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KOLESARJENJE V MARIBORU  
 

Privlačne novosti na področju kolesarskega turizma 

 

(Maribor, 17. april 2014)  Začetek sezone prinaša tako turistom kot domačinom v Mariboru kolesarske 

novosti. Mobilnostni center Maribor, prvi tovrstni center v Sloveniji, lociran na Partizanski cesti 21, 

kjer deluje Mariborska kolesarska mreža, je pomembna pridobitev za Maribor. Med najzanimivejše 

novosti v kolesarski ponudbi pa sodi zagotovo tudi KULeBIKE, ki omogoča odkrivanje vinorodnih 

gričev z električnimi kolesi.  

 

»Letošnja kolesarska sezona se je zaradi ugodnih vremenskih razmer začela veliko prej, kot lanska. V zadnjih 

letih je trend uporabe koles v porastu. Opažamo, da je Mestna občina Maribor v zadnjih 5 letih kolesarjenju 

začela posvečati večjo pozornost, kar je vidno tudi z izboljševanjem posameznih odsekov infrastrukture in 

prilagajanjem prometnih režimov. Neizkoriščenih potencialov in perečih problemov je na tem področju še 

veliko, a veseli nas, da se vsako leto namenja kolesarjenju več sredstev. Letos je v proračunu MOM 

namenjenih 250.000 EUR za ureditev kolesarskih površin in upamo, da bo tako tudi v prihodnje,« je povedal 

Josip Rotar, predsednik Mariborske kolesarske mreže. 

Mobilnostni center Maribor in Mariborska kolesarska mreža 

Mariborska kolesarska mreža je z letom 2014 prevzela koordinacijo pri vzpostavljanju in zagonu prvega 

mobilnostnega centra v Sloveniji; ta je postal osrednja lokacija v mestu, kjer nastaja kolesarska skupnost in 

kjer se bo v prihodnosti generirala trajnostna mobilnost.  

V mobilnostnem centru je vzpostavljena tudi info točka, ki nudi informacije o vseh vidikih trajnostne 

mobilnosti, še posebej informacije o kolesarjenju, zemljevide, izposojevalnico koles, shranjevalnico prtljage, 

kolesarsko delavnico in polnilnico za električna kolesa. V naslednjih dneh bo na ulico postavljeno tudi 

servisno stojalo za kolesa (Bike-box), kjer bo 24 ur na dan uporabnikom na voljo orodje za osnovna popravila 

koles in ročna tlačilka z manometrom. Velik poudarek bo namenjen vzgoji in osveščanju kolesarjev, z 

namenom, da bo v prihodnje manj konfliktov v prometu. Predvideno je sodelovanje s Slovenskimi železnicami 

na področju skupnih promocijskih aktivnosti in predvsem ugodnosti za potnike, ki bodo prihajali z vlakom v 

Maribor. Potekajo tudi dogovori z ostalimi operaterji javnega potniškega prometa (Marprom, Arriva), da bi 

omogočili uporabnikom nakup vozovnic in integracijo kolesarjenja tudi z javnim potniškim prometom.  

Na področju razvoja kolesarskega turizma se aktivno povezujeta Mariborska kolesarka mreža in Zavod za 

turizem Maribor – Pohorje; sodelujeta pri razvoju produktov, ki bodo mestu in obiskovalcem ponudili dodano 

vrednost. V času gospodarske krize je razvijanje potencialov kolesarskega turizma še toliko bolj pomembno, 

saj prinaša denar in nova delovna mesta, hkrati pa blagodejno vpliva tudi na okolje in zdravje. 

    Se nadaljuje.  

 



 

 

 

Slovenska kolesarska mreža 

Slovenska kolesarska mreža (SKM) je člansko interesno združenje, ki vključuje različne posameznike in 

organizacije, z namenom razvoja kolesarjenja v Sloveniji. Njeno osnovno poslanstvo je poiskati skupne točke 

med različnimi oblikami kolesarjenja; bodisi, da gre za turistično, gorsko, rekreativno, utilitarno ali urbano 

kolesarjenje, ter jih razvijati in povezovati. 

»Člani Slovenske kolesarske mreže so organizacije, ki v lokalnih okoljih sodelujejo pri razvoju kolesarske 

infrastrukture, pri razvoju novih poslovnih praks ter pri razvoju kolesarskih turističnih produktov, na 

nacionalnem nivoju pa smo pomemben akter na področju razvijanja nacionalnih politik in strategij za področje 

kolesarjenja,« pojasnjuje Matej Obu, predsednik Slovenske kolesarske mreže. 

SKM je preko članstva v dveh krovnih kolesarskih organizacijah, ECF (Evropska kolesarska federacija) in 

IMBA Europe (evropska podružnica Mednarodnega gorsko-kolesarskega združenja), vpeta tudi v snovanje 

evropskih politik ter projektov na področju zagovorništva, projektiranja in umeščanja kolesarjenja. 

Ob začetku nove kolesarske in turistične sezone bo SKM skupaj z Zavodom za turizem Maribor-Pohorje in 

kasneje še z Agencijo za varnost v prometu opozorila predvsem na povečano število kolesarjev v prometu in 

na večjo pozornost, naj jo vozniki namenijo kolesarjem. Zaradi pomanjkanja ločenih kolesarskih povezav se 

kolesarji, tako lokalni kot turisti, pogosteje vključujejo v promet tudi na lokalnih cestah, ki sicer veljajo za manj 

pretočne, obenem pa višje hitrosti motornih vozil predstavljajo za kolesarje dodaten varnostni problem. 

KULeBIKe            

KULeBIKE omogoča ljubiteljem kolesarjenja, da z električnimi kolesi odkrivajo Slovenske gorice in okušajo 

štajerske kulinarične in vinske dobrote devetih ponudnikov turističnih storitev, ki so združili svoje moči v 

projektu KULeBIKE. Nudi možnost športnega udejstvovanja po izbiri in zmožnostih posameznika, z 

ogledovanjem naravnih in kulturnih znamenitosti ter odkrivanjem mirnih kotičkov podeželja. 

Pomladno sonce že razvaja s svojimi toplimi žarki, narava se prebuja, vse brsti in znanilci pomladi že 

pogumno kažejo svoje pisane cvetove; vse to je kot nalašč primerno za gibanje v naravi in sprostitev po 

napornem vsakdanjiku tako za domačina kot turista  - čas je za pomladno poganjanje pedal! 

 

Dodatne informacije: 

- Josip Rotar, Mariborska kolesarska mreža, www.kolesarji.org, josip.rotar@kolesarji.org  

- Matej Obu, Slovenska kolesarska mreža, www.kolesarji.org, matej.obu@kolesarji.org  

 

 

 

         Janja Viher, direktorica. 

         Pripravili: Karmen Razlag in  

         mag. Vesna Male.     
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