
 

 
 

 
Skupnost občin Slovenije, Partizanska 1, 2000 Maribor 

tel. 02 234 15 00, e-pošta: info@skupnostobcin.si  

Maribor, 20. maj 2016 

 

ŽUPANJAM IN ŽUPANOM 

DRUGIM ZAINTERESIRANIM 

 

Vabilo na strokovno ekskurzijo 

Razvoj kolesarskih destinacij 

AVSTRIJSKA KOROŠKA 

Spoštovane, spoštovani, 

 

pred nami je strokovna ekskurzija, katere namen je ogled nekaterih primerov dobre prakse 

pri razvoju kolesarskih produktov. Pogledali si bomo, kako to precej uspešno počnejo v 

sosednji Avstriji, v deželi Koroški, za različne ciljne kolesarske skupine. 

 

Namen ekskurzije bo dosežen, če bo vsakdo izmed vas domov odnesel kakovostne 

informacije, kako razvijati kolesarski turizem v vaši občini.   

 
Ekskurzija, ki jo organiziramo v sodelovanju s Turistično Agencijo GoodPlace, bo izvedena v 

sredo, 22. junija 2016 

 



Predviden vozni red, časovnica 

Predviden program 

07.30 Odhod iz Ljubljane  

9.30 Prihod v Celovec 

10.00 - 11.00 Kako Kärnten Werbung (Koroška turistična organizacija) razvija 

kolesarski turistični produkt, Peter Wrolich, produktni vodja za kolesarjenje 

11.30 – 12.30 Kaj pomeni obrečni kolesarski turizem na primeru Dravske kolesarske poti, 

Claudia Tscherne, vodja trženja avstrijskega dela Dravske kolesarske poti, Agentur 

Weitblick 

12.30 – 14.30 Opcija1: Kolesarjenje po delu Dravske kolesarske poti (10-15 km), 

rekreativno kolesarjenje za vsakogar 

Opcija 2: Ogled mesta Celovec in sprehod ob Vrbskem jezeru, kjer je odlično 

poskrbljeno za družinsko kolesarjenje  

15.00 – 16.00 Kosilo 

16.00 Odhod iz Celovca 

17.00 – 18.30 Prihod v Pliberk in obisk Peca kolesarskega parka, enega izmed boljših v regiji.  

S pomočjo žičniške infrastrukture se bomo povzpeli na vrh Pece, kjer si bomo 

ogledali del parka in vam ob lepem razgledu ter pijači predstavili ta del gorskega 

kolesarjenja 

20.30 Prihod v Ljubljano  

 

V razmislek, zakaj pravzaprav razvijati kolesarski turistični produkt v vaši občini, 

vam navajamo nekaj, po našem mnenju, najpomembnejših razlogov: 

1. Je en izmed najhitreje rastočih turističnih produktov na svetu 

2. Svetovna turistična organizacija je pred kratkim objavila ugotovitev, da kolesarjenje 

postaja novi golf – kolesarski turisti so dobri in želeni gostje  

3. Leta 2012 je bila objavljena raziskave Evropske kolesarske zveze, kjer so navedli, da 

kolesarjenje v Evropi ustvari 44 milijard EUR prometa 

4. Slovenska turistična organizacija ponuja Slovenijo kot Zeleno, aktivno in zdravo. 

Kolesarjenje je prav to!  

5. Slovenska turistična organizacija je prepoznala kolesarjenje kot enega izmed ključnih 

turističnih produktov. 

6. Slovenija je idealna kolesarska destinacija, saj lahko na majhnem prostoru ponudi 

največjo raznolikost – to pa je tisto, kar kolesarji iščejo. 

7. V Sloveniji se kolesarski turizem v zadnjih letih hitro razvija in zato je čas, da se temu 

priključite tudi sami. 

8. Povprečni cestni kolesar v tednu dni porabi 1093 EUR, povprečni treking kolesar 795 

EUR, povprečni gorski kolesar pa 759 EUR.  

9. Kolesarski gostje so »počasni in lačni«, s seboj ne nosijo veliko več kot denarnico in 

rezervne zračnice, zato potrebujejo celovito storitev na poti. 

10. Kolesarji obiščejo tudi manj turistične kraje oz. predele destinacije, saj jim kolo to 

omogoča. 



Predviden program 

Razvoj kolesarjenja na Koroškem – zakaj smo izbrali prav to destinacijo? 

Avstrijska Koroška je spoznala, da je kolesarski turistični produkt eden izmed ključnih 

produktov, ki jih bodo v prihodnje razvijali, saj so kolesarji že leta 2012 predstavljali 41% 

njihovih gostov. Ta odstotek se hitro povečuje vsako leto. Oblikovali so mrežo produktnih 

vodij na tistih občinah, ki so se odločile, da bodo kolesarski turizem postavile kot prioriteto. 

Vse te produktne vodje pa koordinira produktni vodja za kolesarjenje na deželni turistični 

organizaciji Kärnten Werbung – Paco Wrlolich. Peter, rojen leta 1974, je zamejski Slovenec iz 

Avstrijske Koroške, ki je dolga leta preživel kot profesionalni kolesar. Bil je odličen sprinter 

in tudi dvakratni udeleženec olimpijskih iger. Po zaključku kariere se je ukvarjal s 

profesionalno organizacijo kolesarskih dirk po svetu (Monako, ZDA itn). Sedaj je produktni 

vodja za kolesarjenje na Avstrijskem Koroškem. Je tudi odgovorni organizator kolesarskega 

festivala Alpe-Adria Bikefestival. Od Pacota bomo izvedeli vse, kar se tiče produktne 

organiziranosti na področju kolesarjenja in prepričani smo, da vam bo lahko odgovoril na 

marsikatero vprašanje. 

 

Dravska kolesarska pot – primer dobre prakse obrečnega treking kolesarjenja 

Dravska kolesarska pot (380km) povezuje Toblach (Italija) z Mariborom in tako preči tri 

države (www.drauradweg.com). Vsako leto jo obišče preko 180.000 kolesarjev, ki povprečno 

kolesarijo 5 dni. Tisti, ki prespijo, povprečno porabijo 88 EUR na dan. Torej je Dravska 

kolesarska pot ekonomska pot, ki vsako leto ustvari nekaj milijonov EUR prometa lokalnemu 

prebivalstvu ob poti. Poleg Dravske kolesarske poti si bomo tudi pogledali in se pogovorili z 

uspešnim turističnim ponudnikom ob poti. Vse o Dravski kolesarski poti vam bo povedala  

Claudia Tscherne, podjetnica v sektorju turizma že več kot 10 let. Njena specializacija je 

trženje in svetovanje v kombinaciji s prodajnimi aktivnostmi, ki to podpirajo. Velik poudarek 

http://www.drauradweg.com/


je na mednarodnih kolesarskih zgodbah. Od leta 2006 se ukvarja s strateškim razvojem 

Dravske kolesarske poti). 

 

Peca kolesarski park  

Je en izmed najboljših tovrstnih (»flow«) kolesarskih parkov v tem delu Evrope 

(www.petzen.net). Vsako leto ga obišče več obiskovalcev. Zgrajen je na smučišču, ki tudi 

danes še vedno obratuje v zimskem času. Tako so zapolnili poletno vrzel in žičniško 

infrastrukturo ponujajo preko celotnega leta. V zadnjem letu je bilo prodanih preko 10.000 

kolesarskih vstopnic kar predstavlja že preko 40% vseh prodanih letnih kart. Izračunali so, 

da povprečen kolesarski gost porabi dvakrat toliko kot pohodnik. Vse o gorskem 

kolesarjenju vam bomo predstavili na vrhu Pece v bližini kolesarskega parka.  

 

 

http://www.petzen.net/


Kdo vse bo na avtobusu, da bi vam predstavili vse, kar je dobro vedeti pri razvoju 

kolesarske destinacije, tudi v vaši občini? 

Jana Apih, direktorica Zavoda Tovarna trajnostnega turizma – GoodPlace 

(www.goodplace.si):  Leta 2012 je bila pobudnica ustanovite neprofitne organizacije Zavod 

Tovarna trajnostnega turizma, katero vodi od njene ustanovitve v letu 2013. Poslanstvo 

zavoda je spodbujanje uvajanja trajnostnih razvojnih procesov v destinacijah in turističnih 

podjetjih. V letu 2014 je zavod za Slovensko turistično organizacijo razvil Zeleno shemo 

slovenskega turizma, na osnovi katere je že devet slovenskih občin pridobilo znak Slovenia 

Green. Jana Apih vodi razvojne projekte v okviru zavoda, je akreditiran partner za 

ocenjevanje po vrsti trajnostnih certifikatov (Green Destinations, Slovenia Green, Travelife in 

Green Globe). Je tudi pobudnica ustanovitve Konzorcija Slovenia Green, ki združuje tako 

destinacije kot ponudnike v skupno interesno skupino, ki enotno nastopa v razvojnih in 

promocijskih akcijah.  

Jan Klavora, direktor Turistične agencije GoodPlace: Od leta 2012 aktivno razvija 

destinacijski kolesarski turizem. V letu 2015 je sodeloval pri nastanku kolesarske strategije za 

Goriško razvojno regijo ter Občino Tržič. V letošnjem letu pa pomaga pri razvoju kolesarjenja 

na Kočevskem in Ilirski Bistrici. Kot direktor turistične agencije, ki trži kolesarski turizem v 

območju Alpe Adria (www.bike-goodplace.com) je postal skrbnik dolinske gorske 

kolesarske poti Trans Slovenia (www.trans-slovenia.eu), ki letno v Sloveniji ustvari 14.000 

nočitev. Je vodja Soča Outdoor Festivala (www.soca-outdoor.com), ki aktivno promovira 

kolesarski turizem v dolini Soče.  

Peter Dakskobler, programski vodja Soča Outdoor Festivala. Prav v Soča Outdoor Festivalu 

je združil leta izkušenj v turizmu in organizaciji dogodkov, v sklopu lokalne turistične 

organizacije pa je razvil festivalno produktno znamko Soča Festivalley (www.soca-

festivalley.com). V organizaciji je bil odgovoren za evropski projekt BiMobis, katerega 

rezultat je bila čezmejna krožna kolesarska pot, hkrati pa so bili položeni temelji za kolesarko 

destinacijo Alpe–Jadran (www.bike-alpeadria.com). Kot vodja turno kolesarskega odseka si 

prizadeva za izboljšanje lokalnih pogojev, v okviru Slovenskega gorsko kolesarskega 

konzorcija pa za legalizacijo te športne dejavnosti. Na tujem sodeluje s pomembnimi 

nemškimi razvijalci kolesarskega turizma, s katerimi so pred kratkim oblikovali in ponudili 

produkt Trans Slovenija. Kot samostojni podjetnik poleg turizma pod lastno blagovno 

znamko Marsky (www.marsky.si) združuje še psihologijo in šport. 

Mag. Peter Zajc, je gorski kolesar, geograf, vodja projektov in raziskovalec, zaposlen pri 

Regionalni razvojni agenciji za Koroško. Med drugim opravlja delo koordinatorja 

Slovenskega gorsko kolesarskega konzorcija Odprimopoti.si (www.odprimopoti.si). Zadnjih 

nekaj let je sodeloval v številnih kolesarskih in gorsko kolesarskih razvojnih projektih na 

lokalni, nacionalni in mednarodni ravni. Trenutno piše magistrsko delo na temo urejanja 

gorskega kolesarstva v naravnem okolju na primeru raziskave na Pohorju. 

http://www.goodplace.si/
http://www.bike-goodplace.com/
http://www.trans-slovenia.eu/
http://www.soca-outdoor.com/
http://www.soca-festivalley.com/
http://www.soca-festivalley.com/
http://www.bike-alpeadria.com/
http://www.marsky.si/
http://www.odprimopoti.si/


Povabili smo tudi predstavnika MOP, ki bi prenesel avstrijske izkušnje z vidika prostorskih podlag 

za uspešen razvoj kolesarskih destinacij na ministrstvo ter prisluhnil potrebam občin in stroke, ter 

svetoval kako se v obstoječi slovenski pravni ureditvi lotiti projektov povezanih s kolesarstvom. 

Odgovor še čakamo. 

 

Hrana in pijača 

Za hrano in pijačo bo poskrbljeno na avtobusu, malo pa tudi na samem kolesarjenju, kjer 

bomo postregli tipično kolesarsko slaščico – Frutabelo. Po kolesarjenju pa se bomo skupaj 

ustavili na kosilu, da se primerno okrepčamo za nadaljevanje poti preko Peci.  

Na prijavnici, prosimo, označite ali jeste meso, ali ste za vegetarijanski meni.  

 

Cena in prijave 

Cena udeležbe na strokovni ekskurziji znaša za občine članice SOS 130 EUR, za ostale 160 

EUR na osebo. Za tiste, ki se za kolesarjenje ne boste odločili, se cena zniža za 25 EUR. Izbiro 

prosimo označite v prijavnici. 

Cena vključuje: 

 Strokovno vodenje  

 Avtobusni prevoz 

 Hrana in pijača na avtobusu 

 Vsi ogledi po programu 

 Osnovno nezgodno zavarovanje 

 Stroške organizacije 

 Prevajanje 

 Davek 

 Kosilo 

 Izposoja kolesa  

 Kolesarsko malico v obliki energijskih napitkov in tablic 

 Žičniška karta 

Prijave so možne do zapolnitve prostih mest, ki so omejene s številom sedežev na avtobusu 

(50). Prijavite se z izpolnjeno prijavnico, ki je priložena, najkasneje do 10. junija 2016. 

Prijavnice zbiramo na e-naslovu metka@skupnostobcin.si ali po faksu št. 02 234 15 03.  

Prijazno vabljeni.   

pripravila:        Jasmina Vidmar, l.r. 

Saša Kek        Generalna Sekretarka 

mailto:metka@skupnostobcin.si

