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1.0   SPLOŠNO 
 
 

1.1 Namen  
Kolesarska destinacija je privlačna takrat, ko se kolesarji v njej dobro počutijo. Pomemben delež k 
temu prispeva kolesarjem prijazna ponudba v nastanitvenih objektih, gostiščih, trgovinah, turističnih 
info centrih, kolesarskih servisih in vseh ostalih poslovnih subjektih, ki jih kolesarji koristijo v času 
svojega obiska. 
Vzpostavitev sistema standardizacije »kolesarjem prijazni ponudnik« (v nadaljevanju: KPP) bo 
omogočila kvalitetne pogoje za razvoj ponudbe na področju kolesarskega turizma kot tudi dnevnega 
in rekreativnega kolesarstva. 

 
1.2 Cilji 

- Vzpostavitev spletne strani Gorenjsko Kolesarsko Omrežje s podstranjo KPP; 
- Izvedba 5 predstavitveno – izobraževalnih delavnic za vzpodbujanje ponudnikov k pristopu v sistem 

KPP; 
- Najmanj 5 usposobljenih KPP v I.fazi vzpostavitve sistema certificiranja (do konca leta 2020) 

ob trasah omrežja GKO; 
- Najmanj 10 usposobljenih KPP v II. fazi vzpostavitve KPP (do konca leta 2021) ob trasah omrežja 

GKO; 
- Sistem KPP uveden na Gorenjskem bo postal standard na nivoju Republike Slovenije. Certifikate bo 

podeljevala Slovenska turistična organizacija.  
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2. ANALIZA OBSTOJEČIH MODELOV STANDARDIZACIJE  
     

 
2.1 viri 
      Za pregled stanja sistemov certificiranja smo v Sloveniji opravili razgovore z organizacijami, ki  
      sistem certificiranja že imajo in ga tudi izvajajo na terenu. Presenetljivo sta takšni organizaciji le   
      dve in sicer GIZ Slovenija Outdoor katere sistem deluje od leta 2008 ter Drava bike – kolesarska  
      pot ob reki Dravi, ki ga uvaja Zavod za turizem Maribor – Pohorje. Oba sistema sta za ponudnike  
      plačljiva. 
 
       
      Glavni vir pridobivanja informacij o sistemih certificiranja v Evropi so bili iskalniki v svetovnem  
      spletu in posvetovalni razgovori s predstavniki strokovnih organizacij kot npr. Slovenska  
      kolesarska mreža (Bojan Žižek), Urbanistični inštitut Ljubljana (Luka Mladenovič) in Jan Klavora    
      (Good place d.o.o.).   
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2.2 Slovenija  
 

2.2.1 izvajalec / GIZ Slovenija Outdoor 
                              Povezava: https://slovenia-outdoor.com/en/ 
 
 
Ime: ZNAK KOLESARSKEGA HOTELA OZ. DRUGEGA NASTANITVENEGA OBRATA 
 
Osnova: 

Poslovnik (1)  
O IZVEDBI SPECIALIZACIJE NASTANITEV ZA POHODNIKE IN KOLESARJE ter ČLANSTVU SPECIALIZIRANIH NAMESTITEV IN 
DESTINACIJ V ZDRUŽENJU POHODNIŠTVO & KOLESARJENJE giz 

 
I.Splošno - standardi specializacije 

1.člen 
Pohodništvo & kolesarjenje giz /PK giz/ izvaja po pooblastilu Slovenske turistične organizacije vsakoletni poziv in pregled nastanitev  za 
pridobitev naziva specializirane namestitve, destinacije, poti, agencije za pohodnike in kolesarje. 
Znak specializacije predstavljajo označbe: 

- Nastanitve: 1-5 pohodnikov in 1-5 koles, kolesarski kamp 

- Agencije: pohodniška agencija, kolesarska agencija 

- Destinacije: pohodniška destinacija, kolesarska destinacija 

- Poti: pohodniške : 1.-3. kategorija, kolesarske in gorsko kolesarske 1.-3. kategorija, treking kolesarske 1.-3. kategorija, kolesarski 

park: 1.-3. kategorija 

Ta poslovnik ureja aktivnosti PK giz. 
Članstvo specializiranih namestitev, agencij, destinacijskih organizacij v PK giz prinaša: 
marketinške aktivnosti na izbranih tujih trgih s tiskanimi in digitalnimi orodji, predstavitve  na specializiranih sejmih, predvsem v tujini, 
digitalno in klasično oglaševanje, obiske novinarjev in agentov, sodelovanje v razvojnih projektih. 
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Sistem ocenjevanja  
 
POZIV K ODDAJI PRIJAV ZA PRIDOBITEV ZNAKA KOLESARSKEGA HOTELA OZ. DRUGEGA NASTANITVENEGA OBRATA(2) 

                     
PREDMET POZIVA                       
Predmet poziva je povabilo k oddaji prijav za pridobitev znaka kolesarskega hotela oz. drugega nastanitvenega obrata v skladu s 5-
stopenjsko lestvico kolesarskih trženjskih standardov (KTS).   
                        
Hoteli in drugi nastanitveni obrati, ki bodo izpolnjevali kriterije KTS na določeni stopnji, pridobijo znak kolesarskega hotela oziroma 
drugega nastanitvenega obrata ustrezne stopnje. Dosežena stopnja glede na kriterij KTS ni povezana s kategorizacijo nastanitvenega 
obrata. Dosežena stopnja KTS pomeni stopnjo specializacije obrata za produkt kolesarjenje, pri čemer npr. peta stopnja KTS pomeni, 
da je kolesarjenje najpomebnejši produkt obrata in zato je tudi večina gostov obrata kolesarskih gostov. 
 
Z drugimi nastanitvenenimi obrati v tem pozivu razumemo penzione, apartmaje (apartmajsko naselje z najmanj 5 apartmaji) in hiše 
sobodajalcev (z najmanj 5 sobami oz. stanovanji). Apartmaji lahko dosežejo največ 4. stopnjo KTS.   
   
NAMEN KOLESARSKIH TRŽENJSKIH STANDARDOV                  
Namen uvajanja kolesarskih trženjskih standardov je:                 

* večja prepoznavnost kolesarskih produktov in storitev,              
* pospeševanje rasti kakovosti turistične in spremljevalne ponudbe za kolesarje,        
* diferenciranje ponudbe od konkurence,                
 * boljša prodaja storitev, povezanih s kolesarjenjem, in posledično boljša izkoriščenost potencialov.         
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POGOJI ZA PRIJAVO                       
 
Na poziv za ocenjevanje se lahko prijavi vsak hotel oz. drug nastanitveni obrat s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je ustrezno registriran 
pri pristojnem organu in izpolnjuje vsaj osnovne kriterije (1.stopnja) KTS.      
S pridobitvijo znaka kolesarskega hotela oz. drugega nastanitvenega obrata prejemniki soglašajo, da jih Pohodništvo in kolesarjenje 
giz navaja kot prejemnike navedenega znaka v svojih trženjskih aktivnostih.     
     
Prijavi je potrebno priložiti naslednje priloge:      
1. (predstavitveni) prospekt obrata ali fotografijo obrata, 
2. točen položaj obrata, označen na zemljevidu, 
3. navedbo kolesarskih poti v okolici in  
4. vsa morebitna druga gradiva, povezana s kolesarjenjem, ki jih pripravljate za svoje goste.  
                        
                     
Pohodništvo in kolesarjenje giz bo prijavitelja v roku 30 dni od prejema prijave pisno (po e-pošti) obvestila o datumu ocenjevanja 
obrata. Datuma ocenjevanja ni mogoče prestaviti. Upoštevale se bodo samo popolne prijave. Če na katero izmed vprašanj oz. zahtev 
ne morete odgovoriti, pojasnite, zakaj ne. Kandidati z nepopolnimi prijavami bodo pozvani k dopolnitvi prijav, vendar v tem primeru 
Pohodništvo in kolesarjenje giz ne jamči, da bo ocenjevanje izvedeno v predpisanem roku.   
                        
PLAČILO                                          
Za prijavo k pridobitvi znaka je potrebno plačati 300 EUR (z DDV) v roku 30 dni po izstavitvi računa s strani Pohodništvo in kolesarjenje 
giz. Strošek prijave zajema del stroška priprave poziva, ocenjevanje na terenu, aluminijasto tablico in navedbo obrata na spletnem 
portalu www.slovenia.info. in www.hiking-biking-slovenia.com.  
 
Za prijavo k podaljšanju znaka in prehod na višjo stopnjo, je potrebno plačati 200 EUR (z DDV) v roku 30 dni po izstavitvi računa s 
strani Pohodništvo in kolesarjenje giz jamči. Strošek prijave zajema ocenjevanje na terenu in navedbo obrata na spletnem portalu 
www.slovenia.info in www.hiking-biking-slovenia.com.      
V primerih, da se nastanitev včlani v Pohodništvo in kolesarjene giz se strošek v obeh primerih prepolovi. 
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POTEK OCENJEVANJA                     
 
Ocenjevanje poteka po naslednjem vrstnem redu: 
 

(1) V roku 30 dni od prejema prijave (v kolikor je ta popolna) Pohodništvo in kolesarjenje giz prijavitelja obvesti o datumu 
ocenjevanja. 

 
(2) Na podlagi ogleda obrata se ugotovi izpolnjevanje kriterijev KTS po posameznih elementih z ocenjevalnega lista (zavihek 
"KOLESARSKI TRŽENJSKI STANDARDI"). 

 
(3) Oceni se dosežena stopnja doseganja KTS v skladu z ocenjevalnim listom oziroma se ugotovi prisotnost posameznih 
elementov KTS. 

 
(4) Negativno oceno katerekoli izmed postavk s seznama kriterijev KTS mora komisija na željo prijavitelja dodatno obrazložiti. 

 
(5) Vsak objekt ocenjujejo člani ocenjevalne komisije, ki jo imenuje direktor Pohodništvo in kolesarjenje giz. Komisija kot celota 
poda o doseženi stopnji enotno oceno. 

 
 

Najkasneje 30 dni po zaključku ocenjevanja bo Pohodništvo in kolesarjenje giz prijavitelje obvestila o doseženi stopnji znaka.   
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PODELITEV ZNAKA                       
                        
Hotel oz. nastanitveni obrat, ki izpolnjuje kriterije 1. stopnje KTS, se označi s petkolesnikom, ki ima eno kolo       
označeno s špicami.                       
Hotel oz. nastanitveni obrat, ki izpolnjuje kriterije 2. stopnje KTS, se označi s petkolesnikom, ki ima dve kolesi        
označeni s špicami.                       
Hotel oz. nastanitveni obrat, ki izpolnjuje kriterije 3. stopnje KTS, se označi s petkolesnikom, ki ima tri kolesa        
označena s špicami.                       
Hotel oz. nastanitveni obrat, ki izpolnjuje kriterije 4. stopnje KTS, se označi s petkolesnikom, ki ima štiri kolesa        
označena s špicami.                       
Hotel oz. nastanitveni obrat, ki izpolnjuje kriterije 5. stopnje KTS, se označi s petkolesnikom, ki ima pet koles       
označenih s špicami.                       
                        
Znak kolesarskega hotela oz. drugega nastanitvenega obrata mora biti nameščen na objekt (na vidno mesto ob vhodu) predvidoma 
najkasneje 45 dni po prejemu odločbe o podelitvi znaka. Znaka ni možno prenašati na druge podobne objekte v okviru podjetja in je 
podeljen izključno ocenjevanemu objektu.   
                        
Stroške izdelave označevalne table z znakom in postavitev na objekt krije Pohodništvo in kolesarjenje giz. Znak naroči pri izvajalcu, ki 
ga v skladu z zahtevanimi kriteriji izbere in določi Pohodništvo in kolesarjenje giz. Kontaktni podatki dobavitelja tablic so objavljeni na 
poslovnih spletnih straneh www.slovenia.info (Razvoj turističnih produktov/Kolesarjenje) in na www.hiking-biking-slovenia.com.    
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KOLESARSKI TRŽENJSKI STANDARDI (KTS) 
            

Znak specializacije pridobi skupina ponudnikov nastanitvenih kapacitet, ki so specializirani za kolesarsko turistično ponudbo. 
Turističnim objektom kot so hoteli, hostli, penzioni, apartmajski objekti in drugi obrati, ki ponujajo možnost prenočevanja ter so 
različnih kategorij, je skupno to, da jim je kolesarjenje eden izmed najpomembnejših produktov njihove ponudbe.  

            
            

  Stopnja 

1. Turistične informacije za kolesarje  1 2 3 4 5 

Zagotovljene stalne ustne informacije in nasveti s kolesarsko ponudbo1      

Kolesarski info kotiček2 stalno urejen na vidnem mestu v objektu      

Turistične informacije okolice3      

Pisne informacije o možnosti nastanitev po Sloveniji4      

Omogočen dostop do interneta (možnost priključitve na internet)      

Kolesarska karta okolice3      

Kolesarske karte in vodniki iz ostalih delov Slovenije      

Strokovni nastveti pri planiranju kolesarskih počitnic (Telefon, E-mail)      

Pomoč pri iskanju in rezervaciji prenočišč        

Hotelska internetna stran s težiščem na kolesarski ponudbi, Informacije o regiji, Ture, GPS 
Download minimalno 5 tur, video 

       

Kolesarski kotiček - zbirališče kolesarjev        

Internetni kotiček - WiFi        
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2. Zagotovljene stalne ustne informacije in nasveti s kolesarsko ponudbo  
Osnovni pogoj za razvoj in izvajanje kolesarske ponudbe je stalno zaposlena oseba v 
nastanitvenem obratu, ki se aktivno ukvarja s kolesarjenjem. Turisti kolesarji pričakujejo, da se 
bodo o svojih turah, počitnicah, načrtih in problemih pogovorili s kompetentno osebo, ki sama 
kolesari in se spozna na kolesarjenje.  
            

 
2. Kolesarska informacijska tabla in kotiček           

Informaciska tabla  mora biti stalno urejena in označena  na vidnem mestu v objektu in 
mora vsebovati           

1. Podatke o najbližjem kolesarskem servisu in trgovini (lokacija, delovni čas, telefon)           

2. Pisne informacije o kolesarjem prijaznih gostiščih v okolici3 (lokacija, telefon)           

3. Vozne rede javnih prevoznih sredstev v okolici3 (avtobus, vlak, telefonska številka taksi 
službe)           

4. Kolesarski paketi s cenami, ki jih nudi objekt           

5. Številko telefona za "klic v sili". Takšna številka je lahko na primer številka recepcije ipd. (za 
objekte s kategorijo 3, 4, 5 koles) 
            

Za hotele od 3-5 stopnje je obvezen kolesarski kotiček. Poleg standardne informacijske table mora 
vsebovati kolesarsko karto okolice, podatke o turah, vodenih turah, kolesarskih dogodkih, 
obvestila o nevarnostih itd. 
 
Namen informacijskega kotička in table je, da si kolesarji kadarkoli lahko sami pridobijo nujne 
informacije, ki jim olajšajo bivanje in kolesarjenje na določenem področju. Teksti morajo biti 
zapisni v slovenščini in še najmanj enem tujem jeziku. 
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3. Okolica  
Okolico nastanitvenega obrata predstavlja tista občina, v kateri se obrat nahaja.             

            

4. Informacije o namestitvah            

Zadostujejo katalogi (hoteli, kampi ipd.), ki pa morajo biti stalno na razpolago gostom pri 
kolesarskem kotičku ali na recepciji. Zelo primerna je posebna mapa z zbranimi katalogi, ki jo 
gostje lahko dobijo na vpogled. 
            
           

5. Objavljena cena nočitve za eno noč            

 
6. Klic v sili  

          

            

 
7. Kriteriji za izdelavo in opisov kolesarskih tur            

 
8. Zagotovljeno kolesarsko usposobljeno osebje za kolesarske ture7

:           
            

 
9. Prostor za kolesa in opremo 
 
 
10. Servis in popravila koles                                                                                                                                                                               
 
 
11. Izposoja koles in opreme: 
 
12. Prevoz kolesarjev in koles 
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https://slovenia-outdoor.com/en/ 
 
 

https://slovenia-outdoor.com/en/
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https://slovenia-outdoor.com/specializirane_nastanitve_za_pohodnike/ 

 
 
 
 

https://slovenia-outdoor.com/specializirane_nastanitve_za_pohodnike/
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2.2.2 izvajalec / Turizem Maribor 
                   Povezava: https://dravabike.si/en/info/drava-cycling-route 

 
 
Ime: PONUDNIK V SISTEMU DRAVA BIKE 
 
Osnova:  

Minimalni standardi ponudnika za vključitev v sistem Drava Bike: 
 

– Lokacija na oz. ob Dravski kolesarski poti 
 
– Za kolesarje je na voljo paket prve pomoči 
 
– Namestitve: na voljo pokrit in zaklenjen prostor za kolesa 
 
– Namestitve: sprejem gostov tudi samo za eno noč 
 
– Gostinski ponudniki: da so na voljo stojala za kolesa 
 

Enkratni strošek vstopa je 50 eur.  
Vsakoletni strošek pa glede na to kakšne vrste ponudnik je od 50 do 100 eur.  
 
Cene za letni prispevek:  

- Gostišče, namestitveni obrat EUR 100,- neto 
- Gostilna, restavracija, kamp, izletniška točka EUR 70,- neto 
- Vinotoč, Izposoja, servis koles EUR 50,- neto 
 
 

https://dravabike.si/en/info/drava-cycling-route


Kolesarjem prijazni ponudnik / ANALIZA STANJA__________________________________________________________________________________________________________________17 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
OPERACIJA SODELOVANJA LAS: E-nostavno na kolo / Projekt sodelovanja LAS E-nostavno na kolo sofinancirata Evropska unija  
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020                

https://dravabike.si/en/info/drava-cycling-route 
 

 
 
 
 

https://dravabike.si/en/info/drava-cycling-route
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3.1 Evropa  
 

3.1. Češki model https://www.cyklistevitani.cz/Uvod.aspx?lang=en-US 
 

 
 
 

https://www.cyklistevitani.cz/Uvod.aspx?lang=en-US
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3.2 Nemški model / Bett+Bike – ADFC https://www.bettundbike.de/en/bett-bike-categories/bett-bike-hosts/ 
 

 
3.3 EuroVelo model https://pro.eurovelo.com/projects 

https://pro.eurovelo.com/projects
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3.1.4 Istra – specializirane namestitve za kolesarje https://www.istra.hr/en/business-information/projects/istra-bike-bed 
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4. POVZETEK  
 
4.1 splošno 

Glavni trgi za slovenski kolesarski turizem, in posledično tudi gorenjski, bodo zaradi pandemije  'novega korona viurusa' nam 
bližnje države kot npr.: Nemčija, države BeNeLux, Avstija, Italija, mogoče še Francija in Velika Britanija. Iz teh držav je tudi do sedaj 
prihajalo največ gostov – kolesarskih turistov (1). 

 
- Nemčija / kolesarske počitnice opravi po raziskavah 4 največjih kolesarskih revij cca 8 mio prebivalcev od tega 55% izven 
države. Po raziskavah teh revij je Slovenija na 9 mestu po izbiri lokacije. Odstotek  obiskovalcev med posamezniki in manjšimi 
skupinami je v porastu. 
 
- BeNeLux / Število nočitev raste, obiskovalci ne bivajo samo v kampih ampak tudi v drugih  
  namestitvah. 
 
- Velika Britanija / okrepljeno sodelovanje s predstavništvom STO s ciljem povečanja števila  prihodov kolesarjev in pohodnikov. 
 
- Italija / s projektom Trans Slovenia – kolesarska povezava Munchen – Lago di Garda in  krožnega tromejnega kolesarjenja 
Alpe-Adria narašča število italijanskih kolesarjev. 

 
- Avstrija / iz identičnih razlogov kot Italija tudi tu narašča število obiskovalcev kolesarjev. 

 
V večini držav imajo pomembno mesto pri izbiri kolesarske destinacije priporočila, ki jih ADFC Algemeine Deutsche Fahrad Club: 
http://www.adfc.de/) izvaja s sistemom certificiranja kolesarskih povezav v več državah. Poti dobijo od 1 do 5 zvezdic. 5 zvezdic 
imajo npr. Main  Cycle Route (Kolesarka pot ob Maini, Nemčija)in Drau Radweg (Dravska kolesarska pot, Avstrija).  
Elementi, ki pri ocenjevanju kvalitete prinesejo največ točk, omenijo večjo odmevnost med uporabniki na evropskem kolesarskem 
trgu in s tem njihov obisk.  

 
 
(1) vir: Pohodništvo&Kolesarstvo GIZ, planirani glavni trgi in delež sredstev namenjen izvajanju aktivnosti v letu 2017. 

http://www.adfc.de/
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4.2 Izhodišča za ocenjevanje ADFC: 

 
infrastruktura 

- trase kolesarskih povezav morajo biti daljše od 100 km; 
- izvirno poimenovanje in jasen koncept; 
- varnost in kvaliteta poti; 
- povezana infrastruktura z enotnim usmerjenim označevanjem; 
- dostopnost z javnim prevozom (vlak, avtobus); 
- v ciljno skupino usmerjen marketing; 
 

 
Turistična ponudba 

  - sprejem kolesarjev za enkratno prenočitev brez višjih cen nočitev; 
  - možnost zaklepanja kolesarnice; 
  - soba za pranje in sušenje; 
  - z vitamini in ogljikovimi hidrati bogat zajtrk; 
  - ponudba kolesarskih brošur, zemljevidov in vodičev z regionalnega območja; 
  - informacije o voznih redih in lokacijah postaj javnega prometa; 
  - osnovno orodje za popravilo koles; 
  - možnost najema kvalitetnih koles; 
  - ponudba enodnevnih izletov v bližnjo okolico; 
  - možnost rezervacije nočitve kolesarju popotniku na naslednji lokaciji njegove poti;  
  - zagotavljanje kolesarskega servisa in nakupa rezervnih delov v bližnji okolici; 
  - informacije o ostalih kolesarjem prijaznih ponudnikih; 
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4.3 Sistem certificiranja »KOLESARJU PRIJAZNI PONUDNIK (KPP)« 
 
4.3.1 KATEGORIJE 
 

- Nastanitveni obrati (hoteli, apartmaji..) 
- Kmečki turizmi 
- Kampingi 
- Restavracije, gostišča 
- Kolesarski servisi, najem koles 
- Točke vredne obiska 

 
 

       4. 3. 2 ZAKLJUČEK 
 
-  Grafična podoba se mora približati sistemu označevanja GIZ Slovenija Outdoor oz. v soglasju z njimi izvesti redizajn njihovih 
oznak. 
 
-  Potrebna je vzpostavitev enotne spletne strani za Gorenjsko kolesarsko omrežje (stran je v pripravi) in v njenem okviru 
postaviti podstran  KPP 
 
-   Določiti je potrebno kriterije pod katerimi bodo posamezniki pristopili v sistem (brezplačno do konca trajanja projekta E-
nostavno na kolo) 
 
-    Izbrana mora biti skupina, ki bo nadzirala izvajanje kriterijev KPP (letno, naključno..) 
 
-   pred prvo predstavitvijo potencialnim ponudnikom morajo biti zgornje alineje izvedene;  


