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Kaj je EuroVELO?

• EuroVelo je projekt Evropske kolesarske 
zveze (European Cyclists Federation – ECF) in 
trenutno obsega 16 kolesarskih povezav, ki v 
skupni dolžini skoraj 100 000 km prečkajo 
Evropo.

• EuroVelo poti so namenjene tako kolesarjem 
turistom za zanimiva  popotovanja kot tudi 
lokalnim prebivalcem za krajše relacije.

• Kolesarske povezave so speljane bodisi po 
obstoječih nacionalnih kolesarskih poteh ali 
po lokalnih cestah, kjer promet ne presega 
2500 povprečnega dnevnega letnega 
prometa.



Nekaj statistike

• Po raziskavi EuroVelo iz leta 2012 so uporabniki njenih povezav:

- stari med 45 in 55 let in 60% moški

- 20% jih kolesari samostojno, 30% v manjših skupinah in 50% v  parih

- za kolesarsko popotovanje si vzamejo 2-4 dni (32%), 5-7 dni (32%)
8-14 dni (34%)

- na trasi EuroVelo 6 povprečno potrošijo 88,00 EUR (z nočitvijo) in 
20,00 EUR brez



Nekaj statistike

• Obseg kolesarskega turizma na celotnem omrežju EuroVelo na letni 
ravni prinese (vir:„Cost&Benefit“ analiza, strategija EuroVelo 2012):

- 12,5 mio EUR od kolesarskih počitnic;

- 33,3 mio EUR od dnevnih kolesarskih izletov;

- 5 milijard EUR je pričakovan prihodek na letni ravni (ob celoviti 
vzpostavitvi omrežja);



EuroVELO - kriteriji

⚫ Kolesarska infrastruktura

⚫ Storitve

⚫ Marketing & promocija

⚫ Upravljanje



OSNOVNA USMERITVENA NAČELA 

KOLESARSKE POVEZAVE EUROVELO

Skladnost Neposrednost

Privlačnost

Varnost

Udobje



Kolesarska infrastruktura



Tehnični kriteriji

- Prometna obremenitev
Povprečni dnevni letni promet vozil ne presega 2500 vozil/dan

- Zahtevnost poti 
višinski naklon: na 1000 nmv ne presega 6% na razdalji 5km

• - Vrsta vozne površine
Asfalt, tlakovana podlaga, beton, makadam



Francija

Švica

Nemčija

Madžarska

Srbija

- Usmerjeno označevanje
Grafična podoba oznake in primeri v EU  



- Usmerjeno označevanje
Oznake v Sloveniji  
Pravilnik o prometni signalizaciji in opremi, Ur.l. RS, št 99/15



Eurovelo omrežje v Sloveniji



Eurovelo omrežje v Sloveniji



Eurovelo omrežje v Sloveniji



Savska kolesarska pot – nova EuroVelo povezava
Zelenci(Kranjska Gora) – Bohinj – Ljubljana – Zagreb – Brčko - Beograd

Slovenija               309 km

Hrvaška                 430 km

Bosna in 
Hercegovina         266 km

Srbija                     169 km

SKUPAJ                1174 km 



Koordinatorji projektne prijave
• Slovenija

- Slovenska kolesarska mreza

• Hrvaška:
- Sindikat biciklista
- Nacionalni koordinacijski center Eurovelo Hrvatska

• Bosna in Hercegovina:

- Centar za zivotnu sredinu – Banja Luka

• Srbija

- Danube Competence Center - DCC;

- Nacionalni kooridnacijski center Eurovelo Srbija



Podporniki projekta

• Slovenija
- Ministrstvo za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo;

- Ministrstvo za infrastrukturo;

• Hrvaška:
- Ministarstvo za turizam;

- Ministarstvo za promet;

• Bosna in Hercegovina:
- Ministarstvo turizma;

- Ministarstvo vanjske trgovine in ekonomskih odnosa;

• Srbija

- Ministarstvo trgovine, turizma in telekomunikacija;



Časovnica projekta – protokol Eurovelo in statusi

• STATUS: predlagana trasa Eurovelo
• Oddaja prijave  - 31.12.2019 (oddano)

• Odobritev vloge - 31.3.2020

• STATUS: kandidatka za traso Eurovelo
• Odločba 1. stopnje - 30.6.2020

• Implementacija razvojnih aktivnosti – 30.6.2021
(označevanje, izdelava CGP, priprava promocijskega gradiva ...) 

• STATUS: potrjena trasa Eurovelo
• Dokončna potrditev trase - 31.12.2021

• Vključitev v promocijski del Eurovelo - 30.6.2022



Savska kolesarska pot – potek v Sloveniji / varianta 1
Zelenci – Bohinj – Ljubljana – Litija – Sevnica – Krško – Brežice – slovenska meja



Savska kolesarska pot – potek v Sloveniji / varianta 1
Zelenci – Bohinj – Ljubljana – Grosuplje – Žužemberk – Novo mesto – Brežice – slovenska 
meja



Savska kolesarska pot že živi
• Od 2013-2016 je bilo od Zelencev do Beograda v organizaciji Mednarodne komisije za porečje reke Save 

izvedeno promocijsko kolesarjenje 8 kolesarjev (po 2 iz vseh 4 držav), ki so se jim na poti pridružila lokalna 
kolesarska društva in posamezniki 



narejen je PRVI KORAK

https://www.youtube.com/watch?v=5nfbQLDJo2k&feature=youtu.be

