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PROGRAM DELAVNICE

→ uvodni pozdrav

→ beseda gostitelja

→ aktivnosti projekta E-nostavno na 
kolo

→ kratka predstavitev projekta 
Gorenjsko kolesarsko omrežje

→ obstoječi sistemi certificiranja v 
Sloveniji in Evropski uniji

→ kratek odmor

→ koncept standardizacije in 
priporočila za pridobitev 
naziva Kolesarjem prijazni 
ponudnik

→ ogled nameščene opreme iz 
projekta E-nostavno na kolo

Bazni tabor, Križe; vir: @visit.trzic



UVODNI POZDRAV

→ andrej



BESEDA GOSTITELJA



E-NOSTAVNO NA KOLO

→ Trajanje projekta: marec 2019 – junij 2021

→ Partnerji: LAS Gorenjska košarica, LAS Srce Slovenije, LAS S Ciljem, LAS Loškega

pogorja, LAS Za mesto in vas

→ Partnerji na območju LAS Gorenjska košarica so: Občina Kranjska Gora, Občina Gorje,

Občina Cerklje na Gorenjskem, Občina Naklo, Turizem Bohinj

→ Skupna vrednost projekta brez DDV: 464.315,66 EUR, od tega vrednost

EKSRP 394.668,35 EUR

→ Vrednost LAS Gorenjska košarica brez DDV: 117.622,63 EUR, od tega vrednost

EKSRP 90.801,98 EUR

Projekt sodelovanja “E-nostavno na kolo” sofinancirata Evropska unija iz sredstev

Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru

Programa razvoja podeželja RS 2014-2020.

https://www.las-gorenjskakosarica.si/e-nostavno-na-kolo/


E-NOSTAVNO NA KOLO

Že izvedeno veliko javno naročilo za dobavo in postavitev opreme 

(servisnih stebričkov, kolesarskih stojal, polnilnic za e-kolesa, 

kolesarskih počivališč, električna kolesa)

Izvaja se mehki del projekta (delavnice, posveti, …)



E-NOSTAVNO NA KOLO

Opis projekta:

→ Večina območij že razpolaga z različnimi kolesarskimi potmi, ki pa so

velikokrat omejene na občinske meje. Poudarek je na izgradnji infrastrukture

in označevanju. Število turistov kolesarjev se iz leta v leto povečuje, vendar

trenutna ponudba ne zadovoljuje njihovih potreb oziroma potenciali za razvoj

kolesarskega turizma še niso izkoriščeni. S projektom Gorenjsko kolesarsko

omrežje se kolesarska infrastruktura sicer že povezuje preko občinskih pa tudi

regijskih mej, saj prestopa meje statistične regije Gorenjske, vendar še vedno

primanjkuje podporne infrastrukture, opreme in vsebin.

→ Operacija E-nostavno na kolo tako prepoznava potenciale na tem področju

in preko investicij v podporno infrastrukturo/opremo, ureditve kolesarjem

prijaznih postajališč na že vzpostavljenih kolesarskih poteh ter dodajanjem

vsebin spodbuja kolesarstvo kot obliko trajnostne mobilnosti in poslovnih

priložnosti.

→ Operacija tako med drugim predstavlja nadgradnjo turističnih produktov kot

je »Gorenjsko kolesarsko omrežje«.



E-NOSTAVNO NA KOLO

Cilji projekta:

• ozaveščati javnost o pomenu trajnostne mobilnosti

• spodbujati trajnostno mobilnost

• spodbujati in razvijati trajnostni turizem

• izboljšati možnosti za razvoj podjetništva in turizma na podeželju

• boljša opremljenost območij s kolesarsko opremo

• razvoj novih turističnih proizvodov

• komunikacija in prenos dobrih praks med sodelujočimi LAS-i

Aktivnosti projekta:

• koordinacija in vodenje projekta

• nakup in montaža opreme

• usposabljanje potencialnih kolesarskih ponudnikov

• spodbujanje kolesarstva med različnimi ciljnimi skupinami

• promocija projekta

• prenos znanj in izkušenj med LAS-i in implementacija pridobljenih znanj na območju 

posameznega LAS.



E-NOSTAVNO NA KOLO

Rezultati projekta:

• vzpostavljeno partnerstvo med vključenimi LAS-i

• vzpostavljeno povezovanje in sodelovanje med deležniki in drugimi ciljnimi skupinami iz območij 5 LAS

• kupljena in nameščena kolesarska oprema na vseh območjih vključenih LAS

• pripravljen koncept standardizacije »kolesarju prijaznega ponudnika«

• izvedena usposabljanja ponudnikov za izboljšanje oziroma prilagoditev ponudbe kolesarjem

• organiziran in izveden skupni ogled dobre prakse za vse ponudnike vključenih območij

• oblikovan in natisnjen zemljevid s predstavitvijo kolesarske ponudbe območja

• organizirani in izvedeni dogodki za spodbujanje kolesarstva med ranljivimi ciljnimi skupinami

• izdelan promocijski material (zvonec za kolo, zavoj prve pomoči)

• študija s potujočo razstavo na temo razvoja kolesa kot prevoznega sredstva

• organizirani in izvedeni ogledi dobrih praks na območjih vseh vključenih LAS-ov ter prenos in 

implementacija znanj in izkušenj

• digitalni priročnik za ponudnike s predstavitvijo dobrih praks in konceptom standardizacije »kolesarjem 

prijazen ponudnik«



GORENJSKO KOLESARSKO OMREŽJE

TEMELJI

Na pobudo Društva Rekreatur je novembra 2015 ustanovljen Svetovalni organa za razvoj 

regionalnega kolesarstva  (SORK), ki deluje v okviru regijskega razvojnega sveta Gorenjske.

Sestavlja 7 članov, ki so predstavniki vseh treh razvojnih agencij Gorenjske (BSC, RaGor in 

RA Sora), občine, zasebnega sektorja in NVO.

CILJI

Vzpostavitev enotnega regionalnega in lokalnega kolesarskega omrežja kot osnove za 

turistično kolesarjenje;

Uvedba enotnega sistema označevanja kolesarskega omrežja v skladu z zakonodajo;

Izdelava enotnih kartografskih podlag in specializiranega spletnega portala;

Sodelovanje z organizacijami na državnem nivoju s ciljem vzpostavitve Slovenskega 

kolesarskega omrežja;



GORENJSKO KOLESARSKO OMREŽJE



GORENJSKO KOLESARSKO OMREŽJE
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GORENJSKO KOLESARSKO OMREŽJE



GORENJSKO KOLESARSKO OMREŽJE



GORENJSKO KOLESARSKO OMREŽJE

Digitaliziranih 100% 
registriranih 

kolesarskih povezav



GORENJSKO KOLESARSKO OMREŽJE
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GORENJSKO KOLESARSKO OMREŽJE

https://www.gko.si/


GORENJSKO KOLESARSKO OMREŽJE



OBSTOJEČI SISTEMI CERTIFICIRANJA 
V SLOVENIJI IN EVROPSKI UNIJI

→ 2.1.1. GIZ Slovenija Outdoor

→ Povezava: https://slovenia-outdoor.com/en/

Vključeni ponudniki:
- Specializirane nastanitve ( pohodniki, 

kolesarji)

- 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

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


OBSTOJEČI SISTEMI CERTIFICIRANJA 
V SLOVENIJI IN EVROPSKI UNIJI



OBSTOJEČI SISTEMI CERTIFICIRANJA 
V SLOVENIJI IN EVROPSKI UNIJI

→ Zavod za turizem Maribor – Pohorje (ZTP-M)

→ Povezava: https://dravabike.si/informacije/vse-o-dravski-kolesarski-poti/

Vključeni ponudniki:
- Namestitev / hoteli, hostli, apartmaji, 

kmečki turizmi
- Gostilna, restavracija
- Kampi
- Vinotoči
- Izletniške točke
- Izposoja koles, servis koles

https://dravabike.si/informacije/vse-o-dravski-kolesarski-poti
https://slovenia-outdoor.com/en/


OBSTOJEČI SISTEMI CERTIFICIRANJA 
V SLOVENIJI IN EVROPSKI UNIJI



OBSTOJEČI SISTEMI CERTIFICIRANJA 
V SLOVENIJI IN EVROPSKI UNIJI

→ Nemčija / Bett + Bike – ADFC 
Nemško združenje kolesarjev - Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club

→ Povezava: https://www.bettundbike.de/en/

Vključeni ponudniki:

- hoteli, 

- kampingi, 

- počitniški domovi in apartmaji, 

- športni objekti, 

- ponudniki najema E-koles 

- mesta.

https://www.bettundbike.de/en/


OBSTOJEČI SISTEMI CERTIFICIRANJA 
V SLOVENIJI IN EVROPSKI UNIJI



OBSTOJEČI SISTEMI CERTIFICIRANJA 
V SLOVENIJI IN EVROPSKI UNIJI

→ Cycliste vitanji / Cyclists Welcome
Nadace Partnerství / Češka okoljevarstvena fundacija

Povezava: https://www.cyklistevitani.cz/Uvod-(1)

Vključeni ponudniki:

- nastanitve

- gostinski obrati, turistične destinacije,

- kampingi, 

- turistične destinacije;

https://www.cyklistevitani.cz/Uvod-(1)


OBSTOJEČI SISTEMI CERTIFICIRANJA 
V SLOVENIJI IN EVROPSKI UNIJI



OBSTOJEČI SISTEMI CERTIFICIRANJA 
V SLOVENIJI IN EVROPSKI UNIJI

→ BiH – Srbija – Črna Gora / Bike Friendly Standard 
Asociacija za ekonomski razvitak REDAH – Srbija, BiH, Črna Gora
Povezava: https://www.bikefriendlystandard.com/en/bfs/

Vključeni ponudniki:
- nastanitve, 

- gostinski obrati, 

- turistične agencije, 

- servisne delavnice 

- garaže in parkirišča

https://www.bikefriendlystandard.com/en/bfs/


OBSTOJEČI SISTEMI CERTIFICIRANJA 
V SLOVENIJI IN EVROPSKI UNIJI



OBSTOJEČI SISTEMI CERTIFICIRANJA 
V SLOVENIJI IN EVROPSKI UNIJI

Avstrija / sistem MTS
povezava: https://www.mts-austria.at

https://www.mts-austria.at/


OBSTOJEČI SISTEMI CERTIFICIRANJA 
V SLOVENIJI IN EVROPSKI UNIJI



OBSTOJEČI SISTEMI CERTIFICIRANJA 
V SLOVENIJI IN EVROPSKI UNIJI



→KONCEPT STANDARDIZACIJE IN PRIPOROČILA ZA 
PRIDOBITEV NAZIVA 

KOLESARJEM PRIJAZNI PONUDNIK

→ Iz opravljene analize smo povzeli najbolj pogost obseg ponudnikov, ki bi ustrezali 
namenu, da bo destinacija Gorenjsko kolesarsko omrežje kolesarjem prijazna.
Posledično pomenila dohodek vsem udeleženim subjektom ter njeni promociji.

→ Vključeni ponudniki:
- Nastanitve / hoteli, hostli, apartmaji, počitniški in planinski domovi;

- Kampingi
- Gostišča / restavracije, okrepčevalnice, kavarne, kmečki turizmi;
- Turistični subjekti / potovalne agencije, zavodi, informativni centri, muzeji,        

naravni parki, naravne in turistične zanimivosti; 
- kolesarski servisi

→ Pogoje za pridobitev standarda smo razdelili na obvezne (osnovni pogoj) in dodatne 
(pridobitev priznanja – KPP nadstandard in s tem povečane promocije) 



→KONCEPT STANDARDIZACIJE IN PRIPOROČILA ZA 
PRIDOBITEV NAZIVA 

KOLESARJEM PRIJAZNI PONUDNIK

→ NAMESTITVE
→ Osnovna ponudba:

- Možnost prenočevanja samo za eno noč;

- Brezplačna uporaba zaprte kolesarnice;

- prostor za sušenje oblačil in opreme;

- servisno orodje za enostavno popravilo koles;

- energijsko obogaten zajtrk;

- informacija o voznih redih javnega prevoza;

- informacije o regionalni turistični ponudbi za kolesarje;

- brezplačen WiFi;

- povezava na spletno stran www.gko.si;

→ Dodatna ponudba

Za pridobitev znaka KPP nadstandard (najmanj tri storitve s spodnjega seznama):

- prevoz koles in kolesarjev;

- izposoja kakovostnih navadnih 

- izposoja kakovostnih E-koles;

- polnilne postaje za e-kolesa;

- ponudba enodnevnih izletov;

- prevoz prtljage gostov do naslednje nastanitve;

- povezava s kolesarskim servisom, tudi izven njegovega delovnega časa;

- 'lunch paket' za na pot;

http://www.gko.si/


→KONCEPT STANDARDIZACIJE IN PRIPOROČILA ZA 
PRIDOBITEV NAZIVA 

KOLESARJEM PRIJAZNI PONUDNIK

KAMPINGI
Osnovna ponudba:

- ločene parcele za kolesarje in druge nemotorizirane goste, stojala za kolesa za varno zaklepanje in parkiranje;

- na voljo so mize s sedeži, sušilnica z ustrezno opremo za sušenje oblačil in opreme;

- vstop s kolesom v kamp je možen brez doplačila zanj;

- informacija o voznih redih javnega prevoza, informacije o regionalni turistični ponudbi za kolesarje;

- servisno orodje za enostavno popravilo koles, povezava s kolesarskim servisom tudi izven njegovega delovnega časa;

- brezplačen WiFi, povezava na spletno stran www.gko.si;

Dodatna ponudba

Za pridobitev znaka KPP nadstandard (najmanj tri storitve s spodnjega seznama):

- brezplačna uporaba zaprte kolesarnice, najem šotora;

- Dostop do prostora za kuhanje, Možnost nakupa osnovnih živil v območju kampa;

- Osvetljene poti v kampu, informacija o voznih redih javnega prevoza;

- informacije o regionalni turistični ponudbi za kolesarje;

- prevoz koles in kolesarjev;

- izposoja kakovostnih navadnih in e-koles;

- polnilne postaje za e-kolesa;

- prevoz prtljage gostov do naslednje nastanitve;

- 'lunch paket' za na pot;



→KONCEPT STANDARDIZACIJE IN PRIPOROČILA ZA 
PRIDOBITEV NAZIVA 

KOLESARJEM PRIJAZNI PONUDNIK

→ GOSTIŠČA
→ Osnovna ponudba

- Ponudba hrane in pijač je prilagojena potrebam kolesarjev;

- Kakovostna, po možnosti pokrita kolesarnica na vidnem mestu za hrambo koles in prtljage ali pa brezplačna kolesarnica z možnostjo 
zaklepanja;

- servisno orodje za enostavno popravilo koles;

- brezplačen WiFi;

- povezava na spletno stran www.gko.si;

→ Dodatna ponudba
Za pridobitev znaka KPP nadstandard (najmanj tri storitve s spodnjega seznama):

- Možnost nakupa 'lunch' paketa

- Ponudba lokalnih kulinaričnih specialitet, večjezični meniji;

- Celodnevni delovni čas najmanj od 8:00 – 22:00;

- polnilna postaja za e-kolesa;

- Možnost sušenja oblačil in opreme;

- Možnost pranja koles, osnovna oprema za pranje koles;

- Zagotavljanje nujnih rezervnih delov za kolesa;

- Prodaja kolesarskih in pohodniških zemljevidov v regiji;

- Informacije za enodnevne izlete s kolesom v okolici;

- informacije o nastanitvenih možnostih primernih za kolesarje;

- Tujejezična informativna gradiva o kolesarskih izletih v okolici in regiji; 

http://www.gko.si/


→KONCEPT STANDARDIZACIJE IN PRIPOROČILA ZA 
PRIDOBITEV NAZIVA 

KOLESARJEM PRIJAZNI PONUDNIK

→ TURISTIČNI SUBJEKTI
→ Osnovna ponudba

- informacije o regionalni turistični ponudbi za kolesarje (večjezično);

- informacije o nastanitvenih možnostih primernih za kolesarje;

- Tujejezična informativna gradiva o kolesarskih izletih v okolici in regiji;

- Seznam nastanitvenih možnosti v regiji, ki so primerne za kolesarje;

- Sistem rezervacije namestitve na drugih lokacijah npr. daljinskih kolesarskih poti;

- informacija o voznih redih javnega prevoza;

- brezplačen WiFI;

- Kakovostna, po možnosti pokrita kolesarnica na vidnem mestu za hrambo koles in prtljage ali 

- pa brezplačna kolesarnica z možnostjo zaklepanja;

- Pribor osnovnih orodij za enostavno popravilo koles;

- povezava s kolesarskim servisom tudi izven njegovega delovnega časa;

- povezava na spletno stran www.gko.si;

→ Dodatna ponudba
Za pridobitev znaka KPP nadstandard (najmanj dve storitvi s spodnjega seznama):

- Kakovostna, po možnosti pokrita kolesarnica na vidnem mestu za hrambo koles in prtljage ali pa brezplačna kolesarnica z možnostjo 
zaklepanja;

- servisno orodje za enostavno popravilo koles, informacije in organizacija prevoze koles in kolesarjev;

- izposoja kakovostnih navadnih koles in E-koles; 

- polnilne postaje za e-kolesa;

- ponudba enodnevnih izletov;

http://www.gko.si/


→KONCEPT STANDARDIZACIJE IN PRIPOROČILA ZA 
PRIDOBITEV NAZIVA 

KOLESARJEM PRIJAZNI PONUDNIK

→ KOLESARSKI SERVIS
→ Osnovna ponudba

- prednostno popravilo koles, če so na voljo rezervni deli;

- avtomat za nakup pnevmatik in servisni stebriček z osnovnim orodjem na razpolago 24 ur;

- polnilne postaje za e-kolesa;

- Info kotiček s kolesarskimi / turističnimi zemljevidi;

- informacije o voznem redu javnega prevoza;

- povezava na spletno stran www.gko.si;

→ dodatna ponudba
Za pridobitev znaka KPP nadstandard (najmanj ena storitev s spodnjega seznama):

- možnost najema kvalitetnih navadnih in e-koles

- možnost najema kolesa za čas servisiranja;

- organiziranje prevoza do izbrane lokacije v primeru večje okvare kolesa;

- 24 urno dežurstvo na terenu za odpravljanje okvar na kolesu;

http://www.gko.si/


→KONCEPT STANDARDIZACIJE IN PRIPOROČILA ZA 
PRIDOBITEV NAZIVA 

KOLESARJEM PRIJAZNI PONUDNIK

Sistem prijave ponudnika

Na spletni strani www.gko.si so opisani pogoji za članstva za posamezne kategorije in 
priložen prijavni obrazec. Prijave zbira upravljalec sistema SORK (Svetovalni organ za 
razvoj kolesarstva Gorenjske regije), ki na svojih rednih sejah pregleda prijave in 
ponudnike potrdi oz. jih pozove k dopolnitvam.

SORK opravi ogled prijave ponudnika na terenu in po uspešnem ogledu mu podeli 
certifikat KPP. Certifikat pridobljen v okviru projekta E-nostavno na kolo je veljaven do 
31.12.2026. 

Kontrole upoštevanja certificirane ponudbe SORK izvaja najmanj 1x letno z 
nenapovedanim ogledom. V primeru kršitve pogojev ponudnika pozove k njihovi odpravi 
in določi rok odprave. V primeru, da ponudnik pomanjkljivosti ne odpravi se izbriše iz 
seznama certificiranih ponudnikov. 

Po potrebi in v skladu z aktualnimi trendi razvoja turističnega kolesarstva sistem 
certificiranja KPP upravljalec sistema le-te lahko dopolni oz. spremeni. 

http://www.gko.si/


→KONCEPT STANDARDIZACIJE IN PRIPOROČILA ZA 
PRIDOBITEV NAZIVA 

KOLESARJEM PRIJAZNI PONUDNIK

Pravkar smo naredili naslednji korak k urejeni in kolesarju prijazni destinaciji 

GORENJSKO KOLESARSKO OMREŽJE.

V naslednjih dneh boste prejeli anketo o tem kakšen sistem certificiranja si želite 

vi.

Prosimo vzemite si nekaj časa, odgovorite nanjo in sistem certificiranja 

KOLESARJEM PRIJAZNI PONUDNIK bomo dopolnili, uredili in ga kot takšnega 

začeli uvajati

Ne pozabite 14. oktobra 2020 priti na ogled dveh primerov dobre prakse, ki že 

delujeta na Gorenjskem: Hotel in glamping Ribno ter Hostel pod Voglom. 



→OGLED NAMEŠČENE OPREME IZ PROJEKTA 
E-NOSTAVNO NA KOLO



HVALA ZA SODELOVANJE. 


