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1.UVOD
1.1 Splošno
Na območjih 18 občin Gorenjske in 6 sosednjih občin (Komenda, Kamnik, Vodice, Medvode, Logatec
in Cerkno) nastaja kolesarska destinacija »Gorenjsko kolesarsko omrežje (GKO)«, ki je plod
sodelovanja razvojnih agencij, nevladnih organizacij in javnega sektorja s tega območja.
GKO obsega okoli 450 km kolesarskih povezav, od tega je okoli 60 % državnih in 40 % lokalnih.
Glavni cilj projekta GKO je ustvariti urejeno kolesarsko destinacijo.
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 teče iz Avstrije, skozi Slovenijo in se konča na Hrvaškem. Certificiranje izvaja Zavod za
turizem Maribor – Pohorje v sodelovanju z Mariborsko razvojno agencijo. Oba sistema sta za
ponudnike plačljiva.
Glavni vir pridobivanja informacij o sistemih certificiranja v Evropi so bili iskalniki v svetovnem spletu
in posvetovanja s predstavniki strokovnih organizacij iz Slovenske kolesarske mreže (Bojan Žižek),
Urbanističnega inštituta Republike Slovenije (Luka Mladenovič) in VisitGood place, d.o.o. (Jan
Klavora).
1.2 Namen
Za celovito podobo urejene kolesarske destinacije GKO in s tem povečanje prihodka iz naslova
turističnega, rekreativnega in dnevnega kolesarstva ne zadostuje le primerna infrastruktura, kot so
urejene in varne kolesarske poti ter povezave, možnosti transporta koles z javnim prevozom,
naravne in kulturne zanimivosti ter primerni zemljevidi, aplikacije za pametne telefone in spletne
strani.
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 lahko
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.
1.3 Cilji
- Vzpostavitev spletne strani GKO 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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2.0 KONCEPT STANDARDIZACIJE 'KOLESARJEM PRIJAZNI PONUDNIK (KPP)'
2.1 Analiza pregleda obstoječih modelov standardizacije(stran 33 )
V 'tabeli izvajalcev in sistemov certificiranja' (skica 1) smo v stolpcu 'obseg certificiranja' izbrali
kategorije, ki jih posamezni sistemi vsebujejo. Ta seznam nam pomaga pri odločitvi, katere
kategorije izbrati za naš model certificiranja, saj se želimo čimbolj približati splošno uveljavljenim.
Prav vsi izbrani sistemi certificiranja se osredotočajo na ponudnike namestitev s tem, da so nekje
združeni (npr. GIZ Slovenija Outdoor) nekje pa razdeljeni po vrsti ponudbe namestitve (npr. Zavod
za turizem Maribor – Pohorje).
Nekateri modeli imajo do podrobnosti izdelan obseg ponudbe, ki jo ponudnik mora imeti za
pridobitev certifikata. Najbolj natančen pri tem je model Bike Friendly Standard v BiH, Srbiji in Črni
gori, kjer je za pranje koles navedeno da mora biti na razpolago krpa, goba in pralni prašek.
Vsi sistemi certificiranja so plačljivi, članstvo traja 2 – 3 leta z možnostjo podaljšanja. Cene se gibljejo
med 50,00 EUR in 300,00 EUR.
V veliki večini primerov je seznam s ponudbo certificiranih ponudnikov dostopen takoj na prvi
spletni strani, običajno že v glavni orodni vrstici. Še najbolj so ponudniki 'skriti' na spletni strani GIZ
Slovenija Outdoor (https://slovenia-outdoor.com/en/), zaradi česar so nekateri člani nezadovoljni in
iz sistema izstopajo.
Pogosta pomanjkljivost pri povezavah je, da v veliki večini ni povezave s spletne strani ponudnika
nazaj na stran izvajalca certificiranja in to tudi tam, kjer so sistemi zelo dovršeni (npr. Bett+Bike).

Skica 1: Tabela izvajalcev in sistemov certificiranja
Država
Izvajalec / naziv certificiranja
SLOVENIJA GIZ Slovenija Outdoor /
Kolesarski trženjski standard

Zavod za turizem Maribor – Pohorje
/ Drava Bike

NEMČIJA

ADFC / Bett+Bike

ČEŠKA

Nadace Partnerství - Češka
okoljevarstvena fundacija /
Cycliste Vitanji – Cyclist Welcome

Obseg certificiranja
- specializirane namestitve
- agencije
- destinacije
- poti
- namestitve
- gostišča
- kampi
- vinotoči
- izletniške točke
- izposoja koles, kolesarski servis
- hoteli
- kampingi
- počitniški domovi, apartmaji
- E kolesa
- mesta
- specializirani športni objekti
- namestitve
- gostišča
- kampi
- turistične destinacije

Stran
33

45

50

61
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BiH-SrbijaČrna gora

Asociacija za ekonomski razvitak
REDAH – Srbija, BiH, Črna Gora /
Bike Friendly Standard

EVROPA

Evropean Cyclists Federation /
EuroVelo

AVSTRIJA

Verein Drauradwegwirte /
Drauradweg

AVSTRIJA

MTS Marketing Tourismus Synergie
GmBH /

AVSTRIJA

Radfreudliche betribe

- namestitev
- gostišča
- potovalne agencije
- kolesarski servisi
- parkirišča, garaže
- namestitev
- gostišča
- kolesarski servisi
- namestitve
- gostišča
- kampi
- vinotoči
- izletniške točke
- izposoja koles, kolesarski servis
- hoteli
- destinacije
- potovalne agencije
- namestitve
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69

80

82

83

85

2.2 Anketa med udeleženci delavnic KPP
V obdobju od 29.09. do 07. 10. 2020 smo v izbranih lokacijah partnerskih LAS (Podbrezje, Cerkno,
Škofja Loka, Kamnik in Medvode) izvedli delavnice, na katerih smo udeležencem – potencialnim
ponudnikom v sistemu KPP – predstavili modele certificiranja. Na osnovi razprav smo postavili
osnovni model kategorij certificiranja, ki smo jih z izvedeno anketo po končanih delavnicah dodatno
preverili med udeleženci.
V anketi jih je sodelovalo 47 oseb.
Skica 2: Anketni vprašalnik z odgovori (povsod je možnih več odgovorov)
V1:
Katere kategorije se vam zdijo primerne za certificiranje »KOLESARJEM PRIJAZNI PONUDNIK«?
podvprašanje
Odgovor
V1a: NASTANITVE
100 %
(hoteli, hostli, apartmaji, sobodajalci, kmečki turizmi)
drugo: planinski domovi
V1b: KAMPINGI
87 %
(avtokampi, specializirani kampi, glampingi, parkirišča za avtodome)
V1c: GOSTIŠČA
87 %
(restavracije, okrepčevalnice, kavarne, kioski s hitro hrano)
V1d: TURISTIČNI SUBJEKTI
57 %
(turistične agencije, turistično informativni centri, zavodi)
V1e: KOLESARSKI SERVISI
74 %
(servis in prodaja koles, najem navadnih in E-koles, prevozniki)
Drugo: planinski domovi, kolesarski centri (bike parki), ponudniki storitvenih
6%
paketov, kraji, regije
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NASTANITVE
V2:
Katere vsebine »osnovne ponudbe« naj nudi kategorija NASTANITVE?
Podvprašanje
V2a: možnost nočitve za eno noč
V2b: zagotovljene stalne ustne in pisne ponudbe s kolesarsko ponudbo,
javnimi prevozi
V2c: kolesarski kotiček stalno urejen na vidnem mestu v objektu
V2d: prostor za pranje in sušenje oblačil, opreme in koles
V2e: energijsko obogatena ponudba hrane in pijač
V2f: osnovno servisno orodje za popravilo koles
V2g: zaposlena oseba, ki obvlada osnovna popravila na kolesu
V2h: povezava s kolesarskim servisom za nujna popravila koles
V2i: povezava z vstopne spletne ponudnika na spletno stran www.gko.si
in oznaka z logotipom KPP na vhodu v objekt
Drugo: vključenost / povezava v regijsko sodelovalno mrežo KPP
QR koda z linkom na www.gko.si
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Odgovor
74 %
70 %
78 %
83 %
39 %
96 %
4%
61 %
57 %
4%

V3:
Katere vsebine »dodatne ponudbe« naj nudi kategorija NASTANITVE (najmanj 3 s seznama)?
podvprašanje
Odgovor
V3a: ponudba prevoza koles in kolesarjev
83 %
V3b: izposoja kakovostnih navadnih koles
70 %
V3c: izposoja kakovostnih E-koles
61 %
V3d: hitra polnilna postaja za polnjenje baterij E-koles
61 %
V3e: možnost rezervacije, prevoz koles in prtljage do naslednje nastanitve v
78 %
sistemu KPP
V3f: povezava s kolesarskim servisom, tudi izven njegovega delovnega časa
43 %
V3g: ponudba hladnega obroka na dan odhoda
61 %
V3h: zadrževanje rezervacije sobe do popoldanskih ur na dan odhoda
43 %
(možnost tuširanja po kolesarski turi)
Drugo: menjava kolesa v primeru okvare
2%

KAMPINGI
V4:
Katere vsebine »osnovne ponudbe« naj nudi kategorija KAMPINGI?
podvprašanje
V4a: ločene parcele za kolesarje in druge nemotorizirane goste v skupni
površini najmanj 20 m2
V4b: vstop s kolesom v kamp je možen brez doplačila zanj
V4c: stojala za varno zaklepanje in parkiranje koles
V4d: na voljo so mize in klopi (stoli)
V4e: prostor za pranje in sušenje oblačil, opreme in koles
V4f: osnovno servisno orodje za popravilo koles

Odgovor
64 %
77 %
100 %
77 %
86 %
91 %
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V4g: povezava iz vstopne spletne ponudnika na spletno stran www.gko.si
in oznaka z logotipom KPP na vhodu v objekt
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63 %

V5:
Katere vsebine »dodatne ponudbe« naj nudi kategorija KAMPINGI (najmanj 3 s seznama)?
podvprašanje
Odgovor
V5a: brezplačna uporaba zaprte kolesarnice
77 %
V5b: najem šotora
77 %
V5c: dostop do prostora za kuhanje
68 %
V5d: izposoja kakovostnih navadnih koles
59 %
V5e: izposoja kakovostnih E-koles
50 %
V5f: hitra polnilna postaja za polnjenje baterij E-koles
64 %
V5g: možnost nakupa osnovnih živil v območju kampa
50 %
V5h: povezava s kolesarskim servisom za nujna popravila koles
50 %
V5i: osvetljene poti v kampu
23 %
Drugo: vključenost / povezava v regijsko sodelovalno mrežo KPP
2%

GOSTIŠČA
V6:
Katere vsebine »osnovne ponudbe« naj nudi kategorija GOSTIŠČA?
podvprašanje
V6a: ponudba hrane in pijač je prilagojena potrebam kolesarjev
V6b: informacije o javnem prevozu
V6c: kolesarski kotiček stalno urejen na vidnem mestu v objektu
V6d: kakovostna, po možnosti pokrita kolesarnica na vidnem mestu za hrambo
koles ali pa brezplačna kolesarnica z možnostjo zaklepanja
V6e: osnovno servisno orodje za popravilo koles
V6f: povezava s kolesarskim servisom za nujna popravila koles
V6g: povezava z vstopne spletne ponudnika na spletno stran www.gko.si
in oznaka z logotipom KPP na vhodu v objekt
Drugo: vključenost / povezava v regijsko sodelovalno mrežo KPP

Odgovor
74 %
48 %
74 %
83 %
83 %
57 %
43 %
2%

V7:
Katere vsebine »dodatne ponudbe« naj nudi kategorija GOSTIŠČA (najmanj 3 s seznama)?
podvprašanje
Odgovor
V7a: ponudba lokalne kulinarike za vsejedce, vegane, vegetarijance, večjezični
74 %
meniji;
V7b: gostišče je odprto od 8:00 do 22:00
48 %
V7c: možnost sušenja oblačil in opreme
78 %
V7d: možnost pranja koles
35 %
V7e: hitra polnilna postaja za polnjenje baterij E-koles
65 %
V7f: zagotavljanje nujnih rezervnih delov za kolesa
39 %
V7h: informacije o nastanitvenih možnostih primernih za kolesarje
70 %
Drugo: vključenost / povezava v regijsko sodelovalno mrežo KPP
2%
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TURISTIČNI SUBJEKTI
V8:
Katere vsebine »osnovne ponudbe« naj nudi kategorija TURISTIČNI SUBJEKTI?
Podvprašanje
V8a: zagotovljene stalne ustne in pisne informacije s kolesarsko ponudbo
V8b: informacije o javnem prevozu
V8c: kolesarski info kotiček stalno urejen in na vidnem mestu v objektu
V8d: stojala za kolesa za varno zaklepanje in parkiranje
V8e: osnovno servisno orodje
V8f: povezava s kolesarskim servisom za nujna popravila koles
V8g: povezava iz vstopne spletne ponudnika na spletno stran www.gko.si
in oznaka z logotipom KPP na vhodu v objekt

KOLESARSKI SERVIS
V9:
Katere vsebine »osnovne ponudbe« naj nudi kategorija KOLESARSKI SERVIS?
podvprašanje
V9a: zagotavljanje stalne ustne in pisne informacije s kolesarsko ponudbo v
okolici
V9b: informacije o javnem prevozu
V9c: prednostno popravilo koles, če so na voljo rezervni deli
V9d: stojala za kolesa za varno zaklepanje in parkiranje
V9e: avtomat za nakup pnevmatik in servisni stebriček z osnovnim orodjem na
razpolago 24 ur
V9f: povezava z vstopne spletne ponudnika na spletno stran www.gko.si
in oznaka z logotipom KPP na vhodu v objekt
Drugo: vključenost / povezava v regijsko sodelovalno mrežo KPP
V10:
Katere vsebine »dodatne ponudbe« naj nudi kategorija KOLESARSKI SERVIS
(najmanj 3 iz seznama)?
podvprašanje
V10a: najem kvalitetnih koles
V10b: najem kvalitetnih E-koles
V10c: možnost najema kolesa za čas servisiranja
V10d: organiziranje prevoza do izbrane lokacije v primeru večje okvare kolesa
V10e: hitra polnilna postaja za polnjenje baterij E-koles
Drugo: zamenjava kolesa v regijski shemi izposoje koles
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Odgovor
91 %
73 %
73 %
91 %
68 %
73 %
64 %

Odgovor
73 %
59 %
91 %
73 %
77 %
55 %
2%

Odgovor
77 %
59 %
86 %
73 %
77 %
2%
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2. 3 Standardizacija 'kolesarjem prijazni ponudnik (KPP)' za območje GKO
Iz opravljene analize pregleda obstoječih modelov standardizacije(stran 33 ), izvedenih delavnic in
rezultatov ankete smo povzeli najbolj pogost obseg kategorij ponudnikov, ki bi ustrezali namenu, da
bo destinacija GKO kolesarjem prijazna in bo posledično pomenila dohodek vsem udeleženim
subjektom ter njeni promociji.
Izbrane kategorije smo opredelili v točki 2.3.1, pogoje, ki jih mora ponudba izpolnjevati pa v točki
2.3.2.
Na osnovi pregleda obstoječih modelov standardizacije smo se odločili, da naziv 'Kolesarjem prijazni
ponudnik' skrajšamo v 'Kolesarjem prijazni', saj že to obiskovalcu-kolesarju pove, da lahko pričakuje
storitve, ki so njemu prijazne.
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:
- standardno ponudbo (KP/CF),
- nadstandardno ponudbo (KP/CF-plus). (Op.: ponudba je dodatno promovirana).
2.3.1 Kategorije
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, počivališča za avtodome;
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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2.3.2 Pogoji za pridobitev naziva 'KP/CF'
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 do 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 z 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 za nakup zračnic;
- servisni stebriček z osnovnim orodjem na razpolago 24 ur.

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

15

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 do 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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2.3.3 Informativni opisi 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 za 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 z naslonjalom za
zaklepanje kolesa:
- polnilna postaja 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.

2.3.4 Predlog prijave ponudnikov v sistem
Pogoj za prijavo
V sistem KP/CF se lahko prijavi vsaka pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je ustrezno
registrirana pri pristojnem organu in izpolnjuje najmanj osnovne standarde.
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Prva prijava
Na spletni strani www.gko.si so navedene podrobnosti standardnih in nadstandardnih pogojev za
posamezne kategorije, obrazec za prijavo in samoocenitveni list, ki ju ponudnik katerekoli od
izbranih kategorij izpolni po navodilih in pošlje na objavljen e-naslov. Rok za oddajo prijav ni
omejen.
Sprejemanje prijav
Enkrat mesečno sprejete prijave obravnava tehnična komisija, imenovana s strani SORK ( Svetovalni
organ za razvoj kolesarstva Gorenjske regije). Prijavo potrdi oz. v primeru pomanjkljivosti prijave
ponudnika pozove k dopolnitvi.
Preverjanje ponudnika
Dva člana tehnične komisije na terenu preverita ustreznost ponudbe ponudnika glede na njegovo
prijavo. Zapisnik ogleda ocenjevalca posredujeta tehnični komisiji. V primeru, da ta ugotovi
pomanjkljivost pri ponudbi, ima ponudnik glede na velikost pomanjkljivosti od 14 do 60 dni časa za
njihovo odpravo.
Podelitev standarda KP/CF
V primeru, da je ponudba ponudnika ustrezna, tehnična komisija izda mnenje o ustreznosti, ki ga s
sklepom o potrditvi potrdi SORK in ponudniku podeli standardno ali nadstandard-plus oznako.
Ponudnik prejme pristopno izjavo, ki jo potrdi in na ta način postane član sistema KP/CF.
Prejeme tudi tablico z logotipom standarda, ki jo mora postaviti na vidno mesto vhoda v objekt, ki je
predmet ponudbe. Ponudnik je uvrščen na spletno stran https://www.gko.si/ponudniki/.
Veljavnost standarda
Članstvo v sistemu KP/FS velja 2 leti. Najkasneje 30 dni pred njegovim pretekom mora ponudnik z
novo prijavo in samooceno le-to potrditi. Če tega ne stori, mu članstvo avtomatično preneha.
Prijavo tehnična komisija obravnava po enakem postopku kot prvo prijavo. Vsaka ponovna potrditev
ponudnika v sistem KP/CF velja 2 leti.
Cenik članstva v sistemu
Članarina je dvoletna in velja od dne potrditve članstva.
Za posamezne kategorije z vključenim DDV znaša:
- 100,00 EUR / NAMESTIVE
- 50,00 EUR / KAMPINGI, GOSTIŠČA
- 30,00 EUR / DESTINACIJE, AGENCIJE, SERVISNE SLUŽBE
Preverjanje in preklic standarda
Člani tehnične komisije posamično ali skupaj v času veljavnosti standarda KP/CF ponudnika
nenapovedano preverjajo bodisi preko spleta, družabnih omrežij, E-pošte, telefonsko ali z obiskom
na terenu.
V primeru, da tehnična komisija ugotovi nepravilnosti ali prejme pritožbo zoper imetnika standarda,
ga opozori z največ tremi opozorili za odpravo pomanjkljivosti. Če imetnik znamke KP/FS v roku, ki
mu ga določi tehnična komisija ne upošteva priporočil, se mu le-ta samodejno prekine.
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2.3.5 Zasnova prijavnega in samoocenitvenih listov po kategorijah
Prijavni in samoocenitveni list
sta en dokument, ki ga izpolni potencialni ponudnik in posreduje na E-naslov organa, ki potrjuje in
vodi evidenco ponudnikov. Spodaj je vzorec prijavnega lista, ki je za vse kategorije enak, v
nadaljevanju so samoocenitveni listi za posamezne kategorije.

GORENJSKO KOLESARSKO OMREŽJE

KOLESARJEM PRIJAZNI / CYCLISTS FRIENDLY

PRIJAVA PONUDNIKA
PODATKI O PRIJAVITELJU
Naziv:
Naslov:
E-naslov:

Spletni naslov:

Odgovorna oseba za zastopanje:

davčna št. ali ID. za DDV.:

Kontaktna oseba:

GSM:

E-naslov:

VRSTA KATEGORIJE
NASTANITVE

SERVISNE SLUŽBE:

KAMPINGI

KOLESARSKI SERVIS

GOSTIŠČA

DESTINACIJE

AGENCIJE

PREVOZNIKI

Ime objekta:
Naslov:

SAMOOCENITEV:
STANDARDNA PONUDBA

kraj in datum:

NADSTANDARDNA PONUDBA

prijavo izpolnil:

Prijavo skupaj s samoocenitvenim listom (hrbtna stran) pošljite na naslov: info@gko.si (OPOMBA: naslov je začasen)
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SAMOOCENITVENI LIST
Kategorija:

Sem spadajo: hoteli, hostli, apartmaji, sobodajalci, počitniški in planinski domovi,
planšarije in drugi domovi, turistične kmetije z nastanitvijo;

NASTANITVE

V spodnjem seznamu označite, katerim pogojem po vašem mnenju ustreza ponudba, ki jo ponujate:

Standardna ponudba (KP/CF):
ustreza v delu načrtovano

vrsta
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 (KP/CF-plus) / najmanj 3 storitve s seznama:
ustreza v delu načrtovano

vrsta
hitra polnilna postaja za E-kolesa na vidnem mestu in z 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;

Opomba:
Pregled dokumentacije in rok izvedbe določimo ob ogledu tehnične komisije.
Pregled dokumentacije in rok izvedbe določimo ob ogledu tehnične komisije.

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

23

SAMOOCENITVENI LIST
Kategorija:

Sem spadajo: avtokampi, specializirani kampi, glampingi;

KAMPINGI
V spodnjem seznamu označite katerim, pogojem po vašem mnenju ustreza ponudba, ki jo ponujate:

Standardna ponudba (KP/CF):
ustreza v delu načrtovano

vrsta
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

Nadstandardna ponudba (KP/CF-plus) / najmanj 3 storitve s seznama:
ustreza v delu načrtovano

vrsta
hitra polnilna postaja za E-kolesa na vidnem mestu in z 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

Opomba:
Pregled dokumentacije in rok izvedbe določimo ob ogledu tehnične komisije.
Pregled dokumentacije in rok izvedbe določimo ob ogledu tehnične komisije.
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SAMOOCENITVENI LIST
Kategorija:

Sem spadajo: gostilne, restavracije, okrepčevalnice, kavarne, turistične kmetije brez
sob in drugi gostinski obrati;

GOSTIŠČA

V spodnjem seznamu označite katerim, pogojem po vašem mnenju ustreza ponudba, ki jo ponujate:

Standardna ponudba (KP/CF):
ustreza v delu načrtovano

vrsta
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 (KP/CF-plus) / najmanj 3 storitve s seznama:
ustreza v delu načrtovano

vrsta
hitra polnilna postaja za E-kolesa na vidnem mestu in z naslonjalom za zaklepanje
kolesa
ponudba lokalnih kulinaričnih specialitet, večjezični meniji
celodnevni delovni čas najmanj od 8:00 do 22:00
možnost sušenja oblačil in opreme
možnost pranja koles
možnost nakupa kolesarskega paketa prve pomoči
povezava s kolesarskim servisom tudi izven njegovega delovnega časa
na 24 ur dostopnem mestu avtomat za nakup zračnic

Opomba:
Pregled dokumentacije in rok izvedbe določimo ob ogledu tehnične komisije.
Pregled dokumentacije in rok izvedbe določimo ob ogledu tehnične komisije.

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

25

SAMOOCENITVENI LIST
Kategorija:

Sem spadajo: turistični zavodi, turistično-informativni centri, zgodovinske, naravne
in turistične zanimivosti, mesta;

DESTINACIJE

V spodnjem seznamu označite katerim, pogojem po vašem mnenju ustreza ponudba, ki jo ponujate:

Standardna ponudba (KP/CF):
ustreza v delu načrtovano

vrsta
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

Nadstandardna ponudba (KP/CF-plus) / najmanj 3 storitve s seznama:
ustreza v delu načrtovano

vrsta
hitra polnilna postaja za E-kolesa na vidnem mestu in z 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
informacije in organizacija prevoza koles in kolesarjev
ponudba vodenih enodnevnih ali večdnevnih izletov
na 24 ur dostopnem mestu avtomat za nakup zračnic

Opomba:
Pregled dokumentacije in rok izvedbe določimo ob ogledu tehnične komisije.
Pregled dokumentacije in rok izvedbe določimo ob ogledu tehnične komisije.
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SAMOOCENITVENI LIST
Kategorija:

Sem spadajo: turistične agencije z najmanj 50 % deležem ponudbe različnih
produktov za kolesarje, licencirani kolesarski vodniki;

AGENCIJE

V spodnjem seznamu označite, katerim pogojem po vašem mnenju ustreza ponudba, ki jo ponujate:

Standardna ponudba (KP/CF):
ustreza v delu načrtovano

vrsta
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 (KP/CF-plus) / najmanj 3 storitve s seznama:
ustreza v delu načrtovano

vrsta
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

Opomba:
Pregled dokumentacije in rok izvedbe določimo ob ogledu tehnične komisije.
Pregled dokumentacije in rok izvedbe določimo ob ogledu tehnične komisije.
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SAMOOCENITVENI LIST
Kategorija:

SERVISNE SLUŽBE
KOLESARSKI SERVIS

Sem spadajo: kolesarski servisi in prevozniki z ustreznimi prikolicami za prevoz
koles.

V spodnjem seznamu označite, katerim pogojem po vašem mnenju ustreza ponudba, ki jo ponujate:

Standardna ponudba (KP/CF):
ustreza v delu načrtovano

vrsta
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 (KP/CF-plus) / najmanj 3 storitve s seznama:
ustreza v delu načrtovano

vrsta
hitra polnilna postaja za E-kolesa na vidnem mestu in z 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
servisni stebriček z osnovnim orodjem na razpolago 24 ur
na 24 ur dostopnem mestu avtomat za nakup zračnic

Opomba:
Pregled dokumentacije in rok izvedbe določimo ob ogledu tehnične komisije.
Pregled dokumentacije in rok izvedbe določimo ob ogledu tehnične komisije.
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SAMOOCENITVENI LIST
Kategorija:

Sem spadajo: kolesarski servisi in prevozniki z ustreznimi prikolicami za prevoz
koles.

SERVISNE SLUŽBE
PREVOZNIKI

V spodnjem seznamu označite, katerim pogojem po vašem mnenju ustreza ponudba, ki jo ponujate:

Standardna ponudba (KP/CF):
ustreza v delu načrtovano

vrsta
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 (KP/CF-plus) / najmanj 3 storitve s seznama:
ustreza v delu načrtovano

vrsta
prevoz ali spremljanje kolesarjev z vozilom od 9 do 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

Opomba:
Pregled dokumentacije in rok izvedbe določimo ob ogledu tehnične komisije.
Pregled dokumentacije in rok izvedbe določimo ob ogledu tehnične komisije.
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2.4 Grafična podoba sistema KP/CF
2.4.1 Izhodišče
Za znak KP/CF smo izbrali obstoječi znak grafične podobe Gorenjskega kolesarskega omrežja, ki jo je
izdelala Tina Verk, SMOKVA in se že uporablja na nekaterih elementih promocije Gorenjskega
kolesarskega omrežja (zemljevid območja, spletna stran).

Logotip GKO v barvi in
negativu

Primarne in sekundarne
barve

Tipografija
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2.4.2 Logotip Kolesarjem prijazni / Cyclists Friendly

Za logotip KP/CF smo uporabili pojavno obliko v negativu in sekundarni zeleni. Na tem mestu smo
določili pojavne oblike znaka za: standardno in nadstandardno ponudbo, postavitev oznake na
vhodu v objekt, postavitev na spletni strani in na označevalnih tablah.

Logotip KP/CF

Pojavne oblike /
Oznaka standarda

Pojavne oblike /
Oznaka na vhodu v
objekt
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Pojavne oblike /
Povezava na
spletni strani
ponudnika

Pojavne oblike /
Označevalne in
usmerjevalne table
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2.5 Promocija sistema KP/CF
Ponudniki v sistemu KP/CF morajo za prijavo biti zainteresirani in v njej videti svojo poslovno
priložnost. Brez ustrezne promocije tako njihove ponudbe kot tudi celotnega sistema in koncepta
Gorenjskega kolesarskega omrežja tega ne bo mogoče doseči.
Predlagamo, da so vanjo vključeni vsi deležniki na področju turizma iz celotnega območja.
Koordinacijo promocije naj prevzame SORK (Svetovalni organ za razvoj kolesarstva Gorenjske
regije), ki naj se za ta namen ustanovi ožjo koordinacijsko skupino.
Promocijo sistema KP/CF smo razdelili v 3 faze:
1.FAZA / zagon sistema
- predstavitvene delavnice sistema KP/CF s ciljem pridobiti čim več ponudnikov;
- anketa med udeleženci delavnic o optimalni obliki in vsebini sistema KPP;
- izdelava končnega koncepta standardizacije KP/CF;
- določitev tehnične komisije, ki bo zbirala, preverjala in vodila evidenco prijavljenih
ponudnikov;
2. FAZA / sprejemanje in potrjevanje prijav
- pridobivanje ponudnikov (osebni kontakti, promocijska povabila);
- vnos in objava ponudnikov na spletni strani www.gko.si;
- povezava GKO na spletnih straneh vseh partnerjev projekta E-nostavno na kolo;
- objava piktograma in osnovnih kontaktov na zemljevidu GKO;
- novinarska konferenca ob zagonu in pričetku delovanja projekta;
3. FAZA / promocija sistema KPP
- medijske objave;
- povezovanje s 'spletnimi vplivneži - blogerji' s področja kolesarstva;
- predstavitve sistema KP/CF na dogodkih povezanih s kolesarstvom;
- aktivno delo na družabnih medijih (FB, Instagram);
- povezava s sorodnimi koncepti v Sloveniji s ciljem vzpostavitev enotnega sistema;

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

33

3.0 PREGLED OBSTOJEČIH MODELOV STANDARDIZACIJE
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 teče iz Avstrije, skozi Slovenijo in se konča na Hrvaškem. Certificiranje od leta 2017 izvaja
Zavod za turizem Maribor – Pohorje v sodelovanju z Mariborsko razvojno agencijo. Oba sistema sta
za ponudnike plačljiva.
Glavni vir pridobivanja informacij o sistemih certificiranja v Evropi so bili iskalniki v svetovnem spletu
in posvetovanja s predstavniki strokovnih organizacij iz Slovenske kolesarske mreže (Bojan Žižek),
Urbanističnega inštituta Republike Slovenije (Luka Mladenovič) in VisitGood place d.o.o. (Jan
Klavora).
Na osnovi opravljenih pregledov in posvetovanj smo se osredotočili na dva modela iz Slovenije, ki ju
izvajata GIZ Slovenija Outdoor in Zavod za turizem Maribor – Pohorje ter sedem modelov v Evropi, ki
jih izvajajo v Nemčiji, Avstriji, na Češkem in kot skupen projekt v BiH, Srbiji in Črni gori. Pregledu smo
dodali še tri vzorčne spletne strani držav z razvitim kolesarskim turizmom in sicer Švice, Francije in
Nizozemske.
Brskanje po svetovnem spletu nam seveda ponudi veliko več modelov, vendar smo kot kriterij izbire
vzeli po najmanj en dober, povprečen in slab model. Povzetek obsega certificiranja je v spodnji
tabeli.

3.1 Slovenija
3.1.1. GIZ Slovenija Outdoor (prej: Pohodništvo&Kolesarjenje GIZ, v besedilu: »izvajalec«)
Povezava: https://slovenia-outdoor.com/en/
Naziv certificiranja: KOLESARSKI TRŽENJSKI STANDARD (KTS) (1)
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.
(1) Citati in povzetek:

vir: POSLOVNIK O IZVEDBI SPECIALIZACIJE NASTANITEV ZA POHODNIKE IN KOLESARJE ter ČLANSTVU SPECIALIZIRANIH
NAMESTITEV IN DESTINACIJ V ZDRUŽENJU POHODNIŠTVO & KOLESARJENJE giz.

Oblika znaka:
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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
Namen kolesarskih trženjskih standardov
- 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.
Pogoj 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) Kolesarskih trženjskih standardov.

Pogoj za pridobitev certifikata:
- prijava na poziv za specializacijo (objavljen 1x letno, traja celo leto),
- ocenitev prijave ponudnika na terenu in določitev višine specializacije (1-5).
Prva prijava
- če potrjeni ponudnik nastanitve postane član GIZ, se mu polovica vsote, plačane za
specializacijo, v prvem letu članstva šteje v pristopni delež;
-

za posamezne stopnje certificiranja morajo ponudniki nastanitve imeti podpisane dogovore o
vodenju z licenciranimi vodniki (kolesarski, planinski);

-

ponudnik se zaveže zagotoviti brezplačno namestitev dvakrat letno za potrebe novinarjev in
kontrole. Ob kontrolnem pregledu morajo biti kriteriji izpolnjeni, sicer pride do odvzema ene
stopnje oz. preklica specializacije;

-

enkrat letno se izvede izobraževalni dan za vse obstoječe in potencialne nosilce specializacije
na temo prednosti specializacije in kvalitetne ponudbe gostom. Če član manjka na letnem
izobraževanju, se mu zniža stopnja. Izobraževanja se morajo udeležiti tudi nečlani, vendar
plačajo kotizacijo 150 EUR. V primeru neudeležbe se jim odvzame naziv specializirane
namestitve pred potekom treh let;

-

na svojih internetnih straneh morajo upoštevati specializirane namestitve minimalne
standarde predstavitve specializacije, ki jih predpiše izvajalec.
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Podaljšanje specializacije
- Člani: specializiranim namestitvam in destinacijam se specializacija po treh letih avtomatično
podaljša.
- Nečlani: podaljšanje specializacije vsako leto po ceni 200 EUR, po treh letih se nastanitev
včlani v PK giz oz. nadaljnje podaljšanje ni možno.
- izvajalec izvaja nenajavljene kontrole in ob morebitnem neizpolnjevanju kriterijev nastanitev
plača strošek pregleda 300 EUR in poziv k takojšnji odpravi pomanjkljivosti.
Obseg promoviranja certificiranega ponudnika:
Nastanitev, agencija ali destinacija, ki je prejela sklep in znak o specializaciji, se lahko včlani v
marketinško združenje specializiranih nastanitev in destinacijskih organizacij GIZ Slovenia
Outdoor, ki skrbi za promocijo in trženje turističnih produktov pohodništva in kolesarjenja tako
na tujih trgih kot v Sloveniji:
- marketinške aktivnosti na izbranih tujih trgih s tiskanimi in digitalnimi orodji,
- predstavitve na specializiranih sejmih, predvsem v tujini,
- digitalno in klasično oglaševanje,
- obiski novinarjev in agentov,
- sodelovanje v razvojnih projektih.
Cenik:
- prva prijava (za obdobje treh let):
300 EUR za nastanitev v velikosti do 30 postelj, 400 EUR do 70 postelj in 500 EUR nad 70
postelj);
- podaljšanje:
200,00 EUR (z DDV) za prijavo k podaljšanju znaka in prehod na višjo stopnjo.
Strošek prijave zajema ocenjevanje na terenu in navedbo obrata na spletnem portalu
www.slovenia.info in https://slovenia-outdoor.com. V primeru, ko se ponudnik včlani v GIZ Slovenija
Outdoor, se strošek v obeh primerih prepolovi.
Obseg kriterijev ocenjevanja
vir: https://slovenia-outdoor.com/wp-content/uploads/2019/11/Specializacija-za-kolesarjenje-kriteriji-2019.pdf

1. Turistične informacije za kolesarje
- Zagotovljene stalne ustne in pisne informacije s kolesarsko ponudbo
(stalno zaposlena oseba v nastanitvenem obratu, ki se aktivno ukvarja s kolesarjenjem);
Kolesarski info kotiček stalno urejen na vidnem mestu v objektu;
Turistične informacije okolice (okolica = območje občine kjer se obrat nahaja);
Pisne informacije o možnosti nastanitev po Sloveniji (katalogi, prospekti);
Omogočen dostop do interneta (možnost priključitve na internet);
Kolesarska karta okolice(občina kjer se obrat nahaja);
Kolesarske karte in vodniki iz ostalih delov Slovenije;
Strokovni nasveti 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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PODROBNO / Kolesarska informacijska tabla in kotiček.
op.: Teksti morajo biti zapisni v slovenščini in še najmanj enem tujem jeziku.
Vsebina:
Podatki o najbližjem kolesarskem servisu in trgovini (lokacija, delovni čas, telefon);
Pisne informacije o kolesarjem prijaznih gostiščih v okolici (lokacija, telefon);
Vozni redi javnih prevoznih sredstev v okolici (avtobus, vlak, telefonska številka taksi službe);
Kolesarski paketi s cenami, ki jih nudi objekt;
Številko telefona za "klic v sili". To je lahko tudi številka recepcije ipd.
2.
-

Kolesarska ponudba okolice, programi in paketi v objektu:
Objavljena cena nočitve za eno noč;
Označene kolesarske poti v okolici;
Kolesarski paketi s cenami;
Možnost »klica v sili« 6;
Tedenski program z vsemi kolesarskimi storitvami;
Brezplačni kolesarski zemljevid;
Izdelan najmanj 4-dnevni program kolesarskih tur v okolico;
Opisi kolesarskih tur z vsemi podrobnostmi in zemljevidi;
GPS podatki o kolesarskih turah v okolici;
Izdelan najmanj 6-dnevni program kolesarskih tur v okolico;
Digitalna topografska karta na gostom dostopnem računalniku z možnostjo vrisa poti;
Minimalno 20 predlogov kolesarskih tur v kolesarskem kotičku;
Izdelan 7-dnevni program kolesarskih tur v okolico;
Možnost izposoje naprave GPS;
Kolesarske prireditve v kraju;

3. Zagotovljeno kolesarsko usposobljeno osebje za kolesarske ture:
- Kolesarsko znanje v hiši;
-

Zagotovljena najmanj dva kolesarska vodnika;

-

Rezervacija tur vnaprej in prijava za ture v hotelu;
Insiderske informacije in nasveti na turah;
Vodene ture v manjših skupinah do 10 ljudi;
Planiranje individualnih tur, 6 dni na teden;
Možnost vodenih kolesarskih tur 10, 4 dni na teden;
Možnost vodenih kolesarskih tur 10, 6 dni na teden;
Kolesarski program s temami;
Šola dobre vožnje;
Planiranje individualnih tur, vse dni v tednu;
Možnost vodenih kolesarskih tur, vse dni v tednu (po potrebi za 2 skupini);
Zaposlen kolesarski vodnik;

4.
-

Prostor za kolesa in opremo:
Zagotovljena kvalitetna stojala za kolesa na vidnem mestu pred objektom;
Zagotovljena kolesarnica - poseben garažni prostor za kolesa;
Zagotovljen varen prostor za hranjenje prtljage in opreme;
Zagotovljeno polnjenje baterij za električna kolesa;
Zagotovljena možnost zaklepanja za posamezno kolo;
Kolesarnica posebej zavarovana proti kraji pri zavarovalnici;
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-

Kolesarnica z videonadzorom ali alarmom;

5.
-

Servis in popravila koles:
Možnost izposoje kolesarskega orodja za osnovna popravila;
Možnost polnjenja in kontrole pritiska v zračnicah;
V bližini (oddaljeno največ 30 kilometrov) zagotovljen servis koles;
Možnost pranja koles;
Zagotovljen prevoz kolesa s strani hotela do najbližjega servisa;
V objektu usposobljena oseba za osnovna popravila;
Servisni kotiček z osnovnim kolesarskim orodjem in mazivi;
Prodaja različnih zračnic (če v kraju – do 10 km ni kolesarske trgovine);
Profesionalno orodje za popravila koles in standardni rezervni deli;
Brezplačen prevoz pokvarjenega kolesa do najbližjega servisa in zagotovljeno nadomestno
kolo;

6. Možnosti za pranje in sušenje oblačil
- Možnost sušenja kolesarskih oblačil in čevljev;
- Možnost pranja kolesarskih oblačil;
7. Izposoja koles in opreme:
- Možnost najema koles v kraju (do 10 km);
Možnost najema koles in kolesarskih čelad v objektu:
najmanj 5 koles srednjega razreda;
5-10 koles srednjega razreda;
več kot 10 koles višjega razreda in različnih velikosti;
najmanj dve kolesi primerni za otroke (15');
8.
-

Prevozi kolesarjev, koles in prtljage:
Organiziran prevoz kolesarjev in koles;
Transfer prtljage med hoteli;
Hotelski transferji od najbližje postaje javnega prometa;
Prevoz nazaj v hotel ob okvarah kolesa;
1x na teden bike shuttle s prikolico za dolge ture;
Lasten prevoz kolesarjev in koles;

9.
-

Kolesarjem ustrezna gostinska ponudba:
Obogaten zajtrk (muesli, sadje, polnozrnata živila);
Vegetarijanska ponudba;
Možni »Lunch paketi« za kolesarske ture;
Posebne »kolesarske« pijače (energetski napitki);
Dnevni energijski paket v ceni kolesarskih paketov;
Energetske tablice in prigrizki po trgovinskih cenah;
Možnost večerje, bogate z ogljikovimi hidrati in beljakovinami, solate, sadje;
Možnost Apres Bike Snack - popoldanska malica;
Ponudba tipičnih lokalnih / regionalnih jedi;
Ponudba ekološko pridelanih jedi;
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10. Dodatna ponudba za kolesarje:
- Alternativni programi - standardizirana specializacija objekta z dodatnimi temami :
POHODNIŠTVO , WELLNESS, OUTDOOR, itd.
- Masaža (zagotovljena profesionalna masaža »na klic«);
- Savna v kraju;
- Savna v objektu;
- Po turi na dan odhoda možnost tuširanja in shramba prtljage;

3.1.1.1 Analiza sistema KTS
PREGLED SPLETNE STRANI
Vstopna stran: https://slovenia-outdoor.com/

Vstopna stran je sodobna, vse povezave na podstrani delujejo hitro. Prva stran je vsebinsko že
usmerjena v zimsko sezono. Če želimo izvedeti več o kolesarjenju, je to v zavihku DOŽIVETJA.
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https://slovenia-outdoor.com/experiences/kolesarjenje/

Tu imamo na izbiro ponudbe za cestno, daljinsko, družinsko, gorsko in treking kolesarstvo. Dodani
so še kolesarski parki. Za podrobnejši ogled smo izbrali podstran »cestno kolesarjenje«
https://slovenia-outdoor.com/experiences/kolesarjenje/cestno-kolesarjenje/

Levi stolpec ponuja izbiro različnih kolesarskih izletov po celi Sloveniji s kvalitetnim opisom. Izbrane
trase se istočasno izrišejo na interaktivnem zemljevidu z lokacijami ponudnikov sistema TLS na
izbrani poti. V nadaljevanju stolpca so vsi ponudniki sistema KTS, ki so enako vidni na interaktivnem
zemljevidu.
Sistem je enakovreden na vseh ostalih ponujenih zvrsteh kolesarjenja.
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Če želimo najti ponudnike sistema KTS na vstopni strani Slovenija Outdoor, so ti v zavihku
NASTANITVE, a so tu združeni ponudniki za pohodništvo in kolesarjenje.
http://book.slovenia-outdoor.com/accommodations?lang=sl

Dokaj skrit pa je dostop do seznama imetnikov znaka KTS. Na vstopni strani ga sploh ne najdemo.
Če v iskalnik strani vpišemo«SPECIALIZIRANE NASTANITVE ZA POHODNIKE« pridemo na stran z
interaktivnim zemljevidom vseh ponudnikov nastanitev, a brez agencij.
https://slovenia-outdoor.com/experiences/kje-prespati-in-se-okrepcati-po-pestrem-dnevu-na-kolesu/
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Do prave povezave smo prišli šele po kontaktiranju in s posredovanjem upravljavca strani GIZ
Slovenia-Outdoor.
https://slovenia-outdoor.com/specializirane_nastanitve_za_pohodnike/

Odpre se nam seznam z imetniki znaka KTS za oba nivoja – pohodništvo in kolesarjenje. Seznam ima
naslov »SPECIALIZIRANE NASTANITVE ZA POHODNIKE« in kolesarjev sploh ne omenja.
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Na dnu seznama je razlaga, kaj sploh so »SPECIALIZIRANE NASTANITVE ZA POHODNIKE« in ikone za
posamezne kategorije. Nikjer ni razlage za kolesarje niti ni ikon in razlage, kaj posamezna kategorija
ponuja.
Prav tako nikjer ne zasledimo ostalih imetnikov, ki so tudi v sistemu KTS. Te najdemo na brošuri, ki
jo je GIZ Slovenia Outdoor pravkar izdalo v angleški verziji in si jo lahko naložimo s spletne povezave
https://slovenia-outdoor.com/experiences/kolesarjenje/

Del brošure je zemljevid Slovenije z lokacijami posameznih ponudnikov s seznama.
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V brošuri je tudi seznam ponudnikov sistema KTS.
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Tabela PSPN

PREDNOSTI

SLABOSTI

Najdlje delujoč sistem certificiranja v Sloveniji
(od leta 2008);

K certificiranju lahko pristopijo le specializirane

Najbolj podrobno dodelan in opisan sistem
certificiranja v Sloveniji in vseh ostalih, ki smo jih
analizirali v tem projektu;

Osnovna spletna stran ne ponuja direktnega
dostopa do članov – imetnikov KTS;

Certificiranje izvajalec izvaja po pooblastilu
Slovenske turistične organizacije, kar daje
certifikatu kredibilnost;
Poziv za pridobitev, podaljšanje ali prehod na
višji nivo specializacije je objavljen enkrat letno
na spletnih straneh www.slovenia.info in
www.slovenia-outdoor.com;

nastanitve, agencije, destinacije in poti;

Na spletni strani se večinoma uporablja termin
»Specializirane nastanitve za pohodnike« kot da
jih za kolesarje ni;
Spletni dostop do imetnikov KTS – kolesarjenje
je nejasen;
Na podstrani »nastanitve« so združeni
ponudniki za pohodništvo in kolesarjenje;

Na terenu je 55 članov sistema KTS, ki so po
Sloveniji lokacijsko dokaj dobro razpršeni;

Prijavi obrazec na spletni strani je preveč skrit,
potrebni so 4 'kliki', da ga dosežemo;

Sodobno urejena spletan stran s sistemom
rezervacije;
PRILOŽNOSTI

Imetniki KTS slabo sodelujejo pri ažuriranju
njihovih podatkov na spletni strani;

Poenostavljen spletni dostop do ponudnikov
kolesarskih nastanitev;

Stagniranje, neaktivnost ali zmanjševanje števila
članov KTS zaradi previsoke pristopne cene in
nadaljevanja članstvo v sistemu KTS za nečlane
GIZ Slovenija Outdoor;

Intenzivnejša promocija koristi, ki jih imetnik KTS
pridobi;
Povezovanje imetnikov KTS s turističnimi subjekti
na lokalnem nivoju v koordinaciji s Slovenia –
Outdoor;
Večja aktivnost agencij sistema KTS pri promociji
in vključevanju ostalih članov sistema;
Sodelovanje s sorodnimi deležniki na nivoju
Slovenije in dogovor o enotnem standardu KTS;

NEVARNOSTI

Slabo obveščanje članov o rezultatih članstva v
sistemu KTS;
Neaktivnost članov GIZ Slovenija Outdoor, ki so
v sistemu KTS, zmanjša privabljanje potencialnih
novih članov;
Nepovezanost - turistični subjekti kot npr. TIC-i,
Turistični zavodi imajo bistveno premalo
informacij o tem, kdo in kje na njihovem
območju sploh so ponudniki iz sistema KTS;

Intenzivnejša promocija koristi in prednosti pri
povečanju števila članov KTS;
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3.1.2. Zavod za turizem Maribor – Pohorje (ZTP-M)
Povezava: https://dravabike.si/informacije/vse-o-dravski-kolesarski-poti

Naziv certificiranja: PONUDNIK V SISTEMU »DRAVSKA KOLESARSKA POT – Drava Bike«
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, sprejem gostov tudi samo za eno
noč;
- gostinski ponudniki imajo na voljo stojala za kolesa.
Oblika znaka:
opomba: ni posebnega znaka za ponudnike, uporablja se logotip za oznako Dravske kolesarske poti

Vključeni ponudniki:
- Namestitev / hoteli, hostli, apartmaji, kmečki turizmi
- Gostilna, restavracija
- Kampi
- Vinotoči
- Izletniške točke
- Izposoja koles, servis koles
Namen organizirane ponudbe na trasi »Drava bike«:
Stalno vzdrževanje ponudbe in storitev, ki so za posameznega ponudnika objavljene na spletni
strani.
Pogoj za prijavo ponudnikov v sistem
V februarju 2017 so izvedli prvo in edino predstavitev projekta večini ponudnikov ob reki Dravi, ki so
bili vabljeni iz evidenc sodelujočih poslovnih subjektov v projektu Drava Bike. Ponudniki so se lahko
priključili le v Drava Bike ali tudi v Verein Draurawegwirte*. 39 jih je takoj pristopilo v Drava Bike (7
od teh tudi v Verein Draurawegwirte).
Kasneje se Zavod za turizem Maribor - Pohorje (ZtM-P)s potencialnimi ponudniki ni posebej ukvarjal
saj jih sami kontaktirajo in prosijo za članstvo. S strani ZtM-P jim pošljejo pristopno izjavo, ki jo
izpolnijo in postanejo partnerji inkubatorju. Trenutno je v sistemu 85 članov.
*Podrobnosti sistema »Verein Drauradwegwirte so na 82.
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Sistem označevanja ponudnikov
Ponudniki nimajo posebne oznake na svojem objektu. Projekt označevanja ZTP-M načrtuje. Vsi naj
bi dobili tablice z oznako Drava Bike, ki jo bodo namestili pri vhodnih vratih. Dodani bodo plakati dodatna karte Drava Bike. Oboje bo vzpostavljeno s ciljem promocije celotnega projekta.
Usmerjevalne table do ponudnikov, ki so izven trase Drava Bike je določena po posameznih občinah
in sicer v sklopu njihovega označevanja turistične obvestilne signalizacije.
ZTP-M skrbi samo za označevanje trase Drava Bike in na njej označujemo smeri v center vsakega
kraja oz. občine na poti.

Obseg promoviranja certificiranega ponudnika:
Vsem sodelujočim ponudnikom, ki se vključijo v inkubator Dravske kolesarske poti – Drava Bike
izvajalec zagotovi:
- Vključitev v spletni portal Dravske kolesarske poti v Sloveniji in na Hrvaškem
www.dravabike.si z vsemi podatki - takoj, ko podpišejo pristopno izjavo in jo posredujejo
izvajalcu.
- Vključitev v tiskano karto v dveh jezikovnih različicah (SLO/HRV in ANG/NEM) s piktogrami in
podatki o ponudniku – nova oz. posodobljena različica karte izide pred kolesarsko sezono
(marec/april).
- 50 izvodov tiskane karte vsake jezikovne različice – distribucija na naslov ponudnika je takoj
po izdaji karte. Kasneje dodatne izvode karte ponudnik dobi po dogovoru in potrebi.
- Predstavitev oz. izobraževanje, vezano na izvedene aktivnosti, predstavitev načrta aktivnosti
in s tem povezanih znanj.
- Možnost vključitve s ponudbo v organiziran kolesarski izlet po etapi ali študijske ture.
- Promocija na Facebook strani Dravske kolesarske poti – kolesarjenje po trasi DKP se izvede v
času Drava Festivala.
- Distribucija kart na različne točke po vsej Sloveniji ter na sejmih, ki se jih udeležuje ZTM-P
(celoletna aktivnost).
- Izvedba aktivnosti tržnega komuniciranja v promocijsko podporo projektu Dravske
kolesarske poti. (celoletna aktivnost).
Cenik:
Enkratni strošek vstopa za vse ponudnike je 50,00 EUR* .
Vsakoletni strošek pa glede na to, kakšne vrste ponudnik je, od 50,00 do 100,00 EUR*.
Letni prispevek:
- gostišče, namestitveni obrat / 100,00 EUR*
- gostilna, restavracija, kamp, izletniška točka / 70,00 EUR*
- vinotoč, izposoja, servis koles / 50,00 EUR*

* OPOMBA: zneski so brez DDV
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3.1.2.1 Analiza sistema »Drava Bike«
PREGLED SPLETNE STRANI
Vstopna stran: https://dravabike.si

Vstopna stran je preprosta, vse podstrani so hitro dosegjive in razporejene. Pod naslovno fotografijo
je kratek opis projekta in video predstavitev.
Takoj pod njo je interaktivni zemljevid celotne trase. Na dnu so turistične informacije in logotipi
partnerjev projekta.
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V glavi strani so smiselno od leve proti desni razporejene povezave na ETAPE, PONUDBO in
INFORMACIJE. V desnem koncu strani pa so: JEZIK ( 5 jezično!), OPOZORILA (prometna varnost),
GRADIMO (podatki o gradnji nove infrastrukture na trasi), VREME, KONTAKT in 'iskalnik'.
'Klik' na ETAPE https://dravabike.si/etape nas preseli na interaktivni zemljevid celotne trase.

'Klik' na posamezno etapo (https://dravabike.si/etape/dravograd-radlje) pa odpre podrobni
zemljevid z ikonami lokacij ponudnikov vseh kategorij. Stran s ponudbo izbranega ponudnika je
dosegljiva z naslednjim 'klikom'.
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Tabela PSPN

PREDNOSTI

SLABOSTI

Minimalni standardi za pristop v sistem Drava
Bike omogočajo širši nabor ponudnikov in
posredno promocijo kolesarjem prijazne
ponudbe;

Ponudniki na svojih objektih nimajo oznak Drava
Bike;

Cena pristopa k projektu 'inkubator Drava Bike'
je za ponudnike ugodna;
Kolesarju prijazno urejena spletna stran;

Pristopni pogoji – minimalni standardi bi morali
vključevati več pogojev (npr. servisno orodje,
nakup osnovne opreme ipd.);
Sistem označevanja smeri do posameznega
ponudnika je prepuščen lokalni skupnosti;

Potek trase po 4 državah ponuja večji doseg
ciljne skupine in posredno promocijo
slovenskega dela;
Celotna trasa ima skupni logotip, ki se pojavlja
na označevalnih tablah trase znotraj posamezne
države;
V traso je poleg obstoječih lokalnih cest
vključena izgradnja nove kolesarske
infrastrukture;
PRILOŽNOSTI

NEVARNOSTI

Obseg izbire ponudnikov razširiti in opredeliti
glede na ponudbo (npr. nastanitve so od hotelov
do kmečkih turizmov..);

Preredko kontroliranje, če je storitev ponudnika
enaka kot v pristopni izjavi;

Določitev ekskluzivnih lokacij ponudnika (npr. do
največ 1 km od trase Drava Bike in ne bližje kot
20 km vzdolž trase);
Priporočila za nadstandardno ponudbo glede na
minimalna merila za pristop v sistem in večja
promocija tistih, ki jim bodo ustrezali;

Različno označevanje smeri do ponudnika lahko
zmede kolesarje, ki lokacijo iščejo in nimajo
'pametnega telefona';
Minimalni standardi lahko v sistem vključijo
kogarkoli, saj v njih ni natančneje opredeljeno
kakšna mora biti oprema (npr. stojal za kolesa je
veliko vrst in le malo jih ustreza);

Pospeševati ponudnike, ki se usmerjajo v Ekolesarje in imajo zanje npr. 'hitro polnilnico';
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3.2 Evropa
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 Republike Slovenije (Luka Mladenovič) in VisitGoodplace d.o.o.
(Jan Klavora).
Iz izbranih sistemov smo izbrali le vsebine, ki so za vzpostavitev koncepta standardizacije
»kolesarjem prijazni ponudnik« pomembne. Iz tega razloga ne navajamo cen pristopa v posamezne
sisteme.

3.2.1 Nemčija / Bett + Bike – ADFC ( ADFC = Nemško združenje kolesarjev)
Povezava: https://www.bettundbike.de/en/

Namen certificiranja:
Nemško združenje kolesarjev (ADFC) je razvilo sistem meril za kakovostne, kolesarjem prijazne
nastanitve. V sistem je vključenih okoli 5800 hotelov, penzionov, hostlov in kampov, ki ustrezajo
posebnim potrebam kolesarskih gostov. Vsi, ki so označeni z logotipom Bett + Bike, morajo
izpolnjevati standarde kakovosti ADFC.
V sistemu so: hoteli, kampingi, počitniški domovi in apartmaji, športni objekti, ponudniki najema Ekoles in mesta.
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Pogoj za prijavo ponudnikov v sistem:
Zainteresirani ponudniki se v sistem lahko prijavijo preko obrazca na spletni strani, kjer dobijo tudi
vse podrobnosti, ki jim morajo zadostiti za vrsto ponudbe, s katero se v Bett + Bike želijo priključiti.
Izpolnitev vseh minimalnih zahtev in ponudba treh dodatnih storitev je predpogoj za nagrado Bett +
Bike za kakovost ADFC in s tem vključitev v sistem.
https://www.bettundbike.de/en/bett-bike/bett-bike-betrieb-werden/

Za potrebe te analize smo podrobneje pregledali pogoje za pridobitev nagrade Bett + Bike za
kakovost za gostinske objekte. Pet korakov za začetek:
1. samopregled meril kakovosti Bett + Bike;
2. izpolnitev prijavnega obrazca (iz spletne strani ali pa preko ADFC kontaktov);
3. posredovanje izpolnjenih dokumentov o registraciji skupaj s 5 do 8 fotografijami na regionalno
Bett + Bike združenje ADFC;
4. svetovalec za upravljanje Bett + Bike stopi v kontakt s ponudnikom in na terenu preveri skladnost
prijave z merili Bett + Bike;
5. če so izpolnjene vse zahteve, ponudnik prejme potrdilo o članstvu in nalepko Bett + Bike
za označevanje objekta;

Sistem označevanja ponudnikov

Oznaka za vse kategorije razen športnih objektov

oznaka za športne objekte
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Minimalni standardi ponudnika za vključitev v sistem Bett + Bike:
HOTELI
Osnovna ponudba:
- možnost prenočevanja samo za eno noč;
- brezplačna zaprta kolesarnica;
- prostor za sušenje oblačil in opreme;
- obogaten zajtrk;
- informacije o regionalni turistični ponudbi za kolesarje;
- zagotavljanje osnovnega servisnega orodja;
Dodatna ponudba
Za pridobitev pečata kakovosti Bett + Bike, mora ponudnik zagotoviti najmanj tri storitve s
spodnjega seznama:
- informacija o voznih redih javnega prevoza;
- prevoz koles in kolesarjev;
- izposoja kakovostnih koles;
- izposoja e-koles;
- polnilne postaje za e-kolesa;
- ponudba enodnevnih izletov;
- prevoz prtljage gostov do naslednje nastanitve;
- sodelovanje s kolesarskim servisom;
- najem navigacijskih sistemov;
- brezplačen WiFi;
- 'lunch paket' za na pot;
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;
- brez dodatnih stroškov za vstop s kolesom v kampu;
- informacije o regionalni turistični ponudbi za kolesarje;
- zagotavljanje osnovnega servisnega orodja in povezava s servisno delavnico;
Dodatna ponudba
Za pridobitev pečata kakovosti Bett + Bike, mora ponudnik zagotoviti najmanj tri storitve s
spodnjega seznama:
- brezplačna zaprta kolesarnica;
- najem šotorov;
- prostor za kuhanje;
- soba za rekreacijo;
- možnost nakupa živil v trgovini;
- osvetljene poti v kampu;
- nasveti za goste ob prihodu in odhodu z javnim prevozom;
- prevoz koles in kolesarjev;
- izposoja kakovostnih koles;
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izposoja e-koles;
polnilne postaje za e-kolesa;
ponudba enodnevnih izletov;
prevoz prtljage gostov do naslednje nastanitve;
sodelovanje s kolesarskim servisom;
najem navigacijskih sistemov;
brezplačen WiFi;
'lunch paket' za na pot;

POČITNIŠKI DOMOVI IN APARTMAJI
Osnovna ponudba:
- brezplačna zaprta kolesarnica;
- prostor za sušenje oblačil in opreme;
- prostor za kuhanje ali kuhinja in informacije o najbližji živilski trgovini;
- brisače in posteljnina;
- informacije o regionalni turistični ponudbi;
- zagotavljanje osnovnega servisnega orodja in povezava s servisno delavnico;
Dodatna ponudba
Za pridobitev pečata kakovosti Bett + Bike, mora ponudnik zagotoviti najmanj tri storitve s
spodnjega seznama:
- nočitev samo za eno noč;
- informacija o voznih redih javnega prevoza;
- prevoz koles in kolesarjev;
- izposoja kakovostnih koles;
- izposoja e-koles;
- polnilne postaje za e-kolesa;
- ponudba enodnevnih izletov;
- prevoz prtljage gostov do naslednje nastanitve;
- sodelovanje s kolesarskim servisom;
- najem navigacijskih sistemov;
- brezplačen WiFi;
E-KOLESA
Seznam specializiranih ponudnikov, ki omogočajo najem E-koles
https://www.bettundbike.de/en/bett-bike-categories/bett-bike-e-bike/
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MESTA
Seznam mest v Evropi, v katerih so ponudniki sistema Bett + Bike, ki svojim gostom omogočajo
spoznavanje mesta s kolesi. Za vzorec smo vzeli primer mesta Berlin.
Berlin
V nemški prestolnici je vedno živahno, v vsakem letnem času, vsak dan v
letu. Ta metropola je polna prireditev, zabave in kulture. Berlin je glavno
središče evropske kulture. Začutite srčni utrip v zgodovinskem središču.
Dobro razvite berlinske kolesarske poti olajšajo raziskovanje mesta na
dveh kolesih - in v poslovanje vključijo številne ponudnike kolesarskih tur.
Lahko se tudi sami odpravite in se brez utrujenosti odpeljete do
Brandenburških vrat, nakupovalne ulice Ku'damm ali Rdeče mestne hiše.
Poiščite kolesarjem prijazne gostitelje v Berlinu zdaj!

POIŠČI GOSTITELJA
('klik' nas pripelje na interaktivni zemljevid, izberemo lokacijo)
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Bike + Bett SPORT – posebna kategorija
Bike + Bett gostitelji v nekaterih nemških zveznih državah imajo dodaten certifikat Bett + Bike Sport,
ki obiskovalcem zagotavlja varnost, servis, nego in opremo za športne kolesarje. Skupaj s
strokovnjaki iz nemške pobude za gorska kolesa (Deutsche Initiative Mountainbike - DIMB) je ADFC
razvil štiri kategorije meril Bett + Bike Sports: varnost, storitve, oskrba in oprema.
https://www.bettundbike.de/en/bett-bike-categories/bett-bike-sports/

OSNOVNA MERILA:
Varnost
- varovana shramba za kolesa z veliko prostora, ki preprečuje poškodbe koles;
Storitev
- dostopne informacije o lokalni vremenski napovedi;
- ponudba energijskih živil in elektrolitskih pijač;
- izposoja ali nakup posebnih kolesarskih kart;
Nega
-

opremljena sušilnica za sušenje mokrih športnih oblačil;
pralni stroj ali hotelska pralnica;
prostor za pranje koles;
rezervacija sobe na dan odhoda do popoldanskih ur;

Oprema
- prostor za popravila koles;
- na voljo so rezervne zračnice, kompleti za popravila in posebna orodja za športna kolesa;
- povezava s servisno delavnico za nabavo rezervnih delov;
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DODATNA MERILA
(izpolnjena morata biti vsaj dva):
- informacije o poteh za MTB ali cestne kolesarske ture;
- pomoč v primeru poškodb na cesti ali poti s prevozom;
- izposoja kvalitetnih gorskih ali cestnih koles;
- GPS ture in GPS naprave;
- masažne storitve;
- vodeni ogledi ali seminarji tehnike kolesarjenja;

Obseg promoviranja certificiranega ponudnika:
- podelitev certifikata kot "kolesarjem prijazni gostitelj";
- podelitev oznake Bett + Bike za označevanje na objektu;
- brezplačna uporaba logotipa Bett + Bike na domači strani, v brošurah in v drugih medijskih
oglasih;
- pravica do uporabe reklamnega materiala Bett + Bike (zastava, zastavica, nalepka);
- redno obveščanje z aktualnimi temami in strokovnimi nasveti na temo kolesarskega turizma;
- ADFC obvešča kolesarske turiste o ponudnikih Bett + Bike z objavo v brošurah, ki jih deli na
različnih specializiranih sejmih;
- prednost lokacije ponudnika Bett + Bike pri načrtovanju kolesarskih tur ADFC;
- redno objavljanje informacij na Facebook, Instagramu in YouTube;
ADFC ponuja tudi različne storitve, v katere se partnerji lahko vključijo:
- označevanje Bett + Bike v imenikih nastanitvenih zmogljivosti regionalnih turističnih
organizacij;
- seznam restavracij Bett + Bike v kolesarskih vodnikih in zemljevidih partnerjev ADFC;
- vstop v nastanitvene sisteme regionalnih spletnih načrtovalcev kolesarskih povezav;
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Zavihek SERVICE nas pripelje na stran s povezavami na 'kolesarjem prijazne restavracije' v tujini, kjer
so povezave na spletne strani Luksemburga, Norveške, Avstrije, Švice, Italije, Češke, Črne gore in
Slovenije.
https://www.bettundbike.de/en/service/gastbetriebe-ausland/

Opis ponudbe v Sloveniji navaja, da se ponudniki nastanitev in kampov lahko prijavijo v sistem
»Slovenija Outdoor«, ki pa tu ni naveden z imenom in spletno povezavo. Ta nas pripelje na uradno
spletno stran SLOVENIA INFO.
https://www.slovenia.info/de/aktivitaten/aktivurlaub/radfahren/fernradtouren
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3.2.1.1. Analiza sistema »Bett + Bike«
PREGLED SPLETNE STRANI
Vstopna stran: https://www.bettundbike.de/en/

Vstop v stran je zelo preprost, vse povezave delujejo hitro. Moti, da angleška verzija nima prevodov
nekaterih podstrani npr. 'PARTNER WERDEN' (povabilo partnerjem), kjer so podrobni pogoji za
pristop v sistem. Prav tako ni prevedena stran SERVICE (koristni namigi), kjer si lahko naložimo GPX
trase glede na naše želje. Na strani TIPS (namigi) izbiramo gostitelje glede na naše želje (npr. družini
prijazni, luksuzni, vodni športi..).
Malce zapleten sistem je, vsaj za nevajene uporabnike strani, ko iščemo gostitelja. Ti so razvrščeni
po državah, regijah in lokalni ponudbi (npr. nemška vinska pot). Nejasna je rubrika CITY, saj nam tam
pokaže našo lokacijo, ko vpišemo poljubno mesto, a ne zbrišemo pogojev iz prejšnjih rubrik, pa
gostitelja ne najde.
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Ko smo iskanja bolj vešči pa je sistem dodelan. Na večjem interaktivnem zemljevidu so z oranžnim
znakom in številko ponudnikov označena območja, kjer ti ponudniki so. 'Klik' na ikono nas približa in
ko izberemo ponudnika, dobimo vse potrebne informacije.

Enak način pristopa deluje tudi na vseh ostalih kategorijah. Zanimala nas je še kategorija E-BIKES. Tu
je res velik nabor ponudnikov najema E-koles. Pri vsakem izbranem je podatek o vrsti nastanitve in
na katerih trasah leži (npr. daljinska povezava, kolesarske poti v bližini).
Preseneča pa število ponudnikov. Ti so kar na 33 straneh. In če jih je na vsaki strani 25 to pomeni
825 ponudnikov najema E-koles!
https://www.bettundbike.de/en/bett-bike-categories/bett-bike-e-bike/#tx-bett-und-bike-listing
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Tabela PSPN
Ker uporabnikov sistema v Sloveniji ni, smo ocenili lastnosti in uporabnost sistema le na osnovi
podatkov, povzetih s spletne strani.

PREDNOSTI

SLABOSTI

Zelo širok obseg števila certificiranih ponudnikov
in njihova razpršenost v 9 evropskih državah;

V sistemu je 9 držav, spletna stran je le
dvojezična;

Povezanost s kolesarskimi povezavami, tako
lokalnimi, regionalnimi in daljinskimi;

Podstran 'PARTNER WERDEN' (povabilo
partnerjem), kjer so podrobni pogoji za pristop v
sistem, je tudi na angleški strani le v nemščini;

137 000 registriranih članov združenja ADFC
vpliva na večjo prepoznavnost sistema Bett +
Bike;
Natančna in vendar precej ohlapna merila za
vstop v sistem;
Razširitev certificiranja na ponudbo kolesarskih
športnih parkov;

Zapleten sistem je, vsaj za nevajene uporabnike
strani, ko vnašamo iskalne pogoje in iščemo
gostitelja;
Seznam partnerjev je za nekatere države
premajhen, npr. Hrvaška in le-ta ni podprt s
kolesarskimi potmi;

PRILOŽNOSTI

NEVARNOSTI

Priključitev daljinskih kolesarskih poti iz več
držav s pogojem, da ustrezajo standardu ADFC;

Certificiranje kolesarske poti s strani ADFC je
predrago (cc. 20.000,00 EUR) in zato ne privablja
načrtovalcev ali upravljalcev iz drugih držav;

Nižji stroški certificiranja po standardih ADFC
kolesarskih povezav v drugih državah, bi razširilo
nabor poti in ponudnikov;

Na isti kolesarski povezavi se lahko sistemi
certificiranja ADFC križajo z lokalnimi;

Večino pogojev minimalnih standardov ADFC za
»kolesarjem prijazne ponudnike« bi, v nemškim
kolesarskim turistom dosegljivih državah, lahko
uvedli v le-teh in s tem privabili več nemških
turistov;
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3.2.2 Češka / Cycliste vitanji / Cyclists Welcome
(Nadace Partnerství / Češka okoljevarstvena fundacija, Greenways*)
Povezava: https://www.cyklistevitani.cz/Uvod-(1)
*Greenways
so poti, ki so ali še povezujejo ljudi in kraje po svoji naravni poti. To so reke, potoki, kanali, opuščene ceste ali železnice.
To so varovalke naravnih habitatov, izboljšujejo kakovost vode in in zmanjšujejo vpliv poplav na poplavnih območjih.
Večina jih omogoča različne aktivnosti kot je rekreacija, alternativni prevozi in izboljšujejo splošno kakovost življenja na
nekem območju.

Namen certificiranja:
Cyclists Welcome je nacionalni sistem certificiranja, ki kolesarjem ponuja informacije o ponudnikih –
prejemnikih znaka »kolesarji dobrodošli«, ki so gostinski obrati, nastanitve, kampingi in turistične
destinacije. Vsi imajo na objektu tablo z logotipom certifikata (** stran 64).
Pogoji certifikata so primerljivi s sistemi v drugih evropskih državah (na primer Bett & Bike v Nemčiji
ali v Avstriji RADfreundliche Betriebe).

Pogoj za prijavo ponudnikov v sistem:
Za pridobitev certifikata Kolesarji dobrodošli mora ponudnik izpolnjevati posebna merila. Po izbiri
kategorije predmeta na spletni strani (levi meni) so obvezna in neobvezna merila. Od teh morajo
ponudniki izpolnjevati vsaj tri, dve merili pa turistične destinacije.
Ni razvidno, kje potencialni ponudnik dobi informacije in pogoje za prijavo v sistem. Sklepamo, da so
ti kontakti direktni in na naslovu:
Dominika Bäuchelová, certification coordinator
Nadace Partnerství | Czech Environmental Partnership Foundation
Údolní 33 | 602 00 Brno | Czech Republic
tel.: (+420) 515 903 121 | mobil: (+420) 603 714 331
e-mail: dominika.bauchelova@nap.cz
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Minimalni standardi ponudnika za vključitev v sistem Cycliste vitanji / Cyclists Welcome:
Na povezavi https://www.cyklistevitani.cz/Podminky-certifikace/Cyklostojany/Parametryvhodneho-stojanu-(1) so standardi zelo podrobno opisani.
NAMESTITVE
sem spadajo: hoteli, hostli, penzioni, apartmaji, planinski in počitniški domovi
Obvezne osnovne zahteve
- možnost namestitve za eno noč;
- obogaten zajtrk (npr. jogurt, muesli, sadje);
- možnost pranja in sušenja oblačil in opreme;
- zaprta kolesarnica, brezplačno;
- osnovna orodja za popravilo koles;
- možnost pranja koles, osnovna oprema za pranje koles;
- komplet za prvo pomoč;
- postavitev informacijske table Cycliste vitanji / Cyclists Welcome;
Dodatna ponudba, najmanj tri s seznama
- prevoz prtljage in koles;
- možnost najema kakovostnih koles;
- 'lunch paket';
- zagotavljanje nujnih rezervnih delov za kolesa;
- prodaja kolesarskih in pohodniških zemljevidov v regiji;
- informacije za enodnevne izlete s kolesom v okolici;
- seznam nastanitvenih možnosti v regiji, ki so primerne za kolesarje;
- sistem rezervacije namestitve na drugih lokacijah npr. daljinskih kolesarskih poti;
- brezplačen dostop do interneta;
- tujejezična informativna gradiva o kolesarskih izletih v okolici in regiji;
PREHRAMBENI OBRATI
Sem spadajo: restavracije, vinske kleti, okrepčevalnice
Obvezne osnovne zahteve
- ponudba pijač prilagojena potrebam kolesarjev. Cena ne sme presegati cene drugih
brezalkoholnih pijač in piva;
- najmanj en topel obrok z nizko vsebnostjo maščob splošni in en vegetarijanski obrok v
celotnem delovnem času;
- 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;
- komplet za prvo pomoč;
- postavitev informacijske table Cycliste vitanji / Cyclists Welcome;
Dodatna ponudba, najmanj tri s seznama
- možnost nakupa 'lunch' paketa;
- trojezični meniji;
- ponudba lokalnih kulinaričnih specialitet;
- meni, prilagojen potrebam kolesarjev;
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celodnevni delovni čas;
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;
seznam nastanitvenih možnosti v regiji, ki so primerne za kolesarje;
sistem rezervacije namestitve na drugih lokacijah npr. daljinskih kolesarskih poti;
brezplačen dostop do interneta;
tujejezična informativna gradiva o kolesarskih izletih v okolici in regiji;

KAMPINGI
Sem spadajo: kampi, bungalovi, sobodajalci
Obvezne osnovne zahteve
- ločen prostor za kolesarje in druge nemotorizirane goste;
- površine za postavitev šotora šotorov morajo biti travnate, po možnosti gladke in ravne;
- možnosti parkiranja koles v bližini šotorov ali parkiranje koles v kampu brez doplačila;
- kakovostna, po možnosti pokrita kolesarnica na vidnem mestu za hrambo koles in prtljage ali
pa brezplačna kolesarnica z možnostjo zaklepanja;
- možnost pranja in sušenja oblačil in opreme;
- pribor osnovnih orodij za enostavno popravilo koles;
- možnost pranja koles, osnovna oprema za pranje koles;
- komplet prve pomoči;
- novice in informacije o storitvah za kolesarje;
- postavitev informacijske table Cycliste vitanji / Cyclists Welcome;
Dodatna ponudba, najmanj tri s seznama
- prevoz prtljage in koles;
- mize in klopi, po možnosti s streho, v bližini prostorov za kampiranje kolesarjev;
- dostop do opreme za kuhanje;
- možnost nakupa živil;
- ustrezna osvetlitev dostopnih poti v območju za kolesarje;
- možnost najema šotorov, vikend, bungalovov itd.
- zagotavljanje nujnih rezervnih delov za kolesa;
- prodaja kolesarskih in pohodniških zemljevidov regije
- informacije za enodnevne kolesarske izlete v okolici;
- seznam nastanitvenih možnosti v regiji, ki so primerne za kolesarje;
- sistem rezervacije namestitve na drugih lokacijah npr. daljinskih kolesarskih poti;
- brezplačen dostop do interneta;
- tujejezična informativna gradiva o kolesarskih izletih v okolici in regiji;
TURISTIČNE DESTINACIJE
Sem spadajo: gradovi, muzeji, muzeji na prostem, jame, naravni parki itd.
Obvezne osnovne zahteve
- kakovostna, po možnosti pokrita kolesarnica na vidnem mestu za hrambo koles in prtljage ali
pa brezplačna kolesarnica z možnostjo zaklepanja;
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pribor osnovnih orodij za enostavno popravilo koles;
komplet prve pomoči;
postavitev informacijske table Cycliste vitanji / Cyclists Welcome;

Dodatna ponudba, najmanj dve s seznama
- možnost pranja koles, osnovna oprema za pranje koles;
- zagotavljanje nujnih rezervnih delov za kolesa;
- prodaja kolesarskih in pohodniških zemljevidov regije;
- informacije za enodnevne kolesarske izlete v okolici;
- seznam nastanitvenih možnosti v regiji, ki so primerne za kolesarje;
- sistem rezervacije namestitve na drugih lokacijah npr. daljinskih kolesarskih poti;
- brezplačen dostop do interneta;
- tujejezična informativna gradiva o kolesarskih izletih v okolici in regiji;

Sistem označevanja ponudnikov(**)
V orodni vrstici na prvi strani je povezava na informacije, kako do ponudnikov s certifikatom
https://www.cyklistevitani.cz/navigace-v-terenu.aspx. Ti so na terenu označeni s tablo »Kolesarji
dobrodošli«:

Obseg promoviranja certificiranega ponudnika:

Na levi so podstrani in s klikom na izbranega pridemo do potrebnih podatkov, ki pa so le povezava
na strani partnerjev v projektu.
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3.2.2.1 Analiza sistema »Cycliste vitanji / Cyclists Welcome«
PREGLED SPLETNIH STRANI
Vstopna stran: https://www.cyklistevitani.cz/home.aspx

Spletna stran ni posodobljena oz. primerna za uporabo na pametnih telefonih, kar je precejšnja
ovira. Stran je dosegljiva v češkem, angleškem in nemškem jeziku.
Za to analizo smo se osredotočili le na angleško stran. Prevod na prvi strani je v redu in deluje hitro,
medtem ko se ta vedno bolj meša s češkimi besedami bolj, kot smo nižje po straneh. Popolnoma pa
se izgubi, ko hočemo pregledati podrobne pogoje za pridobitev certifikata »Cycliste vitanji / Cyclists
Welcome«.
V prvi orodni vrstici so povezave na podstrani:
- NAVIGACIJA / informacije o tem, kje so certificirani ponudniki:
- POGOJI CERTIFICIRANJA / krajši opis po posameznih kategorijah, ko želimo na strani
»download« priti do podrobnih informacij so le te v češčini in zelo, če ne preveč natančne;
- PARTNERJI / seznam partnerjev projekta, ki so iz vrst medijev, kartografov, ponudnikov
turističnih rezervacij in EU portala kolesarskih povezav;
- EUROPA / povezave na podobne sisteme certificiranja v Nemčiji (Bett&Bike povezava),
Avstriji (prazna stran), Švici (samo logotip Velotel), Angliji (samo logotip Cyclists Welcome).
V drugi orodni vrstici so povezave na sorodne sisteme na:
- Češko – Moravskem /sistem 'Cycliste vitanji';
- Slovaškem / sistem 'Cycliste vitanji' http://www.vitajtecyklisti.sk/index.html. Stran je še bolj
zastarela;
- Nemčiji / sistem Bett@Bike https://www.bettundbike.de;
- Avstriji / https://www.weinviertel.at/radfreundliche-betriebe , ki pa je le del širšega sistema
'RADfreundliche betribe'. Nekaj podrobnosti o njem je v nadaljevanju te analize;
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Švici / https://www.schweizmobil.ch/de/veloland.html;
Franciji / https://www.francevelotourisme.com;
Nizozemskem / https://www.fietsplatform.nl;
Italiji / https://fiabitalia.it.

Za vse povezave je značilno, da so 'enosmerne'. Na spletni strani, kamor nas stran »Cycliste vitanji /
Cyclists Welcome« usmeri, ni nikjer povezave nazaj oziroma je ta zelo skrita (primer Bett + Bike), kar
je slabo.
V nadaljevanju se osredotočimo, kako lahko dostopamo do izbranega ponudnika v sistemu glede na
uporabnost z glavne spletne strani.
V drugi orodni vrstici izberemo 'CZECH and MORAVIA' in kategorijo 'Accommodation' kot Facility
type. V stolpcu levo pod to vrstico izberemo TOURIST AREA in iz seznama 'Češki kras'. Dobimo
interaktivni zemljevid z lokacijami ponudnikov in oznakami kolesarskih povezav na območju.

'Klik' na izbranega ponudnika nam ponudi osnovne informacije in povezavo na njegovo spletno
stran.
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Klik na zgornjo povezavo opisa nas pripelje na podrobni opis ponudnika, ki je jasen in grafično
všečen.

Povezava na spletno stran izbranega ponudnika pa nikjer ne omogoča povezave nazaj – na stran

»Cycliste vitanji / Cyclists Welcome«. To podrobnost smo preverili pri vseh ostalih kategorijah v
sistemu in prav nobeden od naključno izbranih ponudnikov nima vsaj z banerjem ali logotipom
urejene povezave.
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Tabela PSPN
Ker uporabnikov sistema v Sloveniji ni, smo se ocenili lastnosti in uporabnost sistema le na osnovi
podatkov, povzetih s spletne strani.

PREDNOSTI

SLABOSTI

Ustrezna razdelitev ponudnikov po kategorijah;

Zastarela stran in ni narejena za pametne
telefone;

Povezava na sorodne sisteme v nekaterih EU
državah;
Natančen opis kaj mora ponudnik priskrbeti, da
se lahko vključi v sistem;

Nekatere podstrani so v ANG verziji slabo
prevedene in so vmes še češke besede;
Pri povezavah na sorodne sisteme v državah EU
nekje ni povezav oz. ne delujejo;
Dostop do posameznih ponudnikov je zapleten.
Za izbrani primer v tej analizi je bilo potrebnih 6
'klikov';

PRILOŽNOSTI
Posodobitev spletne strani;
Ponudniki s certifikatom morajo poleg
postavitve oznake na svoj objekt imeti tudi
spletno povezavo na izbranega izvajalca;
Enako bi bil potreben dogovor o medsebojnih
povezavah izbranih sistemov iz držav v drugi
orodni vrstici;

Pri izbranem ponudniku ni obratne povezave –
nazaj na stran vstopa;
NEVARNOSTI
Zaradi zastarele spletne strani se število
obiskovalcev zmanjšuje;
Stran je produkt projekta krovne organizacije
Nadace Partnerství / Češka okoljevarstvena
fundacija) in ni ažurno administrirana;
Dostop ponudnika do prijave v sistem je
kompliciran in odbijajoč. Posledično bo prijav
vedno manj;
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3.2.3. BiH – Srbija – Črna gora / Bike Friendly Standard
(Asociacija za ekonomski razvitak REDAH – Srbija, BiH, Črna gora)
Povezava: https://www.bikefriendlystandard.com/en/bfs/

Namen certificiranja:
'Bike Friendly Standard (BFS)' je namenjen različnim kategorijam objektov / storitev / atrakcij, ki
želijo svoje storitve bolj prilagoditi potrebam kolesarskih turistov. Daje priložnost vsem
zainteresiranim v regiji, da se mu pridružijo in tako ustvarijo ugodnejše pogoje za razvoj
kolesarskega turizma ter njemu prilagojene ponudbe. Na ta način promovirajo tako svoje storitve
kot tudi samo regijo kar obojim prinaša tudi finančne koristi.
Sam standard BFS in njegova merila v vsaki kategoriji so vpeljani na podlagi trenutnih praktičnih
znanj in izkušenj iz držav EU, kjer se ta standard že uporablja in je v skladu s posebnimi zahtevami
kolesarskih turistov.
V sistem so vključeni ponudniki: nastanitev, gostinskih obratov, turističnih agencij, servisnih delavnic
ter garaž in parkirišč.
Pogoj za prijavo ponudnikov v sistem:
Prijava
na spletni strani je obrazec za prijavo, ki ga ponudnik katerekoli od 5 kategorij pošlje na
objavljen e-naslov. Rok za prijave je objavljen z javnim pozivom, enkrat letno.
Upravno preverjanje prijav
po izteku roka za oddajo tehnični odbor izvede administrativno preverjanje prispelih prijav.
Potrjeni ponudniki dobijo v podpis pogodbo. Po podpisu pogodb dobijo obvestilo o datumu
obiska tehnične komisije, ki preveri ustreznost ponudbe in doda priporočilo za odpravo
nepravilnosti, če je to potrebno.
Potrditev registriranega ponudnika
neodvisni ocenjevalec na terenu ugotovi ustreznost ponudnika v skladu za razpisnimi pogoji.
Če je izpolnil vse zahteve, ocenjevalec obvesti tehnično komisijo o potrditvi in uvrstitvi
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ponudnika v sistem. V primeru, da komisija ugotovi pomanjkljivost pri ponudbi, ima ponudnik
1 do 3 mesece dni časa za njihovo odpravo.
Podelitev certifikata BFS
tehnična komisija podeli ponudniku certifikatne oznake - tablo z oznako BFS in info tablo.
Ponudnik je tudi uvrščen na spletno stran projekta.
Veljavnost
BFS velja 2 leti, nato je obvezna ponovna potrditev, vsaka ponovna potrditev velja 3 leta.
Preklic certifikata BFS
v primeru, da tehnična komisija prejme pritožbo zoper imetnika standarda, ga opozori z
največ tremi opozorili za odpravo pomanjkljivosti. Če imetnik znamke BSF v roku enega leta
ne upošteva priporočil, se mu certifikat BSF samodejno prekine.
Sistem označevanja ponudnikov
Sistem označevanja je za vse ponudnike enak (spodnji znak).

Minimalni standardi ponudnika za vključitev v sistem BFS:
Nastanitvene zmogljivosti
- možnost nastanitev za eno noč;
- zaprta kolesarnica z zaklepanjem in visečimi stojali za kolesa. Vsako kolo mora imeti okoli
2m2 prostora in se ne sme dotikati sosednjih. Če so bivalne enote ločene mora, kolesarnica
imeti video nadzor;
- komplet orodij za popravilo koles, servisno stojalo, komplet za popravilo pnevmatik, zračna
tlačilka, maziva za čiščenje in mazanje verige;
- vtičnice za polnjenje E- koles (pedelec);
- prostor za preoblačenje in shranjevanje umazanih oblačil in obutve (vhod v objekt,
kolesarnica);
- samopostrežna možnost pranja in sušenja opreme in oblačil vključena v ceno, storitev pranja
perila proti plačilu;
- prostora za pranje, sušenje in mazanje koles (cev z vodo, nastavki za ščetkanje, avtošampon,
krpe ali papirnate brisače, metla in posoda za zbiranje odpadkov);
- info kotiček s kolesarskimi / turističnimi zemljevidi, informacijami o voznem redu javnega
prevoza, kontakti ponudnikov "Bike Friendly", kontakti nujnih služb, taksi službe, potovalne
agencije in drugih specializiranih prevoznikov za prevoz potnikov s kolesom;
- informacije o možnostih nastanitve v objektu enake kakovosti na naslednjih ciljih kolesarjev.
Informacije morajo biti v lokalnem in angleškem jeziku;
- osebje nastanitvenega objekta je usposobljeno za pomoč in podajanje informacij kolesarjem.
- pomoč pri naročanju rezervnih delov z dostavo, če je storitev oddaljena več kot 20 km.
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Gostinski objekti
- parkirišče za kolesa:
Biti mora na dobro vidnem mestu ob vhodu v stavbo, tako da koles ne morejo poškodovati
druga vozila. Držala za kolesa morajo imeti vsaj 5 mest za kolesa in biti v višini okvirja kolesa,
tako da je kolo pritrjeno na okvir (60-100 cm). Na parkirišču je zaželeno imeti vsaj 2
nepremočljivi vtičnici za polnjenje baterij pedelec (električnega kolesa).
- postrežba z energijskimi pijačami in hrano, možnost 'lunch' paketa;
- kolesarjem omogočen vstop v objekt s športnimi oblačili in obutvijo;
- brezplačno polnjenje akumulatorskih baterij za mobilne telefone, GPS in druge naprave v
objektu. Uporaba električne energije znotraj stavbe za polnjenje baterij pedelec
(električnega kolesa), če to pred stavbo ni mogoče.
- info kotiček z informacijami o voznem redu javnega prevoza, stiki najbližjih "Bike Friendly"
služb (servisni centri, agencije, nastanitve, garaže za kratkotrajno parkiranje), kontakti nujnih
služb, kolesarske / turistične karte. Informacije morajo biti v lokalnem in angleškem jeziku.
- osebje objekta je usposobljeno za pomoč in podajanje informacij kolesarjem;
- brezplačna uporaba servisne opreme (osnovni komplet orodij, komplet prve pomoči, zračna
tlačilka, pribor za zaplate pnevmatik);
Potovalne agencije
- parkirišče za kolesa:
Parkirišče za kolesa mora biti na dobro vidnem mestu ob vhodu v agencijo, tako da koles ne
morejo poškodovati druga vozila. Držala za kolesa morajo imeti vsaj prostor za 2 kolesi in so
lahko fiksna ali mobilna, vodoravna ali navpična.
- vsaj en izkušen kolesarski vodnik ali spremljevalec, ki mora biti član kolesarskega kluba;
- možnost prevoza kolesarjev in koles, vsaj 2 nosilcev koles ali prikolic;
- najmanj dva prevoznika za prevoz koles z možnostjo najema;
- minimalni komplet orodij ( servisno orodje, prva pomoč, zračna tlačilka, popravilo
pnevmatik);
- info kotiček s kolesarskimi / turističnimi zemljevidi, informacijami o voznem redu javnega
prevoza, stiki služb "Bike Friendly" (servisni centri, agencije, nastanitve, garaže za
kratkoročno parkiranje), kontakti nujnih služb, taksi službe, turistične agencije ali drugih
specializiranih prevoznikov za prevoz potnikov. Informacije morajo biti v lokalnem in
angleškem jeziku.
- promocija in trženje:
Agencija mora imeti svojo spletno stran. Cenik storitev, ki jih ponuja, je objavljen na spletni
strani. Cenik mora biti v lokalnem in angleškem jeziku.
Kolesarski servisi
- osnovne storitve vključujejo popravila zavornih oblog, menjavo vseh vrst kablov, naper
vključno s centriranjem, menjalnika, krmiljenja, krpanje ali zamenjava pnevmatik;
- komplet orodij za popravilo koles;
- vtičnice za polnjenje pedelec koles (električno kolo);
- obvezni rezervni deli na zalogi so: komplet zavornih ploščic za diske različnih proizvajalcev,
najmanj 3 kompleti zavornih gum različnih proizvajalcev, 6 kablov (3 kosi za menjalnik, 3 kosi
za zavore), najmanj 4 pnevmatike za vsako vrsto koles - en par vsake velikosti koles (za ceste
700 × 23-28, za treking 700 × 28-35, za MTB 26, 25,5 in 29).
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info kotiček s kolesarskimi / turističnimi zemljevidi, informacijami o voznem redu javnega
prevoza, kontakti služb "Bike Friendly" (servisni centri, agencije, nastanitve, garaže za
kratkotrajno parkiranje), kontakti nujnih služb, taksija, potovalne agencije ali drugih
specializiranih prevoznikov za prevoz potnikov s kolesom. Informacije morajo biti v lokalnem
in angleškem jeziku.
promocija in trženje:
kolesarski servis mora imeti svojo spletno stran ali profil na družbenih omrežjih. Viden mora
biti cenik storitev (v lokalnem in angleškem jeziku).
druge storitve:
- naročanje delov koles, možnost nakupa kolesa in kolesarske opreme po naročilu, možnost
nakupa rabljenega kolesa;
- možnost najema kolesa in nadomestni servis koles med odpravljanjem napake (doplačilo);
- organiziranje prevoza koles do izbrane lokacije v primeru okvare (nujna popravila);
- sodelovanje z agencijo "Bike Friendly" (proti plačilu);
- možnost organiziranja prevoza koles do izbrane lokacije v primeru rednega vzdrževanja;
- možnost nujnega odpravljanja napak na kolesu na terenu;

Garaže in parkirišča
- parkirišče za kolesa mora biti na dobro vidnem mestu na parkirišču / garaži, tako da koles ne
morejo poškodovati druga vozila. Zaželeno je, da je kraj pokrit in ograjen (neobvezno).
Držala za kolesa morajo imeti vsaj prostor za 4 kolesa in biti v višini kolesarskega okvirja, tako
da je kolo pritrjeno na okvir (60-100 cm).
Zaželeno je, da je na parkirišču vsaj 1 nepremočljiva vtičnica za polnjenje baterij pedelec
(električnega kolesa).
- osnovni komplet orodij, komplet za prvo pomoč, zračna tlačilka, komplet za popravilo
pnevmatik.
- info kotiček z informacijami o voznem redu javnega prevoza, stiki najbližjih "Bike Friendly"
služb (servisni centri, agencije, nastanitve, garaže za kratkoročno parkiranje), kontakti nujnih
služb, kolesarske / turistične karte. Informacije morajo biti v lokalnem in angleškem jeziku.
- usposobljeno osebje parkirišča za pomoč kolesarjem;.
Cenik:
Na spletni strani so pri prijavnem obrazcu zneski* pristopa in članarine za obdobje dveh let. Ni
razvidno, ali je znesek enak tudi za triletno podaljšanje:
- nastanitev / 230,00 EUR
- gostinski obrat / 190,00 EUR
- turistična agencija / 170,00 EUR
- kolesarski servis / 170,00 EUR
- parkirišča in garaže / 150,00 EUR
* OPOMBA: zneski so v lokalni valuti

Obseg promoviranja certificiranega ponudnika:
Ni razvidno kje se, razen z označevalno info tablo in na spletni strani, ponudniki še promovirajo.
Povezava na spletne strani sodelujočih partnerjev pokaže, da niti tam ni obratne povezave na
»BFS«.
Ponudniki so navedeni na podstraneh CERTIFICIRANI OBJEKTI. Klik na 'namestitve' nam pokaže vse
namestitve v območju BiH. Nobenih podatkov oz. piktogramov z lokacijami ni za Srbijo in Črno goro.
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Klik na podstran BLOG odpre lično urejeno stran z daljšimi opisi, kaj je treba vedeti pri načrtovanju
kolesarjenja v treh državah partnericah projekta. Žal pa so tudi tu ponudniki – povezave na njih –
enako skromni po številu.
https://www.bikefriendlystandard.com/blog/
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3.2.3.1 Analiza sistema »Bike Friendly Standard«
PREGLED SPLETNE STRANI
Vstopna stran: https://www.bikefriendlystandard.com/

Vstopna stran je dvojezična – srbsko / angleška. V orodni vrstici so podstrani HOME (angleško?) /
BFS Proces / BFS Kriteriji / Certificirani subjekti / Blog / Kontakt. Sledi zemljevid lokacij ponudnikov
BFS v BiH. Lokacije ali vsaj povezave na ponudnike v Srbiji in Črni gori ni nikjer, kar je velika
pomanjkljivost strani.
Spodaj so kategorije ponudnikov, ki pa so različne za BiH in angleško verzijo. Na tej namreč niso
navedeni, niti s piktogramom, kolesarski servisi in garaže/parkirišča, čeprav v orodni vrstici pod
'certified objects' so, a povezava ne deluje.
Na dnu prve strani je lično urejen opis, kaj BFS standard je in kaj ponuja. Dodane so povezave na
'Blog' in kontaktne informacije.
Na prvi stik stran veliko obeta, a žal se v nadaljevanju izkaže, da je projekt spet eden izmed tistih, ki
so izvedeni zato, da so izvedeni in plačani s sredstvi iz evropskih skladov. Izvajalci so očitno zadostili
razpisnim pogojem projekta in pri tem pozabili na bistvo samega imena »BFS – Kolesarjem prijazni
standard«. Čeprav v 'Blogu' beremo hvalnice, kako dober je sistem, nam vsebina spletne strani tega
ne omogoča.
Klik na kontaktne povezave le na eni deluje dokaj solidno (http://www.redah.ba/index.php/hr/) ,
ostali dve pa sta popolnma zgrešeni, ena nas celo poveže na neko spletno stran v slovenščini
(spodnja skica**).
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**http://ww1.turistickiklaster.me/?sub1=20200926-1654-296a-857c-2bf7b4b43bee

Prav nobena stran kontaktna stran pa nima niti najmanjšega banerja ali vsaj povezave na stran BFS
standarda.
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Zelo dobro in podrobno, s prijavnico ter cenikom, sta narejeni podstrani BFS Proces / BFS Kriteriji,
kjer potencialni ponudnik najde res do zadnje črke opisano, kaj vse potrebuje za prijavo.
Na strani BFS Proces si prijavnico lahko naložimo.
https://www.bikefriendlystandard.com/dokumentacija/

Če želimo podrobnosti, kaj potrebujemo za posamezno kategorijo, to najdemo na strani BFS Kriteriji.
Za primer navajamo vsebine za 'namestitve', kjer je poleg opisa še fotografija, kako naj določena
oprema izgleda.
https://www.bikefriendlystandard.com/bfs-za-smjestajne-objekte/
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Člane sistema BFS najdemo na podstrani Certificirani subjekti. Tu pa se že pokažejo pomanjkljivosti
strani. Od petih kategorij povezavi 'Servisni objekti' in 'Garaže/Parkirišča' sploh ne delujeta očitno
zato, ker ni nobenega ponudnika. Klik na stran 'turističke agencije' nam pokaže le eno v celi BiH. Klik
na stran 'ugostiteljski objekti' pa ima 6 ponudnikov. Od tega je eden (Jaffa Plantaže) ponudnik sadja,
ki ima po fotografijah sodeč tudi stojalo za 6 koles.
https://www.bikefriendlystandard.com/ugostiteljski-objekti/

Klik na enega izmed ponudnikov nas usmeri na stran z zemljevidom in podatki o vseh bližnjih članih
BSF spet samo v BiH.
https://www.bikefriendlystandard.com/listing-category/2-ugostiteljski-objekti/
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Klik na ime ponudnika odpre dobro urejeno stran s podatki o ponudniku in povezavo nazaj na stran
BFS (v nogi strani pod 'kontakti'). https://www.bikefriendlystandard.com/listing/restoran-bosiljna/

Presenetljivo pa imajo vsi ponudniki v sistemu na svojih spletnih straneh obratno povezavo na Bike
Friendly standard.
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Tabela PSPN
Ker uporabnikov sistema v Sloveniji ni, smo se ocenili lastnosti in uporabnost sistema le na osnovi
podatkov, povzetih s spletne strani.
PREDNOSTI
SLABOSTI
Sodobno urejena vstopna stran z vsemi podatki
o pogojih in vsebinah za pridobitev standarda
»BFS«;

Podatki o ponudnikih BFS so samo z območja
BiH, čeprav v projektu sodelujejo 3 sosednje
države;

Razumljivo opisani in dostopni podatki za prijavo
ponudnika;

Na nobenem od zemljevidov ni vrisanih
kolesarskih poti niti ni razvidno, ali je lokacija
ponudnika na kakšni od njih;

PRILOŽNOSTI
Dostop do ponudnikov – imetnikov certifikata
BFS v Srbiji in Črni gori;
Interaktivni zemljevid daljinskih in regionalnih
kolesarskih povezav;
Občutno povečati število imetnikov certifikata
BFS v vseh kategorijah;

Ponudnikov v vseh kategorijah je zelo malo (5 do
6 v prvih dveh, v tretji le eden in v zadnjih dveh
nobeden);
NEVARNOSTI
Premajhno število ponudnikov in previsoka cena
za vstop v sistem odbijata prijave novih
ponudnikov;
Zaradi nedodelanih podrobnosti glede
ponudnikov (število, vključene vse tri države)
projekt životari in bo zamrl, ko bodo izpolnjene
okoliščine zaradi katerega je nastal;
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4.0. PREGLED SPECIALIZIRANIH KOLESARSKIH SPLETNIH STRANI v EU
4.1 ECF / EuroVELO
(projekt European Cyclists Federation – ECF: https://ecf.com )
povezava: https://pro.eurovelo.com/organisation/about
Opis:
Evropska kolesarska zveza (ECF) je krovna zveza za nacionalne kolesarske organizacije, katerih
namen je promocija kolesarstva in njegova vsakodnevna uporaba kot prevoznega sredstva. ECF je
leta 1983 ustanovilo 12 združenj uporabnikov koles. Zdaj ima 67 organizacij, ki zastopajo več kot pol
milijona posameznih evropskih državljanov v skoraj 40 državah.
ECF je lastnik blagovne znamke EuroVelo in usklajuje njen razvoj na evropski ravni. Na nacionalni
ravni organizacijo, razvoj in delovanje poti vodijo nacionalni koordinacijski centri in koordinatorji
EuroVelo (NECC / Cs). Sestava teh organizacij je različna, vendar pogosto vključujejo vladne organe,
turistične organizacije, ustrezne nevladne organizacije, podjetja za javni prevoz in ponudnike
storitev.
V Sloveniji je organizacija takšnega centra v pripravi. V njem bodo predstavniki Ministrstva za
infrastrukturo, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Direktorata za trajnostno mobilnost,
Slovenske turistične organizacije, Slovenskih železnic, GIZ Slovenija Outdoor, Planinske zveze
Slovenije, Kolesarske zveze Slovenije in Slovenske kolesarske mreže. ECF si prizadeva zagotoviti, da
bi bil v vseh evropskih državah ustanovljen koordinacijski center ali koordinator.

Vključenost posameznih daljinskih kolesarskih povezav v sistem EuroVelo mora ustrezati določenim
kriterijem tako glede dolžin tras (najmanj 1000 km), kvalitete infrastrukture kot tudi kolesarjem
prijazne ponudbe.
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Standardi so opisani na spletni povezavi https://pro.eurovelo.com/projects/european-certificationstandard, kjer lahko izberemo daljšo ali krajšo verzijo. V tej analizi bomo izbrali krajšo:

https://eurovelo.com/download/document/European-Certification-Standard-Manual-short-version-English.pdf

Na strani 11 so v poglavju »nastanitve« priporočila o vsebini »kolesarju prijazne ponudbe«, ki so
razdeljene na:
Namestitev
Vsak dnevni odsek mora imeti vsaj osnovni ali povprečni standard (hotel, hostel, apartmaji,
kampiranje itd.). Vsaj nekatere nastanitve naj bodo certificirane kot kolesarjem prijazne.
Prehrana in pijača
Na vsakem odseku morajo na razdalji vsaj 15 km biti živilske trgovine, restavracije, kavarne,
prodajni avtomati, počivališča, pitna voda itd.
Kolesarski servisi
Na dnevnem odseku mora biti kolesarski servis, kolesarnica, prodajni avtomat z rezervnimi
deli oz. samopostrežna postaja. Dodatno je priporočljiva delavnica za samopopravila koles ali
klicna številka kolesarskega servisa. Na dnevnem odseku morajo biti polnilnice pedelec
(E-koles).
Rezervacijski sistemi
Vsak dnevni odsek mora imeti vsaj eno ponudbo kolesarskih počitnic.
Poleg naštetega izpostavimo še, da morajo na trasah EuroVelo biti navedeni podatki o javnem
prevozu, trase so označene s pripadajočo oznako kot npr. spodaj:
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4.2 Avstrija / Der Drauradweg (Verein Drauradwegwirte)
povezava: https://www.drauradweg.com/sl/

Na vstopni strani imamo celotno traso Dravske kolesarske poti in na njej s piktogramom in povezavo
oštevilčene dele tras, kjer so na podstraneh vse podrobnosti o nastanitvi, dogodkih, vremenu. Izbira
je pestra, dostopi do ponudnikov pa hitri in preprosti z vsemi potrebnimi podatki.
Stran je v nemškem, angleškem in slovenskem jeziku.
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4.3 Avstrija / sistem MTS
povezava: https://www.mts-austria.at

Štirijezična stran (ANG, D, NL, ITA) specializiranega podjetja MTS Marketing Tourismus Synergie
GmBH ponuja pestro izbiro nastanitev in destinacij za preživljanje počitnic. Izbiramo lahko med
gorskim, cestnim in 'cross-country' kolesarjenjem, cilji za motoriste in pohodništvom.
Za to analizo smo izbrali povezavo na »Roadbike Holidays ( https://www.roadbike-holidays.com ).
Sodobno urejena stran ima v orodni vrstici povezave na podstrani DOMOV / HOTELI / DESTINACIJE /
POTOVANJA / IZLETI / AGENCIJE / STORITVE.

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

84

Osredotočili smo se na podstran HOTELI, kjer imamo izbiro hotelov v Avstriji, Italiji, Nemčiji in
Sloveniji.
V nadaljevanju imamo podatke o zajamčeni ponudbi, ki jo nudijo izbrani hoteli:
https://www.roadbike-holidays.com/en/hotels/services-hotels/).
Hotelska ponudba
- naslonjalo za zaklepanje koles, varovana kolesarnica, posamezne kolesarske ključavnice;
- pralnica in prostor za sušenje kolesarskih oblačil;
- servisni kotiček za popravilo koles;
- informativni kotiček s kolesarskimi zemljevidi, brezplačen prenos GPS zapisov;
- informacije o načrtovanem nadaljevanju kolesarjenja na dan odhoda;
- prevoz koles in kolesarjev;
- notranja savna in / ali parna kopel (opcija: bazen namesto savne / parne kopeli
- masažni salon;
- bogat samopostrežni zajtrk ( možnost nabave energijskih ploščic in pijače);
- 'lunch' paket malica;
Za izbrane hotele veljajo standardi sistema vodenja kakovosti Q-MTS®, ki je bil razvit posebej za
tematske hotele in je v skladu z DIN EN ISO 9001: 2015 certificiran s strani TÜV AUSTRIA CERT
GMBH podjetja za certificiranje, zagotavljanje kakovosti in tehnični nadzor.
https://www.tuv.at/en/home/ )
Podjetje MTS Austria GmbH zagotavlja kakovost Q-MTS®, z izvajanjem
aktivnosti, ki obsegajo:
- samoocenjevanje;
- komunikacija z osebami za katere hotelsko osebje ne ve, da so
ocenjevalci;
- preverjanje upoštevanja meril certificiranja na spletni strani hotela;
- preverjanje meril certificiranja na kraju samem;
- nenapovedani obiski gostov za katere hotel ne ve, da so ocenjevalci;
- ocene gostov na spletnih omrežjih ipd.;

Na podstrani DESTINACIJE je med avstrijskimi, nemškimi, italijanskimi in španskimi tudi Slovenija. Tu
je zaradi dveh ponudnikov, ki sta certifikat MTS pridobila: Hotel&Glamping Ribno, Bled in Hotel San
Martin Kojsko, Brda ( https://www.roadbike-holidays.com/en/cycling-destinations/slovenia/ ).
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4.4 Avstrija / sistem Radfreudlische betribe
povezava: https://www.niederoesterreich.at/radfreundliche-betriebe
Povezava nam odpre naslovno stran destinacije »Spodnja Avstrija« z logotipom standardizacije
»kolesarjem prijazni« z navedno obveznih in dodatnih meril, ki jih morajo ponudniki zagotoviti.

Sistem certificiranja je veljaven v različnih destinacijah, v katerega so vključeni različni ponudniki, ki
morajo izpolnjevati ustrezne kriterije. Skladnost z njimi preverja organizacija - podeljevalka
certifikata - z nenapovedanimi obhodi.
Osnovna merila:
- nastanitev / možnost nočitve samo za eno noč brez doplačila;
- zaprto kolesarnico z zaklepanjem;
- energijsko obogateno ponudbo hrane in pijač;
- sušilnico oblačil in opreme;
- pralnico za kolo in opremo;
- informativno gradivo o kolesarskih poteh in izletih v okolici.
Dodatno:
- komplet za popravilo koles z najpomembnejšimi orodji;
- informacije o lokaciji, delovnem času in telefonskih številkah najbližje servisne delavnice
- komplet prve pomoči;
- informacije o dostopu z javnim prevozom (zlasti glede možnosti prevoza koles);
- prevoz prtljage od zadnje in / ali do naslednje nastanitve;
- možnost najema kvalitetnih koles.
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Ko izberemo jezik (nemški, angleški, madžarski, češki, slovaški, poljski), se šele odpre stran s
ponudbo destinacije. Zanimivo, da je to možno edino na tej strani, vsi ostali, ki jih iskalnik Google
najde, imajo takoj naslovnico svoje destinacije in nikjer logotipa certificiranja ali povezave na sistem.
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4.5 Švica / VELOLAND
povezava: https://www.schweizmobil.ch/de/veloland.html

Dokaj zastarela spletna stran je z obilico možnosti in informacij podpora kolesarjem za načrtovanje
kolesarskih potovanj. Na strani ne zasledimo, kdo je upravitelj strani. Sklepamo, da je stran javna in
jo upravlja »SchweizMobil«.
Osrednji del je izbira med daljinskimi, regionalnimi in lokalnimi kolesarskimi povezavami, končamo z
izbiro 209 izbranih potovanj.
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4.6 Francija / France Velo Tourisme
povezava : https://www.francevelotourisme.com

Zelo sodobna in preprosta za iskanje želenih informacij je "France Vélo Tourisme", ki je uradna
spletna stran za odkrivanje Francije s kolesom. Preko interaktivnega zemljevida nam omogoča
vpogled v poti, ponudbo, nastanitve in druge potrebne informacije za načrtovanje počitnic in
kolesarskih izletov.
Upravitelj strani je »France Velo Tourisme«, ki je združenje v javnem interesu, katerega cilj je razvoj
kolesarskega turizma v Franciji.
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4.7 Nizozemska / Fietseplatform
povezava: https://www.fietsplatform.nl

Na Nizozemskem se veliko organizacij bolj ali manj ukvarja z rekreacijskim kolesarjenjem /
kolesarskim turizmom. Posledica tega je veliko sodelovanja in usklajevanja, ki je zamudno in na
terenu povzroča nepotrebna podvajnja kot npr. označevanje, promocija.
Zato je bila leta 1987 ustanovljena 'Fietsplatform' (nizozemska kolesarska platforma) kot krovna
organizacija v javno-zasebnem partnerstvu. V njej je 6 zaposlenih in okoli 150 prostovoljcev. Člani
upravnega odbora so nizozemski turistični sindikat „ANWB“, nizozemski sindikat kolesarjev
»Fietsersbond“ in sindikat kolesarskih turnej „NTFU“.
Delo Fietsplatform finančno podpirajo organizacije članice in 12 nizozemskih provinc. S podporo
državnih in regionalnih oblasti (ministrstev in provinc) 'Fietsplatform' uresničuje dve glavni nalogi:
1. Deluje kot nacionalni strokovni center
Spodbuja aktivnosti za izboljšanje in promocijo rekreacijskega in kolesarskega turizma na
Nizozemskem. Zbira in izmenjuje informacije, dela primerjalne analize in opozarja na
težave.
2. Deluje kot vodja projektov za nacionalno kolesarsko mrežo
Skrbi za razvoj, evidenco, vzdrževanje, izboljšanje in promocijo nizozemske mreže daljinskih
kolesarskih poti (cca 4.500 km), ki so osnova za načrtovanje kolesarskih počitnic. Usklajuje
razvoj in promocijo komplementarnih omrežij regionalnih poti.
'Fietsplatform' je pobudnik in koordinator promocijskih oznak Fietsers Welkom! ('Kolesarji
dobrodošli') in Nederland Fietsland ('Kolesarska Holandija').
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https://www.nederlandfietsland.nl

https://www.hollandcyclingroutes.com
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