ponovno vzpostavitev naravnih vrednot. Z namenom 
ohranjanja narave na območjih naravnih vrednot, so določena zavarovana območja. 
  
Zavarovana območja so ožja in širša. Ožja zavarovana območja so: naravni spomenik, strogi naravni 
rezervat in naravni rezervat, medtem ko so širša zavarovana območja: narodni, regijski in krajinski 
park. Posegi in dejavnosti na zavarovanem območju se morajo izvajati v skladu s predpisanimi pravili 
ravnanja. Tu je prepovedano izvajati posege v naravo na način, ki lahko poslabša stanje, spremeni, 
poškoduje ali uniči naravno vrednoto, in spreminjati razmere ali stanje tako, da se spremeni, 
poškoduje ali uniči naravna vrednota ali pa zmanjša njen estetski pomen. 
 
Z aktom o zavarovanju se na zavarovanem območju lahko med drugim tudi prepovejo ali omejijo 
dejavnosti in aktivnosti, ki so pomembne za razvoj turističnega proizvoda kolesarjenja. Omenimo 
lahko naslednja področja: 
 

 izvajanje posegov v prostor, 
 športno rekreativne dejavnosti, 
 postavljanje reklamnih in drugih označb. 

 
Pri določitvi prepovedi ali omejitev dejavnosti in posegov se upoštevajo značilnosti zavarovanega 
območja in namen zavarovanja. 
 
Zakon o gozdovih, 2002 
 
Tudi v gozdovih veljajo posebni predpisi, ki lahko omejujejo razvoj turističnega proizvoda 
kolesarjenje. V Zakonu o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/1993, 67/2002) je v drugem odstavku 37. 
člena določeno, da je pri načrtovanju gozdnih cest potrebno poleg pomena gozdne ceste za 
gospodarjenje z gozdovi in prilagajanje naravnemu okolju, upoštevati tudi obstoj in razvoj višinskih 
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kmetij ter turistične in rekreativne potrebe. Gozdne prometnice se morajo graditi, vzdrževati in 
uporabljati tako, da se ne ogrozijo vodni viri, povzročijo erozijski procesi,  prepreči odtok visokih vod 
iz hudournikov, poveča nevarnost plazov, poruši ravnotežje na labilnih tleh, poslabša odtok 
padavinskih vod, tako da bi bila ogrožena kmetijska ali druga zemljišča ali da bi bil ogrožen obstoj 
gozda ali onemogočen njegov razvoj, prizadenejo območja, pomembna za ohranitev prosto živečih 
živali, prizadene naravna ali kulturna dediščina, ogrozijo druge funkcije oziroma večnamenska raba 
gozdov. 
 
V gozdovih se lahko dejavnosti in aktivnosti na kolesih odvijajo na gozdnih cestah, ki so sestavni del 
gozda in so javnega značaja. Gozdne ceste, ki omogočajo tudi dostop do kmetij, zaselkov oziroma 
vasi, turističnih objektov, izletniških in drugih podobnih objektov in so pretežno javnega značaja, 
prevzemajo pripadajoče lokalne skupnosti. 39. člen zgoraj navedenega zakona določa, da morajo 
uporabniki gozdne ceste uporabljati v skladu z režimom uporabe, ki ga določi zavod za gozdove v 
sodelovanju z lastniki gozdov. Gozdne ceste praviloma lahko uporabljajo tudi drugi uporabniki, mora 
pa biti označeno, da so gozdne ceste in da jih drugi uporabniki uporabljajo na lastno odgovornost. 
Zavod za gozdove v sodelovanju z lokalno skupnostjo označi gozdne ceste in režim njihove uporabe z 
opozorilnimi tablami oziroma drugimi znaki. 
 
Pri načrtovanju kolesarskih poti in povezav je potrebno upoštevati tudi 40. člen Zakona o gozdovih, v 
katerem je navedeno, da je vožnja v gozdu zunaj gozdnih cest dovoljena le za gospodarjenje z gozdovi 
ali za reševanje ljudi oziroma premoženja.  
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5. RAZVOJNI TRENDI IN KONKURENCA V TURISTIČNEM 
KOLESARJENJU 

 
Turizem postaja v zadnjih desetih letih osrednja panoga globalnega gospodarstva in turistični trg ob 
vse večji diverzifikaciji in raznovrstnosti ponudbi postaja vse bolj konkurenčen. Uspešen razvoj 
turizma je lahko le ob stalni inovativnosti v ponudbi in marketingu. Zardi potrebe in želje po zdravem 
življenju, po rekreaciji in po potovanju se povpraševanje po turističnem kolesarjenju  zelo hitro 
razvija, s tem pa tudi ponudba programov kolesarjenja, opreme in turističnih kolesarskih poti. 
 

5.1  Prikaz osnovnih razvojnih trendov v turističnem kolesarjenju 
 
Za ponudbo turističnega kolesarjenja so pomembni predvsem naslednji razvojni trendi: 
 

• Športni turizem postaja poleg kulturnega in poslovnega turizma eden najhitreje razvijajočih se 
turističnih programov in kljub temu, da še vedno prevladujejo počitnice kot oblika oddiha, se 
te vse bolj kombinirajo z aktivnejšimi oblikami turizma (šport, kulturna dediščina, naravne 
vrednote, zdravje, naravne vrednote,..). 

• Ob naraščanju zavesti o zdravju in vse večji želji po individualizmu v turizmu smo priča 
razvoju novih trendov, ki pomenijo premik od klasičnega počitnikovanja k alternativnim in 
aktivnejšim oblikam turizma, ki vključujejo elemente športa, kulture, religije, dodatnega 
izobraževanja, itd.. Povezovanje rekreacije in turizma in razvoj športnih programov v turizmu 
postajata torej vse bolj aktualna (na nizozemskem in nemškem trgu se že več kot polovica 
turistov za letovanje odloča na podlagi športne ponudbe. Samo v zadnjih treh letih je 
povpraševanje po počitnicah s športno ponudbo poraslo za 17 odstotkov.). 

• Vse večje zanimanje za ekološke oblike turizma.  
• Prav tako kolesarjenje vzpodbuja vse večja promocija kolesarjenja kot športna aktivnost in 

njegova naraščajoči pozitivni image kot oblika preživljanja počitnic.  
• Kolesarske počitnice (počitnice kjer je kolesarjenje glavni motiv potovanja) so v Evropi v 

porastu – trenutno predstavljajo 2-4% vseh počitnic, pričakuje pa se povečanje na 6-12% v 
naslednjih 10 letih. Še večji trg pa predstavlja kolesarstvo kot dodatna aktivnost – po ocenah 
je ta trg dvakrat večji od trga kolesarskih počitnic. Atraktivna kolesarska ponudba lahko v zelo 
kratkem času privabi močno povpraševanje, kar se kaže v kolesarsko razvitih delih Evrope. 

• Napovedi trendov v nekaterih državah Evrope in ZDA kažejo, da bi kolesarski turizem ( vsi 
segmenti skupaj) v naslednjih letih lahko dosegel 5-10 % celotnega turističnega trga. Evropski 
kolesarski trg bo po pričakovanjih v 20 letih presegel 20 mrd evrov letno1, če pri tem 
upoštevamo še multiplikativni učinke, se višina prihodka podvoji. 

 
 

5.2   Analiza konkurence v turističnem kolesarjenju  
 
V tujini je nekaj vodilnih držav – Nemčija, Avstrija, Kanada, Avstralija, Velika Britanija, ki temeljito 
proučujejo in razvijajo kolesarski turizem, zato gre pri njih iskati večino primerov dobrih praks in 
rešitev na področju razvoja kolesarskega turizma.  
 
Izgradnja kolesarskih omrežij na Danskem, Finskem, Nizozemskem ter v Nemčiji in Švici se je 
izkazala kot izjemni potencial za rast kolesarstva kot turističnega proizvoda. V roku 20 let se 
pričakuje, da bo  obseg kolesarskega trga v Evropi znašal okoli 20 milijonov €, pri čemer bo veliko 
odvisno od uspešnosti razvoja sheme EuroVelo, katere namen je ustvariti mrežo kolesarskih poti, ki 
povezuje vse države članice EU. 
 
 
 

                                                      
1 www.bfa.asn.au 
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Kolesarske poti po državah Europske Unije: 
• V Avstriji je najpomembnejša kolesarska pot ob Donavi, ki poteka od meje z Nemčijo 

(Passau) do Dunaja, je dolga 250 km ter pretežno neprometna ter v rahlem spustu. Pot privabi 
letno preko 1,5 milijona obiskovalcev, hkrati pa v krajih ob poti tipično največje število 
nočitev ustvarijo kolesarji. 

• Nemčija ima okoli 200 daljših kolesarskih poti, kolesarstvo pa je najhitreje rastoča dejavnost v 
prostem času – približno 25% Nemcev kolesari na dopustu. Na Poti stotih gradov v 
Münsterlandu se je izposoja koles od 1990 povečala 10x (iz 431 koles, ki so bila na razpolago, 
na 4200). 

• Tudi Francija je uspešna pri privabljanju kolesarjev – predvsem z mrežo neprometnih 
podeželskih poti. Samo območje Bourgogne privabi letno preko pol milijona kolesarjev. 

• Z najbolj razvitim kolesarskim omrežjem se lahko pohvali Danska, kjer je bilo 1997 odprtih 
2000 km nacionalnih kolesarskih poti, ki privabljajo veliko turistov tudi iz drugih držav. 
Kolesarjenje predstavlja 18% vseh potovanj na Danskem. 

• V Španiji beležijo največjo rast “romarske” poti kot sta El Camino de Santiago na severu ter 
Vias Verdes (Zelene poti). 

• Na Nizozemskem so v omrežje povezali veliko število že prej obstoječih kvalitetnih lokalnih 
kolesarskih poti. 

• V Veliki Britaniji organizacija za vzdržni transport (Sustrans) koordinira National Cycle 
Network, ki nudi okoli 15.000 km tihih podeželskih poti, ki povezujejo regijske centre. 
Kolesarsko omrežje je tudi informacijsko podprto z možnostjo pridobivanja informacij o 
poteku poti ter ponudnikih storitev ob poteh. Leta 1998 s strani Sustrana naročena študija, ki 
jo je izvedel Student Research Assiciation, je pokazala, da je povprečni dnevni izdatek 
kolesarja 4-krat višji od povprečnega dnevnega izdatka domačega avtomobilskega turista, 
povprečni dnevni izdatek kolesarja, ki gre na počitnice v tujino, pa 1,5-krat večji od 
povprečnega dnevnega izdatka turista, ki gre v tujino z avtomobilom. 

 
Države, ki niso članice EU: 

• Kolesarske poti so izredno dobro urejene in uspešne v Švici, kjer so bile odprte 1998 in merijo 
3.300 km. Investicija v izgradnjo pa se je povrnila že v prvi turistični sezoni (1999), ko je 3,3 
milijona kolesarjev prekolesarilo 140 milijonov kilometrov; ob tem je bilo zabeleženih 
350.000 nočitev, od tega 200.000 v hotelih. Kolesarji so na dnevnih turah potrošili CHF 25 na 
dan, tisti ki so prenočili pa CHF 140 na dan. 

• V ZDA se razvoj kolesarske infrastrukture spodbuja s podeljevanjem naslova “Kolesarske 
prestolnice ZDA”. Značilna je deljena uporaba poti za kolesarje in sprehajalce (ter tudi za 
jahače) – raziskave kažejo, da prinašajo tovrstne poti večplastne koristi krajem, skozi katere te 
poti tečejo. Leta 1999 je bilo v ZDA več kot 1.000 kolesarskih poti v skupni dolžini 20.000 
km. 

• V Kanadi je kolesarstvo razvito podobno kot v ZDA. Najbolj znana je Route Verte v 
Quebecu, ki meri 3.000 km dobro označenih in pretežno neprometnih kolesarskih poti. 

 
Primer Nemčije 
 
Cilj Allgemeiner Deutscher Fahrrad Club (v nadaljevanju ADFC)  je razvijanje kolesarskega turizma 
in izoblikovanje informacij ter ponudbe storitev - tako v korist gostišč/nastanitvenih objektov kot 
kolesarjev. S tem želi ADFC doseči boljše medsebojno poznavanje ponudnikov in turistov – 
kolesarjev in tako povečati kvaliteto kolesarskega turizma.  
 
Članarina ADFC znaša letno 38 € (25 € za dijake in študente) oziroma 48 € za družine (38 €, ko je 
nosilec študent ali dijak). ADFC ima trenutno okoli 110.000 članov. 
Organi ADFC (po hierarhiji): 

- Skupščina (Bundeshauptversammlung): 
- Glavni odbor (Hauptausschuss) 
- Upravni odbor (Bundesvorstand). 
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Za povečanje kvalitete storitev turistom kolesarjem je ADPC začel z izvajanjem projekta kolesarju 
prijazna gostišča in nastanitve Bett&Bike, kjer na podlagi vnaprej specificiranih kriterijev ocenijo 
gostišča in nastanitve kot kolesarju prijazen objekt. (www.bettundbike.de/bb_betriebeinfos.html): 
 
Prednosti članstva v Bett&Bike: 

- Pogosta objava imena ter naslova 
- Strokovno svetovanje 
- Souporaba izoblikovanih prodajnih poti 
- Širok spekter marketinških aktivnosti. 

 
Storitve ADFC do članskih podjetij: 

- Sprejem na seznam regionalnih prenočišč “Bett & Bike” 
- Sprejem na seznam nacionalnih prenočišč “Bett & Bike Deutschland” 
- Sprejem v spletni iskalnik 
- Podelitev certifikata 
- Reklamno učinkovita plaketa 
- Strokovno svetovanje 
- Odnosi z javnostmi in predstavitve na sejmih in razstavah 
- Označevanje v kolesarskih vodnikih in kartah 
- Označevanje na seznamu prenočišč… 

 
Pogoji za pridobitev članstva v “Bett&Bike” se delijo na tri kategorije, pri čemer vsako kategorijo 
sestavljajo minimalne zahteve ter dodatna ponudba. Za pridobitev članstva mora podjetje zadoščati 
vsem minimalnim zahtevam ter še vsaj (katerimakoli) dvema zahtevama iz dodatne ponudbe. Pogoji 
so: 

- Prenočitvena dejavnost 
o Minimalne zahteve: 

 Sprejem kolesarjev tudi zgolj za prenočitev 
 Brezplačna uporaba prostorov za shranjevanje koles preko noči (prostori 

morajo biti pod ključem in če je le možno pritlični) 
 Kapacitete za sušenje perila in opreme (na primer: sušilnica, ogrevana klet…) 
 Ponudba bogatega zajtrka (predvsem z vitamini in ogljikovimi hidrati) ali 

možnost kuhanja 
 Izposoja ali prodaja regionalnih kolesarskih vodnikov in zemljevidov ter 

voznih razporedov (za avtobus, vlak ter ladjo, če je v bližini pristanišče) 
 Zagotovitev osnovnega orodja za enostavno popravilo in vzdrževanje koles 
 Informacije o stanju, uradnih urah in telefonski številki najbližjega servisa 

koles za primere večjih popravil 
o Dodatna ponudba: 

 Svetovanje pri uporabi okolju prijaznih oblik potovanja z javnimi prevoznimi 
sredstvi (predvsem v zvezi s transportom kolesa) 

 Možnost prevažanja kolesarjev 
 Izposoja kvalitetnih koles ali posredovanje k bližnji izposojevalnici koles 

(prikaz ponudbe, telefonska številka) 
 Ponudba izdelanih dnevnih kolesarskih tur 
 Prevoz prtljage do naslednjega ali od prejšnjega prenočišča 
 Posredovanje rezervacije za prenočitev v naslednjem prenočišču na kolesarski 

poti 
 Priprava pomembnih nadomestnih delov – eventualno v dogovoru z najbližjo 

servisno delavnico 
 Seznam ostalih kolesarjem prijaznih podjetij v regiji 
 Lunch-paket, ki ga kolesarji lahko vzamejo s seboj 
 Knjiga gostov za kolesarje 
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- Gostinstvo 
o Minimalne zahteve: 

 Dober, po možnosti pokrit prostor na vidnem mestu (tako so kolesa in prtljaga 
pod nadzorom) ali prostor pod ključem za brezplačno shranjevanje koles in 
prtljage 

 Kolesarjem prilagojena ponudba pijač – na primer 0,5l sadnega soka z 
mineralno vodo in sadni ter zeliščni čaj. Cena mora biti nižja kot cena piva! 

 Med obratovanjem mora biti v ponudbi vsaj en topel obrok 
 Izposoja ali prodaja regionalnih kolesarskih vodnikov in zemljevidov ter 

voznih razporedov (za avtobus, vlak ter ladjo, če je v bližini pristanišče) 
 Zagotovitev osnovnega orodja za enostavno popravilo in vzdrževanje koles 
 Informacije o lokaciji, uradnih urah in telefonski številki najbližjega servisa 

koles za primere večjih popravil 
o Dodatna ponudba: 

 Ponudba polnovrednega in vegetarijanskega obroka 
 Ponudba regionalne kuhinje 
 Celodnevni odpiralni čas 
 Kapacitete za sušenje perila in opreme (na primer: sušilnica, ogrevana klet…) 
 Priprava pomembnih nadomestnih delov – eventualno v dogovoru z najbližjo 

servisno delavnico 
 Seznam ostalih kolesarjem prijaznih podjetij v regiji 
 Lunch-paket, ki ga kolesarji lahko vzamejo s seboj 
 Knjiga gostov za kolesarje 

- Kampiranje 
o Minimalne zahteve: 

 Razmejena površina za kolesarje ter ostale nemotorizirane goste, kjer ni 
dovoljena vožnja avtomobilom ali bivalnikom 

 S travo porasla površina za postavitev šotorov, ki naj bo čimbolj ravna. 
 Možnost hrambe kolesa na vidnem mestu v bližini površine šotorjenja 
 Kapacitete za sušenje perila in opreme 
 Brez dodatnih pristojbin za kolo v kampu 
 Razglas, izposoja ali prodaja regionalnih kolesarskih vodnikov in zemljevidov 

ter voznih razporedov (za avtobus, vlak ter ladjo, če je v bližini pristanišče) 
 Zagotovitev osnovnega orodja za enostavno popravilo in vzdrževanje koles 
 Informacije o lokaciji, uradnih urah in telefonski številki najbližjega servisa 

koles za primere večjih popravil 
o Dodatna ponudba: 

 Pokrit prostor ali prostor pod ključem na razpolago kolesarjem 
 Ponudba sedežev in miz na površini za šotorjenje – po možnosti pokrito 
 Gostinska ponudba 
 Trgovska ponudba za oskrbovanje z najnujnejšim 
 Poti do površine za šotorjenje so dovolj dobro osvetljene 
 Zagotovitev osnovnega orodja za enostavno popravilo in vzdrževanje koles 
 Podatki o ostalih, kolesarjem prijaznih, kampih v regiji 
 Izposojanje šotorov, bivalnikov, brunaric, bungalovov in podobnega. 

 
Primer Avstrije 
 
Avstrija tako kot Nemčija izjemno dobro izkorišča svoje naravne danosti in možnosti tudi pri razvoju 
in ponudbi nižinskega in gorskega kolesarjenja. Tako lahko tudi za Avstrijo govorimo o razvitem 
proizvodu turističnega kolesarjenja na državnem in regionalnem nivoju.  
 
Avstrija je v prvi vrsti izjemno dobro poskrbela za potrebno infrastrukturo, v prvi vrsti kolesarsko 
infrastrukturo – izjemno varne, urejene in dobro označene kolesarske poti, kot tudi spremljajočo 
infrastrukturo- servisi in izposoja koles, ki so odprti tudi preko vikenda in praznikov, ko je število 
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kolesarjev največje. Poleg tega pa so izjemno skrbno načrtovali tudi povezavo med regijami in 
posameznimi kraji, hkrati pa je kombinacija kolo in vlak nekaj vsakdanjega.  
 
Izjemno kvalitetna ponudba turističnega kolesarjenja je v prvi vrsti posledica dejstva, da v 
Avstriji pri načrtovanju in izgradnji kolesarske infrastrukture praviloma vedno sodelujejo 
različni partnerji, ki vsi sicer različno, a vedno zagotovijo svoj del obveznosti v projektu. 
Lokalne skupnosti v sodelovanju z deželo in državo nosijo pri tem največji delež. 
 
Informacije o možnostih kolesarjenja v Avstriji (internetne strani, prospekti material, kolesarke karte 
in ostalo informativno gradivo) so izjemno dobro dostopne in strukturirane, hkrati pa organizirane tako 
na državnem kot regionalnem nivoju. V prvi vrsti imajo posamezne kolesarske poti lepo predstavljene 
že nacionalnem turističnem portalu (http://www.austria.info/) z ustreznimi povezavami,  medtem ko je 
specializirana  kolesarska internetna stran za celotno državo (www.radtouren.at). Stran celostno 
prikazuje najpomembnejše kolesarske poti po celotni Avstriji (interaktivna karta in opis poti), hkrati 
pa ima stran urejeno bazo specializirnih kolesarskih  hotelov, ki jih je moč rezervirati preko skupnega 
on-line rezervacijskega sistema. Prav tako je kolesarjenje izjemno dobro predstavljeno na posameznih 
regionalnih turističnih portalih, ki predvsem poskrbiijo za predstavitev transnacionalnih – znanih 
kolesarskih  poti na katere navežejo lokalno ponudbo. Kolesarjenje kot pomembni turistični proizvod 
je povsod še posebej povdarjen, kar obiskovalce hitro privabi, hkrati pa daje občutek organiziranosti in 
varnosti. Prva tako je v Avstriji na voljo izjemno veliko prospektov in specializiranih vodičev o 
možnostih turističnega kolesarjenja.  
 
Primer Italije 
 
V Italiji smo v zadnjih letih priča produktnemu povezovanju hotelov in ostalih namestitvenih objektov 
v različna združenja z namenom skupnega trženja in predstavitve (familyhotels, winehotels,..). Tako 
sta  tudi za področje turističnega kolesarjenja nastali dve združenji:  Konzorcij italijanskih kolesarskih 
hotelov in pod okriljem  Konzorcija Zelena Italija  pod blagovno znamko ˝Trek&Bike 
hotels˝združenje hotelov in podjetij, ki skupno promovirajo kolesarski in pohodniški turizem v Italiji. 
V nadaljevanju sta obe združenji natančneje predstavljeni, saj lahko služita kot dober primer za 
povezovanje ponudnikov s področje kolesarjenja v Sloveniji.  
 
CONSORZIO ITALY BIKE HOTELS 
 
V Italiji je v letu 2000 nastala prva veriga hotelov specializiranih za kolesarje (www.italybikehotels.it), 
ki nudi vrsto specializiranih storitev in odlično tehnično in logistično podporo in zagotavlja popolne 
počitnice vsem kolesarjem, ki odkrivajo Italijo na kolesu (v konzorciju je trenutno 41 hotelov iz vseh 
predelov Italije). 
 
Za uspešno delo konzorcija skrbi management petih ljudi, njegova funkcija pa je na eni strani skozi 
prodajni oddelek skrbeti za razvoj partnerstva in izvajanje marketinških aktivnosti in skozi svetovalni 
oddelek pomagati ponudnikom pri trženju.  
 
Storitve, ki jih posamezni hoteli nudijo svojim gostom:  

• Zaklenjeno parkirišče za kolesa, rezervirano samo za hotelske goste. Prav tako je na voljo vsa 
potrebna oprema za vzdrževanje kolesa.  

• Vsak hotel ima lasten popolnoma opremljen servis.  
• V hotelu so vedno na voljo kolesarski vodniki, ki turiste bodisi spremljajo na turo, ali pa jim 

svetujejo.  
• V hotelih so vedno na voljo zemljevidi in ostale brošure z opisi kolesarskih poti.  
• Hotelskim gostom je na voljo pralnica za športno in  tehnično opremo.  
• Na voljo je uravnotežena in energijsko prilagojena prehrana za potrebe oseb, ki so fizično 

aktivnejše.  
• V hotelu je gostom na voljo medicinsko osebje in fizioterapevt.  
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• Gostom so na voljo tudi savna, masaža in opremljen telovadni prostor.  
 
Združenje pa v sodelovanju z  zavarovalnico Lloydś poskrbi tudi za zavarovalni paket za vse goste 
njihovih hotelov, tudi izven ozemlja hotela in med vožnjo s kolesom.  
 
KONZORCIJ ZELENA ITALIJA (TREK & BIKE HOTELS) 
Konzorcij Zelena Italija je pod blagovno znamko ˝Trek&Bike Hotels˝ (www.trekbike.it) združil hotele 
in podjetja, ki skupno skrbijo za promocijo kolesarskih in pohodniških počitnic v Italiji. Član 
konzorcija Zelena Italija lahko postane vsak, ki nudi storitve, prilagojene kolesarjem in ima ponudbo 
integrirano v lokalno področje. Podjetja, ki jih vključitev v konzorcij zanima, obiščejo strokovnjaki iz 
Treking Magazine, ki na podlagi določenih kriterijev (kvaliteta in nabor storitev za pohodnike in 
kolesarje) ocenijo ali podjetje lahko postane del verige, oziroma predloži zahteve, ki jih je potrebno 
zadovoljiti, da jih lahko sprejmejo v konzorcij. Podjetje plača članarino, iz katere se financirajo 
aktivnosti konzorcija, podjetje lahko postane član tudi preden pridobi naziv Bike&Trek hotel. 
Posamezen namestitveni objekt se lahko glede na določeno okolje, v katerem je lociran in želje 
lastnika, klasificira bodisi kot Trek hotel, Bike hotel ali pa Trek&Hotel.  

Na njihovi internetni strani so predstavljeni vsi namestitveni objekti (hoteli, turistične kmetije, 
Bed&Breakfast, počivališča, hostli, kampi, počitniška stanovanja in rezidence) po posameznih 
regijah, vključno s kolesarskim in pohodniškimi potmi, kot tudi informacijami o dogodkih v regiji in 
relevantnimi novicami iz regije.  
 
Kriteriji za pridobitev naziva Bike Hotel:  
 

• Zaklenjeno in pokrito parkirišče za kolesa in pralnico za kolesarsko opremo.  
• Možnost izposoje koles oziroma dogovor z najbližjo izposojevalnico koles.  
• Orodja za najnujnejša popravila in najnujnejši rezervni deli.  
• Dogovor z najbližjim servisom za potrebna večja  popravila.  

 
Osebje v namestitvenih objektih dobro poznajo lokalno območje in lahko svetujejo kolesarjem in 
pohodnikom o ustreznih poteh v okolici. Logotip Trek& Bike zagotavlja, da so vsi zahtevani kriteriji 
v namestitvah doseženi ne glede na kategorijo hotela (torej ne glede na to, ali gre za hostel ali 
luksuzni hotel).  

 
Storitve, ki so jih člani konzorcija deležni:  
 

• Obisk in pregled s strani svetovalcev konzorcija in identifikacija potrebnih zahtev za dosego 
naziva.  

• Konstantno svetovanje glede zahtev konzorcija (informacije o formaciji tur, lociranje 
ustreznih vodnikov po posameznih območjih,…). 

• Predstavitev in promocija v Treking Magazinu, kjer ima Trek&Bike svojo sekcijo.  
• Objava kontaktnih podatkov o podjetju v vsaki številki Treking Magazine.  
• Predstavitev v Viaggia l'Italia magazine. 
• Vključitev njihove ponudbe v katalogu Trek&Bike hotelov, tako v printani obliki kot .pdf 

formatu na internetni strani.  
• Vključitev njihove ponudbe na internetni strani www.trekbike.it v italijanščini, angleščini in 

nemščini – stran ima tudi izjemno dober rezervacijski sistem.  
• Možnost popustov pri nabavi koles in ostale tehnične opreme na podlagi dogovorov med 

konzorcijem in ponudniki.  
• Spisek turističnih agencij in organizatorjev potovanj, specializiranih za turistično kolesarjenje 

in pohodništvo.  
• Razne storitve in pomoč pri marketingu in odnosih z javnostjo.  
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RICCIONE BIKE HOTELS  
 
V Italiji pa lahko najdemo primer povezovanja tudi na destinacijskem nivoju, kjer so se specializirani 
hoteli povezali na območju Riccone. Podrobneje organizacije ne bomo opisali, ker delujejo na 
podoben način kot navedena konzorcija (www.riccionebikehotels.it).  
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6. PREGLED IN ANALIZA OBSTOJEČE KOLESARSKE PONUDBE V 
SLOVENIJI  

 
6.1 Identifikacija kolesarskih poti in najpomembnejših kolesarsko turističnih ponudnikov  

 
 
V Sloveniji se vsako leto povečuje število t.i. turističnih kolesarskih poti. Ponudniki kolesarskih 
storitev so raznoliki in jih je možno identificirati na državni, regijski in lokalni ravni. Na vseh ravneh 
gre za različne turistične, športne in druge organizacije, ki ponujajo raznovrstne športno-turistične 
proizvode, ki vključujejo tudi proizvod kolesarjenje.  
 
V nadaljevanju sledi tabela glavnih ponudnikov in organizacij za razvoj turističnega kolesarjenja po 
posameznih geografskih območjih v Sloveniji in tabela najpomembnejših prospektov na področju 
kolesarjenja izdanih v Sloveniji, vključno s številom identificiranih kolesarskih poti. Podrobnejša 
inventarizacija pa je navedena pod prilogo 1.  
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Tabela 1: Inventarizacija kolesarskih poti in najpomembnejših ponudnikov in organizatorjev turističnega kolesarjenja v Sloveniji 

 Regija Območje Nosilni akter Dobre prakse  Število kolesarskih 
poti 

Dolžina 
ca. (km) 

1. Nacionalna raven  DRSC Povezovanje z obstoječo infrastrukturo v tujini – možnost 
skupnega trženja,... 3 8000 

2. Pomurska regija Celotna regija Turistični kolesarski grozd – 
štirje vodilni partnerji 

Oblikovanje blagovne znamke ˝Pomurje on Bike˝, povezovanje 
subjektov  800 

  Lendava LTO Lendava  14  

  Moravske toplice Sergej Kaučevič s.p. 

Blagovna znamka Pomurje on Bike, izjemna ponudba različnih 
izletov, ki vsebujejo različno turistično/ športno ponudbo, 

povezovanje s sosednjimi državami, sodelovanje v mednarodnih 
organizacijah, sodelovanje in s tem obogatitev ponudbe term, 

vodnik v treh jezikih  

23 poti + 9 izletov 

530 

  Ljutomer  LTO Prlekija Ljutomer  6 135 

3. Podravska regija Maribor z 
okolico 

Mariborska Razvojna 
Agencija in Zavod za 

turizem Maribor 

Izjemno kvaliteten promocijski material, na voljo v večih 
jezikih, nekatere poti že imajo skupno obeležje, na strani so 
navedeni tudi kolesarski servisi, izposojevalnice prodajalne 

koles in opreme – izjemno kvalitetno pripravljena stran z vsemi 
potrebnimi informacijami 

Več kot dvajset 
poti, od tega kar 

dve, ki se 
navezujeta na 

predvidene 
evropske kolesarske 

poti  

230+ 
4 ture 
brez 

navedbe2 
 

  Pohorje – gorsko 
kolesarjenje 

Športni center Pohorje – 
kolesarska vas Martin 

Vzpostavitev kolesarske vasi, pripravljena zavarovana 
rekreativna proga za spust 

100 km označenih 
gorskih poti 

100 

  Ptuj  
TIC Ptuj in Turistično – 
rekreativna mreža Sp. 

Podravja  

Izjemno kvaliteten zemljevid, ki je na internetu objavljen tudi v 
obliki primerni za tiskanje  17 

630 

4. Koroška Regija  Črna na 
Koroškem  Hotel Klub Krnes  

Edini specializirani kolesarski hotel v Sloveniji, ena izmed dveh 
ponudb v Evropi k kolesom v podzemlje, vse inf. za GPS 

navigacijo, dobro povezovanje s tujino in sosednjimi občinami, 
poskrbljeno za različne dogodke in prireditve za kolesarje  

 

480 
(gorske 

poti) 

5.  Savinjska regija  Logarska Dolina  Povezani s sosednjimi občinami in tujino    
  Občina Luče    5 135 
  Celje    2 20+ 

  Rogaška Slatina  
TIC Rogaška Slatina, 

Turizem Rogaška  in Občina 
Rogaška Slatina  

Poti so speljane tudi preko sosede Hrvaške  4 
120 

                                                      
2 glej: http://www.maribor-tourism.si/slo/dozivetje/dozivetje_podrobno.asp?dozivetje_id=169  
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  Podčetrtek  Terme Olimija   10 po 5-28 

  Žalec  Občina Žalec in grozd 
Zeleno kolo  Povezovanje ponudnikov turističnih storitev v grozd  19 295 

6. Osrednje – 
Slovenska  Ljubljana  Regionalna razvojna agencija Želja po povezovanju med občinami znotraj regije in z 

zaledjem.  7  

  Šmartno pri Litiji  Občina Šmartno pri Litiji   7  

  Zasavje  Center za razvoj Litija 
Izjemno dobro predstavljene kolesarske poti na straneh RCL, 

oblikovali so tudi povezovalno kolesarsko pot med vsemi temi 
območji  

25 
660 

7.  Posavska regija  Celotna regija Turistične informacije 
Posavje    1037 

  Sevnica  Občina Sevnica   2 97 

8.  Dolenjska regija Trebnje  Občina Trebnje in TIC 
Trebnje  

V razvoj proizvoda kolesarjenja so vključili tudi širšo javnost – 
študente. Realizirali idejo zbiranja žigov na kontrolnih lističih – 

kolesar po opravljenem številu tur prejme nagrado.  
5 

270 

  Novo Mesto   Projekt vzpostavljanja kolesarskih poti se ravno začenja.    - 

  Dolenjske 
Toplice  

Organizator športnih 
programov K2M doo   Različni  vodeni 

ogledi  
300 

  Osilnica  Občina Osilnica   10 360 

9.  Gorenjska regija Kranjska Gora  TIC in LTO Kranjska Gora  
Povezava na celotnem območju TNP, imajo tudi adrenalinski 
park za kolesarje ElanBike – način kako lahko sedežnice in 

območje smučišča uporabljamo tudi v poletni sezoni  
 

380 

  Bohinj  LTO in izvajalci programov 
organiziranja kolesarskih tur  

Katalog 15 gorsko 
kolesarskih poti 

okrog Bohinja , ki 
so tudi primerno 

označene na terenu  

200 

  Škofja Loka  Zavod za pospeševanja 
turizma Blegoš 

Dober prospekt celotne proge vključno s ponudbo sosednjih 
občin  Loška pot (12 etap) 315 

  Kranj  LTO Kokra Razvili več tematskih poti, ki povezujejo več občin med sabo  5(cestno)+5(gorsko) 123+115 
10.  Goriška regija  Bovec  LTO Bovec  Pripravili so downhill progo in različne ture za gorske kolesarje. 17  

  Tolmin, Kobarid LTO Sotočje   27 800 
  Idrija, Cerkno  LTO Cerkno  Tematsko povezane kolesarske ture  3  - 
  Brda TIC Brda   2 - 

11. Obalna –kraška  
regija  Piran, Portorož  Občina Piran  Kolesarjenje je možno skozi celo leto.  2 + povezave z 

zaledjem  
62 

  Kras  TIC Sežana Kolesarjenje je možno skozi celo leto. Primerno označene 360 
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im urejene 
kolesarske poti 
okrog Lipice, 

Sežane in Divače. 
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6.2 SWOT analiza turističnega proizvoda kolesarjenje v Sloveniji  
 

Slovenija ima zaradi naravnih danosti, majhnih razdalj, veliko naravnih in kulturnih znamenitosti, 
čistega in ohranjenega okolja in ugodnih vremenskih razmer izjemne možnosti tako za razvoj 
gorskega in nižinskega turističnega kolesarjenja, vendar je turistično kolesarjenje kot turistični produkt 
na splošno v Sloveniji na začetku razvoja, večina ponudbe temelji na ljubiteljski ali klubski iniciativi, 
pri tem  pa je potrebno izpostaviti nekatere posamezne programe in ponudnike, ki so zaradi svoje 
lastne podjetniške iniciative,  razvili visoko – kakovostne programe. 
 
Glavne pomanjkljivosti so naslednje 
 

 V Sloveniji stanje kolesarske infrastrukture ni zadovoljivo. Za vse večje kraje in turistična 
območja je značilno, da imajo nepopolne mreže kolesarskih povezav. Obstoječe poti ali pasovi 
so nekategorizirani in nepovezani ali pa jih sploh ni. Prav tako ni dosežen konsenz glede 
enotnega označevanja kolesarskih poti, saj je obstoječi označevalni sistem neprimeren in 
nesmiseln. Praviloma obstajajo urejene kolesarske površine le v neposredni bližini 
posameznih večjih naselij in turističnih središč. V Sloveniji je izgradnja kolesarskih povezav, 
z izjemo nekaterih lokalnih rešitev, šele v začetni fazi. Direkcija republike Slovenije za ceste 
je v svoj program uvedla področje kolesarjenja s stališča oblikovanja "Državnega 
kolesarskega omrežja", ki je kot napisano v prejšnjem razdelku in podrobneje definirano v 
Strategije razvoja državnega kolesarskega omrežja v republiki Sloveniji (2000). Kljub 
strategiji pa razen treh aktivnih projektov vzpostavljanja daljinskih kolesarskih poti 
vzpostavitev cestnega kolesarskega omrežja miruje.  

 Prav tako je nedodelana dodatna prometna kolesarska infrastruktura (počivališča,..). 
 Ne obstaja pregledno medsebojno sodelovanje in notranje centralno sodelovanje med 

ključnimi ponudniki kolesarskih in gostinsko turističnih storitev, prav tako ni povezovanja 
med posameznimi lokalnimi skupnostmi in državnimi oblastmi pri sofinanciranju kolesarske 
infrastrukture.  

 Nepopolna je spremljajoča neprometna infrastruktura (servisi, varno shranjevanje koles, 
izposojevalnice koles,..). 

 Ne obstaja sistematizirano sodelovanje v mednarodnih organizacijah in sodelovanje z 
ponudniki v sosednjih državah, prav tako obstaja neizkoriščen potencial na daljinskih in 
mednarodnih kolesarskih poteh, ki potekajo preko slovenskega ozemlja.  

 Ponudniki ostalih prevoznih sredstev (vlak, letalo, avtobus) so premalo zainteresirani za 
prilagoditev svoje ponudbe specifikam kolesarskega turista.  

 Razen letos izdanega kolesarskega zemljevida Kolesarjenje po Sloveniji v sodelovanju STO-ja 
in nekaterih ponudnikov turističnega kolesarjenja, ne obstaja organizirano trženje turističnega 
proizvoda kolesarjenja na širših regionalnih območjih ali na nacionalnem nivoju, ne obstaja 
ustrezen pregled ponudbe na spletnih straneh in skupni rezervacijski sistem.  

 Ne obstaja standardizirana ponudba kolesarju prijazne gostinsko turistične ponudbe.  
 Ne obstaja sistem spremljanja – evidence kolesarskih turistov, kar onemogoča analizo 

razvitosti in izboljšanja ponudbe.  
 
 
SWOT analiza opredeljuje prednosti in priložnosti kolesarskega turizma in hkrati slabosti in 
nevarnosti, ki spremljajo razvoj tega proizvoda. Na eni strani tako opredelimo zunanje poslovno 
okolje, ki generira priložnosti in nevarnosti za razvoj proizvoda kolesarjenja, na drugi strani pa skozi 
prednosti in slabosti najpomembnejše značilnosti kolesarskega turizma v razmerju do poslovnega 
okolja.  
 
Na osnovi naših analiz ter spoznanj in strokovnih pogledov ponudnikov in organizatorjev turističnega 
kolesarjenja smo strnili glavne ugotovitve SWOT analize v naslednji pregled: 
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PREDNOSTI:  
• pestra razporejenost turističnih središč: turistična središča so razporejena na celotnem 

območju Slovenije,  z različnimi geografskimi značilnostmi, kulturnimi vplivi, kulinarično 
tradicijo, itd. 

• hiter in enostaven vstop v Slovenijo 
• majhne razdalje med turističnimi centri 
• velika količina naravnih in kulturnih znamenitosti 
• relativno čisto okolje 
• ugodna geografska lega in relief 
• obsežna območja naravnega prostora 
• ohranjena in pestra krajina 
• ugodna lega blizu ključnih trgov in hiter dostop na območje 
• obstoječe kolesarske poti 
• možnost kolesarjenja skozi celo leto  
• del popularnih mednarodnih kolesarskih poti teče preko našega ozemlja (Drava) 
• pregovorna gostoljubnost 
• relativno ugodne cene  

 
SLABOSTI:  

• nepopolne, nepovezane in nedograjene kolesarske poti 
• nerazvitost celovite ponudbe turističnega kolesarjenja: poti, organizatorjev te ponudbe, 

ponudnikov nastanitev in prehrane, servisov, itd. 
• neenotnost koncepta izgradnje kolesarskih povezav 
• nevarnost zaradi križanja kolesarskih poti s cestami, kjer se odvija motorni promet 
• slabe in nepopolne oznake kolesarskih poti 
• neopredeljene odgovornosti posameznih subjektov, ki delujejo na področju kolesarjenja 

nasploh in v povezavi s turističnim kolesarjenjem 
• neinteres določenih ponudnikov kot npr. hotelirstva, prevozništva, ipd 
• pomanjkanje lokalnih iniciativ 
• nezavedanje o poslovnih priložnostih v turizmu 
• nezadostno kvalitetna in celovita izvedba ponudbe kolesarskih poti  
• nepovezanost ponudnikov turističnega kolesarjenja 
• premalo specializirana ponudba 
• premalo usposobljen izvajalski kader 
• težave pridobivanja informacij o vseh kolesarskih poteh in možnostih v Sloveniji 
• neizdelana politika razvoja turističnega kolesarjenja 
• nejasno pozicioniranje Slovenije kot kolesarsko zanimive države  

 
PRILOŽNOSTI:  

• možnost povezave na evropsko kolesarsko omrežje 
• možnost doživetij ob stiku z naravo in domačini 
• hitro rastoče povpraševanje po turistični ponudbi kolesarjenja 
• porast zavedanja prebivalstva o potrebi po rekreaciji  
• možnost uporabe obstoječih poti za turistično kolesarjenje 
• izkoristiti naraščajoče povpraševanje po aktivnih počitnicah 
• izkoristiti bližino večjih mest 
• dopolnjevanje obstoječe turistične ponudbe v turističnih centrih 
• ustanavljanje novih podjetij, nova delovna mesta 
• popestritev turistične ponudbe v vseh letnih časih 
• promocija Slovenije in posameznih krajev z novim turističnim proizvodom 
• razvoj specialne kolesarske infrastrukture, ki se v osnovi ne povezuje z obstoječim cestnim 

omrežjem, ampak je na primer speljana med polji, po nasipih potokov in rek. Takšna 
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infrastruktura je primerna tudi za mnoge druge prostočasne aktivnosti (nordijska hoja, tek, 
rolanje …) 

• ponudba kolesarjenja v poletnem času v tradicionalnih zimsko-smučarskih centrih 
 
NEVARNOSTI:  

• vse večja konkurenca – predvsem tuja 
• premajhno razumevanje države za vlaganja v turistično in kolesarsko infrastrukturo 
• nadaljnja neorganiziranost področja turističnega kolesarjenja 
• nadaljnja nezainteresiranost turističnih ponudnikov – hotelirstva, prevozništva,...za 

vključevanje kolesarjenja kot dodatne ponudbo v svoje programe 
• nezadostna promocija turističnega kolesarjenja na nacionalni ravni 
• nevarnost za udeležence turističnega kolesarjenja zaradi prometa z motornimi vozili 
• omejitve s strani zakonodaje zaradi varstva narave, varovanja kmetijskih in gozdnih površin, 

»ograjevanja« zasebnih površin zemljišč  
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7. OPREDELITEV TURISTIČNEGA KOLESARJENJA IN IDENTIFIKACIJA 
KOLESARSKEGA TURISTA  

 
7.1 Opredelitev kolesarskega turizma  

 
Kolesarski turizem je definiran kot obisk ali potovanje, bodisi eno ali več dnevni izven 
običajnega okolja, ki vključuje aktivnost kolesarjenja kot osnovni motiv za obisk določene 
turistične destinacije, hkrati pa vključuje tudi potovanja, kjer je kolesarjenje le ena izmed 
mnogih aktivnosti turista na potovanju, prav tako pa vključuje enodnevna kolesarska 
potovanja. 

 
7.2 Zvrsti kolesarskega turizma  

 
Poznamo in ločimo tri osnovne zvrsti kolesarskega turizma: 

a. Kolesarske počitnice: so definirane kot počitnice, bodisi domačih ali tujih turistov, kjer je 
aktivnost kolesarjenje glavni motiv počitnikovanja.  

 
Te počitnice so lahko daljše (štiri nočitve ali več) oziroma krajše (eno do tri dnevne nočitve). Te 
počitnice lahko dodatno diferenciramo glede na počitnice, kjer je kolesar na več dnevni turi s 
fiksnim prenočiščem in počitnice, kjer kolesar na več dnevni turi menja mesto svoje nastanitve. 
Kolesarske počitnice so lahko organizirane v celoti s strani samega turista ali s strani turistične 
agencije.  
 

b. Počitniško kolesarjenje: Kolesarjenje med počitnicami bodisi domačih ali tujih turistov, kjer 
kolesarjenje predstavlja eno od mnogih aktivnosti turista med počitnicami.  

 
c. Dnevno kolesarjenje: definirane kot pol oziroma celodnevno potovanje (bodisi s kolesom, 

avtomobilom ali vlakom), ki vključuje aktivnost kolesarjenja in poteka izven običajnega 
delovnega in življenjskega okolja.  

 
d. Ostalo:  

 Mountain biking 
 Klubsko kolesarjenje  
 Kolesarska tekmovanja 

So oblike kolesarjenja za posamezne interesne skupine, ki iščejo bodisi različnost v izbiri 
kolesarskih terenov in poti, organizacijsko obliko kolesarjenja pod strokovnim vodstvom ali 
pa želijo svoje kolesarske sposobnosti preveriti na različnih tekmovanjih. 

 
V Evropi se je izkazalo, da predstavljajo dnevni kolesarji (posebej v bližini večjih mest) 
najštevilčnejšo skupino, čeprav se navadno pod pojmom kolesarski turizem razume skupina 
prizadevnih kolesarjev. Slednjih je največ v starostni skupini 40-55 let in potujejo najpogosteje v paru 
ali v majhnih skupinah ter v povprečju prenočijo 3-4 krat. Druga največja skupina je 20-29 let; večina 
kolesarjev v obeh največjih skupinah sama organizira potovanje ter nastanitev in redko rezervirajo 
vnaprej. Le majhen delež pa se zanima za komercialno ponujene kolesarske turistične pakete. Kljub 
taki strukturi temu kolesarski turisti potrošijo v povprečju vsaj toliko kot ostali turisti. Trg dnevnih 
kolesarjev je na drugi strani precej bolj razgiban, vključno z večjim številom družin in mladih ljudi. 
Kolesarske poti z večjim deležem dnevnih kolesarjev privabljajo več najmlajših skupin kolesarjev 
(otrok). Motivi za kolesarjenje so med posameznimi skupinami enaki: zdravo življenje, sprostitev in 
lepa pokrajina. 
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7.3 Identifikacija – segmentacija kolesarskega turista  
 
7.3.1 Kriteriji segmentacije kolesarskega turista   

 
Tako za potrebe analize kot za pripravo strategije trženja je potrebno identificirati ciljne skupine 
kolesarskih turistov na podlagi posameznih kriterijev in teoretične segmentacije, ki smo jo prikazali v 
prejšnjem razdelku. 
 
Tipi kolesarjev glede na: 
 
zvrst kolesarjenja: 
 

• cestni kolesar (vozi izključno po asfaltu, brez prtljage) 
• treking kolesar (vozi po asfaltu in dobrem makadamu, z ali brez prtljage) 
• gorski kolesar (vozi po makadamu in brezpotjih, z ali brez prtljage) 

 
državo  prihoda:  
 

• domači turisti – kolesarji  
• tuji turisti – kolesarji, po poreklu 

 Avstrija  
 Hrvaška  
 Italija  
 Nemčija  
 Nizozemska  
 Velika Britanija  
 Druge države 

 
V osnovi imata obe skupini podobne osnovne potrebe (ustrezna infrastruktura – kolesarske poti, 
signalizacija, informacije – karte, literatura, internet), vendar obstaja nekaj pomembnih razlik, 
predvsem je pri tujih turistih bolj izražena potreba po varnosti in informacijah, razlika je v višini 
prihodkov, dolžini potovanja,.. ipd  
 
število  udeležencev: 
 

• individualni kolesar oziroma pari  
• homogena skupina kolesarjev (4 – 10 članov: več parov ali prijatelji, oziroma kolesarske 

družine) 
• večje organizirane skupine (10 – 40 članov: društva, gostje specializiranih kolesarskih agencij)  

 
trajanje potovanja: 
 

• priložnostni kolesar (radovednež individualist, udeleženec izleta, rezultat hotelske ali lokalne 
animacije …) 

• kolesar na več dnevni turi s fiksnim prenočiščem (hotelski, penzionski ali kamp gost; do 5 dni, 
1 teden, 2 tedna, 3 tedni)  

• kolesar na več dnevni turi s menjajočim se prenočiščem (potuje čez regijo ali državo; do 5 dni, 
1 teden, 2 tedna, 3 tedni) 

• popotniški kolesar (2 tedna, 3 tedni ali več)  
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ekonomski profil: 
 

• 500 – 750 EUR 
• 750 - 1.000 EUR  
• 1.000 – 1.500 EUR 
• 1.500 – 2.000 EUR 
• 2.000 – 2.500 EUR 
• 2.500 – 3.000 EUR 
• več kot 3.000 EUR 

 
demografski  profil: 
 

• 5 – 14 let: ne potujejo sami 
• 15 – 19 let: nekaj dnevni izleti (kampiranje) 
• 20 – 29 let: študentje (kampiranje, penzioni, bungalovi) 
• 30 – 39 let: družine (hoteli, penzioni) 
• 40 – 49 let: družine 
• 50 – 59 let: upokojenci (hoteli, penzioni, bungalovi) 
• 60 +: upokojenci (hoteli, penzioni, bungalovi) 

 
osnovni  motiv  prihoda:  
 

• počitnice, sprostitev, razvedrilo 
 izključno kolesarski  

• obisk sorodnikov ali prijateljev  
• poslovni in izobraževalni  
• tranzit 

 
način organizacije potovanja: 
 

• s turistično agencijo - organizirano  
• standardna turistična agencija  

 organizirana samo prenočitev  
 organiziran samo prevoz  
 organiziran celoten kolesarski počitniški paket  

• specializirana turistična agencija  
• organizirana samo prenočitev  
• organiziran samo prevoz  
• organiziran celoten kolesarski počitniški paket  

• brez turistične agencije - individualno  
 neposredna rezervacija  
 brez vnaprejšnje rezervacije  

 
vrsto nastanitve: 
 

• hoteli in podobni obrati 
 hotel, motel 
 penzion, prenočišče, gostišče  

• drugi skupinski nastanitveni obrati  
 kampi 
 počitniška naselja/stanovanja  
 počitniški, sindikalni dom, hostel 
 planinska koča  
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• zasebne nastanitve  
• drugo  

 
stopnjo šolske izobrazbo: 
 

• osnovna izobrazba ali manj  
• nižja in srednja poklicna ali strokovna izobrazba  
• srednja splošna izobrazba  
• višja izobrazba  
• visoka izobrazba ali več  

 
letni čas prihoda: 
 

• pomlad (predsezona) 
• poletje (visoka sezona: družine)  
• jesen (posezona) 

 
vrsto prevoznega sredstva: 
 

• avtomobil, kombi, avtodom   
• avtobus 
• vlak  
• letalo  
• ladja  
• kolo (prikolesari) 
• drugo  

 
7.3.2 Identifikacije kolesarskih turistov v Sloveniji in v tujini 
 

Najprej bomo našteli nekaj splošni značilnosti kolesarjev turistov, ki so enotne za vse kategorije 
kolesarjev-turistov: 

- Kolesarji – turisti so tisti posamezniki oziroma skupine, ki to dejavnost vključujejo v svoj 
življenjski slog. 

- Večina kolesarjev – turistov je rekreativnih športnikov, ki imajo v svojem izboru posameznih 
rekreativnih športov tudi kolesarjenje. 

- Pri kolesarjih – turistih prevladuje izključno kolesarski motiv kot poglavitni razlog obiska 
določene destinacije, le v manjši meri so to priložnostni kolesarji.  

- Največ je kolesarjev na večdnevni turi s fiksnim prenočiščem, število kolesarjev na 
večdnevnih turah s menjajočim se prenočiščem je manjše, vendar je njihovo servisiranje 
izjemno pomembno, saj so t.i. ˝trendsetterji˝ turističnega kolesarjenja (pri njihovem 
servisiranju se pri večjih skupinah pojavi problem logistike).  

- Največ se jih odloči za pet- do sedem- dnevne kolesarske ture, kjer v povprečju dnevno 
prevozijo od 25 do 50 kilometrov. 

- Za velik del turistov so kolesarske počitnice druge počitnice. 
- V večini turisti kolesarji spadajo v srednji ali višji dohodkovni razred. 
- V veliki večini turisti – kolesarji pripeljejo s seboj svoje kolo, za naključne kolesarje pa so 

izposojevalnice koles izjemno pomembne, pomembna je ponudba koles različnih velikosti in 
prilagoditev za posamezne segmente – starejši, prikolice za otroke,... 

- Kolesarji – turisti na potovanju uporabljajo različne tipe nastanitvenih zmogljivosti.  
- Izjemno pomembni so domači gostje - izkušnje kažejo, da je domači trg zelo dovzeten za 

kolesarski turizem, zlasti ob vedno bolj modernih »podaljšanih vikendih«. Takšni izleti so 
hitro dostopni, relativno poceni in jih v sezoni lahko večkrat izvajajo. Tako lahko domač 
kolesarski turist spoznava domovino in si nabira izkušnje za morebitne izlete v tujino. V 
zadnjem času je v tujini prisoten trend, ko nacionalne turistične organizacije poskušajo svoje 
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državljane skozi izboljšano kvaliteto ponudbe kolesarskega turizma zadržati doma. Domači 
gost lahko bistveno pripomore k zasedenosti kapacitet izven visoke sezone, saj lahko 
kolesarska sezona traja od aprila do oktobra, torej sedem mesecev.  

 
7.3.2.1 Identifikacija kolesarskih turistov  v Sloveniji  

 
Čeprav obširnejša raziskava za Slovenijo ni na voljo, lahko na podlagi izkušenj nekaterih ponudnikov 
turističnega kolesarjenja za Slovenijo povzamemo:  
 

- večina turistov kolesarjev je iz naših tradicionalnih trgov – Avstrije, Nemčije in Italije, 
narašča pa tudi delež turistov iz Anglije, Skandinavskih držav in Švice, 

- tuji turisti kolesarji predstavljajo, predvsem v Pomurju in na Štajerskem (težišče vstopnih točk 
v državo) preko 50% obiska vseh kolesarjev turistov,  

- tudi v Slovenji pri kolesarjih turistih večinoma prevladuje kolesarski motiv kot poglavitni 
razlog za prihod, ne smemo pa zanemariti tranzitnikov, ki jih je predvsem ob Dravi izjemno 
veliko, 

- največ turistov kolesarjev je še vedno v poletni sezoni, ko se predvsem poviša odstotek obiska 
družin, medtem ko je izven sezone največ kolesarjev v starostnem razponu 50+, ki potujejo 
bodisi sami ali v dvoje, 

- večina je še vedno kolesarjev, ki si prihod in kolesarjenje po Sloveniji organizirajo 
individualno in ne prek specializiranih turistično kolesarskih agencij, vendar se v zadnjih dveh 
– treh letih, ob porastu tovrstnih ponudnikov in njihovega agresivnejšega trženja v tujini, 
povečujejo tudi število le-teh, 

- od kolesarjev turistov si jih samo četrtina nastanitev ali druge kolesarske storitve rezervira 
vnaprej,  

- največkrat svoje potovanje omejijo na neko manjše geografsko področje, torej je tudi v 
Sloveniji število kolesarjev na več dnevnih turah s menjajočim se prenočiščem manjše, 

- največ se jih odloči za pet- do sedem- dnevne kolesarske ture, tudi v Sloveniji se povprečje 
dnevno prevoženih kilometrov giblje med 25 – 50 km, 

- kolesarji se v velikem obsegu odločijo za ponovni obisk Slovenije, vendar večinoma  v drugo 
destinacijo,  

- v veliki večini s seboj pripeljejo lastno kolo, 
- v Sloveniji cenijo predvsem prijaznost lokalnega  prebivalstva, sprejemljivost in upoštevanje 

kolesarjev s strani voznikov, 
- najslabše ocenjujejo pomanjkanje primerne literature v večih jezikih in izjemno nevarne 

nekatere cestne odseke (različne brošure jih na te nevarnosti ne opominjajo), ter pomanjkanje 
informacij in možnosti prevoza s javnimi prevoznimi sredstvi. 

 
Domači turisti – kolesarji  
 
Kot omenjeno v prejšnjem poglavju so za razvoj turističnega kolesarjenja izjemno pomembni domači 
turisti kolesarji in rekreativni kolesarji. Pomembna je tako njihova turistična potrošnja, bistveno lahko  
pripomorejo k zasedenosti kapacitet izven visoke sezone, povečajo sprejemljivost okolja do 
kolesarskega turizma in pomembno vplivajo k ugledu države kot kolesarske destinacije v očeh tujcev. 
 
Domače tržišče predstavlja izjemen potencial. Glede na raziskave Fakultete za šport kolesarjenje 
zavzema tretje mesto med športnimi aktivnostmi, s katerimi se Slovenci največ ukvarjajo v zadnjih 14 
letih. Na podlagi longitudinalne študije športno- rekreativne dejavnosti odraslih prebivalcev Slovenije 
Inštituta za kineziologijo Fakultete za šport v Ljubljani in Center za raziskovanje javnega mnenja pri  
Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani potrjuje izjemen porast priljubljenosti kolesarjenja v 
Sloveniji.  
 
V spodnji primerjalni tabeli je prikazanih prvih 10 športnih aktivnosti glede na odstotek aktivnih 
odraslih, temelječ na podatkih zadnjih štirih študij od leta 1986 do leta 2000. Kot je razvidno, zavzema 
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kolesarjenje med izbranimi športi visoko tretje mesto v vsem zajetem obdobju. Po oceni kolesari v 
Sloveniji približno ena petina odraslih prebivalcev,kar pomeni okrog 320.000 ljudi. 
 
Tabela 3: Izbor 10 športnih aktivnosti, s katerimi se odrasli Slovenci največ ukvarjajo zadnjih 14 let. 
 
    1986  1992  1997  2000  
1. hoja 52,3 hoja  38,1 hoja 35,4 hoja 30,7 
2. plavanje 32,4 plavanje 24,9 plavanje 26,2 plavanje 22,5 
3. kolesarjenje 27,1 kolesarjenje 19,6 kolesarjenje 20,7 kolesarjenje 20,2 
4. alps. smuč. 22,3 alps. smuča. 16,6 alps. smuč. 17,6 planinarjenje 15,7 
5. planinarjenje 20,9 planinarjenje 14,8 planinarjenje 14,2 alps. smuč. 13,3 
6. kegljanje 15,7 ples 13,2 košarka 12,6 ples 11,3 
7. trim 13,9 tenis 12,9 nogomet 10,9 tek v naravi 10,5 
8. nam. tenis 12,0 nogomet 12,8 tenis 10,2 jutr. gimn. 10,1 
9. nogomet 11,5 smuč. tek 10,7 jutr. gimn.   9,9 nogomet   9,5 
10. smuč. tek 10,2 košarka 10,6 ples   9,3 badminton   9,5 

Vir: Petrovič, K., Ambrožič, F., Bednarik, J., Berčič, H., Sila, B., Doupona Topič, M. (2001). Športnorekreativna 
dejavnost v Sloveniji 2000. Šport, 49(3). Ljubljana: Fakulteta za šport. 
 
Prav tako pozitivni trend  beleži gorsko kolesarjenje. V letu 2000 je bilo gorsko kolesarjenje na 15. 
mestu s 6,4 % aktivnih, še tri leta prej, 1997 leta pa na 25. mestu z 2,1 % aktivnih odraslih v Sloveniji. 
Tudi ta športna zvrst postaja torej vse bolj priljubljena in njeno “napredovanje” v zadnjih treh letih s 
petindvajsetega na petnajsto mesto. Tudi številčno se je delež tovrstno aktivnih v obravnavanem 
obdobju povečal za 4,3%. Del rekreativnih športnikov se torej želi udejstvovati v bolj zahtevnem 
naravnem okolju (kar se tiče kolesarskih poti), hkrati pa želijo premagovati tudi večje razdalje in 
višinske razlike s posebej zato prirejenimi gorskimi kolesi. Tudi v tem primeru gre verjetno za mlajše 
udeležence.  
 
Graf 1: Prikaz pogostosti kolesarjenja odraslih v obdobju enega leta (podatki za leto 2000). 
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Kot prikazuje graf 1 večina (70%) kolesari do enkrat tedensko, manjši del pa pogosteje. Le 16 % pa je 
kolikor toliko rednih kolesarjev, torej takih, ki so aktivni vsaj dvakrat na teden, kar ustreza podatkom 
vsaj 100 krat v zadnjih 365 dneh. Po oceni to pomeni nekaj nad 50.000 rednih kolesarjev. Navedeni 
podatki kažejo, da z doseženo stopnjo razvoja kolesarjenja ne moremo biti zadovoljni. Strateško bi 
bilo smiselno animirati vse tiste, ki se s kolesarjenjem ne ukvarjajo, da bi postali aktivni kolesarji, 
skupino občasno dejavnih pa naj bi glede pogostnosti kolesarjenja priključili skupini redno dejavnih 
(vsaj dvakrat na teden). 
 
Zadnji podatki o kolesarjenju v Sloveniji, zbrani  leta 2004 v okviru Ciljnega raziskovalnega 
programa z naslovom "Gibalna/športna dejavnost za zdravje" (Še neobjavljeni podatki v okviru 
projekta z raziskovalno skupino: Završnik, J. (nosilec), Pišot, R., Fras, Z., Zaletel Kragelj, L., Strel, J., 
Sila, B., Žerjal, I., Zurc, J.,  Kropej, V.L.) nam kažejo, da je v štiriletnem obdobju popularnost 
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kolesarjenja še narasla. V vzorcu, ki reprezentira odrasle prebivalce Slovenije, in je popolnoma 
primerljiv s podatki iz gornje preglednice, je namreč odstotek rekreativnih kolesarjev narasel na 25,4. 
Pri tem je zelo zanimivo in novo to, da se je za kolesarjenje, ki je ponovno na tretjem mestu med 
izbranimi športnimi dejavnostmi, opredelili več žensk –  25,5%  kot moških – 24,8%! Poleg tega se 
ukvarja z gorskim kolesarjenjem še dodatnih 4,2 % odraslih in sicer 6,7 % moških in 2,1% žensk 
 

7.3.2.2 Identifikacija kolesarskih turistov v tujini  
 
Nemčija  
 
Nemci predstavljajo izjemno tržišče in veljajo za »trendseterje« v kolesarjenju - glavne ugotovitve 
nemških raziskav za leto 2004 (Die Radreiseanalyse, ADFC, 2004) :  
 

• obseg: 26,2 mio kolesarjev in 2,4 mio gorskih kolesarjev 
• trend: število kolesarjev še vedno narašča (2004: 2,45 milijona, kar je za 8,9% več kot leta 

2003 (2,25 milijona) ter za 11,6% več leta 2002) 
• struktura po spolu:  med njimi je 64% moških in 36% žensk 
• starostna struktura: 12% med 20 in 29 leti, 18% med 30 in 39 leti, 18% med 40 in 49 leti, 14% 

med 50 in 59 leti in kar 31% nad 60 leti 
• izobrazbena struktura: 43% ima OŠ izobrazbo, 28% srednjo, 6% višjo in kar 19 visoko 
• struktura po dohodku: 19% ji zasluži 1.000 – 1.500 EUR, 20% 1.500 – 2.000 EUR, 15% 2.000 

– 2.500 EUR, 11% 2.500 – 3.000 EUR in kar 24% (največ) nad 3.000 EUR mesečno 
• frekvenca potovanj: 58% opravi vsaj eno kolesarsko potovanje letno in 24% več kot eno 
• dolžina potovanja: 23% se jih odloči za do 5 dnevno, 35% za dvotedensko, 13% za tritedensko 

in 3% za štiritedensko kolesarjenje 
• 97% jih uporablja lastno kolo, 3% izposojeno 
• po načinu organizacije prihoda: 92% si sami organizirajo potovanje, 6% preko agencij 
• po času udejstvovanja: trekking kolesarji - 30% jih preživi dopust na isti lokaciji, 61% jih 

potuje etapno; gorski/cestni - 65% ista lokacija, 30% etape 
• po tipu nastanitve: 70% jih prespi v hotelih/penzionih, 30% jih kampira 
• ključni emitivni trgi: 45% Nemcev kolesarski dopust preživi v domovini, 40% v Italiji in 

Avstriji ter samo 6% v manj znanih kolesarskih državah (npr. vzhod) 
• 10,1% Nemcev (6,5 milijonov) je prepričanih, da bodo v naslednjih treh letih odšli na 

kolesarski dopust 
• motiv prihoda: za 78% kolesarskih turistov je kolo na dopustu »glavna stvar« 
• način dostopa do destinacije: 41,8% kolesarskih turistov se domov vrne z železnico   

 
 Velika Britanija (Vir: Sustrans, UK) 

• Potrošnjo v okviru kolesarskega turizma v Veliki Britaniji so v letu 2000 ocenili na 635 
milijonov funtov na letnem nivoju.  

• Kolesarske počitnice: v Veliki Britaniji se približno polovica (53%)  kolesarjev odloči za 
krajše kolesarke počitnice (povprečna dolžina potovanja je 2 nočitve) in ostala polovica (47%) 
za daljše kolesarske počitnice (povprečna dolžina potovanja je 7.1 nočitve), skupna povprečna 
dolžina kolesarskega potovanja je 4.4 nočitve. 

• Za enodnevne kolesarje so znotraj študije identificirali naslednje značilnosti: povprečno 
število prevoženih kilometrov je 39.3 milje, povprečna dolžina potovanja je 3.6 ure, 
povprečno število kolesarjev je 4.6. 

• Izjemno veliko je število počitniških kolesarjev, ki med svojimi počitnicami izkoristijo dan ali 
dva za kolesarjenje, predvsem na znanih daljinskih kolesarskih poteh (kolesarska pot Camel 
trail pritegne preko 300.000 kolesarjev letno, ti kolesarji si večinoma celotno opremo 
sposodijo v izposojevalnici koles). 



 40

• 1% domačih turistov je glavna motiv počitnikovanja kolesarjenje 

• 1% tujih turistov kot ključno determinanto izbora turistične destinacije navaja možnost 
kolesarjenja 

 
Škotska 
 
Škotska ima v primerjavi s Slovenijo podobne atribute, na katerih gradijo proizvod turističnega 
kolesarjenja, zato v nadaljevanju predstavljamo še izvlečke raziskav za Škotsko (Profiles of 
holidaymakers staying in the Highlands and Islands who went cycling/mountain biking, Highlands and 
Island Enterprise, Scotland):  
 

• ključni receptivni trgi: struktura kolesarskih turistov glede na državo prihoda je skoraj 
identična strukturi ostalih gostov – delež domačih turistov se giblje okrog 40 %, približno 
40% je gostov iz Anglije, 15% gostov je iz ostalih evropskih držav 

• starostna struktura: več kot 80 % vseh kolesarskih turistov je v povprečju mlajših od 54 let, 
medtem ko so v Škotskem Višavju večina v povprečju mlajši od 34 let  

• struktura udeležencev: največkrat potujejo v paru, razen v visoki sezoni, ko so prisotne 
družine in večje skupine, tako se na letnem nivoju povprečno število udeležencev 
kolesarskega potovanja giblje od 2,1 do 3,2  

• za veliko večino kolesarjev turistov velja, da so pred kolesarskim potovanjem že počitnikovali 
na Škotskem – kar 60% je povratnikov 

• razlog za izbiro dotične destinacije: odločitev za kolesarsko potovanje na določenem območju 
je v 50%  posledica dobrega vtisa na predhodnem potovanju, 30% se je za potovanje odločilo 
zaradi pozitivnih izkušenj prijateljev ali sorodnikov, sledijo jim kvalitetni vodniki, turistične 
brošure in kvalitetne informacije na internetu 

• dolžina bivanja: povprečna doba bivanja je 8 dni, v povprečju kolesarski turisti v dotični 
destinaciji ostanejo 2 - 3 dni dlje, kot ostali gostje 

• tip nastanitve: večinoma za nastavitev uporabljajo ˝bed and breakfast˝, kampe in hostle, le 
majhen odstotek se jih odloči za hotele  

• obisk TIC centrov: več kot polovica vseh kolesarskih turistov dodatne informacije poišče v 
turističnih informacijskih centrih 

• kolesarjenje največkrat spremljajo krajši pohodi in splošni ogledi, veliko pa se jih odloči tudi 
za obisk kulturnih znamenitosti in arheoloških najdišč  

 
7.4 Osnovni ciljni segmenti kolesarskih turistov za Slovenijo 
 

Glede na predhodne podatke, analize in ugotovitve lahko opredelimo osnovne ciljne segmente 
kolesarskih turistov za Slovenijo, tako da jih delimo na  

 
1. Tiste posameznike oziroma skupine, ki v Slovenijo pripotujejo izključno zaradi kolesarskega 

motiva in jih nadalje delimo na 
 tranzitne kolesarske turiste  (predvsem znane etapne poti - ob Dravi, Muri, Termalna 
pot, zato je težišče pretežno na vzhodu države - Štajerska, Pomurje). 

 kolesarske turiste, ki si za svoje potovanje kot prvotno destinacijo izberejo Slovenijo – 
bodisi kolesari na več dnevni turi s fiksnim prenočiščem ali kolesarji na večdnevni turi z 
menjajočim se prenočiščem  

 specialne tipe kolesarjev (mountain bike, freeride, cross country).  
 

2. Tiste posameznike oziroma skupine, ki v Slovenijo pripotujejo zaradi drugega osnovnega 
motiva in je kolesarjenje dodatna aktivnost na potovanju oziroma je rezultat hotelske ali 
lokalne animacije; od teh je potrebno izpostaviti dva podsegmenta:  

 družine  
 seniorje 
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8. VIZIJA IN TEMELJNI STRATEŠKI CILJI  RAZVOJA TURISTIČNEGA 
PROIZVODA KOLESARJENJE 

 
8.1 Vizija razvoja slovenskega turističnega proizvoda kolesarjenje  
 

Kolesarski ponudniki bodo v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo razvili celovito, 
kakovostno in konkurenčno turistično doživetje (ponudbo) kolesarjenja. Dobro organizirana 
kolesarska mreža bo omogočala odkrivanje kolesarjem prijazne dežele, idealne za aktivni oddih v 
naravi ter spoznavanje kulturne in naravne dediščine. Z gostoljubnim in profesionalnim pristopom 
bodo ponudniki težili k izpolnitvi pričakovanj in zadovoljstvu kolesarskih gostov. Hkrati bodo skrbeli 
za sonaraven razvoj kolesarjenja, ki bo lahko dolgoročno prispeval k večji pestrosti ponudbe v 
destinaciji. 
 

8.2 Temeljni strateški in razvojni cilji razvoja slovenskega turističnega proizvoda 
kolesarjenje 

 
 
Temeljni strateški cilj je  
 

 povečati število turistov kolesarjev na celotnem ozemlju Slovenije in doseči ekonomsko 
samostojnost ponudnikov storitev turističnega kolesarjenja in ustrezen ekonomski obseg te 
dejavnosti.  

 
Osnovni razvojni cilji so 
 

• razviti nacionalno mrežo kolesarskih turističnih poti in jih povezati z mednarodnimi potmi 
• izboljšati kakovost in povečati pestrost obstoječe osnovne in spremljajoče turistično 

kolesarske infrastrukture  
• razvoj standardov ponudbe turističnega kolesarjenja in tržne znamke Slovenia on Bike.  
• zagotoviti organizacijske pogoje za razvoj proizvoda turističnega kolesarjenja. 
• povečati prepoznavnost Slovenije kot kolesarju prijazne turistične destinacije na tujih trgih. 
• povečati znanje in usposobljenost na področju turističnega kolesarjenja. 
• vzpostaviti sistem monitoringa in ustreznih mehanizmov za statistično spremljanje 

parametrov povezanih s kolesarskim turizmom v Sloveniji. 
• umestiti in uskladiti strategijo razvoja kolesarstva z drugimi razvojnimi strategijami 

(turistični, prometno,..) ter normativnimi akti, ki zadevajo področje turističnega kolesarjenja. 
 

8.3 Glavni subjekti pri razvoju turističnega proizvoda kolesarjenje  
 
Glavni subjekti razvoja in organizacije turističnega proizvoda kolesarjenje v Sloveniji so: 
 

- Ministrstvo za gospodarstvo, Ministrstvo za promet in Ministrstvo za kmetijstvo, ki so 
odgovorni za razvoj turizma, ki so odgovorni za razvoj prometa in s tem kolesarjenja in ki 
vstopajo na to področje kot  tisti, ki upravljajo oz regulirajo uporabo zemljišč  - kmetijskih, 
gozdnih idr. 

- Državne agencije, kot je npr DRSC, ki načrtuje in izvaja program kolesarjenja, označevanja 
kolesarskih poti in pripravlja nacionalni program in politiko razvoja kolesarjenja 

- Občine, kjer potekajo turistične kolesarske poti, ki so dogovorne za urejanje infrastrukture 
- Slovenska turistična organizacija - STO za področje informiranja in promocije slovenskega 

turizma in turističnega kolesarjenja ter aktivnosti na področju razvoja in raziskav  
- Lokalne turistične organizacije, ki na lokalnem in regionalnem nivoju izvajajo informiranje in 

promocijo turistične ponudbe in turističnega kolesarjenja 
- Gospodarska združenja na državni, regionalni in lokalni ravni, ki spodbujajo razvoj turističnih 

ponudnikov in turističnega kolesarjenja 
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- Strokovne organizacije, fakultete, inštituti, zavodi, ki s strokovnega vidika spremljajo razvoj 
turizma in turističnega kolesarjenja 

- Turistična zveza Slovenije in turistična društva, ki skrbijo za izvajanje programov osveščanja 
o pomenu kolesarjenja in na lokalni ravni pospešuje razvoj oz urejanje. in vzdrževanje 
kolesarskih prog.  

- Ponudniki kolesarskih storitev, ki se združujejo v reprezentativno skupino in ustrezno 
organizirajo za potrebe dialoga s predstavniki javnega sektorja – predvsem vladnih organov in 
STO 

 
Glede na to številčnost organizacij in njihovo poseganje na področje turističnega kolesarjenja 
predlagamo, da 

- Ministrstvo za gospodarstvo izvaja usklajevanje z drugimi vladnimi resorji vprašanja s 
področja razvoja turističnega kolesarjenja, normativne ureditve in izvaja politiko pospeševanja 
razvoja turističnega proizvoda kolesarjenje, 

- Slovenska turistična organizacija usklajuje interes ponudnikov turističnega kolesarjenja, ki se 
odraža predvsem na področju informiranja in promocije/trženja, in je nosilec ali pa sodeluje 
pri organizaciji in izvedbo večjih prireditev s področja kolesarstva, ki pomenijo razvoj imidža 
Slovenije kot turistične-kolesarske destinacije, 

- Turistična zveza Slovenije kot ključni partner STO na področju Slovenije sodeluje pri razvoju 
na področju turističnega proizvoda kolesarjenja in skrbi za izvajanje določenih kolesarskih 
prireditev (npr. Slovenija kolesari ipd)  ter programov ozaveščanja o pomenu kolesarjenja. 

- Ponudniki kolesarskih storitev organizirajo reprezentativno skupino za potrebe dialoga z 
predstavniki javnega sektorja – predvsem vladnih organov in STO. 

 
 
Z opredelitvijo vizije, strateških in razvojnih ciljev ter subjektov na področju turističnega kolesarjenja 
smo podali vse osnove, da se strategija razvoja turističnega kolesarjenja, skupaj s politiko 
pospeševanja tega turističnega proizvoda in normativne ureditve lahko uspešno izvaja. 
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9. OBLIKOVANJE STANDARDOV KOLESARSKIH STORITEV  
 

Kakovost je sposobnost proizvoda ali storitve, da s svojimi karakteristikami in oblikami vpliva na 
njihovo zmožnost zadovoljevanja potreb in želja potrošnikov oziroma gostov. Zagotovitev dejanskosti 
in stalnosti kakovosti proizvodov nujno implicira vzpostaviti sistema kakovosti z uvajanjem določenih 
standardov oziroma kriterijev.  
  
Ocenjevanje in nagrajevanje ponudnikov s pomočjo različnih kriterijev ima za cilj doseči:  
• večjo prepoznavnost proizvodov oz. ponudbe, 
• pospeševanje rasti kakovosti turistične in spremljevalne ponudbe, 
• diferenciranje ponudbe od konkurence ter s tem 
• boljšo prodajo proizvodov ter boljšo izkoriščenost kapacitet in potencialov. 
 
Pri tem pa je potrebno vedeti, da sestavljata celovito kakovost tehnični in funkcionalni del, pri zaznavi 
te kakovosti pa še subjekti osebni del vsakega potrošnika. 
 

9.1  Pomen in osnovni kriteriji funkcionalne kakovosti 
 
V storitvenih dejavnostih je pomen funkcionalne kakovosti odločujoč pri razvoju in trženju njihovih 
proizvodov in storitev. Gre preprosto za odgovor na vprašanje kako, in ne kaj, ponujaš oziroma 
prodajaš. Zato je pomen funkcionalne kakovosti in njen razvoj po osnovnih sklopih – kriterij za 
postavljanje stopenj funkcionalne kakovosti, v turizmu zelo pomemben, če ne že kar odločujoč pri 
uspešnem trženju, doseganju večje konkurenčnosti in tržni poziciji. V turizmu poznamo osnovne 
tehnične standarde, ki dajejo prvo osnovo za celokupno kakovost proizvodov in storitev, npr. s 
kategorizacijo nastanitvenih obratov, z minimalnimi tehničnimi standardi za gostinske prehrambene 
obrate, idr. Funkcionalno kakovost, standarde in kriterije zanjo pa šele razvijamo. Tako smo tudi za 
področje turističnega kolesarjenja razvili sklop kriterijev glede na proizvode, storitve in polproizvode 
ter podstoritve, kjer smo kombinirali tehnični in funkcionalni vidik kakovosti. V končnem bi morali h 
celokupni kakovosti dodati (poleg tehnične in funkcionalne) še subjekti občutek zadovoljstva in 
sprejemanja kakovosti proizvoda in storitve, kar je možno opredeliti s subjektivnim občutkom 
ocenjevalcev in sčasoma z odgovori oz. mnenji potrošnikov.  
 
UREJENOST 
• zunanja in notranja podoba objekta (privlačnost, prepoznavnost, razvidnost, urejenost, čistost) 
• urejenost in negovanost okolice (ni vidnih smeti, smetnjakov, trata, rože, okrasno grmičevje, 

parkirišča,...) 
• napisi in oznake na objektu (primernost, jasnost, znaki vidni, prav tako oznake, kako priti objekta) 
• oprema ( privlačnost, čistost) 
• enotna obleka zaposlenih (barvna, stilna usklajenost) 
• urejena in čista obleka 
• urejenost osebja (čistost in urejenost las, rok,...,primeren make-up, primeren vonj) 
• všečnost zaposlenih (splošni vtis o zaposlenih) 
 
ZANESLJIVOST 
• storitev opravljena tako kot obljubljeno ( npr. v promocijskih materialih, z kategorijo, v jedilnem 

listu) 
• storitev opravljena tako kot pričakovano (Pričakovanja se oblikujejo različno pri posamezni osebi. 

Na njih lahko vpliva okolica-znanci in prijatelji in njihove izkušnje z določeno storitvijo, vaše 
predhodne izkušnje s storitvijo, obljube ponudnikov, image ponudnika,...) 

• storitev opravljena takrat kot obljubljeno (npr. če je rezervacija ob določeni uri, takrat tudi 
dejansko dobimo želeno storitev) 

• storitev opravljena takrat kot pričakovano (velja isto kot pri kriteriju 2) 
• storitev opravljena enako strokovno in sicer pri: prvem stiku (osebnem, telefonskem), prihodu 

gosta, sprejemanju naročila, izvajanju naročila, izstavitvi  računa in pri odhodu. 
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ODZIVNOST 
• pripravljenost pomagati gostu in sicer pri: prvem stiku, prihodu, sprejemanju naročila, izboru 

proizvoda in pri odhodu 
• hitrost opravljanja storitve ter sprejemanja naročila in izstavitvi računa (Vaše subjektivno mnenje; 

kaj je po Vaši presoji zadovoljivo, koliko časa ste pripravljeni čakati) 
• pripravljenost pomagati  reševati katerikoli problem gosta in svetovati gostu (npr. če imate 

problem pri parkiranju, ali Vas mogoče boli glava, ali potrebujete telefon ali faks) 
• pripravljenost svetovati in organizirati drugo storitev (npr. če objekt nima določene storitve ali so 

Vas pripravljeni napotiti kam drugam, če na primer nimajo frizerskega salona ali v današnji 
ponudbi nimajo svežih rib) 

• pripravljenost razložiti potek storitve (npr. ni Vam jasno, kaj vsebuje določena storitev in si želite 
pojasnilo) 

• pripravljenost razložiti vsebino računa ( npr. niso Vam jasni posamezni elementi računa in si želite 
pojasnilo) 

 
STROKOVNOST 
• zaposleni so strokovni (zaposleni Vam dajejo občutek strokovnosti pri izvajanju storitve) 
• sposobni so svetovati in priporočati (zaposleni imajo znanje, da lahko svetujejo določene storitve) 
• poznajo svoje proizvode in storitve (npr. lahko jih vprašate o ponudbi, ali imajo določene stvari, 

npr. vino ali npr. kdaj je odprt kozmetični salon) 
• dovolj so izkušeni (nimate občutka, da so pri izvajanju storitve nespretni) 
• sposobni so razložiti namen, lastnosti in uporabo proizvoda/storitve (zaposleni imajo znanje, da 

lahko razložijo posamezne elemente, npr. če jih vprašamo o določenem vinu ali npr. v fitnes 
centru, čemu služi kakšna naprava) 

• sposobni so pomagati pri reklamacijah (npr. če Vas določen element storitve ne zadovoljuje, Vam 
pomagajo pri reklamaciji) 

 
USTREŽLJIVOST 
• zaposleni so vljudni in prijazni do gostov (npr. nasmeh, primeren odnos, spoštljivost) 
• zaposleni so pozorni do gostov (npr. priskočijo Vam na pomoč, opazujejo, ali Vam je še kaj 

potrebno, skromno darilce, čestitka za rojstni dan,...) 
• zaposleni so pripravljeni uresničiti dodatne želje gostov (npr. zaželite si hrano pripravljeno na 

drugačen način kot je navedeno v jedilnem listu ali potrebujete dodatno pokrivalo) 
• zaposleni niso vsiljivi do gostov ( ne vsiljujejo Vam določene jedi, zato ker so že pripravljene ali 

ker želijo več zaslužiti) 
• zaposleni se individualno posvetijo gostu (zaposleni si vzamejo čas, da ustrežejo Vašim željam, 

nimate občutka da ste le »številka« 
 
VERODOSTOJNOST 
• zaposleni so pošteni in odkriti do strank (npr. ne lažejo o posameznih elementih storitve, npr. o 

svežini in poreklu ribe ali o opremljenosti sobe) 
• zaposleni vzbujajo zaupanje (v objektu se počutite domače, nimate občutka, da Vas želijo 

ogoljufati) 
• podjetje in zaposleni uživajo velik ugled pri strankah (Vaše subjektivno mnenje o ugledu tega 

objekta, ali je v Vaših očeh to ugleden objekt in do katere mere 1-10) 
• pojavne in osebnostne značilnosti zaposlenih ustrezajo ponujenim storitvam (skladnost izgleda 

zaposlenih in odnosa do stranke z nivojem in vsebino storitve) 
 
VARNOST 
• stranka/gost se počuti varno v stiku z zaposlenimi in sicer se ne počuti finančno( npr. goljufanje 

pri računu), fizično ali materialno ogrožen ( npr. kraja torbice, jakne,...). 
• stranka/gost se počuti varno v objektu (oprema in objekt sta varna za izvrševanje storitev)   
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• zaposleni so diskretni in spoštujejo zasebnost gostov (Vaše subjektivno mnenje o diskretnosti 
zaposlenih, ali npr. nimate občutka, da želijo prisluškovati Vašim pogovorom za mizo, ali npr. ne 
sprašujejo, kdo je Vaš spremljevalec/ka) 

• zaposleni varujejo informacije o strankah (npr. vprašajte, ali Vam lahko povedo, v kateri sobi je 
gospod XYZ) 

 
DOSTOPNOST 
• enostaven dostop do objekta (za vse tudi npr. za invalide in mlade mamice ) in razpoložljivo 

parkirno mesto 
• gost je jasno in javno informiran o tem kako priti do objekta (bodite pozorni na oznake, oz. kako 

bi prišli do objekta, če ne bi vedeli kje je) 
• podjetje je dosegljivo po telefonu, faksu in e-pošti (poskušajte poklicati in se dogovoriti za 

rezervacijo, pošljite e-mail za dodatne informacije) 
• razpoložljivost zaposlenih (dostop do zaposlenih je možen in enostaven, stik je enostaven, stranka 

se po želji lahko pogovori z odgovorno osebo, so na razpolago gostu) 
• razpoložljivost knjige pritožb in pohval ( je na vidnem mestu) 
• obratovalni čas prilagojen strankam (v nastanitvenih objektih ne samo objekt sam, temveč tudi 

razpoložljivost ostalih storitev) 
 
KOMUNIKACIJA 
• zaposleni v stiku s strankami znajo en tuj jezik (če vas ne poznajo, spregovorite v tujem jeziku; 

drugače pa prav na koncu izvajanja storitve postavite direktno vprašanje osebju) 
• zaposleni ustrezno neverbalno komunicirajo s strankami (drža telesa, očesni kontakt, primerna 

razdalja med gostom in zaposlenim) 
• gost je obveščen o aktivnostih in ponudbi podjetja (informacijski materiali) 
• v objektu je na razpolago informacijski material v slovenščini in vsaj v enem tujem jeziku 

 
 
9.2 Oblikovanje standardov kolesarskih storitev 

 
Pomemben del razvoja turističnega proizvoda kolesarjenje obsega predlog standardov celovite 
ponudbe turističnega kolesarjenja, tako za posamezne objekte oziroma storitve, ki so kolesarjem 
prijazne (hoteli, gostišča, turistične kmetije, kampi,...) in niso direktno povezane z kakovostnim 
rangom hotela (diferenciacija med obema standardoma mora biti jasno izražena in razumljiva gostom). 
Prav tako smo vključili standarde turistično informacijskih točk, usposobljenih-kategoriziranih za 
posredovanje informacij za turiste-kolesarje. Vse kategorije so oblikovane tako, da izboljšajo storitev z 
vidika turistov – kolesarjev, medtem ko je zadnja kategorija, t.i. funkcionalno kakovostjo, nanaša na 
proces izvrševanja storitve, oziroma odgovarja na vprašanje, kako nudimo določeno storitev.  
 
Standardi so oblikovani na podlagi ADFC-jevih oziroma EFC-jevih standardov, ki smo jih prilagodili 
specifikam slovenskega prostora. Prevzem oziroma uskladitev naših standardov z tujimi, že 
uveljavljenimi, je ključen za uspešen prodor na tuje trge, predvsem pa so turiste nanje navajeni in jih 
poznajo.  
 
Standardi želimo oblikovati predvsem kot vodilo za izboljšanje ponudbe kolesarjem, zato v večini tudi 
ne zahtevajo visokih investicij, seveda pa je diferenciacija med ponudniki potrebna. Na podlagi 
dosedanjih razmišljanj in primerov dobrih praks v tujini smo se odločili za 5 nivojski sistem. Seveda 
pa bo potrebno izdelati tudi prepoznavni grafični znak.  
 
Standardi so oblikovani posebej za nastanitvene zmogljivosti, gostišča, kampe, ponudnike kolesarskih 
storitev in kolesarske informacijske točke. Vsak segment ima 4, 5 ali 6 podkategorij, med katerimi bo 
imela vsaka podkategorija določen ponder (na podlagi pomembnosti za kolesarje – turiste), vsaka 
kategorija pa vsebuje določeno število kriterijev. Prehod med nivoju bo mogoč z zadovoljitvijo vseh 
kriterijev zahtevanih za določen nivo, pri tem bomo določili tudi t.i. prag odstopanja od zahtevanega 
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(torej zadovoljitev samo 90% pri enem od zahtevanih kriterijev lahko pomeni prehod v višji rang/ 
nivo, če so vsi ostali pogoji doseženi). Ta prag se bo določil na podlagi ocene narejene pri prvem 
testnem ocenjevanju objektov in storitev (simulacija v praksi).  
 
Prav tako bodo določen poslovni kodeks in sankcije v primeru kršenja zahtev. Kriteriji in vsi postopki 
v zvezi z ocenjevanjem in podeljevanjem znaka kolesarju prijazna ponudba, morajo biti jasni, 
enostavni, javni, transparenti in dostopni vsem javnostim, tako splošni kot tudi kandidatom za 
preverjanje zadovoljevanja standardov. 
 
Za implementacijo in nadzor teh standardov ter vodenje evidence teh ponudnikov je potrebno določiti 
institucijo – Ministrstvo za gospodarstvo – Direktorat za turizem/ Slovensko turistično organizacijo, ki 
določi način izvajanja, spremljanja, promocije in sankcioniranja izvajanje oz neizvajanje ali 
neupoštevanje teh standardov.   
 

A. NASTANITVENE ZMOGLJIVOSTI  
Nivo Kriterij 1 2 3 4 5 

1.  Prenočevanje   
  Možnost prenočitve za eno noč brez doplačila   ● ● ● 
2.  Prehrana prilagojena kolesarjem:      
  Pijače primerne kolesarjem (sokovi, čaji)-cena 

mora biti nižja od piva 
● ● ● ● ● 

  Kolesarjem prijazne jedi (običajne, 
vegetarijanske)  

● ● ● ● ● 

  Kolesarski zajtrk: muesli, sadje, polnozrnata 
živila 

● ● ● ● ● 

  Topel obrok mogoč čez cel dan  ● ● ● ● 
  Možno vzeti malico s seboj (lunch paket)   ● ● ● 
  Ponudba tradicionalnih lokalnih jedi  ● ● ● ● 
3. Zbir informacij, ki so na voljo:  
  Kolesarske karte oz. prospekti iz regije, top 

info, vozni red vlakov in avtobusov  
● ● ● ● ● 

  Podatki o najbližjem kolesarskem servisu in 
trgovini (lokacija, delovni čas in telefon) 

● ● ● ● ● 

  Informacije o nastanitvah in gostiščih v 
okolici, posebej kolesarjem prijaznih gostiščih  
in prenočiščih v regiji 

 ● ● ● ● 

  Informacije o okolju prijaznem dostopu v 
regijo pri vnaprejšnjih rezervacijah (železnica, 
avtobus) 

 ● ● ● ● 

  Informacije o možnostih vodenih tur v okolici    ● ● ● 
  Kolesarske karte oz. prospekti iz drugih regij   ● ● ● 
  Informacije o dogajanju v okolici    ● ● ● 
4. Ostale storitve:  
  Prva pomoč v objektu  ● ● ● ● ● 
  Parkirišče za kolesa (lahko odprtega tipa) ● ● ● ● ● 
  Parkirišče za kolesa (pokrito, s čuvajem ali 

zaklenjeno) 
 ● ● ● ● 

  Lastna izposojevalnica koles ali informacije o 
lokalni izposojevalnici koles 

● ● ● ● ● 

  Orodje za najnujnejša popravila ● ● ● ● ● 
  Najnujnejši rezervni deli, lahko v dogovoru z 

bližnjim servisom 
    ● 

  Sušilnica za obleke in opremo (pralnica)     ● ● 
  Kartica ugodnosti ● ● ● ● ● 
  Lastnega strokovnega vodiča       ● 
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5.  Usposobljeno osebo za posredovanje informacij 
kolesarjem * 

● ● ● ● ● 

6. Funkcionalna kakovost:  
  urejenost ● ● ● ● ● 
  zanesljivost ● ● ● ● ● 
  odzivnost ● ● ● ● ● 
  strokovnost ● ● ● ● ● 
  ustrežljivost ● ● ● ● ● 
  verodostojnost ● ● ● ● ● 
  dostopnost ● ● ● ● ● 
  komunikacija ● ● ● ● ● 
  varnost ● ● ● ● ● 
  pozitivna sprejemljivost okolja do kolesarjev  ● ● ● ● 
 

B. GOSTIŠČA  
 

Nivo Kriterij 1 2 3 4 5 
1.  Prehrana prilagojena kolesarjem:  
  Pijače primerne kolesarjem (sokovi, čaji) -

cena mora biti nižja od piva 
● ● ● ● ● 

  Kolesarjem prijazne jedi (običajne, 
vegetarijanske)  

 ● ● ● ● 

  Kolesarski zajtrk: muesli, sadje, polnozrnata 
živila 

 ● ● ● ● 

  Topel obrok mogoč čez cel dan   ● ● ● 
  Možno vzeti malico s seboj (lunch paket)    ● ● 
  Ponudba tradicionalnih lokalnih jedi   ● ● ● 
2. Zbir informacij, ki so na voljo:  
  Kolesarske karte oz. prospekti iz regije, top 

info, vozni red vlakov in avtobusov  
● ● ● ● ● 

  Podatki o najbližjem kolesarskem servisu in 
trgovini (lokacija, delovni čas in telefon) 

● ● ● ● ● 

  Informacije o nastanitvah in gostiščih v 
okolici, posebej kolesarjem prijaznih gostiščih  
in prenočiščih v regiji 

● ● ● ● ● 

  Kolesarske karte oz. prospekti iz drugih regij    ● ● 
  Informacije o dogajanju v okolici    ● ● ● 
3. Ostale storitve:  
  Prva pomoč v objektu  ● ● ● ● ● 
  Parkirišče za kolesa (odprtega tipa) ● ● ● ● ● 
  Orodje za najnujnejša popravila ● ● ● ● ● 
  Tuš     ● 
  Kartica ugodnosti ● ● ● ● ● 
4. Funkcionalna kakovost:  
  urejenost ● ● ● ● ● 
  zanesljivost ● ● ● ● ● 
  odzivnost ● ● ● ● ● 
  strokovnost ● ● ● ● ● 
  ustrežljivost ● ● ● ● ● 
  verodostojnost ● ● ● ● ● 
  dostopnost ● ● ● ● ● 
  komunikacija ● ● ● ● ● 
  pozitivna sprejemljivost okolja do kolesarjev  ● ● ● ● 
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C. KAMPI  
 

Nivo Kriterij 1 2 3 4 5 
1. Storitve pri nastanitvah:  
  Brez dodatnih plačil za kolesa na območju 

kampa 
 ● ● ● ● 

  Ločeno območje za kolesarje in ostale, ki niso 
prispeli z motoriziranimi vozili  

  ● ● ● 

  Tuš ● ● ● ● ● 
  Sušilnica za obleke in opremo (pralnica)    ● ● 
  Kampisti imajo možnost kuhanja    ● ● 
  Možnost izposoje šotora, najema bungalova,..     ● 
  Možnost izposoje stolov in miz      ● 
2. Zbir informacij, ki so na voljo:  
  Kolesarske karte oz. prospekti iz regije, top 

info, vozni red vlakov in avtobusov  
● ● ● ● ● 

  Podatki o najbližjem kolesarskem servisu in 
trgovini (lokacija, delovni čas in telefon) 

● ● ● ● ● 

  Informacije o nastanitvah in gostiščih v 
okolici, posebej kolesarjem prijaznih gostiščih  
in prenočiščih v regiji 

 ● ● ● ● 

  Informacije o okolju prijaznem dostopu v 
regijo pri vnaprejšnjih rezervacijah (železnica, 
avtobus) 

 ● ● ● ● 

  Kolesarske karte oz. prospekti iz drugih regij   ● ● ● 
  Informacije o dogajanju v okolici  ● ● ● ● ● 
3. Ostale storitve:  
  Stojala za kolesa v neposredni bližini prostora 

za šotore 
● ● ● ● ● 

  Parkirišče za kolesa (pokrito, s čuvajem ali 
zaklenjeno) 

 ● ● ● ● 

  Lastna izposojevalnica koles ali informacije o 
lokalni izposojevalnici koles 

● ● ● ● ● 

  Orodje za najnujnejša popravila ● ● ● ● ● 
  Najnujnejši rezervni deli, lahko v dogovoru z 

bližnjim servisom 
    ● 

  Lasten servis koles    ● ● ● 
  Možnost nakupa najnujnejših potrebščin v 

neposredni bližini  
● ● ● ● ● 

  Pravilna osvetljava kampa    ● ● 
  Kartica ugodnosti ● ● ● ● ● 
4. Usposobljeno osebo za posredovanje informacij 

kolesarjem * 
● ● ● ● ● 

5. Funkcionalna kakovost:  
  urejenost ● ● ● ● ● 
  zanesljivost ● ● ● ● ● 
  odzivnost ● ● ● ● ● 
  strokovnost ● ● ● ● ● 
  ustrežljivost ● ● ● ● ● 
  verodostojnost ● ● ● ● ● 
  dostopnost ● ● ● ● ● 
  komunikacija ● ● ● ● ● 
  varnost ● ● ● ● ● 
  pozitivna sprejemljivost okolja do kolesarjev  ● ● ● ● 
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D. PONUDNIKI KOLESARSKIH STORITEV  
 

Nivo Kriterij 1 2 3 4 5 
1.  Ponudba storitev   
  Možnost vodene ture   ● ● ● ● ● 
  - Enkrat na teden  ● ● ● ● ● 
  - Večkrat na teden    ● ● ● 
  Strokovnega vodiča     ● ● 
  Možnost kombinirane ture (kolo+kombi)     ● 
  Parkirišče za kolesa    ● ● ● 
  Orodje za najnujnejša popravila  ● ● ● ● 
  Najnujnejši rezervni deli, lahko v dogovoru z 

bližnjim servisom 
 ● ● ● ● 

  Sodelovanje s kolesarskim servisom tudi ob 
nedeljah in praznikih  

    ● 

2.  Izposoja  
  Koles   ● ● ● 
  Ostale kolesarske opreme    ● ● 
  Nepremočljive torbe     ● 
  Prikolica za otroke      ● 
3. Zbir informacij:  
  Kolesarske karte oz. prospekti iz regije, top 

info, vozni red vlakov in avtobusov  
● ● ● ● ● 

  Podatki o najbližjem kolesarskem servisu in 
trgovini (lokacija, delovni čas in telefon) 

● ● ● ● ● 

  Informacije o nastanitvah in gostiščih v 
okolici, posebej kolesarjem prijaznih gostiščih  
in prenočiščih v regiji 

 ● ● ● ● 

  Informacije o okolju prijaznem dostopu v 
regijo pri vnaprejšnjih rezervacijah (železnica, 
avtobus) 

  ● ● ● 

  Kolesarske karte oz. prospekti iz drugih regij    ● ● 
  Informacije o dogajanju v okolici  ● ● ● ● 
4. Ostale storitve:  
  Prva pomoč  ● ● ● ● ● 
  Tuš     ● 
  Sušilnica za obleke in opremo (pralnica)      ● 
  Kartica ugodnosti ● ● ● ● ● 
5.  Usposobljeno osebo za posredovanje informacij 

kolesarjem * 
● ● ● ● ● 

6. Funkcionalna kakovost:  
  urejenost ● ● ● ● ● 
  zanesljivost ● ● ● ● ● 
  odzivnost ● ● ● ● ● 
  strokovnost ● ● ● ● ● 
  ustrežljivost ● ● ● ● ● 
  verodostojnost ● ● ● ● ● 
  dostopnost ● ● ● ● ● 
  komunikacija ● ● ● ● ● 
  pozitivna sprejemljivost okolja do kolesarjev  ● ● ● ● 
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E. KOLESARSKE INFORMACIJSKE TOČKE  
 

Tisti, ki se želijo ponašati z naslovom Kolesarska informacijska točka (Slovenian Bike Information 
Point) morajo v svoji ponudbi zagotoviti spodaj navedene standarde. Dogovori med raznimi ponudniki 
o vzpostavitvi tovrstnih točk po Sloveniji že poteka (pri sestavi kriterijev smo upoštevali tudi njihove 
predloge in dogovore). Seveda naziv kolesarska informacijska točka lahko pridobijo tudi ponudniki 
nastanitvenih zmogljivosti, posamezna gostišča, ponudniki spremljajoče kolesarske infrastrukture, ko 
dosežejo spodaj navedene kriterije.  
Kriteriji:  

1. Usposobljeno osebo za posredovanje informacij kolesarjem.* 
2. Kolesarske karte oz. prospekti iz regije, top info, vozni red vlakov in avtobusov (vključuje 

tudi informacije o možnostih prevoza koles in kolesarjev, inf. o izposoji koles v okolici). 
3. Kolesarske karte oz. prospekti iz drugih regij – informacije o kolesarski ponudbi v Sloveniji 

(partnerskih centrov) 
4. Informacije o nastanitvah in gostiščih v okolici, posebej kolesarjem prijaznih gostiščih  in 

prenočiščih v regiji.  
5. Podatki o najbližjem kolesarskem servisu in trgovini (lokacija, delovni čas in telefon).  
6. Orodje za najnujnejša popravila.  
7. V sezoni odprto vse dni v tednu. 
8. Prodaja kolesarskih kart in vodnikov. 
9. Možen dostop do interneta za obiskovalce. 
10. Kartica ugodnosti.  
11. Kriterije funkcionalne kakovosti.  

  
* - natančno definirano pod strateškim ukrepom – usposabljanje  
 
Za posamezne sklope standardov je potrebno pridobiti kriterialne vrednosti, ki v končnem odločajo o 
obsegu in intenzivnosti doseganja posameznih in skupnih kriterijev, opredeliti ponderje – uteži za 
posamezne sklope in nato izdelati pravila prijavljanja, ocenjevanja, vodenja postopkov in podeljevanja 
standardov, vključno s preverjanjem izpolnjevanja le-teh potem, ko so ponudniki že pridobili ustrezen 
standard. Za ocenjevanje je tudi potrebno usposobiti posameznike ocenjevalce, za znak turistom-
kolesarjem prijaznega ponudnika je potrebno izdelati grafično rešitev ter komunikacijska sredstva ter v 
končnem te ponudnike tudi ustrezno predstaviti na tržišču. 
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10. STRATEŠKI UKREPI NA PODROČJU RAZVOJA TURISTIČNEGA PROIZVODA 

KOLESARJENJE  
 

10.1 Izdelava politike partnerstva med zasebnim, javnim in civilnim sektorjem pri razvoju 
turističnega proizvoda kolesarjenje 

 
  
Za uspešen razvoj turističnega proizvoda kolesarjenje, podobno kot velja sicer tudi za druga področja, 
je potrebno vzpostaviti ustrezno vsebino, organizacijo in obliko sodelovanje partnerjev z zasebnega in 
javnega sektorja.  
 
Turistično kolesarjenje je sicer relativno dobro razvito, vendar nima prave komercialne narave, s čimer 
so tudi njegovi gospodarski učinki omejeni oz. majhni. Nerazvitost kaže tudi dejstvo, da nimamo 
osnovnih podatkov o obsegu turističnega kolesarjenja v Sloveniji. Le redki ponudniki programov 
turističnega kolesarjenja so gospodarske družbe, več je društev in lokalnih turističnih organizacij, ki 
ponujajo tudi storitve s področja turističnega kolesarjenja. Za razvoj turističnega kolesarjenja kot 
pomembnega segmenta slovenskega turizma z gospodarskega vidika je zato potrebna 
profesionalizacija in komercializacija ponudbe. To lahko dosežemo postopoma z razvojem 
turističnega proizvoda kolesarjenja in razvojem profesionalnih ponudnikov.  
 
Povezovanje in organizacija ponudnikov je lahko različna. Poznamo gospodarska interesna združenja, 
grozde, ki se registrirajo kot zavodi, ponudniki se lahko organizirajo kot podjetja z omejeno 
odgovornostjo, določena oblika pa so tudi društva. Zaradi že omenjenega omejenega števila 
komercialnih ponudnikov kolesarjenja kot turističnega proizvoda predlagamo, da se v tej fazi 
ponudniki organizirajo tako, da bi 

- vključevali reprezentativne ponudnike in druge subjekte s področja razvoja turističnega 
kolesarjenja iz večine slovenskih regij 

- pridobili  pri Ministrstvu za gospodarstvo status organizacije, ki deluje v javnem interesu in   
- zagotovili program, organizacijsko strukturo organov  in financiranje, da bo ustrezal pravilom 

EU 
 
Takšna organizacija lahko v tej fazi prostovoljno poveže različne subjekte na področju razvoja 
turističnega kolesarjenja v Sloveniji. V tej fazi pa, ko je nekaj ponudnikov gospodarske-profitne 
narave, relativno večji del pa jih je neprofitne narave in so predstavniki javnega ali civilnega sektorja, 
bi taka organizacija morala delovati v interesu in korist vseh. 
 
Tovrstna organizacija bi imela osnovno nalogo predstavljati ponudnike turističnega kolesarjenja v 
razgovorih z organizacijami in subjekti na nacionalni in lokalni ravni, uresničevati standarde 
proizvoda turističnega kolesarjenja, usposabljanja ponudnikov za potrebe izvajanja proizvoda 
turističnega kolesarjenja, pripravljati osnovni program informiranja, promocije in trženja turističnega 
proizvoda kolesarjenje. 
 
Z ustreznim programom dela, reprezentativnostjo in statusom organizacije v javnem interesu bi tako 
ponudnik turističnega kolesarjenja bil legitimen partner Slovenski turistični organizaciji, ki kot 
predstavnik javnega sektorja izvaja največji del aktivnosti pri pospeševanju in predvsem 
promociji/trženju turističnega proizvoda kolesarjenje. V tem odnosu med STO in organizacijo 
kolesarskih ponudnikov, bi se izvajali programi statističnega spremljanja in analiz kolesarskega 
turizma pri nas in v tujini, uveljavljanje programov, standardov in usposobljenosti ponudnikov ter 
programi trženja turističnega kolesarjenja.  
 
Slovenska turistična organizacija bi za potrebe uravnoteženega in usklajenega delovanja na področju 
razvoja turističnega kolesarjenja oblikovala ustrezno telo, ki bi ga predstavljali člani iz javnega 
sektorja (MG, MP, MKGP), predstavniki društva ponudnikov, TZS in civilnega sektorja in člani iz 
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strokovnih organizacij, tako da bi STO lahko oblikoval in vodil optimalno in usklajeno politiko 
pospeševanja razvoja in trženja turističnega kolesarjenja. 
Prepričani smo namreč, da je STO mesto in organizacija, kjer se morajo srečevati ponudniki 
posameznih parcialnih turističnih proizvodov, pomembnih za Slovenijo ne glede na njihov formalno 
pravno organiziranost. Še več, prepričani smo, da mora STO razviti koncept programsko/projektne 
organiziranosti reprezentativnih skupin ponudnikov turističnih storitev, saj je zaradi hitrega razvoja 
turizma in turističnih programov uveljavljanje formalno pravnih oblik organiziranosti preveč 
dolgotrajno in povzroča preveč stroškov. 
 
Organizacija ponudnikov turističnega kolesarjenja bi bila tudi legitimen partner za razgovore z 
drugimi subjekti na nacionalni ravni (MG, drugimi ministrstvi, gospodarskimi združenji, ponudniki 
opreme, trgovinami,  zavarovalnicami,...TZS in drugimi), prav tako bi se ta organizacija včlanila v 
mednarodne organizacije, pripravljalo prijave na nacionalne in mednarodne razpise za pridobitev 
sredstev za razvoj programov turističnega kolesarjenja, itd.  
 

10.2 Temelji ukrepi za spodbujanje razvoja in trženja turističnega proizvoda kolesarjenje 
 

 
CILJ 1: Razviti mrežo kolesarskih poti  z izgradnjo turistično kolesarske infrastrukture in 
izboljšati kakovost in povečati pestrost obstoječe turisitčne kolesarske infrastrukture 
 
Namen:  
Razviti celovito nacionalno in med seboj povezano turistično kolesarsko infrastrukturo z istočasno 
vključenostjo v mednarodno mrežo kolesarskih turističnih poti s ciljem izkoristiti naravne in druge 
danosti za razvoj tega turističnega proizvoda in povezati turistične centre. 
 
Ukrepi/ Aktivnosti: 

• Izdelava nacionalnega turističnega kolesarskega omrežja in logistike, kjer je potrebno 
upoštevati:  
• glavne vstopne točke v državo, ki jo bodo opravljale znane etapne poti (ob Dravi, Muri, 

Termalna pot), ki se navezujejo na evropsko kolesarsko omrežje in pa kolesarsko omrežje 
sosednjih držav  

• zagotoviti ravnotežje med varovanjem okolja in možnostjo kolesarjev, da uporabljajo in 
uživa v naravnem okolju (vloga DRSC-ja ali nekoga drugega je, da so kolesarske poti 
uporabljanje in zgrajene na način, da minimizirajo negativne vplive na okolje in so na 
dolgi rok vzdržljive) 

• Povezati kolesarske poti v mrežo tako, da bodo povezovale slovenske turistične destinacije in 
najpomembnejše turistične kraje (shematičen prikaz teh poti je na priloženem zemljevidu): 

 Kranjska Gora – Jesenice - Bled - Bohinj 
• povezava 1 na Škofjeloško območje, Dolomite in Ljubljano 
• povezava 2 z vlakom na območje Posočja in Goriške 
• povezava 3 na območje Kranja in Ljubljane 
• povezava 4 preko Vršiča/alternativno Predela v Posočje 

 Dravograd - Koroška - panoramska cesta - Logarska dolina 
• povezava 1 na Kamnik, Jezersko, Bled, Bohinj 
• povezava 2 na Slovenj Gradec, Velenje, Celje 
• povezava 3 na Maribor 

 Maribor – Ptuj – Ljutomer – Lendava/Moravske Toplice 
 Maribor – Pohorje – Slovenj Gradec 

• povezava 1 z odcepom za Dravinjsko dolino, Celje 
 Pomurje – Moravske Toplice/Lendava – Ptuj – Celje 

• povezava 1 z odcepom za Rogaško, Podsredo in Čatež ob Savi 
 Čatež ob Savi – Dolenjska – Bela Krajina 
 Ljubljana – Litija – Zasavje – Posavje – Sevnica – Čatež ob Savi 
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• povezava 1  z odcepom za Novo mesto/Dolenjsko in Belo Krajino 
 Ljubljana – Kočevje – Vinica/Kolpa 
 Ljubljana – Cerknica – Postojna – Lipica 

• povezava 1 z odcepom za Škocjanske jame 
• povezava 2 z odcepom za Bloke, Ilirsko Bistrico 

 Ljubljana – Postojna – Obala/Koper- Portorož 
 Koper – Kras/Lipica – Nova Gorica – Posočje 
 Koper – obalno zaledje - Hrastovlje  
 Koper – Izola - Portorož  - Dragonja 

• Izkoristiti obstoječe daljinske poti in nadaljevati aktivnosti za nadaljnje povezovanja 
domačega omrežja s tujino. Predvsem je potrebno prevetriti dosedanje aktivnosti pri 
povezovanju v EuroVelo – The European Cycle route Network, ki se ji je Maribor pridružil v 
letu 1999 na pobudo Mariborske kolesarske mreže. Obe daljinski poti, tako ob Muri kot ob 
Dravi sta na avstrijski  strani eni najbolj kvalitetnih, zanimivih in obiskanih v Evropi. Potrebne 
so nadaljnje aktivnosti, da se izkoristi izjemne potencial teh dveh poveza, predvsem pa 
izkoristit možnost predstavitve skozi ti dve povezavi.  

• Pri samem načrtovanju in izvedbi nacionalne mreže kolesarskih poti je potrebno slediti  in 
zagotoviti sodelovanje in izvedbo: 
• Poskušati  doseči usklajenost z DRSC-jem. 
• Dosedanje projekte na ravni občin strokovno prevetriti, jih združiti v regionalno celoto z 

lastno identiteto in uskladiti z nacionalnim turističnim kolesarskim omrežjem.   
• Dodatno spodbuditi mrežo Mountain – Bike parkov – povezati obstoječe MTB Parke (Elan 

Bike Kranjska Gora, MTB Črna na Koroškem, Pohorje, Velika Planina) in spodbuditi razvoj 
novih (smiselno tam, kjer gondole in sedežnice obratujejo tudi v poletnem času). Zanimanje 
za MTB parke je v Evropi v nenehnem porastu, predvsem za smučišča je to izjemna priložnost 
za izkoriščanje kapacitet tudi v poletnem času. 

• Spodbuditi razvoj mreže kolesarskih poti in ponudnikov kolesarskih storitev na osnovi 
doseženih rezultatov v posameznih regijah s takim prenosom dobrih praks na območja, kjer je 
razvoj turističnega kolesarjenja manj razvit. 

• Predlog mehanizmov za spodbujanje razvoja proizvoda kolesarjenja – na območjih, kjer 
potekajo kolesarske poti predlagamo uvedbo stimulacij za lastnike zemljišč (Ministrstvo za 
kmetijstvo), kjer potekajo kolesarske poti, saj je vzpostavitev mreže v javnem interesu.  

 
 
Nosilec:  
Direkcija Republike Slovenije za ceste in Ministrstvo za gospodarstvo – Direktorat za turizem 
 
Rok:  
Stalna naloga 
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CILJ 2: Razvoj standardov in tržne znamke turističnega proizvoda kolesarjenje 
 
Namen:  
Razviti tržno znamko turističnega kolesarjenja v Sloveniji, ki bo prispevala k učinkovitejšemu trženju  
proizvoda turističnega kolesarjenja in na drugi strani h večji konkurenci ponudnikov ob upoštevanu 
standardov.  
 
Ukrepi/ Aktivnosti: 

• Oblikovanje slovenskega nacionalnega proizvoda turističnega kolesarjenja pod skupno 
blagovno znamko Biking in Slovenia (oziroma blagovna znamka »Discover Slovenia by 
Bike« ali »Slovenia on Bike«), ki bo združila tako ponudnike nastanitev (Bed und Bike), 
gostišča,  ponudnike kolesarskih storitev in pa kolesarske informacijske centre. 

• Implementacija  standardov na podlagi predloga strategije   
• Oblikovanje skupine strokovnjakov, odgovorne za korektno standardizacijo 

zainteresiranih ponudnikov.  
• Oblikovanje registra subjektov in njegovo stalno dopolnjevanje. 

• Ministrstvo za gospodarstvo mora s spodbudami pospešiti razvoj ponudbe kolesarskih storitev 
v okviru predlaganih in sprejetih standardov ponudbe, da bi čim prej dosegli zadostno število 
in kakovost storitev na tem področju. 

 
Nosilec:  
Slovenska turistična organizacija in Ministrstvo za gospodarstvo 
 
Rok:  
2005 - 2007 
 
 
CILJ 3: Vzpostavitev verige ponudnikov kolesarskih storitev  
 
Namen:  
Razviti verigo ponudnikov storitev za kolesarje-turiste, ki pokriva nacionalno turistično kolesarsko 
mrežo in turistične centre, ki temelji na standardih kolesarskih storitev s ciljem zagotavljati celovito in 
kakovostno ponudbo. 
 
Ukrepi/Aktivnosti: 
Za učinkovito trženje slovenskega turističnega proizvoda kolesarjenje je potrebno doseči ustrezen 
obseg ponudbe in njeno kakovost glede na predvidene standarde.  
 
V kolikor smo sprejeli razvoj turističnega proizvoda z blagovno znamko z delovnimi naslovom 
»Biking in Slovenia«, predlagamo, da se v okviru proizvoda razvijejo 4 sklopi ponudnikov. Ti 
ponudniki razvijajo parcialni turistični kolesarski proizvod, ki ga delovno poimenujemo z angleškim 
izrazom: 
- ponudniki prenočišč, kjer se ne bi omejili samo na hotelske ponudnike  (menimo, da bi jih bilo 
premalo), ampak bi v okviru te storitve združili vse tiste, ki ponujajo prenočevanje za turiste-kolesarje: 
hotele, prenočišča, kampe idr. pod enotnim proizvodnim naslovom »Bed&Bike«  
-  ponudniki hrane in pijače – »Rest&Bike« 
-  informacijske točke, kjer je mogoče dobiti ustrezne informacije za kolesarje – »Info&Bike« in 
- ponudnike servisnih storitev za kolesarje, kot so servisi, popravljalnice, trgovine, ipd – »Bike 
Support Centers« 
 
Posamezni ponudniki lahko sodelujejo in pridobijo več opredelitev, saj lahko prenočitveni obrat 
posreduje tudi prehrano in informacije, gostišče ima lahko tudi informacijsko točko, trgovina in servis 
sta lahko v prenočitvenem obratu, itd. Tako je mogoče, da so ti ponudniki tudi člani več verig, katerim 
je skupno, da morajo dosegati dogovorjene standarde ponudbe.  
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Za vzpostavitev verige teh ponudnikov predlagamo, da se standardi, ki smo jih navedli v prejšnji točki 
najprej testirajo in na osnovi opravljenega vzorca ocenjevanj določi mejne vrednosti, ki jih morajo 
ponudniki doseči, da se lahko uvrstijo v določeno kategorijo. Pri tem gre tako za postavitev mejnih-
kriterialnih vrednosti za vstop v verigo ponudnikov kot tudi za vzpostavitev strokovne ocenjevalne 
skupine za razvoj in spremljanje standardov ter ocenjevanje. 
 
Na osnovi predhodne preverbe standardov in določitve mejnih vrednosti se pozove ponudnike na vseh 
4 programskih področjih: prenočevanje, prehrana, informiranje, servis, da se glede na interes 
vključijo/prijavijo v razvoj ponudbe za potrebe turističnih kolesarjev in prijavijo k ocenjevanju  
njihove ponudbe.  
Po opravljenem ocenjevanju bi dobili nabor ponudnikov, ki ustrezajo določeni kategoriji-
kakovostnemu razredu, hkrati pa bi dobili tudi ponudnike, ki jih lahko vključimo v informacijske, 
promocijske in trženjske aktivnosti STO. 
Seveda je potrebno dodati, da takšna blagovna znamka in veriga potrebuje tudi prepoznavno grafično-
vizualno identiteto, obeležitev ponudnikov in promocijsko gradivo s prepoznavno celostno grafično 
podobo. Ta pa mora biti usklajena s celostno podobo slovenskega turizma, za katero skrbi STO. 
 
V Sloveniji potekajo aktivnosti tudi na področju organizacije pohodniškega proizvoda, zato je 
potrebno spodbujati povezavo in dopolnjevanje storitev obeh proizvpdih (npr. pri info točkah).  
 
Nosilec:  
Slovenska turistična organizacija in Ministrastvo za gospodarstvo  
 
Rok:  
2005 - 2007 
 
 
CILJ 4: Vzpostavitev organizacijske strukture za razvoj proizvoda turističnega kolesarjenja 
 
Namen:  
Uskladiti in zagotoviti usklajeno delovanje različnih organizacij na področju razvoja, pospeševanja 
razvoja in trženja proizvoda turističnega kolesarjenja 
 
Ukrepi/ Aktivnosti: 

• Povezovanje ponudnikov v ustrezno reprezentativno formalno pravno obliko, ki bo spodbujala 
sodelovanje v prvi vrsti z uvozniki koles in dodatne opreme – pomoč pri   nabavi koles, 
servisiranju,..  

• Spodbuditi sodelovanje z kolesarskimi društvi, obema kolesarskima mrežama – Mariborsko in 
Ljubljansko, športnimi zvezami (Kolesarska zveza Slovenije) in organizatorji prireditev.  

• Potrebno je doseči dogovor z zavarovalnicami o ustreznem načinu zavarovanja kolesarjev 
med bivanjem v Sloveniji – ureditev tega področja je prav tako potrebna, če hočemo 
kakovostno sodelovati s tujimi agencijami. 

• Priprava dogovora o sodelovanju ponudnikov kolesarske opreme, trgovin in servisov v 
turistični ponudbi kolesarjenja. 

• Vzporedno načrtovanje komplementarnih aktivnosti na obstoječi ali še neobstoječi 
infrastrukturi (In-line skating - uporabljajo se iste površine. V Evropi trenutno poteka samo 
eden takšen projekt Fleaming Skate in beleži izjemno rast). 

 
Nosilec:  
Ministrstvo za gospodarstvo - Direktorat za turizem in STO 
 
Rok:  
2005-2006 
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CILJ 5: Povečati prepoznavnost Slovenije kot kolesarjem prijazne turistične destinacije na tujih 
trgih 
 
Namen:  
Z razvojem tržne znamke, izvajanjem programov tržnega komuniciranja in informativno dejavnostjo 
povečati prepoznavnost Slovenije kot kolesarjem prijazne turistične destinacije 
 
Ukrepi/aktivnosti: 

• Sodelovanje v mednarodni, tako turističnih kot kolesarskih organizacijah (Europen Cyling 
Federation - ECF, ADFC, Sustrans, Greeways, AdventureCycling). 

• K sodelovanju privabiti Slovenske železnice in spodbuditi njihove povezovanje s sosednjimi 
železnicami za čim kvalitetnejši prevoz koles in kolesarjev (primer dobre prakse CISALPINO 
AG – povezal Švico in Italijo: www.cisalpino.com). Tu je predvsem potrebna ustrezna 
informiranost železnic, osveščanje kolesarjev in praktični prikaz, informiranje tujih železnic in 
njenih partnerjev o naši ponudbi, možnosti on – line bookinga in oblikovanje turističnih 
proizvodov, ki za povratek domov uporabljajo železnico. 

• Slovenska turistična organizacija mora v marketinških aktivnostih zagotoviti ustrezna sredstva 
za informiranje in promocijo turističnega proizvoda kolesarjenje. 

• Nujno je potrebna finančna podpora države pri vključevanju subjektov v evropske projekte. 
• Ko se poveča razpoznavnost Slovenije v Evropi kot zanimive kolesarske države, pa spodbuditi 

pogajanja direktno z proizvajalci (vodoodporne torbe – Vaude, Ortlieb; koles – Trek, Scott, 
KTM, Elan,...). 

• Internacionalizacija glavnih kolesarskih prireditve (glavne: Slovenija kolesari, Slovenski 
pokal v cross country, Slovenski pokal v Downhillu, Bike fight), spodbuditi tujce k 
sodelovanju, saj so tovrstni dogodki izjemen promotor duha kolesarske države (izjemno 
pomembno pri pozicioniranju na tujih trgih) in pa kolesarskega turizma. Predvsem pa je 
potrebno izkoristiti prireditve srednje-evropskega, evropskega in svetovnega pomena (Giro, 
tekme svetovnega pokala, svetovno prvenstvo,..). 

 
Nosilec:  
Slovenska turistična organizacija 
 
Rok:  
2005-2007 
 
 
CILJ 6: Povečati usposobljenost zaposlenih in drugih posredno vključenih v ponudbo 
turističnega kolesarjenja 
 
Namen:  
Spodbuditi izobraževanje in usposabljanje neposredno in posredno vključenih v ponudbo turističnega 
kolesarjenja zaradi zagotavljanja razvoja, večje kakovosti in učinkovitejšega trženja proizvoda 
turističnega kolesarjenja. 
 
Ukrepi/ Aktivnosti: 

• Ministrstvo za gospodarstvo mora s finančnimi spodbudami pospešiti izobraževanje in 
usposabljanje ponudnikov turističnih storitev kolesarjenja s ciljem doseganja ustrezne 
kakovosti in licenc ponudnikov – vodnikov turističnega proizvoda kolesarjenje. 

• Za uspešno uveljavljanje turističnega proizvoda kolesarjenje predlagamo pripravo programov 
in njihovo izvajanje: 

o V prvi vrsti je to usposabljanje posameznikov oziroma  posameznih ponudnikov in ga 
standardi tudi zahtevajo (v vsakem, kolesarju prijaznem nastanitvenem objektu, 
oziroma znotraj kolesarskih turističnih centrov). Gre za usposabljanje posameznikov o 
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ključnih informacijah, sistemih in podatkih, ki jih kolesarji v nasprotju z ostalimi  
gosti potrebujejo.  

o Predvideti pa je potrebno tudi usposabljanje primernih vodnikov za vodene ture, ki jih 
bo potrebno po vzoru turističnih vodnikov tudi licencirati. Usposabljanje bi potekalo v 
sodelovanju s Fakulteto za šport (trenutno FŠ  ureja usklajevanje zahtev za posamezne 
vodiče in trenerje z evropskimi pravili), dober primer ureditve tega področja sta 
predvsem Anglija in Kanada. Primerno usposabljanje in licenciranje pa ni potrebno le 
zaradi povečane varnosti in višje kakovost, ampak zaradi zahtev tujih turističnih 
agencij specializiranih za kolesarjenje po ustreznem kadru, ki pa so ključne pri 
pridobivanju večjih skupin iz tujine. Največji problem s katerimi se ponudniki soočajo  
pri zagotavljanju ustreznega kadra je interdisplinarnost posameznikov – na eni strani 
imamo strokovne vodiče, ki so ustrezno fizično pripravljeni a nimajo zadostnega 
znanja s področja turističnega vodenja ali obratno.  

• Usposabljanje kolesarskih – turističnih vodnikov  
o V MTB Parku v Črni na Koroškem so letos pričeli s projektom usposabljanja 

kolesarskih vodnikov, ki bo deloval za celotno Slovenijo. Projekt razvijajo s 
sodelovanjem partnerjev OTC iz Velike Britanije, ki imajo na tem področju desetletne 
tudi mednarodne izkušnje in sledijo napotilom angleške agencije za licenciranje 
kolesarskih vodnikov. Agencija ima natančno definirane potrebne kompetence tako za 
inštruktorje – vodje skupin kot tehničnega svetovalca za posamezne nivoje in 
natančno definira organizacijo usposabljanja in potrebna znanja posameznikov. 
Organizacijska struktura – program mora biti dostopen vsem zainteresiranim 
posameznikom, organizacija mora spremljati register vseh licenciranih posameznikov, 
potrebno je konstantno spremljanje kvalitete izvajanja usposabljanja, določitev sankcij 
za neupoštevanje pravil za posameznike. Vsebina usposabljanja in standardi – 
ustrezno usposabljanje s poudarkom na praktičnem izpopolnjevanju, inštruktorji 
morajo znati oceniti  sposobnost posameznikov iz skupine, ustrezni kandidati morajo 
pokazati sposobnost kolesarjenja na različnih terenih in poznati različne tipe 
kolesarjenja, sposobnost vodenja skupine, možnost identifikacije vremenskih razmer, 
tehnične sposobnosti, ustrezno znanje glede opreme in oblačil, navigacijske 
sposobnosti, ustrezna znanja v primeru poškodb ali hujših nesreč, sposobnost 
popravljanja in vzdrževanja koles, poznavanje sistema kolesarskih poti,… Ta 
usposabljanja bodo dopolnili še z ustreznimi vsebinami in znanji, ki so specifična za 
Slovenijo. 

• Ministrstvo za gospodarstvo mora s finančnimi spodbudami pospešiti izobraževanje in 
usposabljanje ponudnikov turističnih storitev kolesarjenja s ciljem doseganja ustrezne 
kakovosti in licenc ponudnikov – vodnikov turističnega proizvoda kolesarjenje. 

 
 
Nosilec:  
Ministrstvo za gospodarstvo – Direktorat za turizem 
 
Rok:  
2006 - 2007 
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CILJ 7: Vzpostaviti sistem monitoringa in ustreznih mehanizmov za spremljanje parametrov 
povezanih s kolesarskim turizmom v Sloveniji 
 
Namen:  
Zagotoviti celovit statistični in analitični instrumentarij za spremljanje razvoja in učinkov razvoja 
proizvoda turističnega kolesarjenja 
 
Instrumenti/aktivnosti: 

• Vzpostavitev sistema statistike spremljanja fizičnih in vrednostnih kazalnikov kolesarskih 
turistov, ki je nujno potrebno tako za analizo trenda, evalvacijo in prilagoditve v strategiji, 
prihodnje planiranje,... Natančno pa je potrebno tudi določiti t.i. carrying capacities 
posameznih kolesarskih poti. 

• Potrebno je konstantno spremljanje zadovoljstva kolesarjev – turistov, to je razvoj 
kvalitativnih metod statističnega spremljanja razvoja kolesarskega turističnega proizvoda, kar 
lahko poteka  vzporedno s spremljanjem statistike. 

• Benchmarking z državami z razvitim turističnim proizvodom kolesarjenje (kot so npr.: 
Nemčija, Avstrija, Avstralija, Kanada, Velika Britanija). 

• Spremljanje izvajanje startegije.  
• Spremljanje in merjenje učinkovitosti trženja.  

 
Nosilec:  
Slovenska turistična organizacija 
 
Rok:  
2006-2007 
 
 
CILJ 8: Vključitev razvoja turističnega kolesarstva v razvojne strategije ter normativne 
ureditve na ustreznih področjih 
 
Namen:  
Zagotoviti usklajenost normativne ureditve, strategij in pospeševalnih ukrepov na različnih področjih, 
ki zadevajo proizvod turistično kolesarjenje 
 
Ukrepi/ Aktivnosti: 

• Doseči usklajevanje razvojnih dokumentov DRSC na področju kolesarjenja, da bodo 
upoštevali in vključevali nova spoznanja in strateške usmeritve  turističnega kolesarjenja. 

• Doseči sinergijo med razvojno – strateškimi strategijami s področja cestne infrastrukture in 
kolesarskega turizma in ureditev signalizacije kolesarskih poti na področju Slovenije. 

• Vključitev proizvoda turističnega kolesarjenja v novo strategijo trženja slovenskega turizma in 
strategijo razvoja turizma v Sloveniji. 

• Možnost modifikacije nekaterih uredb s področja zakonodaje v cestnem prometu v skladu s 
strateškimi cilji razvoja proizvoda kolesarjenja (uredba o prepovedi vožnje s kolesom v 
naravnem okolju). 

 
Nosilec:  
Ministrstvo za gospodarstvo – Direktorat za turizem 
 
Rok:  
2005 – 2006, oziroma stalna naloga 
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11. STRATEGIJA TRŽENJA TURISTIČNEGA PROIZVODA KOLESARJENJE  
 
11.1 Cilji in smernice trženjske strategije  

 
Glavni cilj trženjske strategije je s koordiniranim delovanjem Slovenske turistične organizacije in 
ponudnikov turističnega kolesarjenja doseči čim večjo prepoznavnost Slovenije kot turistom-
kolesarjem prijazna destinacija, vplivati direktno in indirektno na porast obiska turistov-kolesarjev in 
prispevati k večjim prihodkom v turizmu tako, da bo z dano kombinacijo trženjskih orodij in finančnih 
sredstev dosežen največji učinek. 
 
V primeru trženja turističnega proizvoda kolesarjenje gre za specialno trženje na nišnem trgu, kjer 
prevladujejo metode direktnega trženja. Zaradi velikega deleža individualnih obiskovalcev turistov-
kolesarjev je pomen elektronskega trženja preko interneta zelo pomemben, hkrati pa so pomembne 
tudi specialne informacije in vodiči za te turiste, ki pa se največkrat že prodajajo. 
 
Zaradi velikih možnosti razvoja turističnega kolesarjenja v Sloveniji in še posebej na območjih, kjer so 
že razviti večji turistični centri, gre tudi trženje turističnega kolesarjenja povezati s trženjem teh 
turističnih centrov, kapacitet in programov.  
 
Tako kot v drugih primerih je tudi v primeru turističnega kolesarjenja potrebno zagotoviti osnovne 
informacije, promocijske materiale in trženjske aktivnosti, vendar bi dodali da je potrebno v našem 
primeru trženje tudi internacionalizirati v primerih skupnih turističnih kolesarskih poti več držav ter 
razviti večjo, mednarodno prireditev, ki bi prispevala k pozicioniranju Slovenije kot turistične 
kolesarske destinacije. 
 

11.2 Pozicioniranje in USP  
 
Prepoznavnost in imidž turističnega kolesarjenja v Sloveniji je dokaj slaba, kar je predvsem posledica 
nerazvite ponudbe tega turističnega proizvoda in v veliki meri tudi slab interes turističnih centrov in 
večjih turističnih podjetij v teh centrih, da bi razvijali, pospeševali razvoj in vključevali ta proizvod v 
svojo ponudbo. Tisti redki primeri uspešnega razvoja turističnega kolesarjenja – npr. v Pomurju, v 
Kranjski Gori ali deloma z obdravsko kolesarsko potjo, Parenzano na Obali in še kakšno kolesarsko 
potjo ter mountain bike center na Koroškem pa so premalo za širšo prepoznavnost in enotno podobo 
slovenskega turističnega kolesarjenja. 
 
Za razvoj enotne podobe, imidža in prepoznavnosti turističnega proizvoda kolesarjenje v Sloveniji 
obstajajo vsi pogoji: lahko razvijemo atraktivno, dovolj obsežno in kakovostno ponudbo turističnega 
kolesarjenja, imamo že posamezne uspešne ponudnike in organizatorje turističnega kolesarjenja in 
imamo Slovensko turistično organizacijo, ki je usposobljena, da z ustreznimi trženjskimi orodji 
uveljavi prepoznavnost in imidž Slovenije kot turistom prijazne kolesarske destinacije. Pri tem pa je 
potrebno upoštevati in zagotoviti, da bosta razvoj in pozicioniranje turističnega kolesarjenja usklajena 
s ciljnim imidžem turistične Slovenije 
 
Na osnovi predhodnih analiz in spoznanj, ter ob upoštevanju, da nam je v osnovi poznan ciljni imidž 
in pozicija turistične Slovenije, lahko opredelimo marketinško pozicijo turističnega kolesarjenja v 
Sloveniji: 
 

• Ponudbo slovenskega kolesarskega turističnega proizvoda enoznačno opredeljujejo: 
Na zelo majhnem ozemlju je na voljo razgiban relief in podnebje, ki omogoča kolesarjenje v 
vseh letnih časih, kjer je neokrnjena narava z izjemnimi panoramami, kjer se srečujejo 
različne kulture in kjer je kolesarjenje del načina življenja in rekreacije prebivalcev v prostem 
času, 
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• Ponudba slovenskega kolesarskega turističnega proizvoda se odločilno razlikuje od 
konkurence  
ker lahko kolesarji turisti uživajo na poteh, ki se razprostirajo po gozdovih, travnikih, med 
polji in ob vodah in kolesarjenja ne omejujejo in zavirajo ograjena zasebna zemljišča in poti, 
kjer je visoka stopnja osebne varnosti, kjer so ljudje prijazni, gostoljubni, govore tuje jezike, 
so komunikativni in radi sodelujejo, 

 
• Gost pridobi s slovenskim kolesarskim turističnim proizvodom 

občutek neposrednega srečanja z naravo in ljudmi, občutek sproščenosti, osebno obogatitev, 
investicijo v zdravje in zadovoljstvo zaradi spoznavanja nove-nepoznane dežele, zadovoljstvo 
zaradi uživanja v drugi turistični ponudbi slovenskih centrov  

 
USP – unique selling proposition – enkratno prodajno priložnost slovenskega kolesarskega 
turističnega proizvoda 

• unikum: kolesarjenje pod zemljo, med naftnimi polji, na enkratnih panoramskih poteh, 
kolesarjenje v vseh letnih časih  

• specializacija ponudbe: v enkratnem naravnem okolju, na planinah, na ravnicah, za ljubitelje 
zdravega življenja  

• izdelki: »naravno in izvirno« 
• simbol: predmet grafične rešitve 

 
 

11.3 Ključna tržišča za turistični proizvod kolesarjenje 
 
Na osnovi analiz in ekspertnih mnenj smo opredelili naslednja ciljna tržišča slovenskega turističnega  
kolesarskega  proizvoda: 

- domači obiskovalci – turisti - kolesarji 
- tuji obiskovalci iz Nemčije, Avstrije, Italije, Anglije, Nizozemske in Švice 
- obiskovalci, ki pridejo zaradi kolesarjenja na počitnice, so na počitnicah v turističnem kraju in 

jim je kolesarjenje ena od aktivnosti, so s kolesom v tranzitu čez Slovenijo 
- obiskovalci, ki potujejo povečini s partnerjem in so stari od 19 - 39 in 50+ 
- obiskovalci, ki za prenočevanje ne iščejo visokokakovostnih hotelskih in drugih podobnih 

nastanitvenih obratov 
- obiskovalci, ki so večinoma individualni in v manjših skupinah med 6-8 oseb, maksimalno do 

15 oseb 
- obiskovalci, ki pridejo individualno in tudi rezervirajo individualno preko interneta 
- obiskovalci, ki pridejo v organizaciji specializirane turistične agencije/organizatorja potovanj 

v povprečju za 8 dni 
- obiskovalci povratniki, ki se vračajo v Slovenijo, vendar ne v kraj prejšnjega bivanja ampak 

poiščejo drug kraj v Sloveniji 
- obiskovalci, ki jih poleg kolesarjenja pritegnejo še programi športa in rekreacije: pohodništvo, 

vodni športi,.., prireditve, naravne, kulturne in zgodovinske znamenitosti, dobra hrana in 
pijača, tematske poti in zgodbe 

- obiskovalci, ki jih v Sloveniji navduši lepa in neokrnjena narava, enkratne panorame, velika 
čistoča, osebna varnost in varnost pred krajami, prijaznosti in komunikativnost prebivalcev, 
dobra hrana in razpoložljive informacije. 

 
11.4 Trženjske aktivnosti po posameznih komunikacijskih sklopih 

 
Za program trženja turističnega proizvoda kolesarjenje smo zbrali in uredili osnovna trženjska orodja, 
ki so po mnenju ponudnikov turističnega kolesarjenja najbolj učinkovita: 
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a.  promocijska in informacijska orodja 
 
Tiskovine: 

• Turistične in kolesarske karte/zemljevidi 
• Vodič turističnega kolesarjenja s ponudniki (prodajni vodič)  
• Prospekt/katalog ponudnikov: 2006 oz po izvedbi ocenjevanja ponudnikov in oblikovanja 

verige ponudnikov 
• Splošni  animacijski prospekt turističnega kolesarjenja za masovno distribucijo  

 
Elektronski mediji: 

• izdelava spletnih strani/portala „Biking in Slovenia“ v okviru STO: 2005, tekoče ažuriranje in 
nadgradnja z možnostjo samostojnega dodajanja informacij ponudnikov 

• izdelava CD roma oz DVD s celotnimi informacijami  kartami/zemljevidi (prodajni) 
• uporaba GPS za navigacijo  
• uporaba programov mobilnih telefonov: GPS, info sporočila, ipd  

 
b. promocijske aktivnosti za splošno javnost 
 
Sejmi in druge poslovne predstavitve 

• Argus bike festival  
• Kolesarski sejem v Milanu  
• Garda show 
• Eurobike  
• Sejmi v Bremnu, Koelnu,Utrechtu, Amsterdamu   
• Predstavitve v trgovinah-specializiranih za kolesarje  
• Workshopi s specializiranimi ponudniki, turističnimi agencijami in organizatorji potovanj, 

servisi, ipd 
• Specializirane borze: 

o Frahrad.Markt.Zukunft (Bremen, Köln, Leipzig): www.fahrradkongress.de 
o Eurobike: www.messe-fn.de/messen/eurobike/index.php 

 
c. pospeševanje prodaje 
 
Študijske ture organizatorjev potovanj in specializiranih turističnih agencij 

• povezovanje s specializiranimi organizatorji potovanj in turističnimi agencijami (pregled 
glavnih OP&TA dajemo v prilogi 2) 

• študijske ture&incentives 
• individualne predstavitve OP&TA 
 

Oglaševanje v strokovnih revijah  
 
Direktna prodaja 

• preko mailingov,  
• preko elektronskih sredstev: internet,... 

 
Udeležba na konferencah, strokovnih srečanjih, festivalih 
 
 
Sodelovanje v mednarodnih organizacijah 

• European Cycling Federation (ECF) 
• Allegemeiner Deutscher Fahrrad Club (ADFC) 
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e. odnosi z javnostmi 
Mediji 

• študijske ture novinarjev 
• ture specializiranih novinarjev  
• press konference 
• briefingi novinarjev 
• plačani članki 

 
Prireditve 

• Internacionalizacija in vloga kolesarskih prireditev pri promociji proizvoda turističnega 
kolesarjenja  

• Slovenske osrednje prireditve  
o tekmovalnega značaja  

 na nivoju Slovenije: Slovenski pokal v cross country, Slovenski pokal v 
Downhillu, Bike fight, Dirka po Sloveniji 

 mednarodno obeležje: Giro, tekme svetovnega pokala, svetovno prvenstva   
o športno rekreativnega značaja: najširša akcija v Slovenije je »Slovenija kolesari», 

katere osnovne elemente prikazujemo v Prilogi 3 
 
e. programi odnosov s strankami - programi lojalnosti 

• kartice gostov/lojalnosti (slovenske – transslovenska, da jih povlečeš v več delov Slovenije)  
• klubi kolesarjev, ipd 
• razni artikli in spominki 

 
f. usmerjanje/informiranje v prostoru 

• razdelava in aplikacije CGP-turistično kolesarjenje za označevanje turističnih kolesarskih poti 
in verige ponudnikov turističnih kolesarskih storitev:   

 
g. strokovna in logistična  podpora trženju in spremljanje učinkov trženja turističnega 
proizvoda kolesarjenje    

• zbiranje in distribucijo kvantitativnih in kvalitativnih informacij – statističnih, proizvodnih, 
tekstovnih, slikovnih v absolutnem in primerjalnem (benchmarking) vidiku  

• mailing liste/adreme 
o ponudniki kolesarskih programov 
o ponudniki spremljajočih storitev 
o prodajniki - op&ta 
o dobavitelji opreme 
o mediji/novinarji 
o specializirane marketinške agencije 
o strokovni, analitični, raziskovalni viri 
o sejmi/borze/workshopi 
o mednarodne organizacije 
o konference, kongresi, strokovna srečanja 

• distribucija tiskanih in elektronskih informacijskih in promocijskih gradiv preko STO in 
njihovih glavnih lastnih kanalov, konzularnih predstavništev idr 

• distribucija gradiv preko lokalnih turističnih organizacij 
• statistika in analiza turističnega obiska in učinkovitost trženjskih aktivnosti 
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11.5 Prioritete tržnega komuniciranja v letih 2005-2007 
 
Program trženja in izbor posameznih trženjskih orodij je narejen za daljše časovno obdobje in ni 
upošteval možnega obsega sredstev za trženjske aktivnosti po tem programu. Prav tako v programu ni 
posebej izpostavljeno, kaj in koliko trženjskih aktivnosti se izvaja na nacionalni ravni z izključnim 
financiranjem STO, koliko aktivnosti se izvaja partnersko s ponudniki in koliko sredstev se lahko 
pridobi tudi z oglasi, s prodajo ali sponzorskimi sredstvi. Zato smo za obdobje 2005-2007 izdvojili 
nekatere trženjske aktivnosti in opredelili vlogo posameznih subjektov pri izvedbi oziroma 
financiranju  teh aktivnosti. 
 

Leto Viri sredstev  
Naziv trženjskega orodja 2005 2006 2007 STO Ponudniki Prodaja 
Animacijski prospekt  x  x   
Kolesarska karta x   x x x 
Prospekt/Katalog ponudnikov  x  x x  
Vodič Biking in Slovenia   x x x x 
Internet – Biking in Slovenia  x x    
CD rom/DVD    x x x x 
Oglasi/Plačani članki x x x x x  
Študijske ture novinarjev  x x x x  
Študijske ture TO&TA  x x x x  
Specialni sejmi&workshopi x x x x x  
Članstvo v medn. organizacijah  x x x   
Promocija z izvoznimi podjetji  x x x x  

 
Ocenjujemo, da bi bil skupni obseg sredstev STO za naštete aktivnosti v letih 2005-2007 (brez 
stroškov za vodič, ki mora biti v glavnem prodajne narave) med 31,5 in 35,0 mio SIT letno. Ponudniki 
turističnega kolesarjenja sami ali s pomočjo prodaje in sponzorjev bi morali zbrati še najmanj 10,0 – 
12,5 mio SIT letno, da bi v še večjem obsegu in še učinkoviteje izvedli navedene aktivnosti. 
 
Trženje po ciljnih državah  glede na intenziteto izbranih orodjh glede na gornji letni obseg predvidenih 
sredstev za trženje in promocijo naj bi v obdobju 2005-2007 potekalo po naslednji shemi: 
          - v % 
 Produkcija Sejmi& 

borze 
Študijske ture 
TO-TA& 
workshopi 

PR – 
oglasi, 
članki, 
novinarji 

Članstva& 
konference 

SKUPAJ 

Nemčija 7,5 3,8 5,8 7,5 0,4 25,0
Austrija 6,0 3,0 4,6 6,0 0,4 20,0
Italija 6,0 3,0 4,6 6,0 0,4 20,0
V. Britanija 3,0 0,0 3,6 3,0 0,4 10,0
Nizozemska 4,5 2,2 3,4 4,5 0,4 15,0
Švica 3,0 0,0 4,0 3,0 0,0 10,0
SKUPAJ 30,0 12,0 26,0 30,0 2,0 100,0

 
Pri tem smo predvidevali eakomerno porazdelitev sredstev produkcije komunikacijskih sredstev, ki 
mora imeti pomemben delež, ker zaenkrat ni veliko gradiv na razpolago, relativno enakomerno 
soporazdeljeni tudi stroški članstev v mednardonih organizacijah in udeležba na konferencah, 
poslovnih srečanjih in prireditvah, sicer pa je največji poudarek dan direktnemu trženju in 
komuniciranju z mediji – študijske ture novinarjev. 
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12.  ZAKLJUČKI IN PRIPOROČILA  
 
Na osnovi pripravljenega in sistematično urejenega gradiva, ki obravnava »Strategijo razvoja 
turističnega proizvoda kolesarjenje v Sloveniji« ob koncu podajamo naslednje zaključke in 
priporočila: 
 
1. Slovenija se uvršča v razvite turistične dežele, ki ima razmeroma prepoznavno pozicijo na 
evropskem turističnem tržišču, kjer je potrebno v konkurenci na turističnem trgu slediti povpraševanju 
- obsegu,  okusu, željam, pričakovanjem in zahtevam različnim segmentom turistov. Eden turističnih 
proizvodov so tudi različne vrste  kolesarjenja, od preprostega rekreativnega kolesarjenja, preko 
športnega in gorskega kolesarjenja, do kolesarjenja povezanega s programi zdravja, dobrega počutja, 
odkrivanja narave itd. Razvoj turističnega kolesarjenja pa spremlja vse več dopolnilnih dejavnosti – 
turističnih, ki jih turist-kolesar potrebuje. Iz enostavnega je tako nastal kompleksen turistični proizvod, 
ki terja svojo tehnologijo, organizacijo in trženje, saj le tako lahko iztržimo optimalne učinke, ki ga 
razvoj tega proizvoda lahko prinese.   
 
2. Celotna strategija kolesarjenja v Sloveniji sloni na pregledu in podrobnemu opisu obstoječih 
strateških dokumentov s področja turizma in športa, prometne infrastrukture, varnosti ter varstva pri 
delu, torej z vidika različnih strokovnih gledišč, v katerih se obravnavajo problemi in vprašanja, ki so 
povezana s kolesarjenjem. Ta ima za Slovenijo večrazsežnostni gospodarski, družbeni, zdravstveni, 
kulturni in naravovarstveni pomen. 
    
3. Za razvoj rekreativnega in drugih oblik kolesarjenja v Sloveniji je izjemno pomembna kolesarska 
infrastruktura oz. raznolike kolesarske povezave. Kot je razvidno iz gradiva stanje kolesarske 
infrastrukture pri nas ni zadovoljivo. Obstoječe poti ali pasovi so nekategorizirani, neinventarizirani in 
nepovezani ali pa jih sploh ni. Direkcija republike Slovenije za ceste je v svoj program uvedla 
področje kolesarjenja s stališča oblikovanja "Državnega kolesarskega omrežja", ki je podrobneje 
definirano v Strategiji razvoja državnega kolesarskega omrežja v republiki Sloveniji (2000). Ponudniki 
kolesarskih storitev so raznoliki in jih je možno identificirati na državni, regijski in lokalni ravni. Na 
vseh ravneh gre za različne turistične, športne in druge organizacije, ki ponujajo raznovrstne športno-
turistične proizvode, ki vključujejo tudi kolesarjenje, zato smo v gradivu ustrezno inventarizacijo 
kolesarskih poti in najpomembnejših ponudnikov in organizatorjev kolesarjenja v Sloveniji tudi 
tabelarno prikazali.  
 
4. Za potrebe Strategije in razvoja kolesarjenja v okviru slovenske turistične ponudbe smo na osnovi 
strokovnih kriterijev opredelili posamezne vrste kolesarjenja ter na tej osnovi tudi segmentacijo 
kolesarskega turista. Poznavanje profilov, želja, potreb in zahtev kolesarjev je nujno za načrtovanje in 
razvoj ustrezne ponudbe turističnega kolesarjenja. Navedene opredelitve bodo zato osnova za pripravo 
posameznih turističnih proizvodov, ki bodo namenjeni različnim kategorijam oziroma skupinam 
domačih in tujih gostov - kolesarjev.   
 
5. Za potrebe analize o kolesarjenju je bila na kratko izdelana »swot analiza« turističnega kolesarjenja 
v Sloveniji. Tovrstna analiza opredeljuje prednosti in priložnosti kolesarskega turizma in hkrati 
slabosti ter nevarnosti, ki spremljajo razvoj tega proizvoda. Na eni strani smo tako opredelili zunanje 
poslovno okolje, ki generira priložnosti in nevarnosti za razvoj proizvoda kolesarjenja, na drugi strani 
pa skozi prednosti in slabosti najpomembnejše značilnosti kolesarskega turizma v razmerju do 
poslovnega okolja. 
  
6. Na osnovi opravljenih študij v slovenskem prostoru zavzema kolesarjenje med izbranimi športi 
visoko tretje mesto. Trendi turističnega kolesarjenja in kolesarjenja kot športnorekreativne dejavnosti 
kažejo na določen porast, kar velja tudi za gorsko kolesarjenje. Enako velja tudi za nekatere države v 
evropskem prostoru. Zato je oblikovanje tovrstnih turističnih proizvodov v celoviti športno – turistični 
ponudbi smiselno in upravičeno. 
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7. Turistično kolesarjenje je v posameznih državah – tudi v okolici Slovenije, v strmem porastu zato se 
Slovenija sooča s konkurenco na tržišču istočasno pa ima vse možnosti razvijati komplementarno 
ponudbo turističnega kolesarjenja in se vključevati v mednarodne turistično kolesarske poti, programe, 
dogodke, organizacije in v mednarodno trženje teh programov. 
 
8. Za razvoj turističnega kolesarjenja v Sloveniji je pomembna nacionalna mreža kolesarskih poti, ki 
bi povezala turistične centre z atraktivnimi, varnimi in sodobno opremljenimi ter označenimi 
kolesarskimi potmi in ponudniki ob teh poteh. Zato smo pripravili predlog sheme teh turistično 
kolesarskih poti po Sloveniji, ki naj bi se povezovale z državnim kolesarskim omrežjem, regionalnim 
in lokalnim turističnim omrežjem in ponudile celovito in kakovostno ponudbo turističnega 
kolesarjenja. 
 
Prav tako smo zaradi uspešnega delujočega modela mountain bike centra na Koroškem predlagali 
razvoj mreže takih centrov po Sloveniji, kjer bi lahko povečali razvojne in trženjske učinke tega dela 
turističnega proizvoda kolesarjenje. 
 
9. Za potrebe razvoja turističnega kolesarjenja je izdelan predlog kvalitativnih standardov za 
posamezne storitve, kot turistom-kolesarjem prijazne. Tako so standardi oblikovani posebej za 
nastanitvene zmogljivosti, gostišča, kampe, ponudnike kolesarskih storitev in kolesarske informacijske 
točke. Izbrani standardi so oblikovani na podlagi ADFC-jevih oziroma EFC-jevih standardov, ki smo 
jih prilagodili specifikam slovenskega prostora. Prevzem oziroma uskladitev naših standardov z 
tujimi, že uveljavljenimi je ključen za uspešen prodor na tuje trge, hkrati pa tudi instrument 
pospeševanja kakovostnih storitev in konkurence med domačimi ponudniki. Razvoj turističnega 
proizvoda kolesarjenje na osnovi teh standardov naj bi tudi omogočil razvoj tržne znamke slovenskega 
turističnega kolesarjenja »Biking in Slovenia« 
 
10. V »Strategiji trženja turističnega proizvoda kolesarjenje« smo opredelili marketinško pozicijo 
slovenskega turističnega kolesarjenja, ključne tržne segmente za turistični proizvod kolesarjenje, in 
trženjske aktivnosti po posameznih komunikacijskih sklopih. 
 
Pri tem smo posebej izdvojili segmente a) kolesarjev turistov, ki jim je kolesarjenje osnovni motiv za 
obisk Slovenije, pa najsi gre za stacionarne turiste ali tranzitne kolesarje, b) turiste, ki so v slovenskih 
turističnih centrih in jim je kolesarjenje dopolnilna aktivnost in rekreacija in c) specialne skupine – 
npr. mountain bikerjev, ipd. Med sociodemografskimi skupinami turistov kolesarjev pa smo izdvojili 
kot posebej zanimive družine in seniorje. 
 
11. Glede na specifično nišno trženje kolesarskega turističnega proizvoda smo posebej izpostavili 
pomen strokovnih turistično kolesarskih vodičev in zemljevidov, interneta oziroma elektronskega 
trženja nasploh, specialnega ciljnega trženja med interesnimi skupinami in odmevne prireditve, ki bi 
podpirala usmeritev Slovenije v kolesarjem prijazno destinacijo.  
 
12. Za razvojni in trženjski uspeh je pomembno zagotoviti uspešno delovanje javnega in zasebnega 
partnerstva. Ministrstvo za gospodarstvo – Direktorat za turizem mora voditi in usklajevati razvoj, 
Slovenska turistična organizacija pa trženje turističnega proizvoda kolesarjenje. Ponudniki in 
organizatorji turističnega kolesarjenja pa morajo oblikovati ustrezno organizacijo, ki bo partner obema 
nacionalnima institucijama.  
 
13. Za uspeh celotnega projekta v praksi so strateški ukrepi na področju razvoja kolesarjenja kot 
turističnega proizvoda izjemno pomembni. Pri opredelitvi le teh so bile upoštevane smernice, ki 
izhajajo iz »Strategije razvoja slovenskega turizma« in »Strategije trženja slovenskega turizma«. V 
okviru »Programa in sistema strateških ukrepov« so strateški ukrepi posebej razdelani in obsegajo 
»Programsko – razvojne ukrepe, Formalno pravno urejanje kolesarjenja kot turističnega proizvoda, 
Organizacijsko strukturo in Razvoj človeških virov«. Marketinške ukrepi pa so razdelani posebej v 
okviru marketinškega načrta. 
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14. Zaradi vseh navedenih ugotovitev in spoznanj ter predlaganih dejavnosti bi bilo smiselno, da se 
»Strategija razvoja turističnega proizvoda kolesarjenje v Sloveniji« uresniči tudi v praksi.  
Uresničevanje strategije mora spremljati Slovenska turistična organizacija, ki mora razviti za to 
ustrezne instrumente, da bo mogoče meriti tudi učinke povečanja števila turistov-kolesarjev, 
prihodkov iz tega naslova, zadovoljstvo turistov kolesarjev, idr. Hkrati pa bi STO morala ukrepati, če 
bi se izkazalo, da se strategija ne uresničuje deloma ali v celoti, oziroma so se spremenile okoliščine v 
katerih se razvija turistično kolesarjenje.   
 
15. Strategija razvoja turističnega proizvoda kolesarjenje mora postati skupni dokument vseh, ki 
nastopajo kot razvojniki, ponudniki in tržniki tega proizvoda in hkrati orodje za delovanje v dialogu in 
uveljavljanju interesov turističnega kolesarjenja v Sloveniji in v tujini. Tu gre še posebej poudariti 
pomen dialoga z drugimi vladnimi resorji – npr. promet, kmetijstvo in gozdarstvo, okolje in prostor, 
investitorji in dobavitelji  kolesarske infrastrukture in opreme, drugimi sodelujočimi v ponudbi – npr. s 
prevozniki, proizvajalci in dobavitelji modnih izdelkov, zavarovalnicami, turističnimi agencijami, itd. 
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14. PRILOGE 
 
14.1 Priloga 1: Identifikacija kolesarskih poti in ponudnikov kolesarskih storitev na teh 

poteh  
 
1. Državno kolesarsko omrežje  
 
Na DRSC-ju oziroma v sklopu različnih čezmejnih evropskih projektov potekajo trije aktivni projekti 
vzpostavljanja daljinskih kolesarskih povezav, ki so pomembne tako za povezovanje med sosednjimi 
državami kot tudi most med posameznimi območji Slovenije.  
 
1) Daljinska obdravska kolesarska povezava 
 
V letu 2002 so Italija, Slovenija in Avstrija podpisale namero o vzpostavitvi kolesarske povezave med 
temi tremi državami z željo, da se celotno področje obravnava in propagira kot celota. Mednarodna 
kolesarska povezava poteka skozi Vzhodno Tirolsko, Južno Tirolsko, Provinco Belluno, Furlanijo – 
Julijsko Krajino, Avstrijsko Štajersko, Avstrijsko Koroško, Slovensko Koroško in Slovensko Štajersko 
pokrajino. Trenutno je v Sloveniji zaključena izgradnja odseka poti Vič – Dravograd – Trbonje, ki je 
tudi del odseka državne kolesarske povezave Drava-Mura, ki ga dolgoročno želijo navezati na 
kolesarsko smer Maribor – Ptuj in tako slovensko kolesarsko omrežje kvalitetno povezati z zelo 
dobrim kolesarsko razvitim zaledjem v sosednji Avstriji.  
Občine Traviso v Italiji, Gorica in Maribor v Sloveniji in Linz v Avstriji pa so skupno izdale tudi karto 
po dravski kolesarski poti. 
 
2) Pot zdravja in prijateljstva - Parenzana – Porečanka 
 
V letu 2000 je 15 občin iz treh držav (Slovenija, Hrvaška in Italija) podpisalo namero o usposobitvi 
trase za rekreacijske namene na območju opuščene železniške trase med Trstom in Porečem. Pri nas 
Porečanka povezuje tri obalne občine Koper, Izola in Piran. V letu 2003 so občine podpisale državni 
protokol v obliki pisma o nameri za vzpostavitev te državne kolesarske povezave, saj je omenjena 
povezava pomembna z vidika komuniciranja tako med tremi slovenskimi občinami, kot tudi med tremi 
sosednjimi državami. Kolesarska povezava pa se bo navezovala tudi na evropsko kolesarsko mrežo in 
na lokalno kolesarsko omrežje. 
 
3) Odsek daljinske kolesarske poti treh dežel 

Vzpostavitev "Kolesarske poti treh dežel" je mednarodni projekt v okviru PHARE 1998 CBC 
Programa Slovenija-Avstrija in predstavlja pilotni projekt izgradnje daljinskih državnih kolesarskih 
poti. Projekt se navezuje na kolesarske povezave v Italiji in Avstriji. V letu 2001 so v okviru izgradnje 
državnega kolesarskega omrežja izvedli in označili del kolesarske poti treh dežel (od mejnega prehoda 
Rateče, skozi Kranjsko Goro do Gozda Martuljka). Kolesarska povezava v večjem delu poteka kot 
samostojna kolesarska pot po opuščeni železniški trasi, v naravnem okolju, odmaknjeno od motornega 
prometa. Je v asfaltni izvedbi, širine 2,5 m. Zaradi poudarjanja lokalnih znamenitosti so na območju 
turističnih zanimivosti kolesarji usmerjeni na manj obremenjene občinske ceste. Tako lahko obiščejo 
turistično razvite kraje Rateče, Kranjsko Goro, Gozd Martuljek in Mojstrano. V teh krajih je 
poskrbljeno za organizacijo spremljajoče infrastrukture: izposojevalnice koles, servisne delavnice, 
stojala za kolesa, gostinsko ponudbo in navezavo na avtobusne prevoze. Direkcija Republike Slovenije 
v kratkoročnem obdobju planira nadaljevanje izgradnje odseka državne kolesarske povezave v smeri 
Mojstrane in do Hrušice pri Jesenicah, srednjeročni plani predvidevajo izgradnjo odseka kolesarske 
povezave v občini Jesenice in dolgoročni plani nadaljevanje izgradnje proti Bledu. Izgradnja bo 
potekala fazno. 
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2. Pomurska regija  
 

2.1. Celotna regija 
 
V Pomurju so z namenom doseči razcvet kolesarskega turizma in nasploh kolesarjenja v Pomurju 
osnovali skupen kompleksen projekt Turistično kolesarski grozd.  Bistvo projekta je s skupno 
blagovno znamko "POMURJE ON BIKE" prodreti na tržišče in doseči lokalno, državno ter 
mednarodno prepoznavnost ter vodilno vlogo v kolesarskem turizmu. V projekt želijo vključiti 
različne gospodarske in negospodarske subjekte (LTO-ji, TIC-i, različna društva, termalna zdravilišča, 
gostinski ponudniki, ponudniki prenočišč, vinotoči, kmečki turizmi, domači obrtniki, kulturne 
ustanove,…), ki bodo pod skupno blagovno znamko "POMURJE ON BIKE" združeni v turistično 
kolesarskem grozdu.  
Kontakt: Turistično kolesarski grozd, Kranjčeva ulica 4, 9220 Lendava 
               Telefon: +386 (2) 5788 390; Fax: +386 (2) 5788 391 

Cilji projekta so:  
• prevzeti vodilno vlogo na področju kolesarskega turizma v Sloveniji z znamko POMURJE 

ON BIKE 
• združiti različne gospodarske ter negospodarske subjekte v kolesarsko mrežo Pomurja 
• narediti certifikacijo različnih ponudnikov  
• izdelati kartico popustov za kolesarje  
• izdati različne kolesarske publikacije, kataloge, promocijski material  
• razglasiti Pomurje kot prvo slovensko kolesarjem prijazno regijo ter Lendavo kot prvo 

slovensko kolesarjem prijazno mesto 
• privabiti čim večje število kolesarskih turistov iz Slovenije in tujine (individualni gosti kot 

tudi organizirane skupine) 
• postati prepoznaven v širšem evropskem prostoru 
• uspešno tržiti programe kolesarskih izletov  
• s sodelujočimi pri projektu doseči ekonomski učinek 

 
Skupno kot vodilni partnerji v projektu sodelujejo:  
1. RAZVOJNI CENTER LENDAVA OE LOKALNA TURISTIČNA ORGANIZACIJA 

Koordinator projekta: Boštjan Hac 
Strokovni sodelavec: Igor Lebar 

2. BIKE CENTER, Moravske Toplice 
Strokovni sodelavec: Sergej Kaučevič 

3. ŠPORTNO DRUŠTVO DOKONCA, Lendava 
Strokovni sodelavec: Ivan Koncut  

4. MIRACOLO d.o.o., Črenšovci 
Vodja projekta: mag. Mira Špiljak 

 
K projektu oblikovanja grozda pa so že pristopili naslednji partnerji:  
1. TERME LENDAVA D.D. - turistične, zdraviliške in gostinske storitve 
2. KERAMIKA Cvetka Cojhter s.p. Lendava - izdelava keramičnih spominkov in drugih artiklov 
3. IZLETNIŠKA KMETIJA HADIK, Ivan Ščernjavič s.p. - gostinske in prenočitvene storitve 
4. OKREPČEVALNICA NACI, Črenšovci - kolesarski servis in gostinske storitve 
5. GOSTIŠČE ROSA , Žitkovci - gostinske in prenočitvene storitve 
 

2.2. Lendava in okolica 
 
V Lendavi kot nosilec proizvoda turističnega kolesarjenja nastopa LTO Lendava.  
Vir: http://www.rc-lendava.si/lto/kolo.html 
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V turistično - informacijskem centru Lendava lahko individualni kolesarji dobijo katalog označenih 
kolesarskih stez po tem delu Prekmurja.  
 
Medtem ko so za  organizirane skupine LTO Lendava pripravili različne krajše in daljše kolesarske 
ture, ki so primerne predvsem za rekreativne kolesarje ter tiste, ki ne kolesarijo veliko. Pri vsakem 
izletu je prisoten kolesarski vodič.  
Možni so naslednji izleti oz. kolesarske ture:  

• Kolesarska tura št. 1 - PREKMURSKO DOŽIVETJE (Dolžina: ca. 55 km)  
• Kolesarska tura št.2 - MADŽARSKA IDILA (Dolžina: ca. 70 km)  
• Kolesarska tura št. 3 - MEĐIMURJE OD VE DO VE (Dolžina: ca. 50km) 
• Kolesarska tura št. 4 - NAZAJ K NARAVI (Dolžina: ca. 35 km) 
• Kolesarska tura št. 5 - DIŠI PO DOMAČEM (Dolžina: ca. 55 km) 
• Kolesarska tura št. 6 - NEKAJ ZA DUŠO (Dolžina: ca 45 km) 
• Kolesarska tura št. 7 - ROMANJE V JERUZALEM (Dolžina: ca. 40 km) 
• Kolesarska tura št. 8 - NA SLEDI NAFTE (Dolžina: ca. 20 km) 
• Kolesarska tura št. 9 - MED POLJI (Dolžina: ca. 15 km) 
• Kolesarska tura št. 10 - GOZDNO KOLESARJENJE (Dolžina: ca. 25 km) 
• Kolesarska tura št. 11 - NA TROMEJO! (Dolžina: ca. 35 km) 
• Kolesarska tura št. 12 - GREMO V GORICE (Dolžina: ca. 15 km) 
• Kolesarska tura št. 13 - MURSKA DOGODIVŠČINA (Dolžina: ca. 57 km) 
• Kolesarska tura št. 14 - PAMET NA PAŠO (Dolžina: ca. 67 km) 

Vse ture imajo navedeno dolžino, težavnost, vzpone, tip podlage (asfalt, makadam)  in opis ture 
vključno s opisom kulturnih in naravnih znamenitosti.   
 
Pomemben akter razvoja kolesarjenja v Lendavi je poleg LTO tudi Kolesarki klub Lendava.  
(http://www.kolesarski-klub-lendava.si/) 
 

2.3. Moravske toplice (Pomurje on Bike) 
 
Vir: http://www.pomurjeonbike.com/si/index.php  

Kontakt:  
Sergej Kaučevič s.p. 
PE Moravske Toplice 
Kranjčeva 12, Moravske Toplice 
Tel: (02) 512 21 84 (sezona) 
Tel: (02) 572 16 61 (zima) 
GSM: 040 208 335 
e-pošta: info@pomurjeonbike.com  

Blagovna znamka Pomurje on Bike je celovit sistem za promocijo regionalnega kolesarskega turizma. 
Mreža kolesarskih poti združuje kolesarjem prijazna gostišča, izposojevalnice koles, servise in 
naravno-kulturne znamenitosti. Sedež imajo v Naravnem parku Terme 3000 Moravske Toplice. V letu 
2003 so se prebili tudi v Evropsko kolesarsko federacijo (ECF), se povezali z Allgemeiner Deutscher 
Fahrrad-Club (ADFC) in nekaterimi specializiranimi agencijami. 

Pripravili so tudi prvi kolesarski vodnik za Pomurje z okolico: Kolesarski vodnik po Pomurju z 
okolico (cena 2.900 SIT), avtorja: Sergej Kaučevič in Lilijana Pozderec. Gre za prvi kompletni 
kolesarski vodnik po Pomurju in za prvi kolesarski vodnik o katerikoli slovenski regiji, ki bo preveden 
v nemški in angleški jezik. Vodnik zajema celotno Pomurje z okolico, podroben opis vseh trinajstih 
kolesarskih poti vključno s konfiguracijo prog (530 km opisanih kolesarskih poti), ki so navedene tudi 
spodaj.  
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Ponudba:  
Njihova ponudba obsega trinajst kolesarskih poti:  

• Termalna pot  
• Slovenske gorice I  
• Slovenske gorice II  
• Jeruzalem  
• Ravnica I  
• Ravnica II  
• Ravnica III  
• Ravnica IV  
• Goričko I  
• Goričko II  
• Goričko III  
• Madžarska I  
• Madžarska II  
• Jeruzalem - opcija I  
• Jeruzalem - opcija II 

 
Navedbe poti vsebujejo: opis relacije, dolžino, skupno višinsko razliko, maksimalni naklon, 
težavnost. 

Poleg tega ponudba zajema tudi t.i Koncept Terme 3000 Moravske Toplice -  to so krožne proge, 
posebej razvite za Terme 3000 (leto 2003).  

V sklopu tega koncepta je deset poti:  
• Proga Položna zapeljivka  
• Proga Gričevnata zapeljivka  
• Proga Mala rapsodija  
• Proga Mokra pustolovščina  
• Proga Energijska dogodivščina  
• Proga Sončna cesta  
• Proga Velika rapsodija  
• Proga Velika pustolovščina  
• Proga Čez polja  
• Proga svetovnega rekorda  
 

Navedbe poti vsebujejo: relacijo, kratek opis, dolžino, skupno višinsko razliko, maksimalni naklon, 
težavnost, označene so tudi kulturne in naravne znamenitosti na teh poteh,  opcijami za podaljšanje 
poti in pa grafični prikaz konfiguracije proge.  
 
Znotraj programa POMURJE ON BIKE pa so pripravili tudi naslednje izlete:  
 

• Izlet Mokra pustolovščina  
• Izlet Duh pristnega Prekmurja  
• Izlet Energijska dogodivščina  
• Izlet Prekmurje ekspres  
 

Vsi izleti so možni individualno ali pa za zaključene skupine. Prvi trije izleti so enodnevni (cene od 
2.500 do 5.000 SIT), medtem ko je Prekmurje ekspress tridnevna dogodivščina (cena 30.000 SIT).  
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Ponudba pa je pripravljena tudi za specializirane avtobusno-kolesarske agencije. 
 

• Duh prostranega Prekmurja 
• Energijska dogodivščina  
• Mokra pustolovščina  
• ˝Romanje˝ v Jeruzalem (v eno smer)  
• Po Zmajevih poteh (v eno smer) 
• Spogledovanje z Madžarsko  
• Nostalgična pot (v eno smer) 

 
Proge imajo različno dolžino, izleti pa lahko trajajo od treh do sedem dni (združujejo pa različne 
aktivnosti, oglede, športne dogodivščine,..).  
 

2.4. Ljutomer  
 
V Ljutomeru pa najdemo opise različnih kolesarskih poti v sklopu LTO Ljutomer.  
 
Informacije:   
Lokalna turistična organizacija Prlekija Ljutomer 
Jureša Cirila 4 
9240 Ljutomer 
Telefon: 02 58 48 333 
Faks: 02 58 48 334 
Internetna stran: http://www.lto-prlekija.si/ 
e-mail: lto-ljutomer@siol.net 
 
Na njihovih straneh so navedene naslednje kolesarske poti:  
 

• Vardova pot 
• Pot sivih čapelj 
• Vinska pot 
• Poljska pot 
• Štrkova pot 
• Grossmanova pot 

 
Za vsako pot je naveden opis poti – potek, dolžina, zahtevnost, zemljevid in pa zanimivosti na tej poti.  
 
 
3. Podravska regija  
 

3.1. Maribor in okolica 
 
Vir: http://www.maribor-tourism.si/slo/dozivetje/dozivetje_podrobno.asp?dozivetje_id=170  
(stran je na voljo v petih jezikih) 
 

3.2. Pohorje - Gorsko Kolesarjenje 

Vir: Športni center Pohorje; http://www.pohorje.org/poleti_SLO 

Središče pohorskega kolesarjenja je pri zgornji postaji gondolske žičnice, kjer je nastala kolesarska vas 
Martin s penzionom, brunaricami in šotoriščem. Poskrbljeno je za izposojo in servis koles, na voljo so 
tudi različni vodniki.  
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Pohorje ponuja tisoče kilometrov gorskih gozdnih cest in poti, med njimi je 200 km označenih gorskih 
kolesarskih poti, primernih tako za družinsko gorsko kolesarjenje kot za zahtevnejše rekreativne 
gorske kolesarje. Pripravljena pa je tudi 4 kilometre dolga zavarovana rekreativna proga za spust. Na 
Mariborskem Pohorju so posebej označili tri različno zahtevne proge:  
 

• Snežni stadion – Bolfenk (35km dolga zahtevna proga, primerna za starejše  od 12 let saj 
poteka tudi po prometnih cestah) 

• Bolfenški krog (10 km dolga enostavna proga na območju Bolfenka, ki je posebej primerna za 
šole v naravi in družine z otroki starejšimi od 8 let)  

• Otroška proga  (manj kot kilometer dolga proga - lahka proga med zgornjo postajo Pohorske 
vzpenjače in naseljem Martin je namenjena predvsem otrokom starejšim od 7 let za 
samostojno kolesarjenje) 

Na internetu si kolesar lahko ogleda tudi  karto z vrisanimi turami.  
Organizirajo pa tudi vodene ture, ki zajemajo tako vodiča, organizirane postanke na turističnih 
kmetijah in tudi prevoze s kombijem.  

Informacije: Marjan Benko   tel.: +386 (0)2 60 36 509 
                     Jelka Roškar     tel.: +386 (02) 220 88 41 
                                               fax: +386 (02) 220 88 49 
                                               e-mail: info.park@sc-pohorje.si 

Ponujajo dva različna izleta:  
• Kolesarski izlet na Areh (4 ure, min. 5 oseb, cena 7.500 SIT na osebo, za skupine nad 10 

udeležencev 10% popusta) 
• Celodnevni kolesarski izlet po Pohorju (10 ur, 8-16 oseb, cena 9.900 SIT na osebo,  za 

skupine nad 10 udeležencev 10% popusta) 
 
Ravninske in gričevnate kolesarske poti  
 
Vir: http://www.maribortourism.si/slo/dozivetje/dozivetje_podrobno.asp?dozivetje_id=170 
(stran je na voljo v petih jezikih) 
 
Skozi Maribor in okoliške kraje je speljanih veliko kolesarskih poti:  

• Dravska kolesarska povezava z več različicami po levem in desnem bregu Drave,  
• Jantarjeva kolesarska povezava na relaciji Šentilj - Pesnica - Maribor - Hoče - Rače - 

Sp.Polskava - Slovenska Bistrica,  
• Pot okoli Pesnice preko Vajgna, Jakobskega dola in Pernice,  
• Kozjaška pot z izhodiščem v Mariboru pri gostišču Pri treh ribnikih.  

Navedbe poti vsebujejo: dolžino, opis in karto. 
 
Navajajo pa tudi naslednje kolesarske poti:  

• Kolesarska povezava čez Slovenske gorice, ki vodi preko Lenarta, Sv. Trojice in Sp. Ivanjcev 
do Gornje Radgone,  

• Kolesarska povezava Lenart - Sv. Trojica - Apaška dolina - Gornja Radgona,  
• Kolesarska povezava Sv. Trojica - Cerkvenjak - Sv. Juriju ob Ščavnici - Radenci,  
• Agatina kolesarska povezava z izhodiščem pri Hotelu Črni les pri Lenartu. 

Tukaj dodatni opis poti ni dostopen.  
 
V TIC-u Maribor pa ponujajo tudi naslednja gradiva:  

• Kolesarjenje, karta sodi v celoto materialov Zelena vrata Slovenije - med Pohorjem in Muro. 
Z besedo in sliko je predstavljenih 15 kolesarskih poti različnih zahtevnostih stopenj, 
izdajatelj: Mariborska Razvojna Agencija, 2001 (slovenska, nemška, angleška ). 
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• Kolesarjenje in pohodništvo po Zgornjih Slovenskih Goricah, karta prikazuje kolesarske in 
pohodniške poti v občinah Kungota, Pesnica pri Mariboru in Šentilj, izdajatelj: Mariborska 
Razvojna Agencija, 2002 (slovenska, nemška). 

 
Stran vsebuje tudi celoten seznam kolesarskih servisov in trgovin v Mariboru.   
 
Poleg Športnega centra Pohorje in Zavoda za turizem Maribor pa je izjemno pomemben akter pri 
razvoju kolesarjenja v tej regiji tudi Mariborska Razvojna Agencija.  
 
Vir: Stran MRA, Kolesarjenje med Pohorjem in Muro (http://www.kolesarjenje.mra.si/page.htm) 
 
Poleg zgornjih dveh kolesarskih kart pa je MRR izdala tudi naslednji dve:  

• Kolesarska karta po Zgornjih Slovenskih Goricah; Izdajatelj: MRA v sodelovanju z občinami 
Kungota, Pesnica pri Mariboru in Šentilj. Na karti je vrisanih 11 novih kolesarskih povezav. 
(karte so na voljo pri MRA, na vseh treh občinah ter TIC Maribor) 

• Kolesarska karta območja med Pohorjem in Muro; Izdajatelj: MRA   
(Kolesarska karta je v treh jezikovnih različicah, brezplačna) 

 
Na strani pa je na voljo tudi podrobna karta z vrisanimi potmi v pdf formatu.  
 
Navedeni so trije sklopi kolesarskih povezav:  
 

• Glavne KP: Dravska, Jantarna (Je ena od predvidenih evropskih poti, ki bo povezala obalo 
Baltiškega morja z Jadranskim. Na slovenska tla se iz Avstrije priključi na mejnem prehodu 
Šentilj), čez Slovenske Gorice – navedene so dolžina, težavnost, podroben opis poti, 
konfiguracija poti; navajajo pa tudi zanimivost na teh poteh,  prenočišča, trgovine/servise, 
izposojo koles, dodatne informacije  

• Lokalne KP: Močvirska, Okoli Pesnice, Agatina (opis kot pri glavnih)  
 

Nekatere poti že imajo skupno obeležje, uporabljajo naslednji znak:  

 
 

• Gorske KP: Rogla 2:1, 2:2, 2:3, Iz Maribora na Pohorje, Drvarska, Iz Maribora na Kozjak 
(opis kot pri glavnih) 

 
Na strani so identificirani tudi kolesarski servisi, trgovine in izposojevalnice koles v Dravogradu, 
Mariboru, Slovenski Bistrici, Lenartu, Ptuju in Gornji Radgoni. Opisan je tudi način prevoza koles z 
avtobusom ali vlakom, navedeni so vsi mejni prehodi, bolnišnice, prenočišča, TIC-i, turistične 
agencije in policijske postaje v tem delu, in pa dogodki povezani s kolesarjenjem.  
Stran je izjemno dobro pripravljena, pregledna, vsebuje vse relevantne informacije, ni pa na voljo v 
večih jezikih.  
 
Različne dogodke pa v Mariboru in okolici organizira Športna zveza Maribor v okviru športnih 
programov Toti Mariborčan, Toti Mariborčanka (npr. kolesarjenje po označeni poti Vinarje). 
 

3.3. Območje Ptuja 
 
Vir: TIC Ptuj, http://www.ptuj-tourism.si/prosti_cas/rekreacija_kolesarjenje.php 
V izdelavi so celovite kolesarske poti, namenjene različnim skupinam kolesarjev.  
 
Veliko informacij o kolesarjenju v Spodnjem Podravju pa je na voljo na internet strani  
Turistično – rekreativne kolesarske mreže Spodnjega Podravja  
(http://www.dravabike.com/) 
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Na voljo je vodnik po kolesarskih poteh Spodnjega Podravja in Prlekije (vsebuje opis 17 kolesarskih 
tur, z več kot 630 kilometri, ki se vijejo skozi 30 občin).  
Izjemno dober zemljevid vseh poti, ki je na strani objavljanja tudi v pdf formatu primernem za 
tiskanje.  
 
Seznam poti:  

• Lahke (Obdravska, Dravinja, Ravna) 
• Srednje ( Sveča, Mednarodna, Razgledna, Završka, Lukarska, Prijazna, Puhova, Benedikt, 

Mestna) 
• Težke (Gorska, Gorca, Vinska, Romanska, Gor – Dol) 

 
Vse poti imajo navedeno dolžino, težavnost, potek, opis poti, opis zanimivosti in pa konfiguracija poti.  
 
Kolesarjem pa sta na voljo tudi:  
Izposoja koles: Terme Ptuj, Pot v toplice 9, 02/782 782 1 
Servis: Kolesarski center, Jadranska ulica 20, 02/771 24 41 
 
4. Koroška regija  
 

4.1. Črna na Koroškem  
 
Vir: http://www.mtbpark.com/1280x1024/index2.htm 
 
Na Črni na Koroškem so oblikovali gorski kolesarki park, ki skupaj s hotelom Club Krnes oblikujejo 
celostno ponudbo za gorske kolesarje Mountain Bike Park. Tukaj kolesarji lahko dobijo vse potrebne 
informacije (zemljevidi, ostalo gradivo..), poskrbljeno je za primerno hrano za kolesarje kot tudi za 
ustrezno shranjevanje koles, servis in najem koles, ustrezen prostor za čiščenje in sušenje opreme in 
oblačil. Poleg tega imajo poleg hotela stalno urejeno stezo za testiranje koles. Pripravljene pa imajo 
tudi podatke za GPS navigacijo.  
 
Za kolesarje imajo pripravljene različne pakete:  

• gorski kolesarski vikend 
• štiri-dnevni paket – vključuje štiri različne ture  
• tedenski paket – sedem zelenih sonc 
• MTB avantura – s kolesom v podzemlje Pece  
• izleti, ki združujejo kolesarjenje in vožnjo s kajakom ali plezanjem  
• različna tekmovanja, prireditve, predavanja in predstavitve, ... 

 
MTB Park se uspešno predstavlja v tujini, svojo ponudbo pa združuje tako z kolesarjenjem v Avstriji 
kot tudi z domačimi sosednjimi (npr. Logarska dolina).  
 
5. Savinjska regija  
 

5.1. Logarska dolina  
 
Vir: http://www.logarska-dolina.si/1024/slo/index_s.html 
 
Na Solčavskem teče zanimiva in razgibana kolesarska pot po atraktivni panoramski cesti, ki nas 
popelje iz Solčave do Podolševe in naprej v Logarsko dolino ter nazaj v Solčavo. 
Kolesarske poti so označene in povezane s tovrstnimi potmi v Črni na Koroškem, preko mejnega 
prehoda Pavličevo sedlo s kolesarskimi potmi v Avstriji okrog Železne Kaple ter na Jezerskem. 
Kolesarji imajo možnost najema koles. 
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5.2. Občina Luče  

Vir: http://www.luce.si/index.html 

Na svojih straneh predlagajo naslednje kolesarske poti, samo s kratkim opisom:  

• Rogatec 
• Raduha 
• Ravne  
• Loka  
• Podvolovljek  
 
5.3. Območje Celja  

 
Vir: STO http://www.slovenia-tourism.si/?kolesarjenje=227 
 
Kolesarji imajo na voljo naslednje kolesarske poti:  
 

• Tura: Kolesarska grajska pot  
• Kolesarska pot Celje – Vojnik – Dobrna  
 
 
5.4. Rogaška Slatina 

 
Vir: STO http://www.slovenia-tourism.si/?kolesarjenje=166 
 
Izvajalec : 
TIC Rogaška Slatina 

• Kolesarska pot na Sladko goro 
 
Vir: Občina Rogaška Slatina http://www.rogaska-slatina.si/index.php?id=82 
 
Za območje Rogaške Slatine in Rogatec imajo kolesarji na voljo vodnik; Kolesarski vodnik po 
kostrivniški kolesarski poti skozi občini Rogaška Slatina in Rogatec  
 
Vodnik popelje skozi občini Rogaška Slatina in Rogatec do sosednje države Hrvaške, s prestopom 
meje do Huma na Sutli, skozi mejni prehod Rajnkovec do Rogaške Slatine. 
Vodnik ponuja štiri različne smeri z opisom zahtevnosti in dolžine, vsebuje tudi karto z vrisanimi 
potmi, predstavljene pa so tudi znamenitosti, katerih ogled je možen ob poteh.  
 
Vodnik je na razpolago v zavodu Turizem Rogaška, Zdraviliški trg 1,  
3250 Rogaška Slatina (telefon: 03/5814-414) in pa na zgornjem naslovu občine. 
 
 

5.5. Podčetrtek 
 
Iz zdravilišča Terme Olimija vodi 10 označenih krožnih poti za kolesarje v dolžini od 5 do 28 km. 
Namenjene so predvsem gorskim kolesarjem, izdelana je tudi turistična karta. Cestnim kolesarjem je 
na voljo še manjši vodnik, ki jih popelje na daljše, do 40 km dolge, vendar neoznačene kolesarske 
izlete v širšo okolico. Nekatere poti so speljane tudi na sosednjo Hrvaško, saj je gostom zdravilišča 
dovoljeno prehajati mejo na lokalnih cestah. Poskrbljeno je za servisno dejavnost in izposojo koles 
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5.6. Žalec 
 
Vir: Občina Žalec, 
http://www.pia.si/eVprasalnik/ZKST_Zalec/viewer/cachedView.cfm?page=CBABD1E5-4762-7B37-
BF895763CD517186 
 
Občina ima na svoji strani predstavljene tematske poti, znotraj katerih je tudi 18 kolesarskih poti.  
 
V Žalcu so osnovali tudi grozd Zeleno koko. Označena krožna kolesarska pot po Spodnji Savinjski 
dolini je vključena v evropske kolesarske povezave in združuje ponudnike turističnih storitev ter ogled 
naravnih in kulturnih znamenitosti doline, povezanih v grozd Zeleno kolo. Ob poti so med drugim 
rimska nekropola, grad Žovnek in jama Pekel.  
 
6. Osrednje – Slovenska regija  
 

6.1. Ljubljana 
 
Pri načrtovanju in urejanju kolesarskih povezav na območju Ljubljanske urbane regije ima pomembno 
vlogo Regionalna Razvojna agencija (www.rralur.si). Z oblikovanjem celotne kolesarske mreže želijo 
urediti kolesarske poti znotraj 24 občin in jih povezati z zaledjem 

• omogočiti povezave znotraj regije in navezavo na sosednje občine 
• povečati dostop do naravne, kulturno – zgodovinske in etnološke dediščine  
• prispevati k razvoju turizma  
• omogočiti razvoj dodatnih aktivnosti, ki spremljajo kolesarsko infrastrukturo kot so: 

kolesarske trgovine, delavnice, izposoja koles 
 
Predvidene aktivnosti so tako:  

• skupni dogovor o sodelovanju na področju razvoja kolesarskih povezav na območju 
Ljubljanske urbane regije, 

•  razvoj mreže kolesarskih povezav in povezovanje kolesarskih povezav vseh občin 
Ljubljanskega barja z izgradnjo potrebne infrastrukture, 

• celostna podoba predstavitvenih materialov - brošura z opisom poti in naravnih ter kulturnih 
značilnosti po posameznih geografskih območij (krajinski parki, subregije….), 

• oblikovanje dodatne ponudbe ob poteh, 
• vključevanje ponudnikov ob poti v celostno ponudbo. 

 

Sedanje kolesarske povezave na območju Ljubljanske urbane  regije in na območju regij, ki mejijo 
nanjo: 

Ljubljanska urbana regija: 

1. Logaška kolesarska transverzala. 
2. Vrhniške kolesarske poti. 
3. Kolesarske poti v Litiji. 
4. Kolesarske povezave v Dolu pri Litiji. 
5. Kolesarske poti v občini Domžale. 
6. Kolesarska povezava Ljubljana jug – Barje 
7. Horjulska kolesarska pot. 
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6.2. Šmartno pri Litiji 
 
Vir: Občina Šmartno pri Litiji  (http://www.smartno-litija.si/turizem_poti.htm) 
 
Na strani je opis sedmih poti z dolžino in predlagano kontrolno točko, tudi v obliki primerni za tisk.  
 

6.3. Zasavje 
 
V Zasavju je pomemben akter pri razvoju in promocij kolesarjenja Center za Razvoj Litije:  
Centru za razvoj Litija, Kidričeva 1, 1270 Litija, 01 8990-298, http://www.litija.net/rcl/index.html 
 
Natančni opisi poti in orientacijske karte so zbrani v knjižici Kolesarske poti v Posavskem hribovju, ki 
jo lahko kupite v Centru za razvoj Litija, na internetni strani pa so na voljo tudi vse ostale informacije. 
 
Po hribih in dolinah šestih občin osrednjega Zasavskega hribovja (Dol pri Ljubljani, Litija, Zagorje ob 
Savi, Trbovlje, Hrastnik, Radeče) je speljanih veliko kolesarskih poti, ki vodijo mimo zanimive 
naravne, kulturno-zgodovinske in etnološke dediščine, primerne tako za rekreativne kolesarje kakor 
tudi družine z otroki. Na njihovi strani so dostopne tudi izjemno lepi opisi različnih kolesarskih poti 
(vključno z konfiguracijo, dolžino po posameznih odsekih, popoln seznam znamenitostmi, navedbo 
kontrolne točke – gostinski objekt...) s štartom iz Litije (6 tur), Dola pri Ljubljani (3 ture), Zagorja ob 
Savi (7 tur), Trbovlja (4 ture), Hrastnika (3 ture) in Radeč (2 turi). Opisana pa je tudi Povezovalna 
kolesarska pot med vsemi temi kraji v dolžini 120 km, ki lepo zaključi celotno ponudbo kolesarskih 
poti.  
 
7. Posavska regija  

  
7.1. Celotna regija 

 
Vir: Turistične informacije Posavje (http://www.posavje-turizem.com/ ) 
(tudi v hrvaškem, angleškem, nemškem, italijanskem jeziku, vendar samo ključne informacije, inf. o 
kolesarjenju so dostopne samo v slovenskem jeziku) 
 
Navajajo dolžino in kratek opis šestih kolesarskih poti po različnih območjih Slovenije (nekatere so 
opremljene tudi s konfiguracijo):  
 

• Cvičkova kolesarska pot  
• Kranjska Pentlja 
• Panoramska kolesarska pot 
• Resljeva kolesarska pot 
• Štajerska Pentlja 
• Trdinova kolesarska pot 

 
7.2. Območje občine Sevnica 

 
Vir: Občina Sevnica http://www.obcina-sevnica.si/kolesarska_pot/index.htm 
 
Občina Sevnica ima na svojih spletnih straneh predstavljeno sevniško kolesarsko pot, z zemljevidom 
(dve različici), višinskim diagramom in opisom poti od ene do druge kontrolne točke. 
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8. Dolenjska regija  
 
8.1. Občina Trebnje 

 
Vir: Občina Trebnje http://www.trebnje.si/slo/index1.htm 

Občina Trebnje je primer kako je v zasnovo in izvedbo projekta razvoja proizvoda kolesarjenja možno 
pridobiti tudi širšo javnost in uvede drugačen bolj zanimiv pristop k ponudbi proizvoda. Občina 
Trebnje je nastopila kot naročnik projekta, ki so ga izpeljali so ga študentje iz Kluba Študentov Občine 
Trebnje, pod pokroviteljstvom podjetja Studio 5, Marko Kapus s.p. in v sodelovanju s Turistično 
Informacijskim Centrom – TIC občine Trebnje. Pripravili so pet kolesarski tur, ki se ločijo po sami 
poti, dolžini poti, težavnosti ter številu in vrstah kulturno-zgodovinskih in naravnih znamenitosti, 
poleg katerih so ture izpeljane. Vse to je nazorno prikazano (zemljevid, višinska karta) in opisano 
(opisi poti, kulturno-zgodovinskih in naravnih znamenitosti) na sami zloženki. Na zloženki so 
navedene t.i. kontrolne točke, ki se nahajajo v gostinskih objektih ob sami poti. Na teh kontrolnih 
točkah kolesarji lahko prejmejo žige v kontrolne lističe, ki jih lahko dvignejo na turistično-
informacijskem centru v Trebnjem ali na katerikoli kontrolni točki. Ko kolesar prekolesaril vsaj štiri 
kolesarske ture, brezplačno prejme majico. Hkrati pa imajo kolesarji pestrejšo in ugodnejšo gostinsko 
ponudbo, ki so jim jo nekateri gostinski lokali namenili ob poti, in je navedena na kontrolnih lističih.        

 Zaključene skupine lahko naročijo tudi kolesarskega vodnika, ki poleg spremstva nudi tudi številne 
informacije o kulturnih-zgodovinskih in naravnih znamenitosti ob poti. 

Več informacij tudi v:   

TIC Trebnje, Baragov trg 1, 8210 Trebnje, tel/fax: 07/304 47 17, e-mail: tictrebnje@volja.net 

Navajajo naslednje kolesarske ture (pri vseh je navedena težavnost, tip podlage, zahtevnost, 
konfiguracija, natančen opis, kulturno – zgodovinske in naravne znamenitosti in kontrolne 
točke, izjemno kvalitetna karta z vrisanimi konfiguracijskimi potmi): 

• Modra kolesarska tura 
• Zelena kolesarska tura 
• Rumena kolesarska tura 
• Rdeča kolesarska tura 
• Krožna kolesarska tura 

 
8.2. Občina Novo Mesto  

 
Vir: http://www.novomesto.si/si/turizem/kultcas/rekreacija/kolo/ 

V Novem mestu je pred kratkim zaživel projekt vzpostavljanja kolesarskih poti, možen je tudi voden 
ogled.  
  

8.3. Dolenjske Toplice   
 
Vir: organizator športnih programov K2M d.o.o., Pionirska cesta 3, 8350 Dolenjske Toplice  
 http://www.k2m.si/sport/ 
 
Kolesarjem je na voljo:  
 

1. Kolesarska pot ob reki Krki in Kolpi, 2 turi v dveh različicah, možen je voden izlet oziroma 
nakup zloženke z vsemi informacijami  
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2. ponujajo pa tudi 7-dnevno kolesarjenje ob reki Kolpi, cena 49.000 SIT na osebo (različni 
popusti) 

 
8.4. Občina Osilnica 

 
Vir: Občina Osilnica http://www.osilnica.si/index.html 

Na strani je mogoče dobiti informacije o 10 kolesarskih turah, vključno z zemljevidom področja, ki je 
sicer zelo slabo izdelan.   

1. Osilnica - Sveta Ana - Osilnica (20 km) 
Navedena kolesarska pot, ki poteka po asfaltni cesti, je primerna za vse kolesarje.   

2. Osilnica - Padovo - Ribjek - Osilnica (10 km) 
Krožna pot po makadamski poti je v prvem delu strma.   

3. Osilnica - Plešce - Belica - Bezgovica - Osilnica (12.5 km) 
Pot pelje po slovenskem in hrvaškem ozemlju.   

4. Osilnica - Plešce - Belica - Bezgovica - Čačič - Padovo - Ribjek - Osilnica (15.5 km)  
5. Osilnica - Zamost - Čabar - Parg - Tršče - Mali lug - Zamost - Osilnica (35 km)  
6. Osilnica - Smrekarji - NP Risnjak - Kupari - Hrvatsko - Osilnica (12.5 km)  
7. Osilnica - Fara - Prelesje - Fara - Osilnica (68 km)  
8. Osilnica - Petrina - Brod na Kolpi - Gašparci - Turke - Grintovec -Osilnica (40 km)  
9. Osilnica - Mali lug - Crni lug - Delnice - Brod na Kolpi - Gašparci -Bosljiva Loka - Osilnica (69 km)  
10. Osilnica - Čabar - Draga - Borovec - Banja Loka - Petrina - Kuželj - Bosljiva Loka - Osilnica (79 km) 

 
9.  Gorenjska regija 

 
9.1. Območje Kranjske Gore  

 
Vir: kontakt TIC in LTO Kranjska Gora http://www.kranjska-gora.si/index.php?i=210 
 

 
Zemljevidi:  

1. Kolesarski izleti v Zgornjesavski dolini (vrisanih in v naravi označenih več kot 150 km 
kolesarskih poti - 12 kolesarskih izletov-  dolžina, višinska razlika, čas, težavnost, vrsta 
cestišča in naravne in kulturne znamenitosti na teh poteh)  

2. S kolesom okoli Julijskih Alp – opis krožne kolesarske poti (232 km) iz Kranjske Gore prek 
Bleda, Bohinja, Tolmina, Kobarida, Bovca in Vršiča nazaj v Kranjsko Goro, zemljevid 
vsebuje opis poti po etapah, približnim časom kolesarjenja, dolžino in razliko v nadmorski 
višini, izdelan je tudi profil, vsako turistično območje pa je prestavljeno tudi s slikovnim 
gradivom in osnovnimi informacijami (v štirih jezikih).  

 
Ponudniki izposoje koles in vodenih kolesarskih izletov z vodnikom na območju Krajnske Gore:  
 

• Cvetličarna Sonček 
• Skipass Travel d.o.o. 
• Mertelj Janez s.p. 
• Vila Didi 
• Intersport Bernik 
• Sednjek d.o.o. 
• RTC Žičnice Kranjska Gora 
• Elan Bikes d.d. - Elan Bike Park Kranjska Gora 
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Za adrenalinske kolesarje  
 

Vir: http://www.elanbikepark.com/ 
 
V Kranjski gori pa deluje tudi Elan bike park Kranjska Gora, ki je največji adrenalinski park v tem 
delu Evrope. Po približno deset - minutni vožnji z žičnico vas pričakuje proga za spust, freeride - 
adrenalinski spust preko miz, skakalnic, gugalnic ter drugih ovir "northshore-style", downhill progo, 
dirt jump park in druge adrenalinske užitke. 
V sklopu ponudbe je tudi Elanova koča, kjer se gostje lahko osvežijo z napitkom, sposodijo kolesa, 
kupijo dodatno opremo ali pa poiščejo dodatne informacije in pomoč pri popravilih.  
 

9.2. Območje Bohinja 

Vir: http://www.bohinj.si/sport/gorsko_kolesarjenje_si.html 

Bohinj nudi obilo možnosti za gorsko kolesarjenje. Podrobno predstavljajo dve kolesarski turi: 
Znamenitosti Bohinja – krožna kolesarska tura po Bohinju in Bohinjske planine – celodnevna 
zahtevnejša tura. 
 
V Bohinju si je možno izposoditi gorsko kolo  na recepcijah hotelov Zlatorog, Pod Voglom, 
apartmajev Triglav, v avtokampu Zlatorog, pri izvajalcu programa ali v agenciji Alpinsport. Možne so 
tudi organizirane vodene ture v terminu od aprila do oktobra.  
 
Več informacij in rezervacije so možne na : LTO Bohinj, TD Bohinj ali pa pri izvajalcih programov : 
Pac klub, Alpinsport, Mavrica 

Organiziranje kolesarskih tur: 
 

1. PAC sports, http://www.pac-sports.com/si/gorsko_kolesarjenje.htm 
(možnost izposoje koles,  tudi otroških in pa najem vodnika individualno ali za večje skupine) 
2. Alpinsport, http://www.alpinsport.si/ - izposoja koles  
3. Apartma Mavrica, http://www.appmavrica.com/index.php?main=kolesarjenje&lang=si 
(izposoja gorskih koles in svetovanje o kolesarskih izletih, izvajajo krajše oziroma daljše kombinacije 
kolesarjenje in prevozom z minibusom) 
4. LTO Bohinj  
 
Izposoja koles:  
1. PAC sports, http://www.pac-sports.com/si/gorsko_kolesarjenje.htm 
(možnost izposoje koles,  tudi otroških in pa najem vodnika individualno ali za večje skupine) 
2. Alpinsport, http://www.alpinsport.si/ - izposoja koles  
3. Apartma Mavrica, http://www.appmavrica.com/index.php?main=kolesarjenje&lang=si 
(izposoja gorskih koles in svetovanje o kolesarskih izletih, izvajajo krajše oziroma daljše kombinacije 
kolesarjenje in prevozom z minibusom) 
4. LD Turizem  
5. Bomba  
6. Izposoja koles je možna tudi v hotelih Zlatorog, Triglav, Pod Vogalom, Vodni Park  

 
Za področje Bohinja pa obstaja tudi vodnik za gorske kolesarje: BOHINJ za goske kolesarje, avtor 
Matjaž Žmitek (podrobneje je opisanih 15 različnih gorskih in mešanih kolesarskih tur), Panoramska 
karta Bohinja (vrisanih je 15 kolesarskih poti), Kolesarjenje okrog Julijskih Alp (prospekt, ki poleg 
krožne trase opiše in oriše po dve značilni kolesarski turi po Bohinju, Bledu, Kranjski Gori, Bovcu, 
Tolminu, Kobaridu – značilnost je povezava skozi bohinjski tunel z avtovlakom s posebnim vagonom 
za kolesarje.  
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9.3. Občina Škofja Loka  
 
Vir: Zavod za pospeševanje turizma Blegoš, http://www.lto-blegos.si/slo/index.html 
 
Kolesarjem je na voljo Loška kolesarska pot, ki je razdeljena na  sledečih 12 različnih etap: 

 
• V zavetju Lubnika  
• K Sv. Ožboltu nad Škofjo Loko  
• Po stari Blegoški cesti  
• V Vinharje 
• Žirovski krog – vzhodni del  
• Žirovski krog – zahodni del  
• Na Cerkljanski Vrh, Ermanovec in Slajko  
• Blegoš Vabi  
• V Davčo k Davčarjem  
• Po sončnih pobočjih Ratitovca 
• Skok v Dražgoše 
• Golica, Lenart, Luša 
• Čepulje, Križna Gora 

 
Celotna pot je daljša od 300 km. Izdali so tako karto kot prospekt.  Pri vsaki etapi je opisana turistična 
ponudba, ki pomaga pri načrtovanju večdnevnega potepanja. Program, vključno z vsemi 
rezervacijami, lahko pripravi tudi LTO Bohinj. 
  
Na karti so označene tudi kolesarske poti, ki so med kolesarji še posebej priljubljene, ponudbe 
turističnih društev in poti sosednjih območij (Bohinja, Kranja, Škofje Loke, Žiri, Logatec, Idrija, 
Cerkno, Podbrdo).  
 
Edina pomanjkljivost je, da v zloženki ni navedenih kolesarskih servisov, ti pa so na širšem območju 
Škofje sledeči:  
 
- Velosport, Modic Matjaž s.p., Poljanska cesta 4, 4220 Škofja Loka, tel.: 04/515 58 20, faks: 04/515 
58 21  
- Čadež Pevel, Dolenja Dobrava 14, 4224 Gorenja vas, tel.: 04/510 77 20  
- Vinko Markelj, Ledinica 5, 4226 Žiri, tel.: 04/519 20 83 
 

9.4. Kranj 
 
 Vir: LTO Kokra, http://www.lto-kokra.si/TematskePoti/index.asp?str=0&JID=1 
 
Znotraj LTO Kokra so razvili projekt Tematske poti okusi mesta, okusi podeželja, ki povezuje Mestno 
občino Kranj, občino Jezersko, občino Preddvor, občino Šenčur z okolico in Krvavec.  
Na zloženkah je opisanih dvajsetih tematskih poteh (kolesarjenje, pohodništvo, jahanje) skupaj z 
zemljevidom tako navadnih (5 poti) kot gorskih kolesarskih poti.  

 
10. Goriška regija 
 

10.1. Bovec  
 
Vir: LTO Bovec  http://ltobovec.avstudio.net/view.asp?l=2&m=[2][73][111][126]&n=126&p=content 
 
V Bovcu je možen tako downhill, kot izjemno raznolika ponudba za gorske kolesarje.  
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1. Downhill - pripravili so drzno speljano proga skozi Gozdec na masivu Kanina. Za prevoz 
koles na goro bodo poskrbeli žičničarji ATC Kanin-Bovec. 

2. Gorsko Kolesarjenje  
2.a Lažje ture (11 opisanih poti, brez zemljevida ali kakih drugih dodatnih informacij) 
2.b Težje ture (5 opisanih poti) 

 
10.2. Občini Tolmin in Kobarid 

 
Vir: LTO Sotočje http://www.lto-sotocje.si/slovensko/aktivnosti_kolesarstvo.asp 

Gorski kolesarji imajo neizmerne možnosti na obilici gorskih cest, gozdnih cest in kolovozov. 
Pripravili so lokalni zemljevid z 27 najbolj zanimivimi predlogi.  

1. Breginjski kot (Kobarid-Breginj-Robidišče-Podbela-Kobarid) = 44,6 km 
2. Ob Nadiži (Kobarid-Svino-Robič-Podbela-Borjana-Kobarid) = 24,8 km 
3. Stol (Kobarid-Učja-pl. Božica-po grebenu-Trnovo-Kobarid / Kobarid-Učja-pl. Božica-Sedlo-Kobarid) 

= 54,6 km / 54,9 km 
4. Trnovo ob Soči (Kobarid-Drežnica-Magozd-Trnovo-Kobarid) 
5. Planina Zaprikraj (Kobarid-Drežnica-Drež.Ravne-pl. Zaprikraj) = 25 km 
6. Matajur (Kobarid-Livek-Avsa-Matajur-Kobarid) = 27 km 
7. Planina Kuhinja (Tolmin-Kamno-Krn-pl. Kuhinja) = 39,6 km 
8. Kolovrat (Tolmin-Kamno-Idrsko-Livek-Livške Ravne-Kovačič pl.-Volče-Tolmin / Tolmin-Kamno-

Idrsko-Livek-Livške Ravne- Volčanski Ruti-Ušnik-Tolmin) = 41,8 km / 43,5 km 
9. Od Tolmina do Kobarida (Tolmin-Kamno-Kobarid-Tolmin) = 34,2 km 
10. Dolina Tolminke (Tolmin-Zatolmin-pl. Polog) = 19,6 km 
11. Kozmerice (Tolmin-Volče-Ušnik-Sela-Kozmerice-Most na Soči-Tolmin) = 17,7 km 
12. Razor (Tolmin-Ljubinj-pl. Stador-pl. Razor-Tol.Ravne-Tolmin) = 39,1 km 
13. Podmelec (Tolmin-Ljubinj-Sela nad Podmelcem-Podmelec-Tolmin) = 15,7 km 
14. Okoli Senice (Tolmin-Ljubinj-Kneža-Most na Soči-Tolmin)  
15. Kanalski Lom (Most na Soči-Kanalski Lom-Vrata-Most na Soči / Most na Soči-Kanalski Lom-Lokovec-

Čepovan-Dol. Trebuša-Most na Soči) = 29,4 km / 41,5 km 
16. Grudnica in Špile (Most na Soči-Postaja-Vrata-Grudnica-Špile-Most na Soči) = 25 km 
17. Kosmačeva pot (Most na Soči-Slap ob Idrijci-Kosmačeva domačija) = 17,8 km 
18. Po dolini Trebuščice (Dol. Trebuša-Gor. Trebuša-povratek smer Čepovan-Dol. Trebuša) = 22,4 km 
19. Hudournik (Dol. Trebuša-Oblakov vrh-Hudournik-Gor. Trebuša-Dol. Trebuša) = 38,7 km 
20. Čez Šentviško planoto (Bača pri Modreju-Slap ob Idrijci-Ponikve-Logaršče-Kneža-Bača) = 26,9 km 
21. Krožna po Šentviški planoti (Ponikve-Jerovica-Šentviška Gora-Daber-Polje-Prapetno Brdo-Ponikve) = 

20,6 km 
22. Po Šentviški planoti čez Bukovski vrh (Bača pri Modreju-Slap ob Idrijci-Šentviška Gora-Bukovski vrh-

Grahovo-Bača) = 32,8 km 
23. Kneške Ravne (Kneža-Kneške Ravne) = 22,4 km 
24. Po Baški Grapi (Most na Soči-Kneža-Podbrdo) = 50,6 km 
25. Stržišče in Rut (Koritnica-Hudajužna-Stržišče-Rut-Koritnica) = 25,6 km 
26. Okoli Kojce (Grahovo-Hudajužna-Zakojca-Bukovo-Grahovo) = 29,3 km 
27. Vrh Bače (Podbrdo-Sorica-Soriška pl.-Vrh Bače-Podbrdo / Boh. Bistrica-Vrh Bače-Podbrdo) = 26,2 

km / 22,6 km  

10.3. Idrijsko Cerkljansko območje 
 
Vir:LTO Cerkno http://cerkno.si/turizem/index.php?gr1=sPrt&gr2=kLsr 
 

• Kolesarske poti po Cerkljanskem hribovju, Kjer sta narava in človek še vedno eno  
• Kolesarske poti po sledeh piščali in tavern 
• Kontrabantarska pot, Po poteh nekdanjih tihotapcev 
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10.4. Občina Brda  
 
Vir: STO, http://www.slovenia-tourism.si/?kolesarjenje=160 
 
Izvajalec: TIC Brda 
Kolesarske poti:  

• Briška kolesarska pot Dobrovo – Golo Brdo – Dobrovo 
• Briška kolesarska pot Dobrovo – Vipolže – Dobrovo 
  
 

11. Obalno – kraška regija  
 

11.1. Občina Piran 
 
Vir: Občina Piran; http://www.portoroz.si/default.asp?id=437 

Slovenska obala ponuja zelo zanimive kolesarske izlete ob samem morju kot tudi v zaledju.  
Kolesarjenje je zaradi mile klime možno celo leto. Vzponi so ravno prav dolgi tako za dobro kot tudi 
slabše pripravljene kolesarje. Zanimiva je tudi povezava na Petrinjski kras nad katerim se razteza 
pogorje Slavnika in v nadaljevanju Kojnika, kot pa tudi izredno lepe možnosti kolesarjenja v Hrvaško 
Istro, kjer je izredno malo prometa pokrajina pa je zelo idilična. Kolesarjenje na tem celotnem 
območju je najbolj primerno za gorska kolesa. Organizirano je tudi vodenje vsako soboto in nedeljo. 
 

Za organizirane izlete ponujajo dve možnosti:  
-  Portorož - Strunjan - Piran – Portorož  
-  Slovensko zaledje z Istro. 
 
Izposoja koles je možna v Agenciji Atlas Express, News café Bernardin in Trattoria caffe bar.  
 
Mestna občina Piran, MO Koper in Izola pa so izdale tudi skupni zemljevid po Slovenski Istri, kjer so 
vrisane tako daljinske kot lokalne kolesarske poti in Parenzana, o kateri smo več napisali že pri razlagi 
aktivnosti DRSC-ja, za to pot pa so posebno brošuro skupno izdali TIC Koper, TIC Portorož in TIC 
Izola.  
Na slovenskem primorje pa potekajo tudi različne kolesarske poti skozi oljčne nasade.  
 

11.2. Kraško območje  
 
Informacije  o kolesarskih poteh po Krasu so na voljo v Turističnem Informacijskem Centru Sežana, 
kjer so na voljo tudi zemljevidi kolesarskih poti okrog Divače, Lipice in Sežane. S pomočjo finančnih 
sredstev iz programa PHARE so kolesarske poti tudi primerno uredili in označili. Pomemben akter je 
tudi Zavod za šport, turizem in prosti čas (http://www.sport-sezana.com/ ), ki zdaj že tradicionalno 
pripravlja številne kolesarske prireditve na območju Krasa.  
 
 
12. Pregled kolesarskih vodnikov v knjižni obliki  
 
 Uporaba opisov poti je zelo priljubljen način raziskovanja novih terenov za kolesarje, na eni strani 
pomeni prihranek časa, saj ni potrebno iskati poti po zemljevidu, na drugi strani pa kolesar že v naprej 
ve kaj ga čaka - dolžina ture, skupni vzpon, čas in ostale relevantne informacije. Na trgu obstaja veliko 
opisov poti, še posebej če upoštevamo svetovni splet. V nadaljevanju prikazujemo nekatere vodnike v 
knjižni obliki v Sloveniji. Nekateri so podrobneje opisani zgoraj.  
 
Vodniki:  
1. Strme kolesnice 
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2. Veliki kolesarski vodnik po Sloveniji 
3. Gorenjska, gorskokolesarski vodnik 
4. Štajerska in Koroška 
5. Kolesarski izleti po Sloveniji 
6. S kolesom po Kraškem parku 
7. Kolesarjenje med Pohorjem in Muro  
8. Bohinj za gorske kolesarje 
9. Vodnik Logaške kolesarske transverzale 
10. S kolesom po okolici Ljubljane 
11. S kolesom okoli Julijskih Alp 
12. Kolesarske poti v občini Domžale 
13. Koroška, gorskokolesarski vodnik 
14. Gorsko kolesarski vodnik po Mežiški, Zgornje Dravski in Misljinski dolini 

 
Podrobnejši opis posameznih vodnikov najdemo na internet strani avtorja Marjana Tkavca: prašne poti 
po Sloveniji http://www.mtbslovenia.net/index.htm. 
 
 
13. Notranjska regija  
 
Trenutna poteka realizacija kolesarske ponudbe v okviru:  
 
Hotel & Hostel Sport – kolesarski hotel in MTB park Notranjska 
Kolodvorska c. 1 
6230 Postojna 
Tel.: 05/720-22-44 
Fax: 05/720-22-40 
www.sport-hotel.si 
info@sport-hotel.si 
jure@sport-hotel.si 
Kolesarski center, ki zajema vrsto kolesarskih aktivnosti in pisano paleto kolesarske ponudbe.  
 
Kolesarske poti so zasnovane po načelu miru in spoznavanja naravne ter kulturne dediščine vasi, 
zatorej so po večini speljane po stran poteh (makadam, kolovozi, neprometne ceste), kar omogoča 
kolesarju popolno zlitje z naravo in daje energijo za odkrivanje vedno novih poti. Večina poti je 
prirejena povprečnem kolesarju, ki ljubi MTB kolesarjenje, je pa tudi nekaj poti za eksperte in 
specialiste, ki potrebujejo za vzdrževanje svoje kondicije zahtevne poti. Poleg naravne (jame, 
pragozdovi, kraški svet, poseben živalski svet) in kulturne dediščine (gradovi, cerkve, križi,…) je 
upoštevana in vključena tudi gostinska ponudba in domača kulinarika.  
 
V naslednjem letu izide kolesarski vodnik po Notranjski, kot tudi brošure za samo promocijo 
kolesarstva.  
 
V samem centru je za kolesarja dobro poskrbljeno saj si je poleg kart in drugega razpoložljivega 
gradiva, možno sposoditi gorsko kolo, najeti vodnika ali se preizkusiti v vodenem izletu s pomočjo 
GPS-a. Organizirani bodo tudi tehnični treningi za gorsko kolesarjenje pod strokovnim vodstvom.  
Same kolesarske poti so opremljene z vsemi pomembnimi podatki, ki jih zahteven kolesar ponavadi 
pričakuje (dolžina, težavnost, tematski opis poti, podroben opis poti s križišči po tekočem kilometru in 
opisom glavnih znamenitosti, višinska razlika, kumulativna višinska razlika, graf višinskega gibanja, 
podrobna tlorisna karta, 3D karta, delež pogozdenosti, tip terena, slikovni material). Kolesarske poti 
bodo najprej objavljene na spletni strani hotela – predvidoma konec leta 2005 nato pa še v 
kolesarskem vodniku.   
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Hotel bo razpolagal z 140 ležišči in bo prirejen kolesarjem. Obsegal bo prostor za spravilo koles, ki bo 
video nadzorovan, pralnico in sušilnico za kolesarje, mini trgovino s kolesarskimi artikli, osnovno 
orodje za servis koles, poskrbljeno bo tudi za kompleten servis koles in prehrano prilagojeno 
kolesarjem.  
 
Seznam kolesarskih poti:  

- Jamska 
- Grajska 
- Junior 
- Dežela presihajočih jezer 
- Cerkniško jezero – Rakov Škocjan 
- Medvedova dežela 
- Turistična 
- Nanos 
- Veliki Javornik 
- Baba 

 
Znotraj kolesarskega centra bodo organizirani tudi 3 in več dnevni izleti. Eden izmed njih bo 
vključeval kolesarsko pot Medvedova dežela, z vzponom na Snežnik, obiskom gradu Snežnik in 
presihajočega Cerkniškega jezera. Poskrbljeno bo tudi za zabavo.  
 
V dolgoročnem planu je tudi organizacije mednarodne cross country tekme.  
 
Cestni kolesarji pa tudi niso čisto zanemarjeni saj imamo izredno dobre stike z Damijanom 
Kaufmanom, ki je glavni promotor kolesarstva v Sloveniji in lahko ponudimo njegove proge, ki so 
izredno zanimive in prav tako opremljene z vsemi podatki. 
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Tabela 2: Pregled izdanih brošur, prospektov in zemljevidov na temo kolesarjenja v Sloveniji   
Naslov Tip Območje Število 

tur 
Dolžina 
(km) 

Komentar Izdajatelj, letnica 

Kranjska Gora 12 342 
Bovec 15 290 
Tolmin 27 800 
Bohinj 15 295 
Bled 6  
Tržič 1 17 
Črna na Koroškem 25 1300 
Maribor, Pohorje 10 1000+ 
Koper, Izola, Portorož 9 900 
Idrija, Cerkno 6 323 
Škofja Loka 12 300 
Kranj 10 238 
Kamnik  ca.10 277 
Posavje 34 1037 
Brežice 4 162 
Pomurje 25 800 

Kolesarjenje v 
Sloveniji 

zemljevid, opisi 
regij 

Slovenija (skupaj) 221 8081+ 

Lepo izdelan pregled kolesarskih tur 
po Sloveniji; vsebuje predvsem 
agregatne podatke za posamezna 
našteta območja, označena je tudi 
primernost glede na tip kolesarjenja 
(cestno, turno, gorsko, družinsko); 
relativno skop z informacijami, 
vendar vsebuje kontaktne podatke 
turističnih informativnih točk naštetih 
območij 

STO 
2005 

Poti, primerne za 
kolesarje 

zemljevid, seznam 
in opisi poti 

Celje, Vojnik, Štore 10 137,2 Pregleden seznam tur z opisi poti 
(imena krajev na poti), seznamom 
zanimivosti ob poti ter oceno 
težavnosti 

Mestna občina Celje, 
Zavod za turizem 
Celeia 
 

Kolesarske poti na 
Zreškem Pohorju 

zemljevid, seznam 
in opisi poti 

Zreško Pohorje, okolica 
Rogle ter Term Zreče 

8  Urejen pregled kolesarskih poti s 
kratkimi in jedrnatimi opisi tur; 
premalo natančne informacije 

Občina Zreče - 
Turistično informacijski 
center 
 

Loška kolesarska pot zemljevid (tudi 
prečni prerez), 
seznam in opisi 
poti 

območje med Škofjo 
Loko ter Cerknim 

12 315 Izredno dobri in pregledni opisi tur, 
zemljevid je nekoliko preveč 
natančen in zato nepregleden 

Zavod za pospeševanje 
turizma Blegoš 
2002 

Po Cerkljanskem 
hribovju 

zemljevid (tudi 
prečni prerez), 
opis poti 

Cerkljansko hribovje 1 62 Pregledna karta kolesarske ture z 
vsemi bistvenimi informacijami ter 
podrobnim opisom 
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Kontrabantarska pot zemljevid (tudi 
prečni prerez), 
opis poti 

Okolica Idrije 1 35 Pregledna karta kolesarske ture z 
vsemi bistvenimi informacijami ter 
podrobnim opisom 

 

3 nove kolesarske poti 
skozi oljčne nasade 

zemljevid, seznam 
in opisi poti 

Primorska (Izola, 
Koper, Ankaran, 
Goriška Brda) 

3  Dober vodnik nekoliko nerodnega 
formata 

Zavarovalnica Maribor 
(ob 10-letnici prisotnosti 
v Kopru in Novi Gorici),  

Kolesarska pot 
Menišija 

zemljevid okolica Cerknice 1 20 Malo informacij (brez opisa poti) Turistično društvo 
Menišija 

Kolesarska pot 
Radovna 

zemljevid (tudi 
prečni prerez), 
opis poti 

tura na relaciji 
Mojstrana-Bled 

1 17 Vse potrebne informacije, pregledno 
urejeno 

Triglavski narodni park 
2004 

Kolesarske-
panoramske poti po 
Goričkem 

zbirka 5 
prospektov 
kolesarskih tur; 
zemljevidi (tudi 
prečni prerezi), 
opisi poti 

Goričko (ob tromeji z 
Avstrijo in Madžarsko) 

5 228 Lepo urejena zbirka tur; pregledni 
zemljevidi ter opisi poti, vključno s 
turistično ponudbo ob poti 

Občina Rogašovci (za 
občine Goričkega) 
2004 

Slovenska Istra zemljevid z 
vrisanimi potmi, 
splošen opis regije 

Slovenska Istra (Piran-
Koper-Izola) 

 Po en zemljevid za sprehajalne in 
kolesarske poti; ni opisov in 
povzetkov poti 

STO 

Kolesarjenje in 
pohodništvo po 
zgornjih Slovenskih 
goricah 

zemljevid (tudi 
prečni prerez), 
podatki o poteh 

Občine Kungota, 
Pesnica pri Mariboru in 
Šentilj 

13 335,8 Zemljevid celotne regije z 
označenimi kolesarskimi in 
pohodniškimi turami, kratki povzetki 
tur; nekoliko neroden format 

Mariborska razvojna 
agencija 
2002 

Kolesarjenje med 
Pohorjem in reko Muro 

zemljevid (tudi 
prečni prerez), 
opisi poti 

vzhodni predel Pohorja 11 522 Zemljevid celotne regije z opisi poti; 
lepo urejeno 

Mariborska razvojna 
agencija 
 

S kolesom okoli 
Julijskih Alp 

zemljevid (tudi 
prečni prerez), 
opisi poti 

Kranjska Gora, Bled, 
Bohinj, Dolina reke 
Soče, Bovec 

5 229 Lepo urejen pregled tur na območju; 
pregleden zemljevid 

Skupnost Julijskih Alp 
 

Kolesarjenje po  
Prekmurju 

zbirka 7 
prospektov 
kolesarskih tur; 
zemljevidi, opisi 
poti 

Prekmurje (na skrajnem 
SV Slovenije – med 
mejama s Hrvaško in 
Madžarsko) 

7 190,7 Lepo urejena zbirka tur; pregledni 
zemljevidi ter opisi poti, vključno s 
turistično ponudbo ob poti 

Občina Lendava 
2002 

Kolesarske poti: 
Prlekija Ljutomer 

zbirka 6 
prospektov 
kolesarskih tur; 

okolica Ljutomera 6 135 Lepo urejena zbirka tur; pregledni 
zemljevidi ter opisi poti, vključno s 
turistično ponudbo ob poti 

Lokalna turistična 
organizacija Prlekija 
Ljutomer 
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zemljevidi, opisi 
poti 

2001 

Tematske poti (Kranj s 
širšo okolico) 

zemljevid celotne 
regije + prospekti 
posameznih občin 
(zemljevidi s 
prečnimi prerezi) 

Občine Jezersko, Kranj, 
Preddvor in Šenčur + 
Krvavec 

5
(cestno)

+
5

(gorsko)

123 
+ 

115 

Poleg kolesarstva so vključene tudi 
druge aktivnosti; lep, urejen in 
celovit pregled aktivnosti  

Lokalna turistična 
organizacija Kokra 
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Tabela 2: Pregled kolesarskih sejmov, borz in prireditev  

Kolesarski sejem Kraj Datum Poudarek sejma 
Internetna stran, povezava do seznama 

razstavljavcev  
(* = primer dobre prakse) 

Okvirno 
število 

obiskovalcev 

Površina, 
okvirno 
število 

razstavljavc
ev 

Cena 
udeležbe 

Argus bike festival Wien Rathausplatz Sredina 
aprila 

MTB-
tekmovanje, 
predstavitev 

proizvajalcev 

www.bikefestival.at/ 
www.bikefestival.at/logo.pdf  28.000 

 m2 
50+  

Eurobike Friedrichshafen, 
Nemčija 

1-4.9. 
2005 Splošno 

www.messe-fn.de/messen/eurobike/index.php3* 
www.messe-

fn.de/messen/eurobike/besucher/aussteller.php3  

28.494 
(strokovni) + 

15.204 (ostali) 

70.000 m2 
868 

€ 169 
(prijava) 
€ 112/m2 
(indoor) 
€ 56/m2 

(outdoor) 

Fahrrad und 
erlebnisreisen (del 
splošnega sejma o 
turizmu CMT) 

Stuttgart, Germany 14-15.1. 
2006 

Počitniško 
kolesarstvo 

www.messe-
stuttgart.de/cmt/2005/englisch/fahrrad.htm  

http://80.237.203.184/neur_av_1.1/nav.asp?Sprache
=2&MesseID=286  

17.000 

 m2 
160 

€ 40-
50/m2 

(samo 
površina) 
€ 510-690 
(paketi z 

opremo za 
6 m2) 

BikeExpoShow St-Petersburg, 
Rusija 

21-24.4. 
2005 Splošno 

www.restec.ru/exhibitions/featured/bikeshow/index.e
n.html 

www.restec.ru/exhibitions/featured/bikeshow/list.en.
html?exhib=480  

10.000 

4.356 m2 
48 

€ 300 
(prijava) 
€ 180/m2 
(indoor) 
€ 230/m2 
(opremlje
ni prostor) 

ROC D'AZUR 
2005 

Frejus/ 
Roquebrune-sur-
Argens, Francija 

12-17.10. 
2005 

MTB, tudi 
tekmovanje 

www.rocazur.com 
www.rocazur.com/Rocsalon/listexpo.asp  100.000 

11.600 m2 
180 

€ 115-
126/m2 

(odvisno 
od 

površine) 

EICMA Bici Milan, Italija 16-19.9. 
2005 Splošno www.eicma.it/ciclo/en *  

200.000 
+ 60.000 

(zunaj) m2 

€ 156-
174/m2 



 92

Rimini Bicycle 
Show 

Expo 
Centre,Rimini, 

Italija 

23-25.4. 
2005 Splošno 

www.riminibicycleshow.it/en  
http://www.riminibicycleshow.it/en/Pagine/Rim-31-

4634.asp  
 

 m2 
 

€ 450 
(prijava) 
€ 105/m2 
(indoor) 

Mondial du VTT Les 2 Alpes, 
Francija 

23-26.6. 
2005 MTB-razstava www.freeraidclassic.com    m2 

  

Toronto 
international 
Bicycle Show 

Toronto, Kanada 4-6.3. 
2005 Splošno www.telsec.net/bicycleshow   

 m2 
  

 
Kolesarska borza Spletna stran 
Velomarkt www.velomarkt.ch/veloboerse.php  

 

Kolesarska 
prireditev Kraj Datum Poudarek 

prireditve 
Internetna stran  

(* = primer dobre prakse) 

Okvirno 
število 

obiskovalcev 

Garda show Limone,Lago 
di Garda, Italija 

16.10. 
2005 MTB-tekmovanje www.bike-xtreme.com/ 

www.lagodigardamagazine.com/index.asp?lang=2&menu=60&sub=306&art=1217  

Giro d'Italia Italija 7-29.5. 
2005 

Cestna kolesarska 
dirka   

BMX Masters 
2005 

Cologne, 
Germany 

23-26.6. 
2005 

BMX-freestyle 
tekmovanje www.bmxmasters.com/english/home.htm  

Tour de France Francija 2-24.7 
2005 

Cestna kolesarska 
dirka www.letour.com  

UCI World 
BMX 
Championships 

Bercy, Pariz, 
Francija 

29-31.7. 
2005 

Svetovno 
prvenstvo BMX www.ffc.fr/aBMX/aanglaischampiondumondebmx2005/Presentation/index.asp  10.000 
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14.2 Priloga 3: Pregled slovenskih in tujih agencij katerih ponudba obsega tudi turistično kolesarjenje  
 
Tabela 3: Seznam turističnih agencij, ki tržijo kolesarske ture po Sloveniji  

Agencija Domača 
država 

Tržna območja Internetna stran Kontakt Opis ponudbe Dob
ra 
pra
ksa 

Chebul 
Internetional 

Slovenija Evropa www.chebulint.si  info@chebulint.si  Kolesarjenje, pohodništvo, rečna križarjenja 
SLO: Prekmurje – 3 dni, Notranjska – 4 dni, Kras – 3 dni 

 

Helia Slovenija Evropa www.helia.si  info@helia.si  Kolesarjenje, pohodništvo, rečna križarjenja x 
Maya, Športni 
turizem 

Slovenija Slovenija www.maya-bn.si maya.sport@siol.net  Športni turizem (med drugim MTB) 
SLO: Mountain-biking v okolici Tolmina 

 

Mountain Bike 
Park, Hotel, 
Nomad 

Slovenija Slovenija www.mtbpark.com  krnes@sgn.net  
krnes@siol.net  

MTB, kolesarski hotel 
SLO: MTB park, MTB ture ter kolesarski hotel 

 

Rad & Reisen Avstrija Evropa, tudi SV Slovenija www.fahrradreisen.at office@fahrradreisen.at  Kolesarske ture 
SLO: Prekmurska – 7 dni (Ptuj, Maribor, Radenci, 
Moravske toplice; kolesarjenje tudi po Avstriji in 
Madžarskem) 

 

Bayer-rad-reisen Nemčija Evropa, tudi Slovenija  www.bayer-reisen.de info@bayer-reisen.de  Raznovrstna potovanja, kolesarske ture 
SLO: Prekmurska, v povezavi z wellnessom 

 

Colditzer 
Reisebüro 

Nemčija Evropa, tudi SV Slovenija www.fahrrad-wandern.de Radreise@web.de  Kolesarske ture 
SLO: Prekmurska – 7 dni (Ptuj, Maribor, Radenci, 
Moravske toplice; kolesarjenje tudi po Avstriji in 
Madžarskem) 

 

Kögel – Radreisen Nemčija Evropa, Slovenija http://www.koegel-
radreisen.de/ 

http://www.koegel-
radreisen.de/kontakt/index.ht
ml 

Kolesarske ture in razna druga potovanja 
SLO: Prekmurska – 7 dni (nastanitev v Rogaški Slatini, 
nato 5 dnevnih tur) 

 

Weiss & Nesch Nemčija Evropa, tudi Slovenija www.weiss-nesch.de info@weiss-nesch.de  Kolesarske ture in razna druga potovanja 
SLO: Kolesarjenje z wellnessom – 8 dni (kolesarjenje po 
Prekmurju, Madžarskem in Hrvaškem z nastanitvijo v 
Termah Lendava) 

 

Scottish Cycling 
Holidays 

Škotska Predvsem Škotska, Evropa www.scotcycle.co.uk  info@scotcycle.co.uk  Kolesarske ture po Evropi 
SLO: pot Ljubljana-Primorska,  

x 

Hooked on 
Cycling 

VB Evropa www.hookedoncycling.co.
uk  

info@hookedoncycling.co.u
k  

Kolesarske ture po Evropi (individualne, skupinske, MTB) 
SLO: 6-9 dnevni programi kolesarjenja po SZ Slovenije 
(predvsem predel Alp) 
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Tabela 4: Seznam turističnih agencij, ki ponujajo kolesarske ture a niso prisotne v Sloveniji 
Agencija Domača 

država 
Tržena območja Internetna stran Kontakt Opis ponudbe Dobra 

praksa 
Transalp Slovenija Toskana, Umbrija, Provansa www.transalp-trade.si  transalp@siol.net  Kolesarjenje, pohodništvo  
Cycle Rides Limited Anglija S in J Evropa, Anglija www.cycle-rides.co.uk  mail@cycle-rides.co.uk  Kolesarske ture  
Austria Reisen Avstrija Evropa www.austria-radreisen.at  office@austria-radreisen.at  Vodene kolesarske ture  
Donau-Radfreunde Avstrija Po celem svetu www.donauradfreunde.co

m 
donauradfreunde@aon.at  Kolesarske ture  

Eurobike Eurofun Avstrija Evropa www.eurobike.at eurobike@eurobike.at  Vodene kolesarske ture in pohodništvo x 
Pedalo Touristik Avstrija Po celem svetu www.pedalo.com pedalo@pedalo.com  Kolesarjenje in pohodništvo x 
Elbainbici Italija Italija – Toskana (Elba) www.elbainbici.it  elbainbici@elbalink.it  Kolesarske ture po Toskani (predvsem otok Elba)  
Hikbik Italija Po celem svetu www.hikbik.com info@hikbik.com  Kolesarske ture  x 
Butterfield & Robinson Kanada Po celem svetu (predvsem EU) www.butterfield.com  info@butterfield.com  Kolesarske ture, pohodništvo, izleti  
BahnRadelReisen Nemčija Vzhodna Evropa, Sredozemlje, 

Nemčija, Avstrija 
www.bahnradelreisen.de info@radelreisen.de  Vodene kolesarske ture  

Baumeler Reisen Nemčija Po celem svetu www.baumeler.de info@baumeler.ch  Vodene kolesarske in pohodniške ture ter počitnice x 
Begegung mit Böhmen Nemčija Nemčija in Poljska www.boehmen-reisen.de info@boehmen-reisen.de  Raznovrstna potovanja, kolesarske ture  
biss e.V. Nemčija Vzhodna Evropa www.biss-reisen.de info@biss-reisen.de Potovanja na konjskih hrbtih ali s kolesi  
DNV-Touristik Nemčija Avstrija www.dnv-tours.de info@dnv-tours.de Kolesarske ture  
Locke Tours Nemčija Po celem svetu www.locketours.de locketours@t-online.de Treking potovanja  
Natours Reisen Nemčija Po celem svetu www.natours.de info@natours.de  Razna potovanja   
RadClub Dtl. Nemčija Evropa www.radclub.de info@radclub.de  Kolesarske ture  
Reisen & Radeln Nemčija Evropa www.reisen-radeln.de info@reisen-radeln.de  Raznovrstna potovanja, kolesarske ture  
Rückenwind Reisen Nemčija Evropa www.rueckenwind.de kontakt@rueckenwind.de Kolesarke ture (vodeno in individualno)  
Velociped Nemčija Cel svet (predvsem Evropa) www.velociped.de info@velociped.de Kolesarske ture x 
Velotours Touristik Nemčija Evropa www.velotours.de info@velotours.de Kolesarske ture  
Wikinger Reisen Nemčija Cel svet (predvsem Evropa) www.wikinger-reisen.de mail@wikinger.de 

individuell@wikinger.de 
Kolesarske ture in razna druga potovanja  

AKTIVtours Poljska Poljska, Baltik www.aktivtours.com.pl aktiv@aktivtours.com.pl  Kolesarske in pohodniške ture  
Bike adventure tours Švica Po celem svetu www.bike-adventure-

tours.ch 
info@bike-adventure-
tours.ch  

Treking ture x 

Eurovelo Švica Predvsem Francija in Italija www.eurovelo.ch eurovelo@swissonline.ch Razna tematska kolesarska potovanja (kultura, 
vino, wellness, hrana) 

 

BiCycle Beano VB Wales www.bikebeano.co.uk  mail@bicyclebeano.com  Kolesarske ture po Walesu  
Cycle Scotland VB Škotska www.cyclescotland.co.uk  info@cyclescotland.co.uk  Kolesarske ture  
Rough Tracks VB VB, Francija, Maroko, 

Portugalska, Španija 
www.rough-tracks.co.uk  tours@roughtracks.com  MTB ture  

The London Bicycle 
Tour Company 

VB London www.londonbicycle.com  mail@londonbicycle.com  Kolesarske ture po Londonu  

Backroads ZDA Po celem svetu www.backroads.com  www.backroads.com/contact  Kolesarske ture, ponudba raznovrstnih počitnic x 
Bike Riders ZDA ZDA, V in J Evropa www.bikeriderstours.com  info@bikeriderstours.com  Kolesarske ture  
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Blue Marble Travel ZDA Evropa (predvsem Srednja) www.bluemarble.org  info@bluemarble.org  Kolesarske ture  
Ciclismo Classico ZDA ZDA, EUR (predvsem Italija) www.ciclismoclassico.co

m  
info@ciclismoclassico.com  Kolesarske ture  

ExperiencePlus! ZDA Po celem svetu www.xplus.com  tours@experienceplus.com  Kolesarske ture, pohodništvo  
Italian Cycling Center ZDA Italija www.italiancycling.com  info@italiancycling.com  Kolesarske ture  
La Corsa Tours ZDA Predvsem Italija, tudi Španija www.lacorsa.com  info@lacorsa.com  Kolesarske ture, počitnice  
VTB ZDA Svet, predvsem Evropa www.vbt.com  vbtinfo@gct.com  Kolesarske ture  

 
14.3 Priloga 4: Publikacije s področja turističnega kolesarjenja  

 
Tabela 5: Seznam revij s področja turističnega kolesarjenja  

Publikacija Tematski 
poudarki 

Država; jezik Pogostost 
izhajanja 

Število bralcev Cena naročnine 
(približno na 
izvod, brez 
poštnine) 

Cena 
oglaševanja 
(okvirno – 

podrobnosti na 
internetu) 

Internetna stran 
(* = dobra praksa) 

Revije:        
Mountainbike Revue MTB AUT; Nem 8x letno  € 2,30  http://nyx.at/bikeboard/hom

e.php  
Velo Magazine  FRA; Fra     www.velomagazine.com  
ediciclo editore  ITA; Ita     www.ediciclo.it  
Pedal Splošno KAN; Ang 6x letno  $ 2,70  www.pedalmag.com 
Bike MTB  NEM; Nem Mesečno   € 3,90 € 5000 – 9000 www.bike-magazin.de  * 
Trekkingbike Treking  NEM; Nem 6x letno  € 3,90 € 2000 – 3500 www.trekkingbike.com  
aktiv Radfahren, bike 
sport news, Rennrad, 
Radsport, RadMarkt 

Več sorodnih 
revij z vseh 
področij 

NEM; Nem     http://zeuss.bva-
bielefeld.de/bva/pages/rund
umsrad/content.html * 

Cycle Magazine Splošno VB; Ang 6x letno 116.000   www.ctc.org.uk/DesktopDe
fault.aspx?TabID=3587  

Mountain Biking UK MTB VB; Ang Mesečno 118.288 £ 2,75 £ 225 – 3500 www.mbuk.com  
VeloVision Novosti v 

kolesarstvu 
VB; Ang 4x letno 2.200 (60% 

UK) 
£ 6,00 £ 200 – 700  www.velovision.co.uk  

Cycling Plus Cestno 
kolesarstvo 

VB; Ang 13x letno 36.674 £ 3,15 £ 150 – 2000  www.cyclingplus.co.uk  

what Mountainbike MTB VB; Ang 13x letno  £ 4,25 £ 190 – 2200 www.whatmtb.com  
Cycling Weekly Cestno VB; Ang tedensko  $ 1,60  www.cyclingweekly.co.uk  
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kolesarstvo 
Mountain Bike Rider MTB VB; Ang mesečno 93.265 £ 3,10  http://www.ipcadvertising.c

om/magazines/mbrmountai
nbike/  

procycling Cestno/PRO VB; Ang, Nem Mesečno  £ 3,05  www.procycling.com  
Bicycling Splošno  ZDA; Ang Mesečno 400.000 $ 2,00  www.bicycling.com * 
Mountain Bike MTB ZDA; Ang Mesečno  156.918 $ 1,80  www.mountainbike.com * 
Mountain Biking MTB ZDA; Ang Mesečno 40.000 $ 2,75  www.mtbiking.com  
bike MTB ZDA; Ang 8x letno 395.222 (93% 

USA) 
$ 1,50  www.bikemag.com  

VeloNews Splošno ZDA; Ang Mesečno 96.000 $ 2,50 $ 1000 – 5000  www.velonews.com   
Bicycle Retailer and 
Industry News 

Podatki o 
kolesarski 
industriji 

ZDA; Ang 18x letno 7.400 
prodajalcev v 
S.Ameriki; 
bere se tudi v 
Evropi, Aziji 

$ 3,60 $ 1000 – 5000  www.bicycleretailer.com  

Dirt Rag MTB ZDA; Ang 8x letno 40.000 $ 2,15  www.dirtragmag.com  
Cycle Sport America Cestno 

kolesarstvo 
ZDA; Ang mesečno  $ 4,20  www.cyclesportmag.com  

        
Vodniki:        
Kolesarski vodnik po 
Pomurju z okolico 

Izletno 
kolesarjenje 

SLO; Slo   2.900 SIT  http://www.bike-
center.biz/si/shop_product.
php?id=666  

Knjige:        
Bicycling Books online 
catalogue 

Spletna 
prodajalna 
knjig o 
kolesarstvu 

VB; Ang     www.bikebook.demon.co.u
k/  
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14.4 Priloga 5: Kolesarski internetni portali 
 
Tabela 6: Kolesarski internetni portali po Slovenij  

Naslov spletne strani Država / 
območje 

Ponujene vsebine Komentar spletne strani 
(* = primer dobre prakse) 

Slovenija:    
http://users.volja.net/tim-
mlin/  

Beltinci Informacije v zvezi s kolesarjenjem v okolici Beltincev Stara zasnova, a pregledna stran 

http://users.volja.net/feritiv/  Lendava Informacije v zvezi s kolesarjenjem v okolici Lendave Stara zasnova, a pregledna stran 
www.trebnje.si/slo/kolesarjen
je.htm  

Občina 
Trebnje 

Pregled kolesarskih poti v občini Trebnje Enostavna spletna stran 

http://www.pohorje.org/poleti
_SLO/default.asp?id=188  

Pohorje Informacije o kolesarjenju na Pohorju Lepo urejena stran, premalo natančne 
informacije 

www.pomurjeonbike.com  Pomurje Pregled kolesarskih poti v Pomurju Moderna, pregledna stran * 
www.litija.net/rcl/kolesarske_
p.htm  

Posavsko 
hribovje 

Opis 6 kolesarskih poti po Posavskem hribovju Enostavna spletna stran 

www.kolesarjenje.com  Slovenija Vodič po popularnejših slovenskih destinacijah Enostavna, pregledna stran; opisi poti so 
amaterski 

www.bicikel.com  Slovenija Splošni kolesarski portal s testi, članki in forumom Dobro zajeta tematika, ažurna stran * 
www.mtbkoroska.net  Slovenija MTB portal - novice, ture (opisi poti), tekmovanja, galerije, forum Pregledna stran 
www.slovenia-
tourism.si/?kolesarjenje=0&l
ng=2  

Slovenija Informacije o turističnem kolesarjenju v Sloveniji in krajši opisi 57 
kolesarskih poti 

Lepo urejena stran, premalo natančne 
informacije 

http://mtbture.paaro.com/ture
_spisek.php  

Slovenija Spisek tur v Sloveniji Zelo lepo urejena in uporabna stran; opisi 
tur bi lahko bili bolj sistematični * 

www.lto-
sotocje.si/slovensko/aktivnost
i_kolesarstvo.asp  

Sotočje Spisek 27 tur v Posočju Povprečna stran, malo informacij o turah 

http://www.lto-
blegos.si/slo/izpisskupin.asp?
skupina=4&jezik=1  

Škofja Loka s 
širšo okolico 

Splošni podatki o turizmu; tudi opis kolesarstva ter 13 kolesarskih tur Dobra spletna stran, vendar z zastarelo 
zasnovo ter premalo sistematični opisi tur 
 

www.maribor-tourism.si  Štajerska Splošno o turizmu na Štajerskem, seznam zanimivih virov za kolesarje Lepo urejena in pregledna spletna stran * 
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Tabela 7: Kolesarski internetni portali v tujini  

www.alpentour.at  Avstrija Informacije o kolesarskih turah v avstrijskih Alpah Pregledno, a malo informacij; le v nemškem 
jeziku 

www.bike-holidays.com  Avstrija Informacije o MTB kolesarstvu v Avstriji s povezavami do 
ponudnikov 

Lepo urejena in uporabna spletna stran * 

http://nyx.at/bikeboard/home.
php  

Avstrija Avstrijski spletni MTB forum; tudi s članki, testi opreme, novicami ter 
podatki o prireditvah in proizvajalcih  

Lepo urejena spletna stran z veliko 
informacijami, a le v nemškem jeziku * 

www.cyclingireland.ie  Irska Spletna stran o kolesarstvu na Irskem (cestno, MTB, prosti čas) Urejen pregled 
www.mtbireland.com  Irska MTB kolesarstvo na Irskem Povprečna spletna stran 
www.italybikehotels.it  Italija Združenje italijanskih hotelov za kolesarje Nemoderna, a učinkovito urejena stran * 
www.fahrradreise.com  J in S Evropa Podatki o kolesarskih turah po Švici, Nemčiji, Italiji, Avstriji in 

Malorci 
Stara zasnova, a pregledno in uporabno * 

http://cyclery.com/  Mednarodno Seznam proizvajalcev, prireditev, spletni forum Veliko informacij, vendar nepregledno 
www.bikecafe.net  Mednarodno Članki, novice, prireditve Zastarela oblika strani 
www.bikemojo.com  Mednarodno Seznam povezav Ni pravi portal 
www.cyclingnews.com  Mednarodno Portal o cestnih kolesarskih dirkah – novice, rezultati, razporedi Slabo pregledna stran, veliko teksta 
www.radtouren.de  Nemčija Novice o potovanjih, opremi, splošne informacije, forum Zastarela oblika strani 
www.radreisen.de   Nemčija Zbrane ponudbe turističnih agencij s področja kolesarstva Grafično lepo urejena stran * 
www.fahrradreisen.de  Nemčija Zbrane ponudbe turističnih agencij s področja kolesarstva Odličen iskalnik, povprečen izgled * 
www.cycling-in-
switzerland.ch  

Švica Splošno o kolesarstvu v Švici – vključno z opisi pomembnejših 
kolesarskih poti 

Zelo dobra spletna stran * 
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14.5 Priloga 6: Nacionalne in internacionalne kolesarske organizacije 
 
Tabela 8: Nacionalne in internacionalne kolesarske organizacije 

Organizacija Država / 
območje 

Spletna stran Vsebina spletne strani Komentar spletne strani 
(* = primer dobre prakse) 

Slovenska kolesarska 
mreža 

Slovenija 
(zaenkrat 
Ljubljana in 
Maribor) 

www.kolesarji.org  Stran edine slovenske organizacije članice ECF; zgolj 
osnovni podatki o organizaciji, uporabni sta povezavi na 
strani ljubljanske in mariborske kolesarske mreže 

Zastarela stran z zelo malo 
informacijami 

Lokalna turistična 
organizacija Prlekija 
Ljutomer 

Slovenija, 
Prlekija 

www.lto-prlekija.si  Splošen opis turizma na področju, vključno z opisom 
nekaterih kolesarskih poti 

Stara zasnova, a pregledno 
urejeno 

European Cyclists’ 
Federation 

Evropa www.ecf.com  Evropski kolesarski portal – podatki o prireditvah, 
organizacijah, publikacijah,… 

Zelo uradna, urejena stran 

Dansk Cyklist Forbund Danska www.dcf.dk  Vsebina v danščini; v angleščini in nemščini le splošen 
opis dejavnosti 

Stara zasnova, a dobro urejena 
spletna stran 

Fédération Française de 
Cyclotourisme 

Francija www.ffct.org   Stara zasnova strani, nepregledno 

Fédération Française de 
Cyclisme 

Francija www.ffc.fr   Veliko podatkov, nekoliko 
nepregledno 

Dublin Cycling 
Campaign 

Irska http://home.connect.ie/dcc/ Organizacija za spodbujanje kolesarjenja v Dublinu Stara zasnova strani, nepregledno 

Federazione Ciclistica 
Italiana 

Italija www.federciclismo.it  Italijansko kolesarsko združenje  Pregledno, le v italijanskem 
jeziku 

Federazione Italiana 
Amici della Bicicletta 

Italija www.fiab-onlus.it  Italijansko združenje Prijatelji kolesarstva (dodati 
vsebino!) 

Precej nepregledna stran, le v 
italijanščini  

International Mountain 
Bicycling Association 

Mednarodno www.imba.com  Novice, članki, povezave; možnost včlanitve Pregledno in poglobljeno * 

Allgemeiner Deutscher 
Fahrrad-Club 

Nemčija www.adfc.de  Nemško kolesarsko združenje – vsebinsko podobno kot 
EFC (zgoraj) 

Veliko informacij, povezav 

Bicycle Association of 
Great Britain 

UK www.ba-gb.com  Združenje proizvajalcev koles in kolesarske opreme VB Stara zasnova, malo informacij 

Adventure Cycling 
Association 

US www.adventurecycling.org Organizacija, ki spodbuja ljudi h kolesarjenju – predvsem 
v naravi 

Dobra stran 

British Cycling VB www.bcf.uk.com  Kolesarske tekme v VB (rezultati), možnost včlanitve Stara zasnova 
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UK Cycle Campaign 
Network 

VB www.cyclenetwork.org.uk Organizacija, ki povezuje posamezne interesne skupine v 
VB z namenom spodbujanja kolesarstva 

Slaba stran, vendar veliko 
povezav do ostalih kolesarskih 
organizacij 

The UK’s national 
cyclists’ organisation 

VB www.ctc.org.uk  Napotki za kolesarjenje po VB, možnost včlanitve; izdajajo 
tudi Cycle Magazine 

Povprečen izgled, veliko 
informacij 

Sustrans VB www.sustrans.co.uk  Organizacija, ki spodbuja ljudi k pešačenju, kolesarjenju 
ter uporabi javnih prevoznih sredstev 

Dobra stran, nekoliko premajhna 
pisava 
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14.6 Priloga 7: Gradiva  s področja integracije kolesarstva in turizma  

 
14.6.1 ˝Kolesarjenje in Turizem˝, Turistična Zveza Slovenije, Ljubljana, 1995  

 
Turistična zveza Slovenije je leta 1995 izdala prvo knjižico iz zbirke "Turistična misel", ki ni slučajno 
vezana na tematiko turističnega kolesarstva. Knjižica je nastala na osnovi gradiv posvetovanja o 
kolesarjenju maja 1995 v Ljubljani, kot sestavnemu delu turistične ponudbe. 
 
V uvodniku je bilo poudarjeno, da pomeni razvoj kolesarjenja tujih in domačih turistov kakovostno 
bogatenje naše turistične ponudbe. Za uspešnejši razvoj kolesarjenja bi morali delovati v dveh smereh 
– koristiti vse obstoječe pogoje od infrastrukture in medijev za spodbujanje kolesarjenja in vplivati na 
razvoj državne in lokalne kolesarske  infrastrukture ter spodbujati določene organizacije za izdelavo 
razvojnih projektov za spodbujanje turističnega kolesarstva in povezovanje s sosednjimi, na tem 
področju bolje razvitimi državami. 
 
Prometne površine za kolesarje so bile opredeljene v naslednjih možnih izvedbah: 
    

• kot pas za kolesarje, ki je posebej označen del vozišča ali pločnika za promet kolesarjev, 
• kot kolesarska steza, ki je vgrajena v cestišče vendar ne v isti ravnini ali je kako drugače 

ločena in 
• kot kolesarska pot, ki je namenjena samo prometu kolesarjev in poteka ločeno od javne ceste. 

 
Vse različne izvedbe in njihove kombinacije tvorijo kolesarske povezave.  
 
Te so bile predstavljene v obliki, v kateri so bile predlagane v odloku o spremembah in dopolnitvah 
dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana RS –  

• kot daljinske kolesarske povezave, ki omogočajo navezavo omrežja na omrežje evropskih 
kolesarskih poti in omogočajo tranzit skozi Slovenijo, 

• kot glavne kolesarske povezave, ki omogočajo povezavo med središči regionalnega pomena, 
• kot regionalne kolesarske povezave, ki omogočajo dostop do najpomembnejših turističnih 

območij ali središč in območij naravnih znamenitosti in  
• kolesarske povezave, ki omogočajo dostop med ostalimi naselji in območji ter povezave 

znotraj naselij. 
 

Poudarjeno je bilo, da tipi kolesarskih poti, ki ustrezajo sodobnemu povpraševanju, ustrezajo tudi 
naravovarstvenim zahtevam in zaradi tega ne zmanjšujejo atraktivnosti okolja. Da lahko govorimo o 
kolesarski poti, morajo biti izpolnjeni določenim pogoji kot: 
 

 prometna urejenost in opremljenost 
 informacije (tematske karte) o dostopnosti in zahtevnosti, servisu, turističnih atraktivnostih, 

postojankah, prvi pomoči itd., 
 transport koles, izposojevalnice, servisi, 
 počivališča in možnosti okrepčitve, 
 varnost, 
 opisi poti in znamenitosti, 
 organizirano vodništvo oziroma spremstvo, 
 možnost izposoje in popravila koles in  
 druge kakovostne zahteve posameznih tržnih segmentov. 

 
Posebej je bilo govora o pomenu in povezavi kolesarjenja in zdravja. Zaradi svoje dostopnosti, 
cenovne sprejemljivosti in vsestranske učinkovitosti, je kolo postalo nepogrešljiv športni rekvizit 
dobršnega dela populacije Modrega planeta na pragu tretjega tisočletja. Kolesarjenje je priporočljivo v 
vseh starostnih obdobjih, zdravim in bolnim, tudi tistim, ki imajo težave s srcem in ožiljem, pa dihali 
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in prebavili, gibalnim sistemom in ostalimi telesnimi funkcijami in sistemi. Omenja tudi ugotovitve 
psihologov in sociologov, da je človek, ki se giblje (kolesar), veliko bolj »ekstravertiran«, sproščen, 
ustvarjalen, domiseln in originalen od svojih »sedentarnih« vrstnikov. 
 
V okviru Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je bila zasnovana akcija "Bistro glavo 
varuje čelada". Kolesarji so namreč poleg pešcev najbolj ogrožena in izpostavljena skupina prometnih 
udeležencev. Študije so pokazale, da uporaba čelade  pri motoristih pomembno zmanjša tveganje za 
poškodbe glave, domače študije pa so pokazale, da so v obdobju od leta 1985 do 1993 predstavljale 
poškodbe glave 57,5% smrtnih poškodb kolesarjev v vseh starostnih skupinah. 
 
Udeleženci posveta so oblikovali tudi zaključke, predloge in pobude, ki obsegajo 23 točk in  so z 
različnih vidikov usmerjene v razvoj turističnega kolesarstva in spodbujajo posamezne subjekte k 
sodelovanju in h konkretnim aktivnostim v prizadevanjih za popularizacijo in večji razmah kakovostne 
in zanimive ponudbe turističnega kolesarjenja v Sloveniji. 
 

14.6.2 ˝Leto športa v turizmu˝ Turistična Zveza Slovenije, Ljubljana, 1998 
 
Dokument je nastal na osnovi dogovora in aktivnostih štirih slovenskih nacionalnih organizacij in 
sicer dveh s področja turizma: Turistične zveze Slovenije in Centra za promocijo turizma Slovenije in 
dveh s področja športa: Olimpijskega komiteja Slovenije in Fakultete za šport. Osnovne ideje so se 
porajale na posvetih o povezovanju športa in turizma 1996 na Rogli in 1997 v Portorožu. Dogovorjeno 
je bilo, da se v letu 1998 še posebej posveti povezovanju in poudarjanju športnih vsebin v celoviti 
turistični ponudbi. Oblikovan je bil tudi slogan "Slovenija –  dežela aktivnega oddiha!", ki je uspešno 
promoviral osnovno idejo. 
 
Temeljne zasnove leta športa v turizmu so bile: 
 

• oblikovanje turističnih programov, obogatenih s športnimi vsebinami na podjetniški, 
lokalni in regijski ravni, 

• programi aktivnosti, ki jih uresničujejo športne, turistične in druge organizacije, društva in 
druge institucije v določenem kraju, 

• športno-turistični proizvodi podjetij, zavodov in drugih, 
• programi in prireditve na državni ravni 
• širjenje društvene aktivnosti v športu in turizmu, 
• ozaveščanje, zlasti mladine za razvoj turizma in športa preko medijev. 

 
Osnovne skupne aktivnosti so bile usmerjene v: 
 

 programe ozaveščanja 
 programe animacije in  
 programe dejavnosti. 

 
Za vsebinske smernice leta športa v turizmu so bili pomembni sklepi in priporočila dvodnevnega 
posvetovanja 1996 na Rogli. Nekateri pomembnejši sklepi, priporočila in naloge so bile: 
 

 uveljavlja se prepričanje in praksa, da sta šport in turizem neločljivi del celovite in kakovostne 
turistične ponudbe, 

 v RS se športne dejavnosti prepočasi uveljavljajo kot sestavine turistične ponudbe, 
 promocija turističnih proizvodov premalo upošteva športne vsebine, 
 športna aktivnost prebivalstva postaja v povezavi s turizmom pomembna ekonomska 

kategorija, 
 strategijo razvoja športa v RS je treba dopolniti s športnimi usmeritvami in vsebinami, 
 nujno je, da turistična in športna društva med seboj sodelujejo, 
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 športno turistične aktivnosti naj tečejo vse leto in se prilagajajo pomladanskim, poletnim, 
jesenskim in zimskim zahtevam športno-turističnega povpraševanja, 

 posebej so poudarjeni projekti aktivnih dopustov, dnevni in vikend programi, programi 
zdravja, … 

 večje mednarodne in domače športne prireditve najširše promovirati kot zanimive in izjemne 
turistične dogodke, 

 priporoča se organizacija podobnih posvetov v večjih turističnih centrih, v zdraviliščih in 
drugod, kjer je izražen skupni interes, 

 s skupnimi aktivnostmi turističnih in športnih društev pospešiti projekte Kolesarjenje v 
turistični ponudbi, projekte popotništva, evropske pešpoti in druge. 

 
Štiri osnovne organizacije so pri oblikovanju vsebine in aktivnosti leta športa v turizmu  sodelovale 
predvsem z naslednjimi aktivnostmi: 
 
Center za promocijo turizma Slovenije naj bi prek svojih komunikacijskih poti in poslovnih partnerjev 
za promocijo ter trženje športne ponudbe v Sloveniji uporabljal vsa razpoložljiva marketinška orodja. 
 
Olimpijski komite Slovenije nadaljuje sodelovanje z lokalnimi radijskimi postajami pri čemer naj bi 
bil dan poudarek temam športa in turizma, nadaljuje s športno turističnimi aktivnostmi  z olimpijsko 
kartico in vključuje v turistično informacijsko mrežo s predstavitvami športnih programov. 
 
Turistična zveza Slovenije se obveže za spodbujanje turističnih društev in zvez pri pripravi 
programov, kjer se povezujejo športni in turistični interesi, za pregled že delujočih športnih programov 
v društvih, za rabo slogana Slovenija – dežela aktivnega oddiha v vseh oblikah in dejavnostih 
Turistične zveze Slovenije (na plakatih, vabilih, prireditvah, športnih proizvodih, tekmovanjih, …) in 
ob zaključku leta analizirati rezultate in podeliti priznanja za posebno prizadevanje pri aktivnostih, 
povezanih z letom športa v turizmu. 
 
Fakulteta za šport naj bi dala več poudarka raziskovalnemu delu na področju športa in turizma, 
uveljavljanju športnih strokovnjakov v turističnih organizacijah, poskrbela za ustrezne turistične 
vsebine na dodiplomskem in podiplomskem študiju, ter spodbujala študente k diplomskim, 
magistrskim in drugim nalogam na področju povezovanja, odnosov in skupnih aktivnosti športne in 
turistične sfere. 
 

14.6.3 Gradiva ˝Projektnega Sveta kolesarstvo v Turizmu˝ pri TZS 
 
Na 23. redni seji skupščine Turistične zveze Slovenije v letu 1994 je bila dana prva pobuda za 
oblikovanje projekta "Kolesarstvo v turizmu". V januarju 1995 je predlog realiziran, na podlagi 
posveta je bila izdana tudi že obravnavana brošura v okviru turistične misli. 
 
Osnovni cilj projekta je čim bolje povezati različne subjekte na nacionalni, regijski in lokalni ravni, ki 
lahko kakor koli pomagajo in sodelujejo pri razvoju kolesarstva in še posebej turističnega kolesarjenja 
v Sloveniji. Zaradi tega je načrtovana sestava projektnega sveta široko zasnovana s predstavniki 
Ministrstva za promet in zveze, z Direkcije za ceste RS, s Ministrstva za okolje in prostor, s 
Ministrstva za šolstvo in šport,  s Ministrstva za notranje zadeve, s Sveta za preventivo v cestnem 
prometu, z Univerze v Ljubljani -  Fakultete za šport, z Olimpijskega komiteja Slovenije – združenja 
športnih zvez in posebej s Kolesarsko zvezo Slovenije, s centra za promocijo turizma Slovenije, 
predstavniki zavodov, turističnih in športnih organizacij ter podjetij na lokalni ravni in s Turistične 
zveze Slovenije.  
 
Cilj delovanja projektnega sveta je, da spodbudi vse zgoraj omenjene subjekte k povečanju 
prizadevanj in k dejavnostim, ki so usmerjene v razvoj kolesarskega prometa, splošne rabe koles in 
kolesarskega turizma. V ospredju so dejavnosti kot npr.: 
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• oblikovanje ustrezne zakonodaje in njenega stalnega dopolnjevanja, 
• enotna politika označevanja javnih cest in s tem tudi označevanja kolesarskih poti na 

območju Slovenije, kolesarske povezave morajo imeti hitro razpoznavne in enostavne 
označbe, primerljive z omrežjem mednarodnih kolesarskih povezav, 

• izdelava kakovostnega promocijskega in kartografskega materiala, 
• izdelava in spoštovanje kolesarskega kodeksa v naravnem okolju, 
• vključevanje javnih prevoznikov (avtobus, vlak) z omogočanjem prevoza koles na za 

kolesarske turiste zanimive kraje in izhodišča, 
• urejanje ostale kolesarske infrastrukture: kolesarnice, parkirišča za kolesa, servisi za 

vzdrževanje in popravilo koles, kolesarjem prijazna gostišča, … 
• povezovanje turističnih in kolesarskih društev pri načrtovanju in izvedi skupnih akcij in 

prireditev, ki so povezane s kolesarjenjem, 
• kakovostno izobraževanje in vzgoja najmlajših pri prvih srečanjih s kolesi, 
• poenostavitev postopkov pri izdaji ustreznih dovoljenj  za izvedbo kolesarskih prireditev, 
• usklajevanje, medsebojna pomoč in spodbujanje pri prizadevanjih za razvoj kolesarskega 

turizma v Sloveniji.  
 

14.6.4 Posvet  ˝Turizem in šport v  21. Stoletju˝, Rogla, 1996 
 
Leta 1995 je dozorela ideja o skupni obravnavi problemov in vprašanj, ki jih prinaša s seboj 
povezanost športa in turizma. Pobude so se uresničile v izvedbi 1. strokovnega posveta na katerem so 
bila z različnih zornih kotov obravnavana tovrstna vprašanja.  
 
Ugotovljeno je bilo, da sta šport in turizem tisti dve področji, ki lahko pomembno prispevata k 
mednarodni uveljavitvi Slovenije in k njenemu hitrejšemu vključevanju v evropske turistične tokove. 
Primerjalne prednosti športa in turizma, predvsem njuno povezanost naj bi zato v celoti izkoristili in 
udejanjili v praksi. Poudarjeno je bilo, da naravne danosti Slovenije omogočajo pospešen razvoj 
turizma, saj so njena krajinska bogastva, gotovo vabljiva za turiste, ki želijo preživeti svoj prosti čas 
na oddihu v neokrnjeni naravi. Turizem postaja vse pomembnejša gospodarska panoga, njegovo še 
večjo uveljavitev doma in v svetu pa med drugim pogojuje tudi kakovostna turistična ponudba. 
 
Sprejeta je bila ugotovitev, da mora konkurenčnost in prepoznavnost Slovenije kot turistične dežele v 
evropskem pa tudi v svetovnem prostoru temeljiti na njeni kakovostni turistični ponudbi, katere 
sestavni del naj bi bile v večji meri kot do tedaj tudi športne vsebine. Te so poleg drugega zanimive 
tako za domače kot tudi za tuje goste. Med raznolike športne vsebine naj bi vključili tudi programe 
kolesarjenja, ki so lahko zanimivi za posamezne ciljne skupine turistov. Vključevanje športa v 
turistično ponudbo lahko pomembno prispeva k hitrejšemu razvoju turizma v posameznih slovenskih 
regijah in turističnih območij pa tudi v Sloveniji kot celoti. Zato naj bi se  Slovenija tudi po tej poti 
vključila v evropske turistične tokove, njene primerjalne prednosti pri povezanosti športa in turizma 
pa morajo imeti ne le promocijske, marveč tudi ekonomske učinke. 
 
Na posvetu je bilo med drugim naglašeno, da so spoznanja o skupnem razvoju športa in turizma 
usmerjena v medsebojno povezovanje tako, da šport bogati turizem in obratno turizem bogati šport. 
Prav simbioza obeh področij omogoča hitrejši razvoj tako turizma kot tudi športa. Pri tem ne gre le za 
uveljavljanje športa in turizma med ostalimi področji človekovega delovanja in ustvarjanja, marveč so 
njune dimenzije mnogo širše.  
 
Turizem in šport sta si po svoji funkciji zelo blizu, v svojem bistvu pa sta sorodna pojava. Njuna 
povezanost je bila vidna že na samem začetku razvoja, saj so bili nosilci teh dveh pojavov po pravilu 
isti subjekti. Seveda pa se je odnos med športom in turizmom skozi posamezna razvojna obdobja 
spreminjal vse do povezanosti, ki jo poznamo danes. Oba pojava šport in turizem sta v svojem 
generičnem bistvu osnovana na neekonomskih motivih. Dejavni udeleženci v športu in turizmu ne 
pridobivajo sredstev za svojo eksistenco, marveč jih nasprotno trošijo, da bi zadostili svojim 
razvedrilnim, zdravstvenim, socialnim, kulturnim in drugim potrebam.  
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Na posvetu so bila sprejeta dejstva o pozitivnih učinkih ukvarjanja z različnimi športnimi oziroma 
športnorekreativnimi dejavnostmi, ki se odvijajo izven delovnega in bivalnega okolja turistov. Ti 
učinki so ugotovljivi in neposredno vidni na človekovem organizmu. Naglašeno je bilo, da sodobno 
preživljanje oddiha temelji na dejavnostih, ki izhajajo iz človeka oziroma njegovih potreb in želja, 
hkrati pa spodbujajo njegovo kreativnost in omogočajo potrjevanje lastne osebnosti v povsem 
drugačnih razmerah kot veljajo za delo in življenje v domačem okolju. V ospredju naj bi bil torej 
aktiven oddih, ki naj bi imel na osnovi številnih raziskav veliko prednosti pred pasivnim preživljanjem 
prostih dni v posameznih turističnih krajih. 
  
Nadalje je bilo ugotovljeno, da je drugi vidik športa v turizmu povezan z razvojem obeh sodobnih 
človekovih dejavnosti. Dokazano je namreč bilo, da organizacijsko in vsebinsko dobro zasnovana 
športna ponudba bogati turizem in posredno ali neposredno vpliva na njegov hitrejši razvoj. Vse 
turistično razvitejše dežele v svetu bogatijo svojo turistično ponudbo z različnimi športnimi programi 
vendar tako, da v kar največji meri zadovoljujejo potrebe, interese in želje gostov. Zaradi razmeroma 
visoko dosežene ravni v razvoju športa oziroma športne rekreacije v posameznih deželah oziroma 
državah je razumljivo, da se gostje iz takih okolij tudi na letnem oddihu želijo ukvarjati z različnimi 
športnimi dejavnostmi. Če želimo zadovoljiti vedno bolj zahtevne goste, moramo zato ustvariti pogoje 
in pripraviti različne športne programe in modele.  
 
Slovenija naj bi bila na mednarodnem turističnem trgu prepoznavna po taki športno - turistični 
ponudbi, v okviru katere bodo lahko domači in tudi tuji gosti v vsakem letnem času preživeli športno 
dejaven oddih. To pomeni, da bi morali uravnoteženo poskrbeti za programsko športno ponudbo tudi v 
pomladanskem in jesenskem času in ne le, v do sedaj sicer bolj poudarjenem poletnem in zimskem 
obdobju. To bi morala biti naša prednost, zato je treba skrbno slediti razvojnim trendom športa v 
Evropi in v svetu, še zlasti v turistično razvitih deželah. 
 
Kot je bilo ugotovljeno na posvetu je več poti in načinov za to, da postane turizem v Sloveniji v 
povezavi s športom pomembna sestavina kakovosti življenja prebivalstva, hkrati pa tudi pomemben 
del narodovega gospodarstva. Ena od teh vodi preko ozaveščanja prebivalstva in spreminjanja 
ustaljenih miselnih vzorcev.  
 
Druga pot za promocijo športa in turizma v Sloveniji, ki je morda še pomembnejša, pa vodi preko 
vlade in vladnih institucij, ki morajo voditi ustrezno turistično politiko. Ta mora izhajati iz spoznanja, 
da je treba turizem sprejeti kot temeljno smer razvoja, skladno s politiko razvoja gospodarstva. V 
okviru politike razvoja turizma pa mora imeti šport pomembno mesto. V sedanjem času s stanjem na 
tem področju še ne moremo biti zadovoljni. 
 
Spremembo takega neugodnega stanja lahko dosežemo le z vključevanjem vseh odločujočih 
dejavnikov, ki lahko na različnih ravneh prispevajo svoj delež k hitrejšemu in bolj kakovostnemu 
razvoju turizma. Eden izmed ukrepov za spremembo navedenega stanja je  temeljila na sprejemu 
»Resolucije o strateških ciljih na področju razvoja turizma v Republiki Sloveniji s programom 
aktivnosti in ukrepov za njeno izvajanje«, ki jo je na začetku leta 1995 sprejel slovenski parlament. Iz 
Resolucije so jasno izhajale naloge državnih in drugih institucij, ki so odgovorne za razvoj turizma in 
povezovanje s posameznimi področji, med katerimi je pomembno tudi povezovanje s športom. 
 
Na posvetu je bila med drugim obravnavana tudi problematika menedžmenta športa v turizmu, dalje 
podjetništva in marketinga, trženja športnih proizvodov v neposrednem športno-turističnem okolju, 
problematika izobraževanja kadrov in vprašanja naravovarstva v povezavi s športom in turizmom.   
 
Ob zaključku so bile izdvojene nekatere najpomembnejše naloge iz strateških opredelitev in strukture 
načrtovanih aktivnosti na področju športa in turizma v Sloveniji, tako da bi na najvišji ravni morali: 
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 uveljaviti in izvajati sprejeto turistično politiko na celotnem območju Slovenije; 
 

 uskladiti interese za izkoriščanje prostora in naravnih danosti ter posameznih dejavnosti na 
tem prostoru, v kar morajo biti v optimalni meri vključene tudi športne površine in objekti; 

 
 pripraviti in uresničiti modele za smotrno izkoriščanje naravnih dobrin in danosti, kar pomeni 

v večji meri vključiti načela naravovarstva in tako imenovanega »mehkega turizma« ter 
ponuditi in izvajati take športne programe in s takim številom turistov, da se odpravijo oz. v 
kar največji možni meri zmanjšajo negativni vplivi na okolje; 

 
 pospešiti razvoj komunalne in prometne infrastrukture ter komunikacij, kar je za izvajanje 

posameznih športnih programov v celoviti turistični ponudbi velikega pomena; 
 

 ustvariti pogoje za varnost in zaščito turistov na področju turizma nasploh pa tudi pri izvajanju 
posameznih športnorekreativnih aktivnosti; 

 
 pospešiti razvoj podjetništva na področju športa in turizma s čemer bi ustvarili dodatne pogoje 

za hitrejši razvoj turizma kot gospodarske dejavnosti. 
 

14.6.5 Posvet ˝Slovenija, Dežela aktivnega oddiha˝, Portorož, 1997 
 
Potreba po tesnejšem povezovanju športa in turizma v Sloveniji je leta 1987 pogojevala organizacijo 
in izvedbo 2. strokovnega posveta z naslovom »Slovenija, dežela aktivnega oddiha in z ožjo tematiko, 
kjer so bila obravnavana vprašanja povezana s »pomenom in vlogo športnih storitev v turistični 
ponudbi.« Posvet je bil v bistvu nadaljevanje prizadevanj, da bi še bolj povezali obe, za Slovenijo 
pomembni področji – šport in turizem. Hkrati naj bi bila to tudi priprava na organizacijo, vsebinsko 
zasnovo in izvedbo »Leta športa v turizmu 1998«. V obravnavi so bili dani poudarki posameznim 
športnorekreacijskim programom v okviru celovite športno-turistične ponudbe. Med temi je 
kolesarjenje zavzemalo vidno mesto. Potrjeno je bilo, da mora strategija razvoja slovenskega turizma 
vključevati športno-turistično ponudbo oziroma, da naj šport postane nenadomestljivi del slovenskega 
turističnega proizvoda. Navedenih je bilo več razlogov za to, najpomembnejši pa so izhajali iz 
razvitosti športa v državah, ki so za Slovenijo pomenili primarne turistične trge (Nemčija, Avstrija, 
Belgija, Nizozemska). V teh državah je šport dosegel visoko razvojno stopnjo, zato je razumljivo, da 
se gostje iz teh okolij želijo ukvarjati z izbranimi športnimi dejavnostmi. 
 
S športnimi programi naj bi pomembno obogatili turistično ponudbo, ki naj bi bila na voljo gostom 
tudi spomladi in jeseni, torej izven obeh klasičnih sezon – poletja in zime. Poleg kulturnih, družbenih, 
gospodarskih, naravnih in drugih dogodkov, naj bi za promocijo Slovenije in njenega turizma 
izkoriščali tudi različne športne dogodke. V povezavi s kolesarjenjem naj bi posebej izkoristili znano 
mednarodno kolesarsko prireditev »Giro di Italia« in druge kolesarske prireditve nacionalnega 
oziroma regionalnega pomena (npr. »Kolesarska dirka po Štajerski«, »Turistični kolesarski maraton 
okoli Pohorja«, »Po sadno vinskih cestah« itd.).  
 
Kolesarjenju je bilo na posvetu kot zelo zanimivemu segmentu slovenske turistične ponudbe dana 
posebna pozornost. Razmah kolesarjenja v posameznih evropskih državah je namreč omogočil razmah 
kolesarjenja tudi na dopustu. Zato bi morali te razvojne trende izkoristiti in vanje vključiti tako 
domače kot tudi tuje goste. Turisti namreč kolesarjenje sprejemajo kot možnost gibanja ter 
športnorekreativnega udejstvovanja ter spoznavanja naravnih lepot in danosti Slovenije. Hkrati je bilo 
kolesarjenje ovrednoteno kot življenjski slog posameznih skupin prebivalstva – otrokom je igra, 
nekaterim okolju in prostoru prijazen način prevoza in mnogim turistom prijetno obliko zdravega in 
športnega življenja. Naglašeno je bilo, da sodobni turist, ki mu Slovenijo predstavimo kot njegov 
potovalni cilj, med drugim pričakuje tudi organizirano ponudbo kolesarjenja. V zvezi s tem so bila 
obravnavana vprašanja cestnega omrežja, ki bi bilo primerno in prijazno za kolesarje. Glede na 
ekološko čisto prevozno sredstvo naj bi zgradili novo kolesarsko infrastrukturo, jo ustrezno kartirali in 
označili. Izražene so bile želje, da bi spodbudili nove možnosti razvoja kolesarstva v turistični ponudbi 
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in oblikovanje turističnega kolesarskega proizvoda. Zato naj bi osnovali in zgradili »državno 
kolesarsko omrežje« na eni strani in »kolesarske poti« na drugi. Že takrat je bil osnovan projektni svet 
za izvedbo projekta »Kolesarjenje in turizem« v Sloveniji. V okviru Ministrstva za promet in zveze je 
direkcija RS za ceste uvedla v svoj program področje kolesarjenja s stališča oblikovanja državnega 
kolesarskega omrežja. Sestavljale naj bi ga daljinske kolesarske povezave, glavne kolesarske povezave 
in regionalne kolesarske povezave. Takrat je bilo opredeljeno, da naj daljinske kolesarske povezave 
omogočajo navezavo slovenskega omrežja na omrežje evropskih kolesarskih poti in omogočajo tranzit 
skozi Slovenijo. Glavne kolesarske povezave naj omogočajo povezave med središči regionalnega 
pomena, regionalne kolesarske povezave pa naj omogočajo dostop do najpomembnejših turističnih 
območij ali središč ter naravnih arheoloških in zgodovinskih znamenitosti. Kolesarske poti v 
posameznih lokalnih skupnostih naj bi svojo vlogo in funkcijo dopolnjevali kot integrirani turistični 
proizvod v okviru državnega kolesarskega omrežja. 
 
V zvezi s športom in turizmom so bili obravnavani kadri, ki naj bi vodili prenovljene športno-
turistične programe v različnih turističnih okoljih, vse od poletnih in zimsko-športnih središč, 
turističnih kmetij, planinskih in gorskih središč do zdraviliških središč in kontinentalnih turističnih 
centrov. Posvet v Portorožu je v celoti potrdil pomembnost športnih programov za celotno turistično 
ponudbo, predvsem v smislu njene obogatitve. Med posameznimi športnimi programi naj bi imeli 
programi kolesarjenja pomembno mesto. Tovrstna ponudba omogoča dodatno povpraševanje in 
privablja dodatne goste. Na ta način se podaljšata poletna in zimska sezona v jesen in pomlad, kar 
pomeni celoletno turistično dejavnost in prisotnost na različnih turističnih trgih. V poslovnem in 
gospodarskem smislu bi bili na osnovi tega vidni tudi posredni in neposredni gospodarski učinki. 
 

14.6.6 Posvet ˝Šport in turizem˝, Maribor, 1998  
 
Posvet v Mariboru (1998) je bil organiziran in izveden v znamenju vseslovenske akcije »Leto športa v 
turizmu«. Ob tem je bila znova naglašena potreba po tesnejšem in globljem sodelovanju in 
povezovanju športa in turizma. Šport kot zanimivo področje ponuja turizmu različne športne storitve 
in proizvode, ki izhajajo iz vseh segmentov športa. Tako so zanimivi športni programi za otroke in 
mladino, ki so lahko vključeni v zanimive turistične proizvode. Del teh programov, med katerimi so 
tudi tisti, ki vključujejo različne oblike kolesarjenja se lahko izvajajo v različnih šolah v naravi, na 
športnih taborih ter v drugih oblikah, ki so namenjene mladini (kolesarsko turistične delavnice).  
 
Drugi segment, kjer šport lahko obogati turistično ponudbo je področje vrhunskega športa. Priprave 
vrhunskih športnikov lahko potekajo v posameznih športno-turističnih središčih, s čemer  se 
promovirajo tudi posamezne turistične destinacije. V zvezi z vrhunskim športom je smiselno izkoristiti 
različne državne in mednarodne športne prireditve, kamor seveda spadajo tudi mednarodne kolesarske 
prireditve. 
 
Tretji segment s področja športa, ki je posebej zanimiv za turizem izhaja iz najbolj množične oblike 
športa, to je športne rekreacije. Številne športno-turistične proizvode, ki imajo tudi svojo neposredno 
ekonomsko vrednost, je mogoče oblikovati z vsebinami rekreativnega športa. Iz navedenega izhaja, da 
rekreativno kolesarjenje lahko pomembno dopolni športno-turistično ponudbo posameznih turističnih 
območij, zato je treba to priložnost v celoti izkoristiti. 
 
Poleg navedenih treh segmentov pa se različne športne vsebine pojavljajo tudi v okviru tako 
imenovanega zdraviliškega turizma oziroma zdravstveno-turističnih programov. To se danes kaže tudi 
v različnih »wellness programih, ki so na evropskih turističnih trgih še posebej zanimivi. Nasploh je 
bila v Mariboru potrjena ugotovitev, da je šport lahko pomemben turistični proizvod oziroma 
proizvod, ki se lahko uspešno trži tudi na mednarodnem turističnem trgu in je hkrati vsebina »event 
marketinga«, torej trženja dogodkov v določeni turistični destinaciji. Šport s svojimi raznolikimi 
programi ne predstavlja osnove turistične ponudbe, pač pa je njena dodana vrednost, kar velja tudi za 
programe kolesarjenja. Kot turistični proizvod pa lahko deluje le v primeru, če je z njim obogatena že 
obstoječa turistična infrastruktura. 
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14.7 Priloga 8: Opredelitev vrst kolesarjenja 
 
Kolesarjenje je ena izmed tistih aktivnosti, ki v sebi združuje različne oblike udejstvovanja in se lahko 
uporablja v različne namene. O kolesarjenju lahko govorimo kot o tekmovalni športni panogi, 
športnorekreativni in turistični dejavnosti in kot o načinu prevoza.  
 
4.1 Dnevno (utilitarno) kolesarjenje 
 
Za to vrsto kolesarjenja je značilno, da se vanj vključujejo kolesarji, ki se vsakodnevno vozijo na delo, 
v šolo, po nakupih ali zaradi drugih obveznosti. Kolo se uporablja kot sredstvo za prevoz. Nekateri ga 
opredeljujejo tudi kot dnevno – migracijsko kolesarjenje. 
  
a) Kolo in kolesarska oprema 
 
Za varno pot od doma do izbranega cilja in nazaj je potrebno imeti primerno, pravilno opremljeno in 
vzdrževano kolo. Glede na bogastvo tovrstne ponudbe, je mogoče izbrati veliko ustreznih različic 
koles, ki pa morajo zadostiti pogojem in potrebam vožnje v primestnem in mestnem okolju ter morajo 
biti primerna glede na spol, velikost in težo kolesarja ter način oz. tehniko vožnje. Najprimernejše je 
gotovo kolo, ki se prodaja pod oznako "city bike" – mestno kolo. Oprema kolesa je zakonsko določena 
in sleherni kolesar mora spoštovati predpisana določila. Poleg tega pa je za varno in praktično vožnjo 
dnevnega kolesarja zelo priporočljivo imeti na kolesu ustrezen prtljažnik oz. košaro spredaj ali zadaj, 
ki zagotavlja varno vožnjo in prevoz prtljage. Enako velja tudi za opremo, povezano z vožnjo 
najmlajših družinskih članov (sedež spredaj ali zadaj). Poleg predpisane kolesarske opreme je 
priporočljiva še dodatna oprema, ki omogoča še bolj udobno in varnejšo vožnjo. Sem spadajo različna 
svetlobna in svetleča telesa, ki se bodisi nahajajo na kolesu, oblačilih ali na ostali opremi kolesarja 
(nahrbtnik, čevlji, čelada, …).  
 
Poleg zakonskega določila o obvezni uporabi čelad za otroke, je priporočljivo, da tovrstno zaščitno 
sredstvo uporabljajo tudi odrasli kolesarji. Priporočljivo je, da ima sleherni kolesar doma vsaj 
najnujnejšo kolesarsko opremo (tlačilka, različni rezervni deli) in osnovno orodje.  
 
b) Shranjevanje koles doma 
 
Med osnovnimi pogoji, ki se nanašajo na dnevno oz. utilitarno kolesarjenje je posedovanje kolesa in 
možnosti za njegovo shranjevanje v domači bivalni enoti (shramba v hiši oz. v bloku, kolesarnica v 
neposredni bližini doma). V današnjem času se v zvezi s tem v srednje velikih in večjih slovenskih 
urbanih središčih pojavlja pereč problem varovanja koles oz. njihovih sestavnih delov zaradi 
neurejenih, slabo načrtovanih in slabo vzdrževanih kolesarskih shramb. Zaradi tega vsakodnevni 
kolesarji  pogosto shranjujejo svoja kolesa v stanovanjih (tudi v višjih nadstropjih), balkonih, terasah 
in drugih pomožnih prostorih. Tudi zaradi navedenega ni mogoče pričakovati širjenja tovrstnega 
kolesarjenja med prebivalstvom. 
 
Načrtovanje gradnje prihodnjih stanovanjskih objektov oz. sosesk bi moralo upoštevati vključevanje 
večjih kolesarskih shramb oziroma enot, saj dosedanji tovrstni prostori v glavnem ne zadoščajo niti 
osnovnim potrebam oz. standardom shranjevanja. Poleg tega bodo potrebne široke in različne 
ozaveščevalne akcije, ki naj bi dvignile kulturo bivanja in vedenja vsakodnevnih kolesarjev.  
 
c) Kolesarske povezave 
 
Med temeljne pogoje, ki so potrebni za normalno in varno dnevno kolesarjenje, uvrščamo tudi 
primerne kolesarske povezave. Te bi morale omogočati hitre in enostavne povezave in prehode iz 
različnih delov urbanih naselij – stanovanjskih sosesk do delovnih mest, šol, nakupovalnih centrov, 
centrov razvedrila, zabave in športa ipd. Za prehode z obrobij naselij v središča bi morale biti zgrajene 
ustrezne kolesarske poti, ki so v bistvu javne ceste, namenjene izključno kolesarskim uporabnikom (in 
morda tudi rolarjem) oz. kolesarskemu prometu. Te naj bi potekale v prijaznem okolju samostojno in 
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ločeno od drugih javnih cest namenjenih motornemu prometu. Poleg navedenega med kolesarske 
povezave, ki naj bi jih izkoriščali dnevni kolesarji štejemo tudi kolesarske steze, ki so sestavni del 
cestišča. Te so nivojsko ali kako drugače (zelenica, stopnica, …) ločene od vozišča. V središčih mest 
je zagotovo najustreznejša rešitev kolesarski pas na vozišču ali pločniku, ki kolesarja fizično ločuje od 
vozišča in je lahko označen s posebno (rdečo) barvo.  
Vse omenjene povezave morajo biti opremljene z ustrezno in vsem (kolesarjem, pešcem, voznikom) 
lahko razumljivo signalizacijo, ki kolesarja zanesljivo vodi k želenemu cilju.  
 
d) Shranjevanje koles izven doma 
 
Dnevni kolesar naj bi v načrtovanem času s svojim kolesom dosegel zadani cilj (delovno mesto, šola, 
nakupovalno središče, …). Na cilju morajo biti dane možnosti za varno shranjevanje koles, kar še 
zlasti velja za šole in različne večje ustanove, v katerih preživijo kolesarji (učenci, študentje, 
zaposleni, …) tudi tretjino dneva z zavestjo, da jih bodo kolesa počakala v brezhibnem stanju. Od 
vsakokratnih možnosti ustanove, organizacije oz. podjetja je odvisno, na kakšen način bodo rešili in 
organizirali shranjevanje koles. Glede na to, da se kolesarji vozijo v različnih vremenskih pogojih, bo 
morali poskrbeti tudi za pokrite shrambe. Če je le možno, naj bi bile te varovane, ograjene in varno 
zaklenjene. Tudi v tem primeru je smiselno naglasiti kulturo obnašanja, ki naj jo upošteva sleherni 
kolesar.  
 
e) Trgovine in servisi 
 
V slovenskem prostoru obstaja razvejana mreža kolesarskih trgovin in tudi servisov. Poleg domačih 
izdelkov je na trgu mogoče dobiti raznovrstna tuja kolesa različnih bolj ali manj uveljavljenih 
blagovnih znamk najrazličnejših kakovostnih razredov. Glede na razvoj kolesarstva v Sloveniji in 
vedno večje število strokovnjakov, ki se ukvarjajo s prodajo in servisiranjem koles, lahko pričakujemo 
ustrezno svetovanje, ki naj bi ga bili deležni potencialni kupci. Ob nakupu kolesa pa v večini primerov 
kupci dobijo tudi informacije o pogojih vzdrževanja in rednega servisiranja koles. Te nasvete naj bi 
tudi upoštevali v celoti, redno servisirali svoja kolesa in s tem prispevali k varnejši vožnji.  
 
f) Psihofizične sposobnosti in pripravljenost kolesarja 
 
Na današnji stopnji razvoja prometa in različnih prometnih sredstev so pomembne ustrezne 
psihofizične sposobnosti slehernega kolesarja, ki se vključi v promet. To predpostavlja primerno 
telesno pripravljenost in vzdrževanje telesne kondicije skupaj z uravnoteženim delovanjem drugih 
organskih sistemov in podsistemov. Kolesar mora vzdrževati osnovne gibalne sposobnosti kot so 
vzdržljivost, moč, gibljivost, ravnotežje in koordinacija, ki so pomembne za uspešno in varno 
kolesarjenje. Skladno z veljavno zakonodajo se mora kolesar izogibati vseh psihoaktivnih snovi, ki 
tako ali drugače negativno učinkujejo na posamezne psihofizične sposobnosti, ki so odgovorne za 
uspešno kolesarjenje.  Ker je kolesar še posebej ogrožen (v odnosu do voznikov avtomobilov in drugih 
udeležencev v prometu), je potrebno skrb za ohranjanje navedenih sposobnosti še posebej poudariti. S 
strokovnega vidika je mogoče pripraviti ustrezne programe za pridobivanje in ohranjanje psihofizičnih 
sposobnosti glede na spol, starost, raven gibalnih sposobnosti, zdravstveno stanje in druge dejavnike in 
tako prispevati delež k dvigu gibalno športne kulture posameznika. In nenazadnje je tudi kolesarjenje 
primerna aerobna aktivnost, ki že sama po sebi pozitivno vpliva na prej navedene sposobnosti. 
 
4.2 Športno kolesarjenje (cestno in gorsko) 

 
Predstavlja različne treninge in tekmovalne oblike kolesarjenja kot npr. cestno kolesarjenje, gorsko 
kolesarjenje s posameznimi različicami (spust, vzpon, paralelni slalom, etapna dirka, akrobatika, kros, 
orientacija na kolesu), kolesarjenje na velodromu s posameznimi različicami, kolesarjenje v okviru 
duatlonov ali triatlonov.  
Tekmovalno kolesarstvo v današnjem času sestavljata dve kolesarski veji -  gorsko in cestno 
kolesarstvo. Ti dve veji združuje kolesarska zveza. Kolo je skupni rekvizit, vendar se kolesa za 
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posamezne discipline med seboj razlikujejo že na pogled, pa tudi s tehničnega vidika so med njimi 
velike razlike.  
 
V tekmovalnem kolesarstvu so tekmovalci razdeljeni v starostne kategorije. Tekmovati začnejo že 
kategorije dečki/deklice v starosti 9 let in naprej do kategorije Elite, ko tekmovalec dopolni 23 let. Ta 
kategorija navzgor ni omejena. Tekmovalci se tako sami odločijo kdaj zaključijo tekmovalno kariero, 
ki ni starostno omejena. Seveda lahko tekmujejo še naprej v kategoriji veterani, a to že spada pod 
rekreativno kolesarstvo. 
 
Tekmovalno kolesarstvo je v svetu uveljavljen šport. V gorskem in cestnem kolesarstvu se iščejo nove 
ideje kako izpeljati dirke, kaj spremeniti, da se bo popularnost še dvignila. V cestnem kolesarstvu je 
mednarodna kolesarska zveza za prihodnje leto pripravila korenite spremembe v pravilniku dirkanja. 
Dvajset najboljših ekip, ki so bile predhodno izbrane, bo moralo nastopiti na vseh večjih dirkah. S tem 
bodo zagotovili visoko kakovost tekmovalcev in tudi večje zanimanje sponzorjev, medijev in vsega, 
kar sodi zraven. Dolgoročno bi bil izvedljiv načrt, da se v Sloveniji organizira dirka na tem nivoju. 
Vsekakor pa je velika promocija tudi, če gre ena od treh največjih etapnih dirk skozi našo domovino.  
V gorskem kolesarstvu smo že imeli dirko najvišjega ranga, svetovni pokal v spustu v Mariboru. Dirka 
je bila na koncu sezone nagrajena tudi kot najbolje organizirana v tistem letu. Teh podatkov vsekakor 
ne gre zavreči. Idealne pogoje imamo za organizacijo svetovnega pokala v krosu in spustu na isti 
termin. V tujini so to pravi spektakli na dveh kolesih.  
 
V ospredje po daljšem času spet prihaja maraton z gorskimi kolesi. V sezoni 2005 bodo določeni 
maratoni šteli kot seštevek za svetovni pokal. Maraton proge so običajno dolge od 60 do 120 km, 
speljane so v naravnem pa tudi urbanem okolju, čez prelaze in odročne gorske vasice. Nekateri 
udeleženci pridejo izključno uživat na take prireditve. Na nekaterih uveljavljenih maratonih v tujini se 
s starta hkrati požene več tisoč tekmovalcev, vseh kategorij.   
 
a)Kolo in kolesarska oprema 
 
Gorsko kolesarjenje 
 
Tekmovalci za svoje nastope in treninge v večini primerov uporabljajo vrhunsko opremo. Glede na to, 
da se gorsko kolesarstvo deli na tri discipline, ločimo tudi tri vrste koles. Vsa kolesa sicer spadajo pod 
gorska kolesa, ampak vseeno so med njimi velike razlike. Kolo za kros je najlažje od vseh treh, teža se 
giblje med 9 in 10 kg. V večini primerov je samo spredaj vzmeteno. V zadnjih letih pa proizvajalci 
koles ponujajo tudi polno vzmetena kolesa za disciplino kros, kar tekmovalcu pomaga na tehnično 
izjemno zahtevnih progah. Oprema, ki jo kolesar potrebuje je čelada, kolesarski dres in kolesarski 
čevlji. Disciplina spust je najhitrejša med vsemi. Kolesa so polno vzmetena. Hod prednjega in 
zadnjega kolesa presega 20 cm. Tekmovalcu omogoča prevoziti tehnične dele z veliko hitrostjo. Kolo 
za spust je hkrati tudi najtežje 16-20 kg. Čelada, ščitniki za hrbtenico, ramena, komolce in kolena so 
obvezna oprema. Tretja disciplina je 4X, vzmeteno je samo prednje kolo. Okvir tega kolesa je 'podrt', 
to pomeni da je pri sedežni opori okvir zelo nizek. To omogoča dolge skoke prek grbin, ker se 
tekmovalec lahko pomakne bolj nazaj glede na kolo in ima hkrati več prostora, da s telesom ublaži 
velike sile pri doskokih. Čelada je tudi tukaj sestavni del opreme, ščitnik za hrbet in ostali ščitniki pa 
so priporočljivi. 
 
Cestno kolesarstvo: 
 
Cestni kolesarji uporabljajo vrhunsko opremo. Cestna kolesa so najlažja kolesa, ki jih je možno kupiti 
na tržišču. Projektanti koles so šli v take ekstreme, da je morala posredovati celo Mednarodna 
kolesarska zveza in določiti najnižjo težo kolesa, s katero lahko kolesar še nastopa na posamezni dirki. 
Sama kolesa pa se nekoliko razlikujejo po aerodinamičnih značilnostih. Tako so kolesa za vožnjo na 
čas bolj aerodinamična kot na primer kolesa, ki jih uporabljajo na cestnih dirkah. Cestni kolesar 
uporablja čelado, dres, kolesarske čevlje in vso ostalo pripadajočo opremo.   
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b)Shranjevanje kolesa doma 
 
Tukaj bi veljalo isto kot pri vseh drugih oblikah, ki so bile navedene. Poudarili bi predvsem čiščenje in 
vzdrževanje vrhunskih tekmovalnih koles. Čistoča kolesa je ključnega pomena za obstoj sestavnih 
delov kolesa, npr. verige, verižnikov, zavor,.... Nesnaga na omenjenih delih pospešuje obrabo le teh in 
posledica je počasnejša vožnja. Na voljo morajo biti sredstva in prostor, kjer se lahko kolo temeljito 
očisti. 
 
c)Kolesarske povezave 
 
Gorski kolesar tekmovalec načeloma izrabi vse možne terene, ki so mu na voljo za trening. Trenira po 
asfaltnih cestah, makadamskih cestah, po stezah in celo brezpotjih. Spekter je res neomejen. V 
današnjem času se v svetu pojavljajo razni kolesarski parki, ki izkoriščajo to neomejenost možnosti. 
Parki olajšajo tekmovalcu npr. vzpon na hrib (zimska infrastruktura) sledi spust v dolini, umetno 
zgrajene grbine z urejenimi doskočišči, na katerih tekmovalci vadijo skoke, razne lestve in ozki 
prehodi za natančnost vožnje. Cestno kolesarstvo spada na cesto. Tekmovalci se tako vozijo po 
urejenih asfaltnih cestah. Res pa je, da izbirajo stranske ceste predvsem za to, da se izognejo vse 
gostejšemu avtomobilskemu prometu.    
 
d)Shranjevanje koles izven doma 
 
Tekmovalno kolo je v bistvu unikat vsakega posameznega tekmovalca. Tekmovalec si ga priredi glede 
na svoje telesne značilnosti, da lahko na dirki maksimalno izkoristi svoje sposobnosti. Pomembno je, 
da je poskrbljeno za shranjevanje takih koles. Tekmovalec mora biti čim bolj sproščen pred svojim 
nastopom, to pa pomeni, da mora biti njegovo kolo popolnoma na varnem.  
 
e)Trgovine in servisi 
 
Tekmovalna kolesa je zelo težko prodajati, ker sodijo v najvišji cenovni razred. Ampak vseeno se 
trgovci opogumljajo in imajo vsaj kakšnega na ogled v izložbah. Tekmovalci tudi niso najboljši kupci 
teh koles. V največjih primerih si s sponzorskimi pogodbami zagotovijo uporabo kolesa. Kar je pa še 
vedno najcenejša reklama za proizvajalca. Kolesarske trgovine vzporedno s prodajo zagotavljajo tudi 
servis prodanih koles. Za servisiranje tekmovalnih koles pa dostikrat ne zadošča. Zato se tekmovalci 
odločajo za lastne serviserje ali pa se celo sami priučijo in si sami pripravijo kolo za dirko. Servis 
tekmovalnega kolesa je zelo nehvaležno opravilo še posebno v primeru, ko tekmovalec na dirki ostane 
brez uvrstitve, razlog pa je okvara zaradi nepravilnega ali malomarnega servisa. Tekmovalec mora 
serviserju zaupati in serviser mora biti zaupanja vreden. To pripomore k obojestranski izmenjavi 
informacij, ki je ključnega pomena za dobro opravljeno delo. 
 
f)Psihofizične sposobnosti in pripravljenost kolesarja 
 
Tekmovalec je izključno usmerjen k temu, da izboljša svoje sposobnosti in pripravljenost. Trening je 
temu tudi podrejen, zato se uporabljajo različne metode in tereni. Gorsko kolesarstvo je kompleksen 
šport. Raznolikost terena in treninga pripomore k dvigovanju sposobnosti, ki omogočijo tekmovalcu 
boljši rezultat na dirkah.  
Cestni kolesar se mora pripraviti na izredno dolge in naporne dirke, ki lahko trajajo tudi do 8 ur. Tu pa 
so še etapne dirke, kjer pride do izraza regeneracija posameznega tekmovalca. Vsi ti podatki so razlog, 
da tekmovalci veliko trenirajo, treningi so vsakodnevni do 8 ur na dan. Le s takim načinom dela si 
pridobijo dovolj visoko raven psihofizičnih sposobnostih tudi za najtežje dirke. 

 
4.3 Športnorekreativno kolesarjenje 

 
Predstavlja udejstvovanje rekreativnih športnikov z željo po sprostitvi in razvedrilu ter pridobivanju 
kolesarske kondicije in morebitno pripravo za udeležbo na različnih kolesarskih prireditvah in 
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športnorekreativnih tekmovanjih kot npr. Juriš na Vršič, Maraton Franja, Češnjev maraton, 
Kolesarjenje okoli Pohorja itd.   
 
a) Kolo in kolesarska oprema 
 
Za varno kolesarjenje rekreativnega kolesarja na izbrani trasi, je tako kot pri drugih vrstah kolesarjenja 
potrebno imeti primerno, pravilno opremljeno in vzdrževano kolo. Trgovine ponujajo veliko možnosti 
izbire primernih rekreativnih koles. Ta so glede na posebnosti posameznika in najpogosteje izbrane 
kolesarske poti lahko gorska, cestna (specialke), "trekking" kolesa, mestna kolesa in njihove vmesne 
različice. Izbrano kolo mora čim bolj zadostiti pogojem rekreativne vožnje po izbranih kolesarskih 
trasah oz. poteh, ki jih posameznik najpogosteje izbira. Seveda morajo tudi ta kolesa biti primerna 
posebej za moške in posebej za ženske, hkrati pa je treba upoštevati telesno višino in telesno maso ter 
način oz. tehniko vožnje. Rekreativni kolesar mora še posebej upoštevati cestno prometne predpise, 
ker je kot uporabnih različnih cestnih povezav izjemno izpostavljen. Poleg predpisane kolesarske 
opreme je priporočljiva še dodatna oprema, ki omogoča še bolj udobno in varno vožnjo. Ker 
rekreativno kolesarjenje pogosto traja tudi več ur, mora kolesar imeti seboj še plastenko z ustrezno 
tekočino (bidon) ali poseben nahrbtnih s plastičnim rezervoarjem, kolesarske rokavice, primerna očala 
in na krmilu nastavke za vpenjanje kolesarskih kart. Zaradi narave rekreativnega kolesarjenja naj bi 
bila uporaba čelade obvezna. Prav tako spada med obvezno opremo rekreativnega kolesarja osnovno 
orodje za snemanje koles, za menjavo oz. krpanje zračnic,  rezervna zračnica in seveda tlačilka. V 
primeru kolesarjenja v večernih urah je seveda potrebna obvezna oprema za nočno vožnjo in različna 
svetlobna in svetleča telesa, ki se bodisi nahajajo na kolesu, oblačilih ali na ostali opremi kolesarja 
(nahrbtnik, čevlji, čelada, …). Rekreativni kolesar potrebuje posebna kolesarska oblačila, kamor 
prištevamo hlače oz. dres, majico, kolesarsko vetrovko in kolesarske čevlje.  
 
b) Shranjevanje koles doma 
 
Tukaj bi veljalo isto kot pri vseh drugih oblikah, ki so bile navedene.  
 
c) Kolesarske povezave 
 
Pri rekreativnem kolesarjenju uporablja kolesar različne vrste kolesarskih povezav v odvisnosti od 
izbrane trase. V ta namen se največ uporabljajo manj prometne cestne povezave in poti, ker primernih 
kolesarskih stez za samostojno kolesarjenje v Sloveniji praktično še ni oziroma jih je zelo malo.  

  
d) Kolesarska počivališča  
 
Kolesarsko počivališče je v prvi vrsti namenjeno krajšemu počitku in oddihu kolesarjev. Lahko je v 
sklopu že obstoječih počivališč, namenjenim tudi ostalim  uporabnikom določene cestne povezave 
(črpalka, gostišče, gostilna, počivališče, parkirišče, …), ali pa posebno počivališče, namenjeno samo 
kolesarjem. Pod pojmom »kolesarsko počivališče« mislimo predvsem na kraje, kjer je to počivališče 
ustrezno urejeno. Zahteve, ki opredeljujejo minimum meril, da lahko govorimo o kolesarskem 
počivališču bi lahko bile naslednje :  

 klopi in mize, koš za smeti,  
 pitna voda, stojalo za kolesa, 
 WC, lesene pokrite konstrukcije (nadstrešek) 
 Informacijska tabla  

 
e) Trgovine in servisi 
 
Potreba po trgovinah in servisih za rekreativne kolesarje je še posebej izražena. To pomeni, da bi 
morali zgostiti mrežo servisov in omogočiti množici rekreativnih kolesarjev redno vzdrževanje koles.  
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f) Psihofizične lastnosti in sposobnosti rekreativnih kolesarjev 
 
Rekreativno kolesarjenje predstavlja odličen aerobni trening in vpliva na dvigovanje funkcionalnih 
sposobnosti predvsem srčno žilnega in dihalnega sistema. Vpliva tudi na vzdržljivostno moč nog in 
medeničnega obroča. Kolesarjenje, ki se odvija v naravnem okolju pa še dodatno ugodno vpliva na 
celovito ravnovesje kolesarja, na njegove obrambne sposobnosti in zdravje. Kolesarjenje je še posebej 
primerno za ljudi, ki imajo težave s sklepi spodnjih okončin, ker med vožnjo ni  večjih in sunkovitih 
obremenitev. Primerno je tudi za tiste s preveliko telesno težo, ker prihaja vir energetske poraba pri 
kolesarjenju ob pravilno izbranem tempu in trajanju v glavnem iz maščobnih rezerv. Tako kot za 
druge rekreativne športnike velja tudi za rekreativne kolesarje, da so vitalni, z veliko delovne in 
življenjske energije, nadpovprečnega zdravstvenega stanja in sproščeni ter ustvarjalni v različnih 
socialnih okoljih. Kolesarjenje, sploh če se odvija v naravnem okolju, nudi odlične možnosti za 
sprostitev, beg od vsakdanjih obveznosti, meditacijo in uživanje v naravnih lepotah. Pri kolesarjenju 
pa se mnogi tudi socialno odžejajo in v prijateljskih kolesarskih skupinah doživljajo sprostilne učinke 
ter si s tem pridobivajo potrebno novo dodatno energijo. 
 
4.4 Izletniško kolesarjenje 
 
Pomeni tisto zvrst kolesarjenja, ki ne traja več kot en dan z namenom bivanja v naravnem okolju, kjer 
ta dejavnost poteka z razmeroma nezahtevno intenzivnostjo. Izleti so lahko vezani samo na kolo kot 
prevozno sredstvo ali pa v kombinaciji z drugimi prometnimi sredstvi kot npr. osebni avto, avtobus, 
vlak. Prav tako pa so lahko izleti kombinacija kolesarjenja in hoje na določene točke, kamor  s 
kolesom npr. ne (z)moremo. 

 
a) Kolo in kolesarska oprema 

 
Za tovrstno kolesarjenje je potrebne nekoliko več opreme kot za rekreativno kolesarjenje. To 
predvsem zaradi osnovnega razloga, ki izhaja iz namena in trajanja samega izleta. H kolesarski opremi 
spada vsa tista, ki smo jo navedli pri rekreativnem kolesarjenju, poleg tega pa morajo imeti kolesarji 
izletniki s seboj nekaj več rezervnih oblačil in dovolj tekočine, za nadomeščanje izgubljenih kalorij pa 
tudi nekaj energetsko primerne hrane. Glede izbire koles so za tovrstno kolesarjenje morda 
najprimernejša treking kolesa, ki omogočajo udobno in varno kolesarjenje na različnih bolj ali manj 
razgibanih  kolesarskih poteh. V odvisnosti od izbire cilja izleta, je lahko tudi izbira kolesa drugačna 
(gorsko kolo, cestna specialka, …). Kar se tiče ostalih delov opreme pa velja vse, kar je navedeno pri 
rekreativnem kolesarjenju.    
 
b) Shranjevanje koles 
 
Glede shranjevanja koles je treba omeniti predvsem možnosti, ki jih imajo oz. bi jih morala imeti 
različna gostišča ob izletniških kolesarskih poteh. V primeru, ko izletniški kolesarji kombinirajo izlet s 
hojo, pa je ob izbranih poteh na točki, kjer se ponavadi puščajo kolesa, zelo dobrodošlo varno 
shranjevanje koles. Po možnosti naj bi bil tak prostor v bližini gostinskega objekta in ograjen, tako da 
bi bila v največji možni meri zmanjšana možnost odtujevanja koles.   
 
c) Kolesarske povezave 
 
Za izletniško kolesarjenje so primerne daljše kolesarske poti, ki povezujejo posamezne zanimive 
izletniške točke, kamor spadajo različne naravne znamenitosti, etnološke posebnosti krajev in kulturno 
zgodovinski spomeniki. Kolesarska infrastruktura ob omenjenih povezavah naj bi omogočala varno 
kolesarjenje z ustreznimi informacijskimi tablami in kažipoti, gostišči z manjšimi servisi in vsem 
potrebnim informacijskim ter propagandnim gradivom.  
 
V zvezi z možnostmi  načrtovanja kombiniranih izletov – avtobus, vlak, bi morala odgovarjajoča 
podjetja poskrbeti za ustrezne in nemotene povezave ter prevoz izletnikov in njihovih koles.  
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d) Kolesarsko počivališče 
 
Kolesarsko počivališče je v prvi vrsti namenjeno krajšemu počitku in oddihu kolesarjev. Lahko je v 
sklopu že obstoječih počivališč, namenjenim tudi ostalim  uporabnikom določene cestne povezave 
(črpalka, gostišče, gostilna, počivališče, parkirišče, …), ali pa posebno počivališče, namenjeno samo 
kolesarjem. Pod pojmom »kolesarsko počivališče« mislimo predvsem na kraje, kjer je to počivališče 
ustrezno urejeno. Zahteve, ki opredeljujejo minimum meril, da lahko govorimo o kolesarskem 
počivališču bi lahko bile naslednje :  

 klopi in mize, koš za smeti,  
 pitna voda, stojalo za kolesa, 
 WC, lesene pokrite konstrukcije (nadstrešek) 
 Informacijska tabla  

    
 
e) Trgovine in servisi 
 
Glede servisov in trgovin velja za izletniško kolesarjenje vse tisto, kar smo že navedli pri rekreativnem 
kolesarjenju. Ob tem naj dodamo, da bi bilo smiselno ob posameznih gostiščih na zanimivih 
izletniških točkah urediti manjše servise z osnovnimi rezervnimi deli in omogočiti manj zahtevno 
servisiranje koles.  
 
f) Psihofizične sposobnosti in pripravljenost kolesarja 
 
Za izletniško kolesarjenje je potrebna primerna kolesarska kondicija, ki nudi izletniku kljub več- 
urnemu kolesarjenju vse tiste užitke, katere tovrstna dejavnost omogoča, hkrati pa pogojuje tudi 
varnost in nadzor na kolesu. Ob tem je treba dodati, da izletniško kolesarjenje samo po sebi ugodno 
vpliva na vitalne sposobnosti, zlasti na motorične in funkcionalne sposobnosti, predvsem srčno žilnega 
in dihalnega sistema, pomembno pa učinkuje tudi na morfološke značilnosti v smislu uravnavanja 
telesne teže. Pomembni učinki izletniškega kolesarjenja se kažejo tudi v psihofizičnem sproščanju in 
prijetnih socialnih stikih ob zanimivih doživljajskih dogodkih. Vse skupaj pa ugodno vpliva na 
celovito zdravje tovrstnih kolesarjev. 
 
4.5 Popotniško kolesarjenje 
 
Pomeni tisto zvrst kolesarjenja, ki traja več dni. Kolesarji na svojih poteh spoznavajo različne 
znamenitosti in posebnosti krajev ter posameznih turističnih območij. Popotniško kolesarjenje je 
povezano z nočitvami v različnih okoljih kot npr. v turističnih kampih, hotelih, penzionih, na 
turističnih kmetijah ter v planinskih kočah in zavetiščih.   

 
a) Kolo in kolesarska oprema  
 
Z razliko od rekreativnega in izletniškega kolesarjenja zahteva popotniško kolesarjenje drugačna – 
močnejša kolesa tipa treking, ki nudijo možnosti montiranja različnih potovalnih torb zadaj in spredaj 
na kolesu. Poleg že navedene opreme, ki je omenjena pri izletniškem kolesarjenju, potrebuje 
popotniški kolesar precej več rezervne opreme in tudi nekoliko več orodja za eventualna manjša 
popravila na kolesu. Glede na več-dnevno popotniško kolesarjenje, mora biti nabor oblačil večji in 
tudi bolj skrbno izbran. To se zlasti nanaša na več kompletov posebnih kolesarskih oblačil, opremo za 
deževne oz hladne dni. Glede na načrtovano prenočevanje je v primeru kampiranja potrebno imeti s 
seboj tudi šotor z ustreznimi ležišči in spalnimi vrečami ter najnujnejšo kamp opremo. Ker je 
popotniško kolesarjenje lahko organizirano tudi s spremstvom motornega vozila, se lahko velik del 
opreme prevaža z avtomobilom. Ena od različic popotniškega kolesarjenja je povezana tudi s 
prevozom koles na prtljažniku vozila do določene točke – kampa, izhodiščnega središča, kjer vozilo 
ostane, popotniški kolesarji pa opravljajo različne kolesarske ture.  
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b) Shranjevanje koles 
 
Pri tovrstnem kolesarjenju mora biti v krajih prenočevanja poskrbljeno za varno shranjevanje koles. 
 
c) Kolesarske povezave 
 
Razvita kolesarska infrastruktura je predpogoj za udejanjanje popotniškega kolesarjenja in tudi za 
njegov razmah. V slovenskih pogojih smo glede tega šele na začetku. Zato bodo potrebni ustrezni 
vladni ukrepi ter regijskih in lokalnih vodstvenih struktur, da bi z ustreznim načrtovanjem mrežnih 
kolesarskih povezav dosegli višjo raven. Potrebne so dobre povezave znotraj države, prav tako pa tudi 
povezave s sosednjimi državami, kjer so v nekaterih primerih že našli dobre rešitve. V zvezi s 
popotniškim kolesarjenjem bi morali urediti ustrezen in na vsakodnevnih svežih podatkih (cestne 
razmere, eventualne zapore, vremenske razmere, prometne razmere, gostinsko turistična ponudba, 
prenočitvene kapacitete, kolesarske trgovine s servisi, …), temelječ informacijski sistem (tudi na 
svetovnem spletu), ki naj bi omogočal dober vpogled v različne pogoje in možnosti kolesarjenja. 
Dobra in urejena kolesarska mreža mora imeti ustrezno informacijsko podporo, kamor spadajo 
informacijski panoji, table, kažipoti ter ostalo informacijsko in promocijsko gradivo. 
 
d) Kolesarsko počivališče 
 
Kolesarsko počivališče je v prvi vrsti namenjeno krajšemu počitku in oddihu kolesarjev. Lahko je v 
sklopu že obstoječih počivališč, namenjenim tudi ostalim  uporabnikom določene cestne povezave 
(črpalka, gostišče, gostilna, počivališče, parkirišče, …), ali pa posebno počivališče, namenjeno samo 
kolesarjem. Pod pojmom »kolesarsko počivališče« mislimo predvsem na kraje, kjer je to počivališče 
ustrezno urejeno. Zahteve, ki opredeljujejo minimum meril, da lahko govorimo o kolesarskem 
počivališču bi lahko bile naslednje :  

 klopi in mize, koš za smeti,  
 pitna voda, stojalo za kolesa, 
 WC, lesene pokrite konstrukcije (nadstrešek) 
 Informacijska tabla  

 
e) Trgovine in servisi 
 
V zvezi s popotniškim kolesarjenjem bi morale biti dane možnosti servisiranja opreme predvsem v 
krajih prenočevanja. To pomeni, da bi posamezni turistični objekti morali imeti ustrezno servisno 
opremo za manjša popravila koles oziroma servisiranje v manjšem obsegu. Specializirane trgovine pa 
bi popotniškim kolesarjem morale nuditi možnosti nakupa dodatne opreme, s katerim bi nadomestili 
med vožnjo poškodovano ali neuporabno opremo. 
 
f) Psihofizične sposobnosti in pripravljenost kolesarja 

 
Narava popotniškega kolesarjenja zahteva višjo raven psihofizičnih sposobnosti, telesne kondicije in 
psihične stabilnosti. Večdnevno ali tedensko kolesarjenje je relativno naporno, zaradi izdatne porabe 
energije in tekočin pa zahteva skrbno načrtovanje uživanja obrokov z ustreznimi energetskimi odmerki 
hranil, vitaminov in mineralov. Zaradi razmeroma velikega izgubljanja tekočin med dolgotrajnim 
kolesarjenjem (nevarnost dehidracije), mora popotniški kolesar še posebej paziti na dovolj velik vnos 
tekočin, ki morajo biti obogatene s tistimi snovmi, ki se med kolesarjenjem izgubljajo. Delovanje srca 
in  ožilja z dihali ne sme biti v ničemer moteno, ker zahtevajo dolgotrajni napori delovanje navedenih 
organskih sistemov na višji ravni. Seveda pa samo popotniško kolesarjenje tako kot druge vrste 
kolesarjenja, še bolj izdatno učinkuje na dvig navedenih in drugih prilagoditvenih  sposobnosti.  
Tovrstno kolesarjenje ugodno vpliva na bio-psiho-socialno ravnovesje in s tem tudi na celovito 
zdravje.  
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4.6 Gorsko kolesarjenje  
 
Za gorsko kolesarjenje je značilno, da se najpogosteje odvija v gozdnem in gorskem svetu, pri čemer 
kolesarje privlači predvsem neokrnjena narava, razgibanost terena, večja zahtevnost in velika izbira 
možnih lokacij. Gorski kolesarji so navadno mlajši moški in ženske, ki so z vidika turizma zanimivi 
kot kolesarji športniki, rekreativni kolesarji, izletniki, popotniki in tudi kolesarji avanturisti. 
 
a) Kolo in kolesarska oprema 
 
Najpomembnejši del opreme gorskih kolesarjev je primerno kolo. Zaradi narave športne aktivnosti 
vsekakor poleg sodi tudi zaščitna čelada, kolesarske rokavice, kolesarski dres, vetrovka, obutev z 
dobrim, izrazito profilnim podplatom. Dodatno zaščitno opremo, ki je primerna za težje variante 
gorskega kolesarstva pa sestavljajo še ščitniki za hrbtenico, kolena, komolce in ramena. Zaščitna ali 
sončna očala so praviloma tudi sestavni del opreme gorskih kolesarjev. Glede na to, da se gorsko 
kolesarjenje odvija večinoma izven urbanih naselij v naravi, pogosto tudi v težje dostopnih krajih, je 
nujno potrebna tudi specialna oprema za odpravljanje manjših okvar na kolesu. Seznam potrebne 
opreme sestavljajo: rezervne zračnice, zračna tlačilka, orodje za snemanje pnevmatik, kombinirano 
večnamensko orodje in pribor za krpanje zračnic. Vsi kolesarji naj bi imeli s seboj na poti torbico z 
opremo prve pomoči. Prav tako pa tudi dovolj tekočine, energetske ploščice eventuelno tudi 
vitaminske in mineralne dodatke. 
 
Kolesa gorskih kolesarjev so zelo raznolika. Raznolikost tvori predvsem kakovost koles, ki je 
pogojena tudi s ceno na trgu, v nadaljevanju pa z varnostjo in vzdržljivostjo koles. 
 
Specifika gorskih koles je ta, da imajo grobo profilirane in široke pnevmatike. Kolesa so nižja, v 
nekaterih točkah se ločijo ženski modeli od moških modelov koles. 
 
Kolesa gorskih kolesarjev imajo navadno tudi vzmetenje. To ni pogoj, da neko kolo uvrstimo v 
kategorijo gorskih koles. Tako lahko gorska kolesa razdelimo v več kategorij po sami sestavi. Glede 
na način vožnje, izbiro terena pa je vrst gorskih koles še bistveno več. Osnovna razdelitev je lahko 
sledeča: 
 

 gorsko kolo brez vzmetenja 
 gorsko kolo s prednjim vzmetenjem 
 gorsko kolo s prednjim in zadnjim vzmetenjem 

 
Kolesa morajo biti opremljena v skladu s predpisi. Priporočljivo je, da gorski kolesarji zaradi opreme, 
ki naj bi jo imeli s seboj na poti, na kolesa namestijo primerne torbe ali pa uporabljajo posebne 
kolesarske nahrbtnike. Vsekakor morajo tudi gorski kolesarji po potrebi uporabljati svetlobna in 
svetleča telesa.  
 
b) Shranjevanje koles doma 
 
Kakovostna gorska kolesa so navadno zelo draga. Na videz pa so tudi zelo privlačna. Največji 
problem shranjevanja gorskih koles je varnost. Vsak lastnik gorskega kolesa mora zagotoviti varno 
shranjevanje v primernem prostoru. Shranjevanje koles v skupnih prostorih je možno in varno le v 
primeru tehnološko dobrega varnostnega sistema (video nadzor, nadzor in omejitev vstopanja v 
prostore...) 
 
c) Kolesarske povezave – gorsko kolesarske poti 
 
Temeljni pogoj za gorsko kolesarjenje je mreža gorsko kolesarskih poti, ki so bodisi: 
 

 označene s posebnimi oznakami 
 opisane v kolesarskih vodičih 



 117

 vrisane v geografske karte 
 
Kolesarske poti morajo biti tudi razvrščene v kategorije po težavnosti. Razdelimo jih lahko na lahke, 
srednje zahtevne in zelo zahtevne – težke gorsko kolesarske poti.  
 
d) Shranjevanje koles izven doma in izposoja koles 
 
Shranjevanje koles izven doma je vezano na posamezne točke, ki povezujejo gorsko kolesarske poti, 
avtobusne in železniške postaje od katerih je možna povezava s kolesarsko mrežo ali kolesarsko potjo 
in prenočitvenimi objekti, ki sprejemajo kolesarje. 
 
Največji poudarek je na varnosti shranjevanja koles. Na javnih prostorih težko preprečiš krajo dragega 
in atraktivnega kolesa brez nadzora. Posamezne točke, še posebej prenočitveni objekti pa morajo za 
varnost temeljito poskrbeti. 
 
e) Trgovine in servisi 
 
Mreža kolesarskih trgovin, ki v ponudbo vključujejo tudi vse vrste gorskih koles, je v Sloveniji zelo 
razvejana. Vse te trgovine imajo navadno v svojih prostorih tudi kakovosten servis. Problem, ki se 
pojavlja pri servisiranju koles je sledeč: 
 

 Gorsko kolesarjenje se odvija večinoma daleč od urbanih naselij in s tem tudi daleč od trgovin 
in uradnih servisov. 

 Športne aktivnosti se odvijajo tudi v času, ko trgovine in servisi ne delujejo (popoldanske ure, 
vikendi). 

 Kolesar potrebuje servisno storitev v bližini poti oziroma na točkah, ki jih posamezne poti 
povezujejo. 

 
Zato lahko v strategiji razvoja kolesarjenja zapišemo, da je nujno potrebno posamezne turistične 
ponudnike, kot so gostišča, kolesarski hoteli ali domovi, bencinske črpalke, turistične agencije, 
turistično informacijske točke in druge opremiti z osnovnimi deli kolesarskega servisa (popolno orodje 
za posamezne dele koles, rezervne zračnice, napere, vzmeti, pedala, pnevmatike, zračne tlačilke…). 
 
f) Psihofizične sposobnosti in pripravljenost kolesarja 
 
Gorsko kolesarjenje uvrščamo med težje oblike športne aktivnosti. Razgibanost terena, slabše podlage 
poti in cest, navadno nekoliko težje in manjše kolo, terjajo dobro psihofizično pripravljenost 
kolesarjev. Prav tako je potrebnega tudi nekaj osvojenega znanja na področju gibanja in orientiranja v 
naravi.  
 
Na splošno psihofizična pripravljenost in obvladovanje gorsko kolesarskih veščin pogojujeta izbiro 
težavnosti kolesarskih poti. Z rednim kolesarjenjem vplivamo na različne motorične sposobnosti in se 
pripravljamo na vedno večje izzive in napore. Tako lahko kolesarji začetniki na začetku uporabljajo 
lahke kolesarske poti in z redno vadbo in prakso uspejo kasneje varno kolesariti tudi po težkih – zelo 
zahtevnih gorsko kolesarskih poteh. 
g) varovanje narave 
 
Posebno poglavje je varovanje narave. Gorsko kolesarjenje v večini primerov privlači posameznike in 
skupine ravno zaradi neokrnjene narave, naravnih znamenitosti, težko dostopnih delov dežele. Z 
ustreznimi predpisi so parki, gozdovi in druge naravne površine zaščitene. Gorski kolesarji morajo 
upoštevati vse pristojne predpise. 
 
Kolesarjenje in ohranjanje narave je možno regulirati z izdelavo mreže gorsko kolesarskih poti. Vsaka 
kolesarska mreža ali kolesarska pot mora biti speljana v skladu s predpisi. Take poti omogočajo 
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usmerjeno kolesarjenje po predvidenih poteh. Le te so skrbno izbrane in zato načeloma ne bi smele 
obremenjevati narave.  
 
4.7 Turistično kolesarjenje 
 
Je v bistvu kombinacija različnih zvrsti kolesarjenja (izletniško, gorsko, popotniško itd.) kjer kolesarji 
kot turisti, bodisi domači ali tuji, spoznavajo naravne lepote, kulturne znamenitosti in etnološke 
posebnosti posameznih krajev in turističnih območij. Pri turističnem kolesarjenju je še posebej dan 
poudarek na izposojanju različnih koles, ki si jih turisti zaželijo kot dodatno in enostavnejšo možnost 
spoznavanja določenega kraja oz. območja. Zato morajo biti tudi informacije o tovrstnih možnostih – 
izposojevalnicah koles (rent a bike centrih) popolne in dostopne na vseh "info" točkah turističnega 
kraja. 

 
a) Kolo in kolesarska oprema  

 
Kar zadeva kolesa in kolesarsko opremo, ki je potrebna za turistično kolesarjenje, se ta ne razlikuje od 
do sedaj opisanih. Smiselno bi bilo, da so kolesa in kolesarska oprema na voljo v vseh večjih 
turističnih središčih, mestih in krajih, tako da si jih lahko naključni turisti izposodijo. Povsem jasno je, 
da morajo biti kolesa, namenjena izposoji popolnoma opremljena (tudi z ustreznimi ključavnicami) in 
brezhibno vzdrževana. 
 
b) Shranjevanje koles 
 
V zvezi s shranjevanjem koles velja enako kot je opisano pri rekreativnem in popotniškem 
kolesarjenju.  
 
c) Kolesarske povezave 
 
Glede kolesarskih povezav veljajo opisi, ki so navedeni pri izletniškem in popotniškem kolesarjenju. 
Glede na sodobne turistične tokove, bi morale biti različne kolesarske poti v okviru kolesarskih 
povezav jasno označene in nedvoumne tudi v tujih jezikih.  
 
d) Kolesarsko počivališče 
 
Kolesarsko počivališče je v prvi vrsti namenjeno krajšemu počitku in oddihu kolesarjev. Lahko je v 
sklopu že obstoječih počivališč, namenjenim tudi ostalim  uporabnikom določene cestne povezave 
(črpalka, gostišče, gostilna, počivališče, parkirišče, …), ali pa posebno počivališče, namenjeno samo 
kolesarjem. Pod pojmom »kolesarsko počivališče« mislimo predvsem na kraje, kjer je to počivališče 
ustrezno urejeno. Zahteve, ki opredeljujejo minimum meril, da lahko govorimo o kolesarskem 
počivališču bi lahko bile naslednje :  

 klopi in mize, koš za smeti,  
 pitna voda, stojalo za kolesa, 
 WC, lesene pokrite konstrukcije (nadstrešek) 
 Informacijska tabla  

   
 
e) Trgovine in servisi 
 
Za turistično kolesarjenje velja vse do sedaj napisano pri izletniškem in popotniškem kolesarjenju.  
 
f) Psihofizične sposobnosti in pripravljenost kolesarja 
 
Ker turističnega kolesarja ne moremo točno opredeliti, bi lahko zapisali, da turisti, ki si sposodijo 
kolesa za krajši čas in za krajše ture, ne potrebujejo posebnih sposobnosti niti specialne kolesarske 
opreme. Tisti turisti, ki pa nameravajo kolesariti več, tako časovno kot daljinsko, morajo biti seveda na 
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to pripravljeni oz. ustrezno usposobljeni. Za take namene je primerna uporaba specialnih kolesarskih 
oblačil, ki bi lahko bila na voljo pri tovrstnih kolesarskih izposojevalnicah. 
 
 

14.8 Priloga 9: Prikaz akcije ˝Slovenija kolesarki˝  
 
V nadaljevanju je podrobneje prikazana najširša akcija športno rekreativnega značaja v Sloveniji 
Slovenija Kolesari, ki jo skupaj organizirajo Kolesarska zveza Slovenije, Turistična zveza Slovenije in 
Odbor športa za vse pri OKS-ZŠZ. V letu 2004  je bila organizirana že četrtič in je skupaj privabila 
16.438 udeležencev. Z akcijo želijo popularizirati kolesarjenje kot eno najprimernejših športnih 
dejavnosti za širok krog ljudi. Akcija naj bi prispevala tudi k uveljavljanju kolesarjenja kot alternative 
naravi in človeku neprijaznim oblikam transporta ter kot možnosti za razvoj novega turističnega 
proizvoda. V bodoče je potrebno največje prireditve predstaviti in promovirati tudi v promocijskem 
materialu o možnostih kolesarjenja v Sloveniji.  
 
K sodelovanju so bili povabljeni vsi organizatorji športno - turističnih kolesarskih prireditev, ki  so 
želeli svojo prireditev razvijati v smeri sledečih kriterijev: 
 
Športnorekreativni značaj prireditev: 
Pomemben ni rezultat v absolutnem smislu, ampak predvsem tekmovanje s samim seboj - ni posebnih 
nagrad za absolutne zmagovalce ali zmagovalce v posameznih kategorijah. V kolikor organizator uspe 
zagotoviti fond nagrad, se te izžrebajo med vsemi udeleženci. 
 
Dolžina prog: 
Možnost izbire je med najmanj dvema dolžinama prog – za zmogljivejše udeležence, oziroma tiste 
manj zmogljive. 
  
Štartnine: 
Organizator mora zbrati večji del potrebnih sredstev s prispevki pokroviteljev in zainteresirane lokalne 
skupnosti in ne iz štartnin. Te naj bi bile namenjene kritju stroškov za morebitna okrepčila ob progi, 
priznanja, majice, simbolične nagrade... in na tak način posredno vrnjene udeležencem. 
 
Turistično obeležje prireditev: 
Trasa naj bo speljana tako, da je zanimiva tudi s turističnega vidika in bo omogočala poleg športnih 
užitkov tudi estetske, oziroma spoznavanje značilnosti kraja prireditve vsem, ki prihajajo iz drugih 
koncev Slovenije. Na prireditvenem prostoru naj bi udeleženci dobili tudi informacije o turističnih 
zanimivostih in  posebnostih v ponudbi posameznega kraja. 
 
Družabni del prireditev: 
Poleg športnorekreativnega dela mora prireditev vsebovati tudi družabni del. Zaželeno je sodelovanje 
z lokalnim turističnim društvom, ki ob zaključku ali že ob progi sami pripravi kulturno zabavni 
program, pokušino lokalnih dobrot, ... 
 
V letu 2004 je bilo v okviru akcije izvedenih 44 kolesarsko turističnih prireditev. Na vsaki je bil 
prisoten predstavnik organizacijskega odbora akcije, ki je skupaj z organizatorjem ocenil izvedbo.  
Prireditve so se ocenjevale kvalitativno po 48 predhodno določenih in usklajenih kriterijih. Upošteval 
se je športnorekreativni in turistični vidik. 
Najbolje ocenjena prireditev v letu 2004 je »Kolesarjenje po občini Šempeter – Vrtojba, ki sta ga 
organizirala ŠUD Vrtojbica 2001 in KK Bišport. Priznanje akcije so prejeli tudi organizatorji 
najmnožičnejše kolesarske prireditve v letu 2004 KK Perutnina Ptuj, ki so 11.9. organizirali 2. Poli 
maraton, katerega se je udeležilo kar 3500 kolesarjev.  
Posebno priznanje akcije sta prejela KD Grosuplje in Občina Ivančna Gorica za odlično izvedbo 
zaključne prireditve akcije »Krjavljevega maratona«. 
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V letu 2004 se je najmanj petih prireditev udeležilo in s tem izpolnilo pogoj za prejem priznanja akcije 
18 družin in 350 posameznikov. Na zaključni prireditvi so sodelovali v žrebanju bogatega fonda 
uporabnih nagrad, ki so jih prispevali pokrovitelji akcije. 
 
Seznam prireditev vključenih v akcijo, število udeležencev in ocena: 
 
1. 17.04.2004 Maraton treh pršutarn – Zavod za šport Sežana   - 160 udeležencev, št. točk = 58 
2. 24.04.2004 Kolesarjenje po krajih UE Domžale – Zavod za šport in rekr. Domžale - 220 udeležencev, št. točk = 73 
3. 25.04.2004 4. Kolesarski maraton VELO – ŠD Špica    - 350 udeležencev, št. točk = 42 
4. 02.05.2004 Kolesarski maraton ob Krki – KK Krka Novo mesto                   - 450 udeležencev, št. točk = 58 
5. 09.05.2004 10. Kolesarski vzpon na Boč – KK Rogaška   - 118 udeležencev, št. točk = 59 
6. 14.- 16.2004 Kolesarski vikend ŠZ Ljubljane – ŠZ Ljubljane   - 400 udeležencev, št. točk = 48 
7. 15.05.2004 Lepote Idrijsko – Cerkljanskega, Vojskarska planota  – LTO Idrija -  96 udeležencev, št. točk = 71 
8. 22.05.2004 S kolesom na potep po Cerkljanskem hribovju – LTO Laufar Cerkno -  40 udeležencev, št. točk = 73 
9. 22.05.2004 6. Kolesarski maraton po občini Duplek – KK Duplek  - 150 udeležencev, št. točk = 58  
10. 23.05.2004 3. Barjanski maraton – ŠD Špica                    - 270 udeležencev, št. točk = 68 
11. 29.05.2004 2. Kolesarski vzpon na Malo goro – KK Rogla   -  57 udeležencev, št. točk = 47  
12. 29.05.2004 RK maraton po štirih občin – ŠND Agencija Ultras Hoče  - 211 udeležencev, št. točk = 66 
13. 30.05.2004 Kolesarski maraton Brkini – ŠD Bas Šport Ilirska Bistrica  - 190 udeležencev, št. točk = 66 
14. 30.05.2004 Sevniški kolesarski maraton – KD Sevnica                    - 220 udeležencev, št. točk = 69 
15. 05.06.2004 S kolesom  na Kope – MO Slovenj Gradec                    -  51 udeležencev, št. točk = 62 
16. 06.06.2004 Kolesarski maraton SLO - HUN – SLO – ŠD Dokonca  - 320 udeležencev, št. točk = 70 
17. 06.06.2004 Maraton treh občin – KD Grosuplje    - 900 udeležencev, št. točk = 77 
18. 12.06.2004 Po Loški koles. poti na Blegoš – Zavod za pospeševanje turizma Blegoš-  87 udeležencev, št. točk = 74 
19. 12.06.2004 11. Kolesarski maraton »Po sadno vinskih cestah« – KD Branik -121 udeležencev, št. točk = 73 
20. 13.06.2004 16. Kolesarski maraton Rogaška 2004 – KK Rogaška -   odpovedan  
21. 19.06.2004 Pod Reško planino veselo živimo – ŠZ Prebold in ŠD Marija Reka - 28 udeležencev, št. točk = 61 
22. 20.06.2004 Kolesarski maraton Brežice 2004 – ŠZ Brežice   - 24 udeležencev, št. točk = 57 
23. 25.06.2004 2. Kuščarjev maraton za gorsko kolesarjenje – KD Kuščar Kolesar - 18 udeležencev, št. točk = 61 
24. 25.06.2004 5. Kolesarski maraton Špica – ŠD Špica    - 150 udeležencev, št. točk = 67  
25. 27.06.2004 6. Vzpon na Katarino – KK Medvode    - 100 udeležencev, št. točk = 72 
26. 03.07.2004 26. Turistično rekreativni maraton okoli Pohorja – KD Branik               - 900 udeležencev, št. točk = 73  
27. 04.07.2004 23. Maraton Franja – KD Radenska Rog                  - 1800 udeležencev, št. točk = 62 
28. 04.07.2004 4. Družinski maraton okrog Šmarne gore – KD Rog   - 700 udeležencev, št. točk = 62 
29. 10.07.2004 6. RK dirka za Zlato čipko 2004 – ŠD Kamikaze Železniki  - 214 udeležencev, št. točk = 76 
30. 11.07.2004 Maraton Ajda – OŠZ Moravske Toplice in Terme 3000 d.d.  - 195 udeležencev, št. točk = 66 
31. 25.07.2004 3. Kolesarski vzpon na Bazo 20 – Društvo K2M   - 244 udeležencev, št. točk = 66 
32. 25.07.2004 Panonski maraton treh dežel – KK Lendava   - 237 udeležencev, št. točk = 67 
33. 14.08.2004 Kolesarski maraton Prlekija 2004 – MTB Prlekija   - 165 udeležencev, št. točk = 56 
34. 15.08.2004 S kolesom na teran in pršut – Zavod za šport Sežana                   - 410 udeležencev, št. točk = 62 
35. 15.08.2004 2. Maraton po deželi cvička – RKD Krško                    - 600 udeležencev, št. točk = 75 
36. 28.08.2004 3. Kolesarski maraton Po Krpanovi deželi – ŠD Špica  - 275 udeležencev, št. točk = 67 
37. 29.08.2004 1. Šmarski kolesarski maraton – ŠD Šmarje pri Jelšah  - 232 udeležencev, št. točk = 76 
38. 05.09.2004 16. Maraton prijateljstva Ljubljana – Trst – KD Rog                  - 400 udeležencev, št. točk = 72 
39. 05.09.2004 Beltinski maraton – KK Prekmurje Beltinci   - 220 udeležencev, št. točk = 53 
40. 11.09.2004 2. Poli maraton – KK Perutnina Ptuj                   - 3500 udeležencev, št. točk = 77 
41. 12.09.2004 Maraton Terme 3000 - OŠZ Moravske Toplice   - 300 udeležencev, št. točk = 67 
42. 18.09.2004 S kolesom okoli Uršlje gore – MO Slovenj Gradec   - 225 udeležencev, št. točk = 66 
43. 18.09.2004 Koles. po občini Šempeter–Vrtojba–KK Bišport ŠUD Vrtojbica 2001 - 320 udeležencev, št. točk = 78 
44. 26.09.2004 RKM Triglav Kema po občini Puconci – ŠZ Puconci in OŠ Puconci - 350 udeležencev, št. točk = 75 
45. 03.10.2004 Krjavljev maraton – zaključna prireditev SLO kolesari 2004 – KD Grosuplje in Občina Ivančna Gorica 
        - 420 udeležencev 
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14.9 Priloga 10: Pregled kolesarskih trgovin in servisov v Sloveniji  
 
 
LJUBLJANSKA OMREŽNA SKUPINA 
 
ŠPORTNA TRGOVINA ELAN 
JURČKOVA CESTA 222 
KOLESA, SMUČI 
TELEFON:  (01) 2806972 
 
ELAN BIKES D.D. PROIZVODNJA IN TRGOVINA 
LETALIŠKA CESTA 29 
TELEFON:  N.C. (01) 5200310 
E-POŠTA:  INFO@ROG.SI 
 
KOLESARSKI CENTER - TRGOVINA 
ROZMANOVA ULICA 2 
TELEFON:  (01) 2343572 
TELEFAKS:  (01) 2343575 
 
KOLESARSKI CENTER BAUER D.O.O. 
ŠMARTINSKA CESTA 152 
TELEFON:  (01) 5402038 
INTERNET: HTTP://WWW.CENTERBAUER.COM 
 
KOLESARSKI SERVIS OBLAK STOJAN S.P. 
KODROVA ULICA 13 
TELEFON:  (01) 5416290 
TELEFON:  (041) 720370 
 
VEB COMPANY D.O.O. KOLESARSKI CENTER 
LITIJSKA CESTA 12 A 
TELEFON:  (01) 2300237 
CELOVŠKA CESTA 62 
TELEFON:  (01) 2316083 
E-POŠTA:  VEB-COMPANY@SIOL.NET 
INTERNET: HTTP://WWW.VEB-COMPANY.SI 
 
VIKTOR MARKET KOLESARSKI CENTER 
ROŽNA DOLINA, CESTA II 36 
TELEFON:  (01) 2574135 
INTERNET: HTTP://WWW.TREKSLO.COM 
 
LOGATEC, POŠTA:  1370 LOGATEC 
TANDEM KOLESARSKA TRGOVINA 
TRŽAŠKA CESTA 77 
TELEFON:  (01) 7541030 
 
LJUBLJANA 
PROJEST D.O.O. TRGOVINA KOLES, FITNESS NAPRAV, OBLAČIL ZA FITNESS, KOLESARJENJE, 
MASAŽNI APARATI, MERILCI KRVNEGA TLAKA IN UTRIPA, PEDIMETRI IN DROBNI REKVIZITI 
ZA REHABILITACIJO  
ŠMARTINSKA CESTA 152  
ULICA MARKA ŠLAJMERJA 18  
TELEFON: (01) 585 26 13  
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MARIBORSKA OMREŽNA SKUPINA 
 
MARIBOR - POŠTA:  2000 MARIBOR 
BENKO MARJAN S.P. SERVIS KOLES 
GOSPOSVETSKA CESTA 19 B 
TELEFON:  (02) 2525789 
 
MARIBOR - POŠTA:  2000 MARIBOR 
LEVAČIČ MILAN ING. SERVIS KOLES, SERVIS SMUČARSKE OPREME, KLJUČI 
ULICA ANTEJA TRSTENJAKA 10 
TELEFON:  (02) 4713607 
 
PREVALJE - POŠTA:  2391 PREVALJE 
TEHNIKA, VODOINSTALATERSTVO, SERVIS MOTORNIH VOZIL IN KOLES NICINA 23 
TELEFON:  (041) 797415 
 
PTUJ - POŠTA:  2250 PTUJ 
GAŠPARIČ ZLATKO S.P. EUROBIKE TRGOVINA IN SERVIS KOLES 
OBRTNIŠKA ULICA 7 
TELEFON:  (02) 7450133 
 
PTUJ - POŠTA:  2250 PTUJ 
KOLO D.O.O. TRGOVINA IN SERVIS KOLES 
ZECHNERJEVA ULICA 22 
TELEFON:  (02) 7801130 
INTERNET: HTTP://WWW.KOLO.SI 
 
SLOVENJ GRADEC - POŠTA:  2380 SLOVENJ GRADEC 
GORKO D.O.O. TRGOVINA IN SERVIS KOLES 
LEGENSKA CESTA 19 
TELEFON:  (02) 8843441 
 
MARIBOR, POŠTA:  2000 MARIBOR 
BAJK CENTER - SERVIS KOLES 
TRŽAŠKA CESTA 0 N 
TELEFON:  (02) 3325012 
 
MARIBOR - POŠTA:  2000 MARIBOR 
BENKO MARJAN S.P. SERVIS KOLES 
GOSPOSVETSKA CESTA 19 B 
TELEFON:  (02) 2525789 
 
MARIBOR - POŠTA:  2000 MARIBOR 
DEN D.O.O.  SERVIS KOLES 
JEZDARSKA ULICA 1 
TELEFON:  (02) 3205803 
 
MARIBOR POŠTA:  2000 MARIBOR 
LEVAČIČ MILAN - SERVIS KOLES 
ULICA ANTEJA TRSTENJAKA 10 
TELEFON:  (02) 4713607 
 
MARIBOR POŠTA:  2000 MARIBOR 
RAMPRE JAKI S.P. - SERVIS KOLES 
RADVANJSKA CESTA 117 
TELEFON:  (02) 3329395 
 
MARIBOR - POŠTA:  2000 MARIBOR 
ŠPORTNA TRGOVINA ELAN ALEŠ BABŠEK S.P. 
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TRGOVINA IN SERVIS ŠPORTNE OPREME 
TRŽAŠKA CESTA 1 
TELEFON:  (02) 6142872 
 
MURSKA SOBOTA 
POŠTA:  9000 MURSKA SOBOTA 
SERVIS KOLESARSKI IN SKUTER CENTER KLEKL ALBERT S.P. 
ULICA JUŠA KRAMARJA 5 
TELEFON:  (02) 5304480 
 
PTUJ - POŠTA:  2250 PTUJ 
EUROBIKE GAŠPARIČ ZLATKO S.P. 
OBRTNIŠKA ULICA 7 
TELEFON:  (02) 7450133 
 
PTUJ - POŠTA:  2250 PTUJ 
KOLESARSKI CENTER BIKE EK RIBS COM D.O.O. 
JADRANSKA ULICA 20 
TELEFON:  (02) 7712441 
 
SLOVENJ GRADEC 
POŠTA:  2380 SLOVENJ GRADEC 
GORKO D.O.O. TRGOVINA IN SERVIS KOLES 
LEGENSKA CESTA 19 
TELEFON:  (02) 8843441 
 
SLOVENSKA BISTRICA - POŠTA:  2310 SLOVENSKA BISTRICA 
GERM PETER S.P. KOLESARSKI CENTER GERM 
ČOPOVA ULICA 8 
TELEFON:  (02) 8050570 
 
 
CELJSKA OMREŽNA ASKUPINA 
 
CELJE - POŠTA:  3000 CELJE 
ANTRADE D.O.O. KOLESARSKI CENTER 
MARIBORSKA CESTA 54 
TELEFON:  (03) 4928026 
ZAGRAD 15 C 
TELEFON:  (041) 741092 
 
VELENJE - POŠTA:  3320 VELENJE 
BIKE STORE - KOLESARSKI CENTER D.O.O. 
KIDRIČEVA CESTA 1 
TELEFON:  (03) 8971133 
 
VELENJE  - POŠTA:  3320 VELENJE 
CIKLO SPORT, KUGONIČ DEJAN S.P. TRGOVINA IN SERVIS KOLES 
KIDRIČEVA CESTA 2 B 
TELEFON:  (03) 8983070 
 
ŽALEC - POŠTA:  3310 ŽALEC 
FACTORY STORE - PRODAJALNA KOLES 
MESTNI TRG 7 
TELEFON:  (03) 7102793 
E-POŠTA:  INFO@FACTORYSTORE.SI 
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OMREŽNA SKUPINA KRANJ 
 
KRANJ - POŠTA:  4000 KRANJ 
ŠPORTNA TRGOVINA ELAN 
STARA CESTA 25 
SMUČI, KOLESA 
TELEFON:  (04) 2010961 
SERVIS SMUČI IN KOLES 
TELEFON:  (04) 2010962 
 
LESCE - POŠTA:  4248 LESCE 
KOLESARSKI CENTER LESCE KOLESA, RABLJENA KOLESA, STARO ZA NOVO, SERVIS 
ALPSKA CESTA 43 
TELEFON:  (04) 5353818 
INTERNET: HTTP://WWW.PROTON-PROJEKT.SI 
 
RADOVLJICA - POŠTA:  4240 RADOVLJICA 
TRGOVINA PONY SPORT KOLESA, STARO ZA NOVO, ŠPORTNA OPREMA 
CANKARJEVA ULICA 78 
TELEFON:  (04) 5315009 
INTERNET: HTTP://WWW.PROTON-PROJEKT.SI 
 
LESCE - POŠTA:  4248 LESCE 
KOLESARSKI CENTER LESCE KOLESA, RABLJENA KOLESA, STARO ZA NOVO, SERVIS 
ALPSKA CESTA 43 
TELEFON:  (04) 5353818 
INTERNET: HTTP://WWW.PROTON-PROJEKT.SI 
 
RADOVLJICA - POŠTA:  4240 RADOVLJICA 
TRGOVINA PONY SPORT KOLESA, STARO ZA NOVO, ŠPORTNA OPREMA 
CANKARJEVA ULICA 78 
TELEFON:  (04) 5315009 
INTERNET: HTTP://WWW.PROTON-PROJEKT.SI 
 
KRANJ 
ŠPORTNA TRGOVINA ELAN 
STARA CESTA 25 
SMUČI, KOLESA 
TELEFON:  (04) 2010961 
 
LESCE - POŠTA:  4248 LESCE 
KOLESARSKI CENTER LESCE KOLESA, RABLJENA KOLESA, STARO ZA NOVO, SERVIS 
ALPSKA CESTA 43 
TELEFON:  (04) 5353818 
INTERNET: HTTP://WWW.PROTON-PROJEKT.SI 
 
 
OMREŽNA SKUPINA KOPER, POSTOJNA, NOVA GORICA 
 
KROMBERK - POŠTA:  5000 NOVA GORICA 
ŠPORTNA TRGOVINA ELAN 
INDUSTRIJSKA CESTA 5 
SMUČI, KOLESA 
TELEFON:  (05) 3383983 
SERVIS SMUČI IN KOLES 
TELEFON:  (05) 3383983 
 
NOVA GORICA - POŠTA:  5000 NOVA GORICA 
D.J.A.K. BIZJAK DEJAN S.P. 
REJČEVA ULICA 3 
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TELEFON:  (05) 3334633 
SEDEJEVA ULICA 6 
TELEFON:  (05) 3002121 
 
ROŽNA DOLINA - POŠTA:  5000 NOVA GORICA 
LEBAN VILJEM, STROJNIŠTVO, KOLESARSTVO IN TRGOVINA 
ULICA 25. MAJA 17 A 
TELEFON:  (05) 3026469 
 
 
OMREŽNA SKUPINA NOVO MESTO 
 
NOVO MESTO - POŠTA:  8000 NOVO MESTO 
A ŠPORT D.O.O. 
LJUBLJANSKA CESTA 27 
SMUČI, KOLESA 
TELEFON:  (07) 3935992 
SERVIS SMUČI IN KOLES 
TELEFON:  (07) 3935994 
 
SMOLE JOŽE S.P. TRGOVINA IN SERVIS KOLES 
ŠENTJERNEJSKA CESTA 7 
8000 NOVO MESTO 
TELEFON:  (07) 3379800 
TELEFON:  (07) 3379801 
 
TRGOVINA KOLESAR 
TURKOVA ULICA 2 
8000 NOVO MESTO 
TEL.: 332 45 57 
 
ŠTANGELJ PETER S.P. SERVIS IN PRODAJA KOLES 
ČRMOŠNJICE PRI STOPIČAH 7 
8000 NOVO MESTO 
TELEFON:  (07) 3080333 
TELEFAKS:  (07) 3080334 
GSM: 041 745 814 
 
SPORT 2000 D.O.O. 
BELOKRANJSKA CESTA 5 
8000 NOVO MESTO 
TELEFON:  (07) 3371755 
TELEFON:  (07) 3371756 
TELEFON:  (07) 3371757 
TELEFON:  (07) 3371758 
 
INTERSPORT NOVO MESTO 
PODBEVŠKOVA ULICA 4 
8000 NOVO MESTO 
TELEFON:  (07) 3930208 
TELEFAKS:  (07) 3930211 
 
KOLESARSKE TRGOVINE IN SERVISI V SKUPINI HERVIS TRGOVIN 
LJUBLJANA 
HERVIS, ŠPORT IN MODA D.O.O., TRGOVINI: 
ŠMARTINSKA CESTA 152 G 
TELEFON:  (01) 5874810 
JAMOVA CESTA 105 
TELEFON:  (01) 4237050 
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MARIBOR 
HERVIS, ŠPORT IN MODA D.O.O., TRGOVINA 
POBREŠKA CESTA 18 
TELEFON:  (02) 3203980 
 
MURSKA SOBOTA 
TRGOVINE: 
INTERSPAR MEGAMARKET 
HERVIS 
TELEFON:  (02) 5341270 
 
NEMČAVCI 
POŠTA:  9101 MURSKA SOBOTA 
HERVIS, ŠPORT IN MODA D.O.O., TRGOVINA 
NEMČAVCI 1 D 
TELEFON:  (02) 5341270 
 
CELJE 
HERVIS, ŠPORT IN MODA D.O.O. TRGOVINA 
MARIBORSKA CESTA 100 
TELEFON:  (03) 4903560 
 
VELENJE 
HERVIS, ŠPORT IN MODA D.O.O. TRGOVINA 
ŠALEK 112 
TELEFON:  (03) 8987470 
 
KRANJ 
HERVIS, ŠPORT IN MODA D.O.O. TRGOVINA 
ZOISOVA ULICA 1 
TELEFON:  (04) 2368450 
JESENICE 
HERVIS, ŠPORT IN MODA D.O.O. 
FUŽINSKA CESTA 8 
TELEFON:  (04) 5836628 
 
KOPER - CAPODISTRIA 
HERVIS, ŠPORT IN MODA D.O.O., TRGOVINA 
DOLINSKA CESTA 1 A 
TELEFON:  (05) 6250080 
 
NOVO MESTO 
HERVIS, ŠPORT IN MODA D.O.O. TRGOVINA 
LJUBLJANSKA CESTA 28 
TELEFON:  (07) 3719130 
 
KRŠKO 
HERVIS, ŠPORT IN MODA D.O.O. TRGOVINA 
CESTA KRŠKIH ŽRTEV 141 
TELEFON:  N.C. (07) 4905640 
 
KROMBERK, POŠTA:  5000 NOVA GORICA 
ŠPORTNA TRGOVINA ELAN 
INDUSTRIJSKA CESTA 5 
SMUČI, KOLESA 
TELEFON:  (05) 3383983 
SERVIS SMUČI IN KOLES 
TELEFON:  (05) 3383983 
 


	Za adrenalinske kolesarje 
	Za področje Bohinja pa obstaja tudi vodnik za gorske kolesarje: BOHINJ za goske kolesarje, avtor Matjaž Žmitek (podrobneje je opisanih 15 različnih gorskih in mešanih kolesarskih tur), Panoramska karta Bohinja (vrisanih je 15 kolesarskih poti), Kolesarjenje okrog Julijskih Alp (prospekt, ki poleg
	krožne trase opiše in oriše po dve značilni kolesarski turi po Bohinju, Bledu, Kranjski Gori, Bovcu, Tolminu, Kobaridu – značilnost je povezava skozi bohinjski tunel z avtovlakom s posebnim vagonom za kolesarje. 
	 


