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UVODNIK 

Za nami je Evropski teden mobilnosti, ki 

predstavlja za člane Slovenske kolesarske 

mreţe vrhunec aktivnosti. Z veseljem 

ugotavljam, da smo bili številni nosilci 

aktivnosti v svojih lokalnih okoljih, kar 

dokazuje našo prisotnost, povečuje 

prepoznavnost in vlogo na področju 

promocije uporabe trajnostnih oblik 

mobilnosti. Veseli dejstvo, da se rojevajo 

nove skupine ljudi, ki kolesarijo s srcem, si 

prizadevajo za razvoj in promocijo 

kolesarjenja ter razvoj kolesarske 

infrastrukture. To naj bo dobra popotnica 

ob izidu prvega kolesarskega novičnika 

Kolesarske novice, ki nas bo spremljal 

na poti naših skupnih prizadevanj. 

ZA VEČ KOLESARJEV! 

 

Bojan Ţiţek 

Slovenska kolesarska mreţa, predsednik 

 
 

IZ NAŠIH SREDIN: 

 

Dravograd, Društvo Varno aktivnih poti: 

Agent gibanja v Tednu gibanja 

Društvo varno aktivnih poti je v 

Dravogradu 21.9. izvajalo aktivnosti v 

okviru Tedna gibanja – MOVE WEEK. 

Teden gibanja - Move week je vseevropski 

projekt in del kampanje Sedaj se gibamo - 

NowWeMove. Letos je Teden gibanja 

potekal med 21. in 27. septembrom 2015. 

Cilj Tedna gibanja je širša evropska 

promocija koristi aktivnosti in redne 

udeleţbe v športnih in drugih fizičnih 

aktivnostih. Promotorji in organizatorji 

aktivnosti (ki jim pravimo Agenti gibanja) 

koordinirajo dogodke in zdruţujejo ţe 

obstoječe dogodke z novimi. Aktivnosti in 

kampanjo koordinira Mednarodna zveza za 

šport in kulturo (ISCA), v sodelovanju s 

Evropsko kolesarsko zvezo (ECF), v 

Sloveniji pa aktivnosti koordinira Športna 

unija Slovenije (ŠUS). 

 

 

Koper, Slovenska kolesarska mreţa: 

Posvet Smart cycling in Smart Cities 

Slovenska kolesarska mreţa je v 

sodelovanju z REC Slovenija, Zavodom 

Eko humanitatis ter mreţo CIVINET 

Slovenija – Hrvaška 15.in 16. 9. 2015 v 

Kopru organizirala posvet namenjen vlogi 

naprednih pristopov in tehnologij na 

področju kolesarjenja v strategijah 

pametnih mest. Svoje prispevke so 

predstavili pripravljavci strategij pametnih 

mest, strokovnjaki in raziskovalci, posveta 

pa se je udeleţilo 45 predstavnikov 

podjetij, lokalnih skupnosti, raziskovalcev, 

inovatorjev ter predstavnikov nevladnih 

organizacij iz Slovenije in Hrvaške, ki se 

ukvarjajo s promocijo in razvojem 

kolesarjenja ter z razvojem naprednih 

tehnologij na področju  kolesarjenja. 

 

 
 

Koper, Kolesarska mreţa Obala: 

Organiziran prvi Kolesarski festival na 

Obali 

Kolesarska mreţa Obala je v Kopru v 

prireditvenem prostoru Taverna 15. in 16. 

9. organizirala Kolesarski festival, 

katerega namen je bil promocija 

kolesarjenja, predstavitev kolesarskih 



inovacij ter dostavnih in električnih  koles. 

Organizatorji so za obiskovalce pripravili 

kolesarski sejem, popravljalnico koles, za 

najmlajše gledališke predstave na 

prostem, udeleţenci so se lahko preizkusili 

na kolesarskem poligonu ali uţivali v 

spremljevalnem programu z nastopom DJ-

ev, BMX skupin, stand up predstavi in 

predstavitvami skupin kolesarjev 

starodobnikov. Več na spletni strani: 

http://www.etmkoper.si/festival.html. 

 

Kranj, TD Rekreatur : Izvedba 

kolesarskega dne v okviru Evropskega 

tedna mobilnosti 

V Kranju na Glavnem trgu je 19.9 v okviru 

Evropskega tedna mobilnosti potekal 

Kolesarski dan, koordinator dogodka in 

ETM pa je bilo TD Rekreatur. V okviru 

kolesarskega dne je bila organizirana 

vodena voţnja po kolesarskih poteh po 

oţjem središču Kranja, predstavitev in 

testiranje električnih koles, servisiranje 

koles in priprava na zimo, sodelovale pa so 

tudi ostale nevladne organizacije ter Javna 

agencija za varnost prometa. 

 

 
 

Ljubljana, CNVOS : Predstavitev SKM na 

Festivalu LUPA 

V četrtek, 24. septembra 2015, je na 

Prešernovem trgu in v njegovi okolici ţe 

14. leto zapored potekal vseslovenski 

festival nevladnih organizacij LUPA. Na 

tradicionalni prireditvi se je širši javnosti z 

odra in stojnic predstavilo več kot 130 

nevladnih organizacij v vsej svoji 

barvitosti, pestrosti in raznolikosti, med 

njimi tudi Slovenska kolesarska mreţa. 

Kljub hladnemu in neprijaznemu vremenu 

je dogajanje potekalo ves čas in 

obiskovalcem ponujalo številne moţnosti, 

da se vključijo v aktivnosti ali pridruţijo 

kateri od organizacij. Navdušeni so bili tudi 

številni turisti, ki so še posebej uţivali ob 

plesnih in akrobatskih nastopih, pa tudi 

kemijski poskusi niso nikogar pustili 

ravnodušnega. 

 

Ljubljana Ljubljanska kolesarska mreţa: 

Mesec dni s prostovoljci iz IBM-a 

Ljubljanski kolesarski mreţi so na pomoč 

priskočili štirje prostovoljci ameriške 

korporacije IBM.  S svojimi izkušnjami in 

znanjem nam pomagajo razviti storitev 

dostave s tovornimi kolesi v središču 

Ljubljane. Skupaj s prostovoljci smo 

opravili raziskavo trenutne situacije, 

opravili razgovore s potencialnimi 

strankami, prejemniki storitev ter 

odločevalci. Pripravljen je bil finančni načrt 

ter kratko, srednje ter dolgoročni cilji. V 

Ljubljanski kolesarski mreţi se 

zahvaljujemo korporaciji za njihovo 

podporo naši organizaciji. Več o IBM 

donaciji: 

 http://www.ibm.com/ibm/responsibility/c

orporateservicecorps/ 

 

Evropski teden mobilnosti je Ljubljani minil 

mirno ter v znamenju napredka v mestni 

trajnostni mobilnosti. Deleţ voţenj 

opravljenih s kolesom se je v mestu 

dvignil iz 10-ih odstotkov na 14-odstotkov, 

kar je ogromen napredek. Verjamemo da 

tega napredka ne bi bilo brez velikih 

izboljšav na področju kolesarske 

infrastrukture ter širitev peš con. Prav 

tako smo v začetku septembra kolesarji 

ponovno začeli uporabljati Slovensko cesto 

z avtobusi. V Ljubljanski kolesarski mreţi 

bomo spremljali dogajanje na tej cesti. 

Več o tej 

temi: http://val202.rtvslo.si/2015/09/izku

snje-uporabnikov-z-mobilnostjo-v-vecjih-

evropskih-mestih/ 

http://download.kliping.si/RASLO1-

17092015-1030-GasperZemvaLKM.mp3 

 

 

Ljubljana, MGRT: Uvodni sestanek 

medresorske delovne skupine za 
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uskladitev zakonodaje – kolesarjenje 

v naravnem okolju 

Predstavnika SKM, Matej Obu in Bojan 

Ţiţek, sta se udeleţila prve seje 

medresorske delovne skupine za 

uskladitev zakonodaje na področju 

kolesarjenja v naravnem okolju, ki je 

potekala 24.9. na Ministrstvu za 

gospodarstvo. Prisotni predstavniki vseh 

zainteresiranih deleţnikov v skupini, ki jo 

koordinira Direktorat za turizem, so izrazili 

pripravljenost za ureditev področja 

kolesarjenja v naravnem okolju, ki pomeni 

velik razvojni potencial za turizem in 

področje trajnostne mobilnosti izven 

urbanih središč. 

 

 
 

Maribor, Mariborska kolesarska mreţa: 

Evropski teden mobilnosti 2015 v 

Mariboru in projekt Upgrade 2015 

Za nami je Evropski teden mobilnosti, pri 

katerem smo s svojim programom 

sodelovali tudi mi. Naša vrata so bila 

odprta za vse radovedneţe, ki jih je 

zanimalo kaj počnemo in kako, dogajanju 

na Trgu Leona Štuklja smo se priključili z 

Mobilno kolesarsko delavnico, na Bajk 

Kuhni sta Josip Rotar, predsednik MKM in 

naša praktikantka Lea iz Dunaja primerjala 

tedne mobilnosti v Mariboru in na Dunaju, 

Lea pa je kot primer dobre prakse 

spremembe prometnega reţima izpostavila 

dunajsko Mariahilfer Strasse, ki se je pred 

kratkim zaprla za motorna vozila. Na 

Centru mobilnosti sta predstavnika 

Nacionalnega inštituta za javno zdravje 

izvajala meritve sestave telesne mase, ob 

čemer je tudi ekipa MKM ugotovila, da je 

zdrava in telesno dobro pripravljena! 

V sklopu projekta Upgrade2015 smo 

zagnali blog, na katerem skupine mladih iz 

različnih evropskih drţav poročajo o 

dogajanju med Evropskim tednom 

mobilnosti v svoji drţavi. Njihove 

prispevke si lahko 

ogledate tukaj: http://upgrade2015.tumbl

r.com/ . 

 

Nova Gorica, Društvo Gekolina: Zaključek 

projekta Varno v šolo brez avta 

Društvo Gekolina je v s sklepno 

prireditvijo v okviru Evropskega tedna 

mobilnosti zaključila projekt "Varno v šolo 

brez avta", ki ga je izvajala s pomočjo 

Norveškega finančnega mehanizma,  ki 

promovira trajnostno mobilnost med 

učenci, učitelji in starši. 

Prednostna naloga projekta je bila izdelava 

mobilnostnega načrta za šolo. Del širšega 

dokumenta mobilnostnega načrta je 

grafični prikaz varnih poti - zemljevid, 

izdelan s pomočjo prostorske analize 

šolskega okoliša, na katerem so prikazane 

varne poti v šolo, kolesarske poti in 

avtobusne linije tako šolskega kot 

mestnega avtobusa.  Zemljevid šolske 

okolice je namenjen učencem in staršem 

in jasno opredeljuje varne poti do šole in 

moţnosti trajnostni način prihoda do 

nje. V okviru projekta so bili evidentirani 

tudi nevarni odseki na šolskih poteh ter 

podani predlogi mestni upravi za boljšo 

prometno urejenost. 

 

Ptuj: Ptujska kolesarska mreža, 

ustanovitev nove skupine kolesarskih 

aktivistov 

V mesecu juliju 2015 se je v Ptuju zbrala 

skupina kolesarskih aktivistov in začela z 

aktivnostmi na področju kolesarskega 

zagovorništva. Skupina svoje aktivnosti 

izvaja v sodelovanju z MO Ptuj ter 

razvojno agencijo ZRS Bistra. Med drugim 

je skupina sodelovala v aktivnosti 

Evropskega tedna mobilnost, v okviru 

Ptujskega športnega vikenda, Evropskega 

tedna mobilnost, v okviru izpostavljajo 

sodelovanje na posvetu Razvoj kolesarstva 

v Mestni občini Ptuj in na Dravski 

kolesarski poti ter organizacijo 

kolesarskega sejma. Več informacij o 

http://mkm.kolesarji.org/projekti/upgrade2015/
http://upgrade2015.tumblr.com/
http://upgrade2015.tumblr.com/
http://upgrade2015.tumblr.com/


aktivnosti skupine na FB strani skupine 

Ptujska Kolesarska Mreţa. 

 

Velenje: V Velenju rase mlada 

kolesarska iniciativa 

Mestna občina Velenje se ţe več let 

vključuje v aktivnosti Evropskega tedna 

mobilnosti, z vsakim letom pa je vse več 

inštitucij in organizacij, ki bogato 

pripomorejo k aktivnostim v okviru 

projekta. 

Ob dejstvu, da je MO Velenje naredila 

velike spremembe v smeri trajnostne 

mobilnosti veseli dejstvo, da se je na tem 

področju začela povezovati organizirana 

civilna druţba, predvsem mladi. Tako so v 

oviru dneva brez avtomobila na Titovem 

trgu organizirali prireditev Privlecimo stara 

kolesa na plano, v organizaciji podmladka 

Turistične zveze Velenje. Na zabaven 

način, s spretnostnim poligonom in kvizom 

na  več točkah na temo trajnostne 

mobilnosti v Velenju, so ţeleli pribliţati 

udeleţencem  vsakodnevno uporabo 

(starih) koles. Predstavniki iniciative pa so 

ţe izrazili resno pripravljenost in 

sodelovanje v projektih Slovenske 

kolesarske mreţe. 

 

 
 

 

KOLESARSKA INFRASTRUKTURA 

 

Dravograd  

V Dravogradu je predan v uporabo most, 

ki je namenjen izključno pešcem in 

kolesarjem. Nova povezava daje 

uporabnikom moţnosti za lepše doţivljanje 

mesta in reke Drave, hkrati pa povezuje 

mednarodno daljinsko Dravsko kolesarsko 

progo s skoraj dokončano Mislinjsko 

kolesarsko progo. Več o tej temi: 

http://www.delo.si/novice/slovenija/do-

tromostovja-jim-manjka-se-en-most.html 

 

 

Ljubljana 

V Ljubljani so se razveselili izboljšave 

povezave pod Šmartinskim podvozom. 

Podvoz je do sedaj kolesarjem pomenil 

neprijetno in temačno izkušnjo. Po novem 

je podvoz prebeljen, bolje osvetljen ter 

kolesarjem daje na razpolago kolesarski 

pas. LKM se zahvaljuje Mestni občini 

Ljubljana za to pomembno izboljšavo. Več 

o tej temi:  

https://www.dnevnik.si/1042718215/lokal

no/ljubljana/smartinski-podvoz-za-

nekatere-varna-resitev-za-druge-

nesprejemljiva 
 

 
 

V LKM so prav tako zadovoljni nad dvema 

novima cestnima ureditvama. Severni 

odsek Slovenske ceste po novem namesto 

štirih pasov namenjenih motornemu 

prometu zdaj le-temu namenja tri pasove. 

Podobno se je zgodilo na včasih 

obremenjeni Gosposvetski cesti: namesto 

štirih so sedaj motornim vozilom 

namenjeni samo trije vozni pasovi. 

Pridobljeni prostor je namenjen pešcem in 

kolesarjem. Voţnja kolesarjev je po 

novem prijetnejša.  

 

Ljutomer 

V okviru Evropskega tedna mobilnosti je 

potekala otvoritev kolesarske steze 

Ljutomer – Radomerje, v dolţini 1.700m, 

ki pomeni pomembno pridobitev predvsem 

za šolarje iz okolice Ljutomera. Več na 

povezavi: http://www.prlekija-

on.net/lokalno/10389/kolesarska-steza-

ljutomer-radomerje-uradno-odprta.html 
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Rogaška – Podčetrtek: 

Predsednik vlade dr. Miro Cerar in minister 

za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič sta 

namenu predala novo kolesarsko stezo 

med Rogaško Slatino in Podčetrtkom, ki 

poteka ob Vonarski cesti. Izgradnja 14 

kilometrov dolge steze je stala dobrih pet 

milijonov evrov. Izgradnja te povezave je 

ena od petih naloţb, za katere je drţava 

pridobila evropski denar. 

 

IZOBRAŢEVANJA: 

Ljubljana, UIRS: Izobraževanje za 

izdelovalce Celostnih prometnih 

strategij 

Urbanistični inštitut RS bo zaradi potreb 

javnega razpisa za izdelavo Celostnih 

prometnih strategij (CPS) ponovno 

organiziral Seminar o pripravi CPS, ki bo 

potekal v ponedeljek, 19. 10. in torek, 20. 

10. 2015 v prostorih Urbanističnega 

inštituta RS, Trnovski pristan 2, Ljubljana 

(lokacija). Usposabljanje je namenjeno 

izključno bodočim izdelovalcem CPS, 

predvsem podjetjem in ustanovam, ki se 

ukvarjajo s strateškim prometnim in 

prostorskim načrtovanjem, ki bodo 

predloţili ustrezne reference ter se niso 

udeleţili prejšnjih seminarjev oktobra 

2014 in junija 2015. Število razpoloţljivih 

mest na seminarju je zaradi interaktivnega 

dela omejeno na največ 30. Potrdilo, 

pridobljeno na usposabljanju, bo referenca 

projektne skupine za izdelavo CPS v okviru 

javnega razpisa za sofinancirane operacij 

»Celostne prometne strategije«. Program 

in prijavnica na spodnjih povezavah: 

PROGRAM 

PRIJAVNICA 

Prijave sprejemamo na e-prijavnici do 

četrtka, 15. 10. 2015, do 12:00. Dodatne 

informacije: polona.demsar-

mitrovic@gov.si in platforma@uirs.si  

 

Ljubljana, ECF: Delavnica 

Organisational development workshop 

V sodelovanju z ECF (Evropsko kolesarsko 

federacijo) bo SKM od 25. do 27.11. 2015 

v Ljubljani, organizira izobraţevalni 

dogodek Organisational Development 

Workshop za članice vključene v 

Leadership program, ki je razvojni 

program ECF. Delavnice se bo udeleţilo 

okoli 30 predstavnikov iz 20 evropskih 

drţav, udeleţenci pa bodo na delavnici pod 

strokovnim vodstvom razvijali 

organizacijska orodja in pristope za razvoj 

nacionalnih kolesarskih zagovorniških 

organizacij. 

 

NAPOVED DOGODKOV : 

Ljubljana: CIVITAS FORUM 2015 

Ljubljana bo od  7. do 9. oktobra gostila 

CIVITAS Forum, najpomembnejšo 

evropsko konferenco na področju 

trajnostne mobilnosti v mestih. Za 

gostiteljico konference je bila izmed treh 

finalnih mest (v izboru sta bila še danski 

Odense in italijanska Reggio Emilia) 

izbrana predvsem zaradi napredka pri 

izvajanju ukrepov na področju trajnostne 

mobilnosti v zadnjih letih. CIVITAS je z 

izborom Ljubljane nagradil vizijo razvoja 

Ljubljane do leta 2025, doseţke, ki smo jih 

v zadnjih letih dosegli z novo prometno 

politiko mesta, predvsem glede širjenja 

območij za pešce ter izvedenih ukrepov za 

prilagajanje javnega prevoza osebam z 

oviranostmi ter otrokom. K izboru 

Ljubljane, gostiteljice CIVITAS Foruma 

2015, je pripomogel tudi naziv Zelena 

prestolnica Evrope 2016, najvišje 

priznanje Evropske komisije na področju 

trajnostnega razvoja mest, ki ga je junija 

letos v Kopenhagnu prejela Ljubljana, ter 

nagrada za evropski teden mobilnosti 

2013 (Ljubljana je edino mesto doslej, ki 

je to nagrado prejelo dvakrat). 

 

 
 

Ljubljana, ZRC SAZU : Predavanje 

Družbene razsežnosti kolesarjenja: od 

rekreacije in zelene mobilnosti do 

oživljanja javnih prostorov in 

gospodarstva 
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Znanstvene razprave o kolesarstvu se, v 

skladu s ključnimi poudarki evropske 

politike, ukvarjajo z izboljšanjem zdravja, 

vzdrţnostjo okolja in oţivljanjem 

gospodarstva. Zaradi teh pozitivnih 

učinkov kolesarjenje vse pogosteje 

vključujejo v razvojne strategije mest in 

regij, ki skušajo z vzpostavljanjem 

ustrezne infrastrukture in različnimi 

akcijami vplivati na razvoj kolesarske 

kulture. Ustvarjalci in podjetja, predvsem 

iz kategorije ustvarjalnega gospodarstva, 

so se razmeroma hitro odzvali na 

spremembe urbanega prostora in 

trajnostno mobilnost prepoznali kot 

poslovno priloţnost. Hkrati pa 

posamezniki, ki delujejo v drugih 

gospodarskih panogah, in iniciative, ki so 

bolj kulturno, športno, socialno ali okoljsko 

naravnane, z najrazličnejšimi kolesarskimi 

projekti pomembno prispevajo h kakovosti 

urbanega ţivljenja in privlačni podobi 

mesta. Predavala bo dr. Saša Poljak 

Istenič. Predavanje bo v sredo, 7. oktobra 

2015, ob 11. uri v Mali dvorani ZRC SAZU, 

Novi trg 4, 2. nadstropje. 

 

Ljubljana, LKM : Seminar, delavnica 

okrogla miza: Razvoj kolesarstva na 

Ljubljanskem barju 

V sodelovanju z barjanskimi občinami 

organizira LKM  22.10. 2015 seminar, 

delavnico in okroglo mizo  z naslovom: 

"Kolesarstvo na Ljubljanskem barju: 

priloţnosti in izzivi za razvoj trajnostne 

mobilnosti, rekreacije in kolesarske 

turistične destinacije". Več na: 

 http://zavod-cankar.si/sl-

SI/1607/dogodki 
 

 
 

 

Maribor, MKM : Kaj bomo oktobra 

kuhali v Bajk kuhni 

Mariborska kolesarska mreţa pripravlja 

pester program dogajanja v oktobru in 

vabi k udeleţbi. Program dogajanja : 

1. 10. Kolesarski film 

8. 10. Potopisno predavanje 

15. 10. Nasveti kako preprečiti krajo koles 

s simulacijo 

22. 10. Cikel delavnic z Renejem, Osnove 

II 

29. 10. Pimp your bike, Halloween edition 

Jesensko čiščenje kolesarnic 

Naša akcija Očistimo kolesarnice je ţe v 

polnem zagonu. Očistili smo ţe kolesarnice 

mariborskih študentskih domov, 

pridobljena kolesa pa pripravljamo na 

sezonsko izposojo za študente. Tistim z 

ESN kartico bomo ob tem nudili 15% 

popust, ostalim študentom pa 10%. Če 

ţelite tudi sami donirati kolo in mu tako 

podaljšati ţivljenjsko dobo, nas 

kontaktirajte za brezplačen odvoz. 

Kolesarska parada 

V upanju na lepo vreme napovedujemo 

4. Kolesarsko parado, zadnji petek v 

oktobru (30. 10.), ki bo v duhu noči 

čarovnic. Ţe v četrtek, 29. 10., bomo na 

Bajk kuhni svoja kolesa spremenili 

mrtvaške kočije in čarovniške metle, v 

petek pa bomo na njih sedli v najbolj 

grozljivih različicah sebe in strašili po 

Mariboru. Označite si na koledarju! 

 

 

Kolesarske novice so mesečnik, ki ga 

pripravlja Slovenska kolesarska mreža, 

združenje kolesarskih pobud. Vabimo vas 

k oddaji komentarjev, predlogov in 

pripomb ter predvsem novic, povezanih z 

vašimi aktivnostmi. Naslednja številka 

Kolesarskih novic izide 2.11.2015. 

 

 

http://zavod-cankar.si/sl-SI/1607/dogodki
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