Koncept standardizacije KOLESARJEM PRIJAZNI PONUDNIK- PRIDOBITEV STANDARDA

1

PRIDOBITEV STANDARDA »KOLESARJEM PRIJAZNI / CYCLISTS FRIENDLY
Studio OREH, d.o.o., Kranj
http://www.rekreatur.si

KRANJ, oktober 2020

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.

Koncept standardizacije KOLESARJEM PRIJAZNI PONUDNIK- PRIDOBITEV STANDARDA

2

KAZALO

1. model standardizacije 'kolesarjem prijazni/cyclists friendly.……………………………..3
2. Kategorije 'kolesarjem prijazni/cyclists friendly………………………………………………….3

3. Pogoji za pridobitev naziva 'kolesarjem prijazni/cyclists friendly ………………………4

4. Informativni opis primerne opreme………………………..…………………………………………8

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.

Koncept standardizacije KOLESARJEM PRIJAZNI PONUDNIK- PRIDOBITEV STANDARDA

3

1. model standardizacije 'kolesarjem prijazni/cyclists friendly
Iz opravljene analize pregleda obstoječih modelov standardizacije, izvedenih delavnic in rezultatov
anket smo povzeli najbolj pogost obseg kategorij ponudnikov, ki ustrezajo namenu, da bo
destinacija Gorenjsko kolesarsko omrežje (GKO) kolesarjem prijazna in bo posledično pomenila
dohodek vsem udeleženim subjektom ter njeni promociji..
Glede na turistično zasnovo omrežja GKO je ime standarda dvojezično in sicer: Kolesarjem prijazni /
Cyclists Friendly s kratico KP/CF
Pogoje za pridobitev standarda KP/CF smo razdelili na:
1. standardno ponudbo (KP/CF)
2. nadstandardno ponudbo (KP/CF-plus. Op.: ponudba je dodatno promovirana)

2. Kategorije 'kolesarjem prijazni/cyclists friendly
a. NASTANITVE
sem spadajo:
hoteli, hostli, apartmaji, sobodajalci, počitniški in planinski domovi, planšarije in drugi
domovi, turistične kmetije z nastanitvijo;
b. KAMPINGI
sem spadajo:
avtokampi, specializirani kampi, glampingi;
c. GOSTIŠČA
sem spadajo:
gostilne, restavracije, okrepčevalnice, kavarne, turistične kmetije brez sob in drugi gostinski
obrati;
d. DESTINACIJE
sem spadajo:
turistični zavodi, turistično-informativni centri, zgodovinske, naravne in turistične
zanimivosti, mesta;
e. AGENCIJE
sem spadajo:
turistične agencije z najmanj 50 % deležem ponudbe različnih produktov za kolesarje,
licencirani kolesarski vodniki;
f. SERVISNE SLUŽBE
sem spadajo:
kolesarski servisi in prevozniki z ustreznimi prikolicami za prevoz koles.
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3. Pogoji za pridobitev naziva 'kolesarjem prijazni/cyclists friendly
NASTANITVE
Standardna ponudba:
- možnost nočitve samo za eno noč;
- informacije o lokalni in regionalni turistično-kolesarski ponudbi;
- informacije o voznih redih javnega prevoza in taksi služb;
- zaprt prostor za shranjevanje koles;
- možnost pranja in sušenja oblačil ter koles;
- servisno orodje za enostavno popravilo koles;
- povezava s kolesarskim servisom tudi izven njegovega delovnega časa;
- brezplačen WiFi;
- telefonska številka za 'klic v sili';
- povezava s spletne strani na spletno stran www.gko.si;
- oznaka KP/CF na vidnem mestu vhoda v objekt.
Nadstandardna ponudba
Za pridobitev posebnega znaka KP/CF-plus (najmanj tri storitve s spodnjega seznama):
- hitra polnilna postaja za E-kolesa na vidnem mestu in naslonjalom za zaklepanje kolesa;
- kolesarski INFO kotiček;
- ponudba prevoza koles, kolesarjev in prtljage;
- ponudba energijskih živil in kolesarskega pribora za prvo pomoč;
- na 24 ur dostopnem mestu avtomat za nakup zračnic;
- izposoja kakovostnih navadnih koles;
- izposoja kakovostnih E-koles;
- ponudba vodenih enodnevnih ali večdnevnih izletov;
- ponudba enodnevnega suhega obroka;
- prostor za tuširanje in shranjevanje garderobe na dan odhoda.

KAMPINGI
Standardna ponudba:
- vstop s kolesom v kamp je možen brez doplačila zanj;
- ločene parcele za kolesarje in druge nemotorizirane goste;
- informacije o lokalni in regionalni turistično-kolesarski ponudbi;
- informacije o voznih redih javnega prevoza in taksi služb;
- kakovostna stojala za naslanjanje in zaklepanje koles;
- prostor z mizami in sedeži;
- možnost sušenja oblačil in opreme;
- možnost pranja koles;
- povezava s kolesarskim servisom tudi izven njegovega delovnega časa;
- servisno orodje za enostavno popravilo koles;
- brezplačen WiFi;
- povezava s spletne strani na spletno stran www.gko.si;
- oznaka KP/CF na vidnem mestu vhoda v objekt.
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Nadstandardna ponudba
Za pridobitev posebnega znaka KP/CF-plus (najmanj tri storitve s spodnjega seznama):
- hitra polnilna postaja za E-kolesa na vidnem mestu in naslonjalom za zaklepanje kolesa;
- najem zaprtega prostora za shranjevanje koles;
- najem šotora;
- dostop do prostora za kuhanje;
- možnost nakupa osnovnih in energijskih živil v območju kampa;
- možnost nakupa kolesarskega paketa prve pomoči;
- ponudba prevoza koles, kolesarjev in prtljage;
- na 24 ur dostopnem mestu avtomat za nakup zračnic;
- izposoja kakovostnih navadnih koles;
- izposoja kakovostnih E-koles.

GOSTIŠČA
Standardna ponudba
- ponudba hrane in pijač je prilagojena potrebam kolesarjev;
- kakovostna stojala za naslanjanje in zaklepanje koles;
- informacije o lokalni in regionalni turistično-kolesarski ponudbi;
- informacije o voznih redih javnega prevoza in taksi služb;
- kolesarjem omogočen vstop v objekt s športnimi oblačili in obutvijo;
- servisno orodje za enostavno popravilo koles;
- kolesarski paket prve pomoči;
- brezplačen WiFi;
- povezava s spletne strani na spletno stran www.gko.si;
- oznaka KP/CF na vidnem mestu vhoda v objekt.
Nadstandardna ponudba
Za pridobitev posebnega znaka KP/CF-plus (najmanj tri storitve s spodnjega seznama):
- hitra polnilna postaja za E-kolesa na vidnem mestu in naslonjalom za zaklepanje kolesa;
- ponudba lokalnih kulinaričnih specialitet, večjezični meniji;
- celodnevni delovni čas najmanj od 8:00 – 22:00;
- možnost sušenja oblačil in opreme;
- možnost pranja koles;
- povezava s kolesarskim servisom tudi izven njegovega delovnega časa;
- možnost nakupa kolesarskega paketa prve pomoči;
- na 24 ur dostopnem mestu avtomat za nakup zračnic.

DESTINACIJE
Standardna ponudba
- kakovostna stojala za naslanjanje in zaklepanje koles;
- informacije o lokalni in regionalni turistično-kolesarski ponudbi;
- informacije o voznih redih javnega prevoza in taksi služb;
- servisno orodje za enostavno popravilo koles;
- brezplačen WiFi;
- povezava s spletne strani na spletno stran www.gko.si;
- oznaka KP/CF na vidnem mestu vhoda v objekt.
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Nadstandardna ponudba
Za pridobitev posebnega znaka KP/CF-plus (najmanj dve storitvi s spodnjega seznama):
- hitra polnilna postaja za E-kolesa na vidnem mestu in naslonjalom za zaklepanje kolesa;
- povezava s kolesarskim servisom, tudi izven njegovega delovnega časa;
- pokrita kolesarnica na vidnem mestu za hrambo koles in prtljage ali pa brezplačna
kolesarnica z možnostjo zaklepanja;
- možnost nakupa kolesarskega paketa prve pomoči;
- na 24 ur dostopnem mestu avtomat za nakup zračnic;
- informacije in organizacija prevoza koles in kolesarjev;
- ponudba vodenih enodnevnih ali večdnevnih izletov.

AGENCIJE
Standardna ponudba
- ponudba vodenih enodnevnih ali večdnevnih izletov;
- informacije o lokalni in regionalni turistično-kolesarski ponudbi;
- informacije o voznih redih javnega prevoza in taksi služb;
- rezervacije nastanitev in drugih storitev iz sistema KP/CF;
- povezava s spletne strani na spletno stran www.gko.si;
- oznaka KP/CF na vidnem mestu vhoda v objekt.
Nadstandardna ponudba
Za pridobitev posebnega znaka KP/C-plus (najmanj dve storitvi s spodnjega seznama):
- promocijski materiali o turistično-kolesarski ponudbi v Sloveniji v najmanj dveh tujih jezikih;
- kolesarski INFO kotiček;
- organizacija prevoza koles, kolesarjev in prtljage;
- povezava s kolesarskim servisom, tudi izven njegovega delovnega časa.

SERVISNE SLUŽBE / KOLESARSKI SERVIS
Standardna ponudba
- prednostno popravilo koles, če so na voljo rezervni deli;
- servisiranje E-koles;
- možnost polnjenja E-koles;
- informacije o lokalni in regionalni turistično-kolesarski ponudbi;
- povezava s spletne strani na spletno stran www.gko.si;
- oznaka KP/CF na vidnem mestu vhoda v objekt.
Nadstandardna ponudba
Za pridobitev posebnega znaka KP/CF-plus (najmanj dve storitvi s spodnjega seznama):
- hitra polnilna postaja za E-kolesa na vidnem mestu in naslonjalom za zaklepanje kolesa;
- možnost najema kvalitetnih navadnih koles;
- možnost najema kvalitetnih E-koles;
- možnost najema kolesa za čas servisiranja;
- organiziranje prevoza do izbrane lokacije v primeru večje okvare kolesa;
- na 24 ur dostopnem mestu avtomat z nakup zračnic;
- servisni stebriček z osnovnim orodjem na razpolago 24 ur.
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SERVISNE SLUŽBE / PREVOZNIKI
Standardna ponudba
- prevoz ali spremljanje kolesarjev z vozilom do 8 oseb;
- prevoz do 8 koles s homologirano prikolico;
- na transportnem vozilu je servisno orodje za enostavno popravilo koles;
- povezava s spletne strani na spletno stran www.gko.si.
Nadstandardna ponudba
Za pridobitev posebnega znaka KP/CF-plus (najmanj dve storitvi s spodnjega seznama):
- prevoz ali spremljanje kolesarjev z vozilom od 9 – 55 oseb;
- prevoz 9 do 45 koles s homologirano in pokrito prikolico;
- organizacija najema in dostave navadnih koles ali E-koles na izbrano lokacijo;
- povezava s kolesarskim servisom tudi izven njegovega delovnega časa.
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4. Informativni opis primerne opreme
V spodnji tabeli opredeljujemo nekatere pojme iz tč. 2.3.2 Pogoji za pridobitev naziva 'KP/CF'.
Opisi primerne opreme temeljijo na priporočilih za 'Umeščanje kolesarske infrastrukture v urbanih
območjih' (izdajatelj Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije, avgust 2017) in že
postavljenih elementih.
Kategorija

Opis opreme

NASTANITVE

Zaprt prostor za shranjevanje
koles:
- število obešal za kolesa oz.
prostora za naslanjanje koles
naj bo toliko, kot je postelj v
objektu oz. kot je pričakovano
število obiskov kolesarjev v
vrhuncu sezone.

Fotografski prikaz

Fotografija je simbolična

NASTANITVE
KAMPINGI
GOSTIŠČA
DESTINACIJE
PREVOZNIKI

Servisno orodje za enostavno
popravilo koles:
- univerzalni ključ, nastavljivi
150, garnitura inbus ključev
2,5-10 MH, križni in ploščati
izvijač, dvostranski viličasti
ključ 13/14 in 15/17;
- plastični ali kovinski
snemalec pnevmatik;
- zračna tlačilka z univerzalnim
nastavkom.
PRIPOROČILO:
- stojalo za popravilo koles.

NASTANITVE
KAMPINGI
GOSTIŠČA
DESTINACIJE

Fotografija je simbolična

Ponudba kolesarskega
pribora za prvo pomoč:
- ponudba paketov z osnovno
oprema, ki jo kolesarji
uporabljajo na poti.

Fotografija je simbolična
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Servisni stebriček:
- orodje* je skrito v notranjosti
stojala, ima zmogljivejšo
tlačilko;
- vsa oprema je dodatno
zaščitena s plastificiranimi
pletenicami iz nerjavečega
jekla.
*Orodje:
- univerzalni ključ, nastavljivi
150, garnitura inbus ključev
2,5-10 MH, križni in ploščati
izvijač, dvostranski viličasti
ključ 13/14 in 15/17, plastični
ali kovinski snemalec
pnevmatik;
- zračna tlačilka z univerzalnim
nastavkom.
OPCIJA:
- 2 vtičnici 220V za polnjenje
E-koles.
Fotografija je simbolična

KAMPINGI
GOSTIŠČA
DESTINACIJE
KOLESARSKI
SERVISI

Kakovostna stojala za
naslanjanje in zaklepanje
koles:
- velikost naslonjala naj bo 90
x 90 cm, razdalja med
posameznimi naslonjali pa od
100 – 120 cm.
OPOMBA:
- neprimerna so vsa naslonjala
kjer je kolo naslonjeno na
napere.

Kolesarsko počivališče s primernimi naslonjali.
Postavitev v okviru projekta »E-nostavno na kolo«

Primer neprimernih naslonjal

Fotografija je simbolična
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Na 24 ur dostopnem mestu
avtomat z nakup zračnic;

Fotografija je simbolična

KAMPINGI
DESTINACIJE

Pokrita kolesarnica na vidnem
mestu za hrambo koles in
prtljage ali pa brezplačna
kolesarnica z možnostjo
zaklepanja;

Pokrit prostor za shranjevanje koles.
Postavitev v okviru projekta »E-nostavno na kolo«.

ŽP Maribor -model zaprte kolesarnice (vstop na PIN kodo)
Fotografija je simbolična
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Hitra polnilna postaja za
polnjenje E-koles na vidnem
mestu in naslonjalom za
zaklepanje kolesa:
- polnilna ostaja ima do 3
univerzalne konektorje za 12
vrst adapterjev, ki omogočajo
polnjenje kolesa brez lastne
baterije in eno podometno
varnostno vtičnico kot
priključek za polnjenje vseh
ostalih vrst e-koles.

Fotografija je simbolična

Univerzalna polnilnica
na sončni kolektor.
Postavitev v okviru projekta
»E-nostavno na kolo«

Prikaz uporabe primernega naslonjala, v tem primeru 'obešala' za kolesa in njegova posledica.
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