
PRIROČNIK ZA RAZVOJ 
KOLESARSKIH 
DESTINACIJ





“Kolesarjenje ima potencial postati eden 
ključnih produktov zelene sheme in s tem 

Slovenije kot destinacije, ki temelji na 
trajnostnem razvoju in priložnostih za odgovorni 
aktivni oddih v ohranjenem naravnem okolju. “



AKTUALNA STRATEGIJA RAZVOJA SLOVEN-
SKEGA TURIZMA JE KOT KLJUČNE STRATEŠKE 
RAZVOJNE USMERITVE OPREDELILA TISTE, KI 
BODO:

• podpirali krovno sporočilo: zelena, aktivna, zdrava

• razvijali turizem v procesu skrbnega načrtovanja 
in ustreznega umeščanja v prostor

• razvijali turizem, ki bo imel čim manjše negativne 
vplive na okolje

• podbujal razvoj tistih turističnih produktov, ki 
bodo na odgovoren način osmislili usmeritev v 
zeleno, aktivno in zdravo Slovenijo.

Za potrebe uresničevanja začrtanih ciljev je Javna 
agencija SPIRIT v letu 2015 začrtala Zeleno shemo 
slovenskega turizma, katere namen je združiti vsa 
prizadevanja Slovenije po trajnostnem razvoju tu-
rizma. Ključni cilji zelene sheme so povečati število 
turističnih destinacij in ponudnikov, ki delujejo na tra-

jnostnih načelih in so povezani v zeleno shemo slov-
enskega turizma ter zagotavljajo vrhunska doživetja 
ob upoštevanju naravnih in kulturnih danosti. Na ta 
način povečati konkurenčnost slovenskega turizma 
in izboljšati podobo Slovenije kot ene najbolj zelenih 
turističnih destinacij Evrope.

ZELENA SHEMA JE: 

• orodje za certificiranje, primerjavo in hitrejši razvoj 
destinacij in ponudnikov na področju trajnostnega 
turizma;  

• orodje za krepitev znamke I FEEL SLOVENIA in 
pozicijskega slogana Zelena.Aktivna.Zdrava.; ter 

• orodje za pospeševanje razvoja INOVATIVNIH tu-
rističnih produktov višje dodane vrednosti, ki te-
meljijo na ustrezni valorizaciji narave in kulture 
ter trajnostnih principih.

Kolesarski turistični produkt je tesno povezan z naravo in 

KOLESARJENJE KOT TRAJNOSTNI TURIZEM



je od nje tudi močno odvisen, saj se bo uspešno razvijal 
samo v okoljih, ki so ohranjeni ter naravno atraktivni. 
Poleg tega je kolo kot prevozno sredstvo okolju pri-
jazno, udeleženci pa okoljsko osveščeni. Kolesarjenje 

ima potencial postati eden ključnih produktov zelene 
sheme in s tem Slovenije kot destinacije, ki temelji na 
trajnostnem razvoju in priložnostih za odgovorni aktivni 
oddih v ohranjenem naravnem okolju. 





Družbene koristi športa in pomembnost za 
posameznika so bile prepoznane že v času antične 
Grčije. Šport danes pa je veliko več kot prostočasna 
dejavnost, saj predstavlja:

• koristi za fizično počutje in zdravje,

• grajenje identitete in samopodobe,

• privzgajanja vrednot,

• sredstvo socialne integracije ter ima

• pomembno politično, ekonomsko, razvojno in 
družbeno vlogo 

(Segaert in sod., 2012, cit. po Zajc, 2016).

ZAKAJ KOLESARIMO?

• Za potrebe dnevne mobilnosti.

• Za prosti čas.

Z NAČRTNIM RAZVOJEM KOLESARJENJA 
ZAGOTAVLJAMO:

• zdravje,

• zadovoljstvo,

• trajnostno mobilnost,

• delovna mesta v:

• v storitvah (tudi v turizmu, a ne le v turizmu),

• raziskavah in razvoju,

• industriji.

ŠIRŠI VIDIK KOLESARJENJA



SLOVENIJA IMA:

• pokrajinsko in s tem kulturno/kulinarično 
pestrost (alpsko, dinarsko, mediteransko, 
panonsko),

• visoko vodnatost in gosto rečno mrežo 
(dobri naravni pogoji za razvoj daljinskih 
obrečnih poti),

• reliefno razgibanost in številne obstoječe 
gozdne ceste, kolovozne poti in druge utr-
jene poti v naravnem okolju (dobra osnova 
za razvoj vseh zvrsti gorskega kolesarjenja)

                                                                                                        





KORAKI PRI RAZVOJU KOLESARSKE 
DESTINACIJE:

1. Imeti moramo idejo, sanje, zgodbo, sredstva 
itn.

2. Strategijo, kako, za koga in na kakšen način 
bomo razvijali kolesarski turizem. Pri tem ko-
raku  moramo izhajati iz morebitnih zakonod-
ajnih omejitev!, izbrati pa moramo segment 
kolesarjev katerih potrebe in zahteve lahko 
v največji meri izpolnimo.

3. Ureditev infrastrukture, ki je primerna za 
izbrano ciljno skupino kolesarjev oziroma za 
kolesarje za katere bomo primarno razvijali 
kolesarsko destinacijo. 

4. Oblikovanje kolesarskega turističnega pro-
dukta, ki bo zadovoljil in presegel zahteve in 
potrebe izbrane ciljne skupine kolesarjev.

5. Trženjske aktivnosti

6. Povezovanje

KAKO RAZVITI USPEŠNO KOLESARSKO 
DESTINACIJO?







Dalinjska pot Gozd Martuljek -Jesenice:v poletni sezoni 
zabeleži preko 100.000 prehodov (Direkcija RS za 
infrastrukturo, 2016)

Gorskokolesarska daljinska kolesarska pot Trans 
Slovenia, ki povezuje Avstrijo z Jadranskim morjem. je 
v letu 2015 ustvarila več kot 14.000 nočitev v Sloveniji 
in več kot 1.000.000 EUR  prihodkov slovenskim 
ponudnikom (Uli stanciu, 2016).  Več informacij na 
www.trans-slovenia.eu

EkoHotel Koroš & Mountain Bike Nomad: družinsko 
podjetje, ki ga sestavlja domačija v Jamnici in turistična 
agencija, katera vsako leto v Slovenijo pripelje 
kolesarske goste iz vsega sveta. Kolesarji iz 26 držav so 
samo na njihovi kmetiji v letu 2015 ustvarili preko 1300 
nočitev (Štrucl, 2015 cit. po Zajc, 2016). V okolici kmetije 
so za njihove goste zgradili že okoli 14 kilometrov 
namenskih poti- enoslednic.

Podzemlje Pece: po nekdanjih rudniških rovih 
današnjega turističnega rudnika in muzeja, se je letno 

zapelje več kot 3.000 kolesarjev, od tega več kot tretjina 
iz tujine (Podzemlje Pece, 2015 cit. po Zajc, 2016).

Bike Park Pohorje Maribor: v letu 2013 je imel 14.500 
obiskovalcev, ki so naredili okoli 75.000 voženj. Med 
obiskovalci je bilo 79 % moških in 21 % žensk. Bike 
Park Pohorje Maribor je bil z drugimi srednjevropskimi 
kolesarskimi parki povezan v skupno vozovnico Gravity 
Card. V letu 2013 je imel Bike Park Pohorje Maribor 
med vsemi vključenimi kolesarskimi parki največje 
število obiskovalcev skupine z vozovnico Gravity Card, in 
sicer 5.044 (Kvas, 2015, cit. po Zajc, 2016).

Dolina Soče: pred letom 2010 je bilo le okoli 5% 
kolesarskih gostov, v letu 2015 pa jih je bilo že več 
kot 10%. V tem času je bila sprejeta tudi regijska 
kolesarska strategija.

Občina Tržič je v kolesarjenju prepoznala velik 
potencial in zato v letošnjem letu sprejela prvo 
občinsko kolesarsko strategijo v Sloveniji. 

PRIMERI DOBRE PRAKSE V SLOVENIJI



PRIMERI DOBRIH PRAKS V TUJINI

Škotska: ocenjuje se, da gorsko kolesarstvo Škotski 
letno prinaša okoli 45 milijonov funtov ter ustvari 
približno 270.000 nočitev letno (Row, 2013, cit. po 
Zajc, 2016). Samo parke enoslednic 7Stanes letno 
obišče okoli 400.000 obiskovalcev. 7Stanes je mreža 
parkov enoslednic na južnem Škotskem, ki se je 
začela kot projekt škotskega zavoda za gozdove – 
Forestry Commission. Investicija, vredna okoli 3,6 
milijona funtov, je na Škotskem generirala ekviva-
lent 228 ustvarjenih delovnih mest (7Stanes Phase 
2 Evaluation, 2007, cit. po Zajc, 2016).

Drauradweg: 380 km dolga obrečna kolesarska 
pot, ki se razteza ob reki Dravi, od Toblacha v Italiji, 
preko Avstrije do Maribora, letno pritegne več kot 
120.000 kolesarjev. V povprečju kolesarijo 5 dni, na 
dan pa porabijo 88€.

Wales: sistem poti za gorsko kolesarjenje Celtic 
Trail na Walesu letno pritegne več kot 630.000 gor-
skih kolesarjev, ki porabijo 54 milijonov britanskih 
funtov (Economic Benefits of Trail Tourism).

Tirolska: letno ustvari okoli 43 milijonov nočitev, kar 
je v letu 2010 predstavljalo okoli 1/3 vseh nočitev 
v Avstriji (Biehl in Kaske, 2011, cit. po Zajc, 2016). 
Ocenjuje se, da 20 % turistov na Tirolskem v času 
dopusta tudi kolesari. Poglavitna ciljna skupina so 
gorski kolesarji (Der Tiroler Tourismus, 2011). S t. 
i. tirolskim modelom vzpostavljanja gorskokole-
sarskih poti, ki temelji na nadomestilih lastnikom 
zemljišč, ima Tirolska vzpostavljenih okoli 6.000 
kilometrov gorskokolesarskih poti, tudi enoslednic.

Češka: mreža 80 kilometrov poti - enoslednic, zgra-
jenih izključno za gorsko kolesarjenje, Singltrek 
Pod Smrkem na Češkem, v času poletne sezone, 
pritegne več kot 60.000 obiskovalcev. Podobno, 
mreža poti za gorsko kolesarjenje Rychlebské stez-
ky, ki se prav tako nahaja na Češkem, na letni ravni 
pritegne več kot 45.000 obiskovalcev.





1. K sodelovanju je potrebno pritegniti vse pomembne deležnike na destinacijskem nivoju. Med drugim so 
to  turistični ponudniki, lokalni kolesarji, lokalna turistična organizacija (DMO), predstavniki območnih 
zavodov in agencij, ki se ukvarjajo s kolesarsko problematiko, interesna združenja itn. 

2. Prepoznati tip kolesarskega gosta, kateremu lahko potrebe in zahteve izpolnimo v največji meri

3. Preučitev zakonodaje, ki ureja kolesarjenje in lahko potencialno omejuje razvoj kolesarjenje v 
destinaciji.

4. Popis vse primerne kolesarske infrastrukture v destinaciji ter njena razvrstitev glede primernosti za 
ciljni segment kolesarjev, gozdno conacijo, zavarovana območja, prostorske akte,  lastniško strukturo, 
itd. 

5. Zagotovitev finančnih sredstev za implementacijo.

NAJPOMEMBNEJŠI KORAKI PRI STRATEŠKEM 
OBLIKOVANJU KOLESARSKE DESTINACIJE



Kolesarji, katerim primarni motiv za obisk določene 
destinacije predstavlja kolesarjenje, se o obisku 
oziroma izbiri ciljne destinacije odločajo predvsem 
na podlagi kvalitete kolesarske infratrukture, ki se v 
destinaciji nahaja. Posledično morajo destinacije, ki 
želijo privabiti kolesarske goste, razviti infrastruk-
turo, primerno za predhodno identificirani ciljni 
segment kolesarjev.

Poleg obstoječe infrastrukture, ki je primerna za 
določene tipe kolesarjenja - denimo dobro vzdržev-
ane, manj prometne in panoramske  asfaltne ceste, 
ki so primerne za cestne kolesarje, ali izbrane 
makadamske ceste, ki so primerne za določen seg-
ment gorskih kolesarjev, pa kolesarje v največji meri 
pritegne prav namenska infrastruktura za kolesar-
jenje, denimo obrečne kolesarske poti, mreže poti 
za gorsko  kolesarjenje, ipd.  Po izsledkih nedavne 
raziskave izvedene v sosednji Avstiji, so prav na-
menske poti za gorsko kolesarjenje tiste, ki privabijo 
turiste, medtem, ko denimo vožnja po makadamskih 

poteh, na obisk turistov nima bistvenega pomena 
(Lund-Durlacher in Antonschmit, 2015).

Obrečna kolesarska infrastruktura in dalinjske 
kolesarske poti so povezane predvsem z visokimi 
investicijskimi vlaganji, kar je eden od razlogov, da v 
Sloveniji tovrstne infrastrukture nismo uspeli umes-
titi v skladu s streteškimi načrti in željami. Namens-
ka infrstruktura za gorsko kolesarjenje je nasprotno 
cenovno dostopnejša, vendar pa za njeno umeščanje 
v Sloveniji še ni pravega interesa. Poleg boljše kole-
sarske izkušnje, nudi namenska infrastruktura tudi 
okoljsko vzdržno obliko kolesarjenja, hkrati pa se 
zmanjša potreba po vožji po enoslednicah, kjer to ni 
dovoljeno.

Zaradi pomanjkanja ustrezne infrastrukture za 
kolesarjenje, so, predvsem gorski kolesarji pris-
iljeni uporabljati obstoječe enoslednice, kar pa je 
v nasprotju z veljavno zakonodajo in uredbami, ki 
tovrstne aktivnosti prepovedujejo. 

KOLESARSKA INFRASTRUKTUTRA



Tovrstna zakonodaja omejuje predvsem turistične 
ponudnike, saj se s promocijo in organizacijo vožnje 
v naravnem okolju, izpostavljajo tveganju.

Poleg tega obstoječe enoslednice niso prilagojene 
potrebam in zahtevam kolesarjev, zato bi v veliki 
večini potrebovale prilagoditve in adaptacije, da bi 
lahko nudile kvalitetno in trajnostno kolesarsko 
izkušnjo. Pri umeščanju novih, namenskih enos-
lednic pa predstavlja največjo težavo razdrobljenost 
lastništva zemljišč ter pomanjkanje potrebnih 
investicijskih sredtev.

Slovenske destinacije bi si posledično morale priza-
devati razvijati namensko kolesarsko infrastruk-
turo na eni strani ter na drugi strani zavzemati za 
legalizacijo kolesarjenja po obstoječih enoslednicah 
v naravnem okolju 

PUMPTRACK POLIGONI 

Pumptrack poligon je sestavljen iz zaobljenih 
grbin in zavojev, ki so med seboj ritmično povezani 
v krožno celoto. Razgibanost poligona omogoča 
pestro in zabavno, a varno kolesarsko izkušnjo tudi 

na površinah manjših od koršarkarskega igrišča. 
Asfaltni pumptrack poligon je primeren za vse ve-
likosti koles (in tudi rolke, rolerje, skiroje), kolesar-
sko predznanje in primeren tako za učenje vožnje s 
kolesom kot tudi za vadbo vrhunskih kolesarjev, saj 
je hitro gibanje po poligonu fizično intenzivno. 

Kolesarji so najbolj ogrožena skupina v prometu. 
Urejenih in varnih poti za kolesarjenje je malo, saj 
je njihova gradja draga, poleg tega pa zaradi mo-
notonosti mladih ne navdušujejo. Nasprotno pa 
so pumptrack poligoni cenovno dostopni in zara-
di svoje razgibanosti predstavljajo atraktivno, a 
nadzorovano in varno okolje ,ki ga je zaradi majhne 
potrebne površine (od 200 m2) mogoče umestiti v 
neposredno bližino uporabnikov, torej v sama urba-
na središča.

Asfaltni pumptrack poligoni nudijo varno kolesar-
sko izkušnjo v vseh vremenskih pogojin ter prak-
tično ne zahtevajo vzdrževanja. Izgradnja je izjemno 
hitra, poligoni pa cenovno dostopni, saj osnovne 
različice stanejo tudi manj kot 10.000€. Več in-
formacij o pumptrack poligonih lahko najdete na 
spletni strani fun-tracks.com





PROJEKT UREDITVE DRAVSKE KOLESARSKE POTI 
V SLOVENIJI

Ena reka. Ena zgodba. Skupna zgodba narodov ob 
reki Dravi. Dravska kolesarska pot. 150 km v Sloveni-
ji. Skupna zgodba dveh slovenskih regij – Koroške in 
Podravske.

Aktivnosti na državni ravni v Republiki Sloveniji so 
pri načrtovanju in realizaciji Dravske kolesarske 
poti v Sloveniji v času finančne krize zastale, zato so 
Regionalna razvojna agencija za Koroško, Maribor-
ska razvojna agencija in Znanstvenoraziskovalno 
središče Ptuj prevzele pobudo in bile med soorgani-
zatorji posveta Daljinske kolesarske poti – priložnosti 
za trajnostni razvoj Slovenije. Ta je leta 2012 potekal 
v Mariboru. Eden od rezultatov posveta je bil podpis 
pisma o nameri po sodelovanju pri vzpostavitvi inte-
gralnega turističnega produkta Dravska kolesarska 
pot – podpisale so ga direktorice in direktorji treh 
regionalnih razvojnih agencij ter županje in župani 21. 
občin. S pismoma podpore sta produkt podprla tudi 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter 
posebej Direktorat za turizem in internacionalizacijo.

Prizadevanja so bila nadgrajena v letu 2014, ko je 
Uroš Rozman izdelal magistrsko delo z naslovom 
“Prostorska umestitev Dravske kolesarske poti med 
Dravogradom in Središčem ob Dravi”, za katerega je 
prejel študentsko Prešernovo nagrado. S celovitim 
načrtovanjem in upoštevanjem že obstoječe infra-
strukture ter javnih, gozdnih in poljskih poti je v delu 
prikazal učinkovitejši, hitrejši in predvsem finančno 
ugodnejši način umeščanja daljinskih kolesarskih 
poti. Za vzorčni primer je analiziral Dravsko kolesar-
sko pot v Avstriji.

V letu 2015 je 18 občin ob reki Dravi (Dravograd, 
Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi, Podvelka, Lovrenc 
na Pohorju, Selnica ob Dravi, Ruše, Maribor, Miklavž 
na Dravskem polju, Starše, Hajdina, Ptuj, Markov-
ci, Gorišnica, Ormož, Središče ob Dravi), 3 razvojne 
agencije (RRA Koroška, MRA, ZRS Bistra) in Zavod 
za turizem Maribor – Pohorje podpisalo dogovor o 
finančni podpori projektnega predloga “Prostors-
ka umestitev in vodenje/koordinacija postopkov za 
ureditev/izgradnjo Dravske kolesarske poti med 
Dravogradom in Središčem ob Dravi v sklopu projek-
ta trajnostno upravljanje porečja reke Drave.” Projekt 
je sestavljen iz izvedbenega in upravljavskega dela. 



Izvedbeni del sestavlja predvsem dokončna uskla-
ditev predloga trase z vsemi občinami in soglasoda-
jalci. Sledi priprava skupnega projekta, DIIP (vkl-
jučitev v NRP DRSI) ter vse potrebne dokumentacije, 
na odsekih, kjer bo le ta potrebna. Nato se opredeli 
možne vire financiranja. Ob vzpostavitvi trase sledi 

upravljavski del, ki sestavlja navezovanje trase na 
lokalne turistične produkte in ponudnike, postavitev 
informacijske infrastrukture, oblikovanje integralne-
ga turističnega produkta destinacije ter oblikovanje 
turistične znamke reke Drava.



Kolesarska destinacija je sestavljena iz kolesars-
kega gosta, kolesarskega ponudnika, kolesarske-
ga produkta in destinacijske organizacije (DMO). 

KOLESARSKI GOST

Kolesarski gost ni homogena, ampak zelo heter-
ogena skupina. V osnovi kolesarske goste delimo 
na: 

1. Turni gorski kolesarji
2. Cestni kolesarji
3. Kolesarski popotnik
4. Gravitacijski gorski kolesar
5. Družinski kolesar

Poleg osnovnih segmentov kolesarjev lahko te 
delimo še na množico različnih podsegmentov 
oziroma zvrsti kolesarjenja. Kolesarje pa  lahko 
delimo tudi glede na njihove spretnosti oziroma 

fizično pripravljenost.
Ko govorimo o kolesarjih kot turistih, te delimo 
na dva segmenta in sicer na obiskovalce, katerim 
kolesarjenje predstavlja primarni motiv za obisk 
določene destinacije in na obiskovalce, katerim 
kolesarjenje predstavlja sekundarni motiv za obisk 
destinacije, v destinacijo pa jih prvenstveno priteg-
nejo druge aktivnosti. 

Še vedno so uveljavljeni stereotipi, da so kole-
sarji slabi gostje. Tako je na primer še vedno 
uveljavljeno mnenje, da naj bi se z gorskim  kole-
sarjenjem ukvarjali predvsem mlajši, malce nori 
posamezniki. Statistike dokazujejo nasprotno. 
Kolesarski gostje so srednjih let, imajo nad-
povprečne prihodke in izobrazbo. V destinaciji se 
zadržijo dalj časa od ostalih gostov, se udejstvuje-
jo z več aktivnostmi in posledično potrošijo več od 
povprečnega obiskovalca.

KOLESARSKA DESTINACIJA





TURNI GORSKI KOLESAR

Uporablja kolo za vožnjo čez drn in strn (cross 
country) ali t.i. “all mountain” gorsko kolo na 
obstoječih gozdnih, poljskih in pohodniških poteh. 
Pri spustih se poslužuje predvsem enoslednic.

• 66% moški

• 37,5 let 

• 83% stacionarni gostje

• 74% hoteli in penzioni  

• Več kot 50% ostane doma na dopustu  

• 1,3 tedna na kolesarskem dopustu  

• Na teden kolesarskega dopusta porabijo 759 

EUR 



CESTNI KOLESAR

Uporablja cestno kolo oz. “specialko” na obsto-
ječem asfaltnem cestnem omrežju (zaželene manj 
prometne ceste, panoramske ceste, itd).

• 78% moški

• 43,8 let 

• 85% stacionarni gostje  

• 78% hoteli in penzioni  

• Več kot 30% ostane doma na kolesarskem 
dopustu 

• 1,5 tedna na kolesarskem dopustu 

• Na teden kolesarskega dopusta porabijo 

1093€ 



KOLESAR POPOTNIK 

Uporablja večinoma treking kolesa in vozi po 
stranskih asfaltnih cestah in makadamih ter na-
menskih kolesarskih poteh.

• 67 % moški

• 47,7 let

• 43% stacionarni gostje

• 91% hoteli in penzioni   

• Več kot 85% ostane doma na kolesarskem 
dopustu 

• Najdlje na kolesarskem dopustu (1,7 tedna) 

• Na teden kolesarskega dopusta porabijo 795 

EUR



GRAVITACIJSKI GORSKI KOLESAR

Uporablja kolo za spust, freeride, enduro, slope-
style na namenski infrastrukturi ali zahtevnih 
enoslednicah.

• 88% moški

• 26,7 let

• 94% stacionarni gostje  (kolesarski parki)

• Na teden kolesarskega dopusta porabijo 488 

EUR



DRUŽINSKI KOLESAR

Uporablja različne vrste koles in kolesari z otro-
ci po utrjeni, namenski infrastrukturi, ločeni od 
prometnic.

So večinoma sekundarni turistični gostje. V pri-
meru, da je kolesarjenje primarni motiv za obisk 
destinacije so večinoma dnevni gostje.



DETERMINANTE IZBORA KOLESARSKE TURISTIČNE DESTINACIJE

Kolesarji se za obisk določene destinacije odločajo na podlagi naslednjih elementov:

1. Kakovost kolesarske infrastrukture 

2. Kakovost turistične ponudbe (prenočišča, gostinski ponudniki, prevozniki itn) 

3. Kakovost dodatne ponudbe

4. Kakovost komunikacijskih in trženjskih aktivnosti

5. Kakovost in pestrost naravnega okolja

6. Občutek organiziranosti in varnosti 

7. Kolesarska kultura in življenjski slog v destinaciji 



KOLESARSKI PONUDNIK 

5 FAKTORJEV USPEŠNOSTI KOLESARSKEGA PONUDNIKA:

1. Za kolesarski dopust se posameznik primarno odloči na podlagi kolesarskih poti. Kolesarski ponud-
nik je tako samo dodaten, a bistven člen v storitveni verigi, saj prav ponudniki namestitev in prehrane 
bistveno vplivajo na celostno kolesarsko izkušnjo. 

2. Sprememba mišljenja med kolesarskimi ponudniki – za vse ponudnike nekaj in ne vse za enega! Pov-
ezovanje in sodelovanje sta ključna. Nujna je specializacija. 

3. Integracija in usklajeno delovanje– destinacijski management je nujno potreben. 

4. Zastopanje kolesarskih interesov v lokalnem okolju. 

5. Lastne izkušnje na kolesu. 





OBLIKOVANJE KOLESARSKE DESTINACIJE

PRI OBLIKOVANJU KOLESARSKEGA PRODUKTA MORAMO IZHAJATI IZ:

1. Poznavanja trendov v kolesarjenju 

2. Opredelitve ciljnih skupin

3. Opredelitve ključnih značilnosti kolesarskega produkta, ki ga razvijamo 

4. Potenciala in dosega produkta, ki ga razvijamo

5. Identitete destinacije in produkta

6. Oblikovanja produkta

7. Oblikovanja standardov

8. Oblikovanja trženjske strategije



10 ZAPOVEDI ZA DESTINACIJO, KI RAZVIJA KOLESARSKI TURIZEM

1. Potrebne so večje kolesarske destinacije = povezovanje

2. Preseči je potrebno negativne stereotipe o kolesarjih

3. Potrebne so celovite, trajnostne rešitve

4. Dolgoročno razmišljanje

5. Avtentičnost in kvaliteta

6. Jasen koncept in strategija 

7. Vključevanje strokovnjakov v kombinaciji z lokalnimi kolesarji 

8. Digitalno trženje

9. Infrastruktura je bistven element

10. Prihod e-kolesarjev



TRŽENJE

Infrastruktura za kolesarjenje predstavlja kjučen 
element za izbor določene destinacije, vendar pa se 
v zadnjem času število destinacij s kvalitetno infra-
strukturo skokovito povečuje. Tako infrastruktura 
sama po sebi ni več dovolj za pritegnitev kolesarskih 
gostov, v kolikor ne upoštevamo identitete destinaci-
je oziroma je pravilno ne pozicioniramo med ostalimi 
kolesarskimi destinacijami na podlagi njenih edin-
stvenih razlikovalnih prednosti destinacije.  

Posledično morajo destinacije za dolgoročni uspeh 
oblikovati močne blagovne znamke ter ustrezno 
prilagoditi trženjske aktivnosti, komunikacijo in 
komunikacijske kanale  izbranim ciljnim skupinam 
kolesarjev.

Trženjske aktivnosti so lahko uspešne, le v kolikor 
so oblikovane na podlagi dobrega poznavanja ciljnih 
skupin kolesarjev, zato je pomembno, da se tovrstne 
aktivnosti oblikuje šele po izvedbi ustreznih tržen-
jskih raziskav.

Prepoznavnost in podobo destinacije gradimo s 
pomočjo:

• Blagovne znamke

• Kvalitetnih zemljevidov, vodnikov 

• Digitalnega trženja

• Objav v kredibilnih kolesarskih medijih

• Prireditev 

• Ambasadorjev

• Partnerstvev in spajanj s kredibilnimi in 
uveljavljenimi znamkami





POVEZOVANJE

POVEZOVANJE JE KLJUČ DO USPEHA: 

• Dopolnjevanje in ne tekmovanje

• Specializacija in pozicioniranje

• Večja in konkurenčnejša destinacija

• Izmenjava izkušenj in znanj

• Združevaje sredstev in aktivnosti

NAČINI POVEZOVANJA:

• Povezovanje ponudnikov znotraj storitvene 
verige

• Trženjske aktivnosti

• Festivalna ponudba in dogodki

• Zajemanje statističnih podatkov





ZAPISKI







Pripravili:  GoodPlace, turistična agencija, d.o.o.: Jan Klavora, jan@goodplace.si; Zavod Alinasa: Andrej 
Žigon, a.zigon@enteralliance.com; Zavod Tovarna trajnostnega turizma: Jana Apih; 

RRA Koroška: mag. Peter Zajc in mag. Uroš Rozman



Za več informacij smo dosegljivi na : jan@goodplace.si ali a.zigon@enteralliance.com


