
Za več kolesarjenja 
v manjših in srednje 

velikih mestih 
srednje in vzhodne 

Evrope do 2020

www.mobile2020.eu

PRIROČNIK ZA VKLJUČUJOČE 
NAČRTOVANJE IN 
PROMOCIJO KOLESARSTVA

Gradiva za krepitev zmogljivosti za usposabljanja 
multiplikatorjev v okviru projekta mobile2020 

Sofinancirano s programom Evropske unije: 
Inteligentna energija – Evropa       



KOLOFON

Uredniki in avtorji originalne izdaje:

Institute for Social-Ecological Research (ISOE)  
Hamburger Allee 45, D-60486 Frankfurt am Main

Dr. rer. pol. Dipl.-Ing. Jutta Deffner (Uvod in  IV. del)  
Tomas Hefter, Geograph M.A. (Uvod in III. del)

www.isoe.de

Frankfurt am Main/Hamburg, november 2012

Prevod in priredba slovenske izdaje:

Regionalni center za okolje za srednjo in vzhodno Evropo – Pisarna Ljubljana
Slovenska cesta 5, 1000 Ljubljana

www.slovenia.rec.org

Andrej Klemenc (Predgovor, I. in IV. del)
zunanji sodelovec: Klemen Gostič (III. del)
zunanja sodelovka: mag. Polona Andrejčič Mušič (II. del)

Izdajatelj:

Regionalni center za okolje
Slovenska cesta 5, 1000 Ljubljana
Naklada: 500 izvodov
Ljubljana, april 2014

Citiranje:

Deffner, Jutta; Ziel, Torben; Hefter, Tomas; Rudolph, Christian; Klemenc, Andrej, Andrejčič Mušič, Polona; 
Gostič, Klemen: Priročnik o vključujočem planiranju in promociji kolesarstva. Gradiva projekta mobile2020 za 
usposabljanje multiplikatorjev; Frakfurt/Hamurg/Ljubljana 

Priročnik vsebuje prirejena in urejena gradiva iz različnih drugih virov s področij načrtovanja in promocije 
kolesarstva ter rezultate lastnega raziskovalnega dela.

Kakršnokoli kopiranje ali uporaba fotografij, ilustracij, preglednic ali (delov) besedila ni dovoljeno brez pisnega 
soglasja.

Projekt vodi: 

Baltic Environmental Forum Deutschland e.V.   
Osterstraße 58,  D-20259 Hamburg

Dipl.-Geogr. Matthias Grätz 

www.bef-de.org

Projektni konzorcij mobile2020
www.mobile2020.eu

Vso odgovornost za vsebino te publikacije nosijo avtorji in uredniki. Vsebina ne odraža nujno stališč Evropske unije. 
Niti EACI niti Evropska komisija ne nosita odgovornosti za kakršnokoli uporabo informacij, ki jih vsebuje to delo.

Hamburg University of Technology (TUHH)  
Institute for Transport Planning and Logistics  
Schwarzenbergstr. 95 E, D-21073 Hamburg 

Dipl.-Ing. Christian Rudolph (II. del)  
Dipl.-Geogr. Torben Ziel, M.Sc. (I. del) 

www.vsl.tu-harburg.de

Lektura:

Nina Uratarič

Postavitev:

Blanka Koron



CIP - Kataložni zapis o publikaciji 

Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 

796.61:711.43 

656.183 

711.7:796.61 

      PRIROČNIK za vključujoče načrtovanje in promocijo kolesarstva : gradiva za krepitev zmogljivosti za usposabljanja 
multiplikatorjev v okviru projekta mobile 2020 / [prevod in priredba slovenske izdaje Andrej Klemenc, Klemen Gostič, 
Polona Andrejčič Mušič]. - Ljubljana : Regionalni center za okolje, 2014 

ISBN 978-961-6586-05-4 

1. Klemenc, Andrej 

273645824 



Contents

3 

Vsebina priročnika

Predgovor .................................................................................................. 5

splošni namen priročnika ............................................................................. 9

prVi del: stratško planiranje ..................................................................... 17

1. Strateško planiranje kot sestvni del mobilnostne kulture ......................................19

2. Integrirane prometne politike ......................................................................19

3. Elementi integriranega prometnega planiranja v praksi ........................................27

4.	 Načrtovanje	mreže	kolesarskih	povezav ..........................................................38

5.	 Spremljanje	in	nadzor	prometnih	kazalnikov	projekta .........................................51

6.	 Regionalen	in	nacionalne	kolesarske	povezave ...................................................54

7.	 Institutionalizacija	planiranja	kolesarstva	in	promocije	kolesarjenja	v	očinski	upravi ....56

8. BYPAD ain druge metode evalvacije kolesarske politike ........................................61

9. Viri in literatura .......................................................................................66

drugi del: kolesarska infrastruktura ......................................................... 69

1. Splošno .................................................................................................73

2.	 Vrste	kolesarskih	površin	v	Sloveniji ...............................................................74

3.	 Izbor	vrste	kolesarskih	vozišč .......................................................................89

4.	 Umirjanje	prometa	za	izboljšanje	pogojev	za	kolesarjenje.................................. 100

5.				Izbopr	ustrezne	koelsarske	infrastrukture ....................................................... 107

6.				Cestna	razsvetljava	in	osvetljenost	kolesarskih	površin ...................................... 115

7.				Posegi	v	cestno	telo	na	območju	kolesarskih	površin .......................................... 117

8.				Vzdrževanje	kolesarskih	površin .................................................................. 118

9.				Odstranitev	ovir	in	neprijetnosti	na	kolesarski	infrastrukturi ................................ 120

10.		Semaforizacija	križišč	in	ostala	svetlobna	signalizacija ....................................... 122

11.		Kolesarska	souporaba	pasov	za	avtobuse	in	taksije ............................................ 125

12.		Urejanje	mostov	in	podvozov	oziroma	tunelov	za	kolesarje	 ................................. 127

13. Viri in literatura ..................................................................................... 132

tretji del: storitVe ..................................................................................137

1.	 Sistemske	storitve	kot	del	intefriranega	kolesarskega	sistema	 ............................. 139

2.	 Informacijske	storitve	 ............................................................................. 139

3.	 Kolesarjenje	in	javni	prevoz ...................................................................... 154

4.	 Storitve	parkiranja	za	kolesarje .................................................................. 160

5.	 Kolesarsko	usposabljanje	za	odrasle ............................................................. 163

6.	 Druge	storitve	za	kolesarje ........................................................................ 168

7. Viri in literatura ..................................................................................... 176



4 

četrti del: komunikacija in spremembe Vedenja ............................................181

1. Komunikacija kot pomemben del mobilnostne kulture  ...................................... 185

2. Zakaj kolesarjenje potrebuje promocijo? ....................................................... 185

3.	 Sodelovanje	in	strateško	razmišljanje ........................................................... 192

4. Strategije in elementi marketinške komunikacije ............................................. 196

5.	 Identificiranje	ciljnih	skupin ...................................................................... 204

6.	 Primeri	promocijskih	kampanj	in	drugih	kampanjskih	ukrepov .............................. 211

7.	 Evalvacija	učinkov	promocije ..................................................................... 226

8. Viri in literatura ..................................................................................... 228



 Uvod

5 

Predgovor k slovenski izdaji: 

 ’Praslovanski kolesarski duh in kolesarstvo 
kot del sodobnega trajnostnega prometnega 

sistema’

 Vsak sončen konec tedna v toplejšem delu leta lahko 
v okolici mest in v turističnih krajih opazimo trume 
kolesarjev obeh spolov in vseh starosti. Ni ga več 
kraja, ki ne bi organiziral vsaj enega rekreacijskega 
kolesarskega maratona na leto. Toda kljub temu 
Slovenija ni kolesarjem prijazna država. Vsaj kar se tiče 
kolesarjev kot udeležencev v prometu ne. 

Na prste ene roke lahko preštejemo odseke hitrih, varnih 
in udobnih daljinskih povezav in dejansko ni dveh večjih 
krajev, ki bi bila povezana s takšno povezavo. Varni smo 
le, če na kakšni množični kolesarski prireditvi družno 
kolesarimo kot kolesarsko pleme, za katerega varnost 
so z zaporo cest in varnostniki poskrbeli plemenski 
poglavarji. Varni smo torej le kot praslovanske horde 
na kolesih, ne pa kot sodobni posamezniki, ki želimo 
na kolesu individualno in kadarkoli se nam zahoče 
odkrivati lepote naše domovine, ali pa se hitro, tiho, 
brez izpustov toplogrednih plinov in onesnaževal zraka 
ter brez težav s parkiranjem po mestih ali iz mestnega 
obrobja do mestnega središča in obratno premakniti od 
točke A do točke B. 

Slika 1: Kolesar stradbonik na Kolesarskem festivalu 2012 v  
Ljubljani

Vir: Andrej Klemenc

Ker pa so vozniki avtomobilov vsaj navajeni na 
kolesarje na cestah, če že niso zelo obzirni do njih; 
ker je kolesarjev veliko in si med sabo praviloma radi 
pomagajo; in ker je veliko cest, poti in kolovozov, ki 
se jih da izkoristiti za kolesarjenje, se po Sloveniji 
vendarle da kolesariti tudi individualno. Če si seveda 
izkušen kolesar. Če veš kam. In če ti vid, sluh in občutek 
za ravnotežje še odlično služijo. Precej nas rešuje tudi 
veliko lokalnih cest z malo prometa, po katerih se da 
relativno varno kolesariti - če jih seveda kakšen voznik 
avtomobila ali motorja ne vzame za svoj dirkaški 
poligon. A tudi če zelo dobro poznamo vse lokalne 
ceste, kolovoze in poti, se nam med dvema večjima 
krajema še vedno pogosto zgodi, da moramo del poti 
prekolesariti po ozki, nepregledni in prometno zelo 
obremenjeni cesti, katere vozna površina je pogosto za 
povrh vsega še polna razpok, lukenj in udarnih jam.  

Da Slovenija na lestvici razvitosti kolesarstva v EU ni 
v zadnji četrtini, jo rešuje to, da je bila po podatkih 
za leto 2012, ki jih je Evropska kolesarska federacija 
upoštevala v svojem leta 2013 izdanem poročilu-, 
država, v kateri se je prodalo največ koles na prebivalca 
v EU. Solidno smo jo odnesli tudi kar se tiče turistične 
razvitosti kolesarstva, medtem ko smo po deležu s kolesi 
opravljenih poti ter po dejavnosti in vplivu kolesarskih 
organizacij na prometno politiko v zadnji četrtini med 
članicami EU. Tako smo glede razvitosti kolesarstva 
kot sestavnega dela prometnega sistema pristali za 
Madžarsko, Češko in Slovaško v družbi kolesarsko 
nerazvitih mediteranskih in baltskih držav.  

Nič bolje se kolesarjem ne godi v mestih, kjer zaradi 
težav s parkiranjem avtomobilov oziroma vse večjih 
stroškov uporabe osebnega avtomobila število 
kolesarjev narašča. Res celovite in kakovostne mreže 
kolesarskih povezav, takšne, ki bi bila primerljiva s 
tistimi v kolesarsko najbolj razvitih mestih na Danskem 
ali Nizozemskem, še nima nobeno slovensko mesto. 

Po zaslugi nove prometne politike mesta, ki ji je botroval 
podžupan Koželj, in projekta CIVITAS Elan, je Ljubljana 
še najbližje temu, da postane kolesarjem prijazno 
mesto. Vprašanje pa je, kaj bo, ko prof. Koželj ne bo več 
podžupan. Zelo verjetno se bo trend upočasnil ali celo 
ustavil. Med politiki, mnenjskimi voditelji in nekaterimi 
vplivnimi uradniki se na kolesarstvo še vedno gleda bolj 
kot na šport in rekreacijo ali luksuzni urbani dodatek, 
ne pa kot na enega od osnovnih načinov prevoza po 
mestu. Ljubljani sledi Maribor, kjer gredo zasluge za 
izboljšanje stanja predvsem Mariborski kolesarski mreži 
(MKM). Tudi zaradi dobrega sodelovanja med pristojnimi 
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označenih turističnih kolesarskih povezavah, za katere 
pristojni uradniki in turistični delavci domnevajo, da 
so kolikor toliko varne za kolesarjenje. Slej ko prej 
bodo kolesarili tudi izven njih, saj je eden od čarov 
kolesarstva prav v tem, da odkrivaš neznano. Tako lahko 
na neustrezni prometni infrastrukturi in ob prometni 
ureditvi, ki ne upošteva ranljivosti kolesarjev, doživijo 
zelo travmatične izkušnje. Vemo pa, da si turist še bolj 
kot vse lepote krajine in prijaznost ljudi potovanje 
zapomni po slabih izkušnjah. Četudi je bila ena sama in 
je trajala le nekaj “dolgih” sekund.

Na državni ravni je stanje še slabše. Državno kolesarsko 
omrežje napreduje po polžje in brez pravega koncepta. 
V predlogu partnerskega sporazuma z EU za črpanje 
razvojnih finančnih sredstev v naslednji finančni 
perspektivi EU (2014–2020) je za razvoj kolesarske 
infrastrukture na ravni države namenjenega pičlega 
pol milijona evrov za ureditev kolesarskih parkirišč. 
Če se na pristojne državne službe obrnete s prošnjo, 
naj razložijo, kako bi se dalo razvoj kolesarstva kot 
dela sodobnega prometnega sistema zapakirati v širše 
razvojne projekte, se izkaže, da za to ni pristojen 
nihče oz. da o tem ne zna nihče nič povedati. Ena 
redkih za kolesarsko infrastrukturo kompetentnih 
državnih uslužbenk je pred kratkim zaradi pomanjkanja 
perspektiv za izboljšanje stanja dala odpoved. Ne 
mesta ne kolesarske nevladne organizacije praktično 
nimajo sogovornika, ki bi bil pristojen za urejanje 
kolesarske politike na ravni države. To močno vpliva 
tudi na urejanje kolesarskega prometa v mestih, saj 
tudi v mestih z glavnimi prometnicami upravlja država. 

Slika 3: Voden ogled LKM po kolesarski infrastrukturi v 
Ljubljani
Vir: Andrej Klemenc

Tudi na ravni storitev za kolesarje je Slovenija vse prej 
kot razvita država. Kljub temu, da je na voljo mnoštvo 
lokalnih in regionalnih spletnih in klasičnih kolesarskih 

v mestu in MKM smo Mariboru lani v okviru razpisa 
projekta mobile2020 podelili naziv “najbolj kolesarska 
občina 2013”. Tudi v Murski Soboti, Kopru, Velenju, 
Ljutomeru, Radovljici in še kje je opaziti precejšen 
napredek, ki je predvsem posledica sodelovanja teh 
mest oz. partnerjev iz teh mest v evropskih projektih.

Slika 2: Utrinek s kolesarske parade LKM 2012
Vir: Andrej Klemenc

A težave pri nadaljnjem napredovanju se začnejo, ko 
se ti projekti zaključijo. Kampanjsko od projekta do 
projekta brez prometne politike mesta, ki bi kolesarstvo 
upoštevala kot pomemben sestavni del prometnega 
sistema, seveda ne moremo daleč priti. 

Kolesarske steze in pasovi pri nas ne tvorijo povezane 
osnovne mreže na ravni mesta in so velikokrat 
neustrezno zasnovani in/ali vzdrževani, vse prevečkrat 
pa se tudi nevarno iztečejo na površine, na katerih 
kraljuje motoriziran promet. Kolesarska infrastruktura 
v slovenskih mestih dokazuje, da je Slovenija dežela 
kraških pojavov, saj ima značilnost ponikalnic: zdaj 
jo vidiš, potem izgine, se ponovno pojavi, pa spet 
izgine …, ob tem pa se na isti kolesarski povezavi ves 
čas spreminja njena oblika. Nekako tako, kot če bi 
se z avtom do nekega kraja najprej peljali po dobri 
avtocesti, ki pa bi kar naenkrat izginila, zato bi se 
naprej morali peljati čez travnik ali njivo; nato bi se za 
kratek čas pojavila makadamska cesta, ki bi potem za 
nekaj kilometrov prešla v zakrpano magistralno cesto, 
ta pa v lepo asfaltirano, a zelo ozko lokalno cesto, ki pa 
bi kar na lepem spet izginila in se nato ponovno pojavila 
kot kratek odsek najsodobnejše mestne večpasovnice. 

Takšno stanje nikakor ne spodbuja kolesarjenja po 
vsakdanjih poteh in opravkih, vsekakor pa je tudi velika 
ovira za razvoj kolesarskega turizma, za katerega ima 
Slovenija sicer velik potencial, pa tudi zanimanje zanj 
je vse večje. Turisti seveda ne bodo kolesarili le po 
“rezervatu” oziroma po tistih nekaj bolje ali slabše 
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zemljevidov, se v Sloveniji kot “domači” kolesar v 
tujem okolju ali kot tujec-kolesar težko znajdeš. Imamo 
sicer dokaj razvejano mrežo kolesarskih servisov; a če 
se nam bo kolo pokvarilo nekje na poti, so možnosti, 
da bi nam na pomoč priskočili z mobilnim servisom ali 
nadomestnim kolesom (z izjemo ene od zavarovalnic, ki 
za relativno visoko ceno ponuja tudi to), zelo majhne. 
Ni mi znano, da bi imeli v vsej državi en sam avtomat, 
kjer bi lahko 24 ur na dan vse dni v letu kupili kolesarsko 
zračnico, ali en sam bencinski servis, ki bi omogočal 
kaj takega. Na srečo lahko z dokajšnjo gotovostjo 
računamo, da bo mimo prišel kakšen kolesar ali kdo 
drug, ki nam bo ponudil pomoč, večinoma brezplačno. 
Praslovanski duh kolesarskega plemenskega tovarištva 
in solidarnosti nas nekako rešuje tudi tu.

S projektom mobile2020 smo želeli ustvariti čim 
bolj celovito sliko stanja kolesarskega sistema in 
kolesarskih politik v Sloveniji. Toda ker tako na ravni 
države kot na ravni mest glede kolesarskega prometa 
nimamo ustreznih podatkov oziroma so podatki, ki jih 
imamo, neustrezne kakovosti, je zelo težko objektivno 
prikazati stanje in trende kolesarskega prometa. 
Pomanjkanje kakovostnih podatkov je nujni pogoj ne le 
za uspešne kolesarske projekte, temveč v prvi vrsti za 
dobro načrtovanje kolesarskega prometa in evalvacijo 
izvedenih ukrepov.

Predvsem pa smo s projektom mobile2020 želeli okrepiti 
zmogljivosti na ravni mest za kolesarjem prijaznejše 
prostorsko in prometno planiranje, boljšo zasnovo, 
izvedbo in vzdrževanje kolesarske infrastrukture, 
boljše storitve za kolesarje ter za uspešnejšo promocijo 
kolesarjenja, v prvi vrsti kolesarjenja na delo oz. v šolo 
in po različnih opravkih v mestih. Osnovni cilj projekta 
je namreč prav povečanje deleža s kolesi opravljenih 
poti v mestih. 

Slika 4: Utrinek iz kolesarske parad LKM 2011
Vir: Andrej Klemenc

Lahko rečemo, da nam je s projektom mobile2020 v 
Sloveniji uspelo za izboljšanje pogojev in promocijo 
kolesarjenja v slovenskih mestih zainteresirati in 
usposobiti eno od osrednjih ciljnih skupin – občinske 
uradnike, pristojne za planiranje in urejanje prostora 
in prometa. Prepričani smo, da tisti, ki so se udeležili 
tematskih izobraževalnih seminarjev, danes bolje 
vedo, kakšno naj bi bilo kolesarstvo kot del sodobnega 
prometnega sistema v mestih, ter bodo znali najti boljše 
rešitve oz. le-te zahtevati od projektantov in izvajalcev 
prometnih ureditev in prometne infrastrukture v 
mestih. Kombinacija kolesarsko senzibilnih in pismenih 
uradnikov in aktivistov v marsikaterem slovenskem 
mestu že omogoča kritično maso znanja in volje, 
potrebnih za spremembe.  

Žal pa nismo bili tako uspešni tudi pri drugi ciljni skupini – 
političnih odločevalcih. Ni nam jih uspelo zainteresirati 
za sodelovanje na seminarjih, na katerih bi se lahko 
seznanili z osnovami sodobnih kolesarskih sistemov kot 
sestavnega dela urbanega prometnega sistema. Osnovni 
problem razvoja kolesarstva v slovenskih mestih je tako 
vse manj pomanjkanje znanja ali premajhen potencial 
uporabnikov, temveč je problem predvsem pomanjkanje 
politične volje. Ta pa je povezana z nesposobnostjo za 
to, da kot državljani artikuliramo svoje zahteve glede 
varnega, hitrega in udobnega kolesarjenja in jim damo 
takšno obliko in težo, da jih mediji in politiki ne bodo 
mogli obravnavati kot nekaj postranskega oziroma kot 
nekakšen luksuz, ki se ga kaže lotiti šele potem, ko so 
druge, bolj pomembne stvari že urejene. Do politikov 
se tudi kot kolesarji obnašamo kot do plemenskih 
poglavarjev, od katerih veliko pričakujemo, ne znamo 
pa jim jasno in utemeljeno pojasniti svojih pričakovanj 
in jih podkrepiti z akcijami, ki dokazujejo, da nas ni 
malo oz. da naš glas šteje.

Res je, da kolesarjenje nikoli več ne bo osnovni in 
najbolj množičen način prevoza v državi. Lahko pa bi 
v številnih mestih -  skupaj z dobro urejenim javnim 
prevozom - bilo osnova za večino poti, ki jih ljudje v 
mestu vsakodnevno opravijo. Ima številne in večini 
dobro znane prednosti, ki pa so, ko je govora o prometu, 
zdravju in varstvu okolja, premalo(krat) poudarjene. 
V mestih lahko veliko prispeva k hitrejšemu prometu, 
manjšemu hrupu in onesnaženju zraka. V času, ko naše 
zdravje vse bolj trpi za posledicami sedečega načina 
življenja, še zdaleč ni zanemarljiv njegov prispevek 
k preprečevanju sladkorne bolezni in obolenj srčno-
žilnega sistema in dihal, pridobivanju oz ohranjanju 
občutka za ravnotežje in gibalnih sposobnosti. 
Kolesarjenje igra tudi pomembno vlogo pri socialni 
vključenosti otrok in starejših občanov. 
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Mesta, v katerih promet poteka tekoče, a imajo 
številne ulice, na katerih se odvijajo tudi socialne 
in komercialne dejavnosti, pa ne ponujajo le boljše 
kakovosti življenja svojim prebivalcem, temveč imajo 
danes tudi velike konkurenčne prednosti pred mesti, ki 
se dušijo v avtomobilski pločevini. Pot do takšnih mest 
pa pelje tudi na kolesu. Verjamemo, da bo priročnik, 
ki je pred vami, v to prepričal tudi tiste, ki so(ste) do 
sedaj dvomili ali pa jih(vas) ni zanimalo.

Andrej Klemenc
Ljubljana, marec 2014Slika 5: Terminal za izposojo mestnega kolesa BICIKELJ v 

Ljubljani
Vir: Božidar Popovič

A ker nima in ne more imeti osrednje teže ne v prometu, 
ne v zdravstvu in ne pri varstvu okolja, je na sistemski 
ravni kolesarjenje spregledano. Tudi zato, ker za njim 
ne stojijo gradbeni in zdravstveni lobiji ter močna 
(avtomobilska) industrija. Zato je predvsem na nas, 
državljanih, da preko kolektivnih akcij ustvarimo pritisk 
na odločevalce, da dajo kolesarstvu tisto vlogo in težo, 
ki jo mora imeti kot del sodobnega, trajnostnega več-
modalnega prometnega sistema, v katerem ima vsako 
prometno sredstvo prednost tam, kjer so njegovi 
potenciali največji, in v katerem so prehodi med 
različnimi načini prevoza pri doseganju potovalnih 
ciljev enostavni in tekoči. Mariborska in ljubljanska 
kolesarska mreža sta nam pokazali, da se, čeprav se 
rezultati ne pokažejo takoj, splača stalno opozarjati 
na probleme in predlagati rešitve za boljši kolesarski 
promet ter mobilizirati kolesarje, da s svojo množično 
navzočnostjo dajo vedeti, da niso motnja v prometu, 
temveč njegov vse pomembnejši sestavni del.

Priročnik, ki je pred vami, je sicer v prvi vrsti 
namenjen strokovnjakom in uradnikom, ki so pristojni 
za načrtovanje in urejanje prometa v mestih, in 
vsem tistim, ki naj bi razvijali storitve za kolesarje 
in promovirali kolesarjenje v mestih. Je pa lahko tudi 
dobro “orožje” za vse posameznike in organizacije, ki si 
prizadevajo za boljše pogoje za kolesarjenje. Priročnik 
na primer ponuja mnogo preverjenih dobrih praks in 
primerov kako je mogoče stanje izboljšati brez velikih 
investicijskih vlaganj. Obenem podaja tudi argumente 
in primere, na katere se lahko sklicujemo, ko je treba 
pristojnim dopovedati, da se problemov ne da reševati 
le z zarisovanjem kolesarskih pasov kjerkoli oziroma 
le nameščanjem oznak, da je kolesarjem dovoljeno 
voziti v nasprotni smeri ali po sredini voznega pasu. 
Predvsem pa daje zelo dober vpogled v to, da brez 
prometne kulture in politike, ki upošteva kolesarje kot 
enakopravne, a ranljive udeležence v prometu, danes 
ni mogoče učinkovito in trajnostno reševati vse bolj 
perečega problema mobilnosti v mestih. 
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mestih in njegovo promocijo vključi tako kolesarje, kot 
tudi druge uporabnike prometnega sistema in javnega 
prostora v mestu, zato govorimo o “vključujočem 
pristopu”. 

V projektu mobile2020 smo prenos znanja omogočili 
predvsem z usposabljanjem 22 “multiplikatorjev” – 
kolesarskih aktivistov iz 11 držav srednje in vzhodne 
Evrope, ki so se na štirih večdnevnih strokovnih 
seminarjih in vodenih ogledih najboljših praks v 
kolesarsko najrazvitejših mestih v Evropi seznanili z 
osnovami načrtovanja in promocije kolesarstva kot 
sistema, ki je del širšega prometnega sistema mesta. 
Multiplikatorji, ki niso niti mestni politiki ali uradniki 
niti strokovnjaki s področja prometnega načrtovanja ali 
projektiranja prometne infrastrukture, so to celovito 
interdisciplinarno znanje na nacionalnih mobile2020 
seminarjih prenesli političnim odločevalcem, mestnim 
uradnikom, pristojnim za prostorsko načrtovanje, 
urejanje prometa in varstvo okolja, ter aktivistom s 
področja uporabnega kolesarjenja. Pri tem jim je v 
strokovno pomoč in oporo priročnik, ki je pred vami. 
Seveda pa priročnik ni namenjen le njim, temveč tudi 
drugim prej omenjenim.

Ker je priročnik v prvi vrsti namenjen manjšim in 
srednje velikim mestom z do 350.000 prebivalci, so v 
priročniku predstavljene predvsem rešitve in primeri 
dobre prakse, ki se nanašajo na manjša in srednje 
velika mesta. 

Splošni namen priročnika

Projekt “mobile2020 – več kolesarjenja v manjših in 
srednje velikih mestih srednje in vzhodne Evrope” si 
prizadeva povečati delež kolesarjenja kot vsakdanjega 
načina prevoza v izboru prometnega načina (modal 
split). Kolesarjenje se premalokrat obravnava kot za vse 
primeren,  hiter in učinkovit način prevoza v mestih; 
ponavadi se ga obravnava predvsem kot obliko rekreacije, 
kolo pa le kot prevozno sredstvo skupin z družbenega 
obrobja. Ob nedvomnih prometnih prednostih, ki jih 
ima kolesarjenje v manjših in srednje velikih mestih, 
ima kolesarjenje tudi s številnimi študijami potrjene 
pozitivne učinke na zdravje prebivalcev, produktivnost 
zaposlenih, kakovost preživljanja prostega časa in 
nakupovalnih izkušenj kot seveda tudi na zmanjšanje 
hrupa in onesnaženja zraka. 

Projekt mobile2020 omogoča prenos znanja in krepi 
zmogljivosti na področju celostnega in vključujočega 
pristopa h kolesarstvu v mestih srednje in vzhodne 
Evrope. S celostnim pristopom mislimo na enakopravno 
in med seboj povezano obravnavo posameznih delov 
kolesarskega sistema: strateškega prostorskega in 
prometnega načrtovanja, infrastrukture, storitev za 
kolesarje ter promocije in marketinga kolesarjenja, 
katerega prvi namen je hiter in varen prevoz s točke 
A do točke B (t. i. “uporabno kolesarjenje” oz. “utility 
cycling”). Pri tem želimo, da se na vseh segmentih in 
v vseh fazah v izboljšanje pogojev za kolesarjenje v 

Slika 6:   Mobile2020 - Kolesarstvo kot sistem
Vir:  Lastna kompilacija 
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Koncept ‘mobilnostne kulture’ kot okvir za 
proces razvoja zmogljivosti v mobile2020 

Izraz “mobilnostna kultura” se uporablja v številnih 
kontekstih v sedanjih razpravah o trajnostni mobilnostni 
in kakovosti življenja. V nekoliko metaforičnem smislu 
se uporabljajo tudi sorodni izrazi, kot so “prometna 
klima”, “kolesarjem naklonjena klima” ipd., pri čemer 
pa njihov pomen ostaja dokaj nejasen.1

Kulturo lahko na kratko obravnavamo kot kombinacijo 
“stvari”, ki jih ustvarijo družbe, in njihovega 
simbolnega pomena. Simbolni pomen, ki ga pripisujemo 
kolesu, način, na katerega ga zaznavamo, in stopnja 
spoštovanja ali občudovanja, ki mu jo izkazujemo, sta 
v različnih socialnih in kulturnih okoljih zelo različna. 
Na večje upoštevanje kolesarjev kot udeležencev v 
prometu lahko vplivamo bodisi s prometnimi pravili 
bodisi s spremembo pomena, ki ga dajemo kolesarjenju. 
Slednje lahko dosežemo s komunikacijo. To lahko 
prikažemo s primerom: na Nizozemskem tudi kraljica in 
ministri kolesarijo, v Indiji pa je kolo predvsem prevozno 
sredstvo revnih. Po vsem razvitem svetu razkazujejo 
svoj kolesarski ponos pripadniki globalnega “cycling 
chick” gibanja, ki ga večinoma sestavlja zgornji srednji 
razred.

Če stvari razumemo na ta način, potem grajeno 
okolje, prometne sredstva, ceste in železnice itd. ne 
obstajajo le kot take, pač pa so tudi simboli in predmet 
diskurzivnih praks. Ko govorimo o “mobilnostni kulturi” 
moramo tako opustiti predstavo o neposrednem 
nadzoru nad prometom. Kultura je dinamičen proces, 
v katerem lahko generiramo tako želene kot neželene 
učinke ter kompleksne povratne tokove informacij in 
ravnanj. Variacije glede tega kakšni povratni tokovi so 
dovoljeni oziroma se dogajajo in kako jih obravnavajo 
uporabniki, uradniki in odločevalci, so bistven del 
sprememb mobilnostne kulture. Primer tega sta 
participacija kot oblika komunikacije ali povratne 
informacije, ki izhajajo iz preoblikovanja prometnega 
prostora, ter spremenjeno obnašanje, zaznavanje in 
komunikacija uporabnikov ceste, kot se kaže v primeru 
koncepta “Shared Space” (glej drugi del – Kolesarska  
infrastruktura).

Na kulture lahko najprej in predvsem gledamo v 
pluralističnem in relacijskem kontekstu.2 Prav tako kot 
obstajajo različne mobilnostne kulture, obstajajo tudi 
različne poti, ki vodijo k bolj trajnostni mobilnostni 
kulturi. Vpeljava triade “ekonomsko, okoljsko in 
socialno” določa regulativni okvir, v katerem bi se 
morala razvijati transport in mobilnost.

1  Götz/Deffner (2009)
2  Janowicz (2006)

Namen tega priročnika je torej predstaviti teoretsko 
ozadje, opisati probleme in njihove rešitve ter podati 
študije primerov, z namenom izboljšanja strokovnih 
znanj o kolesarjenju kot učinkovitem načinu prevoza 
in enakovrednem delu prometnega sistema v urbanih 
področjih. 

Struktura gradiva

Promocijo kolesarjenja kot vsakdanjega načina prevoza 
sestavljajo različna tematska področja, ki so med seboj 
tesno povezana, se med sabo prekrivajo in so odvisna 
drugo od drugega. Torej je njihova medsebojna delitev 
zgolj pragmatični pristop, ki omogoča, da je proces 
krepitve zmogljivosti obvladljiv. 

Kolesarstvo kot način vsakdanjega prevoza in njegova 
promocija sta med seboj povezana in predstavljata 
najpomembnejša vidika pri vzpostavitvi bolj trajnostne 
mobilnostne kulture, v kateri je kolesarjenje 
popolnoma razvit del sodobne vsakodnevne mobilnosti. 

Štiri različna tematska področja pri mobile2020 
pristopu krepitve zmogljivosti so: 

• strateško in integrirano prometno in prostorsko 
planiranje; 

• projektiranje infrastrukture;

• storitve za kolesarje ter 

• k spremembam obnašanja usmerjena komunikacija 
in marketing.

Če želimo res spremeniti pogoje za kolesarjenje in 
povečati delež s kolesi opravljenih poti v mestu, moramo 
vsako tematsko področje razumeti in implementirati v 
povezavi s preostalimi, saj posamezni ukrepi, kot je npr. 
izgradnja kolesarske infrastrukture, ne smejo biti ločeni 
od drugih ukrepov, kot so npr. storitve za kolesarje, 
informiranje in promocija. Ob tem moramo poudariti, 
da vsi v priročniku predstavljeni pristopi in primeri ne 
ustrezajo pogojem v vseh mestih. Naš namen je podati 
širok nabor možnih ukrepov, s čimer želimo predstaviti 
ideje in dati inspiracijo glede dobro zamišljenih in 
premišljenih ukrepov kolesarske politike. Vendar pa je 
treba uporabnost predstavljenih primerov najboljših 
praks vselej vzeti v razmislek skupaj z lokalnimi pogoji 
in konkretnimi situacijami “na terenu”.

Slika 6 shematsko predstavlja koncept štirih tematskih 
področij, ki so predstavljena v gradivih mobile2020. 
Slika tudi kaže, da je kolesarska mobilnost sistem, 
ki sestoji iz različnih elementov, le-ti pa omogočajo 
ustrezno rabo kolesarjenja kot načina vsakdanjega 
prevoza. 
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Slika 7:  Dejavniki, ki vplivajo na mobilnostno kutluro
Vir:  Prirejeno po Götz/Deffner 2009

Pri tem izraz “socialno” ne pomeni le izogibanja 
diskriminaciji in nepravičnosti, ko imamo opravka z 
mobilnostjo, temveč omogoča tudi razliko življenjskih 
ter s tem tudi mobilnostnih stilov. Če razmišljamo tako, 
potem je bolj trajnostna mobilnostna kultura tudi tista, 
ki omogoča več opcij in načinov prevoza. Se pravi, da ni 
enega samega ali samega po sebi “najboljšega” načina 
prevoza, ki bi ustrezal vsem (potovalnim) namenom. 
Multimodalnost pomeni, da imamo na razpolago številne 
možnosti, ki omogočajo, da je način transporta čim bolj 
ustrezen, učinkovit in zabaven glede na namen in cilj 
potovanj. Ta zahteva za prometno politiko in stroko 
ni nova, toda le malo mest se v javnosti želi soočiti s 
področjem oz. izzivi “kombiniranega transporta”. 

Komunikacija in participacija sta glavna parametra za 
odločno vzpostavitev trajnostne mobilnostne kulture. 
Obstajajo tri različne ravni tovrstne komunikacije: 

• Omogočanje samoregulacije/interakcije v 
prometu z vzpostavitvijo ustrezne infrastrukture. 

• Izmenjava informacij in predstav/uprizoritev.

• Posredovanje informacij v smeri od odločevalcev, 
planerjev in izvajalcev storitev k uporabnikom je 
enako pomembno kot posredovanje informacij 
v obratni smeri, s čimer je uporabnikom dana 
možnost, da povedo,  kaj si želijo in kaj potrebujejo 
oziroma česa si ne želijo. 

Komunikacija s pomočjo izposoje podob iz produktnega 
marketinga: nove možnosti prevoza morajo biti 
predstavljene ne le kot smiselne in praktične, 
temveč morajo biti tudi skladno oblikovane in 
estetske, če hočemo, da so čutno in čustveno 
privlačne. Implementacija mora slediti zakonitostim 
marketinškega komuniciranja.

Kolesarjenje kot del trajnostne mobilnostne 
kulture

Promocija vsakdanjega kolesarjenja je neprekinjen 
proces, ki mora vsebovati več kot le dobro zamišljene 
investicije v kolesarsko infrastrukturo. Na odločitev 
ljudi, da za poti po vsakodnevnih opravkih uporabijo 
kolo, ne vpliva le infrastruktura. Zato moramo 
upoštevati, da je mobilnostno vedenje bolj odvisno od 
življenjskega stila in dolgotrajnih potovalnih navad kot 
pa od kratkoročnih racionalnih izbir. Spomnimo se, da 
mnogi iz navade uporabljajo avtomobile tudi za prevoze 
na zelo kratke razdalje, kamor bi lažje, hitreje in ceneje 
prišli s kolesom, manj številni pa gredo s kolesom tudi 
tja, kamor se da veliko hitreje in udobneje z avtom. 
Način našega prevoza torej bolj določajo navade kot pa 
vsakokratne odločitve na osnovi preračunavanja, kaj bi 
bilo hitreje in/ali ceneje. 

Ker je na “neracionalne” izbire težko vplivati z 
izboljšanjem infrastrukture za kolesarje, je za učinkovito 
promocijo kolesarjenja potreben sistematičen pristop, 
ki temelji tako na čustvenih kot tudi na razumskih 
vidikih. Vzpostavitev varnih pogojev za kolesarjenje z 
izgradnjo kolesarske infrastrukture je gotovo glavna in 
nujna naloga ne le v srednji in vzhodni Evropi, temveč 
z izjemo nekaj redkih kolesarsko zelo razvitih držav 
tudi drugod po Evropi in svetu. Toda v to in ob tem je 
treba preko simbolne dimenzije vključiti tudi pozitivna 
čustva in simbolične dobrobiti kolesarjenja. S tem je 
mogoče spremeniti simbolno zaznavo in vrednotenje 
kolesarjenja ter vplivati na oblikovanje dolgoročnih 
mobilnostnih navad. Za uspešno simbolizacijo 
kolesarjenja ne moremo dati enostavnih receptov, 
saj je odvisna predvsem od družbenega in kulturnega 
okolja. Ne glede na to, pa je kolo – podobno kot avto – 
skoraj povsod arhetip svobode gibanja in neodvisnosti. 

Ker mobilnostnih navad in pomenov, ki se pripisujemo 
kolesarskemu prometu, ni mogoče enostavno spremeniti 
z izgradnjo novih kolesarskih stez, moramo nujno 
uporabiti profesionalne komunikacijske pristope za 
spremembo vedenja. Pri tem pa mora vsak izmed le-teh 
upoštevati, da je simbolni vidik kolesa in kolesarjenja 
temeljni sestavni del delovanja, ki spreminja navade. 
Šele ko v možganih pride do stika med pozitivno čustveno 
podobo, katere nosilec je simbol, ter poganjanjem 
pedal, vzdrževanjem dinamičnega ravnotežja in 
iskanjem primerne poti za vožnjo s kolesom, lahko 
upamo, da bo vznemirljivo in prijetno čutno izkustvo 
gibanja na kolesu premagalo strah in predsodke ter 
privedlo do želje po še in še ter tako premagalo urok 
stare in vzpostavilo novo navado. 
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Na ta način lahko komunikacija simbolov v glavah 
ljudi vzpostavi stabilna pozitivna čustva ter nove 
vrednote, potrebe in navade. Za kolesarjenje 
primerna infrastruktura je tako le eden od pogojev za 
premagovanje strahu pred kolesarjenjem. Strah pred 
padcem in poškodbo pa ni edini kolesarski strah; pogosto 
je prisoten tudi strah pred negativnimi predstavami in 
vrednotenji. Kolesarjenje namreč lahko velja za spolu 
in/ali stanu neprimerno početje. In to ne velja npr. le 
za ženske v nekaterih kulturah, ki so zaznamovane z do 
žensk sovražnim verskim fundamentalizmom. Verjetno 
danes marsikje v religioznih predsodkov osvobojenem 
sodobnem svetu marsikateri poslovno uspešen moški, 
ki se v prostem času postavlja z dragim kolesom kot 
rekreacijskim pripomočkom, boji s kolesom pripeljati v 
službo ali na poslovni sestanek, ker je v očeh njegovih 
sodelavcev ali poslovnih partnerjev to neprimerno, 
v očeh neznancev pa bi utegnil veljati za zgubo, 
ki si ne more privoščiti dobrega avtomobila. Torej, 
pomembneje kot kaj o sebi menijo kolesarji je, kaj je 
tisti, ki v urbanih okoljih poganja kolo z namenom priti 
od točke A do točke B, v pogledu drugega: do svojega 
zdravja, mesta in okolja odgovoren someščan; zguba, 
ki nima za avto; ali zeleni ekshibicionist, ki misli, da 
rešuje svet?

Ko govorimo o komunikaciji kot sredstvu za spreminjanje 
vedenja in navad, pa je pomembno poudariti, da ta ni 
oz. ne sme biti podrejena kolesarski infrastrukturi. Tako 
materialni vidik prometne infrastrukture kot simbolni 
vidiki prometa so izraz določene mobilnostne kulture 
in drug drugemu niso niti nadrejeni niti podrejeni. 
Ob tem kolesarska infrastruktura oz. njeno stanje 
tudi sama po sebi simbolno sporoča, ali so kolesarji 
zaželeni kot udeleženci v prometu ali ne. Investicije 
v pozitivno medijsko podobo kolesarjenja ne morejo 
biti učinkovite, če prometni režimi in infrastruktura 
sporočajo, da so kolesarji drugorazredni udeleženci v 
prometu. Prav tako pa seveda velja, da le pozitivno 
sporočilo prek infrastrukture, ki kolesarje že v svoji 
tehnični zasnovi upošteva kot enakopravne, a ranljive 
udeležence v prometu, ne bo moglo prevladati številnih 
predsodkov in negativnih predstav, ki jih imajo do 
kolesa in kolesarjenja prebivalci v mestih, kjer kraljuje 
avtomobilska kultura. Za promocijo kolesarjenja kot 
načina vsakdanjega transporta v mestih, ki so partnerji 
mobile2020, je torej bistveno, da se obravnavajo 
načrtovanja in izgradnja kolesarske infrastrukture, 
storitve za kolesarje in komunikacija za spremembo k 
večji uporabi koles v vsakdanjem življenju kot različni 
vidiki enega procesa, v katerem so vsi vidiki medsebojno 
tesno povezani. Zato priročnik mobile2020 pri konceptu 
mobilnostne kulture sledi integralnemu pristopu.   

Pristop mest začetnikov, mest, ki 
napredujejo, in mest prvakov 

V posameznih poglavjih priročnika mobile2020 lahko 
preberete precej o planiranju in promociji kolesarstva, 
kar je bilo v osnovi pripravljeno za potrebe leta 2011 
končanega projekta  PRESTO.3 Gradiva PRESTO so bila 
pripravljena na osnovi pristopa, ki razlikuje med mesti, 
ki so z vidika razvoja kolesarstva bodisi na začetku bodisi 
napredujejo bodisi so že dosegla raven prvakov. Ker je 
ta pristop lahko v pomoč mestom, katerim je namenjen 
projekt mobile2020, ga bomo na kratko obrazložili.

Razvoj stanja kolesarstva v nekem mestu v osnovi 
določa dvoje: 

1. pogoji za kolesarjenje,

2. delež kolesarjenja. 

Pogoji za kolesarjenje kažejo, kako varno, enostavno, 
priročno in atraktivno je kolesarjenje v tem trenutku. 
Pri tem kvalitativno analiziramo naslednje vidike: 

• Kolesarsko infrastrukturo.

• Intenzivnost in stopnje hitrosti prometa.

• Ukrepe prometne politike, kot so umiranje 
prometa, območja brez avtomobilov ipd.

• Urbani izgled: ali je mesto dokaj kompaktno, 
gosto poseljeno in z mešano rabo prostora, tako da 
so v njem med posameznimi destinacijami kratke 
razdalje ali pa ima redkejšo gostoto poselitve, je 
bolj razvlečeno in s prostorsko ločenimi funkcijami, 
kar vse povečuje odvisnost od avtomobila? Ta 
razlikovanja lahko pri večjih mestih veljajo tudi 
za posamezne dele mesta. 

Delež kolesarskega prometa kot količinski kazalnik.

Delež s kolesi opravljenih poti med vsemi v mestu 
opravljenimi potmi ugotavljamo s štetjem prometa ali 
z anketami. 

Mesta “začetniki” dosegajo nizko oceno tako na osnovi 
kvalitativnega kot kvantitativnega kazalnika, mesta 
“prvaki” pa visoko oceno glede obeh. Ne bomo našli 
mest, ki bi imela visoko kakovostno infrastrukturo za 
kolesarje in nobenega kolesarja. Prav tako pa tudi 
ne mesta, ki bi imelo zelo velik delež kolesarskega 
prometa in izredno slabe pogoje za kolesarjenje. Toda 
velika in raznolika skupina mest, ki glede kolesarjenja 
napredujejo, se sooča z zelo različnimi izzivi. Obstajajo 
mesta, v katerih je kljub relativno slabim pogojem 
delež s kolesi opravljenih poti relativno velik (med 10 
in 30 %). V drugih mestih, ki so objektivno naredila več 

3 Odstavek prirejen po Dufour (2010) 
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za izboljšanje pogojev za kolesarjenje, pa delež s kolesi 
opravljenih poti kljub temu ostaja nizek (pod 10 %).

Na podlagi spodnjega diagrama lahko opredelimo izseke 
kolesarskega razvoja pri vseh treh stopnjah kolesarskega 
razvoja mest (ta priporočila so skladna z BYPAD4  
ocenami stopnje kakovosti razvoja kolesarske politike ). 
Med posameznimi ukrepi in učinkom na stopnjo uporabe 
kolesa in kolesarske varnosti ni neposredne povezave. 
Mogoče pa je opredeliti širše namene in sklope ukrepov, 
ki bolj ustrezajo vsaki specifični stopnji kolesarskega 
razvoja posameznega mesta. Če jih obravnavamo 
skupaj, nam lahko služijo kot usmeritve pri razvoju 
strategije, ki poskuša korak za korakom preobraziti 
mesto iz “začetnika” v “prvaka”. 

Diagram prikazuje številne ideje. Na vsaki izmed 
stopenj kolesarska politika sledi različnim ciljem: 

• Mesto začetnik: omogočiti kolesarjenje in ga 
narediti varno in spoštovano. 

• Mesto, ki napreduje: spraviti čim več ljudi na kolo. 

• Mesto prvak: doseči, da prebivalci še naprej veliko 
kolesarijo. 

To zahteva različno mešanico infrastrukturnih in 
promocijskih ukrepov kolesarske politike, pri čemer je

 

Slika 8:  PRESTO diagram, ki pojasnjuje okvirne pogoje
Vir:  Dufour 2010

4 BYPAD (Bicycle policy audit) – glej 8. poglavje v I. delu Strateško 
planiranje

tako v mestih začetnikih kot tudi v mestih prvakih 
potreben večji poudarek razvoju infrastrukture, 
medtem ko je v mestih, ki napredujejo, potreben 
večji poudarek na promociji in marketingu. Upoštevati 
je treba, da so razmerja na diagramu kazalniki 
relativnih prizadevanj. Tako jih ne bi smeli razumeti 
kot kvantitativne kazalnike stroškov ali investicij. 
Skupni stroški bodo najverjetneje najnižji na začetku 
in bodo naraščali, ko se bo infrastruktura širila na raven 
celotnega mesta, kar zahteva tudi dražje investicije, 
kot so kolesarski podvozi in nadvozi ter kolesarke garaže 
na glavnih intermodalnih vozliščih. Na splošno so stroški 
promocije mnogo nižji od stroškov infrastrukture. 

Diagram tudi nakazuje, da so pri vseh stopnjah razvoja 
potrebne vse vrste ukrepov, vendar pa z različnim 
poudarkom. Tako je mogoče predvideti, kateri specifični 
stroški so na posamezni razvojni fazi najbolj učinkoviti. 
Seveda lahko mesta to prilagodijo glede na lastni 
položaj ter izvedejo vse ukrepe, za katere domnevajo, 
da najbolj ustrezajo njihovemu specifičnemu položaju. 

Za podrobnosti glede pristopa PRESTO si glejte 
publikacijo “PRESTO Cycling Policy Guide General 
Framework”.
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Opombe urednikov in zahvale 

Priročnik, ki je pred vami, je kompilacija besedil, 
informacij in študij primerov, ki je bila skrbno 
pregledana, na novo strukturirana in dopolnjena z 
namenom problematiko čim bolj približati manjšim in 
srednje velikim mestom v srednji in vzhodni Evropi. 

Uredniki priročnika se najlepše zahvaljujemo vsem 
avtorjem in organizacijam, ki so prispevali svoja 
besedila, fotografije in informacije, ki so omogočile 
kompilacijo priročnika. Zlasti so bila uporabna naslednja 
gradiva in informacijski viri: 

• Vsa gradiva s strani IEE podprtega projekta 
PRESTO - Promoting Cycling for Everyone as a Daily 
Transport Mode. (www.presto-cycling.eu)

• CROW National information and technology 
platform for infrastructure, traffic, transport and 
public space, Design manual for bicycle traffic, 
Record 25, Netherlands

• FGSV - Forschungsgesellschaft für Straßen- und 
Verkehrswesen

• S strani IEE podprta spletna podatkovna zbrika 
Eltis študij primerov (www.eltis.org)

• Priročnik Urb-AL project: Integrating cycling in 
traffic engineering in Latin American and European 
medium sized cities, ki so ga napisali Ton Daggers, 
Jeroen Buis, Ruud Ditewig, Claus Köhnlein, Walter 
Vogt, Stefan Alber and Jutta Deffner

• GTZ (Publisher) / Godefrooij, Tom; Pardo, 
Carlosfelipe; Sagaris, Lake (Editors) (2009): 
Cycling-Inclusive Policy Development. A Handbook. 
Eschborn, Utrecht. (www.sutp.org)

• Trendy Travel Project

• Büttner et al. (2011): Optimising Bike Sharing in 
European Cities. A Handbook. (www.obisproject.
com)

• Publikacije in študije primera projekta LIFE CYCLE 
(http://www.lifecycle.cc)

• Študije primera in dokumentacija o dejavnostih 
ADFC Germany (www.adfc.de)

• Primeri dobrih praks, zbranih na nemškem 
kolesarskem spletnem portalu (www.nationaler-
radverkehrsplan.de/en/praxisbeispiele/)

• Buis, Jeroen (2001) Planning for cycling as part of 
an integrated urban transport policy: reallocating 
public space. v: Daggers, Ton; Buis, Jeroen; Vogt, 
Walter; Deffner, Jutta; Ditewig, Ruud; Koehnlein, 
Claus (2002): Integration of cycling planning in 
urban and transport planning. Handbook. Urb-Al 
project. Utrecht.

Uredniki se tudi prisrčno zahvaljujemo partnerjem 
v projektu mobile2020, ki so gradivo pregledali ter 
prispevali svoje pripombe in predloge za izboljšave: 
Willemu Boschu, Tonu Daggersu, Andreju Klemencu, 
Konradu Koseckem, Csabi Mezeiju, Gregu Spencerju, 
Wioletti Szymanski, Linasu Vainiusu in Ventzislavu 
Vassilevu.Poleg tega se za kakovostne fotografije 
zahvaljujemo Irini Aļeksejevi, Tomasu Rehaceku, 
Gregu Spencerju, Wioletti Szymaski in Markusu Müller. 
Naše zahvale gredo tudi Heidi Kemp, Lindi Strelau in 
Steffi Schwerdtfeger, ki so opravile lektorsko delo, 
in Nadii Nabaoui-Engelhard za kreativno oblikovanje 
publikacije.

    Jutta Deffner, Torben Ziel,  
                        Tomas Hefter,  Christian Rudolph

Frankfurt/Hamburg, november 2012

Urednik slovenske izdaje se za temeljit vsebinski 
prispevek k drugemu poglavju in fotografije zahvaljuje 
mag. Poloni Andrejčič Mušič. Klemen Gostiču se 
zahvaljujemo za prevod I. dela, številne konstruktivne 
predloge in nesebično pomoč pri priredbi besedil ter za 
avtorske fotografije. Zahvala gre tudi Janezu Bertonclju, 
dr. Alešu Plevniku, mag. Luki Mladenoviču, dr. Mateju 
Ogrinu in Josipu Rotarju za njihovo pomoč pri priredbi 
in za predloge za izboljšave in dopolnitve besedila. 
Hvala tudi Nini Uratarič za opravljeno lektorsko delo in 
Blanki Koron za njen prispevek k oblikovalskem urejanju 
slovenske izdaje. 

Izid priročnika je omogočil program Intelligent Energy 
Europe.

Andrej Klemenc
Ljubljana, marec 2014

Slika 9:  Kolesarski znak, Budimpešta (Madžarska)
Vir:  Schuster 2011
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1. Strateško planiranje kot 
sestavni del mobilnostne 
kulture 

Planiranje je pomemben del promocije kolesarjenja. 
Njegov glavni namen je odpraviti pomanjkljivosti v 
obstoječem stanju, določiti ciljne ukrepe in učinkovito 
uporabljati razpoložljive vire. Poleg tega pa nam 
pomaga strukturirati in organizirati za to potrebne 
naloge. Načrtovanja kolesarskega sistema ni neodvisno 
od dogajanj v prostorskem načrtovanju in v prometu, 
prav tako tudi ne more potekati mimo splošne 
razvojne politike in finančnega načrtovanja, zato je 
treba uskladiti konfliktne cilje. V procesu planiranja 
se določijo cilji. Če so usklajeni z drugimi načrti in 
interesi, je lažje izvesti ukrepe za njihovo doseganje. 
To pomeni, da strateško planiranje podpira promocijo 
kolesarjenja s tem, ko se ga uporablja kot orodje za 
učinkovito izvajanje ukrepov in doseganje ciljev.

2. Integrirane prometne politike 

V zadnjih desetletjih so začela mnoga mesta po vsem 
svetu promovirati kolesarjenje kot način urbanega 
prevoza. Vendar pa je le manjšemu številu mest 
uspelo, da so kolesarjenje integrirala kot enakopraven 
način prevoza v svoj prometni sistem.1 Uspešne politike 
razvoja kolesarstva se pripravljajo kot del celovite 
prometne politike za vse načine prevoza in jih morajo 
podpirati druge politike, kot so npr. urbanistična politika, 
prostorska politika ter celo zdravstvena in socialno-
ekonomska politika, saj vse te politike vplivajo ena na 
drugo. Na primer: izgradnja kolesarskih stez sočasno z 
izgradnjo novih hitrih mestnih vpadnic bo skoraj zagotovo 
upočasnila kolesarski promet in zmanjšala njegovo 
varnost ter posledično pripeljala do manj kolesarjenja 
in več nesreč. Celostna prometna politika uravnoteži 
različne načine prevoza s za to potrebnim prostorom 
in to tako, da vsakemu načinu prevoza nameni lastno 
funkcijo v prometnem sistemu. Rezultat tega je, da se 
skrajšajo potovalni časi za vse uporabnike prometnih 
površin. Mesto bo postalo varnejše in kakovost življenja 
se bo izboljšala za vse, tako za kolesarje kot tudi za 
tiste, ki koles ne uporabljajo.

Čeprav se to poglavje ukvarja s kolesarsko politiko, je 
bistveno, da pozornost namenimo širšim pro-blemom 
urbane prometne politike, ker se učinkovite kolesarske 
politike ne da zasnovati in izvesti ločeno od razvoja 
drugih delov prometnega sistema. Vsaka kolesarska 
politika se mora razviti kot del širše prometne politike 
in mora biti vanjo čvrsto umeščena. Promet močno 
določa podobo mesta, je bistven za gospodarstvo in ima 
lahko zelo negativne posledice na kakovost življenja 
zaradi problemov, kot so prometna varnost, hrup, 
onesnaževanje zraka ter tudi zaradi daljših potovalnih 
časov kot posledice prometnih zastojev. Mesta so se 
razvila okrog prometnih sistemov, prav tako pa so se 
prometni sistemi in mreže prilagodili mestom. Zaradi 
velike vloge, ki jo ima promet v vsakdanjem življenju 
mest, ima vse, kar je z njim povezano, velik pomen za 
splošen razvoj mest. 

Integrirano urbano prometno politiko sestavljajo vizija, 
ki vsebuje zaželen prihodnji prometni sistem mesta, 
cilji, ki jih je treba doseči, ter pregled ukrepov, tako 
materialnih (infrastruktura) kot tudi ne-materialnih 
(cene, pravila, promocija itd.), ki jih je treba izvesti 
za doseganje ciljev. Te strateško dolgoročne politike 
urbanega prometa je treba oblikovati v strategijo, ki 
vključuje:

• vizijo prometnega sistema mesta;

2   Poglavje 2 prirejeno po Buis (2001) in prirejeno.

Slika 1:  Smerokazi kolesarskih povezav v Hamburgu 
(Nemčija)

Vir:  Rudolph 2011
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• namene in cilje urbanega prometa za posamezne 
načine prevoza;

• pregled materialnih in nematerialnih ukrepov za 
doseganje namenov in ciljev.

Slika 2 prikazuje, kako so vizija, nameni, cilji in ukrepi 
medsebojno povezani, ter daje nekaj primerov. Ne 
glede na to, da imajo največji praktičen vpliv ukrepi, 
so za razvoj strategije potrebne vizije, nameni in 
cilji, saj to omogoča, da za vsak namen uporabimo 
prave ukrepe in da se ti ukrepi med seboj podpirajo. 
Nameni, cilji in ukrepi tvorijo strategijo za doseganje 
želene vizije. 

2.1 Vizija 

Vizijo lahko napišemo za katerokoli področje, toda za 
oblikovanje učinkovite urbane prometne politike je 

priporočljivo, da naredimo vizijo za celo mesto. Na 
kratko, vizija odgovarja na vprašanje kakšno mesto 
si želimo in je na ta način vodilo za razvojne politike 
mesta. Vizija lahko vključuje široko paleto izjav stališč, 
običajno pa vsebuje naslednje vidike:

• izjave o želeni kakovosti življenja v mestih: kako 
naj zgleda življenje v mestu?

• izjave o gospodarskem razvoju mesta: kako priti 
do denarja?

• izjave o pravičnosti in enakopravnosti: kako 
razdeliti bogastvo in organizirati dostop do 
storitev?

Večina teh elementov je povezanih predvsem s 
prometom, kakovostjo življenja in gospodarstvom. Toda 
tudi na pravičnost in enakopravnost lahko vplivamo z 
različnimi oblikami podpor za različne vrste prometa, 
saj bodo od podpor za kolesarje ali javni potniški promet

Slika 2:  Povezave: od vizije do ukrepov (vključno s primeri)
Vir:  Lastna ilustracija
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imeli koristi drugi sloji prebivalstva kot od podpor za 
avtomobilski prevoz.

Vizijo lahko oblikujemo s pomočjo manjših skupin 
izvoljenih predstavnikov, priporočljivo pa je, da je 
proces odprt za vse prebivalce mesta. O tem, kako 
vključiti najširšo javnost, je govora v četrtem delu - 
Komuniciranje in spremembe vedenja. 

2.2 Nameni in cilji prometne politike

Z nameni opišemo, kar je širše zaželeno. Določajo smer 
politike in imajo zelo tesno povezavo z vizijo, ker oboje 
izraža abstraktne cilje. Po drugi strani pa morajo biti 
cilji konkretni in morajo predstavljati mejnike na poti 
do želenega prometnega sistema. Cilji so lahko vmesni 
in končni. Cilji morajo vsebovati časovnico za njihovo 
doseganje ter morajo biti podani tako, da je mogoče 
objektivno meriti njihovo doseganje. 

Namen mestne prometne politike je npr. čistejše 
urbano okolje ali porast kolesarskega prometa. Ciljne 
vrednosti zmanjšanja izpustov onesnaževal zraka pa 
lahko določimo tako, da bo dosežen namen. Ponavadi 
je treba postaviti vrsto ciljev za to, da nam pomagajo 
pri doseganju splošnih namenov. Cilj bi pri tem bil 
npr. zmanjšanje vseh izpustov dušikovih oksidov (ali 
ogljikovega monoksida, finih delcev itd.) za 10 % do leta 
2020 glede na stanje v letu 2010 in za 30 % do leta 2030.

Postavljanje ciljev ni smiselno, če si poprej ne ustvarimo 
jasne predstave o splošnih namenih prometne ali 
kolesarske politike. Tako je treba začeti z definiranjem 
namenov prostorske in prometne politike.  

Splošna ideja oblikovanja namenov je definiranje 
želenega stanja; ko je to enkrat doseženo, se je lažje 
pogovarjati o specifičnih namenih. Definiranje namenov 
ima zato zelo pomembno nalogo:

Nameni strukturirajo planerske naloge. Zagotovijo 
okvir za analizo obstoječega stanja in so pomembni za 
preglednost procesa planiranja, tako za strokovnjake kot 
za laike (kateri primanjkljaj bomo rešili z doseganjem 
katerega konkretnega cilja).

Nameni, cilji in ukrepi (za doseganje namenov in ciljev) 
so neposredno povezani, saj so smiselni zgolj takšni 
ukrepi, ki pomagajo pri doseganju namenov in ciljev.

Nameni so temeljnega pomena kot skupna podlaga za 
razpravo med planerji, politiki in občani.

Splošni namen prometnega planiranja je dobra 

dostopnost (bivanja, šolanja, dela, nakupovanja, 
zabave, rekreacije itd.) različnih mest, medtem ko je 
kakovost življenja, ki vključuje zdravo okolje, osebno 
in socialno varnost ter enakopravnost, drug glavni 
cilj urbanih (prometnih) politikih. Vendar pa sta cilja 
tudi finančno in ekonomsko ravnotežje. Poglavitni 
izziv katerekoli prometne politike je, kako oblikovati 
uravnoteženo politiko, ki upošteva vse te splošne 
namene.

Cilji imajo podobno nalogo kot nameni. Razlika pa 
je v tem, da so merljivi in jasno določeni. Lahko jih 
razvijemo sočasno s politiko, ki si prizadeva doseči te 
cilje; kajti začeti kar s cilji, še preden je zasnovana 
kakršnakoli politika, bi bilo lahko precej tvegano, saj 
bi bilo težko določiti, kaj je sploh moč doseči. Lahko 
začnemo tudi z opredelitvijo namenov ter po podrobni 
analizi danega položaja določimo natančnejše in - glede 
na ugotovljen položaj - tudi primernejše cilje. 

Možne funkcije ciljev so lahko2:

• neke vrste signali, ki označujejo namero in zavezo 
za spremembo politike; 

• merila dosežkov;

• sredstvo za lobiranje, da bi pridobili večji interes 
ali vire za reševanje posameznega problema;

Še preden je mogoče postaviti cilje, pa je treba storiti 
naslednje: 

• opredeliti namene na višji ravni ali pa jih je 
potrebno razdeliti in bolj podrobno obdelati; 

• določiti primerne parametre, s pomočjo katerih 
bo mogoče oceniti, ali se promet v mestu razvija 
v želeno smer. 

Možni cilji na nižji in višji ravni za urbani prevoz so 
našteti v Preglednici 1: 

Cilji na nižji ravni Cilji na višji ravni

Skrajšan povprečni potovalni čas Dobra Dostopnost

Zmanjšanje števila mrtvih na 
leto v prometu

Visoka varnost cest-
nega prometa

Zmanjšanje deleža z osebnimi 
avtomobili opravljenih poti Številni

Zmanjšanje izpustov onesnaževal 
iz prometa Okoljski

Povečana raba kolesa Številni

Preglednica 1:  Cilji na nižji in višji ravni v prometu  
Vir:              Buis 2001

Naslednji korak po postavitvi ciljev na nižji ravni je 
določitev ciljnih vrednosti, ki kažejo na doseganje 

2  Atkins (1992)
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ciljev na nižji ravni. Možne ciljne vrednosti za urbano 
prometno politiko so npr.:

• 50 % več poti na delo/v šolo s kolesi v letu 2020 v 
primerjavi z letom 2002;

• zmanjšanje deleža potovanj z osebnimi avtomobili 
na kratke razdalje s 50 % v letu 2002 na 40 % v letu 
2020.

Ko sta pripravljena konkretna prometna politika in 
prometni načrt, lahko določimo konkretnejše cilje. 
Pomembno pa je, da namenov in ciljev ne zamenjujemo 
z ukrepi. Izgradnjo kolesarske prometne infrastrukture 
lahko obravnavamo kot cilj, vendar je obenem tudi 
ukrep za povečanje kolesarjenja. Z določitvijo skupne 
dolžine kolesarskih stez in pasov se izgubi poudarek na 
povečanju kolesarskega prometa kot splošnem cilju. 
Izgradnja kolesarske infrastrukture je lahko temelj 
strategije, vendar pa ne more zagotoviti doseganja 
ciljev, če so druga področja, kot npr. varnost, 
pomembnejša. 

2.3 Planiranje rabe prostora in 
urbanistično planiranje 

Raba prostora je izraz za funkcijsko namembnost 
posameznih delov prostora in za intenzivnost teh 
funkcij. Funkcije so lahko stanovanjska, poslovna, 
okoljska, rekreacijska, naravovarstvena, kmetijska itd. 
V mestih so glavne funkcije stanovanjska (kjer ljudje 
živijo), zaposlitvena (kjer ljudje delajo) in poslovna 
(kjer ljudje nakupujejo in se zabavajo). Intenzivnost 
rabe prostora lahko definiramo kot število prebivalcev 
ali zaposlenih na hektar ali kvadratni meter, za poslovno 
rabo prostora pa s številom in velikostjo trgovin, 
restavracij, prostorov za kulturne dejavnosti itd. ali s 
številom obiskovalcev na hektar ali kvadratni kilometer.

Raba prostora ima velik vpliv na promet v mestu, saj 
se ljudje prevažajo, da bi prišli na delo, da bi opravili 
nakupe ali obiskali prijatelje. Razdalje med temi 
funkcijami določajo, kako daleč bodo ljudje potovali, 
in vplivajo na izbiro prometnega sredstva. Če ima nekdo 
službo čez cesto, se bo do nje verjetno opravil peš. Če 
ima do nje pet kilometrov, se lahko odpravi s kolesom. 
Če pa je služba več ko 15 kilometrov stran, pa se bo 
skoraj zagotovo odločil bodisi za prevoz z avtom bodisi 
z javnim prevozom. 

Zavedanje o tem, da ima planiranje rabe prostora 
lahko in bi moralo imeti največjo vlogo pri politikah, ki 
težijo k reševanju problema prometa v mestu in njegovi 
okolici – se pravi, da planiranje rabe prostora vpliva na 
promocijo pešačenja, kolesarjenja in javnega prevoza 

–, je relativno novo. Kljub temu pa se ga že uporablja 
v praksi. Integrirana prometna politika, ki si res zasluži 
to ime, ne sme biti ločena od prostorskega planiranja. 

Prvo vprašanje, ki si ga moramo zastaviti pri strateškem 
planiranju, je vprašanje, kaj naj bi bili nameni 
prostorskega planiranja. Možni nameni so lahko:

• zmanjšanje prometa zaradi zmanjšanja dolžin 
potovanj s pomočjo približanja ciljnih krajev 
potovanj; 

• zmanjšanje motoriziranega prometa s povečanjem 
pešačenja in kolesarjenja na osnovi zmanjšanja 
potovalnih razdalj;

• zmanjšanje prometa s tem, da na eni lokaciji 
zagotovimo več funkcij (bivanje, delo in 
nakupovanje); 

• zagotavljanje primernega in privlačnega okolja za 
pešačenje in kolesarjenje;

• povečanje zbirnih območij (catchment-areas) za 
javni prevoz;

Kako lahko zagotovimo doseganje teh namenov? Ker 
sta funkcija in intenzivnost dva parametra, ki določata 
rabo prostora, sta tudi ključna pri razvoju prostorskega 
plana. 

Gostota poselitve mest se razlikuje tako po državah 
tudi glede na zgodovinska obdobja. V globalnih 
razmerah so azijska in afriška mesta gosteje poseljena 
od tistih v Evropi in severni Ameriki. Mesta, kot so npr. 
Budimpešta, Hamburg, Dunaj in Akra, imajo vsa med 
1,7 in 2 milijona prebivalcev. Toda gostota prebivalstva 
v njih je med 1.399 preb./km² in 10.613 preb/km² (glej 
Preglednico 2).

Mesto Država Št. prebivalcev preb/km2

Budimpešta Madžarska 2 milijona 3.301
Houston ZDA 2 milijona 1.399
Hamburg Nemčija 1,8 milijona 2.381
Dunaj Avstrija 1,7 milijona 4.132
Praga Češka 1,3 milijona 2.534
Akra Gana 1,9 milijona 10.613
Hongkong Kitajska 7 milijonov 6.390
Delhi Indija 16,8 milijonov 11.297

Preglednica 2: Gostota prebivalcev v različnih mestih.

Vir:                 Wikipedia 2012

Mesta z nizko gostoto prebivalstva obsegajo večje 
ozemlje za enako število ljudi in delovnih mest kot 
mesta z visoko gostoto in so zato manj primerna za 
kolesarjenje in pešačenje. Ker avtomobili potrebujejo 
veliko prostora in ker javni prevoz zahteva, da veliko 
prebivalcev živi v bližini postajališča, je uporaba 
avtomobilov v mestih z nizko gostoto poselitve velika, 
medtem ko je raba javnega prevoza majhna. V gosto 
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naseljenih mestih pa je manj osebnega avtomobilskega 
in več javnega prevoza. Newman in Kenworthy3 sta 
ugotovila, da je poraba energije za promet na prebivalca 
višja zaradi večje uporabe osebnih avtomobilov in 
daljših prevoženih razdalj.

Prostorska ločitev med delom in bivanjem, do katere 
je prišlo med industrijsko revolucijo in se je v 20. 
stoletju še zlasti uveljavila v večini severno ameriških 
in evropskih mest, je imela za posledico vedno večje 
potovalne razdalje (še posebej v mestih z nizko gostoto) 
ter vedno več avtomobilskega prometa. Zagotavljanje 
urbanih območij z mešano rabo prostora, se pravi 
prostora, ki zagotavlja bivanje, delo in dejavnosti 
potrošnje, še posebej v mestnih središčih in na vozliščih 
javnega prometnega sistema, ljudem omogoča, da 
živijo v bližini delovnega mesta in da za prevoz na 
delo ali v šolo ter po nakupih in obiskih, pešačijo in 
kolesarijo oziroma uporabljajo javni prevoz in različne 
kombinacije omenjenih načinov prevoza.

Na koncu je v skoraj vseh razvitih industrijskih državah 
prišlo do pospešene sub-urbanizacije, se pravi, 
da so se ljudje in poslovne dejavnosti preselile iz 
preobremenjenih mestnih središč na obrobja mesta, 
prebivalci pa so se razselili v širšo okolico mesta. 
Posledica tega so vedno daljše in pogostejše vožnje. 
Zaradi razpršenosti ciljnih točk potovanj (mestno jedro 
ni bilo več edino oz. najbolj pomembno območje, saj 
so se npr. predvsem trgovske in storitvene dejavnosti 
preselile na obrobja mesta) tako javni potniški prevoz 
ni mogel ustrezno pokrivati potreb po mobilnosti. Ker 
so tudi razdalje postale vse daljše, tudi kolesarjenje 
ni bilo več alternativa. Osebni avto je tako postal 
najpomembnejše prevozno sredstvo. Masovna rast 
uporabe osebnega avtomobila je sicer omogočila eno-
stavne in daljše prevoze, vendar je v 50-ih, 60-ih in 70-
ih letih prejšnjega stoletja pripeljala tudi do vse večje 
prometne gneče in zastojev v mestnih središčih. To je 
vodilo do selitve vse več poslovnih, trgovskih in drugih 
komercialnih dejavnosti na lokacije, ki so bile lažje 
dostopne z avtomobilom. Tako je prišlo do začaranega 
kroga. Posledice niso bile le vse daljše poti in vse 
večja odvisnost od osebnega avtomobila, temveč tudi 
propad mestnih središč. Namesto srednjega razreda, 
poslovnežev in investitorjev, ki so se naselili zunaj 
mesta, so mestna središča postala domovanje tistih, ki 
si niso mogli privoščiti, da bi se preselili ven iz mesta. 
V mestnih središčih so se skoncentrirali revščina, 
nezaposlenost in vrsta z njimi povezanih socialnih 
problemov. Do tega je prišlo v večini zahodno-evropskih 
mest in po padcu železne zavese tudi v mestih vzhodne 
Evrope.

3  Newman and Kenworthy (1999)

2.4 Urbanistični razvoj in planiranje v 
zgodovinskem kontekstu

Osnove velikega dela sodobnih evropskih mest 
so se vzpostavile skozi srednji vek in renesanso. 
Predindustrijska mesta so bila majhna, v njih je 
prevladovala mešana raba prostora in vse je bilo dostopno 
s pešačenjem. Bila so gosto naseljena in mestno jedro je 
bilo središče oblasti, trgovine in siceršnjega mestnega 
življenja. Bogati in vplivni so skupaj s svojo služinčadjo 
živeli v središču me-sta, reveži pa so živeli na obrobju 
ali zunaj mesta. Povpraševanje po najboljših lokacijah 
v središču mesta je povečalo vrednost tamkajšnjih 
parcel in motiviralo njihove lastnike, da jih maksimalno 
izkoristijo, kar je pripeljalo do zelo goste poselitve.

Ta struktura in podoba evropskega mesta se je spremenila 
z industrijsko revolucijo. Mesta so se širila in okoli 
srednjeveških jeder so začeli rasti okolje onesnažujoči 
industrijski centri, skupaj s cenenimi prebivališči za 
njihove delavce. Mesta so hitro rasla in zdelo se je, 
da je njihovo rast nemogoče kakorkoli nadzorovati. 
Zaradi prenaseljenosti, pomanjkljive oskrbe s pitno 
vodo, pomanjkljivih sanitarij in kanalizacije ter zaradi 
onesnaževanja, kriminala in prometne gneče (ne zaradi 
avtomobilov, temveč zaradi kočij) so mesta izgubila 
privlačnost za bivanje.

Medtem ko so se v srednjem veku bogati meščani 
gnetli okoli mestnega središča, so v obdobju razvoja 
industrijskih mest premožni pobegnili v na novo zgrajena 
predmestja, stran od mestnega dima, smradu in gneče. 
Ta razvoj je vtisnil neizbrisljiv pečat na urbanistično 
planiranje in na stališča do razvoja mest od sredine 19. 
stoletja dalje. Industrializacija je povsod v zahodnem 
svetu, najbolj značilno in množično pa v Angliji in ZDA, 
vodila do osiromašenja mestnih središč in naseljevanja 
bogatejših slojev v novih, zgolj bivanju in zasebnim 
zabavam namenjenih naseljih v bližini mest. Sub-
urbanizacija je s svojimi problemi zajela tudi evropski 
kontinent, vendar praviloma z manj ekstremnimi učinki 
in številnejšimi izjemami. 

Industrializacija je na začetku 19. stoletja tudi v Parizu 
vodila do hitre rasti primestnih naselij enodružinskih 
vil in hiš. Verjetno bi tudi Pariz sledil britanskim 
izkušnjam, če ne bi Napoleon III. od mestnega urbanista 
barona Haussmana zahteval, da uresniči njegovo vizijo 
veličastne prestolnice. Hausmann je v gosto naseljeno 
srednjeveško mesto jedro usekal široke bulvarje in ob 
njih postavil šest in več nadstropne sodobne stavbe, 
ki pa so morale kazati veličino cesarstva, zato cenena 
gradnja ni prišla v poštev. Da bi lahko financirali gradnjo 
dragih stavb, so morale ustrezati zahtevam bogatašev 
in srednjega razreda, saj delavci in nižji uslužbenci niso 
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imeli sredstev za nakup ali najem kakovostih stanovanj. 

Premožnejše sloje je bilo torej treba zadržati v mestu in 
to so storili z davčnimi olajšavami, zaradi katerih je bil 
nakup novozgrajenih stanovanj ob bulvarjih privlačen. 
Tako je prišlo do pozitivne povratne zanke: ker so bogati 
in premožni ostali v mestu, so si tudi tisti, ki so stremeli 
k bogastvu in razkošju, hoteli ostati oz. priti v mesto. 
Za razliko od srednjega razreda v Angliji, ki je v težil 
k nakupu vil v predmestjih in novo nastalih naseljih 
okoli velikih mest, so bile sanje francoskih pripadnikov 
srednjega razreda veliko in udobno stanovanje v centru 
Pariza; ta tendenca se je ohranila do danes. 

Napoleonova vizija in Haussmanov urbanistični plan 
sta s podporo davčne politike omogočila in uresničila 
alternativo spontanemu trendu sub-urbanizacije 
urbanega prostorskega razvoja industrijske družbe ter 
pokazala, da je mogoče vzpostaviti protiutež silam 
prostega trga. Kasneje so tudi druga mesta izvedla 
ukrepe prostorske politike, ki so omejili (in omejujejo) 
spontane težnje k sub-urbanizaciji. Seveda vsem ni 
uspelo tega trenda zadržati tako uspešno kot Parizu, 
je pa sub-urbanizacija v Evropi manjša kot v ZDA. 
Po drugi svetovni vojni je bila v državah s planskim 
gospodarstvom sub-urbanizacija še šibkejša kot v 
Zahodni Evropi. Toda s padcem železne zavese se je 
začela zelo hitro širiti. Zaradi pomanjkanja ustreznih 
politik oz. protiukrepov se je mnogo mest v nekdanjih 
komunističnih državah v Evropi ujelo v začaran krog 
propada mestnih središč in hitrega razvoja razpršene 
poselitve na vse bolj oddaljenih obrobjih. 

2.5 Politike, ki vključujejo kolesarjenje 

Še posebej v zadnjih dveh desetletjih so mesta po vsem 
svetu začela podpirati kolesarjenje kot način prevoza 
v mestih. Vendar pa je le nekaterim uspelo integrirati 
kolesarjenje kot polnopraven del svojega prometnega 
sistema. Pogosto je, ne glede na vzpostavljene kolesarske 
steze in pasove, kolesarjenje ostalo obrobno in še vedno 
v prvi vrsti obravnavano kot način rekreacije, medtem 
ko je kolesarska infrastruktura slabo izkoriščena ali 
pa po njej vozijo in/ali parkirajo avtomobili. Za to 
je možnih več razlag. Kritiki radi navajajo prometno 
kulturo in vrednostna stališča (pri čemer jim mnogi 
nekritično pripisujejo značilnosti naravnih dejstev in ne 
družbenih pojavov), podnebje in hribovito topografijo. 
Čeprav teh vplivov ne kaže zanemarjati, pa so ponavadi 
glavni krivci slabo pripravljeni in/ali izvedeni projekti 
brez jasnih in med seboj celostno povezanih namenov, 
ciljev, ukrepov ter njihove evalvacije in učnih procesov 
za odpravo napak in izboljšanje stanja.

Še vedno prevladuje napačno prepričanje, da je 
za spodbujanje kolesarjenja dovolj zgraditi nekaj 
kolesarskih stez in začrtati čim več kolesarskih pasov. 
Lepe kolesarske povezave skozi parke in rekreacijska 
območja ter široke kolesarske steze (a le tam, kjer je 
za to prostor) sicer ustvarjajo priložnosti, da se mestni 
veljaki v medijih pojavijo kot veliki zagovorniki in 
podporniki kolesarjenja, vendar s takšnim pristopom 
kolesarjenje nikoli ne bo vzcvetelo kot način prevoza 
v mestu.

Spodnji razdelek poskuša razložiti, kako bi bilo treba 
gledati na kolesarjenje in ga obravnavati kot sestavni 
del prometne politike in prostorskega planiranja, da bi 
zagotovili osnovne pogoje za to, da postane polnopraven 
način prevoza v mestu.

2.5.1 Urbanistična in prometna politika 

Urbanistično in prometno planiranje je v osnovi 
oblikovanje in preoblikovanje urbanega prostora. 
Integrirana prometna politika bi morala določiti, kako 
in kdaj bo prišlo do implementacije mestnih prometnih 
načrtov. Trajnostni urbani mobilnostni načrt (Sustainable 
Urban Mobility Plan - SUMP), ki ga poznamo tudi pod 
imenom trajnostni urbani prometni načrt (Sustainable 
Urban Transport Plan - SUTP), je tako rezultat urbane 
prometne politike.4

Le nova mesta ali nove mestne četrti lahko zgradimo 
povsem na novo in pri tem brez omejitev upoštevamo 
vse možnosti. Vendar je danes večina urbanističnega 
in prometnega planiranja soočena z omejitvami že 
zgrajenega okolja. Tako je urbanistično in prometno 
planiranje danes zelo zahtevno, saj ne začenja z 
nepopisanim listom, ker večina urbanega prostora 
že ima svojo funkcijo. Če torej želimo zagotoviti 
infrastrukturo za avtomobile, boljši javni prevoz ter/ali 
olajšati pešačenje in kolesarjenje, moramo urbanemu 
prostoru dati novo funkcijo. Najsi spremenimo zelenice 
v ceste, na cesti zagotovimo prednostni prostor za javni 
prevoz, odvzamemo prostor za parkiranje avtomobilom 
ter ga namenimo kolesarskim stezam in pločnikov – 
vedno nekaj izgubimo, da pridobimo nekaj novega. 
Zavedanje tega je bistvenega pomena, saj smo še zlasti 
pri načrtovanju kolesarskega prometa v skušnjavi, da 
zagotovimo ustrezne kolesarske povezave le povsod 
tam, kjer je še prostor, medtem ko že “zaseden” 
prostor obravnavamo tako, kot da na njem ni mogoče 
vzpostaviti neposrednih, neprekinjenih, hitrih in 
varnih kolesarskih povezav oz. da na njem sploh ni 
mogoče vzpostaviti kakršnekoli kolesarske povezave. 
Vendar integriran pristop kolesarskega in prometnega 
planiranja upošteva vse načine prevoza in ne dopušča, 

4  EU (2012)
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da bi se katerega že vnaprej pustilo ob strani. 

Po tem, ko oblikujemo vizijo mesta, njen prometni 
sistem in določimo namene (glej poglavje 2.2), je za 
doseganje slednjih treba oblikovati politiko. Vizija 
in nameni pretežno določajo, kaj se pričakuje od 
prihodnjih ukrepov. Mesto, katerega vizija določa, da 
je njegova glavna skrb vzdrževanje ter krepitev razvoja 
in konkurenčnosti svojega pristanišča, bo sprejelo 
drugačne prioritete in ukrepe na področju razvoja 
prometa in prometne infrastrukture kot mesto, ki hoče 
okrepiti svojo privlačnost zgodovinskega in za turiste 
privlačnega mesta. 

Večina mest pa bo prometno politiko utemeljila na: 

• namenih, da ljudem zagotovi hitrejšo, varnejšo 
in/ali udobnejšo pot do želene destinacije; 

• prizadevanjih za večjo kakovost življenja oz. na 
tem, da bo življenje v mestu bolj varno, zdravo in 
privlačno;

• prizadevanjih, da bosta promet in prometni sistem 
podpirala zdrav gospodarski razvoj. 

Prometna gneča je pogosto eden glavnih problemov, 
s katerimi se soočajo prometne politike. Ker gneča 
zmanjšuje mobilnost in negativno vpliva na kakovost 
življenja in okolja v mestu ter na gospodarstvo, ima 
učinkovita politika zmanjšanja prometnih zastojev 
za mesto več namenov. Vendar pa pri tem ni lahkih 
rešitev. Bistveno je, da k problemu pristopimo celovito 
in upoštevamo vse prevozne načine. Na širitev cestnega 
omrežja kot eno najbolj pogosto predlaganih rešitev 
bi morali pogledati s kritičnimi očmi in temeljito 
preveriti, ali lahko izpolni svoje obete. Velikokrat se bo 
verjetno izkazalo, da temu ni tako, saj izkušnje mest 
po vsem svetu kažejo, da več cest za sabo potegne tudi 
več avtomobilskega prometa, kar morebiti vodi do še 
več prometnih zastojev. 

Pri zmanjševanju prometne gneče sta najbolj učinkovita 
integrirana prometna politika in prometno planiranje, 
ki si prizadevata narediti alternative avtomobilskemu 
prevozu čim bolj privlačne. Mesta, ki sledijo tovrstnim 
politikam, se soočajo z manjšo prometno gnečo in 
krajšimi potovalnimi časi. Eden najboljših primerov 
za to je Singapur, ki zelo omejuje prevoz z osebnimi 
avtomobili, ima visoko gostoto poselitve in zelo 
dober javni prevoz. V njegovem središču celo med 
prometnimi konicami  hitrost avtomobilskega prometa 
ne pade pod 30 km/h, medtem ko je le-ta v mestih, ki 
ne omejujejo avtomobilskega prometa, 5 do 10 km/h. 
Čeprav ni posplošenih rešitev, pa je lahko koristen 
naslednji pristop, ki temelji na prometnem načrtu za 
vse načine prevoza:

• na glavnih povezavah dajte prednost javnemu 
prevozu oz. mu v vsako smer rezervirajte vsaj en 
vozni pas;

• na ta način povežite stanovanjske predele mesta z 
glavnimi prometnimi cilji v mestu, kot so upravno 
in poslovno središče, univerza itd.

• visoko kakovosten javni prevoz mora zagotavljati 
prevozne storitve z visoko frekvenco (podzemna 
železnica, tramvaj ali avtobusne proge s 
prednostnimi voznimi pasovi; 

• načrtujte osnovno strukturo cestnega omrežja in 
posameznim cestam določite funkcije:

• oblikujte glavno cestno omrežje mestnih 
vpadnic za vozače in obvoznic za tranzitni 
promet;

• določite območja z umirjenim prometom 
(stanovanjske soseske) ter območja za pešce 
(mestna središča), v katerih je vožnja z 
osebnimi avtomobili zelo omejena ali celo 
prepovedana;

• določite povezovalne ceste med mestnimi 
vpadnicami in območji umirjenega prometa.

• oblikujte mrežo kolesarskih povezav med 
stanovanjskimi soseskami in glavnimi prometnimi 
cilji v mestu ter naredite načrt za kolesarska 
parkirišča v mestu (glej poglavje 2.6);

• pripravite politiko parkiranja in načrte za parkirišča 
osebnih avtomobilov v mestu.

2.5.2 Vključevanje kolesarjenja v integrirano 
mestno prometno politiko 

Ker večino prometnih problemov v mestih povzročajo 
avtomobili, je del rešitev povezan z omejevanjem 
njihove uporabe. To ne pomeni, da avtomobile 
obravnavamo kot “slabe” in da se je proti njim treba 
boriti in jih omejevati kjerkoli in kadarkoli. To predvsem 
pomeni, da se raba avtomobilov časovno, prostorsko in 
namensko omeji povsod tam, kjer so lahko drugi načini 
prevoza primernejši in/ali učinkovitejši. To pušča 
prostor avtomobilskemu prometu predvsem tam, kjer 
ga zaradi pomanjkanja alternativ ni mogoče ustrezno 
nadomestiti.  

Če k temu pristopimo tako, potem je jasno, da 
enakopravna obravnava kolesarjenja kot načina prevoza 
v mestu ter podpiranje povečanja deleža s kolesi 
opravljenih poti v mestu ne pomeni le omogočanje in 
spodbujanje kolesarjenja, temveč tudi omejevanja 
tekočega in stoječega avtomobilskega prometa. 
Potrebujemo torej bolj integrirano prometno politiko, 
ki sicer vključuje planiranje kolesarjenja, vendar le kot 
sestavnega dela širše strategije za vse prevozne načine 
v mestu. Takšna strategija si ne le prizadeva narediti 
kolesarjenje bolj privlačno (pull-policy), temveč si 
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prizadeva tudi za to, da bo osebni motorizirani prevoz 
manj privlačen (push-policy). Ob tem pa se seveda 
izboljšajo tudi možnosti za pešačenje in storitve 
javnega potniškega prevoza.

V več evropskih državah (med drugim v Nemčiji, 
Danski, Nizozemski, Švici in Franciji) sledijo temu 
pristopu in v mestih omejujejo avtomobilski promet 
ter si prizadevajo narediti pešačenje, kolesarjenje in 
javni prevoz bolj privlačne. Pri tem prometne politike 
uporabljajo širok nabor orodij, ki jih lahko razporedimo 
v tri sklope: 

1. infrastrukturni ukrepi za omejevanje rabe 
avtomobila in krepitev alternative, med katere 
spadajo:

• novi vozni pasovi, rezervirani za javni prevoz;
• ulice ali območja brez motoriziranega prometa 

v mestnih središčih;
• umirjanje prometa v stanovanjskih soseskah;
• mreža kolesarskih povezav, ki pokriva celotno 

mesto, ter parkirišča oz. stojala za parkiranje 
koles v mestu; 

2.  ekonomski ukrepi, kot so: 

• visoke dajatve na gorivo in uporabo osebnih 
vozil na javnih prometnih površinah (Danska);

• plačljivo parkiranje v osrednjem delu mesta;
• plačljiv dostop z osebnim avtomobilov v mestno 

središče (Singapur, Oslo, London);
• subvencioniran javni prevoz;

3.  pravni in organizacijski ukrepi, kot so:

• časovne omejitve dostave v centru mesta s 
tovornjaki, kombiniranimi in osebnimi vozili;

• možnost, da se na vlak, tramvaj ali avtobus 
vzame kolo;

• zmanjšanje hitrosti prometa v celotnem mestu 
(Gradec);

• urejanje parkiranja po različnih delih mesta 
(stanovanjske soseske, mestno središče, 
poslovne in trgovske četrti itd.);

• nadzor nad parkiranjem in sankcioniranje 
ilegalnega parkiranja;

• mobilnostni načrt za javne ustanove ter javna in 
zasebna podjetja; 

Seveda prometne politike in ukrepi največkrat vsebujejo 
infrastrukturne, ekonomske, pravne in organizacijske 
vidike. Ob tem pa bi morala prostorska politika podpirati 
povečanje gostote poselitve in skrajšanje poti ter s tem 
podpreti prizadevanja prometne politike za večji delež 
z javnim prevozom in kolesi opravljenih poti v mestu. 

Učinki teh nekolesarskih ukrepov in politik na 
kolesarjenje so lahko precejšnji. Velikokrat se je 
že pokazalo, da so te politike in ukrepi k izboljšanju 
pogojev za in k razmahu kolesarjenje v mestih prispevali 
več kot pa izgradnja kolesarskih stez. 

V Amsterdamu je npr. v 90-ih letih 20. stoletja prišlo 
do porasta kolesarjenja v središču mesta predvsem 
zaradi omejevanja avtomobilskega prometa, predvsem 
z visokimi parkirninami. Raziskave so pokazale, da je k 
temu le malo prispevala nova kolesarska infrastruktura. 
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3. Elementi integriranega 
prometnega planiranja v praksi 

Prometno planiranje ni zgolj uporaba tehničnih 
rešitev, temveč predvsem iskanje kompromisa med 
različnimi interesi. Javni prostor je omejen in vsaka 
interesna skupina želi imeti svoj del. Pešci, kolesarji, 
vozniki avtomobilov in uporabniki javnega prevoza so 
močne interesne skupine, ki se borijo za svoj prostor. 
Dejansko pa je teh skupin še več: lastniki lokalov želijo 
v območjih za pešce razširiti svojo dejavnost z letnimi 
vrtovi na javnih površinah, svoj prostor potrebujejo 
tudi taksisti, izposojevalnice koles in avtomobilov itd. 
Poleg tega so sredstva in viri omejeni, tako da moramo 
pri načrtovanju ukrepov za izboljšanje pogojev za 
kolesarjenje in njegovo promocijo imeti v mislih tudi 
to, da jih najučinkoviteje uporabimo. 

Izkušnje so pokazale da za nepristransko uravnoteženje 
interesov potrebujemo nadrejene prometne načrte. 
“Upoštevanje načrtov je najboljša možnost za zaščito 
interesov kolesarjev.”5 Strateški načrti se pripravljajo 
na različnih ravneh. Osnova so nacionalni načrti, ki se 
osredotočajo predvsem na vizijo in splošne cilje na 
državni ravni. Lokalni ali regionalni trajnostni prometni 
oz. mobilnostni načrti so potrebni za oblikovanje zamisli, 
ki vključujejo vse načine prevoza, ter tem, kako jih 
uresničiti na najbolj optimalen način, tako da rešitve za 
en način prevoza ne bodo onemogočale rešitev za drug 
oz. druge načine prevoza. Upoštevajoč tako nacionalne 
kolesarske načrte kot lokalne trajnostne prometne 
načrte, lokalne kolesarske strategije vsebujejo 
nacionalne in lokalne namene in cilje.

Slika 3:  Odnosi med plani 
Vir:  Lastna ilustracija

“Ne glede na prednosti načrtovanja pa je kolesarska 
politika pogosto ad hoc proces. Temu je tako 

5  CROW (2007)

predvsem zato, ker kolo oz. kolesarjenje samo po 
sebi ne predstavlja večjih problemov in se mu posveča 
pozornost le takrat, ko je treba rešiti problem drugih 
uporabnikov cest. Poleg tega je kolesarska politika 
tudi zelo protislovna. Ljudje tudi kolesarijo iz zelo 
različnih vzgibov in razlogov. Kolesarjenje jim je v 
veselje, ker je zdravo, zabavno, hitro, preizkušeno 
in dobro za okolje in dokler je po mestu kljub oviram 
in ne najbolje urejenim povezavam oz. infrastrukturi 
mogoče kolesariti, temu nihče ne posveča redne 
pozornosti, čeprav bi bilo logično, da bi jo. Na splošno 
rečeno je lokalna prometna politika močno opredeljena 
s prometno politiko na regijski ravni, ki jo določajo 
pristojne regijske oblasti. Enako velja za kolesarsko 
politiko. Vendar pa je poleg nuje po usklajevanju politik 
in administrativnih ukrepov potrebna tudi koordinacija 
“na cesti”. Kolesarske povezave so večinoma lokalnega 
značaja in jih je treba vzpostaviti na lokalni ravni. Ob 
tem pa mnogokrat prečkajo občinske meje, zato je 
nujna koordinacija.”6 

Do planiranja najpogosteje pride, ker tako zahteva 
zakonodaja. To velja v prvi vrsti za prostorsko planiranje, 
ki določa organiziran razvoj naselij. Poleg tega obstaja 
tudi sektorsko planiranje, ki pokriva specifična 
vprašanja, npr. šolstvo, zdravstvo, železniški promet 
itd. Vse te obvezne plane imenujemo formalni plani. 
Pogosto se jih izvaja po naprej določenih postopkih. 
Na drugi strani je postalo neformalno planiranje vse 
bolj razpršeno. Sestavljajo ga planerska orodja in 
postopki, ki so zato, ker niso v naprej določeni, mnogo 
bolj prilagodljivi. Uporablja se ga v podporo formalnim 
planom ali za izdelavo planov tam, kjer to zakonsko ni 
obvezno. V praksi je pogosto mogoče povezati formalno 
in neformalno planiranje. Preglednica 3 prikazuje 
primerjave med formalnim in neformalnim planiranjem. 

Ali je kolesarstvo del formalnega ali neformalnega 
procesa planiranja, je odvisno od situacije v vsaki državi. 
EU priporoča pripravo in izvedbo trajnostni prometnih oz. 
mobilnostnih načrtov, vendar ti niso obvezni. Vendar pa 
lahko vlade lokalnim skupnostim predpišejo, da morajo 
te načrte obvezno pripraviti. Kakorkoli že, če lokalna 
skupnost pripravi trajnostni mobilnostni načrt, le-ta 
običajno vključuje tudi kolesarstvo. Toda kolesarstvo je 
lahko tudi predmet drugih formalnih planov. 

Dokler to ne vpliva na zakonodajo, je mogoče pripraviti 
tudi neformalne načrte za kolesarski promet. Seveda ne 
bodo imeli enake teže kot formalni načrti, kljub temu pa 
lahko vplivajo na politiko. V naslednjih poglavjih bomo 
predstavili primere formalnih in neformalnih načrtov. 
Ali so ti pravno obvezujoči ali ne, je odvisno od države 

6  CROW (2007)
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do države. Največkrat pa so nacionalni kolesarski načrti 
neformalni, medtem ko izdelavo občinskih trajnostnih 
mobilnostnih načrtov ponekod predpisuje zakon. 

3.2 Trajnostni občinski mobilnostni 
načrt (Sustainable Urban 
Mobility Plan - SUMP)

Načrtovanje razvoja naselij in načrtovanje 
prometa sta tesno povezana. Potovanja oz. vožnje 
imajo vedno nek namen, npr. priti na delo, opraviti 
nakupe, obiskati prijatelje itd. Ker so danes 
delo, izobraževanje, oskrba z živili, zabava itd. 
prostorsko med seboj vse bolj ločeni oz. oddaljeni, 
so ljudje za zadovoljevanje svojih potreb prisiljeni 
k vse več in vse daljšim potovanjem (glej poglavje 
2.3). Tako je naraščanje (osebnega) prometa 
pravzaprav rezultat razvoja naselij. 

EU za soočenje s problemi mobilnosti priporoča 
pripravo in izvedbo trajnostnih občinskih 
mobilnostnih načrtov. Le-ti niso obvezni (v kolikor 
tega na predpišejo nacionalne vlade), vendar 
pomagajo lokalnim skupnostim, da kar najbolj 
optimalno izkoristijo in razvijajo prometno 
infrastrukturo, vzpostavijo koordinacijo med 
različnimi načini prometa ter promovirajo tiste, ki 
najmanj obremenjujejo okolje.9 

9  EU (2007)

Formalno planiranje Neformalno planiranje
Obveza pravno obvezujoče politično obvezujoči
Časovna         
dimenzija

srednjeročni kratko do srednjeročni

Prostorska     
dimenzija

večja območja   
(država, regija, občina)

projektna usmerjenost, manjša območja                 
(nasleja, deli občin ali regije)

Soudeležba formalni postopki;
predlog od zgoraj navzdol

neformalni, kooperativni postopki;
predlog od spodaj navzgor

Prioritete planska usmerjenost akcijska usmerjenost

Prednosti
omejujoči in določujoči; normativni;  
sposobnost presoje konfliktov in uveljavitve 
odločitev 

proaktivni;  
odprt do uporabnikov

Slabosti Hierarhično-centralistični;  
nefleksibilni

omejen vpliv, če sodelujoči niso spodobni skleniti  
kompromisov

Preglednica 3: Formalno in neformalno planiranje  
Vir:                 Krappweis 2008

3.1 Nacionalne kolesarske strategije

Z oblikovanjem nacionalne strategije razvoja kolesarstva 
vlada izpostavi svojo politično zavezo promoviranja 
kolesarstva kot sestavnega dela trajnostnega razvoja 
prometa. Ukrepi, predlogi in podporne sheme, ki 
jih vsebuje tak dokument, so namenjeni znatnim 
izboljšavam osnovnih pogojev za kolesarjenje kot 
sestavnega dela prometa v vsej državi. Vendar pa 
je jasno, da se promocije kolesarstva in povečanja 
uporabe koles kot prometnih sredstev ne da zakonsko 
zaukazati. Kolesarska politika potrebuje vztrajnost 
in kontinuiteto. To vključuje osveščanje javnosti na 
primeren način in podporo pri popularizaciji kolesarstva 
med prebivalstvom, seveda da bi čim več ljudi izbralo 
kolo,  ko se odločajo, s katerim prometnim sredstvom 
bodo opravili neko pot.7

Namen nacionalne kolesarske strategije je vpeljava 
novih metod in strategij implementacije promocije 
kolesarjenja, oblikovanje priporočil za izvedbene 
dejavnosti ter oblikovanje splošne pozitivne 
naravnanosti in podpornega okolja za kolesarjenje. Prav 
tako lahko zasnuje sheme finančne podpore določenim 
ukrepom, kot so npr. izgradnje kolesarskih povezav 
ali razvoj lokalnih kolesarskih strategij, ter opredeli 
proračunske in zunaj proračunske vire na državni ravni 
za te namene8. Ponavadi tudi določi namene in področja 
dejavnosti, ki jih morajo upoštevati procesi planiranja 
na lokalni ravni. 

7  BMVBS (Ed.) (2002)
8  BMVBS (Ed.) (2002)
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vozači (garderobe, kolesarska parkirišča in 
omejitve parkiranja avtomobilov so močne 
spodbude, da se ljudje tudi na večje razdalje 
v službo vozijo s kolesom).

• Primerjava stroškov in koristi investicij 
v kolesarsko infrastrukturo za občine 
(investicije v kolesarsko infrastrukturo 
prihranijo izdatke, saj se zmanjšajo stroški 
avtomobilskega prometa). 

• Promocija kolesarjenja:

• Kampanja pozitivnega imidža kolesarstva na 
letališču Schiphol. 

• Brošure in bilteni o različnih kolesarskih 
projektih. 

• Rezultati:

• Porast uporabe koles nasploh.
• Kljub temu pa tudi hitra rast uporabe 

avtomobila. 
• Velik napredek pri znanju o kolesarskih 

navadah. 
• Spoznanje, da ni mogoče na vse vidike 

vplivati s kolesarskimi politikami. 
• Spoznanje, da je potreben integralni pristop 

k načrtovanju kolesarstva in razvoja naselij. 
• Strategija je pripomogla k širšemu dojemanju 

smisla in namena kolesarskega prometa. 
• Spoznanje da na povečanje družbene potrebe 

ni mogoče zadovoljivo odgovoriti samo z 
razvojem kolesarstva10

10 DM (Ed.) (1999) 

Ozadje:
• Dolga tradicija kolesarstva na Nizozemskem.

• Upad rabe koles od sredine petdesetih let XX. 
stoletja. 

• Hitra rast uporabe avtomobilov od začetka 
šestdesetih let XX. stoletja. 

• Naftna kriza in visoko število mrtvih (otrok) na 
cestah sta v sedemdesetih letih XX. stoletja pripe-
ljala do širokega javnega razmisleka o prometu in 
mobilnosti.

• V osemdesetih letih XX. stoletja so začela mesta 
ob podpori vlade promovirati kolesarjenje.

• Nova infrastruktura:
 ◦ leta 1978: 9.300 km kolesarskih stez;
 ◦ leta 1988: 16.100 km kolesarskih stez;
 ◦ učinek: velik porast uporabe koles.

Nacionalni cilji Masterplana Fiets:
• Podpora prehodu od rabe avtomobila k rabi kolesa.

• Podpora prehodu od rabe avtomobila k rabi kolesa 
in javnega potniškega prometa (Bike&Ride),

• Povečanje varnosti kolesarjev,

• Zaščita pred krajo koles.

• Izboljšanje parkiranja za kolesa.

• Izboljšanje imidža kolesarjenja.

112 projektov v okviru Masterplana Fiets:
• Infrastruktura:

• Postavitev kolesarskih omaric in izgradnja 
kolesarske steze na amsterdamskem letališču 
Schiphol (50 % več kolesarjev).

• Oblikovanje mreže kolesarskih povezav v več 
mestih.

• Preizkus avtomatiziranega sistema parkiranja 
koles.

• Raziskave: 

• Odnos med načinom prevoza in nakupovalnim 
vedenjem (kolesarji za posamezni nakup 
porabijo manj, toda nakupujejo pogosteje; 
zaključek: način prevoza ne vpliva na to, 
koliko ljudje potrošijo).

• Možnosti podpore večji uporabi kolesa med 
Slika 4:  Kolesa na Nizozemskem
Vir: www.bicy.it

Študija primera: Masterplan Fiets –Nizozemske kolesarska strategija
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Slika 5:  Faze procesa SUMP planiranja 

Vir:  Bührmann/Wefering 2011

V občinskem trajnostnem mobilnostnem načrtu je 
določen zaželen razvoj za vsak prevozni način. Načrt 
mora biti integrativen, kar pomeni, da je na vsako izmed 
različnih prevoznih sredstev treba  gledati kot na sestavni 
del celotnega prometnega sistema. Vsak način prevoza 
nadomešča druge in za določene namene ter v določenih 
okoliščinah predstavlja najboljši in najbolj učinkovit 
prevoz. Določitev in prostorska umeščenost presekov med 
različnimi načini prevoza je zelo pomembna: lokacije 
“parkiraj in se odpelji”, “kolesari in se odpelji” parkirišč 
prestopnih točk z enega na drug način prevoza, lokacije 
terminalov za izposojo koles ali postaj avtomobilov, ki so 
v skupni rabi itd. 

“Za vzpostavitev integralnega pristopa morajo načrti za 
kolesarjem prijazno prometno infrastrukturo in dodatne 
ukrepe temeljiti na integralnem prometnem načrtu. Le 
tako je mogoče tehtati interese različnih uporabnikov 
javnih prometnih površin in različna prevozna sredstva 

uporabiti tam oz. tako, da kar najbolje opravljajo svojo 
funkcijo”11

Trajnostni prometni načrt vsebuje vizijo in cilje za razvoj 
prometnega sektorja za naslednjih 10 do 15 let. Vsak načrt 
mora kakovostno opredeliti čas doseganja posameznih 
ciljev in izvedbe oprede-ljenih ukrepov ter absolutne ali 
relativne (odstotki) kvantitativne opredelitve integralnih 
ciljev in ciljev po posameznih področjih oz. prometnih 
sredstvih. Te cilje moramo meriti z določenimi kazalniki 
(indikatorji). Ti morajo biti izraženi v določenih količinah, 
ki jih je mogoče spremljati in ocenjevati (evalvirati). 

Osnovni koncept trajnostnega prometnega planiranja, 
na osnovi katerega lahko določimo cilje, je:

• izogibanje motornemu prometu ali njegovo 
zmanjšanje;

• prehod iz osebnega motoriziranega prometa 

11  CROW (2007)
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k trajnostnemu prometu (javni prevoz in 
kolesarjenje);

• urejanje neizogibnega prometa na najbolj 
sprejemljiv način (najbolj učinkovito in najmanj 
škodljivo);

Tipični cilji pri razvoju prometnih načrtov so:

• mobilnost “po meri mesta”;
• širitev zmogljivosti za javni prevoz in 

kolesarjenje ter pešačenje;
• upravljanje parkiranja;
• upravljanje nadzora prometa/uporaba 

telematike;
• izboljšanje kakovosti zunanjega zraka;
• zmanjšanje hrupa;
• varstvo okolja;
• zagotoviti kakovostno dostopnost,

•  zagotoviti enakopravnost spolov;

Na osnovi teh ciljev se oblikujejo trajnostni ukrepi. Le-
ti so lahko združeni v večje in/ali manjše svežnje, ki 
jih nameravajo lokalne skupnost izvesti v naslednjih 10 
do 15 letih. Za vsako vrsto prevoza je treba določiti 
specifične cilje. Ukrepi so lahko npr. podaljšanje prog 
mestnega prometa, izgradnja kolesarske infrastrukture 
ali uvedba območij z omejitvijo hitrosti prometa na 
30 km/h. Vsak ukrep, za katerega dosežemo soglasje, 
mora biti vključen v razvojni načrt prometa. 

Poleg tega so izkušnje pokazale, da je razvoj trajnostnega 
prometnega načrta ključnega pomena. Evalvacija vedno 
vsebuje poročilo o stanju pred uvedbo instrumentov 
in ukrepov ter po nekaj letih primerjalno poročilo o 
doseženem napredku na posameznih področjih. 

•  zmanjšanje vrzeli v mreži kolesarskih povezav 
(vizija);

•  izgradnja visoko kakovostne kolesarske 
infrastrukture (vizija);

•  združevanje prometnih načinov z 
vzpostavitvijo več območij z omejitvijo hitrosti 
na 30 km/h;

•  odprtje enosmernih cest za dvosmerni 
kolesarski promet;

•  vzpostavitev varnih in udobnih možnosti za 
parkiranje koles;

•  vzpostavitev bolje nadzorovanih ter pokritih 
“kolesari in se odpelji” parkirišč na obrobju 
mesta;

•  zagotovitev proračunskih sredstev za izgradnjo 
kolesarske infrastrukture v višini 30 milijonov 
evrov v obdobju 2003–2008;

Študija primera: Prometni načrt mesta Dunaj 

Mesto Dunaj (1,7 milijona prebivalcev) je v letu 
2003 uzakonilo prometni načrt. Evalvacija je 
bila opravljena leta 2008, po tem, ko so uvedli/
izvedli 56 % predvidenih ukrepov in projektov. 
Krovni načrt iz leta 2003 je jasno določil cilje, 
skupaj s kazalniki, ki jih je mogoče meriti, ter 
posameznimi cilji za določeno obdobje (koliko 
odstotkov v kakšnem časovnem obdobju).12

Cilji (izbor nekaterih ciljev, ki se nanašajo na 
kolesarstvo):

• zmanjšanje rabe avtomobilov za 25 % 
(dolgoročno);

• povečanje deleža s kolesom opravljenih poti 
na 8 % (kratkoročno, povečanje deleža javnega 
prevoza s 34 % na 40 % (srednjeročno);

• zmanjšanje izpustov CO2 iz prometa za 5 % (na 
prebivalca) do leta 2010;

•  izboljšanje vzdušja za kolesarjenje v mestu 
(subjektivnega občutka glede pogojev za 
kolesarjenje);

12 Mesto Dunaj (Ur.) (2005)

Dodatno branje:

Bührmann, Sebastian; Wefering, Frank (Eds.) (2011): GUIDELINES - Developing and Implementing a Sustainable 
Urban Mobility Plan (www.mobilityplans.eu).
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3.3 Lokalne kolesarske strategije

Kolesarska strategija v obliki strateškega kolesarskega 
načrta je koristno orodje za organizacijo ukrepov v 
podporo izboljšanju pogojev in promociji kolesarstva. 
Lahko jo oblikujemo na osnovi nekega planskega 
dokumenta višjega reda, npr. nacionalne strategije 
razvoja kolesarstva, prav tako pa tudi na osnovi 
trajnostnega načrta mobilnosti v občini, integriranega 
načrta rabe prostora ali kakšnega drugega prostorskega 
plana. 

Če ni na voljo nobenih načrtov in strategij, na katere 
bi se lahko lokalna kolesarska strategija navezovala, 
potem mora biti le-ta obsežnejša in celovita. Plani 
in strategije višjega reda običajno vsebujejo vizije 
in namene procesa planiranja, ki jih lahko smiselno 
prenesemo tudi v lokalne kolesarske strategije. Če pa 
ne moremo nikjer najti širše vizije in namenov, potem 
jih je treba razviti v kolesarski strategiji. 

V kolikor pa obstajajo splošni plani in strategije, 
potem mora biti lokalna kolesarska strategija usklajena 
z nameni, cilji in ukrepi, ki jih le-ti vsebujejo. 
Integracija teh dokumentov je zelo pomembna. Treba 
se je izogniti nasprotujočim si ciljem, ki bi med izvedbo 
sprožali razprave in povzročali zastoje. Če ima država 
svoj nacionalni kolesarski plan (kot je to npr. nemški 
Nationaler Radvekehrsplan ali nizozemski Masterplan 
Fiets), morajo biti cilji lokalnih kolesarskih strategij 
skladni s cilji teh planov. Vsak ukrep mora biti skrbno 
preverjen, da ne bi povzročil motenj. 

Ustvarjanje prostora za kolesarje in njihove specifične 
potrebe je nujno za izboljšanje pogojev za kolesarjenje, 
vendar je v konkurenčnem odnosu z drugimi rabami 
javnega prostora, tako z vidika omejenosti fizičnega 
prostora kot tudi sredstev. Strateški plan poskrbi za 
to, da kolesarjenje ni izrinjeno na rob in da se mu 
zagotovijo prostor in sredstva povsod tam, kjer lahko 
bistveno prispeva k dostopnosti. Če ga podpirata lokalna 
politika in mestna oz. občinska uprava, je močno orožje 
v tekmovanju za prostor in vire13:

TNačrt razvoja kolesarstva vsebuje občinsko kolesarsko 
strategijo. Oblikovanje takšnega načrta temelji na zelo 
podobnih postopkih kot pri drugih prometnih načrtih. 
Razlika je zgolj v tem, da podaja vizijo in cilje le za 
kolesarski del prometnega sistema, prav tako pa vsebuje 
tudi cilje in ukrepe, ki se nanašajo zgolj na izboljšanje 
pogojev za kolesarjenje in promocijo le-tega. Seveda 
ti cilji in ukrepi ne smejo biti v nasprotju s cilji 
nadrejenega občinskega trajnostnega mobilnostnega 
načrta. 

13  Konzorcij PRESTO (2010a)

Za pospešitev in promocijo kolesarjenja je vedno treba 
pridobiti podporo različnih deležnikov, prav tako pa 
tudi pomoč drugih zainteresiranih skupin. Sodelovanja, 
partnerstva in druge vrste podpore so zelo pomembne 
pri kakršnikoli akciji, pa naj si gre za mestno/občinsko 
upravo, kolesarska združenja ali druge vrste javnih 
organizacij in organizacij civilne družbe. Kako združiti 
deležnike in druge akterje obravnavamo v 4. delu – 
Komunikacija. 

Načrt razvoja kolesarstva mora voditi vizija prihodnjega 
razvoja mesta. Slednja mora biti eksplicitno formulirana 
in skladna s cilji mesta oz. občine. Če se pojavijo 
konflikti med vizijami, ki jih oblikujejo interesne 
skupine, in vizijo, ki jo pripravi občinska oz. mestna 
uprava, je mogoče koristno poskusiti oblikovati novo, 
skupno vizijo. 

Skladno z vizijo morajo biti opredeljeni cilji, ki 
določajo, katere vidike prometnega sistema, ki se 
navezujejo na kolesarjenje, je treba izboljšati. Ti cilji 
morajo ustrezati specifičnim potrebam občanov, stanju 
infrastrukture in trenutnemu stanju uporabe koles. 

Splošni cilj za načrt razvoja kolesarstva naj bi bil: 

povečanje deleža s kolesi opravljenih poti glede na 
poti, ki se jih v mestu oz. občini opravi z vsemi vrstami 
prevoza (vključno s pešačenjem).

Poleg tega bi bilo treba določiti še nadaljnje cilje, kot 
npr.: 

• izboljšanje položaja za kolesarjenje na delo/v šolo 
ter po različnih opravkih v mestu/občini; 

• izboljšanje lokalne mobilnosti; 

• izboljšanje prometne varnosti;

• prednostna obravnava kolesarskih problemov v 
procesih odločanja v mestu/občini;

• izboljšanje integracije vprašanj, povezanih 
s prometom, v procese planiranja na drugih 
področjih;

Kot primer integriranega razvojnega načrta kolesarstva 
je mesto München)14 v svoji kolesarski strategiji poleg 
ciljev določilo tudi naslednja področja:

• povečanje števila in kakovosti mest za parkiranje 
koles;

• izboljšanje voznih površin na kolesarskih stezah;

• izboljšanje kakovosti “kolesari in se odpelji” 
parkirišč v vseh letnih časih;

• povečanje obsega in kakovosti marketinga in 
informiranja;

14  Mesto Munich (2009)



Prvi del: Strateško planiranje

33 

• izvedba kolesarskih prometnih poročil in raziskav;

• izboljšanje koordinacije med mestom in okoliškimi 
občinami;

Povečanje uporabe koles bo mnogo večje, ko bomo imeli 
dolgoročni okvirni načrt. Izolirani posamezni ukrepi 
bodo sicer imeli svoj vpliv, toda rezultati bodo boljši 
in trajnejši, če bomo imeli sistematično in celovito 
kolesarsko strategijo.

Kolesarjenje kot del mobilnosti na krajših razdaljah 
samo po sebi prispeva h kakovostnemu urbanemu 
okolju, saj zmanjšuje hrup in izpuste, zahteva manj 
prostora ter zmanjšuje tveganja za (resne) prometne 
nesreče. Zaradi manjših prostorskih zahtev pri vožnji in 
parkiranju, kolo prispeva k ohranjanju trgovin in lokalov 
v stanovanjskih soseskah in njihovi bližini. Zaradi 
majhnih hitrosti v kolesarskem prometu ter možnosti 
neposredne komunikacije in interakcije z drugimi 
kolesarji in pešci, kolesarjenje prispeva k revitalizaciji 
javnih prostorov in krepitvi javne varnosti.

Naslednja poglavja opisujejo potrebne korake za 
oblikovanje strateškega načrta za razvoj kolesar-stva. 
Povzeto jih prikazuje slika 6. 

Slika 6:  Implementiranje kolesarske strategije  
Vir:  Lastna ilustracija povzeta po CROW 2007

3.3.1 Nameni in cilji

Predpostavljeni namen večine strateških kolesarskih 
načrtov je, da več ljudi kolesari in da to počnejo kar 
se da pogosto. Toda, kako to dosežemo in kaj je za to 
treba storiti, se razlikuje od mesta do mesta. Vsaka 
kolesarska strategija se začne z zavestjo o določenem 
problemu ali pojavom določene zamisli. V kontekstu, 
ki ga obravnavamo tu, je problem lahko v tem, da je 
preveč nesreč, v katerih se kolesarji poškodujejo ali 
celo izgubijo življenje, da v nekaterih delih ali v večjem 
delu mesta ni ustrezne kolesarske infrastrukture ali 
pa manjkajo povezave med njenimi posamezni deli. 
Najpomembnejši funkcionalni nameni kolesarskega 
planiranja so: 

• povezanost,

• neposrednost/direktnost,

• varnost,

• udobje,

• privlačnost.

Podrobno so predstavljeni v poglavju 4.1. V začetku 
podani nameni so lahko široki in splošni, ker problemi še 
niso podrobno analizirani. Toda z razvojem projekta oz. 
strateškega kolesarskega plana jih je treba preoblikovati 
v konkretnejše cilje (glej tudi poglavje 2.2). 

3.3.2 Analiza

Po tem, ko si ustvarimo splošno predstavo, kaj bi radi 
dosegli s strategijo, je treba pridobiti čim več informacij 
o sedanjem stanju. Pomembno je, da pokrijemo vse 
vidike, ki so relevantni za opis in reševanje problema 
in pomagajo doseči cilje. Zlasti je pomembno, da 
odkrijemo, kaj ljudem pre-prečuje, da bi uporabljali 
kolo kot prevozno sredstvo v mestu. Za strateško 
načrtovanje kolesarske infrastrukture to pomeni, da 
je pomembno zbrati čim več informacij o trenutnem 
kolesarskem okolju. To ne vključuje zgolj infrastrukture, 
temveč tudi storitve in ključne deležnike. Pomembno 
je, da pokrijemo vsa bistvena vprašanja,  preden 
organiziramo proces priprave strategije.

V tej fazi se moramo podučiti o danem položaju in 
problemih. Če odkrijemo pomanjkljivosti, je naslednji 
korak, da razvijemo rešitve. Po tem, ko je analiza 
opravljena, je treba določiti podrobne cilje. Pomembno 
je, da so ti merljivi, za kar si pomagamo z opredelitvijo 
ustreznih kazalnikov.  
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Slika 7:  Izmenjava z deležniki 
Vir:  TUHH 2012

V poglavju 5.1 so predstavljeni nekateri kazalniki, ki 
pomagajo pri oceni stanja in spremljanju napredka. 
Poleg tega imamo za sistematično evalvacijo obstoječih 
kolesarskih politik na razpolago tudi zelo dobro orodje, 
ki se imenuje BYPAD. Podrobneje je predstavljeno v 
poglavju 8. 

Deležnike lahko vključimo tudi v zgodnje faze analize. 
Koristno se je posvetovati z ljudmi, ki že kolesarijo in 
lahko posredujejo dragocene izkušnje in podatke, kot 
tudi s pristojnimi v mestni oz. občinski upravi, prometni 
policiji, projektantskih organizacijah, ki so sodelovale 
pri načrtovanju kolesarske infrastrukture, kolesarskimi 
združenji itd. Kako k temu pristopiti, je predstavljeno 
v 4. poglavju – Komunikacija.

3.3.3 Faza snovanja

Na osnovi rezultatov analize in postavljenih ciljev je 
treba v tej fazi skladno z nameni strategije opredeliti 
ukrepe za izboljšanje pogojev za kolesarjenje. Treba 
je razviti zamisli in rešitve ter jih povzeti v akcijskem 
načrtu. Možne ukrepe je mogoče najti na osnovi 
pregleda obstoječih rešitev ali, če te niso ustrezne, z 
razvojem novih. Primere dobrih praks je mogoče najti 
s pomočjo svetovnega spleta, v časopisih, namenjenih 
urbanemu kolesarstvu, ter v publikacijah ustanov, ki se 
profesionalno ukvarjajo z njim.

Tipični problemi se na strateški ravni pojavijo pri 
zahtevah po kolesarskih prometnih omrežjih. Če 
obstoječe omrežje npr. ne pokriva za kolesarje 
pomembnih izhodišč in koncev potovanj, potem je težava 
v pomanjkljivi povezanosti oz. kohezivnosti kolesarske 
infrastrukture. Če analiza pokaže pomanjkljivosti, je 
cilj v fazi snovanja oblikovanje predlogov za izboljšave, 
ki bodo naredile kolesarsko infrastrukturo celostno in 
omogočile več povezav med ključnimi izhodiščnimi 
in končnimi cilji (destinacijami) potovanj oz. poti s 

kolesom po mestu. Glede na situacijo to npr. lahko 
pomeni, da je treba zgraditi novo infrastrukturo med 
večjimi stanovanjskimi soteskami in mestnim središčem. 
Ta problem podrobneje obravnavamo v poglavju 4.2.  

Naslednja težava je lahko v tem, da sicer obstajajo 
povezave, toda na njih je (pre)več obvozov ali ozkih grl 
in/ali nevarnih mest, ki pomenijo izgubo časa. Ukrepi 
za izboljšanje položaja lahko vključujejo vzpostavitev 
dvosmernega kolesarskega prometa na sicer enosmernih 
ulicah ali izgradnjo novih povezav (nadvozi, podvozi, 
mostovi), ki skrajšajo poti.

Semaforji zelo pogosto podaljšajo potovanje. Rešitev 
so krajši čakalni časi za kolesarje (npr. s kolesarskimi 
pasovi, ki omogočajo zavijanje v levo; na Nizozemskem 
poznajo tudi rešitev, ko se za krajši čas za vse kolesarje 
v vseh smereh prižgejo zelene luči itd.), izgradnja (za 
kolesarje varnih) krožišč ali pa najti alternativne poti z 
manj križišči. 

Če se med kolesarjenjem poškoduje relativno 
veliko ljudi, potem je težava v pomanjkljivi varnosti 
kolesarskega prometa. Možni ukrepi so zmanjšanje 
števila t.i. črnih točk oz. za kolesarje nevarnih mest 
na javnih prometnih površinah, kjer pogosto prihaja 
do poškodb kolesarjev oz. nesreč, v katere so vpleteni 
kolesarji. Drugi ukrep je lahko široka kampanja za 
izboljšanje varnosti kolesarjev v mestu, tretji pa 
usposabljanje ranljivih skupin (šolarji, starejši občani, 
priseljenci) za varno vožnjo s kolesom v mestu. 

Po tem, ko določimo ukrepe za izboljšanje pogojev za 
kolesarjenje v mestu, je treba izbrati najprimernejše. 
Pri tem si lahko pomagamo z uporabo različnih 
scenarijev: v vsakem scenariju kombiniramo različne 
ukrepe ter za vsak scenarij ocenimo potrebne vložke 
in učinke. Tako lahko za izvedbo izberemo scenarij, za 
katerega se pokaže, da je oz. bo najbolj učinkovit. 

Pri oblikovanju scenarijev si lahko pomagamo z 
delavnicami, na katere povabimo deležnike in interesne 
skupine. Le-ti lahko skupaj z zainteresirano javnostjo 
poskušajo razviti lastne ideje ali pa sodelujejo kot 
pomočniki, multiplikatorji in podporniki. Ti vidiki so 
podrobneje obdelani v četrtem delu – Komunikacija in 
spremembe vedenja.  

3.3.4 Faza izvedbe

Faza izvedbe se lahko začne po tem, ko so določeni vsi 
podrobni cilji in ukrepi za njihovo doseganje. Takrat 
postaneta pomembna dizajn in ustrezna prilagoditev 
posameznih ukrepov. Glede na posebne predvidene 
dejavnosti in ustrezno izvedljivost je lahko koristno, 
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če uporabimo pristop posameznih korakov. To je še 
posebej primerno, ker seveda vsega ne moremo storiti 
naenkrat. Za omenjeni pristop je pomembno, da 
ugotovimo, kateri od načrtovanih ukrepov so bistveni 
oz. omogočajo hitro doseganje rezultatov, in katere 
lahko izvedemo kasneje, ne da bi s tem ogrozili 
doseganje splošnih ciljev. Če npr. načrti vključujejo 
spremembo križišč v krožišča, ker so slednja varnejša 
in zmanjšujejo časovne izgube, seveda tega ni mogoče 
storiti z vsemi križišči naenkrat. Podrobno moramo torej 
analizirati vsa križišča in ugotoviti število kolesarjev, ki 
jih prečka, in število prometnih nesreč v posameznem 
križišču, v katere so vpleteni kolesarji. Na tej osnovi 
lahko postavimo prioritete vrstnega reda preobrazbe 
križišč v krožišča. Naj ob tem opozorimo tudi na to, da 
je pri spremembah križišč v krožišča treba upoštevati 
najnovejša strokovna spoznanja in izkušnje na osnovi 
najboljših praks, saj je oblikovanje krožišč, ki so varna 
za kolesarje, vse prej kot enostavno.

Po tem, ko so rešitve znane, je treba izvesti ustrezne 
ukrepe. Pri tem pa je treba spremljati dejavnosti. Če 
pride do napačne ali slabe izvedbe, je treba oceniti, ali 
to bistveno vpliva na projekt in ali je s tem ogroženo 
doseganje zastavljenih ciljev.  

3.3.5 Dokončanje in revizija projekta

Izvedbena faza je končana po tem, ko so bili izvedeni vsi 
načrtovani ukrepi za doseganje določenih ciljev. Ko se 
projekti končujejo, je pomembno ugotoviti, s katerimi 
dejavnostmi in ukrepi moramo nadaljevati, da bi 
zagotovili uspeh. Če so potrebne nadaljnje dejavnosti, 
potem je treba določiti njihovo primerno strukturo in 
zagotoviti njihovo financiranje. Pri projektih v prometu 
je zelo pogo-sto, da se redne dejavnosti prenesejo na 
javno upravo in se v ta namen bodisi ustvarijo nova 
bodisi preoblikujejo obstoječa delovna mesta. 

Drug pomemben korak, ki ga je treba izvesti, je ocena 
(evalvacija). Med evalvacijo se primerjajo zastavljeni 
cilji z doseženimi rezultati. Primerjava vhodnih 
podatkov (inputs) in rezultatov (outputs) omogoča 
oceno, ali je bil projekt uspešno izveden ali ne (več o 
spremljanju in oceni najdete v poglavju 5). Toda pri tem 
ni pomemben le uspeh. Enako pomembne so izkušnje, 
ki so jih pridobili sodelujoči, še posebej, ko gre za nove 
projektne ideje ali za spoznanja, ki so pomembna za 
prihodnje projekte.
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Dodatno branje:

Federal Ministry of Transport, Building and Housing (Ed.) (2002): German National Cylcing Strategy  
http://edoc.difu.de/edoc.php?id=YFGDITZ2.

City of Copenhagen (Ed.) (2012): Copenhagen cycling policies.

http://www.kk.dk/sitecore/content/Subsites/CityOfCopenhagen/SubsiteFrontpage/LivingInCopenhagen/
CityAndTraffic/CityOfCyclists/CopenhagenCyclePolicy.aspx.

Vizija

Mesto Hamburg (1,8 milijona prebivalcev) 
ima jasno vizijo postati “mesto, ki raste”, kar 
pomeni, da želi biti prijazno do okolja in družin. 
Da bi to dosegli, so oblikovali 15-letni program. 
Podvojitev deleža uporabe koles je pri tem eden 
izmed glavnih ciljev.
Cilji
Strategija vsebuje 5 glavnih ciljev:
1. povečanje deleža s kolesi opravljenih poti z 9 

% v letu 2002 na 18 % v letu 2015 (z vmesno 
evalvacijo leta 2008);

2. izboljšanje prometne varnosti (predvsem za 
kolesarje);

3. podaljšanje kolesarskih povezav oz. 
vzpostavitev povezav med posameznimi 
četrtmi;

4. izboljšanje “vzdušja” za kolesarjenje;

5. zagotoviti sredstva za infrastrukturo in ukrepe.

Načela

1. skladnost z nadrejenim programom izboljšanja 
prometa v mestu;

2. skladnost z državnim planom razvoja 
kolesarstva;

3. obravnava kolesarstva kot sestavnega dela 
prometnega sistema oz. kolesarjenja kot 
načina prevoza;

4. izboljšave infrastrukture, storitev in  
komunikacije;

5. pri izvedbi upoštevati posebnosti posameznih 
mestnih četrti;

Študija primera: Kolesarska strategija za mesto Hamburg  

6.izboljšati potenciale za večjo rabo koles;

7.učinkovita koordinacija med odločevalci na ravni 
mesta (politiki, mestni uradniki in planerji);

8. vključevanje zunanjih ustanov, združenj in 
društev;

9. obravnavanje planiranja kot procesa, ki ga je 
treba spremljati in stalno izboljševati.

Slika 8:  Kolesarska strategija za mesto Hamburg 
(Nemčija)

Vir:  City of Hamburg (2005)
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Študija primera: Kolesarska strategija za četrt Hamburg-Bergedorf

Strategija za Bergerdorf naslavlja:
• vsakdanje kolesarje,

• šolsko mladino,

• vozače,

• rekreacijske in turistične kolesarje,

• športne kolesarje. 

Strategija za Bergedorf vsebuje več sklopov:
• privlačna in varna kolesarska infrastruktura 

(vključno s parkirnimi mesti za kolesa);

• obsežne storitve za kolesarje;

• odnosi z javnostmi za izboljšane 
“kolesarskega vzdušja”;

• izgradnja, upravljaje/obratovanje in 
vzdrževanje;

• kolesarski turizem in izgradnja večjega 
števila rekreacijskih povezav;

• parkiranje koles (zagotovitev več visoko 
kakovostnih možnosti za parkiranje koles, 
predvsem pri postajališčih in na postajah 
javnega prevoza).

Kolesarska strategija za mesto Hamburg, ki je 
bila sprejeta leta 2005, določa, da mora vsak 
oddelek za planiranje v vsaki od sedmih mestnih 
četrti pripraviti lastno kolesarsko strategijo za 
mestno četrt. Od aprila 2008 dalje so se deležniki 
v mestni četrti Bergedorf (120.000 prebivalcev) 
večkrat sestali, da bi oblikovali kolesarsko 
strategijo četrti, ki bo skladna z nameni, načeli in 
cilji kolesarske strategije mesta. Med drugimi so 
na sestankih sodelovali tudi predstavniki mestnih 
in četrtnih oblasti, prometnih oblasti, policije, 
četrtnega sveta ter združenj, kot so Nemški 
avtomobilski klub (ADAC), Nemški kolesarski klub 
(ADFC) in Nemški prometni klub (VCD), prav tako 
pa tudi lokalni podjetniki in občani. Pri tem je 
prišlo do občudovanja vrednega sodelovanja in 
na delavnici jim je uspelo oblikovati podroben 
osnutek kolesarske strategije.15

Sodelujoči so oblikovali tri delovne skupine, ki so 
se bile sposobne uskladiti o temeljnih vprašanjih 
in izzivih: strategija za Bergedorf, zasnova 
primestne in mestne kolesarske mreže. 

15 Mesto Hamburg (2008a)

Slika 9: Urbana kolesarska mreža v Bergedorfu (Nemčija)
Vir:  Mesto Hamburg 2008b



38 

4. Načrtovanje mreže kolesarskih 
povezav

Eden izmed najpomembnejših delov strateškega 
planiranja kolesarske infrastrukture je oblikovanje 
neprekinjene mreže kolesarskih povezav v mestu. 
Kolesarju moramo omogočiti, da z izhodiščne točke 
doseže čim več ciljnih točk. Toda povezanost z 
relevantnimi cilji ni edina zahteva. Zagotoviti je treba 
zadostno kakovost kolesarskih površin in tam, kjer je to 
potrebno, tudi dodatne storitve.

4.1 Načela oblikovanja

Kot je prikazano zgoraj, ima kolesarstvo ogromen 
potencial za prispevanje k učinkovitemu, trajnostnemu 
in bolj zdravemu prometnem sistemu. Da bi zagotovili 
okolje, ki kot način prevoza vključuje kolesarjenje, 
je pomembno izpolniti nekaj temeljnih zahtev, ki jih 
moramo imeti stalno pred očmi. Za kolesarjenje je 
bistvenih pet osnovnih zahtev:

• povezanost,

• čim manj obvoznih povezav/neposrednost,

• varnost,

• udobje,

• privlačnost. 

Udobje in privlačnost sta sicer pomembna, toda manj 
na ravni mreže povezav kot na ravni projektiranja 
posameznih povezav in cestnih odsekov (glej 3. poglavje 
– Infrastruktura).

4.1.1 Povezanost

Najbolj osnovna zahteva za omrežje kolesarskih povezav 
je njegova povezanost. To pomeni, da lahko vsak kolesar 
doseže želeni cilj s kolesom. Brez povezanosti ni mreže, 
obstaja le več ali manj posameznih povezav. Velja 
naslednje: večja, kot je povezanost med posameznimi 
povezavami, ki kolesarju omogočajo svobodno izbiro, 
po kateri poti bo šel, čvrstejša je mreža. Za kolesarja je 
povezanost življenjskega pomena: je paleta možnosti, 
po kateri lahko doseže cilj svoje poti preko povezav, 
med katerimi izbira.

Za to, da bo omrežje povezano, je bistvenega pomena 
jasno razumevanje posebnega konteksta glavnih 
izhodiščnih in ciljnih točk kolesarskih poti. Z vrisom 
povezav med njimi si lahko ustvarimo predstavo o 
idealnem prometnem toku. Uporaba računalniškega 
modeliranja za izračun potovalnih vzorcev je primerna 
le za mesta, v katerih je kolesarjenje že zelo razvito 

(t.i. mesta-prvaki; glej uvod), v katerih ustrezno število 
kolesarjev zagotavlja smiselne podatke. Poleg glavnih 
povezav je gostota kolesarskega omrežja pomemben 
dejavnik povezanosti: manjša, kot je razdalja med 
povezavami, več možnosti izbire imajo kolesarji, npr. 
med hitro povezavo ob prometni cesti ali počasnejšo ob 
manj prometni cesti ali pa med kratko povezavo strmo v 
klanec in daljšo in manj strmo povezavo. Poleg interne 
povezanosti kolesarskega omrežja je pomembna tudi 
povezanost z drugimi omrežji. Še posebej so pomembne 
intermodalne povezave z omrežjem javnega prometa, 
saj je kombiniranje kolesarjenja in javnega prevoza 
mnogokrat edina konkurenčna alternativa osebnemu 
avtomobilskemu prevozu, kolo pa je pomembno za 
napajanje sistema javnega prevoza na območjih manj 
zgoščene poselitve.16

4.1.2 Neposrednost / čim manj obvoznih 
povezav

Neposrednost oz. čim manj obvoznih povezav v omrežju 
kolesarskih povezav se nanaša bodisi na razdalje bodisi 
na čas, ki ga nekdo potrebuje od mesta odhoda do cilja. 

Neposrednost razdalje lahko določimo z izračunom 
dejavnika obvoza. Bolj kot je povezava med A in B 
premočrtna, krajša je pot za kolesarja. Obvozi in daljše 
razdalje ne pomenijo le daljših potovalnih časov, temveč 
tudi od kolesarja zahtevajo več telesnega napora, kar 
je lahko razlog, da nekdo namesto kolesa izbere drugo 
prometno sredstvo. 

Neposrednost v smislu časa se nanaša na zagotavljanja 
povezav, ki optimizirajo prometni tok. Z manj ustavljanji 
in zamudami je kolesarjeva povezava neposrednejša. 
Zaustavljanje in speljevanje zahteva dodatno energijo 
in tako ob časovnih izgubah zanj pomeni tudi večji 
telesni napor. Kot kriterij lahko uporabimo število 
križišč na kilometer, na katerih kolesar nima prednosti. 
Pri mnogih kolesarskih povezavah oziroma na odsekih 
kolesarskih povezav bi to število moralo biti nič ali 
čim bližje ničli. Frekvenca zaustavitev na kilometer 
prav tako lahko služi kot kazalnik neposrednosti v 
času. Poročilo o kolesarskih omrežjih na Nizozemskem 
je pokazalo frekvence ustavitev med 0,40 in 1,56 
ustavljanj na kilometer.17

Kolesarska politika mora uveljaviti pravilo, da imajo na 
območjih z gosto poselitvijo kolesarji bolj neposredne 
povezave kot avtomobilisti. Na ta način je kolesarjenje 
v mestu oz. mestnih središčih hitrejše kot vožnja 

16 Odstavek povzet po konzorciju PRESTO (2010a) in uredniško 
prirejen. 

17 Odstavek povzet po konzorciju PRESTO (2010a) in uredniško 
prirejen. 
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z avtomobilom. To lahko npr. storimo s tem, da na 
enosmernih ulicah omogočimo dvosmerni kolesarski 
promet in ustvarimo nove bližnjice. 

4.1.3 Varnost

Osnovne zahteve po varnosti kolesarskega prometa 
niso le stvar projektiranja in izvedbe posameznih 
kolesarskih povezav. K varnosti pripomoremo tudi na 
ravni načrtovanja omrežja kolesarskih povezav. Tu 
podajamo nekaj smernic:

• Izogibajte se konfliktom prometa v križiščih. 
Posebej v gosto naseljenih območjih tega 
ni lahko doseči brez zmanjšanja kakovosti 
prometnih tokov. Teorija sicer priporoča dobre 
rešitve, kot so podvozi, nadvozi in mostovi, 
toda te rešitve so tehnično zahtevne in drage, 
zato se v praksi za zagotavljanje varnosti 
uporabljajo predvsem semaforji ter pripomočki 
za umirjanje prometa. 

• Ločite različne vrste uporabnikov cest. Če so 
razlike v hitrosti kolesarskega in motoriziranega 
prometa prevelike, je treba kolesarje ločiti od 
drugih uporabnikov in jim zagotoviti “njihova” 
omrežja povezav. Osnovno priporočilo je 
ločevanje kolesarjev od motoriziranega 
prometa povsod tam, kjer ta presega hitrost 50 
km/h.

• Omejite hitrost na zelo konfliktnih mestih. Kadar 
ločevanje različnih vrst vozil ni mogoče, je treba 
zmanjšati razliko v hitrosti med motoriziranim 
prometnimi udeleženci in kolesarji. Kot osnovo 
vzamemo hitrost najpočasnejšega prometnega 
sredstva (kolesa). Največja priporočena hitrost 
pri mešanem prometu je 50 km/h, vendar 
je bolj priporočljivo, da ta znaša 30 km/h, 
predvsem zato, ker so pri tej hitrosti poškodbe 
ob trčenju med kolesarjem in avtomobilom 
bistveno manjše.

• Zagotovite prepoznavno kategorizacijo 
prometnih površin. Ustvarjanje prepoznavnih in 
razumljivih prometnih situacij je za prometno 
varnost bistvenega pomena. Konsistentno 
oblikovane rešitve na cestah s podobnimi 
funkcijami (v smislu hierarhije cest) omogočijo, 
da so potencialne konfliktne situacije bolj 
predvidljive tako za kolesarje kot za druge 
uporabnike, prav tako pa vodijo k temu, da se 
vsak obnaša bolj predvidljivo.18 

• Oblikujete tipično neudobne/nelagodne 
situacije čim preglednejše. Slabo osvetljeni 

18  POdstavek povzet po konzorciju PRESTO (2010a) in uredniško 
prirejen. 

predori in podvozi zbujajo nelagodje. 
Zagotovite, da ne bo temnih kotičkov in da 
lahko kolesarji že pri vstopu vidijo tudi izhod. 

• Ponudite alternativne povezave, če se 
po najkrajših ob mraku le malokdo vozi. 
Če zagotovimo večjo osebno varnost, so 
nekoliko daljše alternativne povezave povsem 
sprejemljive. 

4.1.4 Privlačnost

Privlačnost pomeni, da je kolesarska infrastruktura 
dobro integrirana v sprejemljivo okolje. To je stvar 
zaznave in imidža in lahko močno vpliva na to, ali se 
ljudje odločijo za kolesarjenje ali ne. Ker so zaznave zelo 
različne in individualne, je težko dati splošna navodila. 
Toda podobi kolesarske infrastrukture je posvetiti 
precej pozornosti tako pri planiranju kot tudi pri analizi 
stopnje uporabe in pri pritožbah. Poleg oblikovanja 
infrastrukture na privlačnost vpliva tudi kakovost 
grajenega in naravnega okolja, skozi katerega potekajo 
kolesarske povezave, vse to pa lahko vpliva tudi na 
občutek “osebne varnosti”. To je še zlasti pomembno v 
mraku in ponoči. Tudi stalen mimoidoči promet osebnih 
vozil, ki povzročajo hrup in onesnažujejo zrak, je 
moteč. Če je le mogoče, je torej priporočljivo kolesarski 
promet umakniti stran od glavnih tokov motoriziranega 
prometa. To pa ni vedno mogoče, saj prav glavne 
prometne povezave najpogosteje omogočajo najbolj 
neposredne in neprekinjene kolesarske povezave. Če pa 
obstajajo alternativne možnosti, jih je vsekakor treba 
izkoristiti.

4.1.5 Udobje

Pri udobju gre za omogočanje radostne, tekoče in 
sproščene izkušnje kolesarjenja. Treba je kar se da 
zmanjšati telesni in psihični napor. Za tekočo vožnjo se 
je treba izogniti pogostim ustavljanjem, saj so stresna, 
ponovna speljevanja pa precej naporna. Slabo zgrajena 
ali vzdrževana kolesarska infrastruktura zahteva od 
kolesarjev izogibanje luknjam in drugim oviram, 
zaviranje in pospeševanje zaradi uvozov in izvozov, 
pozornost zaradi spolzkih ali s peskom posutih površin 
itd. Vse to zahteva naporno vzdrževanje dinamičnega 
ravnotežja na kolesu in dodatno pozornost pri vožnji 
ter povzroča napor in stres. Zelo naporen in stresen je 
tudi stalni napor za iskanje prave poti. Zato k udobju 
prispeva tudi ustrezno, dobro vidno in razumljivo 
označevanje kolesarskih povezav oz. smeri in 
oddaljenosti do posameznih pomembnih ciljev v mestu, 
okoliških krajev, naravnih in kulturnih znamenitosti ter 
storitev za kolesarje. 
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4.1.6 Hierarhija različnih prometnih ciljev

IV praksi so te zahteve lahko v medsebojnem konfliktu. 
Zato je med njimi trema vzpostaviti pravo ravnovesje. 
Vzemimo v ozir naslednje pogoste situacije:

Najbolj neposredna povezava poteka ob zelo prometni 
cesti, je manj varna in zato tudi manj privlačna. 
Z izgradnjo ločene kolesarske steze lahko bistveno 
izboljšamo varnost. Alternativna povezava stran od 
glavne ceste je mogoče varnejša in bolj privlačna, toda 
verjetno tudi daljša in manj neposredna. 

Zaradi varnosti se od kolesarjev včasih zahteva, da 
naredijo obvoz preko mostu ali podvoza, ali pa da se 
pogosto ustavljajo pred semaforji. Oboje zmanjšuje 
neposrednost (obvoz, čakalni časi) in udobje (klančine, 
ustavljanje in speljevanje).

Neposredne povezave skozi parke ali zunaj naselij so 
sicer privlačne za oko, a so ob slabi vidljivosti oz. temi 
pogosto bodisi manj varne bodisi jih zgolj zaznavamo 
kot manj varne.  

Za določanje hierarhije ciljev ni v naprej znanih 
receptov. Kot splošno pravilo pa moramo vedno na prvo 
mesto postaviti varnost. Povezave lahko ločimo glede 
na njihovo namembnost na “funkcionalne povezave” 
in “rekreacijske povezave”. Funkcionalne povezave so 
tiste, po katerih se kolesari z namenom priti v službo 
ali šolo, do trgovine, urada, športnega ali kulturnega 
objekta ipd., rekreacijske pa so tiste, na katerih je 
kolesarjenje namenjeno sproščanju, spoznavanju 
okolice in/ali pridobivanju kondicije. Včasih pa ne 
moremo narediti jasne razmejitve. Pogosteje, kot 
opravimo neko pot, pomembneje je, koliko časa nam 
vzame. Hitre in enostavne povezave so ključne za 
vsako-dnevne poti in ni tako pomembno, ali potekajo 
skozi privlačno okolico. Pri rekreacijskih poteh pa sta 
obratno prav atraktivna okolica ter odsotnost hrupa in 
izpušnih plinov ključnega pomena, medtem ko so obvozi 
drugotnega pomena.19

4.2 Oblikovanje omrežja

Naslednje poglavje se ukvarja z oblikovanjem omrežja 
kolesarskih povezav. Podana so priporočila, kako 
oblikovati omrežje kolesarskih povezav od začetka (ex 
nihilo).

19 Odstavek povzet po konzorciju PRESTO (2010a) in uredniško 
prirejen. 

4.2.1 Določanje izvorov in ciljev kolesarskega 
prometa

Kakšne lastnosti imajo ciljna mesta, je odvisno od tega, 
na kakšni ravni jih obravnavamo. Na ravni urbane regije 
lahko celotno mestno središče obravnavamo kot eno 
ciljno območje, na podrobnejši obravnavi omrežja v 
centru pa bomo različne soseske in četrti obravnavali 
kot posamezne točke itd. 

Ker vse stanovanjske soseske in četrti obravnavamo kot 
odhodna mesta, morajo vse imeti dostop do čim več 
ciljnih točk. Tipične ciljne točke so: 

• šole in univerze,

• nakupovalna središča,

• telovadnice, športne dvorane, športni parki,

• večja podjetja, poslovne cone in upravne 
stavbe,

• glavna prometna vozlišča in prestopne postaje 
(železnica, tramvaj, avtobus, podzemna 
železnica).

Vsa ta mesta imajo svoja lastna območja privlačnosti. 
To pomeni, da morajo do šole imeti dostop le učitelji, ki 
tam poučujejo, in učenci, ki jo obiskujejo. Enako velja 
npr. za manjše trgovine, ki jih večinoma obiskujejo le 
lokalni kupci. Na drugi strani pa so mestna središča, 
poslovna središča, veliki nakupovalni, športni in 
zabaviščni centri pomembne ciljne točke tako za 
prebivalce mest kot tudi za okoliško prebivalstvo ter 
celotno regijo. 

Da bi določili njegovo pomembnost, lahko ciljno 
območje opišemo glede na velikost (glej Preglednico 4) 
in lahko rangiramo vse objekte iste vrste. Večji, kot je 
objekt, boljši in bolj neposreden mora biti dostop do 
njega. 

Objekt Indikator
Šole Število učencev
Univerze Število študentov
Trgovina m2 prodajnih površin
Gledališče, kino, stadion Število sedežev
Poslovna četrt Število delovnih mest
Postaje javnega prevoza Število odhodov

Preglednica 4: Možni kazalniki za rangiranje objektov
Vir: Lastna sestava

Po tem, ko smo identificirali pomembne destinacije, 
jih lahko na zemljevidu povežemo s preprostimi 
ravnimi črtami (glej Sliko 10). Rezultat imenujemo 
preferenčno (teoretično) omrežje, niz povezav z 
visokim potencialom, ki jih omrežje mora vsebovati. 
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Oblikovanje preferenčnega območja nam lahko olajšajo 
dostopni podatki o obsegu (kolesarskega) prometa 
(glej 5. poglavje). Ker so pomembni objekti v središču 
mesta, to tipično vodi do radialnega omrežja z močnimi 
povezavami v center, še posebej v manjših in srednje 
velikih mestih. Toda bilo bi koristno, če bi okoli središča 
mesta oblikovali tudi krožne povezave. Te omogočajo 
bližnjice vsakomur, ki je na poti do bližnjih sosesk, ne 
da bi mu bilo treba prečkati mestno središče.

4.2.2 Preoblikovanje preferenčnega omrežja 
v omrežje dejanskih povezav

Preferenčno omrežje je konec koncev oblikovano na 
podlagi ravnih črt med destinacijami in ne na osnovi 
dejanskih cest in poti, ki imajo ovinke in na katerih 
so različne ovire. Torej moramo črte med odhodnimi 
in ciljnimi točkami preoblikovati v povezave, ki jih na 
zemljevid narišemo ob obstoječih cestah in kolesarskih 
stezah (glej sliko x). Na ta način se bodo tudi pokazale 
manjkajoče povezave in kolesarske bližnjice, ki jih bo 
treba ustvariti. Najprej moramo obravnavati najbolj 

neposredno povezavo in jo preveriti po preostalih 
kriterijih. V tem kontekstu je pomembna odločitev, ali 
bomo različne vrste prometa ločevali ali združevali. 
Prednosti enega in drugega pristopa obravnava poglavje 
4.3.4.20

Dober načrt omrežja zagotavlja ne preveč oddaljeno 
in dostopno kolesarsko infrastrukturo tako z odhodne 
kot tudi s ciljne destinacije. Običajno so odhodne in 
ciljne destinacije kolesarjev razpršene po vsem mestu. 
To pomeni, da mora biti kolesarsko omrežje razširjeno 
po vsem mestu in ne sme biti omejeno na določene 
lokacije.

Določanje povezav in kakovosti oblikovanja, ki jo 
zahtevajo, bo odvisno od pomembnosti povezave, z 
drugimi besedami od števila tistih, ki po njej kolesarijo 
sedaj, ali tistih, za katere pričakujemo, da bodo 
kolesarili. Če obstajajo podatki o številu tistih, ki 
kolesarijo med posameznimi območji, potem nam to 
pride prav pri odločanju, kje in kakšne vrste povezavo 
bomo vzpostavili (mešani promet, kolesarski pas, 
kolesarska steza itd.). 

20 Odstavek povzet po konzorciju PRESTO (2010a) in uredniško 
prirejen. 

Slika 10: Preferenčno omrežje 
Vir:        Lastna ilustracija 
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biti omrežje brez vrzeli. To je podobno kot pri cestnem 
omrežju, kjer hierarhijo uporabimo za to, da nam je 
jasna pomembnost povezave (glej Sliko 13). Cestno 
omrežje ima obseg od avtoceste do ceste v mestni 
četrti in lokalne dovozne ceste. Podobno lahko storimo 
tudi s kolesarskim omrežjem. V mestu imajo uporabniki 
kolesarskega omrežja v različnih časovnih obdobjih 
različne prioritete: daljša ali krajša potovanja, fun-
kcionalno ali rekreacijsko kolesarjenje, hitrost ali 
varnost. Da bi lahko upoštevali te različne potrebe, 
lahko kolesarsko omrežje razdelimo na tri ravni: 

• glavne povezave imajo povezovalno funkcijo na 
ravni mesta ali med mesti - povezujejo predmestja 
in stanovanjske soseska, pa tudi vasi, trge in mesta 
med seboj in večinoma potekajo zunaj gosto 
naseljenih področij;

• glavne lokalne povezave imajo distribucijsko 
funkcijo na ravni četrti v gosto naseljenih 
območjih - omogočajo glavne kolesarske povezave 
med mestnimi četrtmi in mestnim središčem oz. 
središči;

• lokalne povezave imajo funkcijo zagotavljanja 
dostopa na ravni naselja ali soseske - vključujejo 
vsako ulico ali pot, ki jo lahko uporabljajo kolesarji 

Podatki o potovalnem vedenju ali številu kolesarjev 
na različnih točkah v mestu nam lahko tudi pomagajo 
določiti glavne kolesarske povezave. Le v mestih oz. na 
območjih, kjer je zelo veliko kolesarjev, je opcija tudi 
modeliranje prometa, npr. za določanje potencialnega 
števila uporabnikov predvidenega kolesarskega mostu, 
s pomočjo katerega bi ustvarili pomembno bližnjico.

Sočasno se bo pokazalo, da so nekatere povezave 
pogosteje v uporabi kot druge, ker služijo kot glavne 
kolesarske povezave med različnimi deli mesta. Tako 
lahko kolesarsko omrežje hierarhično členimo na: 
omrežje glavnih povezav (za daljše poti) ter napajalna 
omrežja na ravni četrti in sosesk. Seveda je razumljivo, 
da mora biti omrežje glavnih povezav prilagojeno 
večjemu številu kolesarjev.21

4.2.3 Oblikovanje hierarhije v omrežju 

Omrežje, oblikovano v zadnjem koraku, upošteva le 
najbolj pomembne odhodne in ciljne točke ter glavne 
kolesarske povezave (glej sliko 12). Te povezave so 
hrbtenica bodočega omrežja. Ker je ciljnih in odhodnih 
točk več (vsaka stavba je mesto odhoda/cilja), mora 

21  Clean Air Initiative (2009)

Slika 11: Povezave dejanskega omrežja 
Vir: Lastna ilustracija



Prvi del: Strateško planiranje

43 

in s tem povezujejo vse stavbe in druga odhodna in 
ciljna mesta s povezavami na višji ravni.22

Jasno je, da mora vsaka cesta omogočati vsaj minimalno 
možnost kolesarjenja, če hočemo imeti povezano 
kolesarsko omrežje. S tem, ko vzpostavljamo hierarhijo, 
pa celoten sistem lažje omogoča hitre povezave, ki so 
prilagojene večjemu številu kolesarjev in nudijo večjo 
varnost. 

V praksi je lahko hierarhija med temi tremi kategorijami 
povezav (glavne povezave, glavne lokalne povezave, 
lokalne povezave) podana s kakovostjo njihovega 
strukturnega oblikovanja, vendar ni nujno, da je temu 
tako.

Strukturno oblikovanje naj bi uporabili glede na 
pričakovan obseg prometa. Osnovna pravila za kakovost, 
ki jih mora v določenih pogojih zagotavljati določena 
povezava, so podana v poglavju 4.4.

22  Konzorcij PRESTO (2010a)

4.3 Pomembne lastnosti omrežja

Pri oblikovanju omrežja moramo sprejeti nekaj 
odločitev. V nadaljevanju predstavljenih lastnosti ne 
smemo videti kot univerzalnih. Uporabili naj bi jih le 
tam, kjer je to primerno. Prav v tem je težava planiranja 
omrežja, saj moramo vedno podrobno preučiti dano 
situacijo. Dobra analiza lahko prihrani precej denarja 
in naporov, če lahko z njeno pomočjo odkrijemo poti 
za izboljšanje obstoječe infrastrukture, namesto da 
gradimo popolnoma novo.

4.3.1 Namembnost – omrežje za funkcionalno 
kolesarjenje in omrežje za 
kolesarjenje za zabavo 

Funkcionalne kolesarske povezave moramo obravnavati 
ločeno od rekreacijskih, če se hočemo osredotočiti 
na kolesarjenje kot način vsakdanjega prevoza. Cilj 
funkcionalne kolesarske mreže je povezati ciljna 
območja za kolesarjenje, ki imajo funkcionalni namen 
(delo, izobraževanje, nakupovanje, kulturne in socialne 
dejavnosti itd.). Te povezave morajo biti čim bolj 
neposredne. Po drugi strani pa ljudje radi kolesarijo 
za rekreacijo, pri čemer sta pomembnejša privlačnost 
kolesarske poti in okolice, skozi katero poteka. 

Slika 12: Hierarhija glavnega omrežja      
Vir:        Lastna ilustracija 
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Tradicionalen pristop vključuje označene medkrajevne 
funkcionalne povezave, ki so čim bolj neposredne, in 
turistične tematske povezave, ki so vsaj minimalno 
privlačne. Slednje služijo tudi rekreacijskim namenom 
in potekajo skozi urbana območja in središča. V praksi 
pa težimo k združevanju funkcionalnih in rekreacijskih 
povezav, saj so mnoga rekreacijska območja v bližini 
mesta oz. mestnega središča. Obenem pa se istočasno 
soočamo s potrebo po alternativnih funkcionalnih 
povezavah, ki potekajo stran od hrupa in onesnaženja 
glavnih prometnic. Pri oblikovanju kolesarskih omrežij 
je smiselno upoštevati obe vrsti rabe. To omogoča 
kombiniranje naporov in sredstev za razvoj turizma ter 
zmogljivosti in sredstev, ki jih ima na voljo prometni 
sektor, kar omogoča izvedbo bolj povezane in 
kakovostne kolesarske infrastrukture ter turističnih in 
drugih storitev za kolesarje. Integracija glavnih prometnih 
vozlišč je vitalnega pomena,tako za funkcionalna kot 
tudi za rekreacijsko-turistična potovanja, saj omogoča 
kombinacijo uporabe kolesa in javnega prometa pri 
različnih vrstah potovanj23.

23 Odstavek povzet po konzorciju PRESTO (2010a) in uredniško 
prirejen. 

4.3.2 Križno povezovanje kolesarskih 
omrežij

Pogosto obstajata dve vrsti kolesarskih omrežij – 
omrežje funkcionalnih povezav, namenjeno kolesarjenju 
po vsakdanjih opravkih, ter omrežje rekreacijskih 
povezav, namenjeno kolesarjenju za zabavo. Slednje je 
oblikovano kot niz pentelj, ki omogočajo spoznavanje 
čim širše okolice oziroma visoko kakovostne naravne 
in kulturne krajine ter naravnih vrednot in kulturne 
dediščine. Pri povezovanju obeh pa moramo z vidika 
izboljšanja pogojev za kolesarjenje v mestu v prvi 
vrsti gledati na povezovanje funkcionalnega omrežja 
z rekreacijskim. Do določene stopnje morata obe vrsti 
omrežij ustrezati istim zahtevam in bilo bi nespametno, 
če ne bi obema vrstama uporabnikov omogočili, da 
imata koristi od obeh. Obenem je zelo pomembno, da 
preverimo, ali lahko nove povezave okrepijo povezanost 
obeh omrežij. S tem kolesarjem zagotovimo večjo 
izbiro.24

Znotraj in v okolici urbanih področij narašča 
povpraševanje po rekreacijskih poteh. Pri teh sta 

24 Odstavek povzet po konzorciju PRESTO (2010a) in uredniško 
prirejen. 

Slika 13:  Povezano hierarhično kolesarsko omrežje 
Vir: Lastna ilustracija 
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privlačnost in možnosti za občutenje »narave« bolj 
pomembna od kot pa neposrednost kolesarske povezave 
oz. hitrost, s katero je po njej mogoče pridi iz točke 
A do točke B, kar je v ospredju pri tistih kolesarskih 
povezavah, ki služijo vsakdanjemu kolesarjenju v 
službo/šolo in/ali po opravkih. Tudi pri rekreacijskih 
kolesarskih povezavah se lahko opremo na uveljavljen 
koncept označevanja daljinskih in turističnih kolesarskih 
povezav. Te so strukturirane kot številni med seboj 
povezani vozli, ki na osnovi razvejanega omrežja 
kolesarjem omogočajo svobodo izbire poti. Namen teh 
povezav je, da omogočijo spoznavanje celotne regije s 
kolesom.

Številne rekreacijske kolesarske poti vodijo skozi urbana 
področja in njihova središča. Tako » vsakodnevno 
uporabne« kot tudi »rekreacijske« kolesarske mreže pa 
dejansko služijo zelo različnim potrebam: »vsakdanji« 
kolesarji želijo čim prej priti iz točke A v točko B, 
medtem ko hočejo rekreativci uživati v vseh pogledih v 
kolesarskem odkrivanju prostora. Toda v praksi se ene 
in druge vrste kolesarskih mrež pokrivajo in morajo biti 
integrirane. Številne izhodiščne točke rekreacijskih 
kolesarskih povezav so v mestnih središčih ali v bližini 
glavnih železniških postaj. Tudi številni »vsakdanji 
kolesarji« se redno ali občasno raje vozijo po bolj 
umirjenih in privlačnih povezavah kot pa po hitrih 
povezavah ob glavnih prometnih koridorjih, ki ne le da v 
glavnem niso privlačne, temveč so kolesarji na njih tudi 
izpostavljeni izpušnim plinom in hrupu motoriziranega 
prometa. 

Pri dizajnu mrež kolesarskih povezav je smiselno 
upoštevati zahteve obeh vrst, kar pa pomeni, da je 
potrebno zagotoviti tudi sodelovanje med oddelki 
in organizacijami, ki skrbijo za promet in  tistimi, ki 
jim je prva skrb turizem. To omogoča združevanje 
sredstev in posledično bolj kakovostne rešitve. 
Integracije kolesarskega prometa pri načrtovanju 
glavnih prometnih vozlišč je ključnega pomena tako za 
običajno kolesarjenje po vsakdanjih poteh in opravkih 
kot tudi za rekreacijsko in turistično kolesarjenje, 
saj enim in drugim kolesarjem omogoča kombiniranje 
uporabe javnega prevoza in kolesa.25 

4.3.3 Omrežja drugih načinov prevoza 

Poleg povezovanja različnih vrst kolesarskih omrežij, ne 
gre pozabiti, da se kolesarska omrežja “srečujejo” tudi 
z omrežji drugih vrst prevoza. Pogosto se prekrivajo z 
omrežji dovoznih in lokalnih cest ter mestnih vpadnic 
za motoriziran promet. Prav tako vzpostavljajo stik 

25  Konzorcij PRESTO (2010a) 

z omrežji mestnega, primestnega in medkrajevnega 
javnega potniškega prometa. Sinergije med kolesarskim 
in javnim prevozom bomo obravnavali kasneje. 
Najprej pa se bomo posvetili oviram, ki preprečujejo 
boljšo povezanost kolesarskega in javnega potniškega 
prometa. Pri tem so nam pri oceni le-teh lahko v pomoč 
naslednji kriteriji:

• funkcija ali načrtovana funkcija kolesarske 
povezave;

• obseg, s katerim predlagani projekt/objekt 
rešuje problem ozkega grla in kot tak predstavlja 
kakovostno izboljšavo kolesarskega omrežja;

• posledice, če želeni projekt/objekt ne bo (v celoti) 
realiziran. 

V praksi pogosto dobimo občutek, da se medsebojnim 
vplivom med kolesarskim in drugimi prometnimi 
omrežji posveča relativno malo pozornosti. Ker pa 
vplivi drugih omrežij pogosto vplivajo na kakovost 
kolesarskega, medsebojnih vplivov vsekakor ne 
smemo zanemariti. Statistike kažejo, da so v lokalnih 
skupnostih, v katerih morajo kolesarji pogosto prečkati 
prometno obremenjene glavne ceste, bolj izpostavljeni 
tveganjem za udeležbo v prometnih nesrečah kot v 
lokalnih skupnostih, kjer so prečkanja manj pogosta.

Usklajevanje omrežij motoriziranega cestnega in 
kolesarskega prometa je pomembno za izboljšanje 
varnosti kolesarjev. Na ravni omrežja je mogoče položaj 
kolesarjev izboljšati, če skozi velike stanovanjske 
soseske poteka omejeno število glavnih prometnic 
in če so te umeščene na njihovo obrobje, medtem 
ko kolesarske povezave potekajo povsod, kjer je to 
mogoče.26 

4.3.4 Mešati ali ločevati?

Eno od osnovnih vprašanj je, ali naj si kolesarji in 
drugi udeleženci v prometu delijo javne prometne 
površine ali pa bi vsaka vrsta udeležencev morala imeti 
svoje. Kolesarski promet se velikokrat meša s pešci in 
avtomobilskim prometom; ponekod so uvedli možnost 
kolesarjenja na pasovih, rezerviranih za mestne 
avtobuse. Pri odgovoru na to vprašanje sta se skozi 
leta oblikovali dve na videz nasprotujoči si filozofiji27, 
pristop ločevanja in holistični pristop mešanja.

• Pristop ločevanja: ta obravnava kolesarsko 
infrastrukturo kot samostojno dodatno omrežje, ki 
je prostorsko ločeno, namenjeno zgolj kolesarjem 
in ima svoje lastne standarde oblikovanja. 
Osnovna domneva je, da kolesarski in motoriziran 

26  CROW (2007)
27  Konzorcij PRESTO (2010a)
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cestni promet nista kompatibilna, tako da ju je 
za zagotavljanje potreb enega in drugega ter za 
zagotavljanje varnosti treba ločiti. Gre za striktno 
tehnični, inženirski pristop. 

• Holistični pristop mešanja: ta meni, da je 
treba celotno obstoječo mrežo cest, ulic in poti 
usposobiti za to, da jo lahko relativno varno 
uporabljajo tudi kolesarji (in pešci), za kar bi bilo 
treba predvsem umiriti promet (zmanjšati hitrost) 
in uvesti skupne prometne površine, ki si jih po 
načelu prednosti najšibkejšega udeleženca delijo 
motorizirani in nemotorizirani udeleženci. To 
predpostavlja, da se bo cestni promet prilagodil 
počasnim udeležencem ter se v celoti upočasnil in 
tako zagotovil varnost. To je skladno z naraščajočo 
skrbjo za zagotavljanje visoko kakovostnih javnih 
urbanih prostorov, ki jih uporabljajo vsi in so odprti 
za različne rabe. 

Tekom let so izkušnje pokazale, da niti ločevanje 
niti mešanje nista primerni rešitvi v vseh primerih28. 
Potrebni so kompromisi. Po eni strani je jasno, da povsod 
ni mogoče izvesti ločevanja. Možnosti za izgradnjo 
kolesarskih stez ob cestah, pločnikih itd. so omejene, 
če ne drugega zaradi omejenosti prostora in financ. Po 
drugi strani pa ne moremo upravičiti nevarnega mešanja 
kolesarskega in motoriziranega prometa tam, kjer je 
intenzivnost slednjega velika, in ko imamo opravka z 
glavnimi medkrajevnimi in mednarodnimi povezavami, 
ki jih uporabljajo tudi težka tovorna vozila in na katerih 
hitrosti ne moremo omejiti na raven, ki bi omogočala 
varno kolesarjenje. 

Kar torej potrebujemo, je dobro premišljena 
kombinacija obeh filozofij, pri čemer upoštevamo 
hierarhično naravo povezav v omrežju. Vodilno načelo 
naj bo: »Mešanje je mogoče in ločevanje je nujno«. Pri 
vsem tem pa mora biti v ospredju skrb za varnost. 

Mešanje je mogoče uporabiti tam, kjer je to varno 
oz. kjer ga je mogoče narediti varnega. Drobno 
razpredene lokalne kolesarske povezave naj bi 
potekale skozi območja umirjenega prometa brez 
posebnih “dodatkov” za kolesarje, razen občasne 
horizontalne (talne) in vertikalne signalizacije. Pogosto 
je vplive motoriziranega prometa mogoče omejiti z 
različnimi načini omejevanja in umirjanja prometa. 
Takšni preprosto izvedljivi infrastrukturni ukrepi 
bodo verjetno bolj vplivali na porast kolesarjenja kot 
pa ukrepi, namenjeni zgolj kolesarskemu prometu. 
Z zmanjšanjem obsega motoriziranega prometa in 
njegove hitrosti na največ 30 km/h se izboljša splošna 
prometna varnost in ne le varnost kolesarjev, zato je 

28 Odstavek povzet po konzorciju PRESTO (2010a) in uredniško 
prirejen.

takšne ukrepe tudi lažje upravičiti. Promet motornih 
vozil na takšnih ulicah ni prepovedan, ob tem pa se 
bistveno izboljša varnost pešcev in kolesarjev ter 
zmanjšajo nevarnosti za otroke, ki se ob takšni ulici 
igrajo; zmanjša se tudi raven hrupa. Na ta način lokalne 
ceste lahko postanejo del kolesarskega omrežja. 
Z začrtanjem pomožnega kolesarskega pasu pa je 
mogoče v določenih primerih mešati tudi kolesarski 
promet z avtomobilskim prometom, katerega hitrost ne 
presega 50 km/h. Pod katerimi pogoji in kaj je pri tem 
treba upoštevati, si lahko preberete v drugem delu - 
Kolesarska infrastruktura. 

Ločevanje uporabimo tam, kjer to zaradi obsega 
in hitrosti prometa narekuje varnost. Zgolj z 
vzpostavitvijo območij umirjenega prometa nam ne 
bo uspelo vzpostaviti ustreznega kolesarskega omrežja 
na ravni mesta. Glavne prometnice in mostovi pogosto 
predstavljajo hitre in neposredne povezave med 
urbanimi centri, ki imajo velik kolesarski potencial. 
Pogosto potekajo po zgodovinskih prometnih koridorjih, 
v katerih se je enostavno orientirati, pogosto pa tudi 
nimajo alternative. Zaradi velike intenzivnosti prometa 
in visokih hitrosti (nad 50 km/h) je ob njih treba 
zagotoviti ločene kolesarske steze, še posebej tam, kjer 
lahko pričakujemo več kolesarjev. Te visoko kakovostne 
povezave lahko postanejo hrbtenica kolesarskega 
omrežja, saj omogočajo, da se med seboj povežejo 
umirjena lokalna območja. Ob večjih ovirah, kot so 
železniške proge, avtoceste, reke ali široke prometne 
ceste, je priporočljivo zgraditi podvoze, nadvoze ali 
mostove. Na ta način je mogoče zagotoviti prepoznavne, 
visoko kakovostne direktne kolesarske povezave, ki 
potekajo stran od motoriziranega prometa. Na glavnih 
cestah, ki jih uporablja veliko kolesarjev, pa lahko 
vzpostavimo prometne režime, ki dajejo kolesarjem 
prednost v križiščih. 

4.3.5 Integracija z javnim prevozom

Podjetja javnega prevoza pogosto trdijo, da bodo s 
promocijo kolesarjenja izgubila potnike, saj bo del teh 
namesto javnega prevoza začel (pogosteje) uporabljati 
kolo. To deloma drži, vendar pa še bolj drži, da med 
javnim potniškim prometom in kolesarjenjem obstajajo 
sinergije ter da lahko kolesarjenje prispeva k boljšemu 
napajanju javnega potniškega prometa, predvsem na 
Pri potovanjih z obrobja v mestna središča, ki so daljša 
kot 5 km, sta kombiniranje uporabe kolesa in javnega 
potniškega prometa najboljša, včasih tudi edina 
alternative uporabi osebnega avtomobila. Promocija 
kolesarjenja je torej tudi v interesu koncesionarjev 
javnega potniškega prometa, saj širi območja napajanja 
in vrste uporabnikov javnega prevoza. 
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Glavna pomanjkljivost javnega prevoza je, da ne 
more ponuditi prevoza od vrat do vrat. Medkrajevna 
železniška potovanja si je komajda mogoče zamisliti 
brez pešačenja do oz. od železniške postaje in peronov 
ter dodatnih voženj z (mestnimi) avtobusi in tramvaji, 
ki spet zahtevajo več ali manj pešačenja do končnega 
cilja. Celo v mestnem prometu je včasih zoprno in 
naporno hoditi od enega postajališča na drugo ali večkrat 
zaporedoma čakati na ustrezno povezavo. Kombinirana 
uporaba kolesa in javnega prevoza nam lahko skrajša in 
olajša pot. Večinoma se je s kolesom mogoče pripe-ljati 
do postaje/postajališča javnega potniškega prometa in 
od tam brez kolesa nadaljevati pot z javnim prevozom 
in/ali od izstopne postaje nadaljevati pot z drugim 
(lastnim, službenim, “mestnim” ali izposojenim/
najetim) kolesom. Ponekod in pod določenimi pogoji 
pa je mogoče na sredstva javnega prevoza (predvsem 
vlake in podzemno železnico) s seboj vzeti kolo, pri 
čemer je teh možnosti bistveno več, če imamo zložljivo 
kolo, ki ga lahko zložimo v torbo in se ga obravnava kot 
potniško prtljago.

Čeprav je težko kvantitativno izraziti pomembnost 
kolesarstva za javni prevoz, pa že pogled na množico 
parkiranih koles na oz. ob postajah in postajališčih 
javnega prevoza pokaže popularnost kombiniranja 
obeh vrst prevoza. Pri tem so ključnega pomena prav 
ustrezna parkirišča za kolesa oz. stojala, na katerih je 
mogoče relativno varno in zaščiteno pred vremenskimi 
vplivi parkirati kolesa. Na strateški ravni oblikovanja 
kolesarskih omrežij je tako treba identificirati ključna 
vozlišča javnega prevoza in na njih predvideti izgradnjo 
oz. širitev zmogljivosti za varno parkiranje koles29. 
Podrobnosti glede organizacije parkiranja koles na/ob 
postajah javnega potniškega prometa si lahko preberete 
v III. poglavju – Storitve. 

4.3.6 Gostota mreže

Ker je povezanost pomembno vprašanje pri oblikovanju 
kolesarskega omrežja, je bistvena tudi gostota mreže. 
Hierarhično omrežje z visoko kakovostnimi glavnimi 
povezovalnimi in manjšimi napajalnimi povezavami 
potrebuje pravo ravnotežje med preveč oz. premalo 
dragih kolesarskih poti in stez ali preveliko oddaljenostjo 
od glavni tokov kolesarskega prometa. Razdaljo med 
kakovostnimi kolesarskimi stezami imenujemo gostota 
mreže. Kakšna naj bi bila solidna ali dobra gostota, je 
odvisno od velikosti mesta. 

Koristno je oceniti obseg kolesarskega prometa pri 
glavnih generatorjih in povzročiteljih prometa. Več, kot 
je prometa, gostejša mora biti mreža. Gostota mreže je 

29  Odstavek povzet po konzorciju PRESTO (2010a) in uredniško 
prirejen.

odvisna od gostote poselitve. Omrežje je kompleksnejše 
v mestih, saj je na podeželju njegova osnovna vloga 
zgolj medsebojna povezave med vasmi.30

4.4 Vrste povezav  

Kot smo omenili v 4.2.3, obstajajo znotraj kolesarskega 
omrežja različne ravni kolesarskih povezav: glavne 
povezave, glavne lokalne povezave in lokalne povezave. 
Ker imajo na vsaki ravni povezave specifično funkcijo, 
to logično vodi do posebnih zahtev pri oblikovanju. 
Naslednja priporočila niso mišljena kot strogo 
obvezujoča, saj je vedno treba upoštevati lokalni 
kontekst in potrebe. Vendar pa je koristno, če jih 
imamo pred očmi kot priporočene standarde kakovosti. 
Priporočene značilnosti oblikovanja bodo pomagale 
k temu, da bo vsaka izmed povezav v celoti izvajala 
pripisano funkcijo. Poleg tega konsistentno oblikovanje 
povezav omogoča, da kolesarji razumejo omrežje oz. 
njegovo hierarhijo. To pripomore k bolj predvidljivim 
situacijam ter vedenju kolesarjev in drugih udeležencev 
v prometu, kar izboljša varnost in udobje. 

4.4.1 Glavne povezave

Glavne povezave so hrbtenica kolesarskega omrežja. 
Omogočajo najboljše pogoje in najhitrejšo vožnjo. 
Vendar potrebujejo več prostora kot druge vrste povezav 
in stanejo več, torej ne morejo predstavljati standarda 
za vse kolesarske vozne poti.

• Hitre medkrajevne kolesarske povezave (kolesarske 
“avtoceste”).

• Večinoma se jih uporablja komplementarno.

• Povezujejo središča na razdaljah več kot 5 do 15 km.

• Zahtevajo visoke standarde oblikovanja:

• maksimalna ločitev od pešcev in motoriziranega 
prometa;

• na njih ne sme potekati avtomobilski promet;

• minimalno število križišč:

• križanje z zelo prometnimi cestami - 
priporočljivo zunaj nivojsko (podvozi, 
nadvozi),

• križanje s stranskimi cestami - prednostno 
vodenje kolesarjev; 

• material: asfalt ali beton; 

• minimalna širina: 3 m;

• dvosmeren kolesarski promet;

• omejena strmina naklona.

• Izven urbanih območij tovrstne povezave pogosto 

30  Konzorcij PRESTO (2010a)
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Slika 15:  Primer glavne kolesarske povezave, Bolzano 
(Italija) 

Vir:  Rudolph 2011

Slika 16:  Glavna lokalna povezava, Kopenhagen (Danska)
Vir:  Müller 2011

Slika 17:  Lokalna glavna povezava, München (Nemčija)
Vir:  Rudolph 2011

potekajo ob rekah ali kanalih, po opuščenih 
železniških progah ali ob obstoječih železniških 
progah.

• V urbanih območjih tovrstne povezave dobijo 
značilnost “kolesarskih koridorjev”, ki imajo 
visoko gostoto prometnega toka kolesarjev zaradi 
zgoščenosti povzročiteljev prometa (mestno 
središče, gosto naseljena območja, upravna središča 
ipd.)

• Glavne povezave so integrirane v kolesarsko omrežje, 
same zase ne tvorijo povezanega oz. sklenjenega 
omrežja.31

4.4.2 Glavne lokalne povezave

Glavne lokalne povezave so pomembne povezave 
med odhodnimi in ciljnimi mesti srednje velikosti. 
Nimajo tako visoke frekvence prometa kot glavne 
povezave, vendar jih je precej več in so pomemben 
del kolesarskega omrežja mesta. 

• Najbolj neposredne (hitre) povezave med mestnim 
centrom in četrtmi.

• Večinoma potekajo ob (prometnih) glavnih cestah.

• večinoma je zaradi intenzivnosti in hitrosti 
motoriziranega prometa treba zagotoviti, da 
potekajo po ločenih kolesarskih pasovih ali po 
enosmernih kolesarskih stezah na vsaki strani 
vozišča.

• Zagotoviti je treba nekonfliktno križanje 
(semaforji) s prometnimi cestami.

• Če se konfliktom ni mogoče izogniti, se je treba 
posvetiti vizualizaciji konflikta (narediti mesto 
konflikta čim vidnejše) in zmanjšati hitrost (znaki 
za omejitev hitrosti, krožišča).

• Glavne lokalne povezave tvorijo povezano omrežje 
na ravni regije in/ali mesta32

Slika 14:  Funkcija glavnih lokalnih povezav  
Vir:         Konzorcij PRESTO 2010a

31  Konzorcij PRESTO (2010a)
32  Konzorcij PRESTO (2010a)
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Slika 18:  Primer glavne kolesarske povezave, Hamburg 
(Nemčija)

Vir:  Rudolph 2011

4.4.3 Lokalne povezave

Lokalne povezave so najmanjša in najštevilčnejša 
kategorija povezav. Večinoma imajo zgolj lokalni pomen 
ter se jih uporablja kot dostopne in distribucijske poti 
v soseskah in mestnih četrtih.

• Povezave za zagotavljanje dostopnosti do ciljev v 
četrtih in soseskah.

• Izboljšajo lokalno omrežje (povečajo gostoto 
povezav in zmanjšajo faktor obvoza).

• Večinoma potekajo po območjih umirjenega 
prometa, kjer ni vedno treba ločevati 
motoriziranega in kolesarskega prometa - mešan 
promet je primeren in varen.

• Poudarek je na vzpostavitvi neposrednih povezav 
na lokalni ravni: bližnjic, kolesarjenju proti 
smeri vožnje avtomobilov (v enosmernih ulicah), 
kolesarjenja v območjih za pešce itd33.

33  Konzorcij PRESTO (2010a)

4.5 Označevanje povezav

Najbolj pomembna funkcija označevanja je, da se 
kolesarji, ki ne poznajo lokalnega območja, usmerijo na 
pravo pot glede na njihov cilj. Označevanje zagotavlja 
vizualno kontinuiteto in kolesarju pomaga razumeti 
geografijo lokalnega kolesarskega omrežja, še posebej 
na povezavah s pogostimi zavoji. Označevanje ima 
tudi pomembno vlogo pri identifikaciji in oglaševanju 
obstoja in razpoložljivosti kolesarskih objektov. 

Izkušnje iz Nizozemske dokazujejo, da je pozorno 
označevanje kolesarskih povezav za kolesarje 
pomembno, ker:

• splošne prometne oznake ne pokažejo vedno 
najprimernejših povezav za kolesarje;

• je označevanje, ki je v prvi vrsti namenjeno 
motoriziranim udeležencem, običajno name-ščeno 
tako, da omogoča maksimalno vidnost le-tem, ne 
pa tudi kolesarjem;

• imajo kolesarji drugačne potrebe po oznakah, ker 
potujejo počasneje in na krajše razdalje kot druga 
vozila34

Te omejitve splošnega označevanja lahko rešimo le z 
vpeljavo namenskega sistema kolesarskih znakov, ki je 
povezan s kolesarskim omrežjem. Ključno vprašanje je, 
kdaj tak sistem oznak potrebujemo. Osnovne premise 
so enostavne:

Zunaj naselij je vedno priporočljivo postaviti 
kolesarske znake in oznake, ki pokažejo, kako priti 
do vseh relevantnih mest, trgov in vasi ter upravnih, 
nakupovalnih, kulturnih in športnih centrov, turističnih 
znamenitosti, kampov, kolesarskih hotelov/mladinskih 
prenočišč.

V naseljih so znaki in oznake priporočljivi tam, kjer 
so urbana območja jasno razpoznavna kot prostorske 
enote. Tako znaki označujejo četrti in mestno središče, 
pa tudi avtobusne in železniške postaje, športne in 
rekreacijske objekte, muzeje, turistično-informacijske 
pisarne, kolesarske servise ter druge, kolesarjem 
privlačne objekte35.

34  SEStran (2008)
35  CROW (2007)
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Preglednica 5 predstavlja najpomembnejše korake pri 
označevanju kolesarskih povezav. 

Korak Opis
1 Identificiranje lokacije 

pomembnih odhodnih in 
ciljnih območij 

Identificirajte lokacije, ki naj bi se jih označilo, vključno z rekreacijskimi parki/ob-
jekti, turističnimi znamenitostmi, mestnimi središči in četrtmi, prometnimi vozlišči, 
kolesarskimi parkirišči, servisi, kampi, hoteli ter drugimi območji, za katere je ver-
jetno, da privlačijo kolesarje.

2 Odločitev uporabiti ali ne 
najbolj neposredno povezavo

Oznake morajo biti nameščene na mestih, kjer se mora kolesar odločiti, po kateri poti 
bo šel, da bo dosegel želeni cilj (razcepi, križišča, odcepi itd.). Oznake za vsako de-
stinacijo morajo biti dovolj jasne, dobro vidne in pogoste, da kolesar lahko brez težav 
pride do želenega cilja. 

3 Odločitev uporabiti ali ne 
najbolj neposredno povezavo

Če je za doseganje določenega cilja na določenem mestu mogoče izbrati več različnih 
povezav, mora označevanje vselej prikazati najbolj neposredno pot, razen če druga 
povezava ni bistveno daljša, a je precej varnejša.

4 Pokazati mestno središče v 
večjih mestih oz. urbanih 
območjih 

Vse oznake morajo prikazovati približno oddaljenost do želenega cilja. Kjer oznake 
usmerjajo kolesarja v urbano območje, mora biti jasno označeno, kako priti do mest-
nega središča. .

5 Oštevilčenje povezav V urbanih območjih in tam, kjer je na izbiro več možnih povezav, se je kolesar-
jem lažje orientirati, če so povezave oštevilčene. Kadar uporabljamo oštevilčenje, 
morajo biti številke vključene v znake, ob tem pa je primerno, da na vsaki povezavi 
dovolj pogosto namestimo tudi “oznake opominjanja”, na katerih so le številke, ki 
označujejo posamezno povezavo. 

6 Zagotovite zemljevide Cestne oznake za voznike motornih vozil na obrobjih naselij pogosto vključujejo ta-
ble-zemljevide, ki jim olajšajo orientacijo in predstavo, kako priti do želenega cilja. 
Tudi za kolesarje je lahko primerno, da si ob vstopu v (večje) naselje lahko na tabli 
ogledajo, kako potekajo povezave, kje so najpomembnejše lokacije in zanimivosti. 
Če takšne table postavimo, moramo kolesarjem zagotoviti dovolj prostora, da lahko 
varno sestopijo s kolesa in preučijo zemljevid na tabli. 

7 Zagotovite oznake na vogalih 
ulic in na križiščih 

Pomembno je, da so na ulicah, po katerih potekajo kolesarske povezave, poleg zna-
kov z imen ulic tudi oznake (imenske in/ali številčne) kolesarskih povezav in da so te 
jasno vidne - predvsem tam, kjer povezave skrenejo stran od ceste/ulice, po kateri so 
potekale do tedaj (ulični vogali, križišča).  

Preglednica 5: Koraki načrtovanja označevanja kolesarskih povezav 
Vir:         SEStran 2008
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5. Spremljanje in nadzor 
pomembnih kazalnikov 
projekta 

To poglavje izpostavlja kazalnike, ki jih je enostavno 
spremljati in oceniti. Lahko prispevajo pomembna 
pričevanja o trenutnem dogajanju v vsakem sektorju 
ter spremljajo spremembe, ki so posledica izvedenih 
ukrepov. Relevantna vprašanja so: 

• Katere kazalnike naj upoštevamo?

• Kako zbrati podatke? 

• Kako pogosto zbirati podatke? 

Če obstaja integralni razvojni načrt, moramo spremljati 
indikatorje, ki merijo stopnjo doseganja ciljev. Kazalniki 
morajo ustrezati določenim kriterijem, da zagotovimo 
smiselno spremljanje. Kriteriji so naslednji: 

• rednost zbiranja podatkov (ankete),

• merljivost, 

• relevantnost,

• sledljivost,

• kontinuiteta. 

Proces definiranja pomembnih podatkov poudarja 
ponovitveno preverjanje in postopek kalibracije. 
Identifikacija kazalnikov mora biti izvedena v tesnem 
usklajevanju z lokalno skupnostjo, ker ima slednja 
izkušnje z rednim poročanjem in zatorej razpolaga 
s podatki. Kazalniki morajo omogočiti merjenje 
opredeljenih ciljev. 

Zbiranje kazalnikov z izvajanjem lastnih anket je 
pogosto zelo drago, izvedba pa težavna. Zato so 
obstoječih podatki zelo dobrodošli.

Kazalnike lahko razdelimo na primarne, ki so nedvomno 
potrebni za učinkovito spremljanje, ter sekundarne, 
za katere lahko ankete izvajamo po potrebi in so 
praviloma precej dragi. Treba je temeljito preučiti, 
koliko ti kazalniki dejansko prispevajo glede na strošek 
njihovega spremljanja. 

5.1 Ciljne vrednosti

Podatke, ki jih dobimo s spremljanjem (monitoringom), 
lahko uporabimo le, če so ciljne vrednosti določene, 
preden se lotimo izvajanja ukrepov. Za evalvacijo je 
bistveno, da izvedemo le dve anketi: eno pred izvedbo 
ukrepov ter naslednjo eno leto ali dve leti po tem, ko 
smo jih začeli izvajati. Na ta način lahko preverimo, ali 

je bil program uspešen. Brez določitve ciljnih vrednosti 
(stopnja/odstotek izboljšave in časovni okvir) ni mogoče 
kvantificirati stopnje doseganja ciljne vrednosti; 
mogoče bi bile le kvalitativne obrazložitve. Evalvacija 
pokaže tudi učinkovitost ukrepov. Tako planerji kot tudi 
politiki lahko na podlagi podatkov določijo, ali je treba 
prilagoditi ciljno vrednost ali ukrep. Dober primer, kako 
določiti cilje in ciljne vrednost, si lahko ogledamo v 
Okvirnem prometnem načrtu mesta Dunaj (glej študijo 
primera: Okvirni prometni načrt mesta Dunaj). 

5.2 Pogostost evalvacije

Pogostost evalvacije je odvisna od kazalnikov in od 
pogostosti izvedbe anket. Pogosteje kot spremljamo 
kazalnike, pogosteje lahko izvedemo evalvacijo. 
Evalvacijo je priporočljivo izvajati na vsake dve do 
pet let. Podatki iz obdobij, ki so daljša od pet let, 
nimajo velike uporabne vrednosti, saj so reakcije na 
negativno dogajanje zelo pozne in bi zato lahko prišlo 
do nekoristnih oz. neučinkovitih investicij. 

5.3 Kazalniki (indikatorji)

Metoda za uporabo kazalnikov je podrobno opisana v 8. 
poglavju, skupaj s BYPAD pristopom. 

5.3.1 Obseg prometa

“Obseg prometa”, ki kvantificira število potovanj, 
ne glede na to, s katerim prometnim sredstvom so 
opravljena, je eden najpomembnejših kazalnikov 
za oceno razvoja v prometnem sektorju. Ta kazalnik 
je npr. pomemben za oblikovanje cest, kolesarske 
infrastrukture in infrastrukture za pešce. Ankete 
je relativno enostavno izvesti, torej spremljanje ni 
komplicirano. Po tem, ko so ukrepi izvedeni, pri tem 
kazalniku lahko z lahkoto opazujemo spremembe.  

Metoda poročanja: Obstajajo različne možnosti za 
poročanje obsega prometa. Najbolj fleksibilno je 
štetje vozil, ki vozijo po vsakem pasu na določenem 
cestnem odseku, ali na križišču. Običajno mora štetje 
potekati 24 ur na povprečen delovni dan (torek, sreda 
ali četrtek, ne med prazniki ali počitnicami) ter takrat, 
ko ni izrednih vremenskih razmer, kot so poledica, 
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Na izvor prevoznega načina vplivajo številni dejavniki. 
Ti dejavniki se razlikujejo glede na kontekst in vplivajo 
drug na drugega. Splošni dejavniki so topografija, vreme 
ter trenutni ekonomski, družbeni in politični pogoji. 
Bolj specifični dejavniki so razdalja, kakovost, namen, 
potovalni čas in stroški različnih načinov prevoza. Izbor 
prevoznega načina je neposredni rezultat prometnega 
sistema, okolja in družbe ter na vse te dejavnike 
tudi vpliva. Do določene mere lahko nanj vplivamo s 
spremembami omenjenih dejavnikov.

Metoda poročanja: Ugotavljanje izvora prevoznega 
načina lahko izvedemo na osnovi podatkov o obsegu 
prometa, ločeno za vsak način prevoza. 

5.3.4 Število prometnih nesreč

Kazalnik za opis varnosti je “število prometnih nesreč”, 
pri čemer seveda upoštevamo zgolj prometne nesreče, v 
katere so vpleteni kolesarji. Nesreče delimo na nesreče 
s smrtnim izidom, resnimi poškodbami in manjšimi 
poškodbami. Običajno o prometnih nesrečah obstajajo 
policijska (letna) poročila oz. statistika. Dostopnost le-
teh pa je močno odvisna od sodelovanja med policijo in 
lokalno skupnostjo. Boljše, kot je to sodelovanje, lažje 
je prometnemu oddelku mestne oz. občinske uprave 
ali organizaciji, ki želi po naročilu občine dobiti te 
podatke. 

Številke lahko podamo na absolutni ali relativni osnovi. 
V splošnih statistikah običajno navajamo relativne 
številke (npr. število nesreč na 100.000 prebivalcev). 
Na lokalni ravni pa so pomembnejše absolutne številke, 
npr. število smrtno ponesrečenih (kolesarjev) na leto, 
število nevarnih križišč ipd. Statistika prometnih nesreč 
kaže tudi na mesta, kjer je nujno treba izboljšati 
varnost. To so lahko bodisi specifične lokacije (npr. 
določena križišča) bodisi določene skupine ljudi (npr. 
otroci) bodisi splošni viri ogrožanja prometne varnosti 
(npr. ceste brez kolesarskih stez).  

Metoda poročanja: Policijska statistika in dokumentacija 
ter intervjuji s ponesrečenimi.

5.3.5 Dolžina in kakovost kolesarskih stez 

Da bi lahko ocenili razvoj kolesarske infrastrukture 
(kvantitativno in kvalitativno), mora kazalnik 
“kolesarske steze” vsebovati absolutno dolžino (v 
km) kolesarskih stez na obravnavanem območju in  
izboljšave v primerjavi z letom poprej (ali 2 do 5 let, 
odvisno od pogostosti poročanja). Poleg tega mora 

vihar ali močno deževje. Štetje prometa je razdeljeno 
na 15-minutne interval. Potniški avtomobili in težki 
tovornjaki se štejejo ločeno. Obseg prometa lahko 
razdelimo na: izvorni promet, ciljni promet, tranzitni 
promet in notranji promet glede na meje mesta. 

5.3.2 Prepotovani kilometri

Kazalnik “prepotovani kilometri” daje pomembne 
informacije o razdaljah, ki jih prepotujejo motorizirana 
vozila ali kolesa v določenem časovnem obdobju. 
Kazalnik se uporablja v različnih študijah. Omogoča 
boljšo presojo glede izpustov, porabe energije, uporabe 
infrastrukture in prometne varnosti. 

Metoda poročanja: Določanje tega kazalnika ni 
tako enostavno kot pri obsegu prometa. V Nemčiji o 
prepotovanih kilometrih poročajo različne institucije 
na osnovi ročnih in avtomatskih metod štetja. Drugje ta 
kazalnik ocenjujejo s pomočjo prometnih modelov. Za 
poročanje prevoženih tovornih kilometrov se analizira 
protokole vožnje težkih tovornih vozil ter naključne 
vzorčne pogovore z vozniki po standardiziranem 
vprašalniku.

5.3.3 Izbor prevoznega načina 

Izbor prevoznega načina (modal split) izraža distribucijo 
(v odstotkih) obsega potniškega in komercialnega 
prometa po posameznih načinih prevoza. Le-te lahko 
členimo po različnih stopnjah, odvisno od tega, na kaj se 
poročanje osredotoča. Najbolj enostavno razlikovanje 
je med “motoriziranim prometom” na eni strani in 
“nemotoriziranim prometom” na drugi. Nadaljnje 
členitve so lahko: 

• Javni prevoz: 

•  železnica,
•  primestna/podzemna železnica,
•  tramvaj,
•  avtobus,
•  trajekt.

• Avtomobili:

• osebni avtomobili (vozniki),
•  osebni avtomobili (potniki),
• taksiji,

• Tovorna vozila:

• lahka tovorna vozila med 3,5 in 7,5 t skupne 
teže,

• tovorna vozila med 7,5 in 12 t skupne teže,
• težka tovorna vozila nad 12 t skupne teže.
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poročanje obsegati tudi kakovost infrastrukture, npr. 
kakovost tlakovanja. Ukrepi za izboljšanje vozne 
podlage na kolesarskih pasovih in/ali stezah so lahko 
zelo učinkoviti, toda ne prispevajo k povečanju skupne 
dolžine kolesarske infrastrukture in obratno. Spremljati 
moramo obe vrsti  parametrov (kvantitativne in 
kvalitativne), da jih lahko primerno ocenjujemo. 

Metoda poročanja:  

Kvantitativno: 

• dolžina kolesarskih pasov/stez, tako obstoječih 
kot na novo zgrajenih;

• podatki so običajno na voljo na občinskih oddelkih 
zadolženih za prometno planiranje in/ali prometno 
infrastrukturo. 

Kvalitativno: 

• število kolesarskih pasov/stez, ki so bili prenovljeni 
oz. na katerih so bila izvedena obsežnejša 
vzdrževalna dela, ter podatki o vrednosti teh del;

• podatki so običajno na voljo na občinskih oddelkih, 
zadolženih za prometno planiranje in/ali prometno 
infrastrukturo. 
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6. Regionalne in nacionalne 
kolesarske povezave 

Ker so za načrtovanje kolesarske infrastrukture, 
predvsem tiste, pri kateri je v ospredju funkcionalno 
kolesarjenje, ponavadi odgovorne občine, se kolesarska 
omrežja večinoma načrtujejo v občinskem okviru. 
Toda oblikovanje povezanega nacionalnega omrežja 
kolesarskih poti zahteva širše planiranje. Regionalna 
in nacionalna omrežja so dokaj pogosta in prvenstveno 
namenjena rekreacijskemu in turističnemu kolesarjenju, 
uporabljajo pa jih tudi tisti, ki se tudi na večje razdalje 
vozijo v službo/šolo (vozači) in po opravkih s kolesom. 
Lokalna, regionalna in nacionalna omrežja se pogosto 
prekrivajo. 

6.1 Regionala omrežja

Izpostavljen cilj regionalnega omrežja je omogočiti 
spoznavanje regije s kolesom, torej ga najpogosteje 
uporabljajo turisti in rekreativci na kolesih. Za njih 
sta najpomembnejša privlačnost kolesarske povezave, 
doživljanje narave oz. krajine ter spoznavanje naravnih 
vrednot in kulturne dediščine. Pri tem ni toliko 
pomembno, kako neposredna je povezava. Regionalno 
omrežje kolesarjem omogoča svobodo odločanja pri 
izbiri poti pred in med potovanjem, se pravi, da se med 
potovanjem lahko tudi premislijo in na cilj pridejo po 
drugi povezavi.36

Upoštevajoč zahteve po kakovosti, ki jih postavljajo 
izletniški in turistični kolesarji, morajo označene 
kolesarske povezave vedno potekati po lokalnih cestah 
z malo prometa, lahko pa tudi po poljskih poteh in 
kolovozih, če imajo ti primerno utrjeno in dovolj gladko 
vozno podlago in niso preveč strmi. Študije so pokazale, 
da tisti, ki kolesarijo za zabavo, rekreacijo in kot turisti, 
cenijo predvsem to, da lahko kolesarijo sproščeno in 
brez strahu pred prometom, seveda pa želijo kolesariti 
v privlačnem in zanimivem okolju.

Regionalna omrežja so označena v obe smeri in nudijo 
široko paleto izbir povezav. Tam, kjer se regionalna 
omrežja srečajo, tvorijo povezana omrežja, ki lahko 
v idealnem primeru nudijo alternativo nacionalni 
kolesarski povezavi oz. njenemu delu. V teoriji se 
regionalna in nacionalna omrežja dopolnjujejo. Za 
kolesarja na nacionalnem omrežju mora biti enostavno, 
da ga zapusti in se preusmeri na regionalno ali lokalno 
omrežje. Povezana regionalna omrežja pa lahko nudijo 

tudi alternative označenim lokalnim povezavam. 

36  Prirejeno po Konzorciju PRESTO (2010a) 

Usmerjanje na takšnih povezavah je potem zagotovljeno 

s skupno signalizacijo povezanih omrežij.37

6.2 Nacionalna in mednarodna omrežja 
kolesarskih povezav 

Nacionalne kolesarske povezave so povezave na dolge 
razdalje, ki povezujejo različna lokalna kolesarska 
omrežja in jih prvenstveno uporabljajo tisti, ki kolesarijo 
v prostem času. Kolesarjenje na dolge razdalje je oblika 
rekreacijskega kolesarjenja, toda pogosto se omrežja 
za rekreacijsko in funkcionalno kolesarjenje prekrivajo. 
Ker kolesarska potovanja na daljše razdalje lahko 
trajajo več dni, sta bolj kot neposrednost pomembni 
udobnost in privlačnost. Nacionalne kolesarske 
povezave potekajo po privlačnih krajinah, ob rekah, 
gorskih verigah in podobnih linearnih strukturah; lahko 
imajo tudi posebne tematske poudarke. 38  

Nacionalne kolesarske povezave so povezave na dolge 
razdalje, ki povezujejo različna lokalna kolesarska 
omrežja in jih prvenstveno uporabljajo tisti, ki kolesarijo 
v prostem času. Kolesarjenje na dolge razdalje je oblika 
rekreacijskega kolesarjenja, toda pogosto se omrežja 
za rekreacijsko in funkcionalno kolesarjenje prekrivajo. 
Ker kolesarska potovanja na daljše razdalje lahko 
trajajo več dni, sta bolj kot neposrednost pomembni 
udobnost in privlačnost. Nacionalne kolesarske 
povezave potekajo po privlačnih krajinah, ob rekah, 
gorskih verigah in podobnih linearnih strukturah; lahko 
imajo tudi posebne tematske poudarke.   

Osnove nacionalnih kolesarskih povezav so regionalna 
in lokalna omrežja. Toda če med oblikovanjem 
nacionalnega kolesarskega omrežja ugotovimo, da 
se želene povezave ne stikajo, potem moramo te 
pomanjkljivosti odpraviti.  

Proces načrtovanja je podoben kot pri lokalnih omrežjih, 
le da poteka na višji ravni. Namesto mestnih četrti in 
lokalnih kolesarskih organizacij zdaj pridejo v poštev 
mesta, občine ter nacionalna kolesarska, turistična in 
ostala združenja. Zelo pomembno je, katero varianto 
posamezne povezave bomo izbrali, saj je privlačnost 
(urbanega in naravnega okolja oz. krajine) pri kolesarski 
rekreaciji, izletništvu in turizmu ključnega pomena. 

37  CROW (2007)
38  Sustrans (2012)
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Nacionalnih kolesarskih povezav ne moremo primerjati 
z avtocestami! Avtoceste so praviloma v pristojnosti 
državne uprave, nacionalne kolesarske povezave 
pa pripadajo občinam in je njihova opredelitev kot 
nacionalnih kolesarskih povezav bolj simbolična. 
Pogosto država ne financira državnih kolesarskih 
povezav. Občine niso deležne nobenih neposrednih 
finančnih koristi, zaradi odgovornosti za vzdrževanje pa 
nosijo neposredne stroške39.

39  CROW (2007)

 Kljub temu si občine prizadevajo, da del kolesarskih 
povezav, ki poteka po njihovem ozemlju, dobi status 
nacionalnih kolesarskih povezav, saj to poveča njihovo 
razpoznavnost ter dotok izletnikov in turistov. 

V Sloveniji sta načrtovanje in izgradnja nacionalnega 
kolesarskega omrežja v pristojnosti Direkcije za ceste, 
ki pri tem sodeluje z občinami in lokalnimi nevladnimi 
organizacijami. 

Študija primera: Nacionalno kolesarsko 
omrežje Združenega kraljestva Velike Britanije 
in Severne Irske

Leta 1995 so v Veliki Britaniji začeli vzpostavljati 
nacionalno kolesarsko omrežje kot celovito omrežje 
varnih in privlačnih kolesarskih povezav po celotnem 
Združenem kraljestvu, ki ga uporabljajo tudi pešci 
in gibalno ovirane osebe. Junija 2005 so vzpostavili 
in slovesno odprli prvo fazo - 8.000 km neprekinjenih 
povezav, ki vključujejo območja brez motoriziranega 
prometa in območja umirjenega prometa ter 
prometno neobremenjene lokalne ceste. Povezave 
potekajo skozi urbana središča in pokrivajo vse 
konce Združenega kraljestva ter omogočajo varno 
kolesarjenje na delo in v šolo, dostop do vozlišč 
javnega prometa ter obisk prijateljev, trgovin itd. 
To je šeleprva faza večjega omrežja, ki naj bi, ko 
bo končano, polovici prebivalcev Velike Britanije 
zagotovilo, da od nacionalnega kolesarskega omrežja 
ne bodo oddaljeni več kot 3 km. 

Gre za projekt pod pokroviteljstvom Milenijske 
komisije, posebnega ne-sektorskega javnega 
organa, katerega člane na predlog predsednika 
vlada imenuje kraljica. Namen komisije je, da ob 
prelomu tisočletja pomaga lokalnim skupnostim pri 
prehodu v 3. tisočletje. V njej sodeluje več kot 400 
predstavnikov lokalnih oblasti, podjetij, zemljiških 
lastnikov, okoljskih upravnih organov in drugih. 
Komisija je za vzpostavitev nacionalne kolesarske 
mreže odobrila 43,5 milijonov funtov (okoli 51 
milijonov evrov) iz sklada Nacionalne loterije. 
Po ocenah se letno na nacionalnem kolesarskem 
omrežju opravi okoli 100 milijonov potovanj s 
kolesom ter 40 milijonov potovanj peš.  

Več kot tretjina povezav poteka po poteh, na katerih 
motorni promet ni dovoljen, po vlečnih poteh ob 
rečnih kanalih, gozdnih poteh, 

rečnih nabrežjih in po urbanih predelih. Večina poti 
je primernih tudi za otroške in invalidske vozičke. 
Preostali del povezav poteka po obstoječih cestah, 
v mestih večinoma po cestah z umirjenim prometom 
ali po kolesarskih stezah, na podeželju pa po 
mirnih, neprometnih cestah, pri čemer so, kjer je to 
potrebno, zagotovljena varna prečenja prometnih 
cest.  

Omrežje je označeno z belim simbolom kolesa na 
modri podlagi, s številko povezave v kvadratnem 
polju, vendar brez imenovanja ciljev ali oddaljenosti 
do posameznih krajev. Številčne oznake nacionalnega 
omrežja so na rdeči, regionalnega pa na modri 
podlagi.

Slika 19:  Zemljevid nacionalnih kolesarskih povezav
Vir:  www.stirlingsurveys.co.uk/
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7. Institucionalizacija planiranja 
kolesarstva in promocije 
kolesarjenja v občinski upravi 

Spodbujanje kolesarstva na lokalni ravni v mestih je 
pretežno odvisno od politične volje. Prav tako pa je 
pomembno, da vemo, kako lahko upravne strukture 
pomagajo pri institucionalizaciji planiranja kolesarstva 
in promociji kolesarjenja. To institucionalno osnovo 
lahko zagotovimo s kontinuiteto in navzočnostjo 
procesa planiranja ter dodatno z imenovanjem osebja 
in zagotovitvijo finančnih virov. Kot kažejo izkušnje iz 
Nemčije, Nizozemske in drugih držav, so za potrditev 
tega potrebne učinkovite oblike institucionalizacije.40 
Za promocijo kolesarjenja kot sestavnega dela 
prometnega planiranja v lokalnih skupnostih lahko 
izberemo različne oblike, npr. imenujemo koordinatorja 
za kolesarstvo, oblikujemo stalne in/ali ad hoc delovne 
skupine, oblikujemo oddelek za mobilnost itd.41 

Te institucionalizirane oblike lahko ukrepajo 
pri vprašanjih planiranja prometa in prometne 
infrastrukture, storitev za kolesarje, promocije 
kolesarjenja itd. Lahko so tudi stične točke z občani, 
krepijo izmenjavo informacij in participacijo. Na 
osnovi izkušenj, ki so jih pridobile lokalne skupnosti, in 
raziskovanja je postalo jasno, da ni tako pomembno, 
kje v upravni strukturi je locirana ustanova; ključno 
je, katere pristojnosti in naloge ima. Nekatere od teh 
naj bi bile (glej tudi Sliko 20):

• Kolesarski koordinator, delovna skupina ali 
oddelek, pristojen (tudi) za kolesarstvo, mora biti 
vključen v vsa vprašanja, povezana s prometom 
nasploh, saj so vsa tako ali drugače povezana z 
uporabo kolesa.

• Nihče od zaposlenih ne more sam reševati vseh 
vprašanj, povezanih s kolesarstvom in promocijo 
kolesarjenja. Zaradi tega je pomembno, da so 
med seboj povezani različni uslužbenci, ki se tako 
ali drugače ukvarjajo s kolesarskim prometom 
in uporabo koles, se pravi tisti, ki so zadolženi 
za prostorsko planiranje, prometno planiranje, 
planiranje financ, odnose z javnostmi, mediacijo 
sporov ipd. 

• Kolesarski koordinator, delovna skupina ali 
oddelek mora imeti svoj lastni proračun znotraj 
prometnega proračuna, tako da je (nekatere) 
ukrepe mogoče izvesti v kratkem roku.

• Kolesarski koordinator je tudi oseba, ki komunicira 
z javnostjo. Zato mora biti oseba usposobljena, da 

40 BMVBS 2012: 57
41 Če ni drugače označeno, vsa pojasnila v celotnem poglavju 

temeljijo na Deffner 1999.

predstavlja kolesarska vprašanja v lokalni politični 
areni in da daje kolesarstvu pozitivno javno podobo. 
To se nanaša tako na promocijo kolesarjenja v 
mestu kot tudi na zunanje sodelovanje z drugimi 
ustanovami in mesti.

• Vsakdo, ki dela na področju kolesarskega prometa 
mora imeti do kolesarjenja in uporabe koles v 
vsakdanjem prometu pozitiven odnos.42

Navedene oblike institucionalizacije za spodbujanje 
kolesarstva v občinski upravi seveda niso edini možni 
način spodbujanja in prikazujejo idealiziran sklop 
za vzpostavitev bolj pozitivne kolesarske kulture v 
mestu. Drugi deležniki v občinski upravi in v mestu 
imajo seveda tudi pomembno vlogo. 

V naslednjih odstavkih bomo obravnavali naslednje 
oblike institucionalizacije:

1. koordinator za kolesarstvo kot:

• planer (v manjših in srednje velikih mestih z do 
300.000 prebivalci),

• koordinator (zaželeno v mestih z manj kot 
300.000 prebivalci),

• del oddelka za kolesarska vprašanja (predvsem 
v mestih z več kot 500.000 prebivalci),

• pogodbeni (zunanji) sodelavec mestne uprave 
(predvsem v manjših mestih);

2. delovna skupina za kolesarstvo; 

3. kolesarski pooblaščenec.

7.1 Koordinator za kolesarstvo in 
kolesarski planerski oddelek 

V večini mestnih uprav je koordinator za kolesarstvo 
podrejen oddelku za promet ali oddelku za urbanizem. 
Pri tej vrsti institucionalizacije je njegova strokovna 
vloga omejena, zato je smiselno razmisliti, kako naj bo 
takšen strokovnjak vključen, da bo omogočeno njegovo 
strokovno neodvisno in učinkovito delo.

Koordinator za kolesarstvo je ključna oseba za stike v 
mestu oz. občini, tako za stike z občani kot tudi z drugimi 
ustanovami. Deluje lahko predvsem kot koordinator 
ali kot planer. Na splošno se mora ves čas dodatno 
izobraževati o planiranju kolesarskega prometa, pa tudi 
o storitvah za kolesarje, o komuniciranju z deležniki, 
akterji in javnostmi. Prav tako je priporočljivo, da je 
poučen o drugih vidikih nemotoriziranega prometa, kot 
je načrtovanje pešačenja ali oblikovanje turističnih 

42 Umweltbundesamt (urednik) 2000
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produktov in storitev.43 

Ali je koordinator za kolesarstvo zaposlen za ukvarjanje 
s kolesarskimi vprašanji s polnim ali delnim delovnim 
časom, je odvisno od velikosti mesta. Polna zaposlitev 
ima to prednost, da se mu ni treba ukvarjati z drugimi 
nalogami, npr. v oddelku za planiranje. To pomeni, 
da lahko več časa in pozornosti posveti kolesarskim 
vprašanjem. Okvirna priporočila so naslednja: 

• delna zaposlitev v mestih z do 100.000 prebivalci; 

• polna zaposlitev mestih z več kot 100.000 
prebivalci;

• dva polno zaposlena v mestih z 250.000 do 300.000 
prebivalci;

• če število prebivalcev presega 300.000 je 
priporočljivo, da se oblikuje oddelek ali enota za 
kolesarstvo, ki ima več kot dva polno zaposlena, 
kot je to npr. v Kölnu in Frankfurtu na Majni 
(Nemčija) ali Zürichu (Švica).

43  Umweltbundesamt 2001

Slika 20:  Prikaz splošne integracije kolesarskega koordinatorja v občinsko upravo 
Vir:  Lastna kompilacija na osnovi Umweltbundesamt 2000

7.1.1 Koordinator za kolesarstvo, ki deluje 
predvsem kot planer

Naloge koordinatorja za kolesarstvo kot planerja so:

• načrtovanje infrastrukture kolesarskih omrežij;

• podajanje uradnih mnenj o drugih načrtovanih 
projektih, ki zadevajo kolesarski promet;

• kontaktna oseba za predloge občanov. 

V odnosih do drugih oddelkov in služb mora biti 
koordinator za kolesarstvo enakopraven. Posamezni 
oddelki morajo vključiti koordinatorja za kolesarstva 
pri svojem odločanju, ne da bi bili k temu primorani. Pri 
vprašanjih, ki niso povezana s prometnim planiranjem, 
bi moral koordinator tesno sodelovati z drugimi oddelki 
z namenom ustvarjanja sinergij ter koordinacije in 
delitve vlog. 

Njegove odgovornosti morajo biti jasne in omejene. 
V pomoč je, če so v vseh drugih oddelkih imenovane 
kontaktne osebe za sodelovanje z njim/njo, tako da je 
sodelovanje določeno na uradni ravni in ni odvisno od 
osebne naklonjenosti kolesarjenju v drugih oddelkih. 
Naloge, ki zadevajo ukrepe za planiranje kolesarstva, 
morajo biti enakopravno razdeljene. Drugi oddelki se 
morajo čutiti soodgovorne za kolesarstvo in sodelovati 
s koordinatorjem. Pri tem načinu institucionalizacije 
ima kolesarski koordinator manj sposobnosti in znanj 
za implementacijo komunikacijskih in marketinških 
ukrepov. 
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je odgovoren tudi za vprašanja pešačenja v mestu. Poleg 
tega morajo biti zaposleni odgovorni tudi za širjenje 
profesionalnega razumevanja kolesarskih vprašanj.44

Slika 21:  Institucionalna organiziranost kolesarskega 
oddelka

Vir:  Lastna kompilacija na osnovi Umweltbundesamt 
2000

7.1.4 Zunanji/pogodbeni koordinator za 
kolesarstvo

V manjših mesti ali mestih, ki šele začenjajo z 
razvojem kolesarstva, je za preseganje pomanjkanja 
usposobljenega osebja in za potrebno podporo 
razcvetu kolesarjenja priporočljivo pogodbeno 
zaposliti zunanjega strokovnjaka kot koordinatorja za 
kolesarstvo. Vendar pa je to začasna rešitev oz. začetek 
ukrepov za spodbujanje kolesarjenja. 

Naloge zunanjega koordinatorja za kolesarstvo so 
praktične narave, med drugim izvedba kratkoročnih 
ukrepov, kot je npr. osnovno načrtovanje kolesarskega 
omrežja ali izboljšanje možnosti za parkiranje koles. 
Poleg tega mora prispevati tudi k osveščanju in 
profesionalnem razumevanju kolesarskih vprašanj 
v oddelkih za planiranje. Namen tega je, da je po 
koncu pogodbenega obdobja osebje, ki je zaposleno 
v teh oddelkih, sposobno prevzeti tovrstne naloge ter 
vzpostaviti pogoje za polno ali delno redno zaposlitev 
koordinatorja za kolesarstvo. Njegove pristojnosti naj 
bi vključevale tudi dajanje pobud za projekte in ne le 
delo na vsebinah, ki mu jih predpiše občinska uprava. 
Poleg tega naj bi koordinator za kolesarstvo vzpostavil 
vsaj posvetovalno delovno skupino ali omizje na temo 
razvoja kolesarjenja v mestu.  

44  Umweltbundesamt 2001

7.1.2 Kolesarski koordinator, ki deluje 
predvsem kot koordinator 

Naloge koordinatorja za kolesarstvo kot koordinatorja 
so:

• usklajevanje odločitev o kolesarskih vprašanjih; 

• (redni) sestanki z vodji oddelkov za zagotavljanje 
celovite sprotne obveščenosti; 

• dajanje izjav o kolesarskem prometu; 

• spodbuditi in vzdrževati stike z občani in podjetji 
z namenom izboljšanja pogojev za kolesarjenje 
v mestu/občini ter kar se da široke promocije 
kolesarjenja; 

• tesno sodelovati s službo za odnose z javnostmi 
ali s pogodbeno medijsko agencijo z namenom 
zagotoviti sprotno komuniciranje z javnostmi.

V tem modelu institucionalizacije ima koordinator 
za kolesarstvo nadrejen položaj, ki mu omogoča, da 
preuči vpliv vseh prometnih projektov na kolesarjenje 
in ustrezno ukrepa. Prav tako ima odločilno vlogo glede 
komuniciranja in pri odobritvi projektov v sodelovanju 
z uradniki oz. vodji drugih oddelkov. Zaradi tega lahko 
kolesarskim vprašanjem v mestu oz. občini dodeli 
poudarjeno vlogo. Opis njegovih del in nalog zajema 
pretežno organizacijo storitev, konceptualizacijo 
odnosov z javnostmi ter sodelovanje z gospodarskimi 
subjekti in drugimi ustanovami. 

7.1.3 Kolesarska služba ali oddelek

Samostojen kolesarski oddelek je smiseln v velikih 
mestih. Ker kolesarski oddelek potrebuje več osebja, 
bo vodja mestne uprave ustanovitev takšnega oddelka 
podprl le, če je kolesarjenje v mestu že dokaj razširjeno 
ali če strateški cilji predvidevajo, da se mora njegov 
delež bistveno povečati (kot je bilo to npr. na Dunaju v 
letih 2011/2012). 

Kolesarski oddelek bo najverjetneje deloval v sklopu 
oddelka za promet ali urbanizem (glej Sliko 22). Prednost 
je v tem, da je kolesarski oddelek pretežno odgovoren za 
planiranje infrastrukture kolesarskega omrežja. Idealno 
so v njem zaposlene tri do štiri osebe, ne zgolj prometni 
inženirji, temveč tudi urbanisti, pripravljavci mnenj, 
projektni vodje, ali pa se alternativno pogodbeno 
angažira svetovalca s področja planiranja. Prav tako 
je mogoče vanj vključiti tudi druge strokovnjake:  : za 
odnose z javnostmi, organizacijo storitev, konceptualna 
vprašanja, vključevanje deležnikov in večdeležniški 
dialog itd. Oddelek je priporočljivo oblikovati tako, da 
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7.2 Delovna skupina za kolesarstvo

Interdisciplinarne delovne skupine (ali okrogle mize) 
igrajo vlogo specializiranih diskusijskih forumov za vsa 
vprašanja uporabe koles in kolesarskega prometa. Ta 
organizacijska oblika je primerna za vprašanja promocije 
kolesarjenja in specialna vprašanja različnih vsebin 
in planiranja kolesarskih projektov. Delovna skupina 
za kolesarstvo je običajna oblika institucionalizacije 
kolesarske politike v lokalnih skupnostih45. Večinoma 
se oblikuje na pobudo kolesarskega zagovornika ali 
pogodbenega koordinatorja za kolesarstvo, ki sta 
omenjena v razdelku 7.1.4 in 7.3. Člani delovne 
skupine so lahko tudi deležniki zunaj mestne uprave, 
kot so nevladne organizacije, gospodarske/trgovske 
zbornice, turistične organizacije, strokovnjaki iz 
univerz in inštitutov itd. To je nadvse primeren način 
za vključevanje deležnikov na lokalni ravni (glej tudi 
poglavje 3). Sestanki delovnih skupin imajo lahko obliko 
kolesarskih ogledov, na katerih si udeleženci na kolesih 
ogledajo kolesarske probleme in primere dobrih praks 
v mestu, potem pa razpravljajo o tem, kako bi bilo 
mogoče izboljšati položaj oz. najti ustrezne rešitve. 
V ta namen je npr. mesto Zürich uvedlo kolesarske 
piknike, ki niso namenjeni le kramljanju o kolesarjenju, 
temveč imajo značaj uradnih dogodkov, ki vplivajo na 
načrtovanje in odločevalski proces v mestu (glej Sliko 
22). V nasprotnem primeru bodo udeleženci slej ko prej 
postali frustrirani, ker njihovih predlogov nihče ne bo 
jemal resno. 

45  Umweltbundesamt 2001

7.3 Kolesarski pooblaščenec

Ta organizacijska oblika ponuja primeren način za delo 
neodvisne in nevtralne kontaktne osebe, pooblaščene 
za stike z občani o kolesarskih vprašanjih, če mesto še 
ni angažiralo pogodbenega koordinatorja za kolesarstvo 
ali zanj v mestni upravi ustvarilo rednega delovnega 
mesta. Pooblaščenec ni del mestne uprave, temveč 
je usposobljen profesionalec (prometni planer ali 
prometni inženir z znanjem s področij kolesarskega 
planiranja in komuniciranja). Njegova dolžnost je, 
da sprejema pripombe in priporočila občanov glede 
planiranja kolesarstva (infrastruktura, storitve, 
promocija),  pogojev za izboljšanje kolesarjenja v 
mestu in promocije ter jih prenese mestni upravi oz. 
oddelkom, ki so odgovorni za upoštevanje interesov 
občanov.

Na pooblaščenca lahko gledamo tudi kot na simbolno 
gesto, ker oseba s svojim ugledom zagotavlja, da bo 
mesto oz. mestna uprava vprašanja, ki jih postavljajo 
občani, obravnavana resno. To ustvarja pozitivno vzdušje 
o kolesarstvu in reševanju kolesarskih problemov v 
mestu, ker se strokovna znanja pooblaščenca in mestnih 
uradnikov dopolnjujejo tako med seboj kot tudi z 
laičnimi mnenji in izkušnjami uporabnikov kolesarskega 
sistema v mestu. Pooblaščenec mora stalno tesno 
sodelovati s tistimi deli mestne uprave, ki so zadolženi 
za komuniciranje. 

Slika 22:  Institucionalna organiziranost delovne skupine za kolesarstvo
Vir:  Lastna kompilacija na osnovi Umweltbundesamt 2000
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Občanom je treba omogočiti, da preko telefona 
in elektronske pošte na institucionaliziran način 
posredujejo svoje pripombe in predloge, ter jim 
zagotoviti, da bodo odgovori oz. povratne informacije 
posredovani čim krajšem roku. Pooblaščenec ne sem 
delovati le iz pisarne, temveč si mora težave ogledati 
tudi terenu. Priporočljivo je, da se občasno izda neke 
vrste publikacija (lahko tudi na spletu), ki vsebuje 
pregled prejetih pripomb in priporočil ter odziva 
mestna uprave (oddelkov za promet, urbanizem, 
služb za upravljanje z občinskimi stavbami, parkirišči, 
redarske službe itd.) nanje. Prav tako je priporočljivo, 
da (predhodno) tako zbrane pritožbe, pripombe in 
predloge obravnava delovna skupina za kolesarstvo. 

7.4 Zaključek

Vse predstavljene organizacijske oblike niso enako 
primerne za vse stopnje razvoja kolesarstva v mestu in 
glede na njegovo velikost.

Pri primerjavi treh glavnih vrst institucionalizacije 
lahko opazimo, da imajo delovne skupine za kolesarstvo 
najmanjšo moč in vpliv. Njihova prednost je, da so 
odprte za deležnike, da prenašajo mestnim oblastem 
in upravi različne koristne informacije in znanja ter 
da omogočajo posvetovanja z oddelkom, pristojnim za 
promet, in drugimi oddelki in službami mestne uprave. 
Njihova slabost je, da so težko dostopne za navadne 
občane, ki preko njih le težko predlagajo izboljšave 
kolesarske infrastrukture, prometnih režimov in storitev 
za kolesarje v mestu oz. občini.

Koordinatorji za kolesarstvo so ključne kontaktne osebe 
za vsa administrativna vprašanja in deležniki z njimi z 
lahkoto stopijo v stik. Preko koordinatorja za kolesarstvo 
prihaja do obsežnih prenosov znanja na mestno upravo. 

Zagotavljajo tudi dovolj dobre možnosti za obravnavanje 
pritožb, pripomb in predlogov občanov. Te prednosti 
kažejo na to, da je ta oblika institucionalizacije zelo 
priporočljiva. Glavne omejitve so povezane z omejenimi 
zmogljivostmi in delovnim časom posamezne osebe. 
Obstaja resno tveganje, da kolesarski koordinator po 
eni strani postane “dežurni krivec” za vse kolesarske 
probleme v mestu in “strelovod” za razelektritev 
nakopičenih frustracij in jeze občanov, na drugi strani 
pa “osamljeni bojevnik”, ki si znotraj upravnih struktur 
po donkihotsko prizadeva za izboljšanje pogojev za 
kolesarjenje v mestu in njegovo promocijo. Da temu 
ne bi bilo tako, potrebuje jasno izraženo in močno 
politično podporo. 

Vzpostavitev oddelka za kolesarstvo se zdi druga 
najboljša možnost. Njegove prednosti so, da lahko 
izvaja dejavnosti kolesarskih pregledov, planiranja 
infrastrukture kolesarskega omrežja, predlaganja 
sprememb prometnih režimov in izboljšanja oz. 
vzpostavitve storitev za kolesarje v mestu. Prav tako 
je lahko odziven na pobude občanov in lahko vzdržuje 
dobre stike z deležniki. Toda prav tako, ali pa še bolj 
kot koordinator za kolesarstvo, je lahko znotraj mestne 
uprave izoliran, prenos znanj pa ne tako učinkovit 
kot pri koordinatorju za kolesarstvo. Prav tako je 
manj realno pričakovati, da se bo institucionalizacija 
kolesarskega načrtovanja začela s tem, da bo mesto 
vzpostavilo samostojen oddelek za kolesarstvo. 

Zunanji koordinatorji in pooblaščeni za kolesarstvo 
pa najbolj ustrezajo mestom, ki šele začenjajo z 
snovanjem kolesarske politike in potrebujejo spodbudo 
za oblikovanje novih struktur v podporo razvoju 
kolesarstva.

Kriterij Kolesarjenje-
Kolesarski 

koordinator
Delovna    
skupina

Oddelek

Stiki z občani ++
Stiki z deležnik ++ + ++
Kontaktna oseba za administrativna vprašanja   ++ o +
Prenos znanja na mestno upravo ++ + —
Posvetovanja

 … glede prometa +/o + ++
… z drugimi oddelki o + o

       ++ izredno ustrezno                 + zelo ustrezno                           o ustrezno                            - ni ustrezno

Preglednica 6:  Pregled možnosti instituacionalizacije prmocije kolesarjena v občinah 
Vir:           Umweltbundesamt 2000
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8. BYPAD in druge metode 
evalvacije kolesarske politike

BYPAD je okrajšava za BicYcle Policy AuDit, kar 
pomeni revizijo oz. pregled/oceno kolesarske politike 
(v mestih). Gre za orodje, ki omogoča oblastem, da 
evalvirajo in izboljšajo kakovost kolesarske politike 
na osnovi metod celovitega menedžmenta kakovosti.46 
BYPAD je orodje za interno evalvacijo za izboljšanje 
lastne kolesarske politike mest. 

Orodje je v letu 1999 kot del projekta EU razvil 
mednarodni konzorcij strokovnjakov s področja 
kolesarstva. V projektih BYPAD+ (2003-2005) in BYPAD-
Platform (2006-2008), ki sta sledila, so si prizadevali ne 
le razširiti orodje, temveč tudi izboljšati metodologijo. 
Do danes je BYPAD uporabilo več kot 100 mest iz 20 
držav.47 V vzhodni in srednji Evropi so ga uporabila 
mesta iz Estonije, Poljske, Češke, Slovenije, Romunije, 
Kosova in Albanije.48

Slika 23:  Zemljevid uporabe orodja BYPAD, stanje 2008 

Vir:  Vectris et al. 2008a

8.1 BYPAD pristop

BYPAD obravnava kolesarsko politiko kot dinamičen 
proces, v katerem se morajo uskladiti različni sestavni 
deli, da bi dobili uravnoteženo trajnostno kolesarsko 
politiko. Ker ima pri tej politiki vsak korak svoje 

46 Standard celostnega menedžmenta kakovosti je bil že dolgo 
nazaj uveden v poslovnem svetu. Obstajajo različni modeli, kot 
so ISO serije  9000, EFQM model itd. 

47 Za najnovejše stanje glej www.bypad.org 
48 Odstavek vzet iz Vectris et al. (2008b) in uredniško prirejen.

značilnosti, BYPAD uporablja devet različnih modulov 
(glej Sliko 24), ki določajo kakovost kolesarske politike. 
Ti moduli so v procesu stalnega razvoja in vplivajo drug 
na drugega. BYPAD se ne osredotoča le na dejavnosti 
na področju kolesarstva (moduli 5–8), temveč tudi na 
planiranje in organizacijo kolesarske politike (moduli 
1–4) in na spremljanje učinkov (modul 9).49

8.1.1 Revizija in primerjalna analiza 
(benchmarking)

Za izboljšanje proizvodov ali storitev (velikih) podjetij, 
raziskovalnih inštitutov in vladnih organizacij obstajajo 
različni procesi izboljšav, ki temeljijo na nizu kriterijev 
in primerjalnih analiz (benchmarks), le-ti pa kažejo na 
prednosti ali slabosti organizacije. Gre za revizijsko 
shemo. Če redno uporabljamo enako revizijsko shemo 
v čim več različnih organizacijah, dobimo naraščajoč 
nabor kriterijev, ki kažejo, ali gre razvoj v pravo smer ali 
ne. Najboljše primere označimo na osnovi primerjalne 
analize.50

Slika 24:  BYPAD Moduli
Vir:  Vectris et al. 2008a

Cilj BYPDA je enak: določiti standarde kakovosti s 
standardiziranim zbiranjem informacij o vseh vidikih 
kolesarske politike. Na osnovi izkušenj mest in regij je 
postavljen sklop standardov kakovosti. Ta je v pomoč 
mestom in regijam pri prilagajanju njihovih ambicij in 
ciljev pri tem, da postanejo kolesarjem prijaznejša. 
Ponavljanje enakega procesa revizije tudi pokaže, 
na katerih področjih je prišlo do napredka in katera 
izboljšanja so še potrebna.

8.1.2 Nadzorovanje kakovosti dinamičnega 
procesa 

V nasprotju s statičnimi sistemi nadzora, pri katerih 
se trenutno kakovost pregleduje na osnovi fiksiranih 
standardov, obravnava model EFQM, na katerem 

49 Odstavek vzet iz Vectris et al. (2008b) in uredniško prirejen.
50 Poglavja od 7.1.1 do 7.1.2 so vzeta iz Vectris et al. (2008a) in 

uredniško prirejena.



62 

temelji BYPAD, menedžment kakovosti kot dinamičen 
proces. Kakovost ni nikoli dokončna; na vseh ravneh 
neprestano poteka evolucija kakovosti. 

Model EFQM je evropski revizijski model za interni 
menedžment kakovosti. EFQM pomeni European 
Foundation for Quality Management – Evropsko 
fundacijo za menedžment kakovosti. Jasno določa, da 
je politika uspešna le, če so zadovoljne tako stranke 
(uporabniki) kot tudi zaposleni, menedžerji in celotna 
organizacija. Dejavnik uspeha je odvisen od celotnega 
procesa menedžmenta. Značilnost modela EFQM 
je, da ja samo-evalvacijski, pri čemer so vključeni 
menedžerji, zaposleni in uporabniki. Za menedžment 
kakovosti kolesarske politike so relevantne naslednje 
značilnosti:

• Kolesarska politika v mestu je dinamičen proces 
(kar pomeni, da bodo pričakovanja in zahteve 
uporabnikov stalno naraščale).

• Doseganje dobrih rezultatov kolesarske politike 
(visok delež uporabe koles, nizko število 
ponesrečenih kolesarjev) je odvisno tako od 
organizacijskih področij kot tudi od doseženih 
rezultatov (infrastruktura, kampanje …).

• Ker gre za samo-evalvacijo, morajo pri evalvaciji 
sodelovati neposredno vključeni akterji -    
uporabniki, mestni uradniki in politiki. Proces 
evalvacije lahko usmerja zunanji revizor.

8.2 BYPAD-metoda

BYPAD temelji na pristopu EFQM, ki je prilagojen 
področju (lokalne) kolesarske politike. S pomočjo 
BYPAD lahko mesta oz. lokalne skupnosti začnejo 
proces neprestanega izboljševanja kakovosti. Da bi to 
dosegli, BYPAD kombinira kognitivne, konverzacijske 
in izobraževalne elemente. Kvantitativno ocenjevanje 
posameznih vidikov kolesarske politike pomaga pri 
racionalnem prepričevanju (kognitivni element). 
Razpravljanje o kolesarski politiki znotraj evalvacijske 
skupine določevalcev, oblikovalcev politike, izvedbenega 
osebja in uporabnikov (strank) okrepi politično voljo za 
izboljšanje kakovosti kolesarske politike (konverzacijski 
element). Ocenjevanje kolesarske politike skozi 
moderiran proces, ki ga nadzoruje zunanji revizor, 
okrepi učinke učenja (izobraževalni element), k temu 
pa pripomorejo tudi regionalni in mednarodni seminarji 
ter podatkovne zbirke o najboljših praksah.51

51 Poglavje 7.2 vzeto iz Vectris et al. (2008a)  in uredniško 
prirejeno

8.2.1 BYPAD kot dinamični proces

BYPAD obravnava kolesarsko politiko kot dinamičen 
proces, v katerem je za uspeh pomembno, da so različni 
sestavni deli med seboj skladni. BYPAD ne pregleda 
le končnih rezultatov in učinkov lokalne kolesarske 
politike, temveč tudi, kako je proces integriran v 
lokalne politične in upravne strukture. Pri tem preveri:

• Ali obstajajo nameni in cilji kolesarske politike?

• Ali je izbrana strategija ustrezna za doseganje teh 
namenov in ciljev? Ali so dodeljeni viri skladni s 
cilji in nameni in ali je zagotovljeno neprekinjeno 
financiranje?

• Ali je kolesarska politika omejena na le nekaj 
infrastrukturnih ukrepov ali pa je uveljavljen širok 
nabor ukrepov v podporo kolesarjenju, vključno 
z ukrepi za omejevanje uporabe avtomobilov v 
mestu?

• Ali je vzpostavljeno medsektorsko sodelovanje s 
strateškimi partnerji?

• Kako je zagotovljeno, ali bodo ukrepi, ki se 
izvajajo, vodili do doseganja namenov in ciljev, za 
katere si prizadeva kolesarska politika?

Kot smo že omenili, BYPAD vsebuje 9 modulov in 
kakovost vsakega se določa posebej (glej sliko 25). 
Za vsak modul se s pomočjo štiristopenjske lestvice 
kvantitativno določi kakovost posameznega vidika 
kolesarske politike. Na podlagi rezultatov vsakega 
modula lahko lokalna skupnost določi kvalitativne cilje 
in ukrepe za vsak modul posebej. Ob tem je mogoče 
spremljati razvoj lokalne kolesarske politike. 

Slika 25:  BYPAD razvojna lestvica
Vir:  Vectris et al. 2008a

8.2.2 Razvojne stopnje

Ključno orodje pri BYPAD je vprašalnik s 30/22/18 
vprašanji, ki pokrivajo vse vidike kolesarske politike 
v mestu/regiji. Za vsak modul vsebuje niz vprašanj 



Prvi del: Strateško planiranje

63 

z vnaprej določenimi odgovori. Vprašanja opisujejo 
primerne ukrepe, ki so bili uspešno izvedeni v evropskih 
mestih. Sodelujoči se najprej vsak zase, potem pa 
v skupnem procesu odločijo, katero izmed ocen med 
1 in 4 bodo dali vsakemu odgovoru (glej Sliko 25). 
Če ni bilo nič storjeno, potem sledi ocena 0. BYPAD 
je neke vrste ogledalo za kolesarsko politiko mesta. 
Ugotavlja slabosti, škrbine in najšibkejši člen v verigi 
kakovosti ter pokaže, kje so nujne in možne izboljšave. 
Z izpolnjevanjem vprašalnika mesto (regija) tudi 
dobi navdih, kaj bi bilo mogoče storiti, da bi dosegli 
naslednjo stopnjo kakovosti.

Stopnja 1: Ad hoc pristop
Gasilsko načelo: kolesarska politika se v glavnem ukvarja z reševanjem sprotnih problemov. Ukrepi so usmerjeni na in-
frastrukturo ali prometno varnost na določenih lokacijah. Kolesarska politika je na stopnji nizke kakovosti, kar se kaže v 
majhnih in nerednih sredstvih, namenjenih kolesarstvu, ter v tem, da se le malo občinskih uslužbencev z zgolj osnovnim 
znanjem občasno ukvarja s tem, da kaj izboljšajo. Dosežki so odvisni predvsem od njihovih individualnih prizadevanj.

Stopnja 2: Izoliran pristop
Načelo Robinsona Crusoea: obstaja že nekaj, čemur bi lahko rekli kolesarska politika, toda ta še ni sestavni del niti pro-
metne niti katere od drugih politik (kot so prostorska, okoljevarstvena, zdravstvena). Kolesarska politika se v glavnem 
ubada s tem, kako izboljšati infrastrukturo, čeprav že poteka nekaj akcij tudi na drugih področjih. Njene značilnosti so 
uporaba (zgolj) osnovnih podatkov, minimalno poznavanje potreb uporabnikov, dogovori brez večjih obvez po uresničitvi 
zastavljenega ter ukrepi, ki so v številnih primerih kontraproduktivni, ker niso v skladu s potrebami drugih uporabnikov 
prometnega sistema ali niso integrirani v cilje na drugih področjih. Kontinuiteta politike ni zagotovljena. 

Stopna 3: Sistemsko usmerjen pristop
Načelo vsi vlečemo voz v isto smer: kolesarstvo se obravnava kot sistem, ki je sestavni del politike mobilnosti. Politična 
volja v podporo kolesarski politiki je nedvoumno izražena z dobro premišljeno kolesarsko strategijo, ki predvideva dobro 
strukturirane ukrepe, za izvedbo katerih so na voljo zadostna sredstva. Kolesarska politika vsebuje širok spekter ukrepov, 
primerno naslavlja ciljne skupine, deloma v sodelovanju z drugimi javnimi in zasebnimi partnerji. Temelji na kakovostih 
podatkih ter poznavanju potreb uporabnikov, vendar je še vedno le na projektih z omejenim časovnim potekom. 

Raven 4: Integriran pristop
Načelo zmagovitega moštva: na kolesarsko politiko se gleda kot na stalno nalogo in je močno povezana z drugimi poli-
tikami. Ukrepi za spodbujanje kolesarjenja se kombinirajo z ukrepi za omejevanje uporabe avtomobila. Ima močno 
politično podporo, dobro vodstvo, redne in zadostne vire financiranja, usposobljeno osebje in celovit sistem interdiscipli-
narne strokovne podpore. Zanjo so značilni tudi sistematično mreženje in redna izmenjava informacij, znanj in izkušenj 
z notranjimi in zunanjimi akterji, kar pomaga pri dvigu in vzdrževanju standardov kakovosti. Visoko kakovostni podatki, 
redno spremljanje in evalvacija, strateška partnerstva, ki stremijo k temu, da pridobijo partnerje kot zaveznike in pod-
pornike lokalne kolesarske politike, so prav tako značilnosti kolesarske politike na tej stopnji. 

Preglednica 7: Značilnosti BYPAD razvojnih stopenj
Vir: Vectris et al. 2008a

8.2.3 BYPAD evalvacijska skupina

Ključna zadeva pri BYPAD pristopu je, da celoten proces 
evalvacije in izboljšanja kakovosti izpelje evalvacijska 
skupina. To sestavljajo politiki, ki so odgovorni za 
promet in kolesarstvo, pripravljavci politik in strateških 
dokumentov, izvedbeno osebje v mestni upravi, ki je 
zadolženo za promet in kolesarstvo, ter predstavniki 
lokalnih kolesarskih organizacij, v prvi vrsti v javno 
korist delujočih združenj uporabnikov kolesarske 
infrastrukture in storitev za kolesarje v mestu. S tem, 
ko te tri različne skupine akterjev spravi skupaj, BYPAD 
zagotavlja, da je lokalna kolesarska politika kritično 
obravnavana z različnih vidikov. 

Evalvacijska skupina išče prednosti in slabosti kolesarske 
politike z namenom, da bi skupno našli konsenz na 
področjih, kjer so izboljšave nujne in mogoče. Revizijski 
proces nadzoruje zunanji svetovalec, ki je certificiran 
revizor.

Slika 26:  Evalvacijska skupina v BYPAD procesu
Vir:  Vectris et al. 2008a

8.2.4 BYPAD proces

Na začetku evalvacijskega procesa vsak član evalvacijske 
skupine posamezno izpolni vprašalnik BYPAD. Vsakemu 
posameznemu vidiku kolesarske politike vsak član 
evalvacijske skupine dodeli oceno od 1 do 4 (če določen 
vidik kolesarske politike v mestu manjka, avtomatično 
dobi oceno 0). V nadaljevanju člani med seboj soočijo 
svoje ocene in poskušajo v dogovoru priti do poenotene 
skupne ocene, upoštevajoč prednosti in slabosti 
vsakega elementa trenutne kolesarske politike. Na 
osnovi razprave skupina na naslednjem sestanku razvije 
načrt za izboljšanje kakovosti kolesarske politike v 
naslednjem obdobju. 
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8.2.5 Certificiranje kakovosti 

Kot rezultat revizijskega procesa BYPAD dobi mesto 
(regija) oceno za vsakega od 9 ocenjevalnih modulov 
ter skupno oceno za kolesarsko politiko. Te ocene 
takoj pokažejo, kje so prednosti in slabosti kolesarske 
politike mesta. Vmesno in končno poročilo revizije, ki 
ga napiše revizor, podaja podroben pregled dosedanje 
kolesarske politike in dokumentacijo o procesu revizije. 
Načrt kakovosti dokumentira namene in cilje, glavna 
akcijska področja in ukrepe, ki jih je oblikovala oz. s 
katerimi se je strinjala evalvacijska skupina.  

8.2.6 Priznana metoda

Nacionalne kolesarske strategije Nemčije, Češke in 
Avstrije priporočajo mestom, da uporabijo pristop 
BYPAD kot orodje menedžmenta kakovosti za izboljšanje 
svojih kolesarskih politik. Na Češkem je dodeljevanje 
državnih podpor za kolesarstvo odvisno od tega, ali je 
mesto izvedlo revizijo BYPAD. V nemški zvezni deželi 
Severno Porenje – Vestfalija je za izvedbo revizije 
BYPAD mogoče dobiti deželno podporo. 

8.2.7 BYPAD ni lepotno tekmovanje

Glavni cilj BYPAD je izboljšanje kolesarske politike mest 
in regij s pomočjo internega evalvacijskega procesa in 
z učenjem iz izkušenj iz drugih evropskih mest in regij. 
Seveda pa je zavestna odločitev mesta ali bo uporabilo 
BYPAD in se soočilo tako z najmočnejšimi kot tudi z 
najšibkejšimi elementi svoje kolesarske politike.

Znotraj mreže mest, ki so izvedle BYPAD, pa je seveda 
tudi zanimivo primerjati lastne rezultate z rezultati 
drugih mest. Klasično vprašanje, ki se pri tem postavlja, 
je “Ali smo najboljše kolesarsko mesto v Evropi?” 
ali “Katero mesto je najbolj kolesarsko mesto?”. 
Na to vprašanje pa zgolj na osnovi BYPAD ni mogoče 
odgovoriti. Primerjava različnih mest in držav mora 
nujno vsebovati naslednje vidike:

• geografijo/topografijo mesta;

• različne revizorje;

• razlike v izkušnjah, osebnih mnenjih in 
pričakovanjih glede kolesarstva pri članih 
evalvacijskih skupin;

• razlike v kolesarski kulturi.

BYPAD naj bi se predvsem uporabljal kot interno 
evalvacijsko orodje za izboljšanje lastne kolesarske 
politike. Primerjava dosežkov BYPAD lastnega mesta 
izpred dveh, petih in/ali več let s sedanjimi dosežki je 
bolj zanimiva oz. pomembna kot primerjava med mesti, 
kjer vselej tvegamo, da bomo primerjali “jabolka in 
hruške”. Seveda je zanimivo videti, kakšne rezultate 
dosegajo druga mesta, toda pri tem se je treba zavedati, 
da medsebojne primerjave niso zanesljive. 

8.3 BYPAD kot izmenjave ekspertiz 

Poleg implementacije revizije BYPAD in izboljšanja 
kakovosti mestnih in regijskih kolesarskih politik je cilj 
tudi izmenjava ekspertiz o kolesarstvu v Evropi. S tem 
namenom so organizirane naslednje dejavnosti:52

• Nacionalne/regionalne delavnice na določenem 
jezikovnem območju. Na teh delavnicah imajo 
mesta in regije aktivno vlogo, nova mesta in regije 
se seznanijo z orodjem BYPAD, npr. v Recklinghausnu 
(Nemčija) za mesta/regije iz Avstrije, Nemčije in 
nemško govorečega dela Švice, v Ženevi (Švica) 
za francoska ter francosko govoreča belgijska in 
švicarska mesta, v Hertogenboschu (Nizozemska) 
za nizozemska mesta in flamska mesta, ter v Lundu 
(Švedska) v danščini in švedščini za švedska, danska 
in norveška mesta. 

• Mednarodni seminarji/ekskurzije. Mednarodni 
seminarji in ekskurzije, ki obravnavajo specifične 
vsebine kolesarske politike mest in regij (Češke 
Budjovice, 2006, München, 2007, Tartu/Estonija 
2008, …).

• Spletna stran www.bypad.org je tako sredstvo 
informiranja kot tudi delovni instrument za     
revizorje BYPAD ter mesta in regije. Sestavljata 
jo javno dostopni del z informacijami o pristopu, 
kontaktih, izkušnjah mest, podatkovno bazo 
o najboljših praksah ter interni del, dostopen 
mestom BYPAD in preostalim partnerjem, ki vsebuje 
rezultate revizij, revizijska poročila, vprašalnik itd. 

• Podatkovna baza najboljših BYPAD praks: vsebuje 
primere iz vseh BYPAD mest za vse različne ravni 
kolesarske politike. 

• Mesta/regije, ki so dosegla nizek rezultat, lahko 
tudi najdejo inspiracijo za razširitev in izboljšanje 
kolesarske politike.

52 Prirejeno poglavje 7.3 Vectris et al. (2008a) 
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• 3 vprašalniki BYPAD za mesta/regije so dosegljivi v 
15 jezikih, tudi v slovenščini.

• Novice BYPAD izhajajo trikrat letno in se jih 
razpošilja po mreži BYPAD in preko stikov, s katerim 
razpolagajo revizorji in partnerji mreže. 

Dodatno branje:

BYPAD. Cycling, the European approach. Total quality management in cycling policy. Results and lessons of 
the BYPAD-project. EIE/05/016 – Deliverable WP 6 – dissemination. 2008.

BYPAD Manual. Version 3.0: 2006-2008.

BYPAD Website: www.BYPAD.org.



66 

9. Viri in literatura

Atkins, S., Hockaday, S. and Sullivan, E. (1995). Concepts and Strategies for Advanced Travel Management and 
Information Systems (ATMIS). Report for Office of New Technology and Research, California Department of 
Transportation.

BMVBS: Federal Ministry of Transport, Building and Housing (Ed.) (2002): National Cycling Plan 2002-2012. Ride 
your bike! Measures to promote Cycling in Germany. Berlin. URL: http://www.nationaler-radverkehrsplan.
de/en/ (12.02.2012).

Buis, Jeroen (2001) Planning for cycling as part of an integrated urban transport policy: reallocating public 
space. In: Daggers, Ton; Buis, Jeroen; Vogt, Walter; Deffner, Jutta; Ditewig, Ruud; Koehnlein, Claus (2002): 
Integration of cycling planning in urban and transport planning. Handbook. Urb-Al project. Utrecht.

City of Copenhagen (Ed.) (2012) – Copenhagen cycling policies URL: http://www.kk.dk/sitecore/content/
Subsites/CityOfCopenhagen/SubsiteFrontpage/LivingInCopenhagen/CityAndTraffic/CityOfCyclists/
CopenhagenCyclePolicy.aspx (29.02.2012).

City of Hamburg (Ed.) (2005) Radverkehrsstrategie für Hamburg URL: http://www.hamburg.de/contentblob/861896/
data/anlage-radverkehr-in-hamburg.pdf (17.01.2012).

City of Hamburg (Ed.) (2008a) “Eine Radverkehrsstrategie für Bergedorf” Workshop am 2. April 2008 - 
Ergebnisdokumentation - URL: http://www.hamburg.de/contentblob/861914/data/ergebnisdokumentation.
pdf (17.01.2012).

City of Hamburg (Ed.) (2008b) Bezirksstrategie Bergedorf URL: www.hamburg.de/contentblob/861906/data/
anlage-radverkehrskonzept.pdf (17.01.2012).

City of Munich (Ed) (2007) Radverkehr in München/Bicycle traffic in Munich, Rosenheim.

City of Vienna (2005): Transport Master Plan Vienna 2003 URL: http://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/shop/
broschueren/pdf/mpv2003-kurzfassung-englisch.pdf (18.01.2011).

Clean Air Initiative (Eds.) (2008): Bicycle Infrastructure Design Manual for Indian Sub-continent. URL: http://clea 
nairinitiative.org/portal/system/files/presentations/Manual_Pt_Anvita_SUMA.pdf (10.01.2012).

CROW (2007): Design manual for bicycle traffic. Record 25. Utrecht, Netherlands.

Deffner, Jutta (2000): Einfluss kooperativer Planungsansätze auf die Fahrradförderung (Influnece of cooperative 
planning approaches on fostering cycling . Unpublished Master Thesis, Kaiserslautern. 

DM: Ministerium für Verkehr, Wasserwirtschaft und Öffentliche Arbeiten - Generaldirektion für Personenverkehr - 
Direktion Mobilitätsmarkt (Ed) (1999) Der niederländische Masterplan Fiets, Zoetemeer.

GTZ – Deutsche Gesellschaft für technische Zusammenarbeit (Publisher) / Godefrooij, Tom; Pardo, Carlosfelipe; 
Sagaris, Lake (Editors) (2009): Cycling-Inclusive Policy Development. A Handbook. Eschborn, Utrecht. URL: 
http://www.sutp.org (23.02.2012).

PRESTO Consortium (2010a): Policy guide infrastructure URL: www.presto-cycling.eu/images/policyguides/presto_
cycling%20policy%20guide%20infrastructure_english.pdf (13.01.2012).

EU: European Union (Ed.) (2012) Sustainable urban mobility plans URL: www.mobilityplans.eu (06.03.2012).

Bührmann, Sebastian; Wefering, Frank (Eds.) (2011) Guidelines - Developing and Implementing a Sustainable Urban 
Mobility Plan URL: http://www.mobilityplans.eu/docs/SUMP_guidelines_web0.pdf (06.03.2012).

Newman, Peter; Kenworthy, Jeff (1999): Sustainability and Cities: overcoming automobile dependence. Washington 
D.C., Covelo: Island Press.

SEStran South East of Scotland Transport Partnership (Ed.) (2008): Cycling Infrastructure. Design Guidance and Best 
Practice URL: www.sestran.gov.uk/files/Final%20SEStran%20Cycling%20Design%20Guidance%20Document.
pdf (08.09.2011).

Sustrans (2009): BikeBelles project. URL: www.bikebelles.org.uk/ (19.01.2012).

Umweltbundesamt(Ed.) (2000): Chancen des Fuß- und Radverkehrs als Beitrag zur Umweltentlastung. Authors: 
Planersocietät/ ISUP/ Schriftverkehr, Berlin.



Prvi del: Strateško planiranje

67 

Vectris, Austrian Mobility Research (AMOR), IMOB – Hasselt University, Ligtermoet & Partners, Centrum Dopravniho 
Vyzkumu CDV, velo:consult (2008a): BYPAD. Cycling, the European approach. Total quality management in 
cycling policy. Results and lessons of the BYPAD-project. EIE/05/016 – Deliverable WP 6 – dissemination.

Vectris, Austrian Mobility Research (AMOR), IMOB – Hasselt University, Ligtermoet & Partners, Centrum Dopravniho 
Vyzkumu CDV, velo:consult (2008b): BYPAD Manual. Version 3.0: 2006 – 2008.



68 



Drugi del:  
Kolesarska infrastruktura



70 



Drugi del: Kolesarska infrastruktura  

71 

Vsebina

1. splošno ....................................................................................................73

2.    Vrste kolesarskih površin v sloveniji  ...................................................................... 74
2.1 Kolesarski pas na cesti .................................................................................... 75
2.2 Prometna pravila .......................................................................................... 76
2.2.1	 Označen	skupni	pas	za	kolesa	in	motorna	vozila	(Shared	Laine	Marking	–	“Sharow”) .......... 78
2.2.2	 Pomožni	kolesarski	pas	(Advisory	Cycle	Lane)	 ........................................................ 79
2.2.3 Deniveliran kolesarski pas ................................................................................ 79
2.3 Kolesarska steza ........................................................................................... 80
2.3.1	 Kolesarske	steze	v	naseljih ............................................................................... 81
2.3.2 Kolesarske steze izven naselij ........................................................................... 82
2.3.3	 Pomanjkljivosti	kolesarskih	stez	–	detajl	izvedbe	poglobljenega	robnika ........................ 84
2.3.4				Steza	za	kolesarje	in	pešce .............................................................................. 85
2.3.5 Kolesarske ceste ........................................................................................... 86
2.4	 Samostojna	kolesarska	pot ............................................................................... 87

3.	 Izbor	vrste	kolesarskih	vozišč ........................................................................89
3.1	 Načrtovanje	kolesarskih	križišč	 ......................................................................... 90
3.1.1	 Načela	načrtovanja	križišč/vozlišč	in	pripadajoče	kolesarske	infrastrukture .................... 90
3.1.2	 Kolesarji	in	pešci	v	križiščih .............................................................................. 90
3.1.3	 “Kolesarski	žep”	ali	“stop	box” ......................................................................... 91
3.1.4	 Naprej	pomaknjena	STOP	črta	na	kolesarski	stezi	ali	pasu	“Advanced	Stop	Line” .............. 91
3.1.5	 Naprej	pomaknjena	STOP	črta	na	kolesarski	stezi	ali	pasu	s	kolesarskim	žepom ................ 91
3.2	 Načela	načrtovanja	križišč/vozlišč	in	pripadajoče	kolesarske	infrastrukture .................... 92
3.2.1	 Načrtovanje	prehodov	za	pešce	in	kolesarje .......................................................... 92
3.3	 Kolesarji	na	vozišču	skupaj	z	motornim	prometom .................................................. 94
3.3.1	 Načrtovanje	kolesarskih	površin	na	enosmernih	cestah ............................................. 95
3.3.2	 Skupni	oz.	deljeni	prostor	ali	”Shared	Space” ........................................................ 96
3.3.3	 Kolesarji	na	“območjih	za	pešce” ....................................................................... 97

4. Umirjanje prometa za izboljšanje pogojev za kolesarjenja .................................. 100
4.1	 Spoštovanje	prometnih	določil	in	izvajanje	nadzora ................................................101
4.2	 Signalizacija	in	umirjanje	motoriziranega	prometa .................................................102
4.3	 Estetsko	oblikovanje	voznih	površin	za	kolesarje ...................................................102
4.4	 Umirjanje	prometa	s	hitrostnimi	ovirami .............................................................103
4.5	 Zožitve	vozišča ............................................................................................104
4.6	 Cone	30	km/h	in	“žive	ulice”	 ..........................................................................104
4.7	 Zoženje	ali	zmanjšanje	števila	voznih	pasov	za	motorna	vozila	in	umestitev	površin	

za	kolesarje	-		“Road	Diet” ..............................................................................105
4.8	 Omejevanje	dostopa	in	hitrosti	tovornih	vozil .......................................................106

5. izbor ustrezne kolesarske infrastrukture ........................................................ 107
5.1	 Merila	za	izbiro	kolesarske	površine	glede	na	prometno	obremenitev	in	prometno	hitrost		 ...107
5.1.1	 Merilo	obremenitve	cest	s	tovornim	prometom	kot	vpliv	na	izgradnjo	primerne

	kolesarske	infrastrukture ................................................................................108
5.1.2	 Merilo	prostorske	omejitve ..............................................................................108
5.1.3	 Bližina	parkirišč	za	osebna	vozila ......................................................................108
5.1.4	 Križišča	in	dovozi/izvozi .................................................................................109
5.2	 Vzdolžni	nagibi/nakloni ..................................................................................109
5.2.1	 Vertikalne	zaokrožitve		 .................................................................................110
5.3	 Različni	tipi	zgornjega	ustroja	kolesarskih	površin ..................................................110
5.4	 Označevanje	in	barvanje	kolesarskih	površin ........................................................112
5.5	 Izbor	in	izgradnja	robnikov	(robnih	površin)..........................................................114

6. Cestna razsvetljava in osvetljenost kolesarskih površin ...................................... 115

7.	 Posegi	v	cestno	telo	na	območju	kolesarskih	površin ......................................... 117

8.	 Vzdrževanje	kolesarskih	površin .................................................................. 118

9. Odstranitev ovir in neprijetnosti na kolesarski infrastrukturi ............................... 120



72 

10.	 Semaforizacija	križišč	in	ostala	svetlobna	signalizacija ....................................... 122
10.1	 Priporočila	za	izgradnjo	semaforiziranih	križišč	in	uvajanje	novih	prometnih	ureditev	 .............122
10.2	 “Zeleni	val”	za	kolesarje ................................................................................124

11. Kolesarska souporaba pasov za avtobuse in taksije ............................................ 125
11.1					Kolesarske	površine	na	območju	avtobusnih	postajališč ............................................126
11.2 Parkiraj in se pelji ........................................................................................127

12. Urejanje mostov in podvozov oziroma tunelov za kolesarje  ............................... 127
12.1	 Načrtovanje	kolesarskih	podvozov	oziroma	tunelov ................................................129
12.2	 Načrtovanje	kolesarskih	nadvozov	in	mostov ........................................................131

13. Viri in literatura ....................................................................................... 132



73 

Drugi del: Kolesarska infrastruktura 

Uvodno pojasnilo 

Tudi to poglavje priročnika je nastalo na podlagi 
publikacije z naslovom Handbook for Inclusive Planning 
and Promotion, ki sta jo v okviru projekta mobile2020 
pripravila projektna partnerja ISOE-Inštitut za socialno 
ekologijo iz Frankfurta in Tehniška univerza Hamburg-
Hamburg. Ker pa smo hoteli vsebino prilagoditi veljavni 
slovenski zakonodaji in našim razmeram, smo se 
odločili za temeljito predelavo in nadgradnjo. Zato 
smo k sodelovanju povabili mag. Polono Andrejčič 
Mušič, takrat zaposleno na Direkciji RS za ceste, ki 
je poleg besedila (le-to se pretežno naslanja na leta 
2012 novelirani Pravilnik o projektiranju kolesarskih 
površin) prispevala tudi večino fotografij, na katerih so 
prikazane dobre in slabe prakse projektiranja, izvedbe 
in vzdrževanja kolesarske infrastrukture v Sloveniji. Za 
opravljeno delo se ji najlepše zahvaljujemo. 

Osnovni prevod in priredba izvornega besedila sta delo 
Klemna Gostiča; Andrej Klemenc pa je poskrbel za končno 
redakcijo in si pri tem prizadeval, da bi bili povsod tam, 
kjer so le-ti različni, razvidni tako slovenski kot tudi 
v originalu navedeni tehnični standardi. Poleg tega je 
temeljito predelal razdelek, ki obravnava kolesarjenje 
na območjih za pešce, pri čemer je upošteval nekatere 
ugotovitve projekta CHAMP, v katerem kot partnerja 
sodelujeta Mestna občina Ljubljana in Urbanistični 
inštitut Republike Slovenije in ga prav tako podprt 
program Intelligent Energy Europe. 

1. Splošno

Skladno z Zakonom o cestah je v Sloveniji kolesarjenje 
dovoljeno na vseh cestah, razen na hitrih cestah in 
avtocestah ter tam, kjer je to s prometno signalizacijo 
izrecno prepovedano. Glede na Zakon o pravilih 
cestnega prometa smejo vozniki koles v teh primerih 
voziti drug za drugim po desni strani smernega vozišča 
v smeri vožnje. Kljub zgoraj navedenemu dejstvu 
je treba kolesarjem zagotoviti čim več samostojnih, 
uporabnih in varnih kolesarskih površin, še posebej za 
dnevna potovanja znotraj naselij, kot tudi površine za 
daljinski kolesarski promet ter potovalno-turistično in 
športno-rekreacijsko kolesarjenje.

Posamezna naselja in večja mesta v Sloveniji večinoma 
nimajo zagotovljenih zadostnih in ustreznih ter med 
seboj povezanih kolesarskih povezav za zagotavljanje 
možnosti varne uporabe kolesa za opravljanje vsakdanjih 
poti v celotnem naselju in njegovi okolici. Spodnje 
gradivo predstavlja pregled stanja na tem področju v 
Sloveniji, primerjavo s kolesarsko razvitimi evropskimi 

državami in napotke za izboljšanje infrastrukture za 
kolesarje. 

V naseljih in v njihovi neposredni okolici kolo uporabniku 
omogoča večji radij gibanja kot pešačenje, uspešno 
nadomešča uporabo avtomobila na krajših relacijah 
in lahko nudi večjo dostopnost od “vrat do vrat” ter 
prihranek pri času potovanja. Z uravnoteženo izgradnjo 
omrežja daljinskih potovalnih kolesarskih povezav pa 
kolesarju zagotovimo svobodnejšo in učinkovitejšo 
izrabo prostega časa in intenzivnejše, bolj zdravo 
doživljanje okolja. V predvidenih prostorsko umeščenih 
koridorjih državnega kolesarskega omrežja kolesarske 
povezave povezujejo kraje in druge naravne, kulturne 
in turistične atraktivne cilje. Znotraj naselij pa je treba 
vzpostaviti mrežo primerne kolesarske infrastrukture 
tako, da omogoča varno, hitro dostopnost do vseh ciljev 
znotraj naselja in do ciljev v obsegu 5 km v okolici 
naselja. 

Državno kolesarsko omrežje sestavljajo:

• daljinske kolesarske povezave (DKP), ki omogočajo 
navezavo omrežja na omrežje evropskih kolesarskih 
smeri in tranzit skozi Slovenijo; 

• glavne kolesarske povezave (GKP), ki omogočajo 
povezavo med središči regionalnega pomena; 

• regionalne kolesarske povezave (RKP), ki omogočajo 
dostop do najpomembnejših turističnih območij/
središč, območij izjemnih naravnih znamenitosti 
in do središč pomembnejšega lokalnega značaja 
v državi, skladno z zasnovo regionalnih cestnih 
povezav.

Na državno kolesarsko omrežje se navezujejo:

• lokalne kolesarske povezave (LKP), ki omogočajo 
dostop do pomembnejših lokalnih ciljev1.

Ustrezno razporejena mreža kolesarskih povezav mora 
zadoščati petim osnovnim zahtevam za kolesarju 
prijazno infrastrukturo: 

• varnost prometne površine – odprava prometno 
nevarnih odsekov za kolesarje, obvezno ločevanje 
kolesarskega in motornega prometa na prometno 
obremenjenih odsekih, upoštevanje specifičnosti 
obnašanja kolesarjev pri izbiri tehnične rešitve, 
skrb za dobro označevanje varnih kolesarskih 
smeri;

• zaključenost kolesarskega omrežja - brez 
prekinitev, dobre možnosti priključevanja na 
preostalo prometno omrežje, možnost vračanja na 
izvor ali navezava na druge prometne povezave, ki 

1 mag. Polona Andrejčič Mušič, univ. dipl. inž. grad.
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omogočajo doseganje načrtovanih ciljev;

• direktnost povezave – izogibanje obvozom (izbrana 
varianta ni več kot 20 % daljša od najkrajše);

• atraktivnost rešitve – prijazno okolje, 
izogibanje prometno obremenjenim conam, 
prisotnost nakupovalno, turistično, kulturno in 
naravovarstveno zanimivih točk, oblikovanje 
obcestja (vegetacija) in počivališč;

• udobnost prometne površine – hitro in enostavno 
potovanje, ustrezna izvedba in vzdrževanje 
zgornjega ustroja kolesarske površine. 

Slika 1:  Kolesarska povezava v Strunjanu
Vir:  Polona Andrejčič Mušič

2. Vrste kolesarskih površin v 
Sloveniji 

V okviru zakonskih rešitev imamo v Sloveniji več 
osnovnih vrst kolesarskih površin, in sicer so to:

• kolesarski pas,

• kolesarska steza, 

• kolesarska pot, 

• kolesarji na vozišču skupaj z motornim prometom.

Katero vrsto kolesarske površine bomo na obravnavanem 
odseku umestili v prostor, je odvisno od količine 
kolesarskega prometa, urne prometne obremenitve 
motornih vozil, ki vozijo ob kolesarski površini, in od 
njihove hitrosti V85% 

2. Vsaka izmed zgoraj naštetih 
površin se lahko izvede v več različicah glede na dano 
prostorsko oziroma prometno situacijo. Kolesarska 
steza, na primer, je lahko dvostranska enosmerna ali 
enostranska dvosmerna, od vozišča za motorni promet 
je lahko ločena z robnikom in varovalno širino ali z 
zelenico, lahko je varovana z odbojno ograjo ali brez, 
izvede se lahko skupna steza za kolesarje in pešce z 
vmesno ločilno črto ali brez itd. Pomembno je,  ali 
projektiramo kolesarsko povezavo v naselju ali izven 
naselja. Projektant mora pravilno izbrati primerno 
vrsto in obliko kolesarskega profila, pri čemer mora 
vedno dosledno upoštevati zahteve zagotavljanja vsaj 
minimalnih dimenzij, ki so določene v Navodilih za 
projektiranje kolesarskih površin, Direkcija Republike 
Slovenije za ceste, Novelacija 2012. Ne glede na izbiro 
vrste in oblike kolesarske površine je priporočljivo, 
da se izvajajo daljši odseki v enotnem profilu, saj 
prehajanje s samostojne kolesarske površine na mešano 
ali prehajanje iz enostranskega profila v dvostranski 
in podobno pomeni več dodatnih konfliktnih točk. 
Pomembno je, da projektant izbere profil, ki kolesarju 
nudi varno, nemoteno in prijetno vožnjo, oziroma da 
kolesarjem prizna ustrezen pomen v razmerju do drugih 
udeležencev v prometu. 

Ključni dejavnik za določitev ustrezne kolesarske 
infrastrukture je obseg motornega prometa (PLDP – 
povprečni letni dnevni promet) na odseku, ki določa, 
ali bomo kolesarje na izbranem delu prometnih površin 
vodili po kolesarskem pasu, ali po eno ali dvosmerni 
kolesarski stezi, kolesarski poti, ali pa jim bomo dovolili 
in omogočili uporabe površin, ki so sicer namenjene 
motoriziranemu prometu ali pešačenju. Za kakovostno 
presojo in odločitev pri izbiri primerne kolesarske 
površine je predhodno treba opraviti prometno študijo 
ali analizo obstoječih prometnih razmer in prometnih 

2 V85: Opisuje hitrost vožnje (V=velocity), ki jo v deževnem 
vremenu ne prekorači 85 % vseh voznikov

Dodatno branje:

Zasnova državnega kolesarskega omrežja v RS, 
Direkcija RS za ceste, 2005
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napovedi na širšem območju. Ti podatki so za nadaljnje 
odločitve ključnega pomena. Vodilo pri izbiri kolesarske 
površine pa so seveda tudi prostorske možnosti, pri 
čemer se odločamo za varne, vendar finančno racionalne 
rešitve.

V Sloveniji uporabljamo têrmin kolesarska povezava, ki 
z zgoraj naštetimi kolesarskimi površinami v poljubnem 
zaporedju povezuje posamezne točke, kraje ali cilje. 
V nadaljevanju tega gradiva so podrobno prikazani 
različne vrste in oblike kolesarskih površin, podatki, 
tabelarični prikazi in fotografije ter primeri dobrih 
praks načrtovanja, izgradnje in urejanja kolesarske 
infrastrukture v Sloveniji.3  

2.1 Kolesarski pas na cesti

Po Zakonu o cestah je kolesarski pas vzdolžni del 
vozišča, ki je označen s polno ločilno črto in je namenjen 
prometu koles in koles s pomožnim motorjem. Kolesarski 
pas je torej prometna površina na istem višinskem 
nivoju kot površina, ki je namenjena vožnji z motornimi 
vozili, in ga od te površine loči vzdolžna polna ločilna 
črta. Po kolesarskem pasu je vožnja motornim vozilom 
prepovedana. 

Za zagotavljanje zaznavnosti in ustrezne prometne 
varnosti je kolesarski pas v Sloveniji treba obarvati z 
rdečo barvo. Za racionalizacijo stroškov vzdrževanja 
mora biti barva primerno obstojna, struktura nanosa 
pa mora zagotavljati primerno oprijemljivost, tako 
da kolesarska površina za kolesarja ni spolzka. Vozna 
površina kolesarskega pasu je na primerni razdalji 
dodatno opremljena s piktogrami kolesa, ki morajo 
ustrezati standardom Pravilnika o prometni signalizaciji 
in prometni opremi na javnih cestah.4  

Slika 2:  Obarvan kolesarski pas na Brezovici pri Ljubljani 
Vir:  Polona Andrejčič Mušič

3 mag. Polona Andrejčič Mušič, univ. dipl. inž. grad.
4 mag. Polona Andrejčič Mušič, univ. dipl. inž. grad.

Slika 3:  Piktogram kolesa - v delu- Jamova cesta v 
Ljubljani 

Vir:  Polona Andrejčič Mušič

Kolesarski pas je primerna rešitev predvsem za naselja, 
kjer dovoljena hitrost motoriziranega prometa ni večja 
od 50 km/h. Za kolesarski pas se odločimo predvsem na 
manj prometnih cestah, z manjšim deležem tovornih 
vozil (prepoved za tovorna vozila nad 7,5 t), kjer imamo 
opravka z večjim obsegom kolesarskega prometa (2.000 
kolesarjev dnevno). Pri  še večjem obsegu kolesarskega 
prometa je na cestah, ki ne služijo primarnim 
povezavam, priporočljivo zmanjšati hitrost motornega 
prometa na 30 km/h, če se le da tudi s fizičnimi ovirami 
in ne le s prometnimi znaki. 

Kolesarski pasovi so praviloma dvostranski in enosmerni. 
Izvedba enostranskega dvosmernega kolesarskega 
pasu ni dovoljena, razen izjemoma, ko kolesarski pas 
označimo na obrobnih lokacijah, torej ne na cestišču 
(na primer na območju za pešce). 

Izven naselja je izbira kolesarskega pasu manj primerna, 
ker so na cestah izven naselja praviloma dovoljene 
večje hitrosti. Za to rešitev se odločimo predvsem na 
manj prometnih cestah, kjer je razdalja med naselji 
majhna in gre praktično za dokaj pozidano območje, ob 
dodatni omejitvi maksimalne dovoljene hitrosti na tem 
odseku 60 km/h (2.000–3.000 vozil dnevno). Varnostna 
vmesna cona z oznakami med kolesarskim pasom in 
drugim prometnim pasom je priporočljiva ob cestah z 
relativno gostim prometom in hitrostmi 50 km/h ali več. 

Kolesarski pas je dobra rešitev, ko zaradi prostorskih 
razlogov ne moremo izvesti nivojsko ločene kolesarske 
površine ali na cestah, kjer je veliko križišč, priključkov 
ali uvozov in dostopov do parcel. V Sloveniji imamo 
žal številne kolesarske steze, kjer so poglobitve na 
območju priključkov nepravilno izvedene in kolesarju 
povzročajo neugodne motnje vožnje. Zato se kolesar 
kljub zagotovljeni samostojni kolesarski površini 
rajši odloči za vožnjo po vozišču za motorna vozila. S 
strokovnega stališča je zato na teh odsekih primerneje 
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izvesti kolesarski pas. Kolesarski pasovi na obstoječih 
cestah omogočajo vidne, hitro izvedljive in fleksibilne 
rešitve, saj jih je treba zgolj ustrezno označiti na 
vozišču. 

2.2 Prometna pravila

Motorna vozila ne smejo voziti po kolesarskem pasu ali 
prečkati polne vzdolžne bele ločilne črte z namenom 
vožnje. Parkiranje ali ustavljanje na kolesarskem pasu 
ni dovoljeno. Motorna vozila lahko prečkajo kolesarski 
pas na območju križišč, na mestih zavijanja desno na 
priključke ter na dostopih do parkirnega prostora in 
parcel. Na teh mestih je vzdolžna ločilna črta označena 
kot prekinjena. Pri tem pa morajo biti vozniki izredno 
previdni in pozorni na kolesarje, ki se približujejo od 
zadaj. Kolesar ima prednost pred levo zavijajočim 
vozilom.

Kolesarski pas se pojmuje kot najbolj varna površina 
za kolesarjenje na cestah z veliko križišči in/ali uvozi/
izvozi do stavb. Vendar pa lahko kolesarski pas po eni 
strani daje kolesarju lažni občutek absolutne varnosti, 
po drugi strani pa voznike motornih vozil spodbuja k 
hitrejši in do kolesarjev manj pozorni vožnji. To je 
še posebej nevarno, če so kolesarski pasovi izrazito 
ožji, kot to dovoljuje veljavna zakonodaja. Kadar 
primanjkuje prostora, projektanti pogosto menijo, da 
je bolje zarisati ozek kolesarski pas (ožji od 1,2 m), kot 
pa da le-tega sploh ni. Toda, ko se z zarisanim ozkim 
kolesarskim pasom dodatno oži tudi pas za motorna 
vozila, se ustvarja še nevarnejša situacija, kot če 
kolesarskega pasu sploh ne bi bilo. Ozek pas sili voznike 
motornih vozil, da vozijo preblizu kolesarjem, istočasno 
pa preozek kolesarski pas sili kolesarje, da vozijo 
preblizu cestnim robnikom ali parkiranim avtomobilom. 
Tako lahko voznik zaradi zmanjšane pozornosti nevede 
zapelje na kolesarski pas, že najmanjše manevriranje 
kolesarja (npr. izogibanje oviri ali pogled nazaj), pa 
lahko privede do tega, da se kolesar znajde bodisi pred 
avtomobilom bodisi zadene v robnik ali parkirani avto. 
Eno in/ali drugo lahko privede do usodnih posledic oz. 
hudih poškodb kolesarjev. Zato zožene kolesarske pasove 
izvajamo le izjemoma mestoma na kratkih odsekih, 
kjer je točkovno pomanjkanje širin, vendar vselej le 
ob kombinaciji z učinkovitimi ukrepi za zmanjšanje 
hitrosti motoriziranih vozil in dobro opozorilno dodatno 
signalizacijo. 

Pri načrtovanju in izgradnji kolesarskega pasu je treba 
upoštevati:

• minimalna širina kolesarskega pasu je po slovenski 
zakonodaji 1,2 m 5 optimalna širina je 1,6 m ali več; 
izjemoma se kolesarski pas zaradi nepremostljive 
ovire lahko izvede na krajših razdaljah v širini 1 
m; to mesto zožitve je treba dodatno označiti z 
ustrezno vertikalno in talno signalizacijo. širši 
kolesarski pas dodatno poveča udobje in varnost;

• kolesarski pas od pasov za druga vozila ločuje 
neprekinjena bela črta, ki se nahaja na obeh 
straneh, v kolikor na zunanji strani kolesarskega 
pasu ni hodnika za pešce, ki je z robnikom ločen 
od kolesarskega pasu;

• kolesarski pas je zaradi zaznavnosti obarvan z 
rdečo barvo;

• piktogram kolesa, ki nakazuje kolesarski pas, 
označimo vsaj pred in za vsakim križiščem; 
priporočljivo je, da se simbol ponavlja v 
enakomernih intervalih (npr. vsakih 50 ali 100 m v 
naseljih in na 500–750 m izven njih);

• stranske ovire, kot so drogovi javne razsvetljave, 
vertikalna signalizacija, ograje ali fiksne ovire, 
stavbe, podhodi in podobno, morajo biti od 
kolesarskega pasu odmaknjeni vsaj 0,25 m;

• na cestah, ki niso primerno vzdrževane, ni smotrno 
umeščati kolesarskih pasov, saj neravnine, luknje 
ali poškodbe vozišča za kolesarja predstavljajo 
motnjo, posledično lahko tudi izgubo ravnotežja, 
oziroma kolesarja silijo k izogibanju, s čimer lahko 
povzroči konflikt z drugimi udeleženci v promet.

Slika 4:  Kolesarski pasovi v Dravogradu  
Vir:  Polona Andrejčič Mušič

5 V originalu priročnika mobile2020 je naveden nemški standard 
minimalne širine 1,5 m  in priporočljive širine med 2 in 2,5 m ter 
0,5 m varnostnim območjem do parkiranih avtomobilov (opomba 
A. Klemenc).
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Slika 5:  Kolesarski pas v križišču, Brezovica pri Ljubljani 
Vir:  Polona Andrejčič Mušič

Slika 6:  Kolesarski pas v Velenju 
Vir:  Polona Andrejčič Mušič

Slika 7:  Kolesarski pas ob stezi za pešce na cesti z veliko 
količino priključkov v Ljubljani 

Vir:  Polona Andrejčič Mušič

Dvostranski enosmerni kolesarski pas na enosmernih 
cestah je možen le izjemoma, in sicer v naselju ob 
največji dovoljeni hitrosti 40 km/h in ob zadostni širini 
označitve dvostranskega kolesarskega pasu.

Slika 8:  Dvostranski kolesarski pas na enosmerni cesti na 
Viču v Ljubljani  

Vir:  Polona Andrejčič Mušič

Slika 9:  Dvostranski kolesarski pas na enosmerni cesti na 
Viču

Vir:  Polona Andrejčič Mušič

V idealnem primeru kolesarski pas ne sme biti vzporeden 
z vzdolžnim pasom za bočno parkiranje vozil. Odpiranje 
vrat zaustavljenih ali parkiranih avtomobilov namreč 
predstavlja nevarnost za kolesarje. Kolesar se lahko 
zaleti v odpirajoča vrata ali pa se jim poskuša s hitrim 
manevrom izogniti, pri čemer lahko pade ali preseka 
pot motornemu vozilu na pasu za motorna vozila ali 
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sicer tam, kjer se nenadno menja profil kolesarske 
površine iz samostojne na mešano uporabo skupaj z 
motornimi vozili. Na teh mestih je linijsko vzdolžno 
primerno 3 x do največ 5 x ponoviti piktogtam “sharow” 
na vozišču in s tem opozoriti voznike motornih vozil 
na nenadno spremembo prometnega profila in večjo 
previdnost zaradi prisotnosti kolesarjev na cesti.7

Slika 10:  Piktogram za priporočljiv kolesarski pas
Vir:  Josip Rotar

Slika 11:  Priporočljiv kolesarski pas “sharow” v Mariboru 
Vir:  Josip Rotar

Ob označitvi “sharow” pasu je na tem odseku 
priporočljivo dodati tudi vertikalne obvestilne znake 
“kolesarska povezava” in opozorilne table “Pozor – 
kolesarji!”.

7  mag. Polona Andrejčič Mušič, univ. dipl. inž. grad.

vanj trči. Če je zaradi prostorskih razlogov vseeno treba 
izvesti kolesarski pas, ki poteka vzporedno z vzdolžnim 
pasom za parkiranje, je med njima obvezen minimalni 
vzdolžni odmik 0,75 m, ki predstavlja “varnostno 
območje”. Odmik zmanjšuje tveganja in posledice, ki bi 
lahko nastale zaradi neprevidno odprtih vrat parkiranih 
avtomobilov z mimo vozečimi kolesarji.6 

Na cestah z relativno gostim prometom in hitrostmi 
50 km/h ali več, kjer imamo večje število kolesarjev, 
lahko – v kolikor imamo dovolj prostora – za povečanje 
prometne varnosti med kolesarskim pasom in voziščem 
za motorna vozila označimo varnostno vmesno cono v 
širini 0,5 m. 

2.2.1 Označen skupni pas za kolesa in 
motorna vozila (Shared Laine Marking – 
“Sharow”)

Po cestah z majhnim deležem motornega prometa 
lahko kolesarje vodimo tudi tako, da se mešajo z 
drugim prometom brez posebnih posegov v cestno 
infrastrukturo, pri čemer morajo vsi udeleženci 
dosledno upoštevati Zakon o pravilih cestnega prometa. 
Če so kolesarji na teh cestah z zelo nizko gostoto 
prometa redni in/ali občasno pogosti (konec tedna, 
v turistični sezoni ipd.) udeleženci, je priporočljivo, 
da se s horizontalno signalizacijo označi souporabo 
voznega pasu (t.i. “sharow”). Te označbe opozarjajo 
voznike motornih vozil na souporabo voznega pasu s 
kolesarji, pri čemer kolesarji lahko uporabljajo celo 
širino smernega vozišča in niso dolžni voziti izključno po 
desnem robu le-tega. Voznike pa označbe opozarjajo, 
da morajo biti pripravljeni na deljeno rabo voznega 
pasu. Označitev “sharow” je primernejša za manj 
prometne ceste v naseljih. 

Izven naselja “sharow” linijsko vzdolžno na daljših 
odsekih označujemo v redkih primerih, in sicer le na zelo 
malo prometnih cestah, z blagimi vzdolžnimi skloni, z 
manjšim deležem tovornih vozil in s prepovedjo vožnje 
za težka tovorna vozila nad 7,5 t ter če le-te vodijo do 
zelo atraktivnih ciljev za kolesarje in zato generirajo 
večjo količino kolesarskega prometa. Primerni so 
odseki, kjer je dovoljena le dostava ali omejena 
dostopnost za motorna vozila. Primernost označitve 
“sharow” izven naselja se uporablja po strogi presoji 
projektanta. Pretirana vsesplošna uporaba ne bi 
pripomogla h izboljšanju varnosti kolesarjev nasploh, 
temveč kvečjemu obratno. Označitev “sharow” izven 
naselij je predvsem primerna na krajših odsekih, in 

6 Navodila za projektiranje kolesarskih površin, Direkcija RS za 
ceste, Novelacija 2012
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Slika 12:  Vertikalne opozorilne table “Pozor – kolesarji!” 
Vir:  Polona Andrejčič Mušič

2.2.2 Pomožni kolesarski pas (Advisory Cycle 
Lane) 

Izjemoma lahko na malo prometnih cestah v naselju z 
omejitvijo hitrosti na največ 40 km/h, kjer beležimo 
manj kolesarjev (<2.000 kolesarjev/dan) in kjer 
zaradi prostorskih možnosti nimamo zadostnih širin za 
kolesarski pas, označimo tudi pomožni kolesarski pas, 
v kolikor znaša širina vozišča vsaj 2,75 m. Pomožni 
kolesarski pas je prometna površina na istem višinskem 
nivoju kot površina, ki je namenjena vožnji z motornimi 
vozili, in je označen s prekinjeno ločilno črto. Po njej 
lahko vozijo kolesa, kolesa s pomožnim motorjem 
in motorna vozila, pri čemer morajo vsi udeleženci 
dosledno upoštevati Zakon o pravilih cestnega prometa, 
kot pri vožnji v mešanem prometu. Pomožni kolesarski 
pas zgolj dodatno opozarja voznike motornih vozil na 
večjo prisotnost kolesarjev na vozišču, kolesarjem pa 
daje usmeritev za vožnjo ob desnem robu smernega 
vozišča v smeri vožnje. Torej je po pomožnem 
kolesarskem pasu vožnja motornim vozilom dovoljena, 
vendar morajo biti vozniki pri tem zelo pozorni na 
kolesarje, ki so na kolesarskem pasu ali v vidnem polju, 
da bodo nanj zapeljali. 

Vseeno mora biti za umestitev pomožnega kolesarskega 
pasu širina vozišča zadostna, da vozniki motornih vozil 
ne vozijo pretesno ob kolesarjih. Kolesarji morajo 
imeti dovolj manevrskega prostora za varno izogibanje 
manjšim oviram (luknjam, udarninam, kamenju). 
Dodatni pogoj za označitev pomožnega kolesarskega 
pasu je, da na tej cesti ni težkih tovornih vozil in ni 
rednih avtobusnih linij, saj ta kategorija predstavlja 
širša vozila, ki bi ob normalni vožnji kolesarju dodatno 
zožila širino manevrskega prostora. Pomožni kolesarski 
pasovi sicer sporočajo, da je potrebna večja pozornost 
do kolesarjev, a naj se uporabljajo le, ko ni mogoče 
zagotoviti drugih rešitev. Torej, v kolikor širine 

omogočajo, je potrebna umestitev kolesarskega pasu 
s polno ločilno črto. Pomožni kolesarski pas mora biti 
širok vsaj 1,0 m8.

Za izvedbo pomožnih kolesarskih pasov se običajno 
odločimo le ob pomanjkanju prostora za izgradnjo 
ustreznejše kolesarske infrastrukture in če obenem 
obseg avtomobilskega prometa na vozišču ni prevelik. 
Pomanjkanje prostora za kolesarje je pogosta posledica 
preoblikovanja vozišča, pri kateri se ohranja obstoječa 
prometna in preostala infrastruktura. Če zgornji pogoji 
niso zagotovljeni, je bolje kolesarje voditi tako, da 
se mešajo z drugim prometom brez posebnih posegov 
v cestno infrastrukturo, z vertikalno in horizontalno 
signalizacijo pa voznike motornih vozil opozarjati na 
navzočnost kolesarjev. Še posebej to velja na cestah, 
na katerih število kolesarjev ne presega 750 kolesarjev 
na dan.

Prednost kolesarskega pasu je, da izboljša vidnost 
kolesarjev, zagotavlja nekaj zaščite in udobno vozno 
površino, prav tako pa tudi višjo raven varnosti na 
lokacijah, kjer je veliko zavijanja motornih vozil v 
desno (npr. dovozi do javnih parkirišč, industrijskih con, 
nakupovalnih središč). Slabost pa je, da si kolesar lažno 
jemlje prednost pred drugimi udeleženci v prometu. 
Pomožnih kolesarskih pasov praviloma ne barvamo, 
ker je to površina, po kateri lahko vozijo tudi motorna 
vozila.

Slika 13:  Pomožni kolesarski pas v Ljubljani 
Vir:  Janez Bertoncelj

2.2.3 Deniveliran kolesarski pas

Deniveliran kolesarski pas izberemo takrat, ko 
potrebujemo samostojno kolesarsko površino ob cesti, 
ki ima veliko poljskih ali hišnih priključkov, in ko teren, 

8  V originalu priročnika mobile2020, ki povzema nemške 
standarde, je sicer navedena vrednost vsaj 1,5 m (opomba A. 
Klemenc).



80 

na katerega le-ti vodijo, leži nižje od vozišča. To je v 
bistvu kolesarska steza z nižjim robnikom. Robnik je 
ob izvedbi deniveliranega kolesarskega pasu vgrajen 
ležeče, namesto pokončno, s poševnino proti vozišču. 
Z vgraditvijo nižjega posnetega robnika dosežemo, da 
so uvozi na parcele, dvorišča in podobno enostavnejši.
Vozilo pri uvozu na parcele na kolesarski površini ne 
nasede, kolesar pa je vseeno dosti bolj varovan kot 
na kolesarskem pasu. Kolesarja na deniveliranem 
kolesarskem pasu dodatno varujemo tako, da na vozišču 
ob kolesarski stezi zarišemo vzdolžno ropotno robno 
črto, kar še poveča varnost za kolesarja.9 

 
Slika 14: Skica deniveliranega kolesarskega pasu               
Vir: Projektivni biro APIA

Navodilo projektantom in načrtovalcem 

Za vse zgoraj naštete rešitve, kot tudi za rešitve, ki bodo 
opisane v nadaljevanju, ter rešitve, ki jih umeščamo v 
prostor izjemoma, mora projektant pred odločitvijo te-
meljito preučiti vse pogoje na danem odseku in z veliko 
občutka izbrati primerno obliko in zaporedje profilov 
ter detajle izvedbe, ki zagotavljajo prometno varno 
simbiozo vseh udeležencev v prometu. 

9  mag. Polona Andrejčič Mušič, univ. dipl. inž. grad.

Projektant se mora ustrezno odločiti, kje je meja, ko 
določen ukrep še pozitivno vpliva na varnost kolesarja, 
kdaj pa lahko ukrep kolesarju daje le lažno varnost in 
je bolje, da sam poskrbi za svojo varnost s povečano 
pozornostjo pri vožnji. Prostorski načrtovalci in pro-
jektanti imajo odločilno vlogo pri končni učinkovitosti, 
privlačnosti in varnosti kolesarske mreže v posameznem 
kraju, kot tudi pri povezanosti mestnega kolesarjenja z 
zalednimi in daljinskimi cilji.10 

 

2.3 Kolesarska steza

Kolesarska steza je prometna površina, ki je del 
cestišča in je nivojsko ali kako drugače ločena od 
vozišča za motorni promet, kot na primer z robnikom, 
zelenico, z zasaditvijo ali odbojno ograjo. V Sloveniji je 
kolesarska steza namenjena prometu koles in tudi koles 
s pomožnim motorjem.

Kolesarska steza je lahko enostranska dvosmerna ali 
dvostranska enosmerna.

Profil, vrsta kolesarske površine ali stran izvedbe se ne 
smeta prepogosto menjati, ker prehajanje kolesarjev 
preko prometnic pomeni potencialno konfliktno nevarno 
mesto. Na mestih, kjer je profil enostranske kolesarske 

10  mag. Polona Andrejčič Mušič, univ. dipl. inž. grad.
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steze vseeno treba spremeniti v dvostranski enosmerni, 
je obvezno treba označiti kolesarski prehod. Kolesarski 
prehod mora biti na preglednem mestu in osvetljen. 
Projektant se mora zavedati, da je treba s pravilno 
umestitvijo izbrane kolesarske površine kolesarju 
omogočiti varno, udobno in nemoteno vožnjo s kolesom. 
Izbran naj bo profil, ki ga lahko zagotavljamo na večji 
dolžini.

Če je ob vozišču za motorni promet kolesarska steza, 
jo morajo kolesarji obvezno uporabljati. Kolesarska 
steza je prometna površina, označena s predpisano 
prometno signalizacijo (Pravilnik o prometni 
signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, 
modri okrogli prometni znak za izrecne odredbe II-40 
s simbolom kolesa v sredini). Kadar imajo kolesarji 
svojo samostojno površino, je po Zakonu o pravilih 
v cestnega prometa vožnja s kolesom in s kolesom s 
pomožnim motorjem po vozišču za motorna vozila 
prepovedana. Velja tudi obratno, saj motorna vozila po 
kolesarski stezi ne smejo voziti in se na njej ustavljati 
ali parkirati. Kolesarska steza omogoča fizično ločitev 
motornih in kolesarskih vozil. Ker so kolesarji ločeni od 
motoriziranega prometa, so s tem zmanjšane možnosti 
konfliktov, povezanih s prehitevanjem ter razlikami v 
hitrosti in širini vozil. Naša zakonodaja pa na kolesarskih 
stezah dovoljuje kolesa s pomožnim motorjem, zato 
so možni konflikti med kolesarji in kolesi s pomožnim 
motorjem, saj slednji lahko razvijejo večjo hitrost (do 
25 km/h) kot kolesar (povprečna hitrost po Pravilniku o 
projektiranju cest je za kolesarja 12 km/h). 

Dodatno branje:

Navodila za projektiranje kolesarskih površin, 
Direkcija RS za ceste, Novelacija 2012

Zasnova državnega kolesarskega omrežja v RS, 
Direkcija RS za ceste, 2005

2.3.1 Kolesarske steze v naseljih

V naseljih se izgradnja kolesarskih stez priporoča ob vseh 
cestah, ki dovoljujejo hitrost 50 km/h. Obvezen pogoj 
za odseke cest v naseljih (vpadnice), kjer je dovoljena 
hitrost dvignjena na 60 km/h ali celo 70 km/h, pa je, 
da so ti odseki opremljeni z ustreznimi kolesarskimi 
stezami in ustreznimi semaforiziranimi kolesarskimi 
prehodi. Sicer dvig hitrosti na teh cestah v naselju ni 
dovoljen. Prav tako bi morali resno obravnavati potrebo 
po njihovi izgradnji, če je gostota prometa večja od 

4.000 vozil na uro in je največja dovoljena hitrost večja 
od 30 km/h. 

V naselju je kolesarska steza od vozišča za motorna 
vozila ločena z robnikom in varovalno širino. Varovalna 
širina znaša 0,5 m. Če je kolesarska steza vzporedna s 
pasom za vzdolžno bočno parkiranje, pa je varovalna 
širina 0,75 m. Varovalna širina je označena z vzdolžno 
belo črto. Za kolesarja-uporabnika je bolje, če je ta 
varovalna širina tlakovana s kockami, kar je sicer dražja 
rešitev. S stališča prometne varnosti pa je še boljše, 
če kolesarja od vozišča za motorna vozila varujemo z 
zelenico, za kar pa potrebujemo več prostora in več 
vzdrževanja. Zelenica ne sme biti ožja od 1 m, ker 
drugače na njej ni pogojev za rast trave, priporočljiva 
širina pa je vsaj 1,5 m. V naselju se praviloma zaradi 
poselitve in razporeditve potovalnih ciljev (trgovina, 
banka, šola, pošta itd), ki se običajno nahajajo na 
obeh straneh ceste, priporoča umestitev dvostranskih 
enosmernih kolesarskih stez; izjema so naselja, kjer 
poselitev in potovalni cilji gravitirajo na eno stran 
ceste, kjer je cesta vzporedna z drugo prometnico (npr. 
železniško progo) ali ko to zaradi drugih prostorskih 
razlogov ni mogoče. Po širši preučitvi razmer na odseku 
projektant presodi o ustreznosti umestitve primerne 
kolesarske steze.11  

Slabost vodenja kolesarskega prometa po kolesarski 
stezi v naselju je predvsem v tem, da so kolesarji pred 
križišči na obrobju vidnega polja voznika motornega 
vozila, zato jih slednji ob zavijanju v desno opazi šele 
v križišču, kar pa je lahko tudi prepozno12. Zaradi tega 
je pogosta praksa, da se vsaj 50 m pred križiščem 
enosmerna enostranska kolesarska steza spelje tik ob 
vozišču (brez ločevalnega pasu) ali preide v (priporočljiv) 
kolesarski pas na vozišču, s čimer so kolesarji pred 
križiščem v sredini vidnega polja voznikov. Pri slednji 
rešitvi, ki je priporočljiva le izjemoma ob pomanjkanju 
prostora, je treba paziti, da je prehod kolesarske 
steze v kolesarski pas izveden tako, da ne predstavlja 
nove dodatne konfliktne točke oz. ogrožanja varnosti 
kolesarjev. Glede na to, da je kolesar zelo ranljiv 
udeleženec v prometu in so posledice prometne 
nesreče zanj lahko dosti bolj tragične, je primerno tudi 
kolesarja na kolesarski stezi z dodatnimi označitvami in 
ukrepi na teh mestih opozoriti na nevarnost konflikta. 
Zato je treba na mestih, kjer kolesarska steza prehaja v 
mešano površino za kolesarje in motorna vozila, posebej 
pozorno izvesti detajle. Kolesarja je na teh mestih 
obvezno treba varovati ter z ustrezno vertikalno in talno 
signalizacijo voznike motornih vozil na to opozoriti. 
Prehod kolesarske površine s samostojne na mešano 

11  mag. Polona Andrejčič Mušič, univ. dipl. inž. grad.
12  Andrej Klemenc, univ. dipl. politolog
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mora biti blag (ustrezna prehodnica), prehod mora biti 
varovan z otokom za zaščito kolesarjev, na vozišču pa 
se vsaj 3 x ponovi piktogram za priporočljiv kolesarski 
pas (Advisory Cycle Lane). Kolesar s kolesarske steze 
nikakor ne sme nenadoma pridrveti na cesto pod pravim 
kotom. 

Slika 15:  Enostranska dvosmerna kolesarska steza v Šentvidu 
v Ljubljani

Vir:         Arhiv DRSC 2000

2.3.2 Kolesarske steze izven naselij

Zunaj naselij so kolesarske steze priporočljiva rešitev 
ob cestah, na katerih največje dovoljene hitrosti 
presegajo 60 km/h in prometna obremenitev presega 
2.000 PLDP (povprečnega letnega dnevnega prometa), 
če le lahko dosegamo ta standard. Ker so zunaj naselja 
dovoljene večje hitrosti, ločitev kolesarske steze z 
robnikom ni najprimernejša rešitev. Kolesarska steza 
mora biti od vozišča za motorni promet obvezno ločena z 
vmesno zelenico širine vsaj 1,5 m ali več ter predpisano 
bankino. Če za to ni dovolj prostora, mora biti le-ta 
od vozišča za motorni promet varovana z jekleno 
varovalno ograjo. Pri tem so kolesarji bližje vozišču za 
motorna vozila, saj je za postavitev varovalne ograje 
potreben le pas v širini 1,0 m. Stebrički ograje so za 
kolesarja lahko ovira, v katero se lahko zatakne, zato 
mora jeklena varovalna ograja imeti na notranji strani, 
kjer je kolesarska steza, po celi dolžini obvezno pritrjen 
vodoraven ploščat ščitnik. Jeklena varovalna ograja 
za kolesarja ni prijazen element. Poleg tega jo je pri 
uvozih na parcele, njive, dvorišča in podobnih dostopih 
preko kolesarske steze treba  večkrat prekinjati, saj 
predstavlja oviro pri dostopih, s tem ograja izgubi svojo 
osnovno funkcijo varovanja (zadrževanja), prekinitve 
pa generirajo tudi veliko zaključnic. Glede na Tehnično 
specifikacijo TSC 02.210:2010:  Varnostne ograje - Pogoji 
in način postavitve mora biti za prevzem potencialnih 

bočnih naletov najmanj 60 m neprekinjene ograje v 
kosu. Zato se rešitvam varovanja kolesarske steze z 
jekleno varnostno ograjo izogibamo in izbiramo rešitev 
varovanja kolesarske steze z zelenico, z zasaditvijo z 
“živo mejo“ ali celo drevoredom (več vzdrževanja). 
Ne glede na zgornje zahteve, pa mora biti kolesarska 
steza izven naselja na območju krivine, daljše od 175 
m, obvezno varovana z odbojno ograjo. Prijaznejše so 
rešitve z leseno varovalno ograjo, ki pa je dosti dražja 
od jeklene varovalne ograje. 

Gradnja enosmernih dvostranskih kolesarskih stez 
zunaj naselja je prostorsko in finančno zahtevnejša 
rešitev, zato se zunaj naselja večkrat odločamo za 
gradnjo dvosmernih in enostranskih kolesarskih stez. 
S prometno varnostnega stališča so sprejemljive vse 
naštete rešitve, vendar naj projektant po možnosti 
izbira kolesarju prijaznejše rešitve.

Slika 16:   Enostranska dvosmerna kolesarska steza izven 
naselja varovana z vmesno zelenico v Prekmurju 

Vir:          Polona Andrejčič Mušič

Pri umestitvi in izgradnji kolesarskih stez moramo 
biti pozorni na detajle

Izgradnja kolesarske steze je primerna za relativ-
no daljše odseke z malo križišči. Če je na odseku 
več križišč, priključkov, uvozov in dostopov do par-
cel, je zelo pomembno, da so poglobitve na območju 
priključkov pravilno izvedene. Poglobitve, ki so namen-
jene uvozu motornih vozil na priključke, morajo biti iz-
vedene le na območju varovalne širine (na širini 0,5 m), 
zato da le-te kolesarju pri vožnji po kolesarski stezi ne 
povzročajo neugodne motnje vožnje zaradi neravnosti 
vozne površine (občutek, kot bi vozil po valovih). Če 
so poglobitve pravilno izvedene, kolesarju še vedno os-
tane zadostna zvezna ravna vzdolžna površina v širini 
kolesarske steze, ki omogoča udobno vožnjo. Poglobitev 
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(klančina) pri uvozih pa je tako nekoliko bolj strma in jo 
mora vozilo prevoziti počasi z več previdnosti. 

Slika 17:   Enostranska dvosmerna kolesarska steza izven 
naselja z varovalno ograjo ob reki Dravi v okolici 
Maribora                                                                 

Vir:          Polona Andrejčič Mušič

Žal se v Sloveniji izgradnjo uvozov preko kolesarskih 
stez prevečkrat prilagaja udobju vozil, ne pa kolesarju. 
Nasploh pa je pri nas prisoten tudi problem sistematičnega 
umeščanja posameznih prometnih površin in objektov 
v prostor, ki je žal velikokrat nekoordiniran. Višinski 
nivo kolesarske steze in obcestnih parkirišč, dvorišč in 
individualnih priključkov se ne ujema. Ker se kolesarske 
steze v prostor velikokrat umeščajo kasneje, so 
obcestne površine na istem višinskem nivoju kot vozišče 
za motorni promet, zato je potrebna izvedba klančine 
na obeh straneh kolesarske steze. 

Slika 18:   Nepravilna izvedba poglobitev kolesarske steze na 
območju priključkov v Ljubljani 

Vir:           Gašper Žemva

To je večinoma vzrok, da se izvajajo poglobitve 
kolesarske steze na območju priključkov na celotni 
globini priključka, kot prikazuje spodnja slika. Takšna 

kolesarska steza je za kolesarja neuporabna in se bo zato 
rajši odločil za vožnjo po vozišču za motorni promet.

Slika 19: Skica pravilne izvedbe poglobitev kolesarske 
steze na območju priključkov samo na območju 
varovalne širine

Vir:       Navodila za projektiranje kolesarskih površin, 
Direkcija RS za ceste, Novelacija 2012

Ob prehodu samostojnih kolesarskih stez na mešano 
površino se kolesarji, ki so bili prej fizično in vizualno 
ločeni od motornih vozil in jim vozniki niso posvečali 
veliko pozornosti, lahko v določenih situacijah 
(nepričakovano) znajdejo v njihovi bližini. To se lahko 
zgodi tudi takrat, ko se med voznim pasom in kolesarsko 
stezo nahaja daljši parkirni pas za avtomobile, ki skoraj 
povsem zakrijejo kolesarje pred pogledom voznika 
osebnega avtomobila. Posledično se ob izteku kolesarske 
steze ali v križišču pri zavijanju v desno, lahko v 
njegovi bližini oz. pred njim nenadoma pojavi kolesar 
oz. kolesarji, kar poveča možnost nenadnih zaviranj, 
izsiljevanj prednosti ali trkov. V izogib tovrstnim 
situacijam je treba na razdalji vsaj 50 m pred križiščem 
kolesarje spet pripeljati v vidno polje voznikov. To 
storimo tako, da odstranimo vmesni parkirni pas (ali 
zeleno površino) in kolesarje pred križiščem vodimo po 
kolesarski stezi tik ob voznem pasu za motorni promet.

Slika 20:   Daljši parkirni pas za avtomobile, ki se nahaja 
med voznim pasom in kolesarsko stezo na Vrhniki, 
skoraj povsem zakrije kolesarje, ki se vključujejo 
na cestišče, pred pogledom voznika osebnega 
avtomobila 

Vir:           Polona Andrejčič Mušič
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Poleg tega je obnašanje kolesarjev specifično. Ker se 
kolesar na kolesarski stezi počuti varnega, suvereno 
pelje tudi ob prehodu s samostojne kolesarske površine 
na mešano površino, ki jo uporabljajo tudi motorna 
vozila. To je na območju križišč in na mestih, kjer se 
kolesarska steza konča in kolesar preide s samostojne 
površine na vozišče, kjer deli vozni prometni pas z 
motornimi vozili. Kolesarja je tudi na prehodu kolesarske 
steze na cestišče treba obvezno varovati ter z ustrezno 
vertikalno in talno signalizacijo voznike motornih vozil 
na to opozoriti. Kolesar s kolesarske steze nikakor ne 
sme nenadoma pridrveti na cesto pod pravim kotom. 

Slika 21: Detajl prehoda s kolesarske steze na kolesarski pas na 
Dolgem Mostu v Ljubljani 

Vir:       Polona Andrejčič Mušič

Slika 22: Nepravilni detajl prehoda kolesarske steze na mešano 
površino skupaj z motornim prometom izven naselja 
na Dolenjskem 

Vir:         Polona Andrejčič Mušič

Najprimernejše je, da so kolesarske površine izvedene 
v istem profilu na daljših segmentih  (potezih), se 
pravi, da kolesarska površina »ne skače sem ter tja čez 
cesto«. Če je profil treba menjati, je to najbolje storiti 
v križiščih in ne na odprtem odseku ceste ali takoj za 
križiščem.13 

2.3.3 Pomanjkljivosti kolesarskih stez – detajl 
izvedbe poglobljenega robnika

Poleg že omenjenih, ima vožnja po kolesarski stezi 
za kolesarja še nekatere druge pomanjkljivosti oz. 
neprijetnosti. Kolesarske steze običajno potekajo na 
istem nivoju kot pločniki, zaradi tega v križiščih prihaja 
do nivojskih razlik, ki jih mora kolesar premagati. V 
križišču ob stiku kolesarske steze in ceste, ki jo kolesar 
prečka, je robnik sicer močno znižan; kljub temu pa 
nastane nekaj centimetrska razlika, kar zmanjšuje 
udobje kolesarjenja, četudi ima kolo vzmetenje, 
saj slednje v primerjavi z avtomobilskim veliko manj 
učinkovito blaži tresljaje. Tako večkratno pogosto 
premagovanje tovrstnih nivojskih razlik lahko postane 
nevarno, pa čeprav so le-te majhne in so križišča 
načrtovana in izvedena s posebno pozornostjo do 
kolesarjev.14 

Do zelo nevarnih situacij lahko pride, če prehod 
in posamezni nivoji niso ustrezno načrtovani in/ali 
izvedeni. Zaradi malomarnosti pri izvedbi, poškodb oz. 
vdorov cestišča se lahko zgodi, da je  med robnikom 
in cestiščem več kot 5 cm razlike v višini. Če kolesar v 
križišče pripelje (pre)hitro (ker takšne višinske razlike 
ne pričakuje), lahko to ogrozi njegovo stabilnost in 
povzroči nevarno situacijo. V najboljšem primeru 
bo trpelo (le) kolesarjevo udobje, lahko pa pride do 
poškodb kolesnih obročev in predrtja zračnic ter v 
najslabšem primeru tudi do padcev s hudimi, celo 
usodnimi posledicami.  

13  mag. Polona Andrejčič Mušič, univ. dipl. inž. grad.
14  Odstavek povzet po konzorciju PRESTO (2011f)



85 

Drugi del: Kolesarska infrastruktura 

Slika 23:   Kolesarski prehod v Kopru – detajl pravilne 
poglobitve robnika 

Vir:           Polona Andrejčič Mušič

Kolesarske steze v križiščih in povsod tam, kjer preidejo 
na površine za mešani promet, je priporočljivo izvesti v 
rdeči barvi. S tem se vidnost kolesarske steze bistveno 
izboljša, možnost nesreč pa zmanjša. Obarvanje z rdečo 
barvo je priporočljivo tudi na območjih avtobusnih 
postajališč in prehodov za kolesarje ter povsod tam, 
kjer se kolesarski promet meša s preostalimi udeleženci 
v prometu.

Slika 24: Obarvana kolesarska steza na območju avtobusnega 
postajališča v bližini Ljubljane 

Vir:  Polona Andrejčič Mušič

Slika 25: Obarvan prehod kolesarske steze preko priključka v 
Logatcu 

Vir:        Polona Andrejčič Mušič

2.3.4 Steza za kolesarje in pešce

Steze za kolesarje in pešce so lahko izvedene v dveh 
različicah: 

• steza za pešce in kolesarje, na katerih je površina, 
namenjena pešcem, z ločilno črto ločena od 
površine, namenjene kolesom;

• steza za pešce in kolesarje, na katerih površina, 
namenjena pešcem, ni ločena od površine, 
namenjene kolesom.

V naselju se po možnosti rajši odločimo za nivojsko 
ločevanje pešcev in kolesarjev. Po naši zakonodaji 
je po kolesarski stezi dovoljen tudi promet kolesom 
s pomožnim motorjem, kar bistveno poveča resnost 
konflikta s pešci. Stezo za pešce namreč uporabljajo 
tudi starejši ljudje, majhni otroci, mamice z vozički, 
torej zelo različni uporabniki, ki so med seboj lahko v 
konfliktu; seveda še toliko bolj, če površine za pešce in 
kolesarje niso ločene z ločilno črto.

Po vzorcu nekaterih tujih držav (na primer Nemčija) 
za večjo prometno varnost na takih mešanih površinah 
poskrbimo tako, da z ustrezno prometno signalizacijo 
(dopolnilno tablo) prepovemo vožnjo kolesom s 
pomožnim motorjem po stezi za pešce in kolesarje. 
Le-ti morajo takrat voziti po robu vozišča za motorni 
promet.15

15  Navodila za projektiranje kolesarskih površin, Direkcija RS za 
ceste, Novelacija 2012
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Slika 26:   Steza za pešce in kolesarje ločena s tlakovano 
sredinsko črto v Podutiku v Ljubljani 

Vir:          Polona Andrejčič Mušič

Slika 27:   Dvostranska steza za pešce in kolesarje varovana z 
”živo mejo” na Vrhniki 

Vir:           Polona Andrejčič Mušič

Širina steze za pešce in kolesarje, na kateri površini 
nista ločeni z ločilno črto, je odvisna od števila pešcev 
in kolesarjev na uro in se jo določi po naslednjem 
diagramu (diagram upoštevan tudi v Navodilih za 
projektiranje kolesarskih površin, Novelacija 2012):

Slika 28: Diagram: Širina mešane steze za pešce in 
kolesarje 

Vir:  ERA 2010

Skupne površine za pešce in kolesarje niso dovoljene, 
če niso zagotovljene zadostne širine. Če je mogoče, se 
rešitvam, kjer kolesarji in pešci niso ločeni z ločilno 
črto, izogibamo.

2.3.5 Kolesarske ceste

V tujini poznajo tudi tako imenovane kolesarske ceste. 
Kolesarska cesta je povezava primerne kakovosti, ki 
je poleg kolesarjem namenjena tudi upočasnjenemu 
motoriziranemu prometu nizke intenzivnosti. Lahko 
je obravnavamo kot osnovno kolesarsko povezavo, ki 
poteka skozi naselje in združuje promet zelo nizke 
intenzivnosti iz več stranskih ulic. 

Projektirana in oblikovana je tako, da imajo na njej 
kolesarji tako fizično kot vizualno dominantno vlogo 
ter hkrati vidno sporoča, da na njej motorna vozila le 
“gostujejo”. Ponavadi kolesarske ceste izgledajo kot 
kolesarske steze, ki zasedajo celotno širino vozišča 
(ali njen večji del, če so ob straneh parkirna mesta) 
in po katerih je dovoljeno (počasi in obzirno) voziti 
tudi avtomobilom. Pri nas take oblike kolesarske 
infrastrukture, kjer bi na mešani površini skupaj z 
motornim prometom imeli prednost kolesarji, zakonsko 
nimamo.

Dejansko so kolesarske ceste oblika mešanega prometa, 
ki nima točno določenega pravnega statusa. Pravno 
gledano se po njih avtomobili lahko vozijo kot po 
katerikoli drugi cesti, vendar pa so oblikovane tako, da 
imajo kolesarji očitno prednost. Edino v Nemčiji imajo 
kolesarske ceste pravni status v prometnih pravilnikih 
kot ceste, namenjene kolesarskemu prometu, po 
katerih pa lahko vozijo tudi avtomobili.

Kolesarske ceste se uporablja v naseljih na povezavah z 
visoko intenziteto kolesarskega prometa, ki pa morajo 
biti dostopne tudi motornemu prometu. Veljalo naj 
bi, da na njih hitrost ne sme presegati 30 km/h in 
praviloma potekajo po stranskih ulicah. Za izboljšanje 
udobja in večjo hitrost kolesarskega prometa imajo v 
vseh križiščih z enakovrednimi cestami kolesarske ceste 
zagotovljeno prednost. 

V naseljih lahko uporabimo kolesarske ceste v funkciji 
glavnih kolesarskih povezav takrat, ko povezavo 
uporablja več kot 2.000 kolesarjev na dan in imajo 
omejeno največjo dovoljeno hitrost. Načrtujemo jih 
lahko tudi zunaj naselij pri hitrostih do 60 km/h, vendar 
le tam, kjer je gostota prometa zelo nizka (manj kot 
500 vozil dnevno). Na kolesarskih cestah bi morali biti 
kolesarji glavni udeleženci. Ocenimo lahko, da mora 
biti na njih večino časa vsaj dvakrat toliko koles kot 
avtomobilov.
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Slika  29:  Kolesarska steza, Zwolle (Nizozemska)
Vir:  Bosch 2011

Slika 30:  Kolesarska steza, Zwolle (Nizozemska)
Vir:  Bosch 2011

Slika 31:  Kolesarska steza (4,0 m (min. 2,0 m)
Vir:  ISOE na osnovi gradiv ADFC NRW

2.4 Samostojna kolesarska pot 

Samostojne kolesarske poti nudijo največ varnosti, 
ne glede na to, ali potekajo vzporedno s cestami za 
motorni promet ali popolnoma neodvisno od njih.

Kolesarske poti so z vidika kolesarjev najbolj zaželena 
oblika kolesarske infrastrukture, vendar je za njihovo 
izgradnjo potrebno največ prostora in denarja. 
Kolesarska pot je s predpisano prometno signalizacijo 
in prometno opremo označena samostojna javna cesta, 
ki je primarno namenjena prometu koles. Pod pogoji, 
določenimi s pravili cestnega prometa in predpisi, 
ki urejajo ceste, pa je lahko izjemoma mestoma 
namenjena tudi prometu drugih uporabnikov kot skupna 
mešana površina, vendar ti uporabniki na kolesarski poti 
gostujejo. Drugi uporabniki kolesarskih poti so lahko še 
pešci, traktorji in drugi (dostop lastnikom zemljišč do 
parcel, vzdrževalna dela in podobno), če je to dovoljeno 
s prometno signalizacijo (dopolnilno tablo).

Izgradnja kolesarskih poti je primerna predvsem izven 
naselij v bližini turističnih krajev, v rekreacijskih conah 
večjih mest in na podeželju. Kolesarske poti so primerne 
za daljinsko kolesarjenje in praviloma potekajo v 
prijaznem okolju, odmaknjeno od motornega prometa. 
Kolesarske poti so zelo primerne za kolesarjenje v 
družinskem krogu, tudi z majhnimi otroki. Kratkih 
odsekov kolesarskih poti ni primerno graditi, saj so 
namenjene za medsebojno povezovanje posameznih 
krajev, torej množičnemu daljinskemu potovalno-
turističnemu kolesarjenju ter kolesarjenju za rekreacijo 
in šport. Zagotoviti je treba prometno varnost 
kolesarjev, ki se srečujejo tudi pri večjih hitrostih (do 
25 km/h), in udobnost kolesarjenja, kamor spadata 
tudi vzporedna vožnja dveh kolesarjev in prehitevanje. 
Ne glede na vse prednosti, pa znotraj naselij zaradi 
pomanjkanja prostora gradimo manj kolesarskih poti 
oziroma le krajše odseke, ki jih je možno umestiti v 
urbano pozidan prostor.

V Sloveniji za oblikovanje kolesarske poti uporabljamo 
čim več obstoječih opuščenih železniških tras in drugih 
infrastruktur, rečnih nasipov, kolovozov, gozdnih poti, 
ponekod pa gradimo tudi popolnoma nove odseke 
kolesarskih poti. Predvsem na naravovarstveno 
zaščitenih območjih je treba njihovi umestitvi 
posvetiti veliko pozornosti (na primer kolesarska pot 
skozi Sečoveljske soline, Triglavski narodni park, Park 
Goričko, Ljubljansko barje itd.) in pri načrtovanju v 
dialogu z naravovarstveniki doseči, da se kolesarske 
povezave izognejo območjem, ki so pomembna z vidika 
varovanja redkih in zaščitenih vrst in habitatov, obenem 
pa omogočijo dostop do naravnih vrednot in kulturne 
dediščine ter “naravovarstveni turizem”. 



88 

Slika 34:    Kolesarska pot v naselju Ljubljana - Večna pot

Vir:  Polona Andrejčič Mušič

Slika 35:    Kolesarska pot izven naselja v Kranjski Gori 

Vir:  Foto arhiv DRSC

Kolesarske poti je najustrezneje vzpostaviti neposredno 
med posameznimi ciljnimi kolesarskimi destinacijami, 
kjer ni dovolj prostora ob cestah, obstaja pa dovolj 
veliko povpraševanje po ustrezni kolesarski povezavi 
in dovolj velik potencial kolesarjev, ki bi to povezavo 
uporabljali.

Slika 32:  Kolesarske poti so primerne za družinsko 
kolesarjenje - Kolesarska pot v Mojstrani

Vir:  Foto arhiv DRSC

V skladu z zakonodajo je v Sloveniji z Uredbo o 
kategorizaciji državnih cest določeno, da se kolesarske 
poti kategorizirajo kot ostale javne ceste, vendar 
z manjšim številom kategorij. Kolesarske poti se 
kategorizira kot ostale javne ceste po vzorcu daljinskih 
(DK), glavnih (GK) in regionalnih (RK) kolesarskih poti. 
Občinske kolesarske poti (JK) se razvrščajo kot javne 
poti za kolesarje, ki so namenjene samo določeni vrsti 
prometa v občini in med občinami. Kategorizacija 
državnih kolesarskih poti temelji na pomenu 
kolesarskega prometa v določenem prostoru. To je 
lahko tranzitni promet kolesarjev, kolesarski promet 
med večjimi regionalnimi središči ali lokalna kolesarska 
potovanja med kraji in v manjših krajih.16

Slika 33:  Kolesarska pot izven naselja v Kranjski Gori 
(Slovenija)

Vir:  Polona Andrejčič Mušič

16 mag. Polona Andrejčič Mušič, univ. dipl. inž. grad.
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3.  Izbor vrste kolesarskih vozišč 

Pri odločanju o izbiri ustreznega kolesarskega vozišča 
je lahko v pomoč spodnja tabela, ki ponuja pregled 
različnih vrst vozišč glede na število PDLP, načrtovane 
lokacije kolesarske infrastrukture in prometno 
obremenitev predvidenega dnevnega števila kolesarjev. 

Kolesarski pas Kolesarska steza Kolesarska cesta

Širina

enosmerna
minimum 1,2 m  (1,5 m) 1,5 m (2,0 m)

recommended 1,6 m  (2m) 2,0 m  (2,0 – 2,5 m)

dvosmerna
minimum Promet v obe smeri ni 

dovoljen!

2,0 m (2,5) 2,5 m (3,0 m)

priporočljivo 2,5 m (4,0) 3,05 m (4,0 m)

Prednosti

• Nizki stroški 
• Ne zahteva veliko prostora
• Povečana vidnost kolesarjev
• Najboljša rešitev v urbanih 

okoljih 
• Omogoča enostavno in hitro 

izvedbo na obstoječih cestah

• Fizična ločenost od glavnih 
prometnic

• Visoka raven varnosti
• Visoka raven udobja
• Velika spodbuda za 

kolesarjenje

• Omogočajo odmaknjen 
promet kolesarjev od 
obremenjenih cest

Slabosti

• Ni fizične ločenosti 
• Privlači nelegalno parkiranje 
• Voznikom motornih vozil 

vzbuja občutek, da jim ni 
treba biti posebej pozorni na 
kolesarje 

• Težave zaradi uvozov/izvo-
zov in desnih zavijalcev v 
avtih

• Visoka raven tveganj v 
križiščih

• Fragmentacija mreže 
kolesarskih povezav

• Zahtevajo veliko prostora

• Zahtevajo precej prostora
• Niso vselej izvedljive
• Premostitev ovir
• Draga izvedba

Priporočila za projektiranje

• Označevanje s črto
• Barvanje z rdečo barvo
• Uporaba simbola kolesa
• Uporaba varnostne cone
• Izravnana površina

• Enotnost površine
• obarvano tlakovanje
• Sredinska črta (če poteka v 

obe smeri)

Glavna območja izvedbe Urbana območja
Cestne površine, ki imajo ob 
straneh dovolj prostora

Turistični kraji, tam, kjer je 
veliko potovalno-turističnih in 
športnih kolesarjev

Možnost 
mešanega 
prometa

V naseljih
hitrost  Največ 50 km/h 

Fizična ločitev od motornega 
prometa

Intenzivnost 
prometa

Zunaj 
naselij

Hitrost Največ 60 km/h največ 30 km/h
(zunaj naselij največ 50 km/h)

Intenzivnost 
prometa

2.000 do 3.000 PLDP
Samo kolesarji z izjemo 
dostopov do zemljišč in 
lastnikov objektov ali 
vzdrževalnih vozil

Vrst povezave  
Osnovne lokalne povezave

Lokalne vpadnice, medkraje-
vne in nacionalne povezave

Daljinske, Glavne in 
Regionalne kolesarske 
povezave

Preglednica 1:   Primerjava vrst kolesarskih vozišč 
Vir:               ISOE na osnovi gradiv projekta PRESTO – prilagojeno slovenskim zahtevam (vrednosti v    

oklepajih so vrednosti iz originala)
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3.1 Načrtovanje kolesarskih križišč

Kot vsa kolesarska infrastruktura tudi načrtovanje 
kolesarskih križišč ali vozlišč zahteva ustrezno planiranje 
in izbor ustrezne infrastrukture na podlagi določenih 
meril. Uradne statistike kažejo, da se v križiščih 
zgodi največ nesreč, v katerih je vsaj en udeleženec 
kolesar. Po priročniku CROW naj bi se »kar 58 % nesreč 
z udeleženim kolesarjem zgodilo na vozliščih, lociranih 
v urbanem okolju, izmed teh pa kar 95 % na lokacijah, 
kjer je največja dovoljena hitrost motoriziranih 
vozil 50 km/h«.  Načrtovanje vozlišč med različnimi 
prometnimi sredstvi in površinami, namenjenimi 
različnim uporabnikom (npr. za avtomobile, kolesarje, 
pešce, tovorna vozila, avtobuse in  tramvaje), ki bi 
vsem udeležencem v prometu omogočala kar največjo 
varnost, je vedno zahteven proces z dolgoročnimi učinki 
in posledicami. Treba je upoštevati, da vsa prometna 
sredstva nimajo enakih voznih hitrosti, da zahtevajo 
površine različnih širin in da imajo drugačne varnostne 
zahteve. Infrastruktura mora biti načrtovana tako, da 
intuitivno vodi in spodbuja k varni uporabi.   

3.1.1 Načela načrtovanja križišč/vozlišč in 
pripadajoče kolesarske infrastrukture

Tudi pri načrtovanju vozlišč je treba upoštevati 
načrtovalski trikotnik funkcije, forme in rabe.

• Funkcija: načrtovano vozlišče naj bo oblikovano v 
skladu z njegovo funkcijo in naj bo oblikovano tako, 
da bo razumljivo vsem njegovim uporabnikom.

• Forma: je odvisna od kategorije vozišča, ki mora 
biti jasno prepoznavna in razvidna, ter od  obsega 
dnevnega in letnega prometa.

• Raba: hitrost vseh prometnih sredstev mora biti na 
vozlišču zreducirana na najmanjšo hitrost, ki vsem 
drugim udeležencem v prometu omogoča varno 
prečkanje. 

3.1.2 Kolesarji in pešci v križiščih

Ko sta kolesarska steza in hodnik za pešce na  kolesarski 
površini vzporedna s cestnimi površinami, je treba v 
križišču narediti zamik kolesarske površine (slika 34) 
in zagotoviti prostor za pešce, ki prav tako prečkajo 
vozišče za motorni promet. Da bodo vozniki avtomobilov 
kolesarske površine kar najbolje videli, morajo le-te 
biti ustrezno označene in razpoznavne. 

Slika  36:  Podrobna skica križišča z vzporednimi 
kolesarskimi pasovi

Vir:  Lastna kompilacija (Rudolph)
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3.1.3 “Kolesarski žep” ali “stop box”

Spodnja slika prikazuje prednostno površino za kolesarje 
na vozišču za motorni promet v semaforiziranem 
križišču ob zaključku kolesarskega pasu, kjer se 
kolesarji razvrstijo pred čakajočimi vozili. Vozniki 
motornih vozil kolesarje tako lažje opazijo, kar poveča 
pozornost in zmanjša potencialno nevarnost za nesreče. 
Takšna ureditev pa daje kolesarjem tudi prednost pri 
speljevanju pred motornimi vozili ob zelenem signalu 
na semaforju.

Slika  37:  Kolesarski žep ali “stop box in front of cars” na 
enosmerni cesti v Ljubljani 

Vir:  Polona Andrejčič Mušič

Tako imenovani “kolesarski žep” ali “bike box” mora 
biti v Sloveniji pobarvan z rdečo barvo ter mora biti 
opremljen z ustrezno vertikalno in horizontalno 
signalizacijo (piktogrami kolesa). Dolg mora biti vsaj 5 
m (dolžina dveh kolesarjev zaporedno) in se raztezati 
čez celotno širino voznega pasu pred motoriziranimi 
vozili. Tovrstna implementacija je smiselna v križiščih 
na kraku malo prometnih cest v naselju, kjer večje 
število kolesarjev v križišču zavija levo.  

3.1.4 Naprej pomaknjena STOP črta na 
kolesarski stezi ali pasu “Advanced 
Stop Line”

Prav tako učinkovita je implementacija zamaknjene 
prednostne stop črte za kolesarje, ki omogoča 
prednostno zavijanje kolesarjev pred avtomobilisti, 
čakajočimi na zeleno luč, desno in naravnost. Črta za 
ustavljanje kolesarjev je pri tem ukrepu pomaknjena 
nekoliko naprej (3 do 4 m) od črte za ustavljanje 

motornih vozil. Površina za kolesarje naj bo označena 
z ustreznim simbolom kolesarja in v celoti obarvana 
z univerzalno rdečo bravo za boljšo razpoznavnost in 
vidnost.

Slika 38:  Naprej pomaknjena STOP črta17 
Vir:  Lastna kompilacija (Rudolph) na osnovi ERA 2010

3.1.5 Naprej pomaknjena STOP črta na 
kolesarski stezi ali pasu s kolesarskim 
žepom

Če je število kolesarjev, ki prečkajo križišče naravnost 
oz. zavijajo levo, je “kolesarski žep“ lahko označen 
že na kolesarski stezi (pločniku). Ob tem kolesarji, ki 
pot po prednostni cesti nadaljujejo naravnost preko 
križišča, ne čakajo levo zavijajočih kolesarjev, ki na 
prosto pot čakajo na svojem prostoru za kolesarje. 
Spodaj je prikazan primer iz tujine, kjer so označbe 
kolesarskega žepa umeščene v križišče (slika 39). V 
Sloveniji za enkrat tega še ne uporabljamo.

Slika 39:  Skica naprej pomaknjene STOP  črte v križišču18 
Vir:  Lastna kompilacija (Rudolph) na osnovi ERA 2010

17 Skice vozlišča z različno izvedbo poteka kolesarskih površin - 
prikaz vodenja kolesarjev, VIR: Napravljeno po primeru ERA 2010

18 Skice vozlišča z različno izvedbo poteka kolesarskih površin - 
prikaz vodenja kolesarjev, VIR: Napravljeno po primeru ERA 2010
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3.2 Načela načrtovanja križišč/
vozlišč in pripadajoče kolesarske 
infrastrukture

Celotna paleta različnih možnosti urejanja prometa v 
križiščih nam dodatno dokazuje pomembnost ustreznega 
načrtovanja križišč in omogočanja varnega križanje 
pešcev, kolesarjev in motornih vozil pri različnih 
hitrostih. Izjema je načrtovanje in izvedbe “skupnega 
oz. deljenega prostora” (shared space), kjer je fokus 
z varne infrastrukture preusmerjen na posvečanje 
pozornosti med vsemi udeleženci in kjer velja pravilo, da 
morajo vozniki motornih vozil kot močnejši udeleženci 
še posebej paziti na kolesarje in pešce kot šibkejše 
udeležence v prometu. Sicer je v križiščih treba zgraditi 
predvsem varno, jasno razločno in vsem udeležencem 
razumljivo prometno infrastrukturo. Pri prometnejših 
in hitrejših križiščih je še vedno primernejše ločevanje 
kolesarjev od drugih udeležencev v prometu in izvedba 
prehoda preko križišča v dveh (običajnih) korakih.

3.2.1 Načrtovanje prehodov za pešce in 
kolesarje

Kolesarski prehodi so označeni deli površine vozišča, 
namenjeni prehodu kolesarjev in se v Sloveniji po 
Pravilniku o prometni signalizaciji in prometni opremi 
na javnih cestah označujejo s:

• pravokotniki, dimenzij 0,25 x 0.50 m, s presledkom 
0,50 m v semaforiziranih križiščih, kjer je prehod 
za pešce označen z enakimi pravokotniki;

• kvadrati, dimenzij 0,50 x 0,50 m, s presledkom 
0,50 m v vseh drugih križiščih in priključkih.

To velja takrat, ko so kolesarski prehodi označeni 
pravokotno na os vozišča. Ob poševnem prečkanju se 
prehodi označujejo z rombi, katerih ena stranica je 
vzporedna z osjo ceste, druga pa z osjo kolesarskega 
prehoda.

Kadar kolesarska steza in pločnik potekata neposredno 
drug poleg drugega in sta ločena le z robnikom ali talno 
označbo, se prehod kolesarske steze poleg prehoda za 
pešce označi s kvadrati ali pravokotniki bele barve na 
tisti strani, ki je bližje sredini križišča. Če pa je med 
pločnikom in kolesarsko stezo zelenica širša od 1 m, se 
prehod kolesarske steze označi obojestransko. Prehod 
za pešce preko kolesarske steze se označi enako kot na 
vozišču za motorni promet. 

Prav tako učinkovita je implementacija kombinacije 
“kolesarskega žepa” in zamaknjene prednostne stop 
črte za kolesarje, ki omogoča prednostno zavijanje 
kolesarjev pred avtomobilisti (čakajočimi na zeleno 
luč) tako v desno kot tudi v levo smer. Torej vozila, ki 
na vozišču za motorna vozila čakajo na zeleno luč za 
zavijanje desno, dobro vidijo čakajoče kolesarje, ki si 
tako ob prižigu zelene luči pridobijo nekaj prednost pri 
speljevanju. 

Slika 40:  Skica vozlišča z različno izvedbo poteka 
kolesarskih površin - prikaz vodenja kolesarjev

Vir:  Lastna kompilacija (Rudolph) na osnovi ERA 2010

Slika 41:  Skica vozlišča z različno izvedbo poteka 
kolesarskih površin - prikaz vodenja kolesarjev 

Vir:  Lastna kompilacija (Rudolph) na osnovi ERA 2010
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Mesto označevanja in dimenzioniranje prehodov

Kolesarski prehodi se označujejo v nadaljevanju 
kolesarskih stez, če to prometna varnost dopušča 
(preglednost). V križiščih in priključkih, kjer kolesarska 
steza poteka vzporedno s pločnikom, se kolesarski 
prehod označi vzporedno s prehodom za pešce na strani, 
ki je bližje sredini križišča. Širina kolesarskega prehoda 
je odvisna od širine kolesarske steze pred prehodom in 
za njim. Minimalna širina kolesarskega prehoda je 2 m 
pri prehodu enosmerne kolesarske steze preko vozišča 
in 2.5 m pri prehodu dvosmerne kolesarske steze preko 
vozišča.

Označba kolesarskega prehoda se ne šteje v širino 
kolesarskega prehoda.19  

Območje kolesarskega prehoda, kjer se kolesarski 
promet meša z motornim prometom, je za povečanje 
opaznosti priporočljivo obarvati z rdečo barvo.

Za izgradnjo ustreznega in varnega prečkanja 
kolesarskih stez preko prednostnih ali neprednostnih 
cestišč morajo biti zagotovljeni nekateri pogoji. 

Eden izmed pogojev za dvig hitrosti na cestah v naselju 
na več kot 50 km/h (do 70 km/h) pri nas je, da so vsi 
prehodi za pešce in kolesarje semaforizirani ter da so te 
ceste opremljene s samostojnimi površinami za pešce in 
kolesarje. Torej morajo biti semaforizirani vsi kolesarski 
prehodi v naselju preko cest z večjo dovoljeno hitrostjo 
od 50 km/h.20 

Prednostno prečkanje kolesarske steze je dovoljeno le 
preko vozišča za motorni promet, katerega največja 
dovoljena hitrost ne sme presegati 50 km/h, povprečno 
letno dnevno število vozil ne presega 4.000 vozil/dan, 
priporočljivo pa je, da se križišče nahaja na rahlo 
dvignjeni hitrostni ploščadi oz. grbini (kar predstavlja 
umirjanje prometa, vendar je treba zagotoviti tudi 
ustrezno odvajanje meteornih vod) z ustrezno talno in 
vertikalno signalizacijo. 

Za prečkanje ceste v semaforiziranem križišču se 
običajno uporablja klasičen prehod za pešce, poleg 
katerega se nahaja označena površina za prečkanje 
kolesarjev. Če signalizacija in prostor to omogočata, 
je idealna širina površine za prečkanje kolesarjev širša 
od minimalne (3 m), kar  omogoča prečkanje vsaj dveh 
kolesarjev hkrati. 

19 Navodila za projektiranje kolesarskih površin, Direkcija RS za 
ceste, Novelacija 2012

20 Mag. Polona Andrejčič Mušič, univ. dipl. inž. grad.

Možna alternativa pa je označitev skupnega prehoda 
za pešce in kolesarje v semaforiziranem križišču. 
Priporočljiva širina površine za tovrstna skupna 
prečkanja je 4 m. 

Slika  42:  Obarvani kolesarski prehodi v štirikrakem križišču 
na dvignjeni hitrostni ploščadi v Podutiku v 
Ljubljani

Vir:  Polona Andrejčič Mušič

Slika  43:  Obarvan kolesarski prehod v Mariboru
Vir:  Polona Andrejčič Mušič
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3.3 Kolesarji na vozišču skupaj z 
motornim prometom 

Združevanje ali kombiniranje kolesarskega in 
motoriziranega prometa na skupnem vozišču je ena 
izmed najpogosteje uporabljenih načrtovanj prometne 
infrastrukture v urbanih okoljih. Na cestišču, kjer so 
povprečne hitrosti kolesarjev in avtomobilistov podobne 
in prav tako povprečni letni dnevni promet na odsekih 
ne presega 5.000 motornih vozil, je ob upoštevanju 
enotnih, varnostnih in uporabnostih meril tak ukrep še 
najbolj smiseln (izkušnje iz tujine). 

Torej na območjih, kjer gostota prometa ni previsoka 
(običajno to velja predvsem za lokalne mestne ceste) 
in največja dovoljena hitrost ne presega 30 km/h, 
je najprimernejša izvedba kombiniranega prometa 
kolesarjev in motornih vozil. Pri majhnih hitrostih je 
potovalna hitrost kolesarjev skoraj enaka avtomobilski, 
kar zmanjša možnosti za potencialne konflikte in 
nesreče. Ko so hitrosti motoriziranih vozil večje (med 
30 in 50 km/h), želijo vozniki kolesarje prehiteti, kar 
lahko vodi v povečanje nevarnosti in dodatnih možnosti 
za trk. Za izgradnjo varne kolesarske infrastrukture je 
treba upoštevati tudi cestni profil in širino vozišča.

Ožja vozišča namreč zmanjšajo povprečne hitrosti 
motornih vozil, vendar so za zagotavljanje dodatne 
varnosti in zmanjšanje nevarnega prehitevanja 
kolesarjev potrebni dodatni ukrepi za umirjanje 
prometa (npr. grbine, šikane). 

Vozišča s širšim profilom omogočajo varno prehitevanje 
kolesarjev, a se hkrati s tem povečajo možnosti hitre 
vožnje motoriziranih vozil. Pri izgradnji cestišč širših 
površin so potrebni dodatni ukrepi za umirjanje 
prometa, ki povečajo udobnost kolesarjev, z 
zmanjšanjem hitrosti motoriziranih vozil pa zmanjšajo 
možnosti hitrega prehitevanja in število prometnih 
nesreč. Ti ukrepi morajo biti umeščeni tako, da vožnjo 
ovirajo le motornim vozilom, ne pa tudi kolesom. Poleg 
grbin in šikan lahko v naseljih za zmanjšanje hitrosti 
na prometnih površinah s širokim profilom in majhno 
prometno obremenitvijo uporabimo tudi občasne 
zožitve profila, kar lahko npr. naredimo s postavitvijo 
lesenih ali betonskih korit za zelenje oz. rože. Zožitve 
morajo biti dovolj goste, da motorna vozila med njimi 
pri običajni vožnji ne morejo razviti večjih hitrosti. 
Poleg tega je priporočljivo, da se zožitve izvedejo 
na dvignjeni ploščati, kar na mestu zožitve dodatno 
pripomore k zmanjšanju hitrosti in s tem k večji varnosti 
kolesarjev (glej fotografijo spodaj)21.  

21 Andrej Klemenc, univ. dipl. politolog

Slika  44:  Zožitev profila kot ukrep umirjanja prometa na 
neprometni stranski cesti, ki služi kot kolesarska 
pot v šolo v Odenseju, Danska 

Vir:  Andrej Klemenc

Slika  45:  Zožitev profila in dvig nivoja kot ukrep umirjanja 
prometa na neprometni stranski cesti, ki služi kot 
kolesarska pot v šolo v Odenseju, Danska

Vir:  Andrej Klemenc 

 

Dodatno branje:

Design Manual for Bicycle Traffic 2007

Zasnova državnega kolesarskega omrežja v RS, 
Direkcija RS za ceste, 2005

Navodila za projektiranje kolesarskih površin, 
Direkcija RS za ceste, Novelacija 2012
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Slika  46:  Vodenje kolesarjev skupaj z motornimi vozili po 
malo prometnih cestah v Strunjanu 

Vir:  Polona Andrejčič Mušič

3.3.1 Načrtovanje kolesarskih površin na 
enosmernih cestah

Omogočanje kolesarjenja v nasprotno smer v enosmernih 
ulicah izrazito poveča neposrednost kolesarskih 
dostopov in pogosto tudi skrajša potovalni čas kolesarjev 
v primerjavi z uporabniki avtomobila. Izvedbo 
dvostranskih enosmernih kolesarskih pasov na vozišču, 
kjer je dovoljeno s kolesi voziti tudi v nasprotno smer 
od smeri vožnje motornega prometa, se običajno izvaja 
na območjih, kjer je alternativna pot kolesarjev preveč 
prometna in prenevarna. Za tako rešitev se odločamo 
le na malo prometnih cestah znotraj naselij, ki imajo 
dodatno omejitev hitrosti na največ 40 km/h. Pri tem je 
treba upoštevati, da mora biti širina ceste zadostna za 
označitev kolesarskih pasov. Kolesarski pas, po katerem 
vozijo kolesarji v nasprotno stran kot motorna vozila, 
mora biti obvezno omejen s polno neprekinjeno črto in 
zaradi boljše prometne varnosti obarvan z rdečo barvo. 
Boljše je, da na vozišču ni označenih kolesarskih pasov, 
vendar je v tem primeru dvosmerni kolesarski promet 
dovoljen le na cestah z maksimalno omejitvijo hitrosti 
30 km/h. 

V mestnih okoljih in starih mestnih jedrih, kjer širina 
cestišča to dopušča, je tovrstno urejanje prometa 
pogosto izvedeno načrtno in sistematično. Če študija 
prometnih tokov kolesarjev pokaže, da kolesarji kljub 
prepovedi določeno enosmerno cesto zaradi bližnjice 
pogosto uporabljajo v nasprotni smeri, je – če gre za 
manj prometno mestno ulico – bolje, da se s prometnim 

režimom območje uredi kot cona 30 km/h. Na takšnih 
ulicah se postavi dodatno prometno signalizacijo, 
ki opozarja vse udeležence v prometu na prisotnost 
kolesarjev v obeh smereh. Signalizacija obvešča 
kolesarje o režimu možne uporabe ceste, voznike 
motornih vozil opozarja pa na prihod kolesarjev iz 
nasprotne smeri. Čeprav na prvi pogled tovrstna izvedba 
kolesarske infrastrukture deluje nevarno, pa rezultati 
postopnih implementacij v tujih mestih kažejo številne 
prednosti in varnost tovrstnega vodenja kolesarjev. 

Ob implementaciji dodatnih varnostnih ukrepov je 
vodenje kolesarjev v enosmernih cestah v nasprotni 
smeri na območjih z največjo hitrostjo prometa do 30 
km/h ponavadi sprejemljiv ukrep. Pri tem upoštevamo:

• vožnja in hitrost kolesarja in motornega vozila se 
lahko prilagajata prometni situaciji, saj imata oba 
stalen vizualni kontakt; 

• v primeru, da voznik avtomobila prehiteva 
kolesarja v enosmerni ulici, ima možnost 
prilagajanja predvsem voznik avtomobila, ki mora 
ob prehitevanj dosledno upoštevati omejitev 
hitrosti.

Slika  47:  Dvosmerni kolesarski promet na enosmernih 
cestah na Mirju v Ljubljani

Vir:  Polona Andrejčič Mušič

Pri izbiri takih rešitev mora projektant natančno 
preučiti vse okoliščine, preden se zanje odloči. Treba 
je upoštevati, da se z morebitnim povečanjem tako 
kolesarskega kot tudi avtomobilskega prometa znatno 
poveča tudi možnost konfliktov, zaradi česar se lahko 
zmanjša obzirnost in poveča negativna nastrojenost 
udeležencev v prometu drug do drugega. Proti temu 
se je primerno boriti s promocijo in izboljšanjem 
prepoznavnosti kolesarjenja kot sestavnega dela 
prometa ter z ukrepi osveščanja in informiranja 
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tako voznikov motornih vozil kot tudi kolesarjev. 
Zelo pomembno je, da se ob spremembi prometnih 
režimov oz. dopustitvi kolesarjenja v nasprotno smer 
v enosmernih ulicah poleg doslednega horizontalnega 
in vertikalnega označevanja zagotovi tako poostren 
nadzor nad upoštevanjem sprememb kot tudi izvedejo 
informacijske kampanje, ki udeležence opozorijo na 
spremembe ter na nevsiljiv in enostavno zapomnljiv 
način predstavijo primere ustreznega ravnanja v 
spremenjenih prometnih situacijah. Vse take posebne 
rešitve je na ravni posameznega kraja ali mesta treba 
uvajati sistemsko v okviru prometne politike, saj le 
tako uporabniki cest ureditev ozavestijo in jo sprejmejo 
kot običajno. Osameli primeri izvedbe ter neenotni in 
dvoumni principi označevanja bi lahko imeli negativne 
posledice na prometno varnost.

3.3.2 Skupni oz. deljeni prostor ali ”Shared 
Space”

Princip skupnega oz. deljenega prostora se neposredno 
ne navezuje na izvedbo kolesarske infrastrukture, saj 
nagovarja predvsem osnove varnega združevanja in 
vodenja vseh prometnih sredstev v urbanem okolju na 
skupnih površinah. Koncept izhaja iz prepričanja, da 
je urbani prostor (in prometni sistem v njem) zgrajen 
na način, ki omogoča sobivanje motoriziranih in 
nemotoriziranih oblik mobilnosti, in podaja večjo težo 
posvečanju pozornosti med vozniki prometnih sredstev, 
kot pa posvečanju pozornosti prometnim znakom in 

Segregacija kolesarjev in ostalih udeležencev Koncept deljenega prostora
Pretirano poudarjanje vertikalne in horizontalne signali-
zacije Minimalno signaliziranje

Ustvarjanje dodatnih pravil in regulativ urejanja prometa Minimaliziranje pravil in regulacij prometnega režima
Treba je upoštevati postavljena pravila Treba je upoštevati postavljena pravila
Fizične ovire med uporabniki Ni fizičnih ovir med uporabniki

Zmanjšanje interakcij in upad pozornosti med uporabniki Zahteva in zagotavlja stalno interakcijo in upoštevanje 
drugih udeležencev

Povečan “občutek subjektivne varnosti” na račun 
zmanjšanja prave varnosti 

Večja realna varnost na račun zmanjšanja subjektivnega 
občutka varnosti 

Poskus reduciranja strahu in prometne negotovosti Uporaba negotovosti za potrebe povečanja pozornosti in 
varnosti vseh udeležencev

Infrastruktura omejuje oz. dirigira obnašanje uporabnikov Fleksibilnost uporabnikov je na največjem nivoju
Uporabnikom se odvzame odgovornost in zmožnost lastne 
presoje Breme odgovornosti in razsodnosti je na uporabniku 

Varnost naj bi zagotavljala infrastruktura Odgovornost uporabnikov naj bi zagotavljala varnost
Primerno tudi za uporabnike brez obširnega predznanja in 
izkušenj

Ob uporabnikov se pričakuje določena stopnja predznanja 
in izkušenj

Podcenjevanje prometne kulture in spoštovanja med upor-
abniki 

Potrebuje in promovira prometno kulturo in spoštovanje 
med uporabniki 

Pomanjkanje zaupanja v razsodnost uporabnikov Upošteva uporabnike kot odrasle in razsodne

ustaljenim prometnim pravilom. To je sistem, ki ne 
podpira prometne nestrpnosti med udeleženci na 
teh površinah. Princip deljenega prostora ni skladen 
s paradigmo, da je kolesar ekskluzivno upravičen 
do svojega lastnega dela kolesarske površine (bodisi 
kolesarske steze ali kolesarskega pasu), pač pa vsem 
uporabnikom izenačuje pravico do uporabe javnega 
prostora (cestišča, križišča, trga …). 

Slika  48:  Promet na Prešernovem trgu v Ljubljani
Vir:  Polona Andrejčič Mušič

Nekatera razlikovanja med principom deljenega 
prostora in segregacijo prometnih sredstev so opisana 
v naslednji tabeli. 

Preglednica 2: Primerjava med segregacijo kolesarjev in konceptom deljenega prostora
Vir:         VeloCity 2009
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Tovrstna implementacija zahteva tako ustrezen kulturni 
kot tudi načrtovalski preskok, pri čemer je treba 
upoštevati:

• ustrezno stopnjo seznanitve s prometno ureditvijo: 
prepoznavanje in sprejemanje koncepta deljenega 
prostora s strani kolesarjev, pešcev in predvsem 
voznikov motornih vozil je ključnega pomena za 
varno izvedbo ukrepa;

• enaka pravila za vse udeležence prometa ob 
uporabi deljenega prostora; pravice in dolžnosti 
morajo biti znani vsem uporabnikom; 

• manj je več: kljub enakovredni obravnavi 
vseh udeležencev je za kolesarje v posebnih 
situacijah potrebna ustrezna kolesarska 
infrastruktura (določena širina kolesarskih 
površin, vzdrževanje, senzorji za kolesarje).22 

Slika  49:  Mestna cesta za vse uporabnike

(kolesarji, pešci, motorna vozila, lokali..) v centru Ljubljane

Vir:  Foto Arhiv DRSC

3.3.3 Kolesarji na “območjih za pešce”

Območja za pešce so v prvi vrsti namenjena pešačenju. 
Obenem pa želimo z njimi spodbujati prihod po opravkih 
v mesto oz. mestno središče s kolesom ter kolesarjem, 
ki uporabljajo kolo kot vsakdanje prevozno sredstvo 
na poti v službo ali šolo, skrajšati pot. Implementacija 
območij za pešce je učinkovit ukrep za izboljšanje 
kakovosti bivanja v mestnih središčih in strnjenih 
stanovanjskih soseskah. Najpogosteje se območja za 
pešce nahajajo v starih mestnih jedrih oziroma na 
območjih zgoščenih nakupovalnih površin, kjer se 
preko celega dneva zadržuje veliko število pešcev. 
Čeprav je povsod tam, kjer to ni izrecno prepovedano, 
kolesarjenje na območjih za pešce dovoljeno, 

22  Odstavek vzet iz Velocity(2009)

poskušamo tudi kolesarje spodbuditi, da ob vstopu na 
območje za pešce kolo parkirajo. Zato je priporočljivo 
na mestih vstopa zagotoviti večje število kolesarskih 
stojal ter – v kolikor ima mesto sistem samopostrežne 
izposoje mestnih koles – tudi terminale za mestna kolesa23.

Pešci in kolesarji na istih površinah ustreznih lahko 
sobivajo, če so površine dovolj široke, da kolesarjem 
omogočajo manevriranje med pešci. Če kolesarji 
nekoliko zmanjšajo svojo vozno hitrost, so hitrosti 
kolesarjev in pešcev precej podobne, vseeno pa mora 
kolesar za to, da brez napora lahko vozi naravnost, 
dosegati hitrost vsaj 12 km/h24. Ko mora kolesar 
zaradi večjega števila pešcev zmanjševati hitrost, 
postaja kolesarjenje bolj naporno, pri hitrosti pod 4 
km/h (kar je običajna hitrost večine pešcev v mestu) 
pa večina kolesarjev s kolesa sestopi in se spremeni v 
pešce. V tem smislu sta kolesarjenje in pešačenje dva 
prometna sistema, ki se medsebojno usoglašata oz. 
samoregulirata25.  

Res je, da mnoge pešce kolesarji, ki vijugajo med 
njimi, motijo, še zlasti, če si ti z uporabo zvoncev 
poskušajo izboriti čim krajšo pot. Pritožbe pešcev nad 
kolesarji v “peš conah” so sicer številne, vendar je le 
majhen delež takšnih, ki jih je mogoče opredeliti kot 
objektivno grožnjo za varnosti pešcev. Večinoma gre 
za pretiravanja, ki izhajajo iz zmotnega prepričanja 
pešcev, da so “cone za pešce” namenjene le njim in da 
kolesarji na njih nimajo kaj iskati. 

Do nevarnih situacij prihaja predvsem takrat, ko je 
pešcev malo; takrat marsikaterega kolesarja premaga 
skušnjava po hitri vožnji, potem pa se izza vogala pred 
njim pojavi pešec. Skrajno nevarno pa postane, ko se 
izza kakšnega korita za rože, klopi ali drugega kosa 
cestnega pohištva pred prehitrim kolesarjem pojavi 
majhen otrok. Do nevarnih situacij tako praviloma ne 
prihaja, ko se v gneči pešci zaradi kolesarjev počutijo 
ogroženi, temveč takrat, ko zaradi premajhne gneče 
kolesarji dojemajo prostor kot površino, ki je v prvi 
vrsti namenjena njim. 

Dobesedna razlaga pravila, da lahko na v “peš conah” 
kolesarji vozijo “s hitrostjo pešca” je sama po sebi 
protislovna, policistom in redarjem pa omogoča, da 
ne kaznujejo le tistih kolesarjev, ki s prehitro vožnjo 
res ogrožajo pešce, temveč da šikanirajo vsakega 
kolesarja, ki vozi hitreje kot hodijo pešci, kar pa, dokler 
ne sestopijo s kolesa, počno vsi kolesarji26. 

23  mag. Polona Andrejčič Mušič, univ. dipl. inž. grad.
24  Andrej Klemenc, univ. dipl. politolog
25  Andrej Klemenc, univ. dipl. politolog
26  Andrej Klemenc, univ. dipl. politolog
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Dosledno izvajanje politike kaznovanja vseh kolesarjev, 
ki vozijo hitreje kot hodijo pešci, bi v večjih mestih 
posledično povzročilo zmanjšanje števila kolesarjev in 
deleža s kolesi opravljenih poti na račun povečanja rabe 
osebnih motornih vozil, česar pa si mesta praviloma ne 
želijo. Integracija površin za pešce in kolesarje je na 
območjih omejitve ali prepovedi prometa za motorna 
vozila (npr. stara mestna središča, območja za pešce, 
trgi) namreč izrednega pomena za kolesarje, saj 
zmanjša potovalne razdalje in poveča neposrednost 
med posameznimi relacijami. Mestna središča, ki 
omogočajo integracijo pešačenja in kolesarskega 
prometa, so bolje dostopna in privlačnejša za vse 
obiskovalce. Z odstranitvijo avtomobilskega prometa 
se izboljša kakovost prostora in nakupovalnih izkušenj 
ter poveča (turistična) privlačnost, po drugi strani pa se 
skrajšajo potovalni časi tistih, ki se po nakupih in drugih 
opravkih v mestno središče odpravijo s kolesi, ter tistih, 
ki preko mestnega središča vsakodnevno potujejo v 
službo ali šolo27. Če bi bilo dovoljeno zgolj pešačenje, 
bi se številnim prebivalcem, ki za opravke po mestu 
uporabljajo kolesa, potovalni časi preveč povečali in bi 
za poti v mestu (ponovno) raje uporabljali avtomobile. 

Za izboljšanje sobivanja pešcev in kolesarjev v mestu 
ni enostavnih ukrepov. Mestne uprave se ne morejo 
zanašati le na to, da se bosta oba sistema vedno 
ustrezno samoregulirala, ter tiščati glave v pesek 
pred potencialnimi kritičnimi situacijami. Nadzor 
nad kolesarskim prometom na območjih za pešce je 
težaven, merila za kaznovanje pa preveč prepuščena 
prosti presoji represivnih organov, kar je še posebej 
problematično, če se od pripadnikov slednjih pričakuje 
tudi, da bodo s pobiranjem kazni polnili prazne mestne 
(ali državne) blagajne. Politika “nadzorovanja in 
kaznovanja” kolesarjev se lahko tako hitro izrodi in 
doseže popolnoma nasprotne učinke. 

S tem pa ni rečeno, da mesta ne morejo ničesar storiti za 
izboljšanje sobivanja kolesarjev in pešcev.  Nasprotno, 
z domiselnimi kampanjami osveščanja in informiranja 
v množičnih klasičnih in novih socialnih medijih lahko 
bistveno pripomorejo k boljšemu medsebojnemu 
razumevanju in ustreznejšemu obnašanju večine 
kolesarjev in pešcev. Kampanje pa morajo biti ustrezno 
zasnovane in usmerjene ter dovolj dolge in pogoste, da 
bodo imele dolgoročen vpliv na spremembo prometne 
kulture. Nadzor in kaznovanje morata biti izrecno 
v funkciji kaznovanja tistih kolesarjev, ki objestno 
in zavestno ogrožajo pešce, za vse druge pa naj se 
uporabljajo opozorila. 

Na voljo je tudi nekaj “trdih ukrepov”. Ob vstopih 

27  Klemen Gostič, prof. geog. in univ. dipl. soc. kult.

na območja za pešce je priporočljivo postaviti fizične 
ovire (grbine) ali (z uličnim pohištvom) zožiti površine 
in s tem kolesarje prisiliti k zmanjšanju hitrosti. Na 
območjih, kjer se redno zadržuje večje število pešcev 
(nakupovalne cone, turistično zanimivi deli mesta ipd.), 
je priporočljivo izvesti ločevanje površin za kolesarje in 
pešce, lahko tudi z uporabo različnega tlakovanja in/ali 
majhnimi razlikami v nivoju28. Na posameznih lokacijah, 
kjer število pešcev presega 200 pešcev na uro/m2, je 
kolesarjem z namestitvijo večjega števila kolesarskih 
stojal in terminalov za “samopostrežna mestna kolesa” 
priporočljivo sporočiti, da naj kolesa raje parkirajo in 
gredo naprej peš. Kolesarji običajno cenijo in spoštujejo 
ukrepe, s katerimi se omejuje njihov dostop do mestnih 
središč, a zato zahtevajo vsaj zadostno število pokritih 
ali varovanih stojal za kolesa neposredno ob obrobju 
mestnega središča. 

V nekaterih delih območij za pešce lahko kolesarjenje 
tudi izrecno prepovemo, ob tem pa moramo poleg 
stojal zagotoviti še ustrezno kolesarsko “obvoznico” 
mimo “peš cone”. Uporabimo lahko tudi časovne in 
sezonske prepovedi kolesarjenja v določenih delih peš 
con, kot npr.: bližnjico skozi peš cono oz. njen del 
lahko kolesarji uporabljajo zjutraj, ko hitijo v šolo oz. 
službo, ter pozno popoldne in ponoči, kolesarjenje 
pa je prepovedano v času obratovanja večine trgovin 
in/ali na vrhuncu turistične cone. Popolna prepoved 
kolesarskega prometa na območjih za pešce je le 
izjemoma res smiselna in upravičena.29 

Slika  50:  Umirjanje kolesarskega prometa z zožitvijo 
cestišča in grbino ob vstopu na območje za pešce 
v Odenseju, Danska

Vir:  Klemen Gostič

Območja za pešce imajo običajno določeno uro (dopol-
danska ali popoldanska), ko je dovoljen dostop motor-
iziranim dostavnim vozilom ali stanovalcem z avtomobili. 

28  Andrej Klemenc, univ. dipl. politolog
29  Klemen Gostič, prof. geog. in univ. dipl. soc. kult.
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ovire (grbine, zožitve), ki upočasnijo kolesarje pri 
vstopu na območje za pešce. 

• Za kolesarje predstavljajo območja za pešce 
neposredno, varno in privlačno bližnjico med 
izhodiščem in ciljno točko posameznega potovanja.

• Območja z omejenim ali prepovedanim 
motoriziranim prometom kolesarjem omogočajo 
varen in udoben dostop do številnih interesnih točk 
v mestnih središčih.

• Ob integraciji pešcev in kolesarjev je ponavadi 
kolesar tisti, ki je hitrejši in je potencialen vir 
konfliktov; načeloma pa se integracija pešcev 
in kolesarjev v mestnih središčih vse pogosteje 
izpostavlja kot dobra in uspešna praksa. Večina 
pritožb pešcev nad kolesarji je običajno pretirana 
in ne odraža realnega stanja. Kjer je gostota pešcev 
prevelika, je primerno z ustreznimi ukrepi zmanjšati 
število vozečih kolesarjev (dodatna parkirna mesta 
v ali ob peš conah), medtem ko je ob ustreznem 
številu pešcev in kolesarjev integracija popolnoma 
izvedljiva. 

• Tudi če na območjih za pešce površine za kolesarje 
označimo, le-te zanje niso obvezujoče -  kolesarjenje 
mora še vedno biti dovoljeno in izvedljivo po 
celotnem območju za pešce. Z nakazano delitvijo 
površin se le psihološko razdeli prostor na območja, 
primernejša za pešce, in območja, primernejša 
za kolesarje oziroma kolesarje intuitivno vodi po 
navideznem želenem “kolesarskem koridorju” z 
uporabo ustreznejšega (bolj gladkega) tlakovanja.31 

31 Odstavek je po konzorcij PRESTO (2011g) povzel in priredil 
Andrej Klemenc.

Slika  51:  Peš cona na Čopovi v Ljubljani 
Vir:  Polona Andrejčič Mušič

Slika  52:  Mestno kolo (BICIKELJ) na začetku peš cone v 
Ljubljani

Vir:  Polona Andrejčič Mušič

Te omejitve praviloma ne veljajo za kolesa in tricikle, 
tudi tiste z električnim (pomožnim) pogonom, zato so ta 
območja primerna za izvajanje dostave s kolesi. Pred-
nost le-te je, da lahko zagotovi dostavo npr. gostinskim 
lokalom tudi takrat, ko motornim dostavnim vozilom to 
ni dovoljeno. Zanimiva dodatna ponudba na območjih 
za pešce so lahko “gostinski lokali in trgovinice na 
triciklih”, omogočimo pa lahko tudi storitev “kolesarskih 
taksijev”30.

Peš cone in kolesarji

• Prvoten namen območij za pešce ni odstraniti 
kolesarje s pešcem namenjenih površin, temveč 
iz mestnih središč odstraniti negativne okoljske in 
družbene učinke motoriziranega prometa.

• Pri vstopu kolesarjev na območje za pešce je 
povsod tam, kjer lahko pričakujemo reden gostejši 
kolesarski promet, priporočljivo uporabiti fizične 

30  Andrej Klemenc, univ. dipl. politolog

Dodatno branje:

http://www.champ-cycling.eu/en/upload/WP3_
docs/Ljubljana_M1_FINAL.pdf

http://www.austroads.com.au/abc/pedestrian-
cyclist-conflict-minimisation-on-shared-paths-and-
footpaths

http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s
&source=web&cd=2&ved=0CD0QFjAB&url=http%
3A%2F%2Fwww.tmr.qld.gov.au%2F~%2Fmedia%2F
Travelandtransport%2FCycling%2FBike%2520user%
2520guide%2FTechnical%2520information%2FC2_
Reducing_conflict_between_bicycle_riders_and_
pedestrians.pdf&ei=RobKUsnfEsGytAaPooGABw&u
sg=AFQjCNHJQW0YFPtRxNzh4EzrZevEPE0cXA&sig2
=SQShHxBzy-soXN1eD_ea3w&bvm=bv.58187178,d.
Yms&cad=rja
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kot tudi sredinsko ločilnih otokov in točkovnih ali 
linijskih zožitev širine prometnih pasov, vse to ob 
sočasni integraciji izvedbe ločenih površin za pešce in 
kolesarje. Grbine predstavljajo le enega izmed možnih 
ukrepov, ki ne zahteva večjih posegov v prostor in večjih 
finančnih sredstev. 

Ko prometni načrtovalci obravnavajo ukrepe umirjanja 
prometa, se postopek obvezno vrši v naslednjem 
vrstnem zaporedju:

• načrtovanje in projektiranje;

• izobraževanje in obveščanje javnosti;

•  izvedba in spremljanje izvajanje meritev uspešnosti 
uvedbe ukrepa (monitoring analiza pred in po 
uvedbi - “Before/After”).

Najuspešnejša in najučinkovitejša izvedba aktivnosti 
umirjanja prometa upošteva vse tri vidike.  
Implementacija brez uspešnega seznanjanja s 
problematiko in izvajanja aktivnosti nadzora nad 
implementacijo (merjenje hitrosti in izdajanje kazni 
ob neupoštevanju) ponavadi ne obrodi sadov. Z uspešno 
akcijo bomo pri motoriziranih udeležencih prometa 
dosegli zavedanje, da so na tej cesti le gostje in da 
so na cesti ali v njeni bližini tudi drugi enakovredni 
udeleženci v prometu, ki jih morajo upoštevati.33 

Slika  53:  Cona 30 km/h, dovoljen dvosmerni kolesarski 
promet na enosmerni cesti v centru Ljubljane 

Vir:  Polona Andrejčič Mušič

S spremljanjem oz. merjenjem učinkov izvedenih del 
ugotovimo, kaj je še primerno izvajati na tem odseku 
v prihodnje. Umirjanje prometa je namreč živ sistem, 
ki ga je stalno možno dopolnjevati in izboljševati. V 
začetni fazi se običajno najprej izvede mehke ukrepe 
in se jih potem postopoma stopnjuje. Ponavadi se 
ravno tisti uporabniki, ki tam stanujejo in/ali cesto 
vsakodnevno uporabljajo, ob spremembi režima najbolj 

33  Slinn (2005)

4. Umirjanje prometa za 
izboljšanje pogojev za 
kolesarjenja

V naseljih se pešci, kolesarji in motorna vozila največ 
“srečujejo”, zato tudi pogosto prihaja do nesreč, 
katerih posledice so nemalokrat zelo hude. Približno 43 
% nesreč v naseljih (predvsem z uličnim sistemom) se 
zgodi zaradi prevelike hitrosti, katere glavna vzroka sta 
nizka stopnja kulture obnašanja voznikov in vizualno-
psihološki vpliv infrastrukture, na primer preširoka, 
preveč odprta cesta in predolga prema. 

Raziskave kažejo, da teža posledic prometnih 
nesreč med motornimi vozili in ranljivimi udeleženci 
eksponentno narašča s hitrostjo – verjetnost smrti pešca 
oz. kolesarja se s 85 % pri hitrosti 50 km/h zmanjša 
na manj kot 10 % pri 30 km/h. Glavni cilj umirjanja 
prometa je izboljšanje prometne varnosti, izboljšanje 
lokalnega okolja ter ob omogočanju dostopnosti z vsemi 
prometnimi sredstvi, izboljšanje pogojev za trgovske, 
turistične in prostočasnih aktivnosti ter izboljšanje 
kakovosti življenja v  mestih.

Z ukrepi za umirjanje prometa zmanjšamo predvsem 
hitrosti motornih vozil. Posledično zaradi namernega 
ustvarjanja motečih pogojev za hitro vožnjo ti ukrepi 
povzročijo tudi padec obremenitve ceste z motornim 
prometom ter spremembo strukture prometa (otežuje 
se dostop velikim, širokim, težkim vozilom). Vse to 
posredno vpliva na zmanjšanje negativnih posledic 
prometnega onesnaževanja zraka in hrupa. Umirjanje 
prometa prav tako zmanjša število prometnih nesreč in 
resnost njihovih posledic. 

Z zmanjševanjem prometnih hitrosti in količine 
motornih vozil torej namerno sistematično vplivamo 
na spremembo izbire prometnega sredstva v korist 
kolesarjev (sprememba “modal split-a” v korist 
kolesarskega prometa). Z uvedbo ustreznih ukrepov za 
umirjanje prometa pripomoremo k izboljšanju pogojev 
za kolesarjenje in posledično dosežemo porast števila 
kolesarjev na teh cestah. Vozniki motornih vozil se tem 
cestam po uvedbi ukrepa rajši izogibajo, posledično 
pa te ceste sčasoma postanejo bolj kolesarske. Dostop 
do takih območij s kolesom pomeni vsakodnevno 
racionalizacijo in prihranek.32  

Kakovostno umirjanje prometa izvajamo s krožnimi 
križišči, smernimi zamiki vozišča, zasaditvami, raznimi 
tlakovanji in svetlobnimi učinki ter z izgradnjo vstopnih 

32  mag. Polona Andrejčič Mušič, univ. dipl. inž. grad.
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upirajo. Zato je pred izvedbo ukrepa nujno ustrezno 
izobraževanje in obveščanje javnosti.34  

Slika  54:  Cesta za motorni promet se nadaljuje v peš cono, 
možnost vstopa tudi za kolesarje, na začetku peš 
cone obvezno stojala za kolesa, Ljubljana 

Vir:  Polona Andrejčič Mušič

4.1 Spoštovanje prometnih določil in 
izvajanje nadzora

Slovenski Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni 
opremi na javnih cestah predpisuje vrsto, pomen, obliko, 
barvo, velikost ter postavljanje prometne signalizacije 
in prometne opreme na javnih cestah. Prometni znaki 
so znaki za nevarnost, znaki za izrecne odredbe, 
znaki za obvestila, dopolnilne table ter označbe na 
vozišču in drugih prometnih površinah ter drugi znaki. 
Prometna signalizacija opozarja na nevarnost (znaki: 
kolesarji na cesti, zoženje, približevanje križišču s 
prednostno cesto, STOP znak ...) ali določa prometne 
določbe, prepovedi in omejitve ter obveznosti glede 
uporabe določene prometne površine (znaki: kolesarska 
steza, kolesarska pot, cesta rezervirana za motorna 
vozila ...), obveznosti glede vožnje (znaki: hitrostne 
omejitve, enosmerne ulice, prepovedi nadaljevanja 
vožnje z motornimi vozili...) ter določila o parkiranju. Z 

34  mag. Polona Andrejčič Mušič, univ. dipl. inž. grad.

Zakonom RS o cestah, Zakonom RS o varnosti v cestnem 
prometu in Zakonom RS o pravilih cestnega prometa pa 
so natančneje določene definicije pojmov določenih 
prometnih površin, vrsta in način uporabe ter prometna 
pravila, ki jih morajo upoštevati uporabniki.35  Če ta 
določila ustrezno spoštujejo vsi  prometni udeleženci, 
so tovrstne regulative najuspešnejše pri splošnem 
urejanju prometa. Nadzor nad spoštovanjem pravil, 
na primer spoštovanjem hitrostne omejitve, ki je 
predpisana s postavljeno prometno signalizacijo, se 
lahko izvaja z rednim policijskim ali avtomatskim 
(kamere, prometni radarji, daljinsko vodenje krmilnih 
naprav...) nadzorom prometa. Izbor uspešnih načinov 
nadzora nad prometnimi kršitvami se med posameznimi 
evropskimi mesti izrazito razlikuje. 

Uveljavljanje in izvajanje ustreznih prometnih ureditev 
je eden izmed načinov spodbujanja kolesarjenja, saj 
ima npr. prepoved parkiranja na površinah, namenjenih 
kolesarjem, in kaznovanje kršiteljev, pozitiven vpliv 
na pogoje in varnost kolesarjenja. Pri uveljavljanju 
in izvajanju prometnih regulativ je treba upoštevati, 
da kaznovanje brez ponujenih privlačnih alternativ 
pogostokrat dolgoročno ne obrodi najboljših sadov.

Slika  55:  Znaki za kolesarje 

Vir:  Polona Andrejčič Mušič

35  mag. Polona Andrejčič Mušič, univ. dipl. inž. grad.

Dodatno branje:

Umirimo promet, Direkcija RS za ceste,                   
2007

TSC 03.800:2009: Naprave in ukrepi za umirjanje 
prometa 

TSC 02.203: 2009: Naprave in ukrepi za umirjanje 
prometa v nivojskih     
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Slika  56:  Znaki za kolesarje 
Vir:  Polona Andrejčič Mušič

4.2 Signalizacija in umirjanje 
motoriziranega prometa 

Prometni znaki in zakonodaja so pomemben 
administrativni del za ustrezno prometno varnost in 
so osnova za možno izvajanje restriktivnih ukrepov, 
saj so tehnična osnova za uveljavljanje uzakonjenih 
pravila. Obstajajo pa tudi informativni znaki, ki 
imajo še dodatne funkcije, in sicer merijo hitrosti 
mimovozečih vozil in voznike z utripanjem opozarjajo 
na morebitne prekoračitve, lahko tudi štejejo količino 
prometa prometa oz. posameznih vrst prometa, npr. 
dnevno število kolesarjev, merijo največjo, najmanjšo 
in povprečno hitrost ter celo število dnevno storjenih 
prekrškov. 

Slika  57:  Radar /znak »VI VOZITE«
Vir:  Polona Andrejčič Mušič

Ko te podatke statistično obdelajo prometni 
strokovnjaki, analize služijo kot podlaga za načrtovanje 
ustreznih prometno-gradbenih ukrepov. Zbrani podatki 

se torej lahko nadalje uporabijo pri analizah uspešnosti 
posameznih izvedb ter pripomorejo k implementaciji 
dodatnih umiritvenih ukrepov. Zgolj vertikalne ali 
talne označbe pogostno niso dovolj pri zmanjševanju 
vozne hitrosti motornih vozil, zato je treba poseči tudi 
po strožjih ukrepih, kot so zožitve cestišč, prometne 
šikane ali postavitve grbin. Umirjanje motoriziriranega 
prometa se lahko doseže tudi z  dodatnim urejanjem 
voznih površin, npr. tlakovanje in obarvanje določenih 
površin, na katere želimo toliko bolj opozoriti vse 
udeležence v prometu, predvsem pa voznike motornih 
vozil. Tovrstni ukrepi imajo za kolesarje pozitivne 
učinke.

Slika  58:  Talna oznaka za omejitev na 30 km/h-Cona 30
Vir:  Polona Andrejčič Mušič

4.3 Estetsko oblikovanje voznih površin 
za kolesarje 

Z uporabo granitnih kock ali drugih načinov tlakovanja 
namesto asfalta lahko zmanjšamo vozne hitrosti 
motoriziranih vozil. Sprememba vozne površine 
opominja voznike avtomobilov, da na cesti niso sami, 
in zvokom pnevmatik ob vožnji pa voznikom daje 
psihološki občutek, da vozijo hitreje, kot je dovoljeno. 
Ukrep je sicer zelo uspešen v spalnih soseskah ali v 
mestnih središčih, je pa pogosto omenjeni zvok moteč za 
stanovalce, zato je treba izbrati čim manj hrupno rešitev. 
Pri tem je treba upoštevati, da je tlakovanje pogosto 
neugodno za kolesarje in motoriste (spolzke površine 
ob dežju, neravne površine), predvsem na kolesarsko 
prometnejših povezavah. Ena izmed rešitev je lahko 
tudi tlakovanje površin za pešce in motorizirani promet, 
medtem ko je vzporedni kolesarski pas preplaščen z 
asfaltom ali obložen z večjimi kamnitimi ploščami (slika 
spodaj). Izvedba takih rešitev je sicer precej dražja, 
vsekakor pa prispeva k urejeni podobi mesta. 
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Slika  59:  Ukrepi za umirjanje prometa, tlakovanje prehoda 
za pešce in kolesarske steze v centru Maribora 

Vir:  Polona Andrejčič Mušič

Slika  60:  Kolesarska steza v coni za pešce ob Ljubljanici v 
Ljubljani 

Vir:  Polona Andrejčič Mušič

4.4 Umirjanje prometa s hitrostnimi 
ovirami

Z grbinami ali hitrostnimi ovirami voznike motornih 
vozil prisilimo k zmanjševanju hitrosti. Tako imenovane 
grbine ali dvignjene ploščadi za prehod pešcev in 
kolesarjev so najpogosteje uporabljeni zmanjševalci 
hitrosti na mestnih cestah. Med seboj se tovrstni 
ukrepi razlikujejo po obliki, velikosti in materialih, 
učinek pa je bolj ali manj enak. Ukrep je uspešen, če 
zaradi neprijetnosti pri hitrem prečkanju ovire voznik 
svojo hitrost zmanjša in po možnosti s počasno vožnjo 
nadaljuje do konca naselja oz. šolskega območja. Grbine 
ali dvignjen plato vozišča se učinkovito uporabljajo na 
območju posameznih prehodov za pešce in kolesarje ali 
v križiščih.

Slika  62:  Obarvani kolesarski prehodi v štirikrakem križišču 
v Podutiku v Ljubljani

Vir:  Polona Andrejčič Mušič

Kritike hitrostnih ovir (predvsem bolj strmih, točkovnih 
ovir - polkrožne, trapezne) se pojavljajo predvsem 
zaradi reševalnih vozil, katerim otežujejo sicer nujno 
hitro vožnjo. V Sloveniji je po veljavni tehnični 
specifikaciji prepovedana izgradnja hitrostnih ovir na 
vseh glavnih cestah in na tistih cestah, kjer so redne 
avtobusne linije. Pogosto se negativni učinki kažejo 
tudi v povečanju emisij onesnaževanja zraka in hrupa 
ter dodatnih vibracij. Zaradi negativnih učinkov bi bilo 
na nekaterih lokacijah bolje uporabiti druge načine 
umirjanja hitrosti prometa (zamiki osi vozišča, zožitve 
in razmejitve vozišč), ki so ob ustreznih oznakah prav 
tako učinkoviti. 

Slika  63:  Montažne hitrostne ovire v spalni soseski v 
Ljubljani

Vir:  Polona Andrejčič Mušič
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4.5 Zožitve vozišča

Prav tako učinkovit in pogosto izvajan ukrep je izgradnja 
hitrostnih otokov in drugih načinov zožitve cestišč, 
ponavadi na območjih vstopa v naselje ali mestno 
središče. Vozniki so ob soočenju z nasproti vozečimi 
vozili zaradi izgube prednosti primorani svojo hitrost 
zmanjšati ali celo ustaviti. Pogost ukrep je tudi izvedba 
umetnih zavojev na cestišču pred naselji, saj se hitrosti 
običajno povečujejo na ravnih delih vozišč. 

Če je možno, speljemo kolesarje mimo otoka ali mesta 
zožitve, ki je namenjeno umirjanju prometa, naravnost 
po samostojni kolesarski površini tako, da lahko varno 
in neovirano nadaljujejo svojo pot.

Slika  64:  Otok za umirjanje prometa na območju 
prehoda za kolesarje pred naseljem Kronovo na 
Dolenjskem

Vir:  Polona Andrejčič Mušič

4.6 Cone 30 km/h in “žive ulice” 

Tam, kjer se na cestišču srečujejo različni udeleženci 
v prometu, je treba še več pozornosti nameniti njihovi 
varnosti. Omejitev vozne hitrosti na 30 km/h je 
pogostokrat uporabljen ukrep, ki -  če se ga upošteva - 
pripomore k izboljšanju prometne varnosti na celotnem 
območju. Poleg tega pa je glavna prednost tega ukrepa 
tudi izboljšanje pogojev za preživljanje prostega časa 
na ulici in družbena vključenost, saj ulice ponovno 
postanejo prostor srečevanja in druženja. 

Zgolj vertikalna signalizacija pri zmanjševanju hitrosti 
ne učinkuje; pred vstopom na območja umirjanja 
prometa je treba je izvesti tudi druge ukrepe, kot so 
otoki, grbine, zožitve, oblikovanje križišč, prehodov, 
oblikovanje trgov in obcestnega prostora itd. Pogosto je 
že dovolj že odstranitev ločilne črte ali zožitev cestišča. 

Pri izgradnji novih stanovanjskih sosesk naj bo poudarek 
na ustreznem urbanizmu in umeščanju prijaznih, 
zelenih ceste. Križišča naj bodo brez semaforjev, 
saj uveljavljanje “desnega pravila” voznike prisili k 
ustavljanju v križiščih, s čimer dodatno zmanjšajo 
hitrost. Primeren ukrep je tudi izgradnja šikan ali 
cestišč v vijugah, kar je prijetno za oko, onemogoča pa 
hitro pospeševanje na dolgih premah.  

Za prometno in bivalno okolje so najboljši ukrepi 
za umirjanje prometa tisti, ki jih voznik sprejema 
nezavedno, torej da že sama oblika ceste, spremljajoča 
infrastruktura in krajina spodbudijo avtomatizem 
upočasnjene vožnje. Tipični tovrstni ukrepi so 
oblikovanje obcestne vegetacije, razna prijazna 
tlakovanja, stopnjevanje osvetljevanja, otoki, krožna 
križišča itd. Kjer to ni možno, izvedemo bolj rigorozne 
ukrepe.36 

Slika  65:  Omejitev na 30 km/h-Cona 

Vir:  Arhiv DRSC

Prav tako uspešen ukrep je uvedba “živih ulic” ali 
območja ulic z omejitvijo hitrosti na 10 km/h (Pravilnik 
o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih 
cestah, znak III-33 »Območje umirjenega prometa). 
Na teh cestah morajo vozniki motoriziranih vozil – ob 
spoštovanju omejitve hitrosti  posvečati še toliko 
večjo pozornost pešcem in kolesarjem, kot posebnim 
udeležencem v prometu in jim dati prednost. To so ceste, 
kjer je sicer prepovedan promet motornim vozilom, 
dovoljeno za dostavo in stanovalce. Hitrost je omejena 
na hitrost peš hoje, pri tem pa je treba poleg ustrezne 
signalizacije uvesti tudi preostale ukrepe za zmanjšanje 
hitrosti. Uspešna je izvedba tlakovanja in enotnega 
obarvanja celotne širine cestišča, s čimer se opominja 
voznike motornih vozil, da so na cestišču enakovredni 
ali podrejeni ostalim udeležencem. V tujini so take ulice 
precej pogoste in tudi v Sloveniji jih lahko najdemo. 
Izgradnjo tovrstnih ukrepov in živih ulic je priporočljivo 

36  mag. Polona Andrejčič Mušič, univ. dipl. inž. grad.
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načrtovati že pri izgradnji ali koreniti prenovi samih 
mestnih sosesk, saj kasnejše implementacije zahtevajo 
dodatno delo, sredstva in preurejanje okolice. Hkrati 
naj se poskrbi tudi za druge udeležence v prometu in 
s tem izboljša splošne bivalne pogoje (npr. zmanjšanje 
hrupa, izpustov onesnaževal, povečanje varnosti, igra 
otrok) v stanovanjskih soseskah.

Slika  66:  Znak “območje umirjenega prometa” (III-13), ki 
označuje mesto v naselju, od koder se začenja 
območje, v katerem imajo pešci prednost pred 
vozili in v katerem je dovoljena igra otrok, 
vozniki pa morajo voziti s posebno previdnostjo 
10 km/h.

Vir:  Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni 
opremi na javnih cestah

Slika  67:  Ulica z omejenim dostopom za motorna vozila v 
centru Ljubljane 

Vir:  Polona Andrejčič Mušič

4.7 Zoženje ali zmanjšanje števila 
voznih pasov za motorna vozila in 
umestitev površin za kolesarje - 
“Road Diet”

Pod izrazim, ki je v tujini poznan kot “Road diet”, 
se pojmuje rekonstrukcija cestnega odseka, s 
katero bodisi zmanjšamo število pasov za motorna 
vozila bodisi zožimo pasove za motorna vozila na 
račun pridobitve prostora za izvedbo samostojnih 
kolesarskih površin (kolesarskih pasov ali 
kolesarskih stez). Torej, štiripasovnico, ob kateri 
ni samostojnih kolesarskih površin, preuredimo v 
tripasovnico s kolesarskimi pasovi; pri tem srednji 
vozni pas prometno uredimo tako, da na območju 
pomembnejših priključkov oz. v križiščih služi kot 
pas za leve zavijalce, ki čakajo na zavijanje levo, 
izmenično iz obeh smeri. 
Ukrep je primeren predvsem tam, kjer se zaradi 
preusmeritve prometnih tokov bistveno zmanjša 
količina prometa (povprečni letni dnevni promet), 
kjer želimo zmanjšati hitrosti ter kjer beležimo večje 
število kolesarjev, ki uporabljajo oz. bi uporabljali 
to cesto. 

Slika  68:  Preoblikovanje cestišča – zmanjšanje števila 
voznih pasov za avtomobile omogoči prostor za 
kolesarjenje

Vir:  Spletna stran http://www.seattlemet.com/
news-and-profiles/publicola/articles/walking-in-
seattle-could-road-diets-have-saved-these-28-
pedestrians

Ukrep nudi številne prednosti:
• izvedba samostojnih kolesarskih pasov za 

kolesarje;

• zmanjšanje števila voznih pasov, ki jih morajo 
kolesarji in pešci pri prehajanju na drugo stran 
ceste prečkati;
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• posledično zmanjšanje konflikta zaradi ustavljanja/
ne ustavljanja vozil, ko pešci in kolesarji prečkajo 
cesto (ostane le en pas za motorna vozila v isto 
smer);

• zmanjšanje hitrosti motornih vozil (umirjanje 
prometa);

• omogočen je prostor za izvedbo sredinskega otoka 
za čakajoče kolesarje in pešce (dvostopenjsko 
varno prečkanje ceste);

• če ostane dovolj prostora, je možna izvedba 
vzdolžnega parkiranja;

• bolj urejen videz ceste in obcestnega prostora.37  

4.8 Omejevanje dostopa in hitrosti 
tovornih vozil

Nadzor nad tovornimi vozili lahko prepove, zmanjša 
ali omeji število tovornih vozil (predvsem težkih 
nad 7,5 t) na določenih cestah ali na določenem 
območju mesta, s čimer se izboljša varnost drugih 
udeležencev v prometu. Pogosto se uveljavljajo 
časovne in krajevne omejitve, ob tem pa je treba 
vožnjo tovornim vozilom dovoliti na drugih, manj 
nevarnih območjih. 

 
Slika  69:  Označitev kolesarske povezave po cesti z 
omejitvijo za težka tovorna vozila 
Vir:  Občina Piran

37  mag. Polona Andrejčič Mušič, univ. dipl. inž. grad.

Promet s tovornimi vozili lahko omejimo tudi z 
uvedbo dovolilnic za dostop, ki se odobrijo na 
podlagi skupne mase vozila, okoljske primernosti 
vozila (standardi EVRO) ali vrste blaga (prepoved 
prevoza nevarnega blaga). Zmanjšanje števila 
lahkih ali težkih tovornih vozil - ne glede na način 
omejevanja - poveča varnost kolesarjev in drugih 
udeležencev v prometu, prav tako pa se zmanjšajo 
eksterni stroški tovornega prometa v mestih, s čimer 

se ohranja kakovost bivanja, dela in prostega časa.

Dodatno branje:

Deljeni prostor: Transportni oddelek (2011) 
Transport Note 1/11 on Shared Space  http://
www.dft.gov.uk/publications/ltn-01-11/   
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5. Izbor ustrezne kolesarske 
infrastrukture

Pred implementacijo kolesarske infrastrukture 
morajo načrtovalci in projektanti obvezno predhodno 
obravnavati vsa merila in pogoje za izbiro danim 
pogojem, prostoru in prometnim tokovom ustrezne 
infrastrukture. Kot je razvidno iz predhodnih poglavij, 
obstajajo številne možnosti različnih tehničnih in 
ureditvenih oblik kolesarske infrastrukture. Pred 
izgradnjo se je treba vprašati predvsem:

• kako izbrati njenim uporabnikom primerno 
kolesarsko infrastrukturo;

• katera so tista merila, ki določajo, ali bo 
kolesarska infrastruktura zadostila potrebam 
njenih uporabnikov;

• kateri detajli so pomembni za uspešnost izbire 
pravilne kolesarske površine.

V nadaljevanju je natančneje opredeljenih nekaj 
meril, s pomočjo katerih v fazi načrtovanja kolesarske 
infrastrukture lažje določimo oz. izberemo ustrezen tip 
kolesarske infrastrukture glede na različne okoliščine 
in pogoje. 

5.1 Merila za izbiro kolesarske površine 
glede na prometno obremenitev in 
prometno hitrost  

Prometna obremenitev ceste ali gostota prometa, ki jo 
ocenjujemo s povprečnim dnevnim ali urnim pretokom 
osebnih in tovornih vozil, ki dnevno prevozijo posamezen 
odsek cestišča, predstavlja poleg prometne hitrosti38  
pomemben element pri izbiri ustrezne kolesarske 
infrastrukture. Na grafu spodaj so prikazani pogoji 
primernosti izgradnje ustrezne kolesarske površine ob 
dvopasovnih cestah glede na največjo dovoljeno hitrost 
vozišča V85% in obremenitev ceste. Ta diagram pri izboru 
kolesarskih površin upoštevamo tudi v Sloveniji.39  

Iz grafa za dvopasovne ceste lahko razberemo, da je 
ob prometnicah primerno zgraditi kolesarsko stezo ali 
pas takrat, ko je največja dovoljena hitrost vozil na 
odseku večja od 50 km/h in je obremenitev ceste večja 
od 1.000 vozil/uro. Ko so najvišje dovoljene hitrosti 
na dvosmerni cesti med 30 in 50 km/h in je gostota 
prometa manjša od 1.000 vozil/uro, lahko obravnavamo 
možnosti izgradnje pomožnega kolesarskega pasu ali 

38  V85 opisuje hitrost vožnje (V=velocity), ki jo v deževnem 
vremenu ne prekorači 85 % vseh voznikov

39 Navodila za projektiranje kolesarskih površin, DRSC, Novelacija 
2012

vodenja kolesarjev po vozišču, skupaj z motornim 
prometom.

Slika  70: Hudsonov diagram: Prikaz izbora primerne 
kolesarske infrastrukture glede na največjo dovoljeno 
hitrost in urni promet na dvopasovni cesti 
Vir:    ERA 2010
Legenda: 

I – kolesarji na vozišču skupaj z motornim prometom
II- kolesarski pas
III – kolesarska steza
IV – kolesarska pot

Glede na zgornji diagram je na cestah z manjšo 
količino prometa ali na območjih umirjanja prometa 
(mestna središča, območja nadzorovanega prometa 
itd.) kolesarje možno voditi po vozišču skupaj 
z motornim prometom, brez obvezne izgradnje 
samostojnih kolesarskih površin. Za tako vodenje 
kolesarjev ni dovolj le cestna infrastruktura ustreznih 
dimenzij z majhnimi prometnimi obremenitvami, 
temveč je treba zagotoviti tudi dodatne ukrepe za 
umirjanje prometa (zmanjšanje hitrosti in možnosti 
konfliktov) in povečanja pozornosti voznikov na 
kolesarje (dodatna prometna in druga signalizacija).  
Vodenje kolesarjev po vozišču skupaj z motornim 
prometom ima lahko določene prednosti:

• ni potrebe po dodatnih površinah, saj se lahko 
izkoristi čim več obstoječih cest;

• ob upoštevanju cestnih pravil kolesarji obdržijo 
svobodo gibanja;

• večja varnost v križiščih;

• prostorsko in finančno ugodnejša rešitev;

• uveljavljanje sobivanja na območjih urejanja 
prometa, kar je prometni cilj večine evropskih 
mest (Ministrstvo RS za infrastrukturo in prostor, 
2012);

• več mobilnosti, dostopnosti in večji radij gibanja 
s kolesom40.

40  Klemen Gostič, prof. geog. in univ. dipl. soc. kult.
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Vodenje kolesarjev po vozišču skupaj z motornim 
prometom pa ima tudi nekatere slabosti:

• odseki cest s takim profilom so za kolesarja 
nevarnejši (več nesreč, hujše posledice nesreč);

• parkiranje na ulicah je za kolesarja moteče in 
lahko tudi nevarno;

• kolesarji lahko predstavljajo oviro motornemu 
prometu, še posebej na površinah z ozkim profilom;

• kolesarji imajo manjšo možnost prehitevanja 
(Ministrstvo RS za infrastrukturo in prostor, 2012);

• kolesarjenje po vozišču skupaj z motornim 
prometom ni primerno za majhne otroke in 
starejše. 

Ob štiri- in večpasovnih cestah je treba zagotoviti 
samostojne kolesarske površine (kolesarske steze). 
Ob štiri- in večpasovnicah, ki se gradijo zaradi 
večje pretočnosti in kjer se predvidevajo večje 
hitrosti, ne smemo graditi kolesarskih pasov. Vsi 
kolesarski prehodi in prehodi za pešce morajo biti 
semaforizirani. 

5.1.1 Merilo obremenitve cest s tovornim 
prometom kot vpliv na izgradnjo 
primerne kolesarske infrastrukture 

Poleg meril dovoljenih hitrosti in prometnih obremenitev 
motornih vozil je treba upoštevati, da večje število 
tovornih vozil na vozišču poveča tveganje in nevarnost 
za kolesarje, predvsem ko kolesarji zavijajo ali ko jih 
tovorna vozila prehitevajo. Večji kot je delež tovornih 
vozil v povprečnih urnih ali dnevnih vrednostih prometne 
obremenitve vozil na posameznem cestnem odseku, 
večja je potreba po izgradnji ustrezne samostojne ločene 
kolesarske infrastrukture. Ob večjih obremenitvah 
vozišča s težkimi tovornimi vozili z največjo skupno 
dovoljeno maso nad 7,5 ton se še dodatno poveča potreba 
po izgradnji od vozišča ločene kolesarske infrastrukture 
(kolesarska steza ali pot). 

5.1.2 Merilo prostorske omejitve

Pri izgradnji kolesarske infrastrukture je treba 
upoštevati prostorske omejitve, saj je treba zadostiti 
pogojem izgradnje infrastrukture vsaj v minimalnih 
dimenzijah, kot jih predpisujeta Pravilnik o projektiranju 
cest in Navodila za projektiranje kolesarskih površin, 
Novelacija 2012. Pri tem je pomembno upoštevati 
merila prometne varnosti in konfiguracijo terena. 
Ocena terena, širin in poteka kolesarske infrastrukture 
mora biti po celotni dolžini obravnavanih tras ustrezno 
določena in načrtovana pred začetkom gradnje.

Če se pri planiranju kolesarske infrastrukture izkaže, da 
prostor ne omogoča izgradnje kolesarske infrastrukture 
ustreznih dimenzij, ki bi zagotavljala varnost vsem 
udeležencem v prometu, je treba izbrati kolesarsko 
infrastrukturo drugačne oblike ali jo speljati kje 
drugje. Ob izboru nove lokacije je treba ponovno izvesti 
pregled omejitev prostora za načrtovano kolesarsko 
infrastrukturo. Zato za zahtevna območja projektant 
ponavadi naprej izdela študijo ali idejni projekt variant 
umestitve kolesarske trase in šele nato izdela izvedbeni 
projekt za izbrano varianto. Le na ta način je možno 
kakovostno načrtovanje in trasiranje kolesarskih površin 
na širšem območju. 

5.1.3 Bližina parkirišč za osebna vozila

Pri obravnavi potencialnega poteka kolesarske 
infrastrukture naj se upošteva tudi možnost nesreč, 
povzročenih med parkiranjem avtomobilov. Pogosto 
se tovrstne nesreče dogajajo pri dovozu/izvozu iz 
parkirnega mesta, kot tudi pri hitrem in za kolesarja 
nepričakovanem odpiranju bočnih vrat avtomobila. Če 
gre za parkirišča s kratkotrajnim režimom parkiranja, 
je zaradi večje frekvence parkiranja priporočljivo 
kolesarski pas zgraditi tako, da poteka za pasom 
za parkiranje vozil. Pri tem je treba vsaj 10 m pred 
vsakim križiščem zagotoviti vidnost kolesarja za desno 
zavijajoča vozila, kar pomeni, da je treba kolesarski 
pas ponovno speljati bližje vozišču za motorna vozila ali 
skrajšati pas za parkiranje na ožjem območju križišč. 

Slika  71:  Kolesarski pas na notranji strani ob pasu za 
vzdolžno parkiranje v centru Ljubljane
Vir:  Arhiv DRSC

Za preprečitev konflikta ob odpiranju vrat parkiranih 
vozil z vozečimi kolesarji je treba kolesarsko stezo ali 
kolesarski pas, ki poteka vzporedno z vzdolžnim pasom 
za parkiranje, zgraditi tako, da se med kolesarsko 
površino in parkiranimi vozili zagotovi potrebni 
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minimalni vzdolžni odmik 0,75 m. Odmik predstavlja 
“varnostno območje” ter zmanjšuje tveganja in 
posledice, ki bi lahko nastale zaradi neprevidnega 
odpiranja vrat parkiranih avtomobilov oziroma zaradi 
posledičnih manevrov kolesarjev, ki se poskušajo 
izogniti ali preprečiti trk v nepričakovano odprta vrata 
avtomobila.41  

Slika  72:  Kolesarski pas na zunanji strani ob pasu za 
vzdolžno parkiranje v Bruslju
Vir:  Polona Andrejčič Mušič

5.1.4 Križišča in dovozi/izvozi

Pri izboru ustrezne kolesarske infrastrukture je treba 
zmanjšati nepotrebna in nevarna križanja kolesarjev 
in motoriziranih udeležencev v prometu, kar se 
najpogosteje dogaja v križiščih in na lokacijah dovozov/
izvozov s prometnejših lokacij (številčno izraženo v 
številu križišč ali dovozov na kilometer). Pri tem se 
upošteva predvsem dovoze/izvoze z večjim pretokom 
vozil (dostop do javnih parkirišč, garaž, poslovnih, 
trgovskih ali industrijskih območij), saj se v dostopih 
do stanovanj in zasebnih parkirišč vrši manjše število 
dnevnih dovozov. 

Če je na obstoječi cestni infrastrukturi večje število 
križišč ali prometno izredno obremenjenih dovoznih 
površin, je izgradnja kolesarske steze smiselna rešitev 
za zmanjšanje potencialnih nesreč kolesarjev. Ob tem 
pa morajo biti poglobitve na kolesarski stezi ob uvozih/
izvozih pravilno izvedene, sicer je kolesarska steza za 
kolesarja neuporabna. Kolesar mora imeti zagotovljeno 
zvezno ravno vzdolžno vozno površino v primerni širini. 
Poglobitve za uvoz/izvoz motornih vozil na obrobne 
površine preko kolesarske steze morajo biti izvedene le 
na širini varovalne širine (0,5 m).

41  Navodila za projektiranje kolesarskih površin, DRSC, Novelacija 
2012 

5.2 Vzdolžni nagibi/nakloni

Vzdolžni nagibi predstavljajo element obstoječe 
kolesarske infrastrukture, ki spremenijo pogoje, 
hitrost in način kolesarjenja. Medtem ko kolesarji 
pri spustih dosegajo večje hitrosti kot na ravnini, 
so vzpenjajoči kolesarji počasnejši, zaradi česar 
prihaja do rahlega vijuganja in ob izrazito manjših 
hitrostih tudi do manjše stabilnosti kolesarjev 
ali sestopa s kolesa. Zato se ob cestah z velikim 
naklonom in velikim številom kolesarjev predlaga 
izgradnja samostojnih ločenih kolesarskih površin 
(kolesarske steze ali kolesarske poti). Ob večjih 
naklonih je treba zgraditi dvostranske enosmerne 
kolesarske površine, kjer je tako vzpenjanje kot 
spuščanje kolesarjev ločeno. 

Če je vzdolžni naklon vozne površine manjši, a je 
vzpetina toliko bolj dolga, je dopustno zgraditi 
kolesarski pas. Ob tem je pri izgradnji treba 
upoštevati, da morajo biti kolesarji pri večjih 
hitrostih ločeni od površin, namenjenih pešcem, in 
da potrebujejo širše vidno polje, ker imajo daljšo 
zavorno pot. To je lažje doseči z načrtovanjem 
kolesarskega pasu.42 

Vzdolžni nagibi so pogojeni s fizičnimi zmogljivostmi 
kolesarjev, z vozno-tehničnimi karakteristikami 
koles, s hitrostjo vetra, z zračnim uporom in s 
kakovostjo vozne površine. Vzdolžni nagibi morajo 
biti sprejemljivi za povprečnega kolesarja. Kjer 
zaradi konfiguracije terena ni možno zagotoviti 
ustreznih vzdolžnih sklonov (do 10 %), je treba 
predvideti širšo kolesarsko površino, tako da je 
omogočeno potiskanje kolesa in hkrati nemotena 
vožnja preostalih kolesarjev mimo. Na daljinskih 
kolesarskih povezavah na takem odseku – če razmere 
dopuščajo – predvidimo počivališča.43 

Vzpon (%)
Maksimalna dolžina 
vzpona (m)

10 20
6 65
5 120
4 250
3 >250

Preglednica 3:  Maksimalne dolžine vzponov v odvisnosti 
od vzdolžnih sklonov, za povprečnega kolesarja
Vir:  Navodila za projektiranje kolesarskih površin, DRSC, 
Novelacija 2012 

42  ERA (2010)
43 Navodila za projektiranje kolesarskih površin, DRSC, Novelacija 

2012
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5.2.1 Vertikalne zaokrožitve  

Vertikalne zaokrožitve na kolesarskih poteh pri 
spremembah vzdolžnih sklonov, manjših od 5 %, niso 
potrebne; če so le-te predvidene, naj bodo večje od 
r=4 m. Minimalne vertikalne zaokrožitve na kolesarskih 
poteh pri spremembah vzdolžnih sklonov, ki so večje od 
5 %, morajo biti vsaj r=30 m za konveksno zaokrožitev 
in r=10 m za konkavno zaokrožitev. Vertikalni potek 
kolesarskih stez ali pasov je pogojen z vertikalnim 
potekom prometnih površin, ob katerih potekajo.44 

5.3 Različni tipi zgornjega ustroja 
kolesarskih površin

Prav tako pomemben element kolesarske infrastrukture 
je zgornji ustroj kolesarskih površin. Površina kolesarske 
infrastrukture ima velik vpliv na zagotavljanje varnosti, 
hitrosti in udobja vožnje. Dolgoročno slaba izgradnja 
pomeni tudi pogostejše vzdrževanje in popravljanje, 
kar slabša kakovost kolesarske infrastrukture in v končni 
fazi poveča ceno izgradnje.

Kolesarska površina mora imeti ustrezno ravno površino, 
s čim manj ovirami, luknjami in izbočenimi deli. Čeprav 
se vsaka posamezna neravnina na kolesarki površini na 
prvi pogled zdi nemoteča, pa vožnja po takšni površini 
lahko pripelje do nezgode. Tresljaji se preko neravnin 
prenesejo na kolo in posredno na kolesarjeve sklepe in 
hrbtenico, kar je škodljivo tako za kolesarja kot tudi 
za kolo. 

Slika  73:  Asfaltirana kolesarska pot v Bertokih 
Vir:    Polona Andrejčič Mušič 

Zmanjša se tudi prijetnost vožnje, saj mestna kolesa 
običajno nimajo kakovostnega ali z avtomobilom 
primerljivega sprednjega vzmetenja. Zaradi tovrstnih 
negativnih učinkov se je pri načrtovanju in izgradnji 
kolesarskih površin treba izogibati nastanku grbin in 

44 Navodila za projektiranje kolesarskih površin, DRSC, Novelacija 
2012

lukenj ter nepotrebnim zglobov različnih površin. 

Najprimernejše je asfaltiranje kolesarskih površin, 
kot kaže slika, saj le-to nudi največje udobje. 
Asfaltne kolesarske površine so tudi najenostavnejše 
za vzdrževanje, talno označevanje pa je  najlažje 
izvedljivo in je najobstojnejše. 

Daljinske državne kolesarske povezave dostikrat 
potekajo tudi skozi zaščitena naravovarstvena območja 
(Sečoveljski krajinski park, Škocjanski Zatok itd.) in 
območja kulturne dediščine. Pri tem moramo ob izgrad-
nji kolesarskih poti upoštevati pogoje soglasodajalcev, 
ki pa pogosto ne dovolijo umestitve asfaltiranih tras. 
V takih primerih zaporni sloj kolesarske poti izvedemo 
v obliki protiprašne zaščite (Tehnična specifikacija: 
Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti tankoplastne 
prevleke, TSC 06.417), ki daje naravni videz, podlaga 
pa je dejansko bitumizirana in primerno utrjena. Takšna 
kolesarska pot je obstojna in primerno nosilna, da lahko 
prevzame tudi predvidene obremenitve vzdrževalnih in 
intervencijskih vozil ter prijetna za kolesarjenje, saj 
nudi mehkobo vožnje ter zadostno oprijemljivost kolesa 
in podlage. 

Zgolj makadamske kolesarske poti niso priporočljive, 
ker so manj odporne (pogosto se pojavljajo luknje in 
kolesnice), poleg tega pa je makadamska podlaga draga 
za vzdrževanje in če ni redno vzdrževana, tudi ne nudi 
zadostnega udobja. Zato rajši izbiramo različico z dvo-
plastno protiprašno zaščito.45 

Slika  74:  Kolesarska pot s protiprašno zaščito skozi 
Sečoveljski krajinski park  
Vir:    Polona Andrejčič Mušič 

Za izgradnjo kolesarskih površin se lahko uporablja tudi 
beton. Posamezne betonske plošče je treba natančno 
sestavljati oz. polagati drug poleg druge, a kljub temu 
lahko na stikih sčasoma nastanejo neravnine in razpoke 
zaradi korenin, talnih izboklin, ugrezanja podlage ali 

45  mag. Polona Andrejčič Mušič, univ. dipl. inž. grad.
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zmrzovanja meteorne vode. To se pogosteje dogaja 
pri betonskih ploščah manjših dimenzij. V primerjavi 
z izgradnjo površin z večjimi betonskimi ploščami ali 
asfaltom so betonske ploščice sicer lepše, a so po 
daljšem obdobju potrebne večjega vzdrževanja. V 
stikih se zaraste trava, ki jo je treba odstranjevati.  

Za kolesarja lahko neravnine na stikih predstavljajo 
nevarno oviro, zato se uporaba betonskih plošč praviloma 
odsvetuje. Obarvane betonske plošče so primernejše za 
mestna območja, kjer želimo doseči vizualne efekte in 
privlačno označevanje kolesarskih površin s podlago, je 
pa izgradnja take kolesarske površine dražja.46  

Prednosti in slabosti betonskih plošč 

Prednosti

• enostavno nameščanje in odstranjevanje;

• na voljo več barvnih kombinacij;

• privlačnost;

• možnost prilagajanja na neravnih površinah;

• popravila so hitra in cenovno ugodnejša.

Slabosti

• razmiki med stiki, ki povzročajo neprijetne 
tresljaje;

• ob slabi izgradnji lahko pride do grbin;

• med širšimi stiki lahko prične rasti rastlinje, ki 
plošče dodatno razmakne; 

• močnejše korenine lahko plošče z lahkoto 
dvignejo.

Spodnja slika prikazuje daljinsko kolesarsko pot preko 
smučišča v Martuljku, kjer se je zaradi večje obstojnosti 
v snežnih in mrzlih zimskih razmerah kolesarska pot 
tlakovala z betonskimi ploščicami.47 

46  mag. Polona Andrejčič Mušič, univ. dipl. inž. grad.
47  mag. Polona Andrejčič Mušič, univ. dipl. inž. grad.

Slika  75 in 76:  Tlakovana kolesarska pot v Mojstrani 
Vir:    Polona Andrejčič Mušič

Slika  77:  Steza za pešce in kolesarje tlakovana z 
betonskimi ploščami v Ljubljani 
Vir:    Polona Andrejčič Mušič

Granitne kocke praviloma niso priporočljive za izgradnjo 
kolesarskih površin. Zaradi razmika med stiki kock 
tresljaji koles z ožjim profilom onemogočajo prijetno 
vožnjo. Prav tako pa so vlažne in mokre kocke zaradi 
zdrsov in padcev izrazito nevarne. Primernejše so, če 
so stiki zaliti s cementno maso.
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Slika 78 in 79:  Steza za pešce in kolesarje tlakovana z 
betonskimi ploščami v Ljubljani 
Vir:    Polona Andrejčič Mušič

Dodatno branje:

Tehnične specifikacije: 

• TSC 06.610:2003, LASTNOSTI VOZNIH 
POVRŠIN- Ravnost

• TSC 06.640:2003, LASTNOSTI VOZNIH 
POVRŠIN: Hrupnost

• TSC 06.720:2003, MERITVE IN PREISKAVE: 
Deformacijski moduli vgrajenih materialov

5.4 Označevanje in barvanje 
kolesarskih površin

Dobra kolesarska infrastruktura kolesarju omogoča 
kar največjo možno stopnjo varnosti in vidnosti/
prepoznavnosti pred preostalimi udeleženci v prometu. 
Eden izmed ukrepov, ki poudari vidnost kolesarjev in jih 
s tem dodatno varuje, je obarvanje kolesarskih površin 
v vidne in razpoznavne barve.  

Zavedati se je treba, da barvanje kolesarjem namenjenih 
površin v Sloveniji ni pravno zavezujoče. Navodila 
za projektiranje kolesarskih površin pa narekujejo 
obarvanje kolesarskih površin z rdečo barvo, ko gre 
za kolesarski pas oziroma tam, kjer se samostojne 
kolesarske površine križajo s prometnimi površinami za 
motorni promet (križišča, prehodi za kolesarje, uvozi/
izvozi na parkirišča in dvorišča, priključki), ter kjer 
kolesarska steza ali pas poteka vzporedno z vzdolžno 
parkiranimi vozili in s prometnimi površinami za peš 
promet (na primer avtobusna postajališča). Priporočilo 
je treba smiselno upoštevati. 

Na splošno barvanje kolesarskih stez, kjer ni 
potencialnega konflikta z drugimi udeleženci v prometu, 
ni nesmiselno in je le potrata denarja. Barvanje 
kolesarskih površin ni namenjeno lepotnemu učinku48,  
temveč prvenstveno pomaga pri opozarjanju drugih 
(predvsem motoriziranih) udeležencev v prometu 
na bližino kolesarjev in opominja, da so obarvane 
površine prednostno ali ekskluzivno v lasti kolesarskih 
udeležencev v prometu. Prav tako lahko take površine 
kolesarjem pomagajo pri usmerjanju in vožnji po 
primerni kolesarski infrastrukturi. 

Glede na cene preostalih storitev je barvanje kolesarskih 
stez in pasov relativno drago. Če so uporabljane 
“vsepovsod”, lahko izgubijo svoj prvotni namen, saj 
postanejo moteče ali pa se vozniki nanje navadijo 
in jih ignorirajo ravno tam, kjer bi jih najbolj morali 
upoštevati. 

Obarvanje kolesarskih površin je še posebno primerno 
na odsekih, kjer obstaja potencialni konflikt med 
kolesarjem in desnimi zavijalci motornih vozil, kjer ima 
kolesar v skladu z Zakonom o pravilih v cestnem prometu 
prednost pri vožnji naravnost skozi križišče. Toliko bolj 
je to potrebno ob direktnem vodenju kolesarskega pasu 
naravnost, kot kaže spodnja slika.49  

48  mag. Polona Andrejčič Mušič, univ. dipl. inž. grad.
49  mag. Polona Andrejčič Mušič, univ. dipl. inž. grad.
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Obarvanje ni namenjeno le povečanju pozornosti 
voznikov motornih vozil na kolesarja, temveč je 
namenjeno tudi opozarjanju kolesarja na mesto večje 
možnosti konflikta z drugimi udeleženci v prometu.50 

Zelo pomembna sta kakovost in izbor ustrezne barve 
za obarvanje kolesarskih površin. Barve morajo biti 
obstojne in v mejah dopustnih toleranc. Hrapava 
rdeča epoksidna prevleka se na asfaltno podlago 
nanaša v debelini 3–5 mm. Prevleka iz pigmentiranega 
epoksidnega veziva mora biti v mejah RAL približno 
3020 (1,00 kg/m2) in posip iz rdečega kremenovega 
peska RAL približno 3020 (granulacije 0,7–1,2 mm, 
3,00 kg/m2). Prevleka oziroma uporabljeni materiali 
morajo ustrezati zahtevam iz Tehničnih specifikacij za 
javne ceste TSC 02.410 – Materiali za talne označbe 
na prometnih površinah. Zaradi obstojnosti in zaradi 
manjših stroškov vzdrževanja se kolesarske površine 
obarva z dvokomponentno barvo s posipom.51  

Izbor barve ne sme biti prosta presoja posameznega 
upravljavca ceste ter dogovora med odgovornimi 
načrtovalci in projektanti. Po vsej Sloveniji je treba 
upoštevati enotni princip obarvanja za vse kolesarske 
površine v dopustnih mejah toleranc (TSC 02.410). V 
Sloveniji je uporablja rdeča barva, medtem ko sev 
drugih državah uporabljata tudi zelena in modra. 

V primerjavi s cestnimi oznakami je zaradi neupoštevanja 
zgornjih zahtev vzdržljivost in trajnost tovrstnih barv 
precej nizka. Obstojnost je torej odvisna od materiala, 
barve in tehnike nanosa. Pred obarvanjem posameznih 
površin je treba upoštevati, da bo obarvanje površin v 
prihodnje prineslo tudi nekaj stroške vzdrževanja.

 
Slika 81:  Enostranska dvosmerna kolesarska steza na 
območju avtobusnega postajališča v Postojni 
Vir:    Polona Andrejčič Mušič

50  mag. Polona Andrejčič Mušič, univ. dipl. inž. grad.
51  Navodila za projektiranje kolesarskih površin, DRSC, Novelacija 

2012

Slika 80:  Obarvan kolesarski pas v križišču, Brezovica pri 
Ljubljani 
Vir:    Polona Andrejčič Mušič

Tako zaradi varnostnega kot tudi zaradi preprosto 
prepoznavnega vidika je obarvanje kolesarskih površin 
primerno: 

• na kolesarskem pasu (kolesarska površina na istem 
nivoju kot površina za motorni promet);

• na kolesarski površini na/mimo avtobusnih 
postajališč, kjer se kolesarji križajo s pešci;

• na uvozih/izvozih, ki jih vršijo motorna vozila 
preko kolesarske površine; 

• na celotni površini “kolesarskega žepa” in na nanj 
uvozni kolesarski stezi/pasu ter “Advanced Stop 
Line”;

• na kolesarskih površinah, ki se nahajajo v mrtvem 
kotu voznika avtomobila pri zavijanju v desno ali 
pri prečkanju kolesarskih površin;

• pri vodenju kolesarjev v nasprotni smeri enosmerne 
ulice;

• ob poteku kolesarske steze ali pasu v bližini 
parkirnih površin za avtomobile;

• na območju zožitev samostojnih kolesarskih 
površin (opozorilo za kolesarja);

• v križiščih, kjer je zavijanje na nekaterih krakih 
križišča prepovedano za kolesarje; s tem se 
kolesarje intuitivno vodi po zanje primernih in 
dovoljenih površinah. 

Poleg zgoraj naštetih lokacij, obarvamo kolesarske 
površine tudi na lokacijah, kjer beležimo večje število 
prometnih nezgod, v katerih so udeleženi kolesarji 
(nevarna mesta za kolesarje). 
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Slika 82:  Enostranska dvosmerna kolesarska steza na 
območju avtobusnega postajališča v Postojni 
Vir:  Polona Andrejčič Mušič

Slika 83:  Obarvan prehod dvosmerne kolesarske steze 
preko uvoza na parkirišče v Kopru
Vir:  Polona Andrejčič Mušič

Slika 84:   Obarvana površina za kolesarje na skupni stezi za 
pešce in kolesarje v Ljubljani 

Vir:  Polona Andrejčič Mušič

5.5 Izbor in izgradnja robnikov (robnih 
površin)

Robniki predstavljajo nivojsko in fizično ločnico med 
cestno, peščevo in kolesarsko infrastrukturo. Izgradnja 
robnikov in izbor robnih kamnov je prav tako pomemben 
element celovite in varne kolesarske infrastrukture. Na 
voljo so različne izvedbe kot tudi materiali. Poznamo 
cenejše cementne robnike, ki omogočajo različne 
izvedbe robnih delov, ter dražje in obstojnejše granitne 
robnike. 

Slika 85:  Detajl robnika na tlakovani kolesarski stezi 
Vir:  Polona Andrejčič Mušič

Pri izgradnji križišč in prečkanj, kjer nivojsko ločene 
kolesarske steze prehajajo preko cestišča, je treba 
posebno paziti, da so robniki poglobljeni tako, da so 
v nivoju s preostalim delom cestišča, ki ga kolesar 
prečka. Nekdaj uveljavljena praksa, da morajo biti 
robniki tudi na spuščenih delih vsaj nekoliko (2–3 cm) 

Dodatno branje:

Tehnična specifikacija, TSC 02.401, OZNAČBE NA 
VOZIŠČU –Oblika in mere, 2010

Transport of London, http://www.tfl.gov.uk/
roadusers/cycling/11901.aspx.
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dvignjeni nad preostalo površino, se ne uporablja več, 
saj so tovrstne neravnine hitro lahko vzrok nesreč ali 
poškodb (pri večjih hitrostih se tresljaji prenesejo na 
kolesarja, kar je za vožnjo neprijetno).

Slika 86:  Detajl ustreznega znižanja robnika na kolesarski 
stezi v Logatcu  

Vir:  Polona Andrejčič Mušič

Slika 87:  Vožnja čez poglobljen robnik  
Vir:  Polona Andrejčič Mušič

Že ob najmanjšem dvigu robnika na prehodu mora kole-
sar zmanjšati hitrost, kar pri mestnem kolesarjenju ob 
dodatnih obremenitvah (prevoz otrok, prevažanje to-
vora s kolesom) predstavlja dodatno breme in nepri-
jetnost. Ob neprestanem zmanjševanju hitrosti pred 
robniki in pospeševanju se lahko kolesarju že na kratki 
razdalji izrazito podaljša potovalni čas, kar zmanjša 
možnosti za izbor kolesa kot najhitrejšega prometnega 
sredstva v mestu. 

6. Cestna razsvetljava in 
osvetljenost kolesarskih 
površin

Glavne funkcije cestne razsvetljave so:

• večja prometna varnost,

• večja uporabnost infrastrukture za kolesarje,

• večja udobnost kolesarjenja,

• večja osebna varnost (varnost pred napadalci in 
vandali),

• vidnost in razpoznavnost območja. 

Daljinske, glavne in regionalne kolesarske poti, ki potekajo 
odmaknjeno od motornega prometa po kolovozih, gozdnih 
poteh ali po opuščenih trasah drugih infrastruktur, ponoči 
niso osvetljene, ker so namenjene predvsem potovalno-
turističnemu in rekreativno-športnemu kolesarjenju, ki 
se vrši v glavnem podnevi. Poleg tega nam v Sloveniji 
Uredba o svetlobnem onesnaževanju to tudi omejuje. 
Obvezno osvetljeni so tuneli. Za racionalizacijo stroškov 
je primerno, da se luči prižigajo na senzor. Kolesarske 
površine v celoti osvetljujemo na tistih območjih, kjer se 
kolesarski promet in promet z motornimi vozili srečata, 
torej praviloma tam, kjer se le-te približajo naseljem, 
tam, kjer pričakujemo potencialni večji promet 
kolesarjev tudi ponoči, ter na mestih, ki bi lahko zaradi 
neosvetljenosti predstavljala nevarnost (stebrički in ovire 
na kolesarski površini, nekateri premostitveni objekti 
itd.). Na urbanih območjih se kolesarske povezave 
uporabljajo tako podnevi kot ponoči, zato morajo biti 
obvezno ustrezno osvetljene s cestno razsvetljavo. 
Razsvetljava za kolesarsko infrastrukturo je pogosto nujna 
tudi zaradi drugih udeležencev v prometu, predvsem 
pešcev. Kolesarske steze izven naselij, ki potekajo ob 
cesti za motorni promet, so osvetljene.52  

Prav tako morajo biti ustrezno osvetljeni vsi kolesarski 
prehodi. Za te kolesarske povezave je treba zagotoviti 
ustrezno cestno razsvetljavo, ki naj osvetljuje kolesarske 
površine neodvisno od kategorije kolesarske povezave. 
V skladu z neobvezujočimi predpisi in priporočili je nivo 
osvetlitve za razrede skupine P (površine, kjer je hitrost 
odvijanja prometa majhna, to so peščeve površine, 
površine namenjene kolesarjem, odstavni pasovi, 
stanovanjske ulice, parkirišča in podobno) odvisen od 
sledečih faktorjev:

• fizično umirjanje prometa,

• nevarnost kriminala,

• potreba po razpoznavanju obrazov,

• pogostost kolesarjev,

• svetlost okolice.

52  mag. Polona Andrejčič Mušič, univ. dipl. inž. grad.
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Osnovno merilo za vrednotenje razsvetljave pri razredih 
skupine P je vodoravna osvetljenost, razsvetljavo 
kolesarskih prehodov pa lahko vrednotimo po razredih 
skupine C, ki so predvideni za razsvetljavo konfliktnih 
točk, kjer so razdalje premajhne za uporabo koncepta 
svetlosti. Postavitev luči na dveh različnih nivojih je 
lahko ena od rešitev, nikakor pa ni najprimernejša.

Za ustrezno osvetlitev je najprimernejša svetloba 
temperature okoli 4000 K. Zahteve za kakovost 
razsvetljave, ki jih pogojujejo posamezni svetlobno-
tehnični razredi, morajo biti izpolnjene vedno, kadar 
merodajni parametri narekujejo določeno kakovost 
razsvetljave. Če se npr. gostota prometa ali svetlost okolice 
kot merodajna parametra v nočnem času spreminjata, 
spremenjene vrednosti pa ustrezajo drugačnemu 
svetlobno-tehničnemu razredu, je priporočljivo kakovost 
razsvetljave ponoči prilagajati spremenjenim razmeram. 
V praksi spremenjene razmere največkrat pomenijo 
nižjo gostoto prometa v poznih nočnih urah, kar lahko 
posledično ustreza svetlobno-tehničnemu razredu z 
nižjim nivojem svetlosti/osvetljenosti. Za čas, ko je 
zaradi prometno-tehničnih razmer dovoljen razred 
z nižjim nivojem svetlosti/osvetljenosti, je možno s 
pomočjo različnih naprav za krmiljenje svetlobnega toka 
znižati svetlost/osvetljenost na vozišču ob ohranjeni 
zahtevani enakomernosti svetlosti/osvetljenosti.

 
Slika 87: Posebna razsvetljava za ločeno kolesarsko stezo 
v Stockholmu, Švedska
Vir:  Müller 2011

Razsvetljavo je treba tudi pravilno namestiti, in sicer 
mora svetiti z ustrezne višine in pod pravilnim kotom. 
Lokacija luči je odvisna od profila ceste ter površin za 
pešce in kolesarje. Luči (drogove) lahko namestimo ob 
strani vozišča na ločilni zelenici med voziščem za motorna 
vozila in kolesarsko površino, če je le-ta dovolj široka. 

Sicer morajo biti drogovi cestne razsvetljave locirani na 
zunanji strani kolesarske steze in to v ustreznem odmiku, 
da ne ovirajo kolesarja pri vožnji (izven prostega profila 
kolesarske površine). Temelji morajo biti pravilno 
vkopani in ne smejo predstavljati potencialne ovire ob 
padcu kolesarja. Pri več pasovnih cestah s sredinskim 
ločevalnim otokom so drogovi cestne razsvetljave lahko 
postavljeni tudi na sredinskem ločevalnem otoku, vendar 
je od zgoraj opisanega izbora odvisna izbira jakosti 
svetilk, ki so potrebne za zadostno osvetljenost vseh 
prometnih površin, vključno s kolesarskimi površinami. 
V tujini je možna tudi postavitev luči na dveh različnih 
nivojih, od katerih spodnji nivo osvetljuje kolesarsko 
površino, medtem ko luči na višjem nivoju osvetljujejo 
vozišče za motorni promet, vendar tega v Sloveniji ne 
izvajamo.53 

Slika 88: Nepravilno postavljeni drogovi cestne razsvetljave 
v okolici Novega mesta
Vir: Polona Andrejčič Mušič

Za zagotavljanje razpoznavnosti kolesarske 
infrastrukture je treba upoštevati tudi svetlobno 
odbojnost površine. Betonske površine, ki so bolj 
svetlobno odbojne in s tem bolj vidne, imajo to 
slabost, da so ob sončnem zahodu in ko so navlažene 
izredno svetleče in moteče za oči. Svetilnost in 
barva svetlobe bi morala omogočati zadostno 
razpoznavnost objektov na varnih razdaljah. 
Priporoča se izbira svetlobe belih barv, ki imajo 
nekatere prednosti:

• omogoča jasno razločevanje med počasnim in 
hitrim pasom na infrastrukturi;

• omogoča jasno razločevanje med pešci;

• je varčnejša in omogoča prihranke pri porabi 
energiji 54.

53  mag. Polona Andrejčič Mušič, univ. dipl. inž. grad.
54  Odstavek je vzet Iz  “Bicycle Infrastructure Design Manual for 

Indian Sub-continent”.
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V Sloveniji se za določitev načina razsvetljave javnih 
površin (cest, ulic, kolesarskih stez, poti, peščevih 
površin, …) priporoča uporaba standarda, je pa na 
tem področju obvezna uporaba uredbe, ki zmanjšuje 
svetlobno onesnaženje.

Dodatno branje:

Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št 81/07, 
109/07, 62/10)

Priporočila SDR, Razsvetljava in signalizacija za 
promet PR 5/2 – 2000

Zakon o cestah (ZCes-1, Uradni list RS, št. 
109/10)

Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 
91/05)

Slovenski standard za cestno razsvetljavo:

SIST-TP CEN/TR 13201-1:2004 Cestna 
razsvetljava – 1. del: Izbor razredov za 
razsvetljavo

SIST EN 13201-2:2004 Cestna razsvetljava – 2. 
del: Zahtevane lastnosti

SIST EN 13201-3:2004 Cestna razsvetljava – 3. 
del: Izračun lastnosti

SIST EN 13201-4:2004 Cestna razsvetljava – 4. 
del: Metode za merjenje lastnosti razsvetljave

Tehnično poročilo CIE 115:2010 Lighting of 
roads for motor and pedestrian traffic

Zakon o cestah (ZCes-1, Uradni list RS, št. 
109/10

7. Posegi v cestno telo na 
območju kolesarskih površin

Če so na območju obstoječe kolesarske površine potrebna 
kakršnakoli vzdrževalna ali gradbena dela na preostali 
infrastrukturi (polaganje vodovoda, električnih, optičnih 
ali drugih kablov oz. cevi in podobno) ali investicijska 
dela izvedbe drugih površin v okviru ceste (izgradnja 
postaj javnega prevoza, cestne razsvetljave, pasu za 
leve zavijalce, ureditev križišča itd.), je po zaključku 
omenjenih del treba zagotoviti primerno vzpostavitev 
stanja kolesarske površine. Upravljavec ceste dovoli 
posege v cestno telo ob soglasju, ki mora vsebovati tudi 
zahtevo, da pri vsakem posegu (obnovi/prenovi cest) 
kolesarsko infrastrukturo povrnejo vsaj v stanje pred 
posegom.55  

Slika 89: Prekop preko kolesarskega prehoda v Ljubljani 
Vir:  Polona Andrejčič Mušič

Dodatno branje:

Tehnična specifikacija:  TSC 08.512:2005, 
VARSTVO CEST IZVAJANJE PREKOPOV NA VOZNIH 
POVRŠINAH

55  mag. Polona Andrejčič Mušič, univ. dipl. inž. grad.
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8. Vzdrževanje kolesarskih 
površin

Po tem, ko je kolesarska infrastruktura zgrajena, jo je 
treba tudi redno vzdrževati. Pri vzdrževanju kolesarskih 
površin v Sloveniji je treba upoštevati Pravilnik o 
vrstah in nivoju vzdrževalnih del ter pripadajoče 
specifikacije. Na podlagi rednih pregledov je treba 
pripraviti plan vzdrževalnih del za zagotovitev varnosti 
in udobja pri uporabi kolesarske infrastrukture. V 
mestih in naseljih je treba kolesarske površine urejati 
tudi pozimi, saj morajo biti prevozne tudi v tem letnem 
času. Ob obilnih sneženih padavinah te površine ne 
smejo postati površine za odlaganje kupov snega. 
Odstranjevanje snega, posipanje s peskom in soljo 
kolesarsko infrastrukturo dodatno poškodujejo. Jeseni 
ob obilnem odpadanju listja in ob pogostem dežju le-to 
povzroča spolzkost kolesarskih površin. Spomladi pa je 
zaradi nevarnosti zdrsov in poškodovanja zračnic treba 
s kolesarskih površin odstraniti pesek. Posebno skrb za 
vzdrževanje je treba nameniti površinam v križiščih, 
saj se tam kolesarske površine in označbe na njih še 
dodatno obrabijo zaradi souporabe motornih vozil. 
Treba je skrbno vzdrževati tudi vertikalne in talne 
signalizacije za kolesarje ter periodično vzdrževati 
obarvanje kolesarskih površin. 

 
Slika 90: Pesek in blato na kolesarski stezi na Viču v 
Ljubljani
Vir:  Polona Andrejčič Mušič

Dobro načrtovanje kakovostne kolesarske infrastrukture 
za dolgoročno zagotavljanje varnosti kolesarjev torej 
ne zadostuje popolnoma, treba je tudi redno vzdrževati 

in izvajati periodično investicijsko vzdrževanje teh 
površin. V kolesarsko razvitih deželah namenijo za 
gradnjo in razvoj kolesarske infrastrukture do 3 % 
celotnega transportnega proračuna.56 Pomembno pa 
je, da za vzdrževanje kolesarske infrastrukture v 
kolesarsko razvitih deželah letno namenijo cca 5 % od 
vloženih namenskih investicijskih sredstev za gradnjo 
kolesarskih površin.57  

Slika 91: Neurejena bankina na kolesarski poti v Prekmurju 
Vir:  Polona Andrejčič Mušič

Izbokline zaradi vegetacije in korenin, neravne podlage, 
luknje, povzročene s pluženjem, zastajanje vode na 
površini, zabrisane talne oznake, slaba razsvetljava, 
pesek in steklovina na kolesarskih stezah itd. lahko 
poleg mnogih drugih vzrokov za kolesarja predstavljajo 
večjo nevarnost kot za preostale udeležence v 
prometu. Ker mnogi kolesarijo tudi pozimi, se pogosto 
pritožujejo nad neočiščenimi kolesarskimi površinami.  
Za potrebe varnega kolesarjenja je ključnega pomena, 
da so površine, ki jih kolesarji uporabljajo (četudi 
prvenstveno niso namenjene le njim), vzdrževane tako, 
kot vsa druga prometna infrastruktura. Pri čiščenju 
in vzdrževanju cest, po katerih se kolesarji vozijo po 
voznem pasu, je treba čistiti celoten pas površine do 
približno 2 m od robnika.

Za zmanjšanje kasneje nastalih stroškov vzdrževanja 
lahko poskrbimo že v fazi izgradnje, saj natančno 
izvedena kolesarska infrastruktura podaljša njeno 
življenjsko dobo in zmanjša kasnejše stroške vzdrževanja 
in obnov. Zanimivo je, da lahko stroške vzdrževanja 
zmanjšamo tudi z urejanjem okolice kolesarskih 
površin. Neurejena okolica kolesarskih stez in cestišč 

56  Vir: Pedestrian and Bicycle Planning A Guide to Best, 11. 
Oktober 2002, by Todd Litman, Robin Blair, Bill Demopoulos, Nils 
Eddy, Anne Fritzel, Danelle Laidlaw, Heath Maddox, Katherine 
Forster

57  mag. Polona Andrejčič Mušič, univ. dipl. inž. grad.
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je pogosto tarča divjih odlagališč, iz katerih lahko 
razbito steklo kolesarjem povzroči nemalo preglavic. 
Območja počitka ob turističnih kolesarskih poteh in 
prostori ob priljubljenih kolesarskih stojalih naj bodo 
redno pregledani in primerno vzdrževani. Odpadki naj 
se redno odvažajo. Z različni akcijami je treba javnost 
spodbuditi, da pristojne službe obvešča o neurejenih ali 
uničenih lokacijah. Samoumevno pa bi moralo biti, da 
so vse kolesarske in druge površine po odpadlem listju 
v jeseni, po hudi zimi ali daljšemu deževnemu obdobju, 
primerno pregledane in ustrezno vzdrževane (več o tem 
v tretjem delu priročnika).58

Slika 92: Neprimerno vzdrževan kolesarski pas 
Vir:  Polona Andrejčič Mušič

Za zagotavljanje varnega kolesarjenja vse leto in v 
vseh pogojih je torej ustrezno vzdrževanje kolesarske 
infrastrukture ključnega pomena. Rastlinje, grmovnice 
in drevesa v bližini kolesarskih poti in še posebno ob 
križiščih morajo biti vzdrževane tako, da kolesarjem in 
drugim udeležencem omogočajo preglednost. 

Slika 93: Barvanje kolesarskega pasu na Viču v Ljubljani  

58  Odstavek povzet po SEStran: South East of Scotland Transport 
Partnership (2008)

Vir:  Polona Andrejčič Mušič

Kolesar mora videti ostale in mora biti viden. Cementne 
plošče ali granitne kocke, ki so se izbočile/vbočile ali 
odstopile, morajo biti ponovno izravnane in vstavljene 
v ravno lego, luknje v asfaltu pa primerno zakrpane.

Slika 94: Listje na kolesarski poti v Kranjski Gori 
Vir: Polona Andrejčič Mušič

Slika 95: Pesek na kolesarski stezi v Šiški v Ljubljani
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Vir:  Polona Andrejčič Mušič

Slika 96: Uničen robnik na kolesarski stezi v Ljubljani 
Vir:  Polona Andrejčič Mušič

9. Odstranitev ovir in 
neprijetnosti na kolesarski 
infrastrukturi 

Kolesarjenje po slabo načrtovani, tehnično neprimerni 
in neurejeni infrastrukturi je precej nevarno in 
utrujajoče. Za izboljšanje kakovosti vožnje, povečanje 
varnosti in doseganje prijetnejšega dojemanja okolice 
morajo tako planerji kot tudi drugi sodelujoči v procesu 
načrtovanja in izgradnje kolesarske infrastrukture 
upoštevati, da sta pešec in kolesar šibkejša udeleženca 
v prometu. Zato je treba ovire, obvoze, neravne 
površine in slabe podlage na kolesarskih površinah – če 
se le da – povsem odpraviti.  

Čeprav vedno več kolesarjev za vožnjo po mestu 
uporablja kolesa s sprednjim vzmetenjem, je primerjava 
med udobjem vožnje s kolesom in avtomobilom (npr. 
boljše vzmetenje, več manevrskega prostora, zeleni 
intervali prilagojeni na hitrost avtomobila) še vedno 
v prid motoriziranim vozilom. Le dobro načrtovana, 
varna in privlačna kolesarska infrastruktura spodbuja 
kolesarje k njeni uporabi in zamenjavi motornega vozila 
za dnevno uporabo s kolesom. Na ta način kolesar lahko 
varno pride na cilj dosti hitreje, ceneje in direktno do 
vrat. Z zmanjšanjem ovir ali nevarnih točk za kolesarje 
se poveča možnosti njene uporabe. V nadaljevanju 
predstavljamo nekatere pogosto pojavljajoče se napake 
ali nepravilnosti pri načrtovanju in izgradnji kolesarske 
infrastrukture, ki jih je treba odpraviti:

• dvignjeni nivoji kolesarskih robnikov;

• ovire na ali ob kolesarskih površinah, kot so 
smetnjaki, električne omarice za razsvetljavo, 
reklamni panoji, jaški in kanali za odtekanje 
meteorne vode, prometni znaki, avtobusna 
postajališča, preblizu postavljeni stebri cestne 
razsvetljave, neprimerno označeno delo na cesti, 
neustrezne gradbiščne ograje itd.;

• prepogosto nekoordinirano vzporedno ali prečno 
prehajanje pešcev preko kolesarske steze;

• neustrezno načrtovana in izvedena parkirišča za 
avtomobile v bližini kolesarskih površin ali celo 
parkiranje na kolesarski površini;

• nepovezanost kolesarskih površin in spreminjanje 
nivoja kakovosti njihove storitve (spremembe iz 
enostranske dvosmerne v dvostranske enosmerne 
kolesarske površine, prehod samostojne površine 
za kolesarje na mešano itd.).

Dodatno branje:

Raziskovalna naloga DRSC: Redno vzdrževanje 
državnega kolesarskega omrežja, PTI 2002

Pravilnik o vrstah in nivoju vzdrževalnih del

Tehnične specifikacije: 

• TSC 08.311/1:2005, Redno 
vzdrževanje cest in vzdrževanje 
prometnih površin - Asfaltna vozišča 

• TSC 08.312:2005,  Redno 
vzdrževanje cest, vzdrževalna dela 
izven vozišč javnih cest
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Slika 97: Ovire na kolesarski stezi v Metliki 
Vir:  Polona Andrejčič Mušič

Slika 98: Nepričakovan konec kolesarske steze, nepravilna 
signalizacija v okolici Črnomlja 
Vir:  Polona Andrejčič Mušič

Slika 99: Ovire na kolesarski stezi v Metliki 

Vir:  Polona Andrejčič Mušič

Slika 100: Gradbišče na kolesarski stezi, neprimerne 
reklamne table
Vir:  Polona Andrejčič Mušič

Slika 101: Izsiljevanje prednosti na kolesarskem prehodu 
Vir:  Polona Andrejčič Mušič
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cestami (približno 1,500 vozil na uro), ne glede 
na to, ali je vrsta kolesarske površine prometna 
kolesarska pot ali le lokalna povezava;

V križiščih, kjer je gostota prometa večja kot 1.500 vozil 
na uro, se priporoča izgradnja kolesarskega podhoda ali 
nadhoda, ki omogoča varnejša izven nivojska križanja 
motoriziranih in ne motoriziranih oblik prometa. 

10.1 Priporočila za izgradnjo 
semaforiziranih križišč in uvajanje 
novih prometnih ureditev

V križiščih mora biti zagotovljena preglednost in 
varnost kolesarjev. Pri tem se v semaforiziranih križiščih 
priporoča izgradnja samostojnega kolesarskega pasu 
za desne zavijalce pred semaforiziranim križiščem, ki 
omogoča kolesarjem zavijanje v desno brez ustavljanja 
v križišču (ima samostojno kolesarsko površino). 
Tovrstna ureditev kolesarjem omogoča izrazito časovno 
prednost pred motoriziranimi vozili. Paziti pa je treba, 
da za križiščem kolesar nadaljuje pot po samostojni 
kolesarski površini ali pa se mora vključevanje nazaj v 
promet izvesti čim bolj varno. Prehod režima površine 
iz samostojne na mešano ne sme biti nenaden in ne 
sme kolesarja na cesto pripeljati pod pravim kotom. 
Kolesar ne sme biti nezaščiten, mesto mora biti 
primerno označeno. Vključevanje mora biti na mestu, 
ki dovoljuje srečevanja avtomobilistov in kolesarjev. 

Na Nizozemskem, v nekaterih drugih evropskih državah 
in tudi v Ameriki omogočajo zavoj kolesarjev v desno 
pred semaforiziranim križiščem celo brez fizične 
ločnice med ostalimi površinami. V takih križiščih se 
kolesarjem dovoljuje desno zavijanje v križišču pri 
rdeči luči. Zavedati pa se moramo, da to ne pomeni 
absolutne prednosti kolesarja brez ustavljanja, kot si 
kolesarji velikokrat narobe 

tolmačijo. Če kolesar s tem manevrom povzroči 
nesrečo, je tudi odgovoren zanjo. 

Pri obeh izvedbah prostega zavijanja kolesarjev v 
desno zagotovo pride do srečevanja med pešci in 
kolesarji. Na lokacijah, kjer je število pešcev večje, 
se prednostno desno zavijanje kolesarjem prepove.  

Prav tako učinkovita je implementacija “kolesarskega 
žepa” ali zamaknjene prednostne stop črte za 
kolesarje, ki omogoča prednostno zavijanje kolesarjev 
v desno in levo pred čakajočimi avtomobilisti. Črta 
za ustavljanje motornih vozil je pri tem ukrepu 
pomaknjena nekoliko nazaj;  območje za ustavljanje 

10. Semaforizacija križišč in ostala 
svetlobna signalizacija

lČeprav so semaforizirana križišča za prečkanje 
prometnih cest pomemben element prometne 
ureditve, že od nekdaj predstavljajo določeno stopnjo 
neugodnosti za kolesarje. Kolesarja rdeča luč na 
semaforju ustavi, sam pa bi rad neovirano nadaljeval 
pot in se včasih rajši zanaša na svojo oceno, kdaj lahko 
varno prečka cesto, ne glede na to, da mu rdeča luč 
na semaforju to prepoveduje. Zato kolesarji velikokrat 
tvegajo in peljejo tudi v rdečo luč, čeprav je to v 
Sloveniji prepovedano. Pri tem pa se žal ne zavedajo, 
da to predstavlja nepredvidljiv manever za druge 
udeležence v prometu. 

Primerna in varna semaforizirana križišča morajo 
omogočati stalno vidnost kolesarjev, dovoljevati morajo 
kratke in obvladljive manevre, zmanjšati morajo 
čakalne čase za kolesarje, omogočati prednostno 
zavijanje v desno ter ustavljanje kolesarjev v vidnem 
polju voznikov avtomobilov. Na mestnih vpadnicah sta 
prednost za kolesarje že ukrepa izvedbe kolesarjem 
primernih intervalov in časovna prednost pred 
avtomobili pri prižigu zelene luči (kolesarski žep ali 
naprej pomaknjena stop črta za kolesarje). 

Postavitev semaforiziranih križišč z vidika pretočnosti 
za kolesarja ni najboljša rešitev, še posebno v primerih, 
ko se v štirikrakem križišču stika več prometnih 
sistemov z različnimi hitrostmi. Je pa varna rešitev z 
vidika prečkanja z različnih krakov križišča. Nizozemske 
študije so dokazale, da je na cestah, kjer promet v 
povprečju dnevno presega 10.000 do 20.000 vozil, 
izgradnja krožišča namesto semaforiziranega križišča 
za kolesarje bolj pretočna in varnejša rešitev.  

Glavne prometnice z omejitvijo hitrosti preko 50 km/h, 
ki običajno povezujejo mestno obrobje s središčem, 
so primerne tudi za kolesarski promet ob ustrezno 
urejenih kolesarskih stezah ali pasovih. S prilagoditvijo 
intervalov na semaforjih se lahko tudi kolesarjem ob 
mestnih vpadnicah izboljša nivo storitve in skrajšajo 
potovalni časi. 

Semaforizacija križišč se tako priporoča: 

• v križiščih neprednostnih lokalnih ali glavnih 
kolesarskih povezav s prometno bolj obremenjenimi 
prednostnimi cestami (obe cestišči več kot 1.000 
vozil na uro);

• na stičiščih neprednostnih kolesarskih povezav 
nižjih nivojev z izjemno prometnimi prednostnimi 
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kolesarjev se nahaja 4 do 5 m pred avtomobili preko 
celotnega voznega pasu. Površina za kolesarje naj 
bo označena z ustrezno velikim simbolom kolesarja. 
Kolesarski žep in naprej pomaknjen prostor za čakanje 
kolesarjev morata biti v celoti obarvana z univerzalno 
rdečo bravo za kolesarske površine.

Slika 102: Naprej postavljena STOP črta pred 
semaforiziranim križiščem
Vir:  Lastna kompilacija (Rudolph) na osnovi ERA 2010

Pri zarisu premaknjene stop površine za kolesarje ali 
“Advanced Stop Line” pa je to le na širini kolesarske 
steze naprej pomaknjena čakalna površina za kolesarje. 
Pri tem je treba izvesti tudi ustrezno napajalno stezo za 
kolesarje na čakalno površino. Nahaja se ob robu cestne 
površine in mora biti  predpisanih širin. Prednostna stop 
površina za kolesarje je pomaknjena naprej pred stop 
površino za motorna vozila, ki zavijajo desno. Torej, 
vozila, ki na vozišču za motorna vozila čakajo na zeleno 
luč za zavijanje desno, dobro vidijo čakajoče kolesarje, 
ki nadaljujejo pot naravnost. Poleg tega morajo vozniki 
avtomobilov pri zavijanju desno pozorno in previdno 
prečkati z rdečo označeno kolesarsko površino (ukrep 
pogosto uporabljajo na Danskem). Ukrep je primeren 
tam, kjer razlika v hitrostih med kolesarjem in 
avtomobilom ni večja od 50 km/h. 

Z zgoraj opisanima ukrepoma ali njuno kombinacijo 
kolesarji pridobijo časovno prednost pred avtomobili 
in tudi vidnost kolesarjev se poveča. Ob zeleni luči 
lahko prosto nadaljujejo pot pred avtomobili desno in 
naravnost kot tudi levo. Ob ustreznih implementacijah 
in promocijah lahko vsi zgoraj našteti ukrepi postanejo 
priljubljeni, uporabni in prepoznavni kot način ureditve 
pred semaforiziranimi križišči z manjšimi prometnimi 
gostotami (predvsem v naseljih). Trenutno v Sloveniji 
zgoraj našteti ukrepi še niso splošno uporabljeni in 
prepoznavni; nekateri se šele uvajajo, zato jih je treba 

v prometni sistem umeščati postopno, z veliko občutka 
ter odgovornostjo projektanta, ki oceni primernost 
implementacije. Ob vpeljavi novih prometnih sistemov 
je zelo pomembno izobraževanje, dobro obveščanje 
javnosti ter dobro označevanje z ustrezno signalizacijo.59

   

Na semaforiziranem prehodu za kolesarje, kjer je 
površina namenjena prečkanju kolesarjev ločena od 
površine za prečkanje pešcev, je svetlobni signal na 
semaforju “zeleni kolesar” ločen od svetlobnega znaka 
“zeleni pešec”. Priporoča se, da so prehodi izvedeni 
kolikor se le da pravokotno na cestišče, da je prečkanje 
hitrejše.

Sliki 103 in 104: Semaforizacija kolesarskih prehodov v 
Sloveniji
Vir:  Polona Andrejčič Mušič

Levo zavijanje za kolesarje je pogosto časovno 
zamuden in včasih tudi precej nevaren manever, tudi 
na semaforiziranih križiščih. Za prečkanje cestišča 
na levo so kolesarji običajno vodeni naravnost preko 
neprednostne ceste in nato prečno na prednostno 
prometnico zavijajo levo. Za tovrstno prečkanje 
porabijo veliko časa. 

Prednosti semaforiziranih križišč: 

• horizontalno in vertikalno označevanje kolesarskih 
površin, izboljšanje vidnosti kolesarjev ter 
povečanje varnosti in udobja kolesarjenja (premik 
stop linije pred avtomobile, prednostni zavijalni 
pasovi za levo in desno zavijanje), so ukrepi, ki 
so z nekaj razmisleka in truda hitro in učinkovito 

59  mag. Polona Andrejčič Mušič, univ. dipl. inž. grad.
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implementirani na večini primernih semaforiziranih 
križišč;

• izgradnja in označitev ustreznih prednostnih pasov 
za zavijanje (predvsem desno) lahko zmanjša 
čakalne čase za kolesarje; 

• izboljšanje intervalov v korist kolesarskih 
udeležencev lahko v semaforiziranih križiščih 
izredno skrajša čakalne in potovalne čase 
kolesarjev ter poveča kakovost storitev kolesarske 
infrastrukture.60

Slabosti semaforiziranih križišč: 

• velika semaforizirana križišča, ki urejajo 
pomembnejše prometnice, so za kolesarje precej 
neprimerna in nevarna, saj povečajo možnosti 
trčenj in podaljšajo potovalne poti kolesarjev;

• tudi dobro označene kolesarske površine in 
urejena križišča so primerna predvsem za izkušene 
kolesarje, medtem ko je za manj izkušene 
uporabnike kolesa in otroke brez spremstva 
starejših še vedno treba najti ustrezne alternative 
po manj prometnih in varnejših voziščih;

• urejanje križišč in intervalov voženj na način, 
ki preferira kolesarski promet, bo nedvomno 
povečalo intervalne čase za motorizirana vozila, 
zato so tovrstni ukrepi primerni le na točkah, kjer 
je trenutno ali pričakovano število kolesarjev večje 
kot na preostalem delu kolesarske infrastrukture.61

 

Kadar gostota prometa v semaforiziranih križiščih ni 
preobsežna in se prometni planerji odločijo zmanjšati 
prometne zastoje v času prometnih konic, je primerneje 
kot semaforizirano križišče zgraditi krožišče. Če 
je semaforizirano križišče preveč prometno, je 
priporočena ločena infrastruktura za motorizirane in 

šibkejše udeležence v prometu. 

10.2 “Zeleni val” za kolesarje

Ker semaforizirana križišča prvenstveno urejajo 
prometne tokove motoriziranih vozil in se pri tem 
zahteva čim bolj optimalna pretočnost ceste, so čakalni 
časi za pešce in kolesarje relativno visoki, medtem ko je 
njim namenjen čas za prečkanje ceste relativno kratek. 
Če se v križišču ustavi več kolesarjev, lahko problem 
predstavljata tudi gneča in dolga kolona kolesarjev, ki 
čakajo na zeleno luč. Posledično lahko pride do tega, 
da kolesar zato ne ujame zelene luči in gre nedovoljeno 
naravnost v rdečo. Če želimo povečati pretočnost in 
kakovost glavne prometne mreže kolesarjev, lahko 

60  Vir odstavka: konzorcij PRESTO(2011h)
61  Vir odstavka: konzorcij PRESTO(2011h)

z zmanjšanjem čakalnih časov za kolesarje izrazito 
zmanjšamo potovalne čase in s tem povečamo kakovost 
ponujene storitve za kolesarje. 

Ustrezen ali najboljši čakalni čas za kolesarje v 
semaforiziranih križiščih je 15 sekund, medtem ko 
povprečno čakanje več 20 kot sekund po evropskih 
standardih ni primerno (kot povprečen čas čakanja 
se upošteva polovica časa čakanja pri rdeči luči). Pri 
prečkanju nesemaforiziranih križišč so čakalni časi 
običajno krajši, z izjemo v prometnih konicah, ko je 
čakalni čas lahko do štirikrat daljši. 

Priporočen največji dovoljeni čakalni čas kolesarjev 
naj bi bil v mestih do 90 sekund in izven mesta do 
100 sekund. Kot največji čas se obravnava celoten čas 
intervala rdeče luči za kolesarja. Zaradi varnosti je v 
praksi najobičajnejši čakalni čas kolesarjev približno 120 
sekund, kar je nepotrebno dolg interval. Z zmanjšanjem 
čakalnega časa za kolesarje lahko v nekaterih primerih 
izboljšamo tudi pretočnost drugih oblik prometa. 

Ločeni semaforji za kolesarje lahko na različne načine 
kolesarjem podaljšajo zeleni interval.

Če se zelena luč za kolesarje pokaže pred zeleno lučjo za 
avtomobile (2-3 sekunde), kolesarji pridobijo dodatno 
časovno in varnostno prednost v križiščih. To kolesarjem 
omogoča prečkanje križišča pred motoriziranimi vozili, 
zaradi česar so tudi bolj vidni. Ukrep je še posebno 
primeren v križiščih, kjer veliko kolesarjev zavija 
levo in večje število avtomobilov zavija desno. Učinek 
ukrepa je podoben zamaknjeni stop liniji za kolesarje, 
opisani v predhodnih poglavjih.

Kjer je to mogoče, imajo lahko kolesarji dovoljenje 
nadaljevanja poti hkrati s prometnimi smermi, ki se v 
križišču ne križajo s kolesarji.

V Sloveniji ne uporabljamo v tujini uveljavljenega 
sistema, da imajo vsi kolesarji in običajno tudi pešci, 
čakajoči v križišču, hkrati zeleno luč, ne glede na smer 
potovanja. V tem času ves motoriziran promet stoji, 
pri čimer so onemogočeni vsi konflikti motoriziranih in 
nemotoriziranih oblik prometa. Res pa je, da se poveča 
možnost konfliktov med kolesarji, ki pa so manj nevarni 
in z blažjimi posledicami. Negativna stran ukrepa je, da 
se s tem povečajo čakalni časi za motoriziran promet, 
zaradi česar je ukrep primeren predvsem v mestnih 
središčih, kjer je razmerje čakajočih izrazito v korist 
nemotoziranim sredstvom. 
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Kjer nižje obremenjena kolesarska infrastruktura 
prečka prometno prednostno cesto oziroma je nevarnost 
spregledanja kolesarjev v križišču prevelika, se lahko 
postavi semafor, ki kolesarjem omogoči zeleno luč ob 
predhodnem pritisku na gumb za prečkanje; čakalni čas 
kolesarjev naj bo tu minimalen. 

Prednost kolesarjev se lahko uveljavlja tudi z 
implementacijo senzorjev za detekcijo vozil. Zelena 
luč za kolesarje je lahko prižgana toliko časa, dokler na 
neprednostni cesti ni drugih čakajočih motornih vozil, 
ki bi se želeli vključiti na prednostno cesto (detekcija 
motornih vozil). Mogoča je tudi vgradnja detektorjev za 
kolesarje, ki kolesarjem omogočajo zeleno luč, dokler 
je le-teh zadostno število. Slabost ukrepa je, da se 
čakalni časi drugih udeležencev v prometu podaljšajo, 
skupni potovalni čas pa postane nepredvidljiv.

Uspešni so tudi odštevalniki časa, ki prikazujejo čas 
do prižiga zelene luči za kolesarje. Raziskave na 
Nizozemskem kažejo, da se ob gledanju na odštevalnik 
kolesarjem zdi čakalni čas dvakrat krajši, . manj 
kolesarjev pa prečka križišče pri rdeči luči. Postavitev 
odštevalnika ni smiselna pri intervalih, ki so odvisni od 
detekcije vozil ali pri zelenih lučeh “na pritisk”, saj 
pri tem čakalni čas kolesarjev in drugih udeležencev v 
prometu ni vnaprej znan. 

Prednost kolesarjev v križiščih se omogoča tudi brez 
ločenih semaforjev za kolesarje. Ob ustreznih frekvencah 
(intervalih) se lahko “grupira” vse levo zavijajoče 
udeležence v prometu v enem intervalu, vključujoč:

• kolesarje: medtem ko morajo tisti, ki peljejo 
naravnost, čakati, imajo levo zavijajoči zeleni 
interval. To omogoča varno in hitro zavijanje 
brez konfliktov. Zeleni interval za levo zavijajoče 
kolesarje je lahko dvojen, saj se hkrati lahko dovoli 
zavijanje levo in vožnja naravnost. Ta način podvaja 
interval za kolesarje, a hkrati zmanjša interval za 
preostala vozila.

• motorizirana vozila: kot je to praksa za motoriziran 
promet, se lahko zaporedni intervali v križiščih 
ujemajo tudi za kolesarski promet. Tovrstni ukrep 
se lahko izvede na glavnih kolesarskih stezah ali 
pasovih, če so križišča dovolj blizu (približno 100 m). 
Če so križišča preveč oddaljena, se kolesarji razdelijo 
v različne “hitrostne skupine”, kar izniči prednost 
zelenega vala. V kombinaciji z detekcijo kolesarjev 
je ukrep lahko zelo učinkovit, saj se   zeleni val 
izključi, ko ni veliko kolesarjev, in omogoči prednost 
ostalim vozilom.62

62  Vir odstavka: konzorcij PRESTO(2011h)

11. Kolesarska souporaba pasov za 
avtobuse in taksije 

V Sloveniji je prometni pas za vozila javnega prevoza 
potnikov – rumeni pas – po Pravilniku o prometni 
signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah 
rezerviran izključno za ta vozila in po tem pasu vožnja 
drugim vozilom, tudi kolesarjem, ni dovoljena. 

Kljub temu so v tujini v nekaterih mestih, avtobusom 
in taksijem namenjeni posebni pasovi, primerni tudi za 
izvajanje kolesarskega prometa. Predstavljajo namreč 
privlačen del prometne infrastrukture, s katerimi 
se lahko skrajšajo potovalne poti in časi kolesarjev, 
pri čimer je varnost vseh udeležencev prvi element 
odločitve o dovoljevanju tovrstne integracije. Mešanje 
kolesarjev in avtobusnega prometa je primerno na 
odsekih ali lokacijah, kjer avtobusni promet ne presega 
hitrosti prek 30 km/h in širina prostora avtobusom 
omogoča varno prehitevanje kolesarjev. Priporočena 
širina pasu je 4,6 m, najmanjša priporočena je 4,25 m; 
pas ne sme biti ožji od 3 m. 

Najmanjša širina naj bo uporabljena v najmanjšem 
možnem obsegu in le tam, kjer prostorske omejitve ne 
dovoljujejo dodatne razširitve pasu ali izgradnje ločene 
kolesarske infrastrukture. Integracija ni primerna na 
daljših in neprekinjenih odsekih rumenega pasu (kjer 
je med posameznimi postajališči ali križišči več 100 
m), saj avtobusi pridobijo preveliko hitrost za varno 
prehitevanje kolesarjev. 

Slika 105: Kolesarjenje je po skupnem voznem pasu za 
avtobuse in kolesa, ki omogoča prehitevanje kolesarjev, 
Pariz (Francija) 
Vir:  web.pdx.edu



126 

Sobivanje avtobusov in kolesarjev se običajno ne 
izvaja kot prva izbira urejanja problematike kolesarske 
infrastrukture, saj se uporablja predvsem na lokacijah, 
kjer prostor ne omogoča izgradnje ločene kolesarske 
steze ali pasu. Z vidika varnosti je še vedno primerneje 
obstoječi cestni pas ali parkirne površine spremeniti v 
varnejšo kolesarsko infrastrukturo. 

V Sloveniji posebne prometne pasove za vozila 
javnega prevoza potnikov - rumene pasove - v glavnem 
označujemo na večpasovnih cestah (mestnih vpadnicah), 
kjer se tako ali tako priporoča ločevanje kolesarskega in 
motornega prometa. To pomeni zagotovitev samostojnih 
kolesarskih površin, torej, tu ni potrebe po souporabi 
prometnega pasu za vozila javnega prevoza potnikov 
in za kolesarje. Poleg tega so v tujini tovrstni pasovi 
večinoma ločeni od ostalih pasov za motorna vozila 
z nivojskim ločilnim vzdolžnim pasom, kar prikazuje 
zgornja slika. Takih ureditev v Sloveniji nimamo. 

Tovrstne rešitve so primerne za mesta, ki so šele 
pričela z aktivnim uvajanjem kolesarskega prometa. 
Običajno je kombiniranje kolesa in avtobusa primerno 
v ožjih predelih starih mestnih jeder, kjer souporaba 
predstavlja enega izmed kompromisov za splošno 
zboljšanje pogojev kolesarskega prometa. 

Vsem prednostim navkljub je treba upoštevati, da ima 
souporaba kolesarskih in avtobusnih površin omejene 
prednosti za kolesarje. Medtem ko so bolj izkušeni 
in hitrejši kolesarji veseli možnosti povečanja svojih 
potovalnih hitrosti, pa je počasnejšim kolesarjem 
običajno neprijetno voziti med velikimi avtobusi in 
se prehitevajočega avtobusa pogosto ustrašijo. Prav 
tako tovrstno kombiniranje ni primerno za otroke. 
Kombiniranje kolesarskih in avtobusnih površin je 
tako bolje kot sploh ne-imeti kolesarske površine, a je 
verjetnost, da bo tovrstna infrastruktura privlačna za 
večje število kolesarjev v prometu, izjemno majhna. V 
nekaterih šolah ob učenju vožnje s kolesi otroke dodatno 
navajajo na vožnjo mimo večjih stoječih motoriziranih 
vozil (avtobusi, kombiji). Izkušnje iz Bolzana kažejo, 
da otroci tako kasneje bolj varno reagirajo ob hrupu in 
masi tovrstnih vozil.

Neustrezno je tudi načrtovanje kombiniranja koles 
in avtobusov v zameno za izgradnjo druge kolesarske 
infrastrukture. Postavitev ločenih površin za kolesarje 
je še vedno boljša in varnejša možnost, ki privablja 
večje število kolesarjev. Treba pa se je zavedati, da 
se je ob izgradnji varnejše infrastrukture pogosto 
treba odpovedati drugi infrastrukturi, namenjeni 
motoriziranim oblikam prometa, ali zoožati površine za 
pešce.63 

63  Vir odstavka: konzorcij PRESTO(2011h)

11.1 Kolesarske površine na območju 
avtobusnih postajališč

Načrtovanje in izgradnja novih avtobusnih postajališč 
mora biti izvedena tako, da dodatno ne ogroža varnosti 
in udobja kolesarjev. Izven mestnih središč, kjer je gos-
tota mreže avtobusnih postajališč redkejša, je smiselno 
postaviti dodatna kolesarska stojala. Z varno hrambo 
koles tako uporabnikom javnega prometa omogočimo 
zmanjšanje potovalnih časov do postajališč in s tem 
poskrbimo za dodatno uspešno integracijo prometnih 
sistemov.64  

Če kolesarje pred območjem avtobusnega postajališča 
vodimo po kolesarskem pasu, je možno direktno voden-
je kolesarskega pasu mimo niše za ustavljanje avto-
busa, ali pa kolesarski pas vodimo v obliki kolesarske 
steze za čakališčem potnikov. Pri prvi možnosti obstaja 
za vozečega kolesarja nevarnost konflikta pri uvozu 
avtobusa na oziroma izvozu s postajališča, pri sledn-
ji pa pogosto prihaja do konflikta med pešci in kole-
sarji. Zato morajo biti kolesarske površine opazne in 
omogočati neovirano vožnjo kolesarja mimo območja 
avtobusnega uvoza na oziroma izvoza s postajališča, ali 
mimo območja, kjer potniki čakajo oziroma vstopajo 
na avtobus. Priporoča se obarvanje kolesarskih površin, 
kar bistveno pripomore h varnosti predvsem kolesarjev 
in pešcev.65  

Slika 106: Kolesarski pas na območju avtobusnega 
postajališča- direktno vodenje Brezovica pri Ljubljani
Vir:  Polona Andrejčič Mušič

64  Vir odstavka: SEStran (2008)
65  Vir odstavka: SEStran (2008)
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Slika 107: Kolesarski pas na območju avtobusnega 
postajališča za čakališčem v okolici Vrhnike
Vir:  Polona Andrejčič Mušič

11.2 Parkiraj in se pelji

Na obrobju večjih krajev in mest je treba zagotoviti 
večja parkirišča ter varne kolesarnice ali mesta za 
izposojo koles. Tako lahko dnevni migranti iz okoliških 
krajev svoje osebno vozilo pustijo na tem parkirišču 
in pot nadaljujejo s kolesom ali javnim potniškim 
prometom.

Slika 108: Znak “Parikraj kolo in se pelji”
Vir:  Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na 
javnih cestah

12. Urejanje mostov in podvozov 
oziroma tunelov za kolesarje 

Za kolesarje obstajata predvsem dve obliki ovir, ki 
običajno preprečujeta ravno nadaljevanje poti in silita 
v obvoze: prečkanja nevarnih cest in križišč (četudi 
so zgrajena v obliki krožišč ali so semaforizirana) ter 
fizične ovire, kot so reke, kanali ali železniški tiri. 
Na mestnih območjih se za premagovanje večjih ovir 
predlaga izgradnja mostov ali tunelov/podvozov 
predvsem zaradi: 

• izboljšanja neposredne povezljivosti kolesarske 
infrastrukture: izogibanje in obvozi izrazito 
podaljšajo potovalne čase in zmanjšajo privlačnost 
kolesarskega omrežja;

• izboljšanja varnosti: žal nobena implementacija 
ustrezne in varne kolesarske infrastrukture ne 
zagotavlja popolne varnosti kolesarjev pri nivojskem 
križanju ali prehodih preko cest.

Izgradnja tunelov ali mostov, namenjenih za kolesarje 
in druge nemotorizirane udeležence v prometu, je 
smiselna predvsem v križanjih z zelo prometnimi 
mestnimi vpadnicami ali obvoznicami. 

Še posebno je to priporočljivo na območjih, kjer:

• kolesarska steza prečka mestno vpadnico ali 
obvoznico (na primer avtocestni mestni obroč) z 
omejitvijo hitrosti več kot 70 km/h;

• kolesarska povezava ob ali na lokalni cesti z več 
kot 500 vozili na uro prečka zelo prometno glavno 
cesto (več kot 1.500 vozil na uro), še posebno, 
ko je kolesarska povezava glavna ali pogosto 
uporabljena lokalna povezava; 

• kolesarska povezava ob prometni mestni vpadnici 
(več kot 1.000 motornih vozil na uro) prečka drugo 
prometnejšo mestno žilo (1.500 vozil na uro).

Za varnost in ugodno počutje kolesarjev je zelo 
pomembno pravilno načrtovanje podvozov, ki so za 
izven nivojsko križanje kolesarskih površin z drugimi 
prometnimi površinami bolj primerni kot nadvozi. 
Hitrost, ki jo kolesar pridobi pri vožnji v podvoz, mu 
pomaga pri vožnji navzgor, višinska razlika, ki jo mora 
premagati pri vožnji skozi podvoz, je manjša, bistveno 
manjši je tudi vpliv vetra. Podvozi manj obremenjujejo 
okolje, klančine, ki vodijo v podvoz in iz njega, 
so krajše. Pri načrtovanju podvozov so pomembna 
naslednja dejstva:

• optimalna vidljivost z vseh smeri;

• čas vožnje v podvozu naj bo za kolesarja čim 
krajši;
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• podvoz naj ne povzroča občutka utesnjenosti.66 

Omenjene fizične ovire so problematične za kolesarje 
predvsem zaradi dejstva, da so varna prečkanja preko 
njih preredka, kar kolesarjem povzroča dodatne obvoze 
in neljubo podaljšanje potovalnih poti in časov. 

Pri izgradnji nove prometne infrastrukture v mestih 
načrtovalci prepogosto pozabljajo na možnosti varnega 
in prijetnega prečkanja tovrstnih ovir. Prepogosto pa 
se celo dogaja, da se zaradi varnosti odstranjujejo 
posamezna prečkanja. Ker odstranitev kolesarske ovire 
pogosto ni mogoča, je ob ustrezni predhodni študiji 
upravičenosti ukrepa in ob celovitem načrtovanju 
kolesarske mreže na širšem območju primerno zgraditi 
ustrezne izven nivojske prehode kolesarjev preko ali 
pod tovrstnimi ovirami, torej kolesarski podvoz/tunel 
oziroma kolesarski most/nadvoz. 

Oba imata svoje prednosti in slabosti, ki poleg ostalih 
faktorjev (lokacija, sredstva, prostorske omejitve) 
vplivajo na končno odločitev. Če ne upoštevamo 
posameznih specifikacij, lahko v grobem trdimo, da so: 

• podvozi/tuneli za kolesarje bolj primerna rešitev, 
vendar so dražji in so lahko ob slabem načrtovanju 
in izgradnji precej nevarni (slaba osvetlitev, 
odvodnjavanje, vandalizem);

• nadvozi/mostovi so praviloma cenejši kot podvozi 
ter pogosto predstavljajo močan on pozitiven 
element v prostoru; kolesarjem in drugim 
omogočajo razglede in občutje varnosti, vendar 
zaradi običajno večjih naklonov od kolesarjev 
zahtevajo več energije za prečkanje; za prečkanje 
rek oziroma drugih vodnih ovir so bolj primerni 
kolesarski mostovi.

Merilo Kolesarski most Kolesarski tunel

Udobje

- Sprva potrebno vzpenjanje + Sprva vožnja navzdol (pridobivanje hitrosti za 
vzpon)

-
Pri prečkanju pomembnejših promet-
nic (avtobusi in tovornjaki) je potrebno 
načrtovati višji most

+ Običajno nižji in manj strmi nakloni

- Vremenski vplivi (veter, dež) + Zavetje pred vremenskimi vplivi

Osebna varnost
+ Občutenje varnosti in odprtega prostora - Vzbuja neprijetne občutke, če tunel ni pretočen; 

če je tunel na samem, je neprijeten za uporabo

- Lahko privlači brezdomce in vandalizem

Vplivi na izgled 
pokrajine

- Močan vidni učinek, je nad površjem z 
daljšimi vzponi + Omejen vizualni učinek, pod zemljo in krajši 

vzponi

+ Močan arhitekturni in vizualni značaj - Omejen vizualni in arhitekturni značaj

Stroški + Običajno cenejši za izgradnjo - Običajno dražji, predvsem zaradi potrebne 
izgradnje sistemov odtekanja voda

66  Navodila za projektiranje kolesarskih površin, DRSC, 2000

Na mestih, kjer je to izvedljivo in smiselno, se predlaga 
znižanje ali povišanje nivoja glavne prometnice pod 
ali preko katere načrtuje tunel ali most. S tem se 
zmanjšajo nakloni za kolesarje, saj je zaradi povišanja 
ceste tunel potrebno manj poglobiti, medtem ko je z 
znižanjem višine cestišča (vkop cestišča) potreben nižji 
most. Izgradnja podvoza/tunela je primerna tudi pod 
prometnejšimi krožišči, kar je zaželeno tako z vidika 
varnosti kot tudi z vidika zagotavljanja neoviranih 
prometnih tokov kolesarjev. Ob izgradnji podvozov/
tunelov ne smemo pozabiti na namestitev ustrezne 
razsvetljave, še bolje pa je, da so tuneli čim krajši ali 
prekinjeni z vmesnimi prostori, kjer v tunel sije dnevna 
svetloba. Tovrstni ukrepi in infrastruktura ne smejo biti 
upravičeni zgolj z izboljšanjem pogojev za kolesarjenje 
v mestih, temveč morajo biti razumljeni v kontekstu 
izboljšanja kakovosti življenja vseh prebivalcev v mestu 
(manj možnosti za nesreče, večje hitrosti osebnih vozil, 
dodatne površine za pešce in rekreacijo).67 

Pri izvedbi daljinskih kolesarskih povezav, ki potekajo 
izven naselja po zelo raznolikem terenu, velikokrat 
naletimo na ovire, ki jih je treba premostiti z kolesarskimi 
podvozi/tuneli ali kolesarskimi nadvozi/mostovi. V 
ta namen lahko izkoristimo že obstoječe objekte, 
če imajo zadostne širine za integriranje kolesarskih 
površin z drugimi prometnimi površinami, sicer pa po 
preučitvi upravičenosti investicije predvidimo izgradnjo 
samostojnega premostitvenega objekta za kolesarje. Pri 
umeščanju premostitvenih objektov moramo upoštevati 
pogoje drugih upravljavcev (vodnogospodarsko, 
naravovarstveno, kulturnovarstveno in druga soglasja), 
ki narekujejo obliko in način izvedbe objekta.68 

67  Odstavek je povzet po konzorciju PRESTO consortium (2011g)
68 mag. Polona Andrejčič Mušič, univ. dipl. inž. grad.

Preglednica 4: Primerjava načrtovalskih meril za izbor mostu ali tunela za kolesarje
Vir: Konzorcij PRESTO -  Grade Separation



129 

Drugi del: Kolesarska infrastruktura 

Slika 106: Samostojni kolesarski nadvoz čez avtocesto – 
državna kolesarska povezava med Škofijami in Koprom 
Vir:       Foto Arhiv DRSC 

Slika 107: Kolesarski tunel med Izolo in Strunjanom – star 
tunel opuščene železniške trase, ki je nekoč povezovala 
Trst s Porečem  (Parenzana)
Vir: Polona Andrejčič Mušič

Slika 108:  Kolesarski most na državni kolesarski povezavi 
Parenzana v Bertokih
Vir: Polona Andrejčič Mušič

Za zgornji ustroj kolesarske površine na premostitvenih 
objektih je treba uporabljati nedrseče materiale, torej 
materiale, ki omogočajo zadostno oprijemljivost med 
kolesom in podlago (nakloni, vlaga itd). Kolesarske 

podhode/tunele in kolesarske nadvoze/mostove je 
treba primerno vzdrževati, saj luknje v manj vidnem 
kolesarskem tunelu ali slabo vzdrževana ograja na 
kolesarskem mostu lahko predstavljajo potencialno 
nevarnost za kolesarja. 

Slika 109:  Samostojni kolesarski most na državni kolesarski 
povezavi v Martuljku 
Vir: Polona Andrejčič Mušič

12.1 Načrtovanje kolesarskih podvozov 
oziroma tunelov

Ob načrtovanju kolesarskih podvozov/tunelov je 
ključnega pomena ustrezna določitev oblike in 
dimenzij, ki omogočajo varno vožnjo in hkrati 
uporabnikom dajejo občutek osebne varnosti, svetlosti 
in odprtosti prostora. Ozek, nizek, temen in skrit 
podvoz/tunel bodo kolesarji uporabljali le, če bo 
zares nujno, oziroma skorajda nikoli, če bodo na voljo 
prijetnejše alternative. Pri načrtovanju morajo biti 
upoštevana sledeča priporočila: 

• tuneli naj ne bodo pregloboko pod nivojem 
površine; če to ni mogoče, naj se za približno 2 
m poviša cestišče, pod katerim poteka kolesarski 
tunel, kar zmanjša potrebo po globokem tunelu 
in prav tako zmanjša probleme z odtekanjem 
meteorne vode;

• dimenzije tunela naj bodo kolikor se da “udobne” 
in primerne za kolesarje; višina tunela naj bo vsaj 
2,5 m in širina vsaj 3,5 m (dvosmeren kolesarski 
promet);

• na voznih površinah naj naklon ne bo večji kot 1 m 
globine na 20 m dolžine oz. 3 %. radiji morajo biti 
blagi in zadostnih širin; če je zaradi pomanjkanja 
prostora podvoz namenjen tako pešcem kot tudi 
kolesarjem in je dostop urejen s stopnicami, 
morajo biti vzporedno s stopnicami obvezno tudi 
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rampe za dostop s kolesom (ročno potiskanje 
kolesa), katerih naklon ni večji od 25 %. 

• pri načrtovanju naj se vhodi in izhodi iz podvozov/
tunelov ohranjajo vizualno odprti in nezastrti; pred 
podvozi naj bo zagotovljena zadostna preglednost 
(čim manj višjega zelenja ali ostalih ovir), ki bi 
zmanjšale vidnost in omogočale skrivanje; boljši so 
podvozi z čim manj zavoji in robovi, pri čemer naj 
bo izstop iz podvoza viden že pri uvozu v podvoz, 
kar omogoča videnje kolesarjev prihajajočih iz 
nasprotne strani;

• izogibati se je treba oblikovanju ravnih obrobnih 
sten podvozov, ki se nenadoma končajo; proti vrhu 
naj se podporne stene umikajo (razširijo), s čimer 
se poveča občutek odprtosti; 

• če je mogoče, naj bodo na stropu odprti prostori, 
preko katerih lahko tunel osvetljuje tudi dnevna 
svetloba; izgradnja podvoza pod krožiščem naj 
pušča srednji del krožišča odprt, s čimer se dodatno 
izboljšata vidnost in pregled nad celim podvozom, 
še posebej, če so prisotni zavoji ali druge ovire;

• vgradi naj se kakovostna in pred vandalizmom 
varna razsvetljava; svetloba naj bo dovolj močna, 
da omogoča prepoznavanje obrazov;

• če je tunel namenjen tudi uporabi pešcem, naj se 
za njih izgradi ločena peš steza eni strani, ki naj 
ne bo ožja od 1m;

• kjer je to uporabno in je tunel daljši, naj bo 
zgrajenih več vhodov; dodatna stopnišča s klančino 
naj omogočijo povezave tunela z bližnjimi 
(vmesnimi) cestišči nad tunelom.69 

Slika 110: Vhod v podvoz v Ljubljani 
Vir: Polona Andrejčič Mušič

69  Prirejeno po konzorcij PRESTO (2011g)

Slika 111: Podvoz za kolesarje in pešce Tivoli v Ljubljani 
Vir: Polona Andrejčič Mušič

Slika 112:  Podvoz za kolesarje in pešce pod železniško 
progo v Ljubljani 
Vir: Polona Andrejčič Mušič

Slika 113:  Kolesarski tunel v Zwolleju (Nizozemska) 
Vir: ten Klooster
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12.2 Načrtovanje kolesarskih nadvozov 
in mostov 

Pri načrtovanju kolesarskih mostov je ključnega 
pomena znižanje višine mostu na najnižjo možno višino 
in nudenje kolesarjem občutje udobja in varnosti. Zato 
je treba upoštevati:

• mostovi naj bodo čim nižje nad nivojem ovire, ki 
jo premoščamo; z znižanjem podvozne ceste se 
zmanjša naklon dostopa na most;

• širina mostu naj bo vsaj 3,5 m (dvosmeren 
kolesarski promet); vzpon naj bo največ 1 m na 20 
m dolžine, oziroma do 3 %;

• na mostu se zahteva vertikalni prosti profil za 
kolesarja vsaj 4,5 m, pri čemer naj se obravnava 
tudi možnost varovanja mostu ter kolesarjev pred 
vremenskimi vplivi;

• ograja naj bo visoka vsaj 1,2 m, s čimer se ob 
morebitnem padcu kolesarjev na mostu prepreči 
padec preko ograje (tsc 02.210 : 2010, varnostne 
ograje, pogoji in način postavitve);

• ob pomanjkanja prostora za izgradnjo manj 
strmega vzpona je pri vzponu treba premostitev 
izvesti dvostopenjsko z vmesnim ravnim podestom, 
kjer se kolesar za trenutek odpočije in nabere 
hitrost za nadaljevanje vzpona; ob izgradnji 
klančin v obliki spiral tovrstne vmesne ravnine niso 
primerne. 

• če ni prostora za vzdolžen klanec ustreznega 
naklona na most, naj se zgradijo dostopne 
stopnice, ki imajo na obeh straneh klančino za 
ročno potiskanje kolesa; zaradi sestopanja s kolesa 
to sicer ni najboljša rešitev, vendar je to rešitev 
tudi mogoče uporabiti, če je klančina zgrajena na 
način, ki omogoča čim lažje sestopanje in omogoča 
širšo uporabo.

• klančine za ročno potiskanje kolesa naj bodo iz 
nedrsečega betona, katerega naklon ni večji od 25 
%; na že obstoječih stopnicah brez klančine naj 
se rampa za dovoz koles postavi na same stopnice 
montažno in naj bo narejena iz kovinskega 
materiala (eventualno prekrita z gumo); 

• širina klančine naj bo vsaj 0,08 m do 0,12 m in vsaj 
nekaj centimetrov odmaknjena od roba stopnišč;

• držalo za roke naj bo postavljeno tesno ob steni, 
da se ga ročaji kolesa ob vzponu ali spustu ne 
dotikajo;

• za dodatno pomoč in dostopnost so lahko zgrajena 
dvigala, a le ko drugačno vodenje kolesarjev ni 
mogoče; vendar to pomeni dodatno čakanje na 
dvigalo in vzame veliko časa.

Slika 114:  Most za kolesarje in pešce v Ljubljani 
Vir:        Polona Andrejčič Mušič

Slika 115: Nadvoz za kolesarje in pešce v Kosezah v 
Ljubljani 
Vir:        Polona Andrejčič Mušič

Za prečkanje kolesarskega nadvoza/mostu so še vedno 
najboljši navadni dostopi z nizkimi nakloni in brez 
stopnic. Dostopi, pri katerih je treba sestopiti s kolesa, 
praviloma niso primerni in pridejo v poštev le takrat, 
ko res ni druge prostorske možnosti za izvedbo pravega 
in kolesarjem prijaznejšega dostopa z nizkimi nakloni.70

70  Odstavek je povzet po konzorciju PRESTO (2011g) 
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1.  Servisne storitve kot del 
integriranega kolesarskega 
sistema  

Znotraj celovite kolesarske strategije moramo pri 
promociji kolesarjenja kot vsakdanjega načina prevoza 
misliti tudi na servisne storitve za kolesarje. Te 
pripomorejo k temu, da je kolesarjenje v mestu lažje 
oz. da hitreje najdemo pravo pot, varno parkirišče 
za kolo, kolesarski servis ali trgovino s kolesi in 
kolesarsko opremo ipd. oziroma zagotovijo, da nam 
okvaro na kolesu nekdo popravi, da se lahko udeležimo 
usposabljanja za varnejše kolesarjenje, samo-popravilo 
ali predelavo kolesa, da si lahko izposodimo mestno 
kolo, da imamo na voljo varovano parkirišče za kolesa 
tik ob železniški ali avtobusni postaji itd. 

To poglavje predstavlja ukrepe za zagotavljanje 
storitev, ki pomembno prispevajo k izboljšanju podobe 
kolesarjenja v mestu in ljudi spodbujajo, da se na 
pot v službo, po obiskih in opravkih v mestu podajo s 
kolesi. Kakovostne storitve za kolesarje skupaj z boljšo 
kolesarsko infrastrukturo pomembno prispevajo k večji 
privlačnosti kolesarjenja.  

Namen predstavljenih študij primerov in primerov 
že uveljavljenih storitev je spodbuditi prenos oz. 
prilagoditev zamisli za vzpostavitev podobnih storitev 
za kolesarje tudi v vašem mestu. 

2. Informacijske storitve

Splošne informacije o kolesarjenju, o kolesarski 
infrastrukturi, servisih in drugih zadevah, povezanih s 
kolesarjenjem, so pomemben del kolesarjem prijazne 
mobilnostne politike. Zato moramo skrbno razmisliti 
o tem, komu, kdaj, kje in kako bomo posredovali 
informacije, ki jih potrebuje, da bi (več) uporabljal kolo 
na vsakodnevnih poteh ter za izlete in na počitnicah. 
Vse, kar je kolesarjem na razpolago, bodo namreč 
ti uporabili šele, ko bodo o tem na primeren način 
obveščeni oz. ko bodo točno vedeli, kaj vse jim je na 
voljo. Poleg informacijske funkcije ima posredovanje 
informacij pomembno vlogo tudi pri promociji in 
marketingu kolesarjenja.

Informacije so večplastne. Razlikujemo med splošnimi, 
lokalnimi in strokovnimi informacijami o kolesarstvu. 
Splošne informacije vsebujejo različne podatke o 
kolesarjenju kot načinu prevoza, tehničnih vidikih 
koles, kolesarjenja in kolesarske opreme. Lokalne 
informacije običajno vsebujejo različne podatke o 

lokalni mreži kolesarskih poti, lokacijah in obratovalnih 
časih kolesarskih trgovin in servisov, najbolj zanimivih 
kolesarskih destinacijah oz. kolesarskih poteh do najbolj 
pomembnih krajevnih destinacij itd. Tako informacije 
splošnega kot lokalnega značaja so usmerjene h 
kolesarjem, strokovne informacije pa so namenjene 
strokovnjakom, ki so vključeni v načrtovanje kolesarske 
infrastrukture, projektiranje in izvedbo kolesarskih poti 
ter promocijo različnih vrst kolesarjenja oz. promocijo 
kolesarjenja med različnimi ciljnimi skupinami. 

2.1 Lokalne informacije o kolesarstvu

Poleg posredovanja informacij o dobrobitih in 
možnostih kolesarjenja kot načina vsakdanjega prevoza 
je pomembno, da so prebivalci in obiskovalci ustrezno 
obveščeni o kolesarski infrastrukturi, dogodkih, 
storitvah, prireditvah in ugodnostih za kolesarje, prav 
tako pa tudi o morebitnih nevarnih mestih oz. ukrepih, 
kako zmanjšati tveganja, povezana s kolesarjenjem 
na določenem območju. Kolesarska infrastruktura in 
storitve bodo služile svojemu namenu le, če se bodo 
ljudje zavedali možnosti njihove uporabe, če bo 
posredovanje informacij o teh možnostih dovolj ažurno 
in če bo način posredovanja informacij takšen, da bo 
ljudi spodbujal k uporabi. Zato je pomembno, da so 
prebivalcem in obiskovalcem na voljo spletni in običajni 
zemljevidi kolesarskih poti, brošure o kolesarskih 
dogodkih, storitvah in destinacijah, koledarji kolesarskih 
prireditev itd. Spodnji primeri vam bodo dali nekaj idej 
o tem, katere ukrepe za boljše informiranje bi bilo 
primerno izvesti tudi v vašem kraju oz. regiji.

2.1.1 Lokalne kolesarske karte, planerji poti 
in spletne aplikacije 

Karta kolesarskih povezav oz. poti in cest, primernih 
za kolesarjenje, je pomembno orodje za odločanje 
posameznikov in družin o tem, ali bodo pot opravili s 
kolesi oz. po kateri poti se bodo do cilja podali s kolesi. 
Karta lahko vsebuje tudi informacije o intenzivnosti 
prometa, vrsti kolesarskih poti, njihovem tlakovanju 
in zahtevnosti. Priporočljivo je tudi, da vsebuje 
informacije o kolesarskih parkiriščih, počivališčih, 
trgovinah, servisih, prenočiščih itd. Spletna inačica pa 
lahko vsebuje še več informacij, npr. tudi o razdaljah 
med posameznimi destinacijami, predvidenih časih, 
potrebnih za pot z ene na drugo destinacijo, morebitnih 
vzdrževalnih delih in z njimi povezanimi obvozi, 
lahko pa tudi informacije o kolesarskih dogodkih in 
prireditvah. Ob pomanjkanju denarja za začetek 
zadostuje že spodobna zgibanka, ki prikazuje osnovno 
mrežo kolesarskih poti in lokacije osnovnih storitev 
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Sodobno dopolnilo – ne pa tudi nadomestilo – običajnih 
natisnjenih kolesarskih zemljevidov so spletne karte in 
planerji poti, ki jih lahko uporabljamo na računalnikih in 
(“pametnih”) prenosnih telefonih. Spletni planerji poti 
omogočajo uporabnikom načrtovanje poti pred odhodom 
in sprotno posredovanje informacij o trenutni lokaciji ter 
nadaljevanju poti in oddaljenosti od različnih znamenitosti in 
storitev. Slika 2 prikazuje posnetek strani spletnega planerja 
kolesarskih poti v nemški zvezni deželi Severno Porenje – 
Vestfalija.

V zadnjih letih so se razmahnile spletne aplikacije (“Apps”) 
za pametne telefone, ki omogočajo orientacijo v realnem 
času in načrtovanje nadaljevanja poti na med potjo (glej 
sliko 3).

I

Slika 3:  Aplikacije kolesarskega načrtovanja poti za 
pametni telefon 

Vir:  www.radroutenplaner.nrw.de (22.11.2011)

za kolesarje. Kakovostne karte, ki so namenjene 
kolesarskim popotnikom, turistom in rednim kolesarskim 
izletnikom ali rekreativcem, morajo biti ustreznega f 
ormata, da jih je mogoče pričvrstiti na krmilo kolesa 
ali vstaviti na kolesarsko torbo na krmilu kolesa ter 
natisnjene na proti obrabi in vremenskim vplivom 
odpornem papirju; to slednje tisk bistveno podraži. 
Tako za tiskane kot za spletne karte je moč pridobiti 
vsaj nekaj sponzorskega in oglaševalskega denarja ter 
na ta način pokriti del stroškov. Lahko pa za kolesarje 
koristne informacije vključimo v običajne zemljevide 
mestnih ulic in lokalne splošne karte. Slika 1 prikazuje 
kolesarsko karto žepnega formata italijanskega mesta 
Bolzano (95.000 prebivalcev).1

Slika 1:  Žepna kolesarska karta Bolzana (Italija)
Vir:  Hefter 2012

Slika 2:  Posnetek izhodiščne strani planerja kolesarskih 
poti NRW

Vir:  www.radroutenplaner.nrw.de (22.11.2011)

1  Prirejeno po Urbanczyk (2010) 
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Študija primera: projekt Naviki

Naviki je spletni “online” planer potovanj, ki 
uporabnikom omogoča, da načrtujejo svoje 
kolesarske poti, nato pa jih posredujejo in 
shranijo na spletni strani projekta (Slika 4). 
Dokumentirane nove poti uporabnikov je mogoče 
naložiti na spletno stran in z njimi dopolniti že 
obstoječe podatke o določeni kolesarski povezavi. 

Uporabniki lahko prenesejo in shranijo Naviki App 
na svoje pametne telefone in ga uporabljajo kot 
navigacijski sistem.

Naviki mestom, regijam in drugim partnerjem 
omogoča, da prilagodijo Naviki platformo za 
lastne aplikacije. Mesta lahko Naviki servisu tako 
posredujejo svoje logotipe in povezave do svojih 
spletnih strani. 

S podporo programa Intelligent Energy Europe 
se bo projekt Naviki razširil v druge evropske 
države. To bi bila lahko tudi priložnost, da se 

Kakovostna karta mora podati vsaj:

• Informacije o kolesarskih stezah in pasovih (če 
obstajajo) ter ulicah in cestah, ki omogočajo 
varno kolesarjenje (območja ne-motoriziranega 
prometa, območja umirjenega prometa, cesta 
z malo prometa in ceste, na katerih je hitrost 
omejena na 30 km/h) ter po možnosti tudi 
informacije o vrsti podlage. Karte mest naj bi 
vsebovale tudi imena ulic in oznake enosmernih 
ulic (ter informacije, ali je po njih dovoljeno s 
kolesi voziti v obe smeri). 

• Informacije o kolesarskih parkiriščih in - v 
kolikor ta obstajajo - informacije o varovanih 
kolesarskih parkiriščih in garažah.

• Informacije o najpomembnejših krajevnih 
destinacijah (upravna poslopja, šole, knjižnice, 
kulturni, športni in trgovski centri, zabavišča …)

• Koristne naslove in telefonske številke, kot na 
primer npr. kolesarski klubi, izposojevalnice 
koles, kolesarski vodiči, trgovine in servisi, 
kolesarjem prijazna prenočišča in gostinskih 
lokalov ipd.

Pri oblikovanju kolesarskih kart je treba upoštevati:

• Merilo: ključni dejavnik je berljivost, ki jo 
zagotovimo z ustreznim merilom, tipom črk, 
kontrastom in barvami. Glede na velikost mesta 

in mreže kolesarskih povezav so kolesarske karte 
običajno narejene v razmerju med 1:15.000 do 
1:25.000, regionalne karte pa v razmerju med 
1:25.000 do 1:150.000. Kolesarska karta mora 
vedno vsebovati legendo.

• Primerljivost in uporabnost: osnovna karta naj 
bo uradna karta mesta, ki jo je izdal  lokalni 
prostorski urad (ali podobna institucija). Format 
karte (zgiban, vezan ipd.) mora omogočati kar 
se da enostavno uporabo na poti oz. med vožnjo. 
Material mora biti trajen in vsaj delno odporen 
na vremenske vplive, vključno z dežjem. 

• Tisk: priporočljiv je večbarvni tisk.

• Posodabljanje: kolesarske karte je treba redno 
posodabljati, najbolje vsako leto.

• Žepna izdaja: kot dopolnilo večji karti ali ob 
pomanjkanju sredstev je v večjih mestih oz. na 
ravni regije priporočljivo izdati tudi manjšo, 
zložljivo karto, ki vsebuje osnovne informacije 
o kolesarski infrastrukturi in storitvah.

• Stroški: so odvisni od materiala, kakovosti tiska, 
velikosti, pregibov in naklade. S sponzorstvi in 
oglasi lahko deloma ali v celoti nadomestimo 
lastna oz. javna finančna sredstva.

Naviki spletni planer kolesarskih poti do sredine 
leta 2014 prilagodi potrebam nekaterih mest, ki 
sodelujejo v projektu mobile20202.

Slika 4:  Posnetek spletne strani Naviki
Vir:  www.naviki.org (22.11.2011)

2  Naviki projekt (2011)

Informacijski okvirček: Kakšna je kakovostna kolesarska karta?  



142 

k osveščanju o prednostih kolesarjenja med tistimi, ki 
kolesa uporabljajo redko ali jih sploh ne uporabljajo. 
Ne nazadnje pa zagotavlja informacije o kolesarski 
infrastrukturi, storitvah, dogodkih in prireditvah tudi 
za kolesarjenje zainteresirane obiskovalce mesta ter 
kolesarske popotnike in turiste, se pravi za skupine, ki 
jih turistično ambiciozna mesta ne bi smela ignorirati. 

2.1.3 Informacije in vodeni kolesarski ogledi 
za nove občane 

“Prišleki” so idealna ciljna skupina za premislek in 
spremembo vsakdanjih mobilnostnih navad, saj so prav 
selitve tiste, ki ljudi prisilijo oz. jim omogočijo, da si 
življenje organizirajo drugače. Zato je pametno, da jim 
že takrat, ko pridejo prijavit novo stalno ali začasno 
bivališče, podamo tudi informacije o alternativah 
uporabi osebnega avtomobila v mestu. To lahko prispeva 
k vzpostavitvi novih potovalnih navad še preden 
ljudje zapadejo v običajni vzorec uporabe osebnega 
avtomobila po vseh poteh po mestu. 

Nove informacije in nove okoliščine pa same po sebi 
praviloma ne zadostujejo za spremembo navad. 
Potrebna je tudi motivacija, vključno z emocionalnimi 
spodbudami. Organizirane “vožnje dobrodošlice”, 
na katerih skupinam na novo priseljenih meščanov 
demonstriramo, kako praktično (je) uporabljati javni 
mestni potniški promet in/ali (mestno) kolo za različne 
poti in opravke v mestu, lahko poleg informacij 
zagotovijo tudi potrebno čustveno spodbudo za odklon 
od avtomobila odvisne mobilnosti v mestu. 

Figure 1:  Aachens new citizen starter material (Germany)
Source:  Hefter 2011

Slika 5:  Šop informacijskih gradiv o mobilnosti, 
namenjenih priseljencem v nemško mesto 
Aachen. 

Vir:     Hefter 2011

2.1.2 (Kolesarski) Mobilnostni center 

Mobilnostni centri so javno dostopne informacijske 
pisarne, ki na enem mestu nudijo brezplačne informacije 
o vseh vrstah javnega prevoza, izposoje koles in 
avtomobilov, skupne uporabe avtomobilov in skupnih 
avtomobilskih prevozov, možnostih prevozov koles na 
sredstvih javnega prevoza; tu se lahko registriramo 
za uporabo sistema izposoje mestnih koles, praviloma 
pa so naprodaj tudi vozovnice za vse vrste javnega 
prevoza. 

Kolesarski informacijski center je fizična lokacija, ki je 
javno dostopna in na kateri lahko kolesarji in potencialni 
kolesarji dobijo odgovore na vsa “mobilnostna” 
vprašanja v mestu in širše nasploh ter tudi odgovore 
na specifična kolesarska vprašanja, kot na primer: ali 
oz. kje in pod kakšnimi pogoji si je mogoče izposoditi 
mestno kolo, kje se nahaja (najbližji) kolesarski servis 
ali trgovina in kako obratuje itd. Ponavadi nudi tudi 
dostop do interneta in spletnih storitev.

V mobilnostnem ali kolesarskem informacijskem centru 
je mogoče dobiti brezplačne osnovne kolesarske 
zemljevide mesta, različne brošure o kolesarjenju, 
kolesarskih dogodkih, prireditvah in storitvah v mestu 
in okolici, informacije o možnostih prevozov koles na 
sredstvih javnega transporta ipd. V nekaterih centrih 
pa si je mogoče proti plačilu in ob pologu varščine tudi 
izposoditi različna kolesa in kolesarsko opremo (otroške 
sedeže, potovalne torbe, kolesarske prikolice …). 
Nekateri centri tudi organizirajo oz. oddajajo prostore 
za izvedbo delavnic samo-popravila koles, okraševanja 
in nadgradnje koles itd. ter nudijo informacije o 
usposabljanju za varno vožnjo s kolesi, kolesarskih 
vodenih turističnih ogledih in izletih itd. 3

Kolesarski informacijski center tako zagotavlja enostaven 
dostop do vseh informacij o kolesarskem sistemu v mestu, 
do katerih bi bilo drugače težko oz. zamudno priti. Prav 
tako prispeva k pozitivni podobi kolesarjenja v mestu in 

3 Povzeto po konzorciju PRESTO (2011b) 

Nadalnje branje:

• DIFU - German Institute of Urban Affairs 
(2012): Cycling Expertise – Mapping – Routing 
– Navigation for Cycling. Online available at: 
http://www.nationaler-radverkehrsplan.de/
en/transferstelle/.

• PRESTO consortium (2011a): Factsheet: 
Bicycle Maps.
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Za ustrezno informiranost je priporočljivo pripraviti 
“šop mobilnostnih informacij za priseljence” o 
javnem prevozu in kolesarjenju. Slika 5 kaže šop 
gradiv, ki jih v ta namen uporabljajo v nemškem 
mestu Aachen, ki ima 260.000 prebivalcev.4 Izkušnje 
mesta München (1.350.000 prebivalcev), v katerem 
priseljenci prejmejo takšen šop informacij o trajnostni 
mobilnosti  v mestu, ki vsebuje informacijska gradiva

4  Odstavek povzet po Urbanczyk (2010) 

o podzem ni železnici, mestnih avtobusih in tramvajskih 
progah, mreži kolesarskih poti, izposoji mestnih koles 
in storitvah za kolesarje v mestu (glej sliko 8), kažejo, 
da prišleki, ki so prejeli te informacije, pogosteje 
uporabljajo javni prevoz in kolo kot tisti, ki niso bili na 
tak način obveščeni, oziroma - kot so pokazale telefonske 
ankete - za 3 % manj uporabljajo avtomobilski prevoz5. 

5  Bickelbacher 2009

Študija primera: “Mobilitätspunkt” (Mobilnostni center) v Stuttgartu, Nemčija

Mobilnostni center v Stuttgartu (600.000 prebivalcev) je mesto ustanovilo že leta 1998, leta 2006 pa je razširil 
svoje storitve in postal profesionalna organizacija s kompetencami na vseh področjih individualiziranega 
mobilnostnega marketinga in načrtovanja poti za vse vrste prevoza. Center tako kot svojo osrednjo storitev 
nudi potrebam posameznikom prilagojene informacije o vseh vrstah javnega prevoza, prav tako pa tudi 
planiranje poti za voznike avtomobilov, kolesarje in. 

Storitve centra vključujejo:

• Individualizirane informacije o rabi javnega prevoza

• Programe skupne vožnje avtomobilom

• Načrtovanje poti za voznike osebnih avtomobilov, kolesarje in pešce

• Treninge varčne vožnje

• Organizacijo skupne rabe avtomobilov (»carpooling«)

• Informacije o parkiriščih za avtomobile

Mobilnostne informacije za osebe s posebnimi 
potrebami 

Cilj mobilnostnega centra v Stuttgartu je 
povečati povpraševanje po okoljsko sprejemljivih 
mobilnostnih storitvah ter zagotoviti nove storitve, 
kot so “kletke za kolesa” (»bike boxes«), ki jih je 
mogoče zakleniti(vpeljane 2007).

Center ima prostore v turističnem uradu v bližini 
glavne železniške postaje. Številne storitve, 
ki jih nudi, so bile postavljene na noge s 
pomočjo projektov, ki jih je sofinancirala EU. Za 
podrobnejše informacije obiščite spletno stran 
programa CIVITAS. (www.civitas.eu/meas
ure_sheet.phtml?lan=fr&id=281).

Stuttgart je mesto, ki želi hitro povečati delež s 
kolesi opravljenih poti; le-ta je v letu 2009 znašal 
8 % . Leta 2005 si je mesto zadalo, da bo ta delež 
s takratnih 7 % na srednji rok povečalo na 12 %, 
na dolgi rok pa doseglo, da bo 20 % vseh poti po 
mestu opravljenih s kolesi.

Slika 6:  Posredovanje mobilnostnih informacij v 
Stuttgartu (Nemčija)

Vir:  Mesto Stuttgart 2011
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Študija primera: Mobilnostni center Maribor

V Mariboru od začetka leta 2014 deluje v središču Maribora na Partizanski cest 20 »Mobilnostni center 
Maribor«, s katerim upravlja Mariborska kolesarska mreža (MKM). V centru je mogoče dobiti različne 
informacije o voznih redih javnega potniškega prometa v Mariboru in Sloveniji, zemljevide mesta Maribor 
in okolice in si izposoditi kolo, v drugi polovici leta pa naj bi se vzpostavila tudi pomoč občanom in 
turistom pri načrtovanju potovanj. Načrtujejo tudi možnost izposoje kolesarskih prikolic in torb. V kletne 
prostore pod pisarno Mobilnostnega centra se bo v drugi četrtini leta 2014 preselil tudi Bike-Lab, kjer 
se bo nadaljeval z delavnicami samo-popravila, reciklaže in okraševanja koles, prostor pa bo služil tudi 
za srečanja kolesarjev ter različna predavanja, 
seminarje in delavnice s področja kolesarstva in 
trajnostne mobilnosti. Več o delovanju centra 
na: http://kolesarji.org/category/kolesarska-
kultura/.

Pobudo za vzpostavitev mobilnostnega centra 
v Mariboru je v okviru projekta »South Eastern 
Mobility Management Schemes« leta 2011 dal 
REC Slovenija. Po dogovoru z Mestno občino 
Maribor in MKM je bilo v okviru projekta izvedeno 
tudi usposabljanje članov MKM. Center je bil 
vzpostavljen s pomočjo sredstev Evropskega 
sklada za regionalni razvoj v okviru projekta 
»TRAMOB – ukrepi za trajnostno mobilnost v 
mestu«.

Slika 7:  Mobilnostni center Maribor  
Vir:  Andrej Klemenc 

Dodatno branje:

PRESTO consortium (2011b): Factsheet Cycling Information Centres/Mobility Centres.
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Slika 8:  Mapa z gradivi za priseljence v mestu München o alternativah avtomobilski mobilnosti 
Vir:  Hefter 2011

Tudi druga mesta nudijo podobne “mobilnostne 
informacijske šopke dobrodošlice”. Ti morajo biti 
pripravljeni v sodelovanju z operaterji in koncesionarji 
javnega prevoza ter največjimi upravniki stavbnega 
fonda v mestu. Informacije morajo biti zgoščene 
in medsebojno ustrezno povezane, podane v dobro 
pregledni vrstični obliki in natisnjene v obliki brošure 
ali informacijskih listov. Preobilica informacij lahko 
pripelje do tega, da jih ljudje enostavno ne bodo 
prebrali. Zagotoviti je treba informacije o6:

• pešačenju in kolesarjenju (mreža kolesarskih 
povezav, kolesarske označbe, parkiranje koles, 
najem in uporaba mestnih koles ipd.);

• usposabljanjih za varno kolesarjenje v mestu (če 
ta obstajajo); 

• postajah “Parkiraj kolo in se odpelji z javnim 
prevozom” (Bike & Ride) in možnostih najema 
koles v mestu (če te obstajajo);

• mreži javnega prevoza, časovnicah (mestnih) 
avtobusov, vlakov ipd., prevoznih tarifah in nakupu 
vozovnic ipd.

Nadalje je priporočljivo, če “informacijski šopek” 
vsebuje tudi zložljive podrobne kolesarske karte mesta, 
informacije o različnih kolesarskih organizacijah, 
trgovinah, servisih in prireditvah, prav tako pa tudi 
specializirane informacije za slabovidne in starejše 
osebe ter za gibalno ovirane osebe. Če ima mesto 
koordinatorja za kolesarstvo, vključimo tudi njegove 
kontaktne informacije. 

6  Mesto Münster (2009)

Tak “informacijski šopek za priseljence”, ki vsebuje 
tudi vse potrebne informacije o kolesarjenju v mestu, 
je nastal v okviru projekta EU LIFE CYCLE.7

Dodatno je priseljencem priporočljivo možnosti za 
kolesarjenje v mestu predstaviti tudi z organizacijo 
posebnih vodenih kolesarskih ogledov mesta oz. 
kolesarske infrastrukture in storitev v mestu. Te vodijo 
člani lokalnih kolesarski organizacij, tako da udeleženci 
res dobijo realno podobo o možnostih in prednostih, pa 
tudi neprijetnostih kolesarjenja v mestu, ki se običajno 
nekoliko razlikuje od “polikane” podobe na uradnih 
informacijskih gradivih, obenem pa navežejo tudi prve 
stike s kolesarji “domačini”. Zveza nemških kolesarskih 
klubov (ADFC) je v letu 2011 v nekaterih nemških mestih 
uvedla storitev “ADFC City Pilots”, ki obsega kolesarsko 
vodenje posameznikov ali manjših skupin po mestu, 
posredovanje odgovorov na individualna vprašanja ter 
načrtovanje in vodenje do destinacij, ki jih izberejo 
posamezniki. 

Vodeni kolesarski ogledi mest priseljence so priložnost, 
da jih motiviramo za uporabo kolesa v novem 
okolju. Istočasno omogočajo lokalnim kolesarskim 
organizacijam, da spoznajo navade in potrebe novih 
uporabnikov ter pridobijo nove člane.8

7  LIFE CYCLE projekt (2009)
8  ADFC (2011a)



146 

  

Slika 9:  ADFC City Pilot voden kolesarski ogled mesta za 
priseljence v enem od nemških mest

Vir:  ADFC, Wieland

Najpomembnejši začetni deležniki:

• ministrstvo za javno upravo/lokalne izpostave 
uradov za matične zadeve,

• mestni oddelki za promet in mobilnost,

• lokalne kolesarske organizacije.

Morebitna lokalna partnerstva:

• lokalni operaterji in koncesionarji javnega 
potniškega prevoza,

• lastniki večjih kolesarskih trgovin in servisov.

 Dodatno branje:

ADFC New Residents’ tours (Germany). In: 
FGM-AMOR (Publisher) (2011): LIFE CYCLE 
Implementation Manual. How to run a cycling 
action. poglavje 7, stran 84.

Predstavitev informacijskega mobilnostnega 
šopka za priseljence v mesto München; URL: 
www.scp-knowledge.eu/sites/default/files/
CORPUS%20WP%203%20WS%20II%20Martin%20
Schreiner%20Marketing%20Sustainable%20
Mobility.pdf (20.12.2011).

2.1.4 Označevanje lokalnih kolesarskih 
povezav in informacijske točke o njih

Informacije o lokalnih kolesarskih povezavah in storitvah 
za kolesarje so bistveni sestavni del vsakega kolesarskega 
zemljevida. Poleg tega pa jih je priporočljivo predstaviti 
tudi na oznakah in na informacijskih točkah. Eden 
najboljših primerov tovrstnega informiranja kolesarjev 
je južno tirolsko mesto Bolzano, v katerem ima 
horizontalno označevanje več funkcij. V prvi vrsti je 

informacijsko sredstvo, ki omogoča orientacijo v mestu 
vsem prebivalcem in obiskovalcem, ne zgolj tistim na 
kolesih. Pri tem se velikost, informacijska pestrost in 
vsebina posameznih informacijsko-označevalnih tabel 
razlikujejo, kljub temu pa so vse table in oznake 
skladne s predpisano celostno podobo in so sestavni 
del sistema korporativnega označevanja kolesarskega 
sistema mesta Bolzano. 9

Slika 10:  Informacijsko-označevalna tabla, Bolzano (Italija)
Vir:  Deffner 2011

Sestavni del označevanja  so poleg informacij o smeri 
tudi imena in/ali barvne oznake kolesarskih povezav/
stez, razdalje od oz. do različnih lokalnih in okoliških 
destinacij ter informacije o lokalnih znamenitostih, 
kulturnih in športnih objektih, zdravstvenih domovih 
in bolnišnicah, javnem prevozu itd. Na vsaki 
informacijsko-označevalni tabli oz. stebru z različnimi 
smernimi oznakami mora biti dobro vidna prepoznavna 
oznaka lokalnega/regionalnega sistema označevanja 
kolesarskih poti. Poleg tega navzočnost oznak povsod 
po mestu in v okolici pomaga k vzpostavljanju in 
vzdrževanju pozitivne podobe in kolektivne identitete 
kolesarjenja med vsemi udeleženci v prometu, ne le 
kolesarji.

Za več podrobnosti o informacijskih točkah in 
korporativnem kolesarskem sistemu v Bolzanu poglejte 
v IV. del – Komunikacija in marketing ter si preberite 
poglavje 6.1.2.

9 Odstavek temelji na prirejenem in urejenem gradivu Ökoinstitut 
Südtirol/Alto Adige (brez letnice).
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2.1.5 Lokalne kolesarske zgibanke, brošure, 
koledarji … 

Lokalni kolesarski vodiči, brošure in zgibanke, ki 
pokrivajo različne vidike kolesarjenja, so prav tako 
pomembni pri informiranju in promociji. Njihovo vsebino 
je mogoče zlahka prilagoditi vsakokratni razvojni stopnji 
kolesarstva v vsakem mestu posebej. Pri začetniških 
mestih bi lahko vodič poleg zemljevida kolesarskih 
poti ter informacij o zgodovini in znamenitostih mesta 
vseboval tudi kratko zgodovino koles in kolesarstva, 
kratko predstavitev vseh odlik kolesa in prednosti 
kolesarjenja, nekaj navodil in prikazov, kako vzdrževati 
in popraviti kolo, ter informacije o kolesarskih servisih 
in trgovinah v mestu. Tako mesta–začetniki kot tudi 
mesta, v katerih se kolesarski promet pospešeno 
razvija, potrebujejo brošuro o tem, kako se s kolesom 
znajti po mestu, kje so najprimernejše povezave za 
nakupovanje s kolesom ali obisk osrednjih kulturnih in 
športnih ustanov ter destinacij za preživljanje prostega 
časa. Priporočljivo je, da zemljevid kolesarskih povezav 
vsebuje tudi informacije o tem, kje je mogoče varno 
prikleniti oz. parkirati kolesa ter kje je mogoče s 
kolesa hitro in udobno prestopiti na sredstva javnega 
potniškega prometa.10

Slika 11:  Brošura “Velostadt Zürich” (Zürich – kolesarsko 
mesto)

Vir:  Mesto Zürich 2007

Kolesarski koledar je odličen način informiranja tako 
tistih, ki so zainteresirani za prihajajoče kolesarske 
dogodke, kot tudi širšega občinstva. Podobe in vsebine 
se v glavnem nanašajo na kolesarske festivale, sejme, 
izlete, športne in rekreativne prireditve, delavnice 

10 Odstavek je nastal na prirejeni osnovi  Urbanczyk (2010) 

samo-popravila, okraševanja in recikliranja koles, 
napovedi izida kolesarskih knjig, otvoritev filmskih 
dogodkov, razstav ipd. Kot primer za zgled lahko 
služi “Kolesarski koledar Münchna in okolice” (glej 
Sliko 12). Kolesarski koledar je mogoče izdati tudi v 
spletni izvedbi na spletnih straneh lokalnih skupnosti, 
kolesarskih organizacij, zastopnikov in prodajalcev 
koles in kolesarske opreme itd. 

Slika 12:     Kolesarski koledar Münchna 

Vir:  Mesto München 2011

2.2 Splošne informacije o kolesarjenju

Splošne informacije vključujejo vse vrste informacijskih 
gradiv. Služijo pa lahko tudi temu, da se izkoristijo 
priložnosti splošnega informiranja različnih ciljnih 
skupin o kolesarstvu. Lahko vključujejo tudi tehnične 
podrobnosti o različnih vrstah koles, dostopnosti in 
primernosti kolesarske opreme za različne namene, 
cenah koles in kolesarske opreme, pomembnih dogodkih 
v zvezi s kolesarstvom, zanimivih spletnih straneh ipd. 

2.2.1 Kolesarski sejmi in dogodki, na katerih 
je mogoče preizkusiti kolesa

Preizkusi koles in kolesarske opreme ponujajo priložnost, 
da posamezniki “v praksi” spoznajo kolesa in kolesarsko 
opremo, o katerih le malo vedo oz. imajo preveč splošne 
ali neustrezne predstave. Proizvajalci oz. prodajalci 
koles tako lahko na tovrstnih dogodkih predstavijo vse 
vrste koles, obiskovalci pa jih lahko tudi preizkusijo na 
kratki stezi. Glede na to, na kakšni stopnji razvoja je 
kolesarstvo v nekem mestu, se lahko pri tem poudarek 
da različnim temam (npr. “nakupovanje s kolesom”) ali 
potrebam ciljnih skupin (npr. starejši, gibalno ovirani, 
družine z majhnimi otroci ipd.).11

11 Odstavek je prirejen po konzorcij PRESTO (2011c) 
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Ena od osnovnih ovir za kolesarjenje kot načina 
vsakdanje mobilnosti je kljub poplavi različnih vrst 
športnih, rekreativnih in turističnih koles pomanjkanje 
enostavnih, zanesljivih, vzdržljivih in udobnih koles za 
vsakdanje vožnje v službo/šolo, po različnih opravkih, 
za izlete in krajše kolesarske počitnice ipd. S pomočjo 
spleta se lahko dandanes vsakdo informira o več sto 
modelih koles, raznih vrst in različnih proizvajalcev 
z vsega sveta. Toda mnoštvo “virtualnih informacij” 
ima pogosto ravno obraten učinek: ljudje v nedogled 
odlašajo z odločitvijo o nakupu kolesa, saj čakajo, da 
se bo končno v ponudbi znašlo tisto pravo, sanjsko kolo, 
ki bo povrh vsega na voljo po znižani ceni. Ali pa se 
zaradi preobilice informacij in nezmožnosti dejanske 
primerjave ustreznosti, uporabnosti in kakovosti 
ponudbe odrečejo nakupu. Šele možnost praktičnega 
“lastnoročnega” preizkusa kolesa in posveta z več 
različnimi prodajalci na istem mestu in/ali z neodvisnim 
svetovalcem bo v ljudeh vzbudila željo po (novem) 
kolesu in novih doživetjih na kolesu, obenem pa jim bo 
olajšala izbiro. Dobro organizirani kolesarski sejmi so 
prava priložnost za srečanje ponudbe in povpraševanja, 
ki je v korist tako kupcem kot prodajalcem, obenem pa 
se doseže še učinek splošne popularizacije kolesarstva.

Slika 13:    Javni demonstracijski dan na Eurobike sejmu v 
Nemčiji 

Vir:  Ermah, Wikipedia 2009

Kolesarski sejmi in podobne prireditve, na katerih je 
mogoče praktično preizkusiti kolesa in dobiti različna 
(bolj in manj) strokovna mnenja in nasvete, so še zlasti 
pomembni, ko gre za nove in relativno drage izdelke. 
Kljub svoji praktičnosti v urbanih okoljih in dejstvu, 
da so v številnih razvitih velemestih postala tako 
rekoč kultna, se v mnogih deželah zložljiva kolesa šele 
uveljavljajo. Podobno velja za “lezi-kolesa”, “tovorna” 
in druga nekonvencionalna kolesa, še večjo neznanko 
pa predstavljajo električna kolesa in “pedaleki” (kolesa 
s pomožnim električnim pogonom). Potrošniki so polni 
nezaupanja in napačnih predstav o varnosti in udobju 

vožnje, uporabnosti, prenosljivosti itd. Zato se le redki 
odločijo za nakup, ne da bi poprej praktično preizkusili 
vsaj nekaj modelov različnih proizvajalcev, kar pa je 
zamudno, če tega ni mogoče storiti na enem mestu. 
Dogodki, na katerih je mogoče preizkusiti kolesa, ki jih 
organizirajo mesta ali neprofitne kolesarske organizacije, 
obiskovalcem omogočajo prav to, da v krajšem času 
dobijo informacije neodvisnih strokovnjakov in različnih 
prodajalcev ter imajo možnost preizkusa palete koles, 
ki je večja kot pri največjem posameznem prodajalcu. 

Študija primera: Kolesarski festival v Ljubljani

REC Slovenija je v letih 2012 in 2013 v slovenski 
prestolnici v sodelovanju z Ljubljansko kolesarsko 
mrežo in kolesarskim koordinatorjem MOL 
organiziral kolesarski festivali, ki je bil namenjen 
promociji kolesarjenja kot vsakdanjega načina 
prevoza po mestu. Na festivalih so sodelovali 
kolesarji starodobniki, različna kolesarska in 
turistična društva in združenja, Agencija RS za 
varnost prometa, Svet za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu Ljubljane ter ponudniki koles, 
kolesarske opreme in pripomočkov ter storitev za 
kolesarje. 

Potekale so delavnice samo-popravila, okraševanja 
in recikliranja (odsluženih) koles, barvanja 
kolesarskih čelad itd. Obiskovalci so si lahko 
ogledali in preizkusili mestna, otroška, zložljiva, 
električna in druga kolesa ter kolesarske prikolice. 
Pomerili so se v nagradnih spretnostnih vožnjah in 
na nagradnih kvizih o kolesarstvu in kolesarjenju. 
Udeležili so se lahko vodenih kolesarskih ogledov 
arhitekturne dediščine mesta ter izletov po 
Ljubljanskem barju. 

V letu 2014 bo organizator festival obogatil še 
s seminarjem na temo kolesarjenja v mestih, 
kolesarsko parado in ogledom umetniških, 
dokumentarnih in promocijskih kolesarskih filmov. 
Več na:

• www.civitasljubljana.si/novice/kolesarski-
festival-2012-razveselil-mnoge-sodelujoce-in-
mimoidoce

• www.rec-lj.si/dogodki/109/kolesarski%20
festival

• http://admin.btrackb.eu/Uploads/REC_Ljubljana/
KOLESARSKI_FESTIVAL_LJUBLJANA_2014-_osnutek_
programa_februar_2014.pdf



Tretji del: Storitve

149 

Slika 14:    Kolesarski festival 2012, Ljubljana
Vir:            Andrej Klemenc 

2.2.2 Kolesarska oprema

Informacije o kolesih in kolesarski opremi so zelo 
pomembne. Še posebej so od zanesljivih informacij 
o tem, kakšno kolo kupiti in kje, odvisni ljudje, ki ne 
kolesarijo, vendar to nameravajo početi. Prav tako 
pa so tisti, ki že kolesarijo, vedno zainteresirani za 
kakovostne in nepristranske informacije kakovostni 
kolesarski opremi. 

Ko se odločate za nakup kolesa, vam lahko pri tem 
pomagajo testi, objavljeni v različnih revijah. Žal je 
slovenski trg koles in kolesarske opreme majhen; reviji 
Bike in Bicikel objavljata predvsem teste dražjih gorskih 
in cestnih koles, veliko manj pa je testov koles, ki so 
primernejša za vsakdanjo rabo. Običajno enkrat na leto 
priloga Dela Polet objavi obsežen pregled kolesarskega 
v Sloveniji s kratkimi testi. 

V tujini je mogoče najti morje kolesarskih revij v 
nemškem in angleškem jeziku s številnimi bolj ali manj 
obsežnimi testi in primerjavami koles in e-koles v vseh 
mogočih kategorijah, a v Sloveniji se večine teh koles 
ne da kupiti. Podobno je s kolesarsko opremo. 

Ostane le čisto slovenska in sploh ne slaba rešitev, če 
seveda odmislimo porabo časa: s prijateljem, ki se 
dobro spozna na kolesa, obiščete več različnih trgovin 
in na kratko preizkusite različna kolesa tiste vrste in 
tistega cenovnega razreda, ki vam ustreza. Če boste 
imeli seboj nekoga, ki se na kolesa kolikor toliko spozna, 
potem se bodo tudi prodajalci izognili skušnjavi, da 
bi vam prodali mačka v žaklju oz. vas prepričali, da 
kupite kolo, ki ga pravzaprav sploh ne rabite ali vam 
ne ustreza, a bi se pač radi znebili neprodanih in težko 
prodajnih zalog. Seveda pa morate najprej sami vedeti, 
za kaj boste kolo uporabljali. K sreči so že zdavnaj 
minili časi, ko je večina kupovala gorska kolesa, ker 

so bila ta pač v modi, čeprav so jih potem v glavnem 
uporabljali za vožnjo po mestu ali za daljše izlete po 
asfaltiranih cestah.   

Podobno kot za kolesa tudi za kolesarska oblačila in 
opremo velja, da si teste v slovenščini lahko preberete 
predvsem za dražje izdelke, ki jih uporabljajo gorski in 
cestni športni kolesarji in zagrizeni rekreativci, medtem 
ko se le občasno najdejo testi opreme in oblačil, 
primernih za vsakdanjo rabo ali (družinske) izlete. 

Tudi kar se varnostne opreme - v prvi vrsti kolesarskih 
čelad - tiče, je položaj podoben. V revijah in na spletu 
si je v slovenskem jeziku mogoče prebrati predvsem 
teste izdelkov višjih cenovnih razredov. Zato bi 
bilo priporočljivo, da bi kolesarske organizacije in/
ali občinski sveti za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu vsaj enkrat letno v okviru katere od kolesarskih 
prireditev ob promociji rabe kolesarskih čelad ponudile 
tudi svetovanje pri izbiri vrste čelade in možnost 
preizkusa različnih vrst čelad z demonstracijo pravilne 
namestitve čelade na glavo. Na voljo bi morale biti 
čelade več proizvajalcev, za vse “razstavljene” čelade 
pa bi morali že predhodno tudi preveriti, ali ustrezajo 
testnim zahtevam EU. Zaželeno je tudi, da imajo 
kolesarji poleg čelad možnost preizkusiti tudi kolesarske 
prikolice, torbe, nahrbtnike, kolesarska oblačila za 
vsakdan ipd. ter se pri tem posvetovati s strokovnjaki. 
Odveč ne bodo tudi brošure o varnem kolesarjenju. 

Slika 15 prikazuje testno stojnico za kolesarske čelade v 
nemškem mestu Heidelberg (150.000 prebivalcev). 

Slika 15:    Preizkus čelad in svetovanje, Heidelberg (ZRN)
Vir:  ADFC Heidelberg 
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Slika 15:  Brošura o varnem kolesarjenju
Vir:  Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)/ 

www.grafikdesign-weber.de

V začetniških mestih so ciljne skupine vsi potencialni 
kolesarji. To so lahko npr. odrasli, ki so nazadnje kole-
sarili kot otroci na neudobnih kolesih brez prestav in 
niso seznanjeni s tehnološkim napredkom na področju 
razvoja koles in kolesarske opreme, ki sta  v zadnjem 
času bistveno izboljšala udobja vožnje. Lahko pa je to 
npr. tudi odraščajoča mladina, ki se je še v otroštvu 
navdušeno kolesarila, zdaj pa jim je kolo premalo »kul« 
oz. »in«. Prav tako so to lahko družine, ki se po nakupih 
in drugih opravkih v mestu iz navade in se ne zavedajo, 
da bi večino teh poti veliko hitreje ter bolj zdravo in za-
nimivo lahko opravili s kolesi. Ne nazadnje so to lahko 
tudi starejši občani, ki so premalo seznanjeni z novimi, 
bolj varnimi kolesarskimi povezavami v mestu in/ali 
prav njim prilagojenimi kolesi ter kolesi s (pomožnim) 
električnim pogonom, ki jim omogočajo, da brez prev-
elikega napora prekolesarijo tudi kakšno vzpetino ali 
daljše razdalje.

Mesta s pospešenim razvojem kolesarstva, v katerih je 
kolesarjenje sicer kar razširjeno, vendar še ne v celoti 
integrirano v kulturo in prometno infrastrukturo mesta, 
so še posebej primerna za širjenje uporabe kolesa na 
primer z:

• vpeljavo tovornih koles za dostavo v mestu oz. 
mestnem jedru;

• informiranjem, osveščanjem in usposabljanjem 
družin z majhnimi otroci za varen in udoben prevoz 
manjših otrok na otroških sedežih,”priklopnih” 
kolesih, v prikolicah za prevoz otrok, posebnih 
triciklih itd.;

• informiranjem, promoviranjem in možnostjo 
preizkusa koles, posebej primernih za starejše 
kolesarje, ter usposabljanjem za (ponovno) 
pridobivanje oz. obujanje kolesarskih veščin 
in znanj za tiste, ki morajo za varno vožnjo s 

kolesom po mestu najprej v varnem okolju obuditi 
in izostriti svoje občutke za dinamično ravnotežje 
in pozorno spremljanje dogajanja med vožnjo na 
kolesu;

• informiranje, osveščanje, demonstracija in 
možnost preizkusa zložljivih koles, ki so zlasti 
primerna za vse tiste, ki doma ali na delovnem 
mestu nimajo možnosti za varno parkiranje kolesa 
in/ali želijo uporabiti kombinacijo avtomobilskega 
ali javnega transporta in kolesarjenja, ne da bi bili 
pri tem odvisni od sistema izposoje mestnih koles.

Kolesarsko visoko razvita mesta, v katerih je kolesar-
jenje v kulturo in prometni sistem dobro integriran del 
vsakdanje mobilnosti, pa se lahko osredotočijo na dog-
odke za kolesarje s posebnimi potrebami:

• informiranje in možnost preizkusov koles, posebej 
primernih za tiste, ki imajo probleme s hrbtenico 
(“lezi-kolesa” - kolesa, pri katerih so pedala v 
horizontalni osi z napol sedečim napol ležečim 
kolesarjem, ter kolesa, katerih geometrija okvirja, 
razmerje med krmilom, pedali in sedežem ter 
polno vzmetenje zagotavljajo vzravnano držo in 
manjši vpliv tresljajev na hrbtenico);

• informiranje, demonstracija in možnost preizkusa 
posebnih koles (“lezi” dvokoles in triciklov, 
triciklov z ročnim pogonom) za ljudi z okvarami ali 
poškodbami spodnjih okončin;

• informiranje, demonstracija in možnost preizkusa 
e-koles in pedalekov kot prevoznih sredstev za 
kolesarje, ki kljub slabši telesni pripravljenosti 
želijo kolesariti več oz. z manj napora premagovati 
večje razdalje in/ali vzpone, ali se na poti v 
službo ali po opravkih želijo izogniti pretiranemu 
znojenju.

Mesta, ki jih topološko opredeljujejo večje razlike v 
nadmorski višini med posameznimi deli mesta, oziro-
ma mesta, v katerih je razdalja od središča do obrobja 
mesta večja kot 10 km, pa je - ne glede na to, ali so v 
začetni, hitro razvijajoči se ali razviti fazi kolesarstva - 
priporočljivo, da:

• promovirajo rabo e-koles in pedalekov. 
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Najpomembnejši deležniki:

• lokalna kolesarska združenja in skupine pritiska, 
mestni oz. občinski koordinatorji za kolesarstvo.

Potencialni partnerji:

• proizvajalci, distributerji/zastopniki in trgovci s 
kolesi, 

• proizvajalci in prodajalci trgovske opreme,

• starševska, invalidska, upokojenska ipd. 
formalna in neformalna združenja,

• lokalni mediji,

• turistične organizacije in društva.

Dodatno branje:

Projekt PRESTO (2011c): Factsheet: Bike Testing 
Events.

2.3 Informacije za tiste, ki se 
profesionalno ukvarjajo z različnimi 
vidiki kolesarstva  

Tudi za kolesarske strokovnjake in ljudi, ki so vključeni v 
promocijo kolesarjenja, so na voljo številni informacijski 
viri. Naslednja poglavja podajajo uporabne nasvete, 
vire informacij študije primerov in primerov najboljših 
praks sedanjega razvoja načrtovanja kolesarstva in 
promocije kolesarjenja. Vse to vam lahko pride prav 
pri iskanju za prenos v vaše okolje primernih praks 
načrtovanja in/ali promocije. 

2.3.1 Information via internet 

Za mnoge je danes splet primarni vir informacij, 
kar velja tudi za kolesarstvo in z njim povezana 
področja. Na spletu lahko brez prevelikega truda 
najdete informacije, ki so pogosto obširnejše in/ali 
aktualnejše kot v klasičnih informacijski virih, torej 
knjigah, brošurah in informacijskih listih. Zato so 
preko spleta dostopne informacije zelo pomembne, 
ko si prizadevamo povečati delež kolesarjev pri vseh 
opravljenih poteh. 

Večina kakovostnih informacijskih kampanj – bodisi 
lokalnega bodisi nacionalnega značaja -  uporablja tudi 
spletne strani in sicer za obveščanje ljudi, za izmenjavo 
informacij ter tudi za vključevanje deležnikov v procese 

posvetovanja in odločanja (podrobne vidike o spletnem 
marketingu kolesarskih kampanj najdete v IV. delu - 
“Komunikacija za spremembo vedenja”). Spletne strani 
pa so uporabne tudi kot vir praktičnih informacij. 

Za strokovnjake na področju kolesarstva (planerje, 
projektante, multiplikatorje, promotorje, strokovnjake 
s področja kolesarske varnosti) so zelo uporabne 
spletne strani z informacijami o kolesarskih projektih in 
študijah primerov iz drugih držav. Mednje med drugim 
sodijo tudi naslednje spletne strani: 

Nizozemski Fietsberaad (www.fietsberaad.nl): Ta 
spletna stran omogoča v angleškem jeziku dostop do 
številnih strokovnih znanj, študij primerov in spletnih 
videov o vseh vprašanjih, povezanih s kolesarstvom. 
Večina primerov je z Nizozemske, podaja pa tudi 
primere iz drugih držav.  

Spletna stran Eltis (www.eltis.org): Spletna stan, ki 
jo financira EU program Intelligent Energy Europe, 
vsebuje informacije, študije primerov in spletne video 
posnetke o vseh temah in projektih, ki so kakorkoli 
povezani z mobilnostnim mendežmentom v Evropski 
uniji, med drugim tudi več kot 120 primerov, povezanih 
z različnimi vidiki kolesarstva iz skoraj vseh članic EU. 
Za registrirane uporabnike (“prijatelje Eltisa”) pa stran 
omogoča dostop do publikacij, statistik in fotografij 
tudi s področja kolesarstva ter omogoča neposredno 
mreženje med strokovnjaki. Poleg tega ta storitev 
omogoča pregled aktualnih programov EU na področju 
prometa in mobilnosti.

Spletna stran Sustainable Urban Transport Project 
Asia (www.sutp.org): SUTP je mednarodna stran za 
sodelovanje mest na področju trajnostnih prometnih 
načrtov in projektov. Stran podaja informacije, nasvete 
glede prometne politike v mestu, študije in primere 
dobrih praks na področju trajnostnega prometa 
(vključno s kolesarjenjem).

Angleška verzije nemškega spletnega portala 
“Fahrradportal, ki je del nemške nacionalne  kolesarske 
strategije www.nationaler-radverkehrsplan.de/en/
transferstelle/, ponuja strokovne informacijske liste 
o vseh vidikih kolesarstva in kolesarjenja, in sicer po 
naslednjih tematskih sklopih: analiza/mobilnostni 
indikatorji; infrastruktura; organizacijski vidiki; 
komunikacija in sodelovanje ter storitve in mobilnostni 
manedžment.

Projektna stran Lifecycle (www.lifecycle.cc) omogoča 
dostop do podatkovnih baz projektov, povezanih s 
kolesarjenjem v vseh življenjskih obdobjih, predvsem v 
zgodnjem otroštvu in v starosti. 
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Spletne strani kolesarskih veleposlaništev Danske (www.
cycling-embassy.dk), Velike Britanije (www.cycling-
embassy.org.uk) in Nizozemske (www.dutchcycling.nl) 
podajajo predstavitve dobrih praks s področij kolesarske 
infrastrukture in promocije kolesarstva in so primerne 
za širše občinstvo, ne le za strokovnjake oz. tiste, ki se 
profesionalno ukvarjajo s kolesarskimi zadevami.  

Izrednega pomena za kolesarje pa so lokalne spletne 
strani z informacijami o kolesarjenju, storitvah za 
kolesarje in kolesarskih dogodkih v njihovem kraju 
oz. regiji. Dobre lokalne spletne strani za kolesarje 
vsebujejo kakovostne informacije o kolesarskih 
povezavah, infrastrukturi in storitvah za kolesarje, 
najboljše pa tudi orodja za “on-line” načrtovanje poti 
ali druge interaktivne aplikacije (glej spodaj). Nekateri 
spletni portali mest imajo samostojne kolesarske 
strani, druga mesta pa informacije o kolesarjenju in 
informacije za kolesarje integrirajo na različne uradne 
spletne strani mesta in/ali regije. 

 

Slika 17:    Kolesarska spletna stran Dublina (Irska)
Vir:  www.dublincitycycling.ie

Drug spletni način podajanja informacij za kolesarje so 
spletni blogi, ki so lahko samostojni oz. jih upravljajo 
posamezniki (največkrat kolesarski navdušenci), ali pa so 
del večjih kolesarskih kampanj. Enega svetovno najbolj 
znanih (ne-športnih) kolesarskih blogov piše Mikael 
Coleville Andersen, znani danski promotor kolesarjenja 
v mestih: www.copenhagenize.com. Začelo pa se je 
z ambicijo predstaviti navaden kolesarski vsakdan v 
Kopenhagnu in ljudi, ki v danski prestolnici kolesarijo po 
vsakodnevnih poteh s ciljem popularizacije kolesarjenja 
kot vsakdanjega načina prevoza v mestu.12

12  Colville-Andersen (2010)

Slika 18:  Posnetek spletne strani copenhagenize.com
Vir:  www.copenhagenize.com 

2.3.2 Nacionalne & mednarodne kolesarske 
organizacije

Nacionalne in mednarodne kolesarske organizacije in 
zveze so pomemben deležnik pri promociji kolesarjenja, 
v kolesarsko razvitih deželah pa tudi upoštevan 
sogovornik pri pripravi, oblikovanju, sprejemanju in 
izvajanju prometnih, mobilnostnih in kolesarskih politik. 
Poleg tega, da igrajo pomembno vlogo pri lobiranju za 
kolesarjenje kot pomembnega dela sodobne mobilnosti, 
imajo tudi številne funkcije na področju informiranja o 
prednostih kolesarjenja, kolesarski varnosti, kolesarski 
infrastrukturi in storitvah za kolesarje. 

Evropska kolesarska zveza (European Cyclists’ 
Federation - ECF) je krovna organizacija nacionalnih 
kolesarskih organizacij na področju kolesarjenja kot 
sestavnega dela sodobne mobilnosti. Za kolesarje pa so 
kot vir informacij in “orodje za lobiranje” še posebej 
pomembne nacionalne kolesarske organizacije in 
kolesarska združenja in iniciative, ki se trudijo izboljšati 
pogoje za kolesarjenje in promovirati kolesarjenje 
kot način vsakdanje mobilnosti na ravni mest in regij. 
V Sloveniji že več kot deset let delujeta Mariborska 
kolesarska mreža in Ljubljanska kolesarska mreža, v 
začetku leta 2013 pa je bila uradno registrirana tudi 
Slovenska kolesarska mreža. Več o njih v nadaljevanju. 

Kolesarske organizacije na ravni mest nudijo številne 
informacije: od kolesarskih zemljevidov mesta in 
regije, seznamov nevarnih mest (črnih točk) na 
kolesarski infrastrukturi v mestu (s predlogi izboljšav) 
do informacij o različnih kolesarskih in s kolesarjenjem 
povezanih dogodkih v mestu ali regiji. Nekatere ponujajo 
tudi vodene oglede kolesarske infrastrukture v mestu 
ali vodene kolesarske oglede različnih znamenitosti v 
mestu in okolici. Splošni nemški kolesarski klub (ADFC) 
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pa npr. ponuja tudi posebne kolesarske oglede mest za 
nove priseljence z namenom, da se le-ti bolje spoznajo 
z možnostmi uporabe kolesa kot prevoznega sredstva v 
mestu (več o tem v poglavju 2.1.3).

Slika 19: Lokalna pisarna ADFC v Bremnu (ZRN)
Vir:  ADFC Bremen, Grundey

Študija primera: Kolesarska točka - Bremen 
(ZRN)

Kolesarska točka »Radstation« je informacijski 
servisni center (glej Sliko 19) bremenske 
podružnice nemške nacionalne kolesarske 
organizacije ADFC, katere delovanje sofinancira 
mesto Bremen13. Center nudi naslednje storitve:
• kodiranje koles (za identifikacijo kolesa ob kraji),

• trg rabljenih koles (povezovanje posameznikov, ki 
želijo prodati oz. kupiti kolo),

• svetovanje na številnih področjih kolesarjenja,

• informacijske brošure,

• izposoja kolesarske in na kolesarjenje navezujoče 
se literature, kot so:

• podrobni kolesarski regionalni zemljevidi za krajša 
in daljša potovanja po ZRN,

• popotniški priročniki za kolesarjenje po sosednjih 
in drugih državah, 

• tehnično-kolesarska literatura, 

• informacije in priporočila v zvezi kolesarjem 
prijaznih nastanitvah/prenočiščih, 

• kolesarske revije ADFC (Radwelt in Pedal).

13  Case study taken from PRESTO consortium (2011b) and edited

Dodatno branje:

PRESTO consortium (2011b): Factsheet Cycling 
Information Centres/Mobility Centres.

2.4 Profesionalne kolesarske revije

Pomemben vir informacij za kolesarje, še posebej pa 
za strokovnjake s področja načrtovanja in promocije 
kolesarstva, so lahko revije, ki se ukvarjajo tudi s 
problematiko kolesarjenja v urbanih področjih. Večina 
nacionalnih kolesarskih organizacij izdaja svoje revije, 
v katerih se obravnava tudi ta problematika. Temu ni 
tako v Sloveniji, saj ne KZS ne SKM ne izdajata tovrstnih 
tiskanih edicij. V Sloveniji sicer izhajata reviji Bicikelj 
(http://www.bicikel.com/revija/) in Bike Magazin, 
v katerih pa je le izjemoma mogoče najti kakšen 
prispevek na omenjene teme, saj sta v celoti posvečeni 
kolesarjenju kot športu. 

Brezplačne revije, ki jih izdajajo kolesarske organizacije 
in jih mogoče najti tudi v elektronski različici na spletu 
(prosim, upoštevajte, da so nekatere informacije na 
spletu dostopne le določen čas), so na primer: 

• Revija “Cycling Cities”, ki jo v angleškem jeziku 
izdaja Dutch Fietsersbond 

• www.fietsersbond.nl/english-info ;

• Revija “Info-Bulletin”, ki jo v nemščini izdaja 
združenje Velokonferenz Schweiz  

• www.velokonferenz.ch/de/aktuell/news ;

• Revija “Cycle”, ki jo izdaja britanska nacionalna 
kolesarska organizacija CTC www.ctc.org.uk.
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3.  Kolesarjenje in javni prevoz 

Kolesarjenje je prevozni način predvsem za krajše 
razdalje, pretežno med 1 in 10 km. Kot način polnjenja 
javnega prevoza pa ima lahko pomembno vlogo tudi 
na daljših potovanjih. Na tem mestu bomo obravnavali 
intermodalne povezave med kolesarjenjem in javnim 
prevozom, infrastrukturo, ki olajšuje prestop s kolesa 
na sredstva javnega prevoza, ter vprašanje prevoza 
kolesa na le-teh. 

Integracija kolesarjenja in prevoza z javnimi 
prevoznimi sredstvi je dodatna storitev, ki jo nudijo 
operaterji javnega prevoza. Za spodbujanje integracije 
kolesarjenja in javnega prevoza je pomembno, da so 
nam znane njene prednosti. Kakorkoli že, pomembno 
je, da se zavedamo, da so tako regulacija tega področja 
kot tudi investicije vanj stvar operaterjev javnega 
prevoza, tako da je oboje močno odvisno od politične 
volje. Ker je večina operatorjev mestnega javnega 
prometa v lasti občin, so tako občinski odločevalci in 
uradniki pomembni ciljni skupini pri pospeševanju 
boljše integracije med obema vrstama prevoza. 14

3.1 Prednosti intermodalne integracije

Vsa postajališča javnega prevoza moramo obravnavati 
kot potencialne točke prestopa s kolesa na javni prevoz 
in obratno. To se razen na postajališča mestnega prevoza 
v mestnem jedru nanaša na vsa postajališča primestne 
in podzemne železnice, tramvaja, primestnega in 
mestnega avtobusnega prometa. 

Integracija omrežij javnega prevoza in mreže 
kolesarskih povezav je v korist tako javnemu prevozu 
kot kolesarjenju, saj sta to načina prevoza, ki se med 
seboj dopolnjujeta. Njuna kombinacija izboljša prevoz 
od vrat do vrat (glej sliko 18). 15

Slika 20:    Primer intermodalne prevozne verige
Vir:  Lastna kompilacija

Prednosti:

14 Povzeto po Dufour (2010)
15 Prirejeno po konzorciju PRESTO (2011d)

• Kolesarjenje do oz. od postajališč javnega prevoza 
je učinkovit način za opravljanje daljših potovanj 
(nad 7,5 km). Učinkovitost je odvisna od kakovosti 
javnega prevoza, prav tako pa tudi od možnosti 
za varno parkiranje kolesa ter enostavnega 
dostopa do sredstev javnega prevoza. Na ta 
način se zmanjšuje potreba po uporabi osebnega 
avtomobila ter izboljšuje mobilnost za tiste, ki 
osebnih avtomobilov nimajo.

• Za operaterje javnega prevoza je kolesarjenje 
pomemben način za polnjenje prevoznih 
sredstev, ki se ga splača razvijati. V primerjavi s 
pešačenjem se ob uporabi koles za več kot 10x 
poveča zbirno območje okoli postajališč (glej sliko 
19). Kombinirano potovanje s kolesom in javnim 
prevozom lahko številnim potnikom ponudi realno 
alternativo prevozu z osebnim avtomobilom v 
smislu potovalnega časa “od vrat do vrat”. Poleg 
tega pa je bistveno cenejše, tako da se za vožnjo 
z javnim prevozom odloči več oseb, kar pomeni, 
da javni prevoz pridobi dodatne uporabnike, ki bi 
sicer uporabljali osebni avto. 

Slika 21: Potencialno zbirno območje postajališč javnega 
prevoza

Vir:  Lastna kompilacija, prilagojena na osnovi Beim 2010

Potencial je velik. Na Nizozemskem se do vlakov s kolesi 
pripelje okoli 40 % potnikov, 10 % pa jih nadaljuje pot s 
kolesi, ko izstopi z vlaka; 14 % avtobusnih potnikov za 
prevoz do postajališča uporablja kolo.

3.2 Parkirišča za kolesa na postajah in 
postajališčih javnega prevoza 

Številni operaterji javnega prevoza vse pogosteje 
investirajo v kakovostna parkirišča za kolesa na glavnih 
prometnih vozliščih, ker želijo narediti možnost 
kombiniranega prevoza privlačno in pridobiti dodatne 
potnike.16

16  Odstavek povzet po Dufour (2010) 
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Zagotavljanje zadostnih in kakovostnih zmogljivosti za 
parkiranje in hranjenje koles je bistvenega pomena. 
Ker so kolesa na postajah in postajališčih praviloma 
parkirana za daljše časovno obdobje (več kot 2 uri), 
uporabniki pričakujejo, da bodo kolesa ustrezno 
zavarovana tako pred vremenskimi vplivi kot pred krajo.

Na vsaki postaji/postajališču je treba zagotoviti 
ustrezno mešanico možnosti za parkiranje. 

• Osnovno rešitev predstavljajo stojala za kolesa, na 
katera je kolesa mogoče brez težav prikleniti. Po 
možnosti naj imajo tudi nadstrešek. 

• Ko naraste število kolesarjev, ki parkirajo kolesa 
na določeni postaji/postajališču javnega prevoza, 
je priporočljivo ponuditi tudi omarice, v katere 
je mogoče spraviti in zakleniti kolesa. Ta storitev 
se nudi bodisi proti plačilu ali pa kot premijo, do 
katere so npr. upravičeni vsi kupci letne vozovnice 
za javni prevoz. 

• Na največjih vozliščih (glavne avtobusne in 
železniške postaje) je priporočljivo postaviti 
brezplačna in nadzorovana parkirišča za hranjenje 
koles v pokritih prostorih. 

Parkirišča za kolesa bi morala biti standard na vseh 
železniških postajah in postajališčih primestne 
železnice. Zasnovana morajo biti tako, da omogočajo 
hiter in enostaven prehod do vlakov, ter odprta vse dni 
v letu vsaj od 5. ure zjutraj do 10. ure zvečer. 

V zadnjih 10 letih se je začelo graditi posebna pokrita in 
varovana parkirišča za kolesa na železniških postajah. 
Najprej na Nizozemskem, potem pa v Nemčiji, Avstriji 
in v Švici. 

Parkirišča za kolesarje so smiselna ob vseh linijah 
primestnega avtobusnega prometa kot tudi na 
postajališčih avtobusov, ki vozijo v regionalna središča 
iz bolj oddaljenih krajev. Za lokalne avtobusne povezave 
in v manjših mestih pa je kolesarjenje bolj alternativa 
kot dopolnitev javnega prevoza, saj so razdalje krajše 
in postajališča pogostejša. 

Kolesarjenje je tudi možnost za dostop do končne 
destinacije s postaje/postajališča javnega prevoza. Kolo 
je privlačna možnost prevoza tudi za tiste, ki se redno 
vozijo z javnim prevozom in nimajo dobre povezave od 
izstopne postaje do službe oz. šole. Številni imajo tako 
dve kolesi:  enega v kraju bivanja za dostop do javnega 
prevoza in drugega v kraju, kamor redno potujejo, 
za vožnjo od postaje/postajališča do službe ali šole. 
Nekateri namesto drugega lastnega kolesa uporabljajo 
tudi javna mestna kolesa, zato morajo biti ob postajah/

postajališčih v mestnih središčih na voljo samopostrežni 
terminali z dovolj velikim številom koles, ki si jih je 
mogoče izposoditi. Za tiste, ki uporabljajo javni prevoz 
le občasno in za turiste, pa je priporočljivo, da si lahko 
izposodijo kolo na glavni avtobusni ali železniški postaji, 
pri čemer ni nujno, da gre za samopostrežno izposojo 
prek terminalov. 

Prav posebno storitev (OV-fiets servis) možnosti izposoje 
koles na večini železniških postaj v državi pa omogočajo 
nizozemske železnice za imetnike letnih vozovnic. 

3.3 Prevoz koles na sredstvih javnega 
prevoza

V nekaterih državah, ki imajo gosto železniško omrežje, 
je zelo popularen tudi prevoz koles na vlakih in na 
podzemni železnici. Kljub začetnim zadržkom se je 
pokazalo, da prevoz koles na vlakih ne predstavlja večjih 
težav, če je ustrezno načrtovan in reguliran. Vendar pa 
se ta vrsta integracije kolesarjenja in javnega prevoza 
v glavnem uporablja za rekreativne namene. Nemške 
železnice so ugotovile, da je tovrsten prevoz pomembna 
in donosna niša, ki predvsem ob praznikih in koncih 
tedna pomembno prispeva k zasedenosti vlakov. Za 
vsakdanji prevoz na delo/v šolo je ta možnost omejena 
in jo uporabljajo predvsem tisti, ki potujejo zunaj 
dnevnih konic, saj v času konic ni mogoče zagotoviti 
zadostnih zmogljivosti, prav tako pa je zaradi gneče za 
ostale potnike moteče nakladanje in razkladanje koles 
na oz. z vlakov. Kombinacija prevoza z zložljivimi kolesi, 
ki jih je mogoče vzeti tudi na vlake, ki niso prilagojeni 
za prevoz običajnih koles, je vse bolj popularna tudi za 
redne vsakdanje poti v službo oz. šolo. 17

Slika 22:    Prevoz koles na vlakih na Danskem
Vir: www.eltis.org, Schiffer

17 Poglavje je prirejeno po GTZ (izdajatelj) / Godefrooij et al. (ur.) 
(2009)
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Ko se kolesarjem omogoči, da s seboj na vlak vzamejo 
tudi kolo, je potrebno zagotoviti tudi za kolesa 
prilagojen dostop do perona (npr. s posebno rampo, ki 
omogoča potiskanje koles po stopnicah) oz. ustrezno 
velika dvigala za premagovanje razlik v višini med 
vstopom na postajo in peroni.  

Pri tem je treba upoštevati, da se z infrastrukturnimi 
rešitvami za kolesarjem prijazen dostop do vlakov 
in prevoz koles na vlakih rešujejo tudi problemi 
dostopnosti in prevoza drugih potnikov s posebnimi 
potrebami, kot so starši z otroci v otroških vozičkih ali 
osebe na vozičkih. 

Slika 23:    Oznaka na vlakih nemških železnic, ki opozarja na 
omejen čas za vkrcanje koles na vlak

Vir: Hafter 2011

Spodaj je naštetih nekaj ukrepov, ki so se tudi izkazali 
kot učinkoviti.

Posebni vagoni za prevoz koles: ena od možnosti 
za prevoz koles na vlakih in metrojih so tudi posebni 
vagoni, ki omogočajo prevoz večjega števila koles. 
Nekateri tovrstni vagoni imajo manjše število sedežev 
ali zgolj priklopne sedeže na račun večjega prostora za 
prevoz koles, drugi pa so namenjeni zgolj prevozu koles. 
Predvsem pri slednjih se uporablja tudi horizontalna ali 
vertikalna stojala (lahko tudi kavlje) za obešanje koles. 
To je še zlasti priporočljivo, če se pričakuje predvsem 
prevoz večjih koles, ki imajo 26- ali 28-colske kolesne 
obroče, se pravi, na vlakih, namenjenih prevozu 
rekreativnih in turističnih kolesarjev. Druga možnost 
je, da ima vlakovna kompozicija tako na sprednjem kot 
na zadnjem delu, morebiti pa tudi v sredini, poseben 
prostor za prevoz koles (in otroških ter invalidskih 
vozičkov), v katerem ni sedežev oz. so le-ti samo 
priklopni. To omogoča lažji in hitrejši vstop kolesarjev in 
drugih potnikov s posebnimi potrebami. Tretja možnost 
je namestitev pomožnih sedežev, ki so oblikovani 
tako, da - ko niso v uporabi kot sedeži - služijo tudi 

kot stojala za kolesa. Na nekaterih železniških progah v 
bližini velikih mest, ki imajo veliko frekvenco potniških 
vlakov, je v uporabi tudi rešitev, da z redno (npr. vsakih 
30 minut) vozijo vlaki, ki so prilagojeni za prevoz koles 
in drugih potnikov s posebnimi potrebami, in tako kljub 
večjemu številu kolesarjev ne pride do situacij, ko bi 
bilo le-teh več, kot pa je na vlakih prostora za kolesa.

Slika 24:  Posebna stojala za kolesa v vagonih Intercity vlakov 
v Nemčiji 

Vir:  Tine, www.radreise-wiki.de

Prostor za prevoz koles v običajnih vagonih ali predelih, 
namenjenih prevozu prtljage. Priporočljivo je, da 
se v vogalih vagonov naredi nekaj prostora za prevoz 
koles, kot je to na nizozemskih Intercity vlakih in 
nekaterih vlakih v Avstriji itd., ali pa se - kot na primer 
na Amtrakovih vlakih v ZDA - naredi nekaj prostora 
za kolesa v oddelku za prevoz prtljage. Tako  posebni 
vagoni niso potrebni, nujne pa so jasne informacije o 
teh storitvah železniškega potniškega prevoza, da bodo 
dane možnosti dejansko tudi uporabljane. 

Nekateri prevozniki za prevoz koles zahtevajo manjše 
doplačilo, drugje pa je prevoz koles zastonj. Na 
vprašanje, ali posebej zaračunati prevoz kolesa, ni 
enostavnega odgovora, še posebej v državah, v katerih 
večina prebivalstva ni premožna. Toda tam, kjer 
potrebe po dobri integracij prevoza s kolesi in vlaki 
so, je mogoče priporočljivo, da se ta storitev dodatno 
zaračuna, prihodki pa uporabijo za vzdrževanje in 
izboljševanje možnosti integriranega prevoza. 

Časovne omejitve: Številni prevozniki po svetu 
omogočajo prevoz koles na vlakih (ponekod tudi na 
avtobusih) zunaj prometnih konic, večinoma pa so te 
možnosti v času konic, ko bi bile sicer najbolj dobrodošle 
z vidika uporabe kolesa kot vsakdanjega prevoznega 
sredstva, zelo omejene.
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Zložljiva kolesa: Zložljiva kolesa, ki se jih lahko prisloni 
ob steno ne da bi motila prehod potnikov ali pa se jih zloži 
pod ali med sedeže, so odlična ter ponavadi dovoljena 
in brezplačna možnost za integriranje kolesarjenja in 
prevoza z vlaki. Vendar pa so razmeroma draga in zato 
ljudem v kolesarsko manj razvitih in revnejših državah 
težje dostopna.

Prevoz koles na avtobusih: V nekaterih mestih je mogoče 
kolesa prevažati tudi na avtobusih. Vendar ta možnost ni 
zelo razširjena, predvsem zaradi pomanjkanja prostora 
na avtobusih. Evropska zakonodaja s področja varnosti 
cestnega prometa ne dovoljuje namestitve posebnih 
stojal za prevoz koles na prednji strani avtobusov, kot jih 
je mogoče videti na avtobusih v številnih mestih v ZDA. 
Dovoljuje pa namestitev tovrstnih stojal na zadnjem 
delu avtobusa, vendar ta rešitev (še) ni pogosta (glej 
sliko 25).

Slika 25:  Stojala za prevoz koles na avtobusu v Nemčiji
Vir:  Hadhuey 2009, www.wikipedia.org

Študija primera: Prevoz kolesa na vlakih 
nemških železnic

Nemški železniški prevoznik Deutsche Bahn 
(DB) omogoča prevoz koles na večini lokalnih in 
regionalnih vlakov. DB si prizadeva zlasti za to, da 
bi pritegnil rekreacijske in turistične kolesarje, 
vendar pa omogoča tudi prevoz koles tistim, ki se 
vsak dan vozijo na delo oz. v šolo. V velikih mestih 
in somestjih včasih koles ni mogoče vzeti na vlake 
v času največjih obremenitev. Na večini vlakov 
je vstop za kolesarje jasno označen. Nekateri 
sodobni regionalni vlaki imajo posebne oddelke 
za prevoz koles, ki se jih pričvrsti z  varnostnimi 
pasovi, zložljivi sedeži pa omogočajo, da potniki 
lahko sedijo poleg svojih koles (glej Sliko 27). 18

     Slika 26: Oznaka na vlaku/vagonu, da je mogoč prevoz 
koles

      Vir:   Hefter 2011

    Slika 27: Poseben oddelek za kolesa na sodobnem 
regionalnem vlaku DB 

      Vir:   Hefter 2011

18  DB Mobility Logistics AG (2011)
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3.3.1 Prevoz koles na vlakih Slovenskih 
železnic

Slovenske železnice (SŽ) omogočajo prevoz kolesa ob 
doplačilu enotne dnevne karte (trenutno po ceni 3,20 
€), pogoj pa je, da je s kolesom na vlaku tudi njegov 
uporabnik. Potnik sme na vlak vzeti le eno kolo. Skupine 
10 ali več kolesarjev morajo vsaj 8 dni pred predvidenim 
odhodom na odhodni postaji najaviti svojo namero, da 
bodo s seboj na vlak vzeli kolesa. Dejansko pa je prevoz 
koles na vlakih SŽ zelo omejen, kajti najpogostejši 
potniški vlaki (Siemensov model Desiro) lahko – če niso 
polno zasedeni s potniki - brez težav sprejmejo le 2–4 
kolesa. 

Pri iskanju možnosti za prevoz kolesa na vlaku je treba 
biti zelo pozoren. Namreč, na natisnjenih voznih redih 
je poleg oznake, da vlak omogoča prevoz koles, tudi 
opomba, da je odločitev o dejanskem vkrcanju kolesa 
na vlak v zadnji instanci v rokah sprevodnika, ki presodi, 
ali bi to motilo potnike oziroma predstavljajo grožnjo 
za poškodbo opreme na vlaku. To je zelo nerodno zlasti 
za turiste, ki pričakujejo, da bodo lahko na te označene 
vlake brez težav vzeli kolo, ne preberejo pa drobnega 
tiska, ki to možnost omejuje. Pri iskanju vlakov, ki 
omogočajo prevoz koles prek spleta, pa sploh nastopijo 
težave. Četudi na spletni strani http://www.slo-
zeleznice.si/sl/potniki/slovenija/na-izlet/s-kolesom-
na-vlak piše, da je informacije o tem, kateri vlaki 
omogočajo prevoz koles, mogoče najti na spletnem 
iskalniku voznega reda, tam teh informacij ni. 

Dodaten problem lahko predstavljajo tudi popravila in 
rekonstrukcije železniških prog, če je zaradi tega med 
določenimi postajami organiziran nadomestni prevoz 
potnikov z avtobusi in/ali kombiji. Če potnik predhodno 
(pri tem ni jasno, v kakšnem časovnem roku) na vstopni 
postaji ne najavi, da želi s seboj vzeti kolo, se lahko 
zgodi, da tega ne bo mogoče prepeljati z nadomestnim 
prevozom, čeprav ima veljavno vozovnico za prevoz 
kolesa in se je s kolesom vkrcal na vlak. Se pa praviloma 
vsi železniški delavci zelo trudijo pomagati potnikom s 
kolesi, ki se znajdejo v težavah. 

Med glavno turistično sezono je sicer na najpomembnejših 
relacijah nekaj dodatnih vlakov, ki omogočajo prevoz 
večjega števila koles. To problem rešuje le deloma, saj 
je sezona turističnega in rekreativnega kolesarjenja v 
Sloveniji precej daljša od obdobja med 15. 6. in 31. 8., 
ko vozijo omenjeni dodatni vlaki. 

Na vse potniške vlake SŽ je mogoče brez doplačila vzeti 
zložljiva kolesa manjših dimenzij (v praksi z velikostjo 

koles 20 col ali manj, natančne dimenzije so navedene 
v posebnem pravilniku, ki pa ni dostopen preko spletne 
strani), v kolikor so spravljena v ustreznih transportnih 
vrečah ali kovčkih (kar pa se v praksi praviloma 
ne preverja oz. zahteva). Vendar pa lahko zaradi 
pomanjkanja primernega prostora na vlakih SŽ pride do 
težav ob prevozu večjega števila zložljivih koles. 

Več o prevozih koles na vlakih SŽ na www.slo-zeleznice.
si/sl/potniki/slovenija/na-izlet/s-kolesom-na-vlak.

Slika 28:    Prevoz koles na vlaku Slovenskih železnic na progi 
Ljubljana-Jesenice v turistični sezoni

Vir:            Andrej Klemenc 

3.3.2 Prevoz zložljivih koles na mestnih 
avtobusih v Ljubljani 

Ljubljanski potniški promet (LPP) od pomladi 2012 
dalje omogoča potnikom, da na vseh linijah mestnega 
avtobusnega prometa med 9. In 13:00 ter od 18. ure 
dalje vzamejo s seboj tudi zložljivo kolo. To ne sme 
presegati dimenzij največje dovoljene osebne prtljage 
(110 cm x 70 cm x 30 cm) in mora biti spravljeno v 
prevozni torbi ali vreči. Avtobus lahko sprejme največ 
dva potnika z zložljivimi kolesi naenkrat, vendar le če 
na njem ni invalidskih ali otroških vozičkov, ki imajo pri 
prevozu prednost pred kolesi. Kolo moramo takoj po 
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Dodatno branje:

Dufour, Dirk (2010): PRESTO Cycling Policy Guide. 
Cycling Infrastructure. Chapter 4: Cycling and 
public transport.

GTZ – Deutsche Gesellschaft für technische 
Zusammenarbeit (Publisher) / Godefrooij, Tom; 
Pardo, Carlosfelipe; Sagaris, Lake (Editors) 
(2009): Cycling-Inclusive Policy Development. A 
Handbook. Eschborn, Utrecht. Chapter 11: Building 
a multimodal transport system: integrating cycling 
and public transportation.

PRESTO consortium (2011d): Factsheet: Cycling 
Facilities at Interchanges.

Van den Bulcke 2009: Bikes on public transport. 
Bikes on light rail, metro, tram and bus. (Velocity, 
12th of May 2009, Brussels).

vstopu odložiti na prostoru za prevoz otroških vozičkov 
in ga s posebnim namenskim trakom tudi pričvrstiti 
na vertikalni drog. Več na lpp.si/sites/default/files/
upload/lpp/datoteke/navodila_za_zlozljiva_kolesa.pdf 

    

Slika 29:   Prevoz zložljivega kolesa na mestnem avtobusu v 
Ljubjlan

Vir:           Andrej Klemenc 
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4. Storitve parkiranja za 
kolesarje

Storitev parkiranja za kolesarje ne pomeni le zagotoviti 
ustrezno infrastrukturo, ki omogoča parkiranje 
koles, saj je le-ta zelo “enostavna”, pogosto pa niti 
ne nujna; treba je namreč ponuditi tudi kakovostne 
spremljevalne storitve.

Tematika gradnje kolesarskih parkirišč je podrobneje 
predstavljena v 2. delu priročnika, ki obravnava 
planiranje infrastrukture, zato se bomo v naslednjih 
odstavkih osredotočili na spremljevalne storitve in 
“mehke ukrepe”.  

4.1 Kolesarske postaje

Kolesarske postaje so pogosto locirane v bližini 
postaj javnega potniškega prometa ter zagotavljajo 
kombinacijo varovanja in pred vplivi vremena 
zaščitenega parkiranja in drugih storitev za kolesarje. 
Kolesarske postaje se ponavadi vzpostavijo na že 
zgrajeni infrastrukturi. Ker poleg parkiranja koles 
nudijo tudi druge storitve, jih obravnavamo tudi na tem 
mestu. Poleg parkiranja ponavadi ponujajo še eno ali 
več izmed naslednjih storitev: 

• popravilo in vzdrževanje koles, 

• (avtomatsko) čiščenje koles,

• kolesarsko trgovino z novimi in/ali rabljenimi 
kolesi,

• najem koles,

• prodajo kolesarskih zemljevidov in literature,

• informacijske storitve za kolesarje,

• prodajo kolesarskih oblačil, opreme in 
pripomočkov,

• graviranje varnostnih kod,

• polnjenje e-koles in pedalekov.

Poleg tipičnih storitev za kolesarje lahko kolesarske 
postaje nudijo tudi storitve za nekolesarje:  

• kurirske ali poštne storitve,

• prodajo vozovnic za javni promet (še posebej ko 
gre za kolesarske postaje, ki so v bližini manjših 
postaj javnega prometa),

• storitve hranjenja prtljage (garderobe),

• storitve turistične informacijske pisarne,

• prodaja peciva, prigrizkov ipd.

»S kombiniranjem teh storitev lahko osebje združuje 
dejavnosti nadzora nad parkiranimi kolesi z dodatnimi 
dejavnosti, s čimer nastane dodatna ponudba za 
kolesarje, to pa tudi omogoča (delno) pokrivanje 
stroškov nadzora koles, tako da je storitev parkiranja 
koles cenejša ali celo brezplačna.« 19  V Nemčiji je veliko 
kolesarskih postaj vključenih v programe zaposlovanja 
(dolgotrajno) brezposelnih ali v programe usposabljanja 
mladih za pridobivanje kvalifikacij za zaposlitev. 

Kolesarske postaje so lahko tudi pomembna povezava 
s sistemi javnega prevoza in lahko nudijo boljšo 
integracijo kolesarjenja v intermodalna potovanja.

Slika 30:   Servisne storitve, ki jih nudijo kolesarske postaje
Vir:           Andrej Klemenc 

Glavni deležnik, ki spodbudi vzpostavitev kolesarske 
postaje:

• mestna uprava

Možna so partnerstva z naslednjimi lokalnimi 
deležniki:

• operaterji javnega prevoza,

• zavodi za zaposlovanje,

• lokalne kolesarske organizacije in združenja,

• manjše trgovine.

Dodatno branje:

Konzorcij PRESTO (2011d): Factsheet: Cycling 
Facilities at Interchanges.

19  Dufour (2010)



Tretji del: Storitve

161 

Kolesarska postaja v Mannheimu (Nemčija, 325.000 
prebivalcev) je urejena v opuščeni dvorani poštnega 
urada v neposredni bližini glavne železniške postaje; 
ima neposreden in neoviran dostop do prvega perona. 
Od leta 1997 nudi varno parkiranje za 918 koles 24 ur 
na dan 7 dni v tednu. 

Kolesarska postaja v Mannheimu je tipičen primer 
kombiniranja parkiranja koles z drugimi storitvami za 
kolesarje. Nudi naslednje storitve:

• kolesarsko trgovino z novimi in rabljenimi kolesi, 
opremo in dodatki za kolesarje;

• servisiranje koles, z možnostjo brezplačnega 
najema koles za čas popravila lastnega kolesa;

• recikliranje odsluženih in zapuščenih koles;

• letni sejem rabljenih koles;

• graviranje varnostne kode v okvir kolesa;

• izposojo koles;

• informacijsko točko lokalnega kolesarskega 
združenja

Postajo upravlja lokalna neprofitna organizacija, 
ki si prizadeva usposobiti mlade in brezposelne za 
boljšo integracijo v trg dela (usposabljanje mladih 
za kolesarske mehanike). Ta kombinacija omogoča 
dodatne prihodke, po drugi strani pa daje mladim 
priložnost, da se (ponovno) zaposlijo.20 

Slika 31:    Kolesarska postaja, Mannheim (Nemčija)
Vir:  Hefter 2011

20  BIOTOPIA Arbeitsförderungsbetriebe Mannheim gGmbH (2011)

4.2 Posebne storitve parkiranje koles 

Včasih je možnost parkiranja koles na določeni lokaciji 
treba zagotoviti le začasno, za nekaj ur ali dni, na 
primer ob velikih javnih prireditvah, kot so koncerti na 
prostem, športni dogodki in različni festivali. Vendar 
pa številni organizatorji največkrat niti ne pomislijo, 
da bi bilo tako zanje kot za obiskovalce bolje, če bi 
na prireditev prišli s kolesi, zato parkirišč za kolesa 
preprosto ne zagotovijo. 

Švicarsko mesto Zürich (390.000 prebivalcev) pa je 
vzpostavilo ustrezen servis, ki omogoča, da se v takšnih 
primerih kolesa brezplačno prisloni in priklene na 
mobilna stojala. Organizatorji prireditev krijejo zgolj 
stroške prevoza in postavitve stojal. Mesto razpolaga 
z 235 stojali, ki so bila narejena za švicarski  Expo 
2002. Servis se je izkazal kot zelo koristen, zato ga 
uporabljajo številni organizatorji večjih prireditev; 
poleg tega pa je mestni oddelek za promet v stalnem 
stiku z organizatorji in promovira obisk prireditev s 
kolesi.21

21 Mayrhofer (2011)

Slika 32:    Mobilna kolesarska stojal v Zürichu (Švica)
Vir:  Mesto Zürich

Druga možnost je, da se za čas prireditve zagotovi 
varovanje koles na določenem prostoru. Tako so lahko 
kolesarji brez skrbi, da jim ne bi, medtem ko uživajo 
v prireditvi, kolo ukradli. Takšno varovano začasno 
parkirišče imajo npr. v nemškem mestu Dortmund 

Študija primera: Kolesarska postaja v Mannheimu (Nemčija)
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(580.000 prebivalcev), kjer lokalni kolesarski klub 
omogoča parkiranje koles na varovanem območju 
med tekmami domačega nogometnega moštva. Glavna 
prednost varovanih parkirišč je v njihovih majhnih 
zahtevah po infrastrukturi. S postavitvijo (začasne) 
preproste ograje in nekaj varnostniki je mogoče 
tako rekoč katerokoli površino spremeniti v varovano 
kolesarsko parkirišče tudi za veliko število koles.22

Slika 33:    Varovano parkirišče v Dortmundu (Nemčija)
Vir:  ADFC Dortmund e.V.

4.3 Kolesarski sluga

V danski prestolnici Kopenhagen so v letu 2010 izvedli 
uspešen projekt za rešitev problema nepravilno 
parkiranih koles v bližini postajališč podzemske 
železnice. Najpomembnejše opravilo t.i. “kolesarskega 
sluge” je bilo, da je nepravilno parkirana kolesa 
pravilno namestil v stojala za kolesa, ob tem pa jim 
z nasmeškom na obrazu po potrebi še naoljil verige in 
napolnil zračnice. 

Kolesarje so s posebnimi znaki obvestili, da so jim kolo 
prestavili, na prestavljena kolesa pa so pričvrstili lističe 
s pojasnilom, zakaj so to storili. Namen tega 6 mesecev 
trajajočega projekta je bilo spremeniti vedenje tistih, 
ki kolesa nepravilno parkirajo in s tem onemogočajo 
dostop do vhodov in evakuacijskih poti. Projekt 
“kolesarski sluga” se je financiral preko sredstev za 
javna dela, namenjenih ponovni zaposlitvi dolgotrajno 
brezposelnih.

Projekt je dosegel dobre rezultate, saj se je znatno 
zmanjšalo število napačno parkiranih koles v bližini 
postajališč podzemske železnice. Projekt je tudi dober 
primer, kako lahko s prijaznimi in inovativnimi ukrepi 
spremenimo obnašanje ljudi. 

22  Planungsbüro VIA eG (2004)

 

Slika 34:    Kolesarski sluga v Kopenhagnu (Danska)
Vir:  Dansko kolesarsko veleposlaništvo

4.4 Odstranjevanje koles, ki niso v 
uporabi 

Podoben pristop, kot je danski “kolesarski sluga”, 
uporabljajo tudi v Nemčiji. Zapuščena in poškodovana 
kolesa, ki so jih lastniki “pozabili” na javnim mestih, 
opremijo z opozorili, da jih bodo odstranili, če lastniki 
za to ne bodo poskrbeli sami. 

Slika 35:  Zapuščeno kolo z rumeno opozorilno nalepko v 
Frankfurtu (Nemčija) 

Vir:  Hefter 2012

Tako npr. v nemških mestih Frankfurt na Maini, 
Mannheim23 in Aachen24 mestne komunalne službe, 
lokalne kolesarske organizacije in policija enkrat 
letno skupaj opravijo pregled nad parkiranimi kolesi v 
središču mesta in na drugih lokacijah, kjer je parkirano 
večje število koles. Kolesa, ki ogrožajo javno varnost, 
takoj odstranijo, preostalim pa namestijo nalepko ali 
listič, s katerim lastnike opozorijo, da jih bo odstranila 
mestna komunala služba, v kolikor jih v določenem 
času ne bodo odstranili sami. Tako odstranjena kolesa 
se še nekaj časa hranijo v prostorih mestne komunale; 

23  Mesto Mannheim (2011)
24  Mesto Aachen (2011)
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če lastniki v določenem času ponje ne pridejo, kolesa 
bodisi reciklirajo bodisi popravijo in prodajo na dražbi 
najdenih koles. 

Zapuščena in polomljena kolesa so moteča ter po 
nepotrebnem zasedajo prepotrebne parkirne prostore. 
Poleg tega spodbujajo vandalizem in krajo koles. Zato 
je priporočljivo, da se jih odstrani. 

5. Kolesarsko usposabljanje za 
odrasle

Eden izmed glavnih razlogov, da ljudje ne kolesarijo, 
je strah pred prometom25. Varna, učinkovita in udobna 
vožnja s kolesom zahteva znanja in sposobnosti, ki 
niso samoumevna. Kolesarji so ranljivejši od drugih 
udeležencev v prometu, še posebej v slabih pogojih oz. 
ob neustrezni infrastrukturi. Ljudje, ki bi sicer pogosteje 
kolesarili, se bojijo očitno nevarnih prometnih situacij 
v urbanem prometu. To še posebej velja za mesta, v 
katerih je delež s kolesom opravljenih poti manjši od 
5 %, saj preostali udeleženci v prometu niso navajeni 
interakcij s kolesarji.

K boljšemu vedenju vseh udeležencev v prometu 
lahko močno pripomorejo informacijske kampanje o 
varnem kolesarjenju. Aktivnejši način za spodbujanje 
kolesarjenja po mestu med tistimi, ki kolesarijo 
rekreativno ali pa sploh ne kolesarijo, pa so programi 
izobraževanja in usposabljanja za samozavestno in 
varno kolesarjenje v (mestnem) prometu. Ciljni tečaji 
usposabljanja so namenjeni ljudem, ki želijo kolesariti 
in so usmerjeni k zmanjšanju kolesarskih nesreč, 
spreminjanju neustreznih navad nekaterih kolesarjev ali 
k pripravi najmlajših kolesarjev za varno kolesarjenje v 
prometu. Na splošno vsebujejo naslednje sklope26:

• obvladovanje vožnje s kolesom (obvladovanje 
kolesarskih spretnosti);

• varna interakcija z drugimi udeleženci v prometu;

• uporaba kolesa in obstoječe infrastrukture v 
vsakdanjem prometu z doseganjem optimalnega 
ravnotežja med hitrostjo, varnostjo in udobjem 
vožnje;

• poznavanje in upoštevanje splošnih prometnih 
pravil, pomembnih za kolesarje (še posebej 
pomembno za tiste, ki nimajo vozniškega izpita).

Na enak način lahko tudi poučimo druge udeležence 
v prometu o vedenju pri srečanju s kolesarji, tako da 
bodo bolje razumeli potrebe kolesarjev in upoštevali 
njihovo ranljivost27.

25  Pogram Bikeabaility(2011) 
26  CTG; IG Velo (2007)
27  GTZ (Publ.) / Godefrooij et al. (Ed.) (2009)
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Slika 36:  Trening usposabljanja za vožnjo odraslih s 
kolesom

Vir:  ADFC, Rasch

Ciljne skupine

Potencialne ciljne skupine za programe usposabljanja 
so bodisi socio-demografske podskupine bodisi kolesarji 
in potencialni kolesarji, kot na primer: 

• odrasli kolesarji novinci, 

• upokojenci in osebe s posebnimi potrebami,

• ženske,

• priseljenci z drugih kulturnih območij28.

Glavni spodbujevalni deležniki:

• organizacije, ki so usmerjene na ciljne skupine, 
kot so društva upokojencev, skupine za pomoč 
pri integraciji priseljencev ali lokalna kolesarska 
društva.

Morebitna partnerstva z lokalnimi deležniki

• lokalni operaterji javnega prevoza,

• zdravstvene organizacije in združenja, 

• lokalne trgovine s kolesi,

• športna društva,

• lokalna policija.

28 Odstavek je prilagojen po Urbanczyk (2010)

5.1 Odrasli kolesarji začetniki

Usposabljanja odraslih kolesarjev začetnikov naj 
vsebujejo lekcije iz obvladovanja kolesa in lekcije 
iz vedenja v prometu. Takšna usposabljanja so 
priporočljiva v mestih z nizkim deležem kolesarskega 
prometa, v katerih večina prebivalcev ni odraščala na 
kolesu. Odrasli kolesarji – začetniki, ki se vključijo v 
skupinsko kolesarsko usposabljanje, so zelo motivirani, 
saj je vključitev za usposabljanje stvar njihove 
prostovoljne osebne odločitve, da se usposobijo za 
varno vožnjo s kolesom v prometu. Po končanem tečaju 
pa jih je treba na vse mogoče načine spodbujati, da s 
kolesarjenjem nadaljujejo. 

Kolesarske trgovine igrajo pomembno vlogo pri 
izobraževanju kolesarjev začetnikov. Lastnike trgovin oz. 
prodajalce koles lahko angažiramo kot multriplikatorje 
in mediatorje, saj so v neposrednem stiku z uporabniki 
in poznajo njihove potrebe. Kolesarske trgovine so lahko 
tudi partnerji v programih usposabljanja ter nudijo 
nasvete pri izbiri koles in kolesarske opreme, lahko pa 
nudijo tudi usposabljanje osnovnega vzdrževanja in 
popravila koles. 

5.1.1 Izvedba in stroški

Dolžina in vsebina tečajev se razlikuje glede na ciljno 
skupino. Ljudje, ki se želijo naučiti kolesariti “z nule”, 
bodo potrebovali več časa kot tisti, ki potrebujejo le 
izkušnje s kolesarjenjem v prometu. Vsekakor pa so 
prometna teorija, praktična znanja obvladovanja kolesa 
in vožnja v prometu pod vodstvom inštruktorja obvezni 
sestavni deli kolesarskega usposabljanja za odrasle. 29

Karikulum usposabljanja lahko sicer razvijemo sami, 
najverjetneje pa ga lahko na dogovorni ali pogodbeni 
osnovi prevzamemo od mest, ki so tovrstne programe 
že razvila in tudi preizkusila. 

Stroški, ki jih je treba upoštevati, so: razvoj programa, 
administriranje programa, honorarji inštruktorjev, 
oglaševanje in promocija, evalvacija programa ter 
materiali in oprema (varnostni odsevni jopiči, orodja za 
popravilo koles, izobraževalna gradiva …). 

Potenciali viri prihodkov: državne/občinske podpore, 
sponzorstva, prispevki udeležencev usposabljanj.

29 Odstavek prirejen po konzorcij PRESTO (2011e)
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Glavni spodbujevalni deležniki:

• lokalne kolesarske organizacije.

  Možna partnerstva z lokalnimi deležniki:

• lokalni operaterji javnega prevoza,

• zdravstvene organizacije in združenja,

• lokalni prodajalci koles,

• specifične ciljen skupine.

Dodatno branje:

PRESTO consortium (2011e): Factsheet: Targeted 
adult cycling training programmes.

5.2 Starejši občani in osebe s posebnimi 
potrebami

Ob upadu telesnih sposobnosti, kot sta vid in vzdrževanje 
ravnotežja, ter naraščanju strahu pred padcem s kolesa 
se celo izkušeni starejši kolesarji izogibajo vsakdanji 
vožnji s kolesom. Zaradi demografskih sprememb 
stalno narašča število starejših ljudi in ljudi z različnimi 
telesnimi okvarami. To zahteva več osveščanja in 
možnosti za usposabljanje, ki so oblikovane po meri 
potreb starejših občanov. Ti želijo ostati neodvisni 
in mobilni ter pri močeh kar se le da dolgo. Tečaji 
usposabljanja, namenjeni starejšim, naj bi vključevali: 

• kolesarjenje ob mraku in ponoči;

• varno obnašanje v dežju in slabem vremenu;

• obvladovanje nevarnih prometnih situacij;

• pregled koles.

Vse to lahko prispeva k varnejšemu in udobnejšemu 
kolesarjenju, izboljšuje kolesarske veščine in 
samozavest ter poznavanje aktualnih prometnih 
predpisov. Kot pri vseh usposabljanjih morajo teoriji 
slediti praktične vaje. Pri teh lahko udeležence tudi 
seznanimo s posebnimi vrstami koles, kot so kolesa z 
nizkim vstopom, kolesa z električno podporo in posebni 
tricikli, namenjeni starejšim kolesarjem, ter jim tudi 
omogočimo njihov preizkus.

Oglasi v lokalnih časopisih in revijah, namenjenih 
starejšim, ter plakati v prostorih društev upokojencev 

in domovih za starejše občane omogočajo obveščanje 
in motiviranje starejših, da se prijavijo na tečaj. 
Zdravnike, lokalne farmacevte, zavarovalnice in 
upokojenski klube pa lahko kot partnerje vključimo v 
pripravo, promocijo in izvedbo usposabljanj.  

Slika 37:  Kolesarska brošura za starejše občane 
(Nizozemska))

Vir:  Dewickere, Fietsersbond vzw (2010)
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Študija primera: Varno in zdravo na kolesu (Belgija)

Namen projekta je opogumiti starejše občane za vsakodnevno kolesarjenje z namenom ohranjanja zdravja 
in socialnih stikov v bližnji okolici. 30

Razlogi, zaradi katerih ljudje nehajo kolesariti, so naraščajoča hitrost in obseg prometa, spremenjena 
prometna previla in prometne ureditve ter zmanjšanje telesne sposobnosti. Statistike kažejo, da je med 
ponesrečenimi in umrlimi kolesarji v prometu nadpovprečno število starejših. Posledice odpovedi kolesarjenju 
pa so zmanjšanje dnevne telesne aktivnosti in tudi stikov z zunanjim svetom. Zato si je projekt za cilj zadal 
spodbujati starejše, da pri kolesarjenju vztrajajo, kolikor dolgo je to mogoče, ter jim ob tem pomagati pri 
osvajanju sposobnosti za varno kolesarjenje. 

Izvedba

Med projektom so bili načrtovani in izvedeni posebni tečaji. Za starejše od 55 let so bili organizirani tečaji, 
na katerih so osvežili svoje kolesarsko znanje (v flamščini poimenovani “Opfrissingscursus Senioren veilig op 
de fiets!”31.

Na začetku tečaja so se udeleženci seznanili s tem, kako pomembno je, da se ne odpovedo kolesarjenju. 
Temu je sledil interaktivni program, v katerem so udeleženci tudi s pomočjo “prometnega kviza” obnovili 
poznavanje prometnih predpisov in se seznanili s spremembami prometnih pravil. Na tečaju je sodeloval 
kolesarski mehanik, ki je preveril kolesa udeležencev in po potrebi opravil manjša popravila, da so ustrezala 
predpisom. Udeleženci so si tudi ogledali video belgijske agencije za varnost v prometu (BIVV) o varnem 
kolesarjenju starejših in dobili nasvete za izboljšanje udobja in varnosti kolesarjenja. 

Med tečajem se stalno poudarja pomen rednega kolesarjenja. Del, posvečen varni vožnji, vsebuje 
demonstracijo in praktično usposabljanje o tem, kako se pognati z mesta, kako se hitro ustaviti, kako voziti 
z eno roko, kako se izogniti nenadni oviri, kako se obrniti naokoli ter kako voziti po ozki poti. Sledi vodeno 
kolesarjenje po mestu s posebnim poudarkom na spoznavanju nevarnih mest in kako se na njih obnašati. 
Tisti, ki uspešno opravijo tečaj, dobijo potrdilo o varnem kolesarjenju. 

30  Osvežitveni tečaj ‘Starejši varno na kolesu’ 

5.3 Ženske

V mestih, v katerih se veliko kolesari, so med kolesarji 
dokaj enakomerno zastopane tako različne starostne in 
socialne skupine kot tudi oba spola. V večini držav, v 
katerih kolesarjenje kot način vsakdanjega prevoza ni 
popularno32, pa je med tistimi, ki kolesarijo, praviloma 
zelo nizek delež žensk. 

Celo če dekleta rada kolesarijo v dekliški dobi, jih v 
obdobju pubertete velik del to opusti, saj menijo, da 
zanje ni primerno oziroma da na kolesu niso privlačne. 
Poleg tega slabo stanje infrastrukture od kolesarjev v 
soočenju z avtomobilskim prometom zahteva določeno 
vrsto predrznosti in samozavesti, ki je dekletom večkrat 
manjka33.

Ta - v adolescenci pridobljen - negativen odnos do kolesa 
pa spremlja dekleta tudi, ko odrastejo. Eden izmed 
načinov, kako ga spremeniti v pozitivnega, so posebni 
programi izobraževanja in usposabljanja, namenjeni 

32  Pucher/Buehler (2008)
33  Projekt Beauty and the Bike (2009)

ženskam. Le-ti poleg znanja, kako obvladati kolo in 
kako se na kolesu obnašati v prometu, vključujejo 
tudi napotke in usposabljanje o nakupu in vzdrževanju 
kolesa, vožnje v slabem vremenu in v temi, varnega 
prevoza potrebščin in modnih dodatkov na kolesu, 
o pomembni dodatni opremi, ki naredi kolesarjenje 
udobnejše in varnejše ter o izbiri oblačil in obutve za 
vsakdanje kolesarjenje. Številni tečaji vsebujejo tudi 
napotke za kolesarjenja nosečnic, prevoz manjših otrok 
na kolesih ter vožnje v spremstvu manjših otrok34. 

Dekleta in ženske lahko h kolesarskim usposabljanjem 
pritegnemo tudi s pomočjo oz. v sodelovanju z lokalnimi 
delodajalci, trgovinami in trgovskimi centri ter šolami, 
centri za fitnes, športnimi klubi itd. 

34  Sustrans (2009)
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5.4 Priseljenci iz drugih kulturnih okolij

V deželah, kot so Danska, Nizozemska ali Nemčija, 
so zelo popularni tečaji kolesarjenja za priseljence iz 
drugih kulturnih okolij. 

Priseljenci večinoma prihajajo iz kulturnih okolij, 
kjer kolesarjenje ni razvito ter velja za način prevoza 
marginalnih skupin in kot nedostojno za ženske35. 
(ponavadi glavna ciljna skupina za usposabljanje 
za vožnjo s kolesom). Zato se le-te kot deklice niso 
naučile osnov vožnje s kolesom in se posledično bojijo 
kolesariti. Dodaten strah pa jim povzroča tudi misel, da 
utegnejo imeti njihovi sorodniki in znanci zadržke ali 
celo nasprotovati temu, da se lotile vožnje s kolesom. 
Zato moramo k njim pristopiti na pravi način in jih 
dodatno opogumiti. Kolesarski tečaji za priseljenke 
ne izboljšujejo le njihove usposobljenosti za vožnjo 
kolesa, temveč tudi njihovo obvladovanje uradnega 
jezika dežele, v katero so se priselile, stopnjo njihove 
telesne pripravljenosti in njihove neodvisnosti, pogosto 
pa tudi stopnjo njihove vključenosti v skupnost, v 
katero so se priselile, saj jim kolo omogoča navezovanje 
stikov in udeležbo v dejavnostih onkraj ozkih družinsko-
prijateljskih krogov36.

Pri moških priseljencih pa večinoma ne gre toliko za to, 
da bi bilo kolesarjenje neprimerno iz razlogov spola, 
vendar pa v številnih primerih velja za način prevoza 
revežev, zato kolesarjenje v njihovih očeh lahko 
pomeni socialno stigma. Na Nizozemskem so vzpostavili 
nekatere kolesarske pobude za moške priseljence37, ki 
se promovirajo v sodelovanju z organizacijami za pomoč 
priseljencem in so najbolj učinkovite, če so promocijska 
gradiva in oglasi narejeni v več različnih jezikih. 

35  Van der Kloof (2009)
36  Ward (2007)
37  Van der Kloof (2009)

Študija primera: Tilburg (Nizozemska) – 
Kolesarsko izobraževanje za priseljenke

Center za priseljenke v nizozemskem mestu 
Tilburg (200.000 prebivalcev) že več kot 25 
let ponuja kolesarske tečaje za priseljenke. 
Financira jih mesto Tilburg, ki v ta namen dobiva 
tudi regijske, državne in nekatere posebne 
podpore, vsaka udeleženka pa prispeva 25 €. 
Tečaj, v katerega je sočasno vključenih 10 do 
12 udeleženk, poteka 10 tednov po eno uro na 
teden. Usposabljanje je razdeljeno na teoretični 
del, praktično kolesarjenje in družabni del, ki 
imajo vsi enako težo. Tečaj se konča s praktičnim 
preizkusom obvladanja varnega kolesarjenje v 
mestnem prometu; tiste, ki ga opravijo, dobijo 
potrdilo.

Kolesarsko usposabljanje pomaga priseljenkam na 
več načinov. Kolesarjenje je hiter in cenen način 
prevoza v mestu, omogoča jim samostojnost, 
krepi njihovo samozavest in telesno kondicijo. 
Poleg tega je kolesarski tečaj pomemben kot 
kraj srečanja, kjer lahko priseljene izmenjajo 
informacije in izkušnje in navežejo nova 
prijateljstva.

Leta 1996 so v Tilburgu osnovali urbani kolesarski 
center Steunpunt Fiets (Podpora kolesu). V 
njem je Center za priseljenke oblikoval pobudo 
za razvoj gradiv in praktičnih programov za 
kolesarsko usposabljanje za priseljenke, ki jih 
danes izvajajo v številnih mestih in vaseh. Namen 
centra Podpora kolesu je podpreti integracijo 
in emancipacijo žensk iz drugih držav preko 
praktične podpore njim namenjenim kolesarskim 
programov po vsej deželi. 38

38 Študija primera je prirejena po konzorcij PRESTO (2011e) 
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6. Druge storitve za kolesarje

Poleg že omenjenih storitev za kolesarje obstaja še 
veliko drugih možnosti, ki jih lahko vključimo v ponudbo 
storitev. Vsem je skupno to, da naredijo kolesarjenje 
lažje, privlačnejše in udobnejše. 

6.1 “Popravi si sam” kolesarske storitve

Za kolesarja na poti je zelo dobrodošlo, če mesto 
zagotovi enostavne “popravi si sam” kolesarske storitve 
za vzdrževanje in popravilo koles, še posebej tam, kjer 
v bližini ni kolesarskih servisov. Pomembno je tudi, 
da lahko z vzdrževanjem in osnovnimi popravili koles 
njihovi uporabniki prihranijo denar. 

6.1.1 Zračne tlačilke

Mala, a koristna storitev je namestitev javnih 
(kompresorskih) zračnih tlačilk ob glavnih kolesarskih 
poteh ali v mestnih središčih. Takšne tlačilke so lahko 
samostoječe ali pa so sestavni del števcev za kolesarje 
ali drugega uličnega pohištva. Najdemo jih npr. v 
Münstru (ZRN), v Zürichu (Švica) ali Odenseju (Danska) 
(glej Sliko 38).

Slika 38:  Javna kolesarska kompresorska tlačilka v 
Odenseju (Danska)

Vir:  www.eltis.org, Schiffer 2010

6.1.2 Prodajni avtomat za kolesarske 
zračnice

Druga takšna pomembna storitev za kolesarje je 
namestitev prodajnih avtomatov za zračnice in/
ali manjših priborov za krpanje zračnic, ki jih lahko 
npr. namestimo na zid ob kolesarskem parkirišču ali 
kolesarski garažni hiši. Včasih jih pred svoje kolesarske 
trgovine namestijo trgovci in tudi upravljajo z njimi. 

Njihova prednost je v tem, da lahko kolesarji zračnice 
kupijo 24 ur na dan vse dni v letu in ne le takrat, ko so 
trgovine odprte.39

Slika 39:  Prodajni avtomat za kolesarske zračnice
Vir:  Götzke 2008, www.wikipedia.org

6.1.3 Točke za samo-popravilo kolesa

Zanimivo storitev ponuja avstrijsko mesto Salzburg 
(148.000 prebivalcev). Ker v centru mesta ni veliko 
kolesarskih servisov, je mestna uprava začela nameščati 
z žicami pričvrščene komplete osnovnih orodij za 
popravilo kolesa (izvijači, vilični ključi, zračna tlačilka 
itd.) na različnih mestih v mestnem središču in njegovi 
okolici. Prvi prototip tovrstnega kompleta orodij je 
bil nameščen v opuščeno zidno omarico za razvod 
električne energije (glej sliko x). PO velikem uspehu 
prvega prototipa so dopolnjene javne komplete orodij 
namestili po vsem mestnem središču in okolici, njihovo 
vzdrževanje pa je prevzelo podjetje za oglaševanje; 
postali so celo postali del oglaševalske kampanje. Poleg 
osnovnih orodij, kot so izvijači, vilični in natični ključi 
različnih velikosti, zračne tlačilke itd., vsebujejo tudi 
stojalo za popravilo kolesa, ob nekaterih pa so nameščeni 
tudi avtomati za prodajo kolesarskih zračnic.40

39  Böhme (2011)
40  Weiss (2008)
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Slika 40:  Točka za samo-popravilo kolesa v Salzburgu (Avstrija)
Vir:  Mesto Salzburg

Slika 41: Bike-box stojalo z orodji
Vir:   http://www.bike-box.si/produkti/2/B-BLOCK-02

Več na: http://www.bike-box.si/ 

BIKE-BOX so servisna stojala za kolesa uporabna 
na javnih mestih: ob kolesarskih poteh, v bajk 
parkih, kampih, pred hoteli, v mestnih središčih in 
ostalih turističnih destinacijah, predvsem tam kjer 
se zadržuje večje število kolesarjev ali mimo le 
potuje. Stojala so opremljena z orodjem za osnovna 
popravila koles in z ročno tlačilko z manometrom. 
BIKE-BOX stojalo vam izdelajo v barvi po vaši želji 
z vašim logotipom na želenem mestu. Specifikacijo 
orodja prilagodijo vašim potrebam, oziroma 
potrebam uporabnikov servisnega stojala BIKE-BOX. 
Vašim željam lahko priredijo tudi mere stojala. 
Nova, izboljšana verzija BIKE-BOX servisnega stojala 
za uporabo na javnih mestih. Orodje je skrito v 
notranjosti stojala, ima dodatno polico za odlaganje 
in zmogljivejšo tlačilko. 

BIKE BOX vsebuje: 

• orodje:

• Ključ univerzalni nastavljivi 150 (611918)

• Garnitura inbus ključev 2,5-10 MH (610986) 

• Izvijač križni PH 2x100 (611704)

• Izvijač ploščati 5,5x100 (612816)

• Dvostranski viličasti ključ 13/14 (615120)

• Dvostranksi viličasti ključ 15/17 (615120)

• Snemalec pnevmatik 2kom (621984)

• ter  tlačilko  z manometrom in nastavki  
kompatibilnimi z vsemi vrstami ventilov. 

BIKE-BOX stojala z orodji za samopopravilo koles na javnih mestih 
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6.1.4 Storitve na bencinskih črpalkah

Kolesarjem je v pomoč, če lahko zračnice na svojih 
kolesih napolnijo na bencinskih črpalkah. Poleg tega 
pa lahko prodajalne na bencinskih črpalkah nudijo tudi 
različno blago, po katerem povprašujejo kolesarji, kot 
so zračnice, kompleti za krpanje preluknjanih zračnic,

 napenjalni trakovi za pričvrstitev prtljage, baterijske 
luči, kolesarski zemljevidi, kolesarska orodja ipd. Takšne 
storitve so v korist tako kolesarjem kot tudi lastnikom 
beninskih servisov, saj jim omogočajo dodaten zaslužek.

 

V letu 2011 je madžarska naftna in plinska družba 
MOL kot odgovor na naraščanje uporabnega in 
rekreacijskega kolesarjenja na Madžarskem na 
125 bencinskih servisih ob glavnih kolesarskih 
povezavah na Madžarskem ponudila t.i. 
“kolesarske točke”(BringaPONTok). Gre za 
običajne, a posebej označene prodajne police, 
na katerih lahko kolesarji kupijo zračnice, 
komplete za krpanje zračnic, kolesarske 
rokavice, napenjalce za pričvrstitev prtljage, 
kolesarske baterijske luči itd., poleg tega 
še vrsto prehrambnih izdelkov za kolesarje 
(ploščice iz sadja in žitaric, pijače z vitamini, 
minerali in elektroliti ipd.). Ob tem si kolesarji 
na bencinskem servisu lahko napolnijo zračnice 
ter brezplačno izposodijo osnovna orodja za 
popravilo kolesa. 22 bencinskih servisov ponuja 
tudi posebne pralnice za kolesa, 28 pa posebne 
sanitarije (prhe) za kolesarje.

Skupaj z odprtjem “kolesarskih točk” je MOL na 
svojo spletno stran dodal tudi kolesarske vsebine; 
med drugim tudi informacije o rekreacijskih 
kolesarskih turah na Madžarskem, vključno z 
zemljevidi, ki jih je mogoče shraniti na pametne 
mobilne oz. naprave GPS ali pa natisniti. 

Na ta način MOL ni naredil le uspešne promocijsko-
oglaševalske poteze zase, temveč je prispeval k 
promociji kolesarskega turizma in rekreacije na 
Madžarskem, ob tem pa je kolesarjem zagotovil 

več kot 100 mest, na katerih lahko kupijo osnovne 
potrebščine zase in za svoja kolesa ter se lotijo 
osnovnih popravil. Številne od teh “kolesarskih” 
bencinskih črpalk so tudi na odročnih krajih, ki 
so precej oddaljeni od najbližjega kolesarskega 
servisa. 41

Slika 42:  Kolesarski pripomočki na MOL-olovi črpalki na 
Madžarskem

Vir:  Spencer 2011

41  Študija primera je vzeta iz Spencer (2011)

6.1.5 Delavnice samo-popravila koles

Usposabljanja za samo-pregled in samo-popravilo koles 
so še ena izmed za kolesarje koristnih storitev. Po eni 
strani je nadvse koristno, če znamo sami - ko v bližini 
ni kolesarskega servisa - zakrpati zračnico ali popraviti 
zlomljeno verigo kolesa. Po drugi strani pa tovrstno 
znanje kolesarjem omogoča, da sami opravijo številna 
vzdrževalna dela in drobna popravila, s katerimi lahko 
prihranijo čedne vsote denarja. 

Študija primera: Kolesarske storitve in blago na MOL-ovih bencinskih črpalkah na Madžarskem

Sposobnost, da razumemo kolo kot tehnično napravo in 
jo sami popravimo, je pomembna tudi zato, ker smo pri 
vzdrževanju in popravilu preostalih prevoznih sredstev 
postali popolnoma odvisni od profesionalnih storitev, ki 
jih nudijo drugi. To daje z vidika prevozne neodvisnosti 
kolesu poseben status, z vidika tistih, ki nimajo veliko 
denarja, pa še dodatno pomembno prednost.  
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Študija primera: “Mreža kolesarskih servisov” 
v Frankfurtu na Majni (ZRN) 

Kolesarski urad nemškega mesta Frankfurt na 
Majni (680.000 prebivalcev) je vzpostavil storitev 
imenovano “Mreža kolesarskih servisov”, ki 
kolesarjem omogoča, da odpravijo nekatere 
osnovne okvare na kolesu. Podjetja in drugi 
partnerji v mestu kolesarjem omogočajo izposojo 
zračnih tlačilk, kompletov za krpanje zračnic 
in osnovnega orodja za enostavna popravila. 
Informacije o tem, kje se nahajajo ta mesta, 
lahko kolesarji poiščejo na interaktivni karti 
kolesarskega urada mesta, mesta pa so označena 
s posebno nalepko, ki je nameščena na oknu 
stavbe, v kateri se nahajajo (glej sliko spodaj).42

Slika 43:  Oznaka, ki kaže, da je v stavbi kolesarska 
servisna točka

Vir:       Hefter 2011

42  Mesto Frankfurt na Majni (2011a)

Slika 44:   Tehnično preverjanje kolesa
Vir:  www.eltis.org, Schiffer 2010

Delavnice za samo-popravilo koles pogosto organizirajo 
lokalne kolesarske organizacije, izobraževalni centri 
za odrasle ali študentske organizacije. Ponekod, kot 
npr. tudi v Parizu, jih podpirajo tudi mestne uprave, ki 
želijo popularizirati kolesarjenje. Nekatere delavnice 
so organizirane tudi za posebne ciljne skupine, npr. za 
ženske, ki so bolj negotove pri obvladovanju osnovnih 
spretnosti vzdrževanja in popravila kolesa. 

6.2 Storitve, ki jih trgovci lahko 
ponudijo kolesarjem

Ko promoviramo kolesarjenje kot vsakdanji način 
prevoza, moramo pri tem kolesarje prepoznati tudi 
kot potrošnike oz. nakupovalce in tudi temu nameniti 
ustrezno pozornost. “Trgovci pogosto podcenjujejo 
kolesarje kot potrošnike, ker slednji ob nakupu ne 
morejo odpeljati tolikšne količine blaga kot tisti, 
ki pridejo nakupovat z osebnimi avtomobili, in zato 
pogosto porabijo manj denarja. Če pa upoštevamo, da 
kolesarji nakupujejo pogosteje in da večino nakupov 
opravijo v bližnjih trgovinah, potem postanejo zanimivi 
potrošniki predvsem za lokalne trgovce, ki si lahko 
njihovo zvestobo pridobijo z zagotavljanjem široke 
palete storitev.” 43 

Trgovci kolesarjev kot potrošnikov ne bi smeli podcenjevati 
iz naslednjih razlogov: 

• ker so parkirišča za kolesa veliko cenejša in zahtevajo 
veliko manj prostora kot parkirišča za avtomobile;

• ker kolesarji pogosteje obiskujejo lokalne trgovine 
kot pa velike trgovske centre na obrobju mesta;

• ker posluh za kolesarje izboljša imidž trgovine kot 
trajnostnega in sodobnega podjetja;

• ker lahko kolesarske trgovine oglašujejo storitve in 
infrastrukturo za kolesarje in na ta način pridobijo 
nove člane. 

43 Zvezno minstrstvo za transport, zgradbe in stanovanjsko gradnjo 
ZRN (2002)

Glavni spodbujevalni deležniki:

• lokalne kolesarske organizacije,

• centri za izobraževanje odraslih.

Možnosti za partnerstva z deležniki:

• lokalni trgovci s kolesi.

• univerze/študentske organizacije.

• ženska združenja.
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Zaradi tega velja med trgovci razmisliti o uvedbi ustreznih 
storitev in infrastrukture, ki bo njihovim kupcem omogočila 
oz. olajšala nakupovanje s kolesi. Investicije v to so lahko 
“dobiš-dobim” priložnost, saj bodo trgovci z majhnimi 
stroški dobili nove kupce. Po drugi strani pa je nakupovanje s 
kolesom lahko tudi vsebina kampanj promocije kolesarjenja 
v mestu, kar bo omogočilo oblikovanje skupnih strategij 
in partnerstev med mestnimi oblastmi, kolesarskimi 
organizacijami in trgovci v mestu. 

Spodaj so predstavljene nekatere od možnih storitev, ki jih 
trgovci lahko ponudijo kolesarjem44,45:

• Zagotavljanje ustreznih parkirnih mest oz. stojal 
za parkiranje koles v bližini vhodov v trgovine. 
Mesto Dunaj (1.700.000 prebivalcev) tako npr. 
sodeluje s trgovsko verigo Spar, ki je pred svoje 
trgovine postavila stojala s kolesi, opremljena s 
sloganom “kolesari in kupuj” “ (glej sliko 45). 

• Dostava nabavljenega blaga na dom: to storitev 
je pod imenom “kupi in pojdi” mogoče najti v 
nemškem mestu Mülheim (170.000 prebivalcev). 
Stranke lahko pustijo svoje nakupovalne vrečke 
kar v trgovini, ki jih za doplačilo 3 € dostavi na 
njihov domači naslov. Projekt “kupi in pojdi” je 
plod sodelovanja med lokalnimi trgovci in mestnim 
menedžerjem, ki ima med svojimi obveznostmi 
med drugimi tudi oživiti trgovino v mestnem 
središču.

• Garderobne omarice v velikih trgovinah ali 
trgovskih centrih: kolesarji lahko vanje odložijo 
in zaklenejo svoje kolesarske pripomočke (čelade, 
pelerine, rokavice, odsevne jopiče itd.) in torbe 
v omarice. Nemško mesto Kitzingen (21.000 
prebivalcev) ponuja posebne omarice, v katerih 
lahko obiskovalci mestnega središča varno pustijo 
svoje stvari (glej sliko 46). 

44 Zvezno ministrstvo za transport, zgradbe in stanovanjsko 
gradnjo ZRN (2002)

45 BUND (2008)

Slika 46:  Omarice v Kitzingenu (Nemčija) 
Vir:          Turistični urad Kitzingen, Beer

• Najem kolesarskih prikolic, ki omogočajo lažji 
prevoz majhni otrok (glej sliko 47) ali večje 
količine špecerije oz. večjih kupljenih predmetov. 
Prav tako je mogoče ponuditi najem kolesarskih 
košar in torb za prevoz nakupljenega blaga.  

• Storitve (osnovnega) kolesarskega servisa: 
ponudba manjših vzdrževalnih del (npr. polnjenje 
zračnic, nastavitev zavor, podmazanje verige), ki 
se izvajajo med tem, ko kolesarji nakupujejo. 

Slika 45:    Stojala za kolesa pred trgovino Spar na Dunaju (Avstrija)
Vir:  Rosinak & Partner
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Slika 47:    Kolesarska prikolica za prevoz otrok 
Vir:  Projekt BICY, www.bicy.it

Pri vsaki storitvi moramo stalno imeti v mislih, kako 
narediti nakupovanje s kolesom čim bolj enostavno in 
udobno. V tem kontekstu je pomembno tudi strateško 
načrtovanje, npr. omogočanje dostopa s kolesi do trgo-
vin v območju za pešce. Prav tako lahko s posebnimi 
kampanjami povečamo tako število tistih, ki kolesarijo, 
kot tudi tistih, ki se odpravijo po nakupih s kolesom.  

Študija primera: “Pojdimo nakupovat ob 
zvončkljanju kolesarskih zvoncev” (Nizozemska)

Ta pristop spodbujanja nakupovanja s kolesi so 
najprej izvedli leta 2006 v nizozemskem mestu 
Breukelen (15.000 prebivalcev) kot sestavi 
del načrta za upravljanje s prometom. Po 
zgledu uspešnega modela “Kolesari in zmagaj” 
(Veits&Win) iz sosednje Flandrije so tistim, 
ki so prišli po nakupih s kolesom, v trgovinah 
žigosali kartice, s katerimi so lahko sodelovali na 
nagradnem žrebanju. Program, ki se vsako leto 
ponavlja, vodi posebno svetovalno podjetje, ki 
ga je najelo mesto. 

Izvedba

Ob nakupu s kolesom v eni od 43 sodelujočih 
trgovin je trgovec stranki na njen evidenčni 
kartonček pritisnil žig. Na evidenčnem kartončku 
je bilo prostora za deset žigov; ko je bil kartonček 
poln, je njegov lastnik lahko sodeloval na žrebanju 
številnih kolesarskih nagrad. Opravljeno je bilo 
več kot 5.500 nakupov s kolesi in v nagradni boben 
je romalo 550 polno ožigosanih kartonov. Pri tem 
je več kot 200 sodelujočih mestu posredovalo tudi 
mnenja in predloge kako izboljšati kolesarjenje 
in nakupovanje s kolesom v mestu ter za boljše 
možnosti varnega parkiranje koles v mestu. 46

Za več podrobnosti glej:  www.belgerinkel.nl  
(le v nizozemščini) 

Slika 48:  Spletna stran kampanje “Met belgerinkel naar 
de winkel”

Vir:       www.belgerinkel.nl (28.11.2011)

46  Primer je povzet po Rzewnicki (2009b)

Glavni spodbujevalni deležniki:

• občinska uprava /menedžer mesta.

Možnosti za partnerstva z deležniki:

• lokalna ali nacionalna trgovska podjetja,

• kolesarska združenja,

• lokalne trgovske zbornice.

Dodatno branje:

DIFU - German Institute of Urban Affairs (2012): 
Cycling Expertise – Local Actions to Encourage 
Cycling for Shopping. Online available at: www.
nationaler-radverkehrsplan.de/en/transfers 
telle/ 
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6.3 Dostava s kolesom

Drug pristop razvoja kolesarskih storitev v mestu 
predstavljajo storitve za meščane in podjetja, ki 
temeljijo na kolesih kot prevoznih sredstvih. Poleg 
dobro poznanih poštarjev in kurirjev na kolesih je 
kolesa mogoče uporabljati tudi za zadnjo fazo dostave 
v mestu. To je še posebej priročno v za avtomobilski 
promet zaprtih delih mesta in v času, ko dostava z 
motoriziranimi prevoznimi sredstvi zaradi zagotavljanja 
(nočnega) miru ali nemotenega gibanja prebivalcev in 
turistov ni dovoljena. Ob vsem tem pa obstaja tudi niša 
pobiranja smeti, zbiranja odpadkov ter drobne prodaje 
in malih gostinskih storitev, kot so prodaja sladoleda, 
osvežilnih in alkoholnih pijač, pa tudi ostale gostinske 
ponudbe na triciklih, ki jim danes v številnih primerih 
pomaga pomožni električni pogon. 

Primer zadnje faze dostave na kolesih oz. triciklih lahko 
najdemo v osrednjem Londonu (http://gnewtcargo.
co.uk/)47. V Bukarešti, glavnem mestu Romunije, 
poteka pilotni projekt “RECICLETA” (glej sliko 49), 
v okviru katerega se za zbiranje odpadnega papirja 
uporabljajo tovorna kolesa (glej Eltis) . Po eni strani 
projekt spodbuja reciklažo papirja, po drugi strani 
pa nova delovna mesta in perspektivo za nezaposlene 
mlade. 

Slika 49: RECICLETA tovorna kolesa bike v Romuniji
Vir:  RECICLETA

Program EU Intelligent Energy Europe je leta 2011 
podprl projekt “CYCLE Logistics Move goods by cycle”, 
ki je namenjen porastu uporabe koles za dostavo in 
prevoz tovorov v mestnih središčih (www.cyclelogistics.
eu). Kot podizvajalec se je promociji projekta v letu 
2013 pridružila tudi Ljubljanska kolesarska mreža. 

47  Stadtschreiber (2011)

Študija primera: dostava ekoloških enolončnic 
v središču Ljubljane

V središču Ljubljane je od leta 2011 mogoče 
naročiti okusne enolončnice in juhe (http://
juhahu.blogspot.com/), ki jih iz ekološko 
pridelanih in predelanih živil pripravlja mlade 
samozaposlena podjetnica Taja. Taja pa hrano ne 
le pripravi, temveč jo na umetniško izdelanem 
triciklu – izdelku kiparja Jaka Miheliča, ki v 
Ljubljani izdeluje unikatna umetniško oblikovana 
kolesa in tricikle – tudi dostavlja strankam v 
širšem mestnem jedru.

Takrat brezposelna Taja je do te podjetniške 
zamisli prišla leta 2010, ko je nova prometna 
paradigma v mestu pripeljala do prve občutne 
razširitve območja brez motoriziranega prometa 
v središču mesta. To je poleg izboljšane 
kolesarske dostopnosti in oživitve mesnega jedra 
kot mesta srečevanja in družabnega življenja 
meščanov in obiskovalcev ter razcveta običajne 
gostinske ponudbe omogočilo tudi enostaven 
prevoz s tricikli.  

Taja je posel že razširila tudi zunaj mestnega 
jedra, kjer njen sodelavec dostavlja ekološke 
enolončnice s kolesarsko prikolico. V mestnem 
središču pa so se njenemu triciklu pridružili 
tudi drugi, ki omogočajo mobilno peko palačink, 
prevoz kruha in drobnega peciva, storitve dostave 
različnih vrst blaga za trgovce in gostince v mestu 
zunaj časovnih omejitev dostave za motorna 
vozila ter tricikli, ki služijo kot mobilne stojnice 
za prodajo sladoleda, osvežilnih pijač in knjig.  

Slika 50:   Juhahu tricikelj – prodaja ekoloških enolončnic v    
Ljubljana

Vir:          Andrej Klemenc
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6.4 Varnostna koda kot zaščita pred 
krajo

Storitev, ki zmanjšuje tveganje kraje kolesa, je 
namestitev posebne varnostne kode na okvir kolesa. 
Koda je lahko bodisi neposredno vgravirana v okvir kolesa 
(glej sliko 51) ali pa je nanj praktično neodstranljivo 
prilepljena (glej sliko 52). Storitev graviranja ali 
lepljenja kode največkrat izvajajo lokalne kolesarske 
organizacije ali policija. Ob najdbi (ukradenega) 
kolesa, ki je opremljeno s takšno kodo, se lahko 
takoj pride do podatkov o njegovem lastniku. Zato so 
“kodirana” kolesa veliko manj podvržena kraji, saj jih 
je tudi težje preprodati. Žal pa to ne odvrača tistih, ki 
si kolo “sposodijo” za lastne namene ali nameravajo 
kolo razstaviti na dele in te uporabiti za popravilo oz. 
izboljšanje drugih (ukradenih) koles, ki so namenjena 
prodaji. 

Kodiranje koles se pogosto izvaja v kombinaciji z drugimi 
storitvami za kolesarje (brezplačni osnovni servis) ali na 
prireditvah, namenjenih promociji kolesarjenja.48

Slika 51:  Stroj za graviranje
Vir:  Pfaerrich 2006, www.wikipedia.org

Slika 52:  Nalepka, ki kaže, da je kolo kodirano
Vir:  ADFC Frankfurt

48  ADFC (2011b)

6.5 Lokalna povratna informacijska 
storitev za mesto – web 2.0 services

Nekatera mesta kolesarjem nudijo možnost, da 
neposredno mestu posredujejo povratne informacije 
o lokalni kolesarski infrastrukturi in drugih stvareh, 
povezanih s kolesarjenjem. Pogosto je lokalna 
kontaktna oseba – običajno je to mestni koordinator 
za kolesarjenje ali kolesarski zagovornik – zadolžena 
za zbiranje pritožb, pripomb in predlogov, ki jih imajo 
posamezniki glede kolesarjenja in storitev za kolesarje 
v mestu. 

Primer tovrstnega zagotavljanja povratnih informacij 
najdemo v švicarskem mestu Zürich49: vzpostavitev 
telefonske številke ali e-poštnega naslova, na katero 
lahko kolesarji “poročajo” o kakršnihkoli ovirah na 
kolesarski infrastrukturi. V nemškem mestu Frankfurt 
na Majni pa so kolesarjem omogočili, da lahko svoje 
pripombe in predloge, ki jih lahko podkrepijo tudi 
objavo fotografij, kar sproti vnašajo na interaktivni 
spletni kolesarski zemljevid mesta50.

Slika 53:  Interaktivni zemljevid, ki omogoča sprotno 
vnašanje pripomb in predlogov, Zvezna dežela 
Hessen (ZRN)

Vir: ivm GmbH / www.meldeplattform-radverkehr.de

49  Mesto Zürich (2004)
50  Mesto Frankfurt am Main (2011b)
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ocenah Slovenske kolesarske mreže je v Sloveniji vsaj 
toliko koles kot prebivalcev,  dobra polovica prebivalcev 
pa poseduje  vsaj eno kolo.  Toda to še ne pomeni, da kolo 
tudi redno uporabljajo na svojih vsakodnevnih poteh. 
Za več kolesarjenja so pomembne promocijske akcije, 
ki morajo biti podprte z izboljšanjem infrastrukture in 
spremembami prometnih režimov v korist kolesarjev. Le 
tako bodo imele resnično znatne in dolgotrajne učinke. 

Priročnik za promocijo kolesarjenja vključuje 
vse dejavnosti, ki so namenjene predstavljanju 
kolesarjenja kot načina vsakdanjega prevoza v mestih 
in spodbujanju le-tega. Promocija v tem primeru ni 
izključno marketinško orodje, vključuje pa tudi ta vidik. 

2.1 Navade, zaznave in ovire

Kakovostna kolesarska infrastruktura sama po sebi še ne 
bo vodila do večje uporabe koles ,  . Osebne odločitve 
o izbiri tega ali onega prevoznega sredstva so povezane 
s kompleksnimi procesi odločanja, ki temeljijo na 
vrednotah, prepričanjih, čustvih in številnih zunanjih 
dejavnikih (vreme, topografija), in ne le na enostavnem 
izračunavanju stroškov in koristi. Izbire poti in prometnih 
sredstev ter vedenja v prometu so tesno povezane z 
odraščanjem, vzgojo, socializacijo, medijskim vzorom 
in nenazadnje tudi vplivi osebnih stališč in prepričanj; 
redkeje gre za proces racionalne izbire, ki temelji na 
preverljivih dejstvih in izračunih. Zato je razumevanje 
ovir in zunanjih vplivov zelo pomembno. 

Obstajajo številni parametri, ki vplivajo na vedenje 
in spremenijo stališča do mobilnosti. Poleg osebnih 
in zunanjih vplivov ali potovalne razdalje je izbira 
prometnega sredstva odvisna od predstav o razpoložljivih 
prevoznih alternativah. Poleg tega imamo pri spremembi 
vzorca vedenja vselej opravka z oceno osebnih koristi in 
osebnih stroškov. 

Tako je pomembna naloga promocije informirati 
udeležence v prometu o učinkovitosti in prednostih 
uporabe osebnega ali mestnega kolesa ter so-uporabe 
kolesa in javnega ali osebnega avtomobilskega prevoza 
za opravljanje poti v mestu. Te informacije bodo toliko 
bolj učinkovite, če bodo jasno in nazorno predstavile 
časovne (potovalne čase) in finančne stroške na razdalji 
od vrat do vrat ob uporabi različnih prevoznih sredstev. 

Povsem enakovredno pomemben vidik so informacije o 
vrednostih specifičnih izpustih plinov, ki onesnažujejo 
zrak (in posledično negativno vplivajo na naše zdravje) 

vrednost prodanega kolesa pa je bila 198 €. http://www.
bike-eu.com/Sales-Trends/Market-Report/2013/10/Overstock-
Hampers-Slovenian-Bike-Business-1367811W/

1.  Komunikacija kot pomemben 
del mobilnostne kulture

V gradivu, ki sledi, so opisani vsi pomembni vidiki 
komuniciranja, ki je usmerjeno v spreminjanje vedenja 
v navezavi na kolesarsko mobilnost. To vključuje 
informacije o: 

• načinih in oblikah komunikacije;

• napotkih za komuniciranje z različnimi deležniki, 
ki so vključeni v kolesarsko mobilnost;

• o sporočanju in znamčenju (“branding”) v 
kampanjah, namenjenih promociji kolesarjenja;

• načinu identifikacije specifičnih ciljnih skupin za 
komunikacijske ukrepe;

• motivacijskih in promocijskih ukrepih za povečanje 
kolesarske mobilnosti.

Poleg komunikacijskega znanja in izkušenj (“know-
how”) vsebuje gradivo tudi veliko dobrih primerov 
komuniciranja, usmerjenega v spreminjanje vedenja, 
ki vam bodo zagotovo v pomoč. 

2. Zakaj kolesarjenje potrebuje 
promocijo?

Kolo in kolesarjenje imata v različnih delih Evrope zelo 
različen pomen. Kjer je kolesarjev veliko, je odnos do 
njih pretežno pozitiven ali vsaj nevtralen (se pravi, da 
jih drugi udeleženci v prometu jemljejo kot sestavni 
del prometa, o katerem se ne izgublja veliko besed). V 
kolesarsko manj razvitih družbah pa ima kolesarjenje 
negativen prizvok ali celo vzbuja negativne stereotipe 
– je nekaj staromodnega oz. preživetega, je neudobno, 
nevarno, počasno ali zgolj za športno naravnane ljudi, 
ni primerno za prevoz vsakdanjih potrebščin ali pa 
preprosto velja za simbol revščine1.Takšnih predstav 
in mnenj nimajo le prebivalci, temveč tudi politiki in 
odločevalci ter celo nekateri prometni strokovnjaki. 
Negativni vplivi motoriziranega prevoza postajajo vse 
bolj očitni, zato je nastopil čas, da pokažemo velike 
nerealizirane potenciale kolesarjenja tako z vidika 
izboljšanja transporta, zdravja, varstva okolja kot tudi 
kakovosti življenja v mestih in nasploh. 

Posedovanje kolesa v večini držav EU ni več prva ovira 
za uporabo kolesa (Möller 2007 2 A, glej preglednica 13). 
Uradnih podatkov o številu koles na v Sloveniji ni.4 OPo 

1  ECMT (2004)
2  Möller (2007)
3 Odstavek je povzet po Urbanczyk (2010) in uredniško prirejen. 
4 Po podatkih objavljenih na spletnem portalu BIKE Europe je bilo 

v Sloveniji v letu 2013 prodanih 60.000 novih koles, povprečna 
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in toplogrednih plinov ter ravneh hrupa, ki ga povzročajo 
različne vrste vozil. 

Vse te informacije bodo dosegle svoj namen le, če jih 
bomo na primerne načine in skozi primerne kanale 
predstavili ciljnih skupinam. 

Slika 1:  Lastništvo koles v EU 15 med leti 1991 in 1996

Vir:       Dekoster; Schollaert 1999

Drug pomemben dejavnik je pojem navade. Ljudje smo 
bitja navad; kot pravi star pregovor, je navada železna 
srajca; vsaj dokler se ne soočimo z nečim, kar zahteva, 
da jih spremenimo. Sprememba navad pa terja velik 
napor. Ni dovolj, da se zavemo pomanjkljivosti oz. 
škodljivosti obstoječih navad ter prednosti novih; najprej 
se moramo znebiti prepričanj in predsodkov glede 
možnih alternativnih izbir in ravnanj. O kolesarjenju 
v mestih obstaja cela vrsta negativnih prepričanj in 
predsodkov: od tega, da je neudobno in nevarno, do 
tega, da bomo na kolesu izgledali nedostojno in/ali, da 
nas bodo v službi in v družbi jemali kot nekoga, ki velja 
manj zgolj zato, ker bomo tja prišli s kolesom. Vsem 
tem prepričanjem so skupna negativna čustva strahu in 
negotovosti. 

Argumenti dokazovanja nas ne bodo prepričali, da bi 
spremenili svoje potovalne navade, četudi se sicer 
strinjamo s tem, da je uporaba avtomobilov v mestih 
izguba časa, potrata prostora in energije ter škoda za 
zdravje in okolje. Ko nas bo k temu, da se udeležimo 
kampanje za več kolesarjenja v mestih, pozvala ugledna 
oseba, ki to tudi sama počne, se bodo pozivu na medijsko 
viden in všečen način pridružili tudi tisti, za katere 
predpostavljamo, da uživajo življenje (medijsko znane 
osebno-sti, kot so popularni igralci, pevci, športniki itd.) 
in bo sporočilnost močna (v kontekstu nagrajevanja), 
potem prepričevanja in argumenti prijateljev in znancev 
morebiti ne bodo zaman in se bodo ljudje lažje vključili 
v kampanjo. Dolgoročno gledano je lahko rezultat, da 
bomo opustili staro navado(vedno in povsod s svojim 
osebnim avtomobilom) ter se bomo pogosteje vsaj na 

krajše razdalje in tam, kjer obstaja solidna kolesarska 
infrastruktura, začeli voziti s kolesom. 

Če do kolesarjenja nimamo negativnih čustev in do 
sedaj v službo in po opravkih nismo kolesarili predvsem 
zato, ker je bilo z avtomobilom hitreje in ceneje (ker 
je bilo mogoče vsepovsod nekaznovano parkirati, tudi 
tam, kjer to ni dovoljeno, ali ker za parkiranje ni bilo 
potrebno plačati), bo za spremembo potovalnih navad 
morebiti zadostoval že dvig cene bencina in/ali striktno 
sankcioniranje nelegalnega parkiranja v mestnem 
središču ter uvedba ali povečanje plačila za parkiranje 
avtomobila v središču mesta. Če bomo ob tem 
deležni še pozitivnih zgledov v medijih, odobravanja 
sodelavcev,(dodatnih) možnosti za varno parkiranje 
koles v mestu ter kolesarske garderobe in prhe na de-
lovnem mestu, potem obstaja velika verjetnost, da 
bomo namesto z avtom v službo raje hodili s kolesom; 
torej, če bo hitreje, ceneje in bolj cenjeno. 

Marsikdo, ki je sicer navdušen kolesar, bo začel po 
opravkih v mestu kolesariti že, če bo zgrajena kolesarska 
povezava, ki bodo omogočila alternativo sedaj zelo 
nevarni in/ali zelo zaviti poti s kolesom do mestnega 
središča, ali če bodo na tej poti odpravljene najbolj 
kritične “črne točke” za kolesarje. V tem kontekstu bodo 
pomembno vlogo ozaveščanja o kolesarski mobilnosti 
odigrale mestne oblasti in medijska aktivnost. 

Udeleženci v prometu (deloma nezavedno) vsak dan 
osebno presojajo kakovost prevoznih sredstev, njihovo 
učinkovitost, uporabnost, fleksibilnost in stroške, kot 
tudi to, kako zanimivo in zabavno je potovati z enim 
ali drugim. Ljudje, ki redko ali nikoli ne kolesarijo, 
so podvrženi k mnenju, da je kolesarjenje počasno, 
naporno, nevarno in neudobno. Ko jih prepričamo, da 
na določeni (vsakdanji poti 3–7km, ne več kot 10 km)
v mestu preizkusijo kolo, so mnogi presenečeni, kako 
hitro, nenaporno in varno je to pot mogoče opraviti s 
kolesom. 

Osnovni cilj promocije kolesarjenja je torej “spraviti” 
ljudi na kolesa, da pridobijo ali izboljšajo svoje veščine 
obvladovanja kolesa (v mestnem prometu) oziroma 
da poskusijo opraviti del vsakdanjih poti s kolesom (v 
službo ali šolo, po nakupih in drugih opravkih v mestu). 
Če nam to uspe, bodo bolj dojemljivi za argumente, 
ki govorijo v prid vsakdanji rabi kolesa v mestu, oz. 
bodo predsodki o kolesu kot prometnem sredstvu začeli 
kopneti.

Na presoje in ravnanja ljudi poleg osebnega doživljanja 
in izkustva vožnje s kolesom vplivajo tudi zunanji 
dejavniki. Seveda ne moremo vplivati na dejavnike, kot 
so podnebje, vreme in topografija; lahko pa vplivamo 
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– četudi z veliko truda - na “imidž” kolesarjenja, 
kakovost kolesarskega sistema, na čustva, povezana s 
kolesarjenjem, ter na prostorsko in prometno politiko, 
ki pravzaprav določata pogoje za kolesarjenje. 

Nekatere družbene norme z vidika kolesarske politike 
upoštevamo kot nespremenljive, čeprav na dolgi rok 
to niso in lahko tudi kolesarjenje vpliva na njihovo 
spremembo. Tako danes v nekaterih kulturnih okoljih 
še vedno velja, da je kolesarjenje neprimerno oz. 
nespodobno za ženske, pri čemer se je potrebno 
spomniti, da je v začetku pojava kolesa to veljalo tudi 
v večini danes kolesarsko visoko razvitih okolij, kjer 
je danes kolesark vsaj tako veliko, če že ne več kot 
kolesarjev.5

Jasno je, da mora promocija upoštevati tako 
informacijske kot tudi izkustvene vidike. Strateško 
komuniciranje, katerega cilj je več kolesarjenja, mora 
upoštevati tri glavne parametre:

• informacije o možnostih izbire (materialne koristi);

• komuniciranje simbolnih prednosti;

• naslavljanje življenjskih situacij in njihovih 
sprememb tako, da  omogočimo (pre)izkušnje 
uporabe kolesa kot prevoznega sredstva ter 
pripomočka za preživljanje prostega časa.

2.2 Prednosti in razlogi za kolesarjenje 

Obstajajo številna in raznovrstna gradiva o tem, zakaj 
je kolesarjenje učinkovit način transporta v mestih, ki 
se opirajo na dejstva, izkustva in čustva. Glede na to, 
koga naslavljajo (glej poglavje 5 o ciljnih skupinah), je 
odvisno, kaj iz tega kataloga bo prišlo prav oz. čemu 
bodo dani poudarki. V nadaljevanju bomo podali primer, 
na kakšen način nasloviti odločevalce in politično 
javnost. 

Druga gradiva pa naslavljajo posameznika/-co, 
neodvisno od njegove/njene vloge v javnem življenju 
(spletne povezave navajamo v okvirčku “nadaljnje 
branje” na koncu poglavja). 

Ko imamo v mislih planerje in odločevalce, moramo 
poudariti argumente, zakaj se investicije v promocijo 
kolesarjenja splačajo ter kakšne neposredne in 
posredne koristi bo mesto imelo od povečanega obsega 
in deleža kolesarskega prometa. Ko te iste argumente 
posredujemo širšemu občinstvu, je izjemno pomembno, 
da jih predstavimo dovolj poljudno, skrčeno in zanimivo 
ter da izpostavimo ustrezna dejstva in jih racionalno 
utemeljimo. Simbolna sporočilnost in čustveni naboj 
odigrata pomembno vlogo. 

5  Pez (1998)

2.2.1 Sedem prednosti kolesarjenja

Kolesarjenje v mestih …6

• je zabavno in omogoča fleksibilnost;

• izboljšuje kakovost življenja;

• je stroškovno učinkovito;

• je zdravo;

• je varno;

• ohranja evropsko urbano dediščino;

• pozitivno prispeva k varovanju okolja.

1. Je zabavno in daje občutek svobode

Kolo je bilo večkrat vedno znova izbrano za najbolj 
popularen izum v zadnjih 200 letih. Kolesarjenje je, ko 
ga obvladamo, preprosto zelo zabavno. Daje občutek 
svobode gibanja (in ustavljanja), ki se – še zlasti v 
mestih – enostavno ne more primerjati z občutkom 
svobode gibanja, ki ga daje avtomobilski prevoz. Ko se 
s kolesom spustite po klancu, to jemlje sapo na način, 
ki vam ga avtomobil ne bo nikoli mogel ponuditi. Prav 
tako vam daje kolo veliko večjo svobodo izbire poti, po 
kateri boste prišli do cilja. Lahko vozite po ulicah, ki so 
preozke za avtomobile, po nasipih in neutrjenih poteh, 
ter tako ubirate bližnjice, ki jih z avtom ne morete. 
Na kolesu se lahko tudi skoraj vedno premislite in brez 
težav vrnete, od koder ste prišli. Nikoli ne boste stali 
ujeti v prometni gneči, ne da bi mogli zaviti levo ali 
desno ali se enostavno obrniti. Resda to ni vedno v 
skladu s prometnimi pravili, res pa je tudi, da v večini 
primerov s tem ne boste ogrožali nikogar, če pa že, 
potem najprej sebe. Saj ne, da bi bili kolesarji ljudje 
boljše vrste, le tone in več težko premakljivega železja 
nimajo okoli sebe in lahko svoje prevozno sredstvo 
z večjo ali manjšo lahkoto obrnejo, dvignejo ali po 
potrebi celo prenesejo. 

2. Kolesarjenje izboljšuje kakovost življenje in javnih 
prostorov 

Kolesarjenje naredi urbana območja primernejša za 
življenje.7 Omogoča, da ljudje opazijo urbano okolje 
in vzpostavijo interakcijo z njim. Prav tako pomaga 
ustvariti občutek prostora in pripadnosti ter pozitivno 
vpliva na občutenje skupnosti. 

V nekaterih mestih, še posebej tistih, v katerih je 
delež kolesarjenja zelo visok, kolesarjenje ni le način 
prevoza, temveč tudi izraz določenega življenjskega 
stila. Predstavlja svobodo gibanja, neodvisnost in 

6  Poglavje 2.2.1 temelji na Urbanczyk (2010) in je uredniško 
prirejeno. 

7  Cycling Promotion Fund Australia (brez letnice)
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zabavo. Kjer kolesarijo vsi, kolesarjenje prispeva tudi k 
izravnavanju socialnih razlik. Bogat ali reven, otrok ali 
odrasel, akademsko izobražen ali ne, vsi lahko uživajo 
v vožnji s kolesom. 

Urbano življenje je danes zelo prizadeto s hrupom, 
ki ga povzroča promet. Po ugotovitvah poročila, ki je 
bilo narejeno v okviru evropskega projekta SILENCE, je 
cestni promet poglavitni vir hrupa v Evropi.8 TSvetovna 
zdravstvena organizacija (WTO) ugotavlja, da je vsak 
tretji državljan EU izpostavljen resno motečem hrupu9. 
Več kot 1/8 prebivalstva EU je izpostavljena ravni 
hrupa, ki resno vpliva na zdravje10 (WHO 2003). Stalna 
oz. pogosta izpostavljenost hrupu vodi do zdravstvenih 
problemov, kot so nespečnost, stresni sindromi in visok 
krvni tlak. Izboljšani pogoji za kolesarjenje omogočajo, 
da ljudje kratke poti rajši kot s hrupni avtomobili 
opravijo s “tihim” kolesarjenjem ali pešačenjem. 

3. Kolesarjenje je stroškovno učinkovito

Stroški prevoza in potovalni čas: v EU predstavljajo 
stroški prevoza okoli 13 % (v letu 2005) vseh izdatkov 
v gospodinjstvih.11 V Sloveniji je ta delež leta 2010 
znašal 16% in je bil drugi najvišji v vsej EU12. Glede 
na trend naraščajočih cen goriva se bo ta delež po 
vsej verjetnosti v prihodnosti povečeval, če ljudje 
ne bodo začeli zmanjševati števila letno prevoženih 
kilometrov in/ali nadomeščati avtomobilskega prevoza 
s cenejšimi opcijami. Čeprav nadomeščanje kratkih 
poti, prevoženih z avtomobilom, ne zmanjšuje stroškov 
lastništva avtomobila, pa lahko znatno vpliva na stroške 
goriva, parkiranja in vzdrževanja (ne smemo pozabiti, 
da motorji z notranjim izgorevanjem ne delujejo 
optimalno, dokler se ne ogrejejo, in da vožnja po mestu 
zaradi pogostega ustavljanja, zaviranja in speljevanja 
pomeni “stres” tudi za vozilo, ne le za voznika). 

Ko obravnavamo transportne stroške, moramo upoštevati 
tudi čas, ki ga potrebujemo za pot od izhodišča do cilja. 
V Veliki Britaniji so izračunali, da bi tisti, ki se na delo 
vozi z avtom, v povprečju na teden lahko privarčeval 
okoli 90 €, če bi avto pustil na domačem parkirišču oz. 
v garaži. 

V številnih z avtomobilsko pločevino “zabasanih” 
mestih je povprečna hitrost vožnje manjša kot pred 
100 leti; kolo lahko omogoči najhitrejši in najcenejši 
način prevoza. Celo kolesarji, ki niso v dobri telesni 

8  Glej www.silence-ip.org (5.2.2012)
9  55 Ldn 37 dB(A)
10  65 Ldn dB(A)
11  TERM (2005)
12  Ob tem so imela slovenska gospodinjstva najvišji delež stroškov 

uporabe osebnih avtomobilov, skujpaj  z luksemburškimi pa 
tudi tudi najnižji delež izdatkov za javni prevoz. Glej: http://
kazalci.arso.gov.si/?data=indicator&ind_id=425 

pripravljenosti, lahko v prometno zasičenih mestih z 
lahkoto tekmujejo z avtomobili, avtobusi in tramvaji. 
Če že zaradi drugega ne, vsekakor zato, ker jim ni 
potrebno iskati parkirišča. Kolo lahko v večini primerov 
parkiramo na cilju ali v njegovi neposredni bližini. 

Slika 2:  Delež izdatkov za prevoz v vseh izdatkih 
gospodinjstva v državah EU

Vir:        http://kazalci.arso.gov.si/?data=indicator&ind_
id=425 

Vrednost potovalnega časa (VPČ-VTT) se nanaša na čas, 
porabljen za prevoz, in vključuje tako čas čakanja kot 
tudi dejanski čas potovanja. Potovalni čas, še posebej 
v pogojih zgoščenega prometa, je med najvišjimi 
transportnimi stroški. Vrednost prihrankov potovalnega 
časa (VPPČ-VTTS) se nanaša na koristi zmanjšanega 
potovalnega časa.13

Slika 3:  Potovalni čas v odnosu do prepotovane razdalje

Vir:  Urbanczyk 2010, z referenco na Dekoster, 
Schollaert 1999

Eksterni stroški kolesarjenja in uporabe avtomobila: 
eksterni stroški so učinki mobilnosti, ki imajo negativno 
finančno vrednost, pokrivajo pa jih ne neposredno 
tisti zasebni uporabniki, ki jih povzročajo. To lahko 
vključuje: stroške gradnje in vzdrževanja infrastrukture 
(če te krijejo vsi davkoplačevalci oz. niso sorazmerni 
z uporabo oz. škodo, ki je povzročena infrastrukturi z 

13  VTPI (2009), Forester (1994)
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njeno rabo), stroške bolezni in prezgodnjih smrti (zaradi 
izpustov delcev in hrupa), stroški poškodb, invalidnosti 
in smrti zaradi prometnih nesreč, stroški degradacije 
okolja, spremembe rabe tal in podnebnih sprememb 
itd. 

Obseg, v kakršnem posamezni udeleženec v prometu 
druge udeležence izpostavlja nevarnosti, je dober 
primer eksternih stroškov. Če upoštevamo stroške 
prometnih nesreč, se izkaže, da so kolesarji ogroženi, 
vendar ne ogrožajo drugih. Enako velja za vplive 
na zdravje in okolje.14 Tako lahko le zanemarljiv 
delež eksternih stroškov pripišemo kolesarjenju oz. 
kolesarjem, saj to komajda obremenjuje oz. “obrablja” 
prometno infrastrukturo, poleg tega pa več kolesarjev 
na cesti pripomore tudi k večji varnosti v prometu. 
Pri kolesarjenju tako lahko govorimo celo o pozitivnih 
eksternalijah oz. negativnih eksternih stroških.

 

Eksterni stroški za: Kolesarski 
promet

Avtomobilski 
promet

Prometne nesreče nizki visoki
Cestno infrastrukturo nizki visoki
Izpuste nizki visoki

Preglednica 1:  Primerjava eksternih stroškov kolesarskega 
in avtomobilskega prometa

Vir:  Lastna kompilacija

Kolesarjenje in prodaja na drobno: večina nakupov v 
mestih poteka na razdaljah, ki jih je zlahka mogoče 
prekolesariti ali prepešačiti. Čeprav kolesarji v 
primerjavi z avtomobilisti ob vsakem nakupu kupijo 
manj, to odtehta ugotovljeno dejstvo, da nakupujejo 
bolj pogosto. Študije kažejo, da kolesarji na mesec v 
trgovinah zapravijo več kot avtomobilisti.15

Poleg tega študije kažejo, da se mestom v finančnem 
smislu vložek v ukrepe za spodbujanje kolesarjenja 
splača. Vsak prekolesarjen km v mestu Kopenhagen 
mestu prihrani okoli 0,7 € pri stroških za zdravje16.

Revija “Cycling England” je preučila nekatere primere 
večjih investicij v kolesarjenje v Veliki Britaniji (kot 
so Bike IT, Cycle Training in London Cycle Network) in 
ugotovila, da se tako infrastrukturni kot promocijski 
ukrepi obrestujejo. Omenjena študija je pokazala, 
da v kolikor nek ukrep vodi do povečanja kolesarskih 
potovanj, to lahko zmanjša prometno gnečo in 
onesnaženje iz prometa, prav tako pa tudi stroške 
za zdravje. To ne pomeni, da bodo imeli vsi ukrepi v 
kolesarjenje visok donos; relativno visoke vrednosti pri 
projektih, ki imajo za rezultat večje število kolesarjev 

14  Vermeulen (2003)
15  Mesto Gradec (2006)
16  Podatki so iz spletne strani copenhagenize.eu

in večje število prekolesarjenih kilometrov, pa kažejo 
na to, kako pomembno je investirati v ukrepe, ki bodo 
dolgoročno zmanjševali zdravstvene in druge stroške, ki 
jih generira promet.17

4. Kolesarjenje je zdravo

Po podatkih WHO je fizična neaktivnost takoj za kajenjem 
cigaret najnevarnejše tveganje za zdravje. Je poglavitni 
vzrok umrljivosti in številnih bolezni v razvitih (post)
industrijskih družbah ter vodi do visokih stroškov zaradi 
odsotnosti z dela.18 

Kolesarjenje povečuje telesno pripravljenost, kar veča 
odpornosti proti glavnim boleznim. Kolesarjenje je 
dobro za srčno-žilni in imunski sistem. Izboljšana telesna 
pripravljenost pomeni do manj poškodb in slabega 
počutja, kar izboljšuje kakovost življenja in zmanjšuje 
izdatke zdravstvene blagajne. 

Kolesarjenje je kot nizko aerobna dejavnost tudi odličen 
način za zmanjševanje prekomerne telesne teže. 
Povezati ga je mogoče s potjo v službo ali šolo ter z 
nakupovanjem in obiskovanjem znancev in prijateljev, 
tako da ne zahteva dodatnega časa. Ker pomanjkanje 
časa in debelost postajata kronična problema sodobnih 
družb, kolesarjenje tako prispeva k boljšemu psihičnemu 
kot fizičnemu zdravju prebivalstva. 

Splošno je znano, da ima fizična aktivnost pozitiven vpliv 
na psihično zdravje, saj spreminja kemične reakcije v 
možganih ter vodi do dobrega počutja in občutka sreče. 
Sedeč življenjskih slog pa povečuje tveganja obolelosti za 
depresijo, le-ta pa spet vodi do manj aktivnega življenja 
in tako se ujamemo v začaran krog. Kolesarjenje, kot 
rečeno, vpliva na dobro delovanje telesa in duha.

Dobra stvar kolesarjenju je, da zanj ni potrebna vrhunska 
fizična pripravljenost. Ne glede na to, kako intenzivno 
boste kolesarili, pa boste namesto bencina ali plinskega 
olja kurili lastne maščobe oz. kalorije. Če delate v pisarni 
ali imate stresno delo, vam kolesarjenje lahko pomaga 
pri zmanjševanju stresa, tako s fizično aktivnostjo kot 
tudi s tem, da se lahko med kolesarjenjem “odklopite” 
od vsakdanjih skrbi. Telesna aktivnost sprošča hormon 
seratonin, ki daje občutek zadovoljstva. Ko se vrnete s 
kolesarjenja, lahko na probleme pogledate v novi, bolj 
optimistični perspektivi. 

5. Kolesarjenje je varno

V mestih, kjer kolesarjev ni veliko, se kolesarjenje 
velikokrat obravnava kot nevarno. Zahteve po nošenju 
čelad, odsevnih oblačil in druge “opozorilne” opreme 
sugerirajo, da je kolesarjenje povezano s tveganji. A 
tako kot številni drugi strahovi, tudi ti niso osnovani 

17  Cycling England (2007)
18  Ibid
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urbana paradigma goste naseljenosti in majhnih razdalj 
je nadvse primerna za pešačenje in kolesarjenje. Močno 
podpira cilj zmanjšanja potreb po prevozu in s tem k 
manjšem motoriziranem prevozu.

Kolo je v Evropi že pred I. svetovno vojno postalo prvo 
množično prevozno sredstvo. Predvsem v času med 
obema svetovnima vojnama in takoj po drugi svetovni 
vojni je bilo najbolj dostopno in razširjeno prevozno 
sredstvo.20 

Preglednica 2 na naslednji strani kaže delež različnih 
vrst prometa pri opravljanju vsakdanjih poti v 27 
članicah EU.

Po letu 1960 so učinki pospešene raztresene in razpršene 
gradnje primestnih naselij z nizko gostoto poselitve 
pripeljali do vse večje nuje po uporabi osebnega 
avtomobila, ki je postal prevladujoč način prevoza.21 
Povečane razdalje so pripeljale do tega, da kolesarjenje 
in pešačenje nista bili več privlačni alternativi, še 
dodatno pa sta postali zapostavljeni zaradi vladajoče 
kulture tistega časa, ki ju je opredelila za nekaj, kar je 
povozil čas in je primerno za otroke, reveže in čudake. 
Vse to je vodilo do hitre stagnacije mest.22 Po eni strani 
ta trend še vedno traja, po drugi strani pa so se v 90-ih 
letih prejšnjega stoletja pojavila številne urbanistične 
paradigme, ki poskušajo oživiti “mesta kratkih razdalj”.

Pa ne le to – v številnih evropskih državah je vse 
močnejši trend ponovne urbanizacije, ki dokazuje, da 
vse več ljudi želi ponovno živeti v mestih.23  To ponuja 
priložnost ponovni vpeljavi kolesa kot pomembnega 
mestnega transportnega sredstva. 

Trije razvojni trendi podpirajo naraščajočo priljubljenost 
mest kot krajev bivanja. Najprej so to demografske 
spremembe: starajoča se populacija ima rajši kratke 
razdalje in storitve, ki so na voljo le v urbanih področjih. 
Drugi trend je vse večja urbanizacija življenjskih stilov. 
Tretji trend pa so vse manjša gospodinjstva. Ti trendi 
ustvarjajo pogoje, s katerimi postaja kolesarjenje 
v gosto nase-ljenih urbanih območjih glavni način 
prevoza. 

Za evropska mesta je značilno pomanjkanje prostora 
in zato potrebujejo prostorsko učinkovit transportni 
sistem. Kolo tem zahtevam ustreza. Na kratke razdalje 
je hitro in zavzema zelo malo prostora tako v gibanju 
kot tudi, ko je parkirano. Kolesarska infrastruktura 
se dobro prilagaja gosto nase-ljenim in zgodovinskim 
delom mesta ter ne zahteva nujno velikih posegov v 
urbani prostor in dragih investicij.

20  de la Bruheze, Veraart (1999)
21  WHO (2006)
22  Priemus (2003)
23  Priemus (2003)

na realnih dejstvih. Čeprav so kolesarji in pešci bolj 
ranljivi udeleženci v prometu kot tisti, ki se vozijo v 
avtomobilih, več ljudi umre za posledicami fizične 
nedejavnosti kot zaradi nesreč s kolesom.  V Avstriji je 
tako npr. v letu 2003 v kolesarskih nesrečah umrlo 56 
ljudi, medtem ko jih je okoli 6.500 umrlo za posledicami 
fizične neaktivnosti.19

Kolesarjenje samo po sebi ni nevarna dejavnost. Do 
nevarnih situacij lahko pride, če kolesarji in drugi 
udeleženci v prometu ne upoštevajo drug drugega, 
če ne spoštujejo prometnih pravil ali če nekdo naredi 
napako. Toda na to – in s tem na varnost – je mogoče 
vplivati: s kakovostno infrastrukturo, s spoštovanjem 
prometnih pravil ter z ustreznim osveščanjem različnih 
ciljnih skupin. 

Pričakovali bi, da povečanje števila kolesarjev vodi tudi 
do povečanja števila nesreč. Vendar pa študije kažejo, 
da je res prav nasprotno. V danskem mestu Odense se je 
npr. od leta 1996 do leta 2002 kolesarski promet povečal 
za 20 % , istočasno pa se je število nesreč, v katere so 
bili vpleteni kolesarji, zmanjšalo za 20 %. Torej večji, 
kot je delež kolesarjenja pri vseh opravljenih poteh, 
nižja je stopnja prometnih nesreč. Eden od razlogov za 
to je, da kolesarji s pridobivanjem izkušenj postajajo 
vse boljši pri predvidevanju in izogibanju nevarnim 
situacijam. Enako pomembno pa je tudi to, da se 
drugi udeleženci v prometu bolj navadijo na kolesarje 
in bolje predvidevajo njihova ravnanja, če je teh v 
prometu več. Prav tako je pomembno, da ob povečanju 
števila kolesarjev kolesari tudi vse več avtomobilistov, 
ki potem kot vozniki lažje razumejo, kako promet 
doživljajo in kako se v njem obnašajo kolesarji. 

Slika 4:  Povezava med rabo koles in umrlimi kolesarji v 
prometu na leto

Vir: ECF 2011

6. Kolesarjenje ohranja evropsko kulturno dediščino

Evropska mesta so enkratna. So kompaktna in 
omogočajo, da bivanje, delo in rekreacija med seboj 
prostorsko niso zelo oddaljeni. Ta zgodovinska evropska 

19 Mesto Gradec (2006)



Četrti del: Komunikacija in spremembe vedenja

191 

Nemško mesto Mainz dokazuje, da kolesarjenje lahko 
prispeva k zmanjšanju izpustov CO2 (glej sliko 5).25  
Študija British Cyclists’ Public Affairs Group kaže, 
da lahko celo le zmeren porast kolesarjenja v Veliki 
Britaniji hitro zmanjša izpuste iz transporta za 6 %. 
Porast kolesarjenja na raven, kot jo danes pozna 
Nizozemska (27 % vseh poti je opravljeno s kolesom), bi 
lahko privedel do zmanjšanj izpustov do 20 %.26

Tudi če bodo električno gnana in druga vozila z nič 
izpusti postala tržno zanimiva, ne bodo mogla odpraviti 
problemov, kot so izraba virov, upravljanje z odpadki 
delov odsluženih vozil, ki jih ni mogoče reciklirati, 
predvsem pa ne okoljskih vplivov, ki jih povzroča za 
prevoz z avtomobili potrebna cestna infrastruktura 
(sprememba rabe zemljišč in uničevanje prsti). Prav 
tako ta vozila ne bodo odpravila problemov prometne 
gneče in pomanjkanja parkirnih prostorov v mestih. 

25  IFEU (2008)
26  Davies (1995)

Preglednica 2: Glavne vrste prevoza po vsakdanjih opravkih v 27 članicah EU 

% avto % javni prevoz % pešačenje % kolesarjenje
% motorno 

kolo
% ostalo

EU 27 52,9 21,8 12,6 7,4 2,1 1,4
Belgija 61,2 16,5 5,1 13,4 0,4 1,1
Bolgarija 32,7 28,2 30,1 1,8 0,4 1,0
Češka 36,2 36,8 15,8 7,2 1,5 0,5
Danska 63,4 11,8 3,7 19,0 0,2 1,6
Nemčija 60,9 14,8 7,1 13,1 1,5 1,4
Estonija 37,2 31,3 22,0 4,7 0,3 1,2
Grčija 46,1 25,1 16,5 2,7 7,3 1,6
Španija 47,4 30,2 14,5 1,6 3,7 1,2
Francija 63,7 20,1 9,4 2,6 2,3 0,7
Irska 67,7 14,2 12,2 3,2 0,4 1,3
Italija 54,4 18,2 14,4 4,7 5,2 0,9
Ciper 89,2 4,6 2,8 0,3 2,0 0,4
Latvija 29,0 63,3 25,1 7,5 0 0,9
Litva 48,5 29,9 12,9 5,1 0,2 0,8
Luksemburg 63,6 28,4 5,7 1,7 0 0,1
Madžarska 28,2 35,3 11,6 19,1 1,2 0,2
Malta 64,7 25,9 5,9 0 0,6 1,0
Nizozemska 48,5 11,0 3,0 31,2 1,7 2,9
Avstrija 61,3 20,1 8,0 8,0 0,9 0,9
Poljska 43,0 31,4 14,2 9,3 0,6 0,2
Portugalska 52,9 21,9 17,7 1,6 1,1 1,4
Romunija 30,3 26,5 28,9 5,2 0,5 1,5
Slovenija 68,4 10,3 12,6 6,9 0,7 0,4
Slovaška 32,3 30,9 22,9 9,5 0,5 0,6
Finska 61,9 12,6 10,2 12,5 0,1 2,4
Švedska 52,0 19,8 11,4 17,1 0,3 1,9
Velika Britanija 56,7 22,1 13,4 2,2 1,2 3,5

Preglednica 2:  Glavne vrste prevoza po vsakdanjih opravkih v 27 državah EU. (Manjkajoče vrednosti do 100 % predstavljajo 
odgovori ‘nič dnevne/redne mobilnosti’ ali pa ‘brez odgovora’. Vrednosti temeljijo na vzorcu približno 1000 oseb 
za posamezno državo, razen za Malto, Ciper in Luksemburg, kjer je bilo v vzorec v vsaki od omenjenih držav 
vključenih okoli 500 intervjuvancev) 

Vir:  Evropska komisija (izdajatelj) (2011)

7. Kolesarjenje je zelena tehnologija

Medtem ko so podnebne spremembe in izčrpanje 
rezerv lahko dostopne nafte stalno na dnevnem redu 
svetovne politike, se je treba na lokalni ravni še vedno 
nujno posvetiti tudi okoljskim učinkom motoriziranega 
prevoza: naraščajočim izpustom plinastih onesnaževal 
zraka (NOx, CO, S) in mikro-delcev. Zlasti slednji so 
vse bolj prepoznani kot nevarni “tihi ubijalci”. Kratke 
vožnje z avtomobilom povzročajo nadpovprečno 
onesnaževanje zraka v primerjavi z dolgimi vožnjami. 
Pri tem je v Evropi kar 30 % vseh voženj krajših od 
3 km, 50 % pa krajših od 6 km24  , kar predstavlja 
veliko priložnost oz. izziv za povečanje pešačenja in 
kolesarjenja.

V primerjavi z drugimi področji so možnosti za 
zmanjševanje izpustov CO2 v prometu zelo obetavne. 
Prihraniti bi bilo mogoče do 13 % izpustov (IFEU 2008). 

24  Dekoster, Schollaert (1999)
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Za uspešen razcvet in promocijo kolesarjenja je vedno 
potrebna podpora različnih deležnikov. Sodelovanja, 
partnerstva in drugi načini podpore so velikega 
pomena za katerokoli delovanje, pa naj si gre za javno 
administracijo, kolesarsko združenje ali drugo vrsto 
organizacije. Vendar pa se je treba odločiti, kakšno 
vrsto sodelovanja bi radi vzpostavili, kajti najverjetneje 
bomo potrebovali številne partnerje, ki pa niso enako 
zainteresirani za vsako izmed dejavnosti, ki bi jih 
radi izvedli.  Pomembno je vedeti, na kakšen način 
komunicirati s temi skupinami ter kako jih pridobiti za 
partnerje pri promociji kolesarjenja. 

Definicija deležnikov, ki je bila oblikovana v trans-
disciplinarni raziskavi27, se glasi: 

Deležniki so osebe, skupine in institucije, katerih 
potrebe in interesi soustvarjajo problemsko situacijo (v 
našem primeru: majhno uporabo kolesa v vsakdanjem 
prevozu), pri čemer v začetku ni jasno ali v pozitivnem 
ali v negativnem smislu. V (implementacijskem) 
procesu artikulirajo svoje potrebe in privzamejo 
določene interese. Pomembni so za rešitev problema, 
zlasti za evalvacijo družbene relevantnosti in praktične 
uporabnosti doseženih rezultatov. 

Na drugi strani so akterji vse osebe in institucije, ki 
sooblikujejo družbo na lokalni ali regionalni ravni. Niso 
nujno deležniki, saj ne prispevajo vsi k določenem 
problemu oz. njegovemu reševanju.

Ciljne skupine so uporabniki transportnega sistema, od 
katerih se pričakuje, da bodo spremenili svoje predstave 
in vsakodnevne mobilnostne vzorce. Lahko jih ločimo 
glede na demografske značilnosti, uporabniško vedenje 
ali življenjske stile (glej poglavje 5). Na nek način so 

27  To pomeni: raziskovanje, ki pri reševanju problemov uporablja 
znanstveno in praktično znanje. 

Slika 5:  Potencial zmanjšanja CO2 v % po aktivnostih 
Vir: Urbanczyk 2011

Dodatno branje:

FMG-AMOR (2011): Trendy Travel: 20 good rea-
sons for cycling.

Möller, Thomas (2007): Baltic Sea Cycling pro-
ject - Cycling Inspiration book. 

Tejvan (2008): 10 reasons to take up cycling. In: 
Cycling info.  www.cyclinginfo.co.uk/blog/314/
cycl ing/10-reasons-to-take-up-cycl ing/ 
(05.01.2011).

WHO Online-Tool to calcu-
late health effects of cycling:  
www.heatwalkingcycling.org/index.php?pg=cyc
ling&act=introduction.

3.  Sodelovanje in strateško 
razmišljanje

Komuniciranje, katerega cilj je sprememba vedenja, 
se ne nanaša le na neposredno promocijo in marketing 
kolesarstva “končnim uporabnikom” oz. kolesarjem 
in kolesarkam. Za razcvet kolesarske mobilnosti je 
še posebej pomembno komuniciranje s politiki in 
odločevalci. Tako se bomo v tem poglavju osredotočili 
na to, kako razločiti med deležniki, ciljnimi skupinami 
in drugimi akterji. Prikazali bomo nekatere metode 
in ugotovitve analize akterjev in ključnih dejavnikov 
za vključujočo politiko kolesarstva s poudarkom na 
komunikaciji. To je skladno s cilji Mobile2020 za 
oblikovanje širokih osnov znanja o obvladovanju 
komunikacijskih procesov in procesov sodelovanja za 
nacionalne multiplikatorje.



Četrti del: Komunikacija in spremembe vedenja

193 

• Kdo so relevantni deležniki za posamezen cilj ali del 
projekta? Kateri argumentom bodo najverjetneje 
prisluhnili  Analiza deležnikov (poglavje 3.1) 

• Na kakšen način naj pride do komunikacije in 
integracije?  Načrt vključevanja deležnikov 
(poglavje 3.2)

• Kako je mogoče deležnike dolgoročno integrirati? 
 Mreženje (poglavje 3.3)

Ključni dejavniki za uspešno komuniciranje

Skladno z definicijo mobilnostne kulture, ki je podana 
v uvodu priročnika, lahko v smislu komuniciranja 
izpostavimo naslednje ključne dejavnike transformacije 
k bolj trajnostni mobilnostni kulturi:29 

• po vseh razpravah, sporih in diskurzih o prometni 
politiki se zdaj kaže potreba po dolgotrajnem 
osnovnem konsenzu o prostorskem in prometnem 
razvoju med različnim političnimi skupinami v 
mestu, katerega del je vseobsežno politično, 
k akterjem usmerjeno in administrativno 
sodelovanje;

• zdi se, da so določeni ključni akterji gonilne sile za 
nadaljevanje procesa preobrazbe;

• paradigma urbanega razvoja: racionalno usmerjen 
proces planiranja mora upoštevati ču-stvene 
vidike, kot so npr. visoka rekreacijska vrednost 
urbanega prostora;

• da bi bili profesionalni, morajo komunikacijski 
mehanizmi, kot so npr. h kampanji usmerjeno 
integrirano komuniciranje ali korporativna 
označevanja, biti upoštevani že v procesih 
oblikovanja vizije;

• med seboj povezani ukrepi morajo biti konsistentni 
v smislu tehnične dozorelosti in kreativni tako v 
smislu gradbenih kot tudi komunikacijskih ukrepov, 
še posebej v podrobnostih; 

• pri poudarjanju več-modalnih in več-opcijskih 
prevoznih storitev je treba izhajati iz uporabnikove 
perspektive “od vrat do vrat”. 

Komunikacijski vidiki so naslovljeni na različnih ravneh:

• pri oblikovanju konsenza in sodelovanja med 
profesionalnimi akterji;

• pri izmenjavi mnenj in znanj z občani (učenje drug 
od drugega);

• pri interakcijah med prometnimi udeleženci (več 
samoregulacije);

• komunikacija kot “upodobitev” (pridobivanje 
podpornikov na osnovi podob in čustev).

29 Deffner/Goetz (2008)) 

tudi občine (odločevalci/politiki in javni uslužbenci) 
in lokalni gospodarstveniki ciljne skupine, odvisno od 
perspektive implementacijskega partnerja (oz. ali je ta 
del uprave, izvajalec storitve ali nevladna organizacija). 
Kakorkoli že, deležniki so del lokalne javnosti. So 
stranke, ki lahko vplivajo na implementacijo lokalnih 
projektnih ciljev, kot so npr:

• lokalni/nacionalni politiki/svetniki o. poslanci, 
javne oblasti/občine, upravljavci javnih cest,

• policija;

• lokalna podjetja/gospodarske družbe;

• zdravstveni delavci, še posebej tisti v javnem 
zdravstvu, ki se ukvarjajo s preventivnim de-
javnostmi, predvsem preprečevanjem srčno-žilnih 
obolenj, diabetesa in duševnih bolezni 

• (lokalne) energetske agencije;

• kolesarske, okoljske in druge iniciative, skupine 
pritiska in nevladne organizacije; 

• izobraževalne institucije: vrtci, šole in univerze;

• operaterji javnega prevoza;

• sindikati;

• gospodarske in obrtne zbornice;

• turistična združenja;

• mediji.

Seveda pa so deležniki tudi uporabniki javnega 
transportnega sistema, kolesarji in pešci, na delovanje 
katerih vplivajo njihove vsakdanje izkušnje v prometu. 
Tako sta obe strani – ciljne skupine in deležniki – med 
seboj kompleksno povezani.28  

Skladno s cilji Mobile2020 so najpomembnejši deležniki:

• lokalni in nacionalni prostorski in prometni 
planerji, ki delajo v občinskih upravah (vodje 
oddelkov in uradniki z izvršilnimi pooblastili);

• lokalni politiki: mestni svetniki, župani in 
podžupani;

• prostorski in prometni planerji v (zasebnih) 
urbanistično-svetovalni in prometno-
projektantskih organizacijah.

Na splošno lahko rečemo, da je dobro voden proces 
vključevanja deležnikov v pomoč pri vzpostavljanju 
temeljev za to, da kolesarstvo postane sestavni del 
lokalne mobilnostne kulture in prometne politike. 

Za dobro vključevanje deležnikov je treba upoštevati 
več vidikov:

28  Odstavek je vzet iz Thiemann-Linden et al. (2010
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deležnike identificiramo kot partnerje, nasprotnike, 
podpornike in “outsiderje”. Seveda so to le grobe 
oznake, vendar lahko pomagajo pri tem, kako pristopiti 
k enim in drugim, da bi stvar napredovala.

Slika predstavlja matrico, ki locira različne akterje 
glede na njihov odnos in vpliv znotraj policy procesa. 
Zelene puščice ponazarjajo zaželeno gibanje, medtem 
ko rdeče puščice označujejo gibanje, ki ga skušamo 
preprečiti. Nasprotnike želimo pridobiti za partnerje ali 
podpornike ali pa, če nam to ne uspe, želimo vsaj to, da 
bi postali “outsiderji”. Pomembno je tudi upoštevati, 
da so podporniki včasih zelo pomembni za to, da 
partnerji bolj predano izpolnjujejo svoje obveze. Nova 
partnerstva je mogoče vzpostaviti s sorodnimi združenji 
(npr. pešcev ali starejših občanov) z razširitvijo podpore 
politikam, ki vključujejo kolesarstvo. 

Koristno je narediti dve verziji omenjene matrice 
za začetno analizo deležnikov: eno za ponazoritev 
izhodiščne situacije in drugo, ki ponazarja, kam bi 
radi premaknili deležnike v času od enega meseca do 
enega leta, kolikor naj bi trajal cikel planiranja in 
implementacije politik. 

Pobudniki teh procesov se morajo vprašati, ali oz. zakaj 
se splača nasloviti določeno skupino, kako lahko to 
najbolje storimo in kaj lahko s tem dosežemo. Dobro 
razumevanje interesov in ciljev posamezne skupine 
nam bo pri tem v pomoč. 

Začeti je treba z jasno predstavo o ciljih, deležnikih in 
kako k vsakemu izmed njih pristopiti ter nato narediti 
konkretne korake. Imejte pa v mislih, da boste imeli 
opravka z veliko več dejavniki kot z le zgoraj omenjenimi. 
Med drugim je treba vzeti v ozir razpoložljiva sredstva, 
usposobljenost in (osebne) izkušnje tistih, ki bodo 
morali delo opraviti, stroškovno učinkovitost itd. 

3.2 Integracija deležnikov

Zavezništva in partnerstva so še posebej pomembna, saj 
lahko dodajo ključne prispevke k procesu razvoja politik 
ali k zmanjšanju stroškov s tem,  ko prispevajo znanje, 
podporo in druge elemente, ki bi jih sicer lahko pridobili 
le z znatnimi napori in sredstvi.31 Mnoge skupine imajo 
t.i. “varnostnike” (gatekeepers), ključne voditelje, 
katerih izrecna podpora lahko pomeni izboljšanje 
vašega položaja v celotni skupnosti akterjev ali vsaj med 
pomembnimi skupinami deležnikov. Mreženje poveže te 
skupine in jih drži povezane, s čimer se skozi organski 
proces izoblikuje informirana skupnost, ki lahko pridobi 

31 Poglavje 3.1 je vzeto iz GTZ (izdajatelj)/Godefrooij in ostali 
(urednik) (2009) ter prirejeno.

3.1 Analiza deležnikov

Ker je zelo pomembno vedeti, kako komunicirati in 
sodelovati z različnimi deležniki ter jih integrirati v 
proces promocije kolesarjenja, nam lahko vsekakor 
pride prav njihova predhodna analiza.30 Sodelovanje 
mora biti ukrojeno po meri različnih skupin deležnikov. 
Te vključujejo politike, prometne planerje, poslovno 
skupnost, šole, predstavnike različnih kolesarskih 
organizacij itd. Vsaka skupina terja poseben pristop. 
Podpornikom moramo pokazati, da je njihov prispevek 
dragocen; strokovnjakom je treba priznati njihovo 
usposobljenost, tudi če se z njimi ne strinjamo na 
ravni političnih ciljev; politikom je treba dati možnost 
politične izbire in jih ne vpletati v razprave tehnične 
narave; javni uradniki zaslužijo spoštljiv odnos: niso 
odgovorni za politične zadeve, vendar so lahko zelo 
vplivni.

Za boljše razumevanje položaja nam lahko pride prav 
analiza deležnikov. Zato skupine planerjev, uporabnikov 
in drugih zainteresiranih strani skupaj identificirajo 
in analizirajo vsakega izmed deležnikov, skladno z 
njegovimi primarnimi in sekundarnimi interesi, da bi 
ugotovili, kdo so potencialni zavezniki, podporniki ali 
nasprotniki ter kako vplivni so.

Slika 6:      Osnovna struktura analize deležnikov
Vir:  Defftner in drugi na osnovi GTZ (izdajatelj)/

Godefrooij in drugi (urednik) (2009)

Matrica na sliki 6 ponuja pregledno strukturo za analizo 
različnih ciljnih skupin in njihovih položajev. Z njeno 
uporabo lahko ugotovimo, kje je sedanje mesto ključnih 
igralcev danes in kam bi jih radi premaknili v procesu 
participacije in planiranja ali med multiplikatorskimi 
dejavnostmi. Glede na stopnjo njihovega vpliva ter 
njihov pozitivni ali negativni odnos do zadeve lahko 

30 Poglavje 3.1 je vzeto iz GTZ (izdajatelj)/Godefrooij in ostali 
(urednik) (2009) ter prirejeno.
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odločilno podporo v odločilnih trenutkih na odločilnih 
točkah procesa razvoja (kolesarske ali širše prometne) 
politike. 

Odprto sodelovanje vseh deležnikov je nujno za 
uspešno promocijsko strategijo povezovanja strokovnih, 
organizacijskih in finančnih virov. Še posebej na 
regionalni ravni je vzpostavitev deležniških mrež 
ključna, saj na tej ravni pogosto najdemo primerljive 
osnovne pogoje in probleme.32

Metode vključevanja deležnikov so bile preizkušene 
in podrobno opisane v projektu Active Access (glej 
reference). Priporočila o učinkovitih mehanizmih in 
orodjih navajajo npr. redne okrogle mize, sestanke, 
posebne dogodke, delavnice, evalvacijske vprašalnike, 
poglobljene intervjuje itd. K delež-nikom moramo 
pristopiti tako, da imajo občutek, da so del ekipe, 
ki deluje v prid skupnemu projektnemu cilju, ki ga 
razumejo in h katerem so se obvezali.

Posebna pozornost: Skupine uporabnikov koles in 
njihova integracija

Uporabniške skupine imajo zelo posebno mesto pri 
oblikovanju in izvedbi kolesarskih politik. Pogo-
sto so katalizatorji vsebinskih vprašanj in procesov 
ozaveščanja. Lahko zastopajo interes uporabnikov in so 
lahko kritični nadzornik pri spremljanju napredka. 

Kolesarske organizacije poznajo potrebe in zahteve 
kolesarjev, prav tako jim je vsaj načeloma ja-sno, katere 
ovire bi bilo potrebno odpraviti za več kolesarjenja v 
mestu. Izkušnje iz progama Locomotives, ki ga izvaja 
Interface for Cycling Expertise, so pokazale, da lahko 
organizacije civilne družbe in njihovi aktivisti močno 
vplivajo na osveščenost in pripravljenost oblasti, da 
prepoznajo pomen kolesarjenja za razvoj prometa in 
gospodarstva v mestu.

Ko pride do vprašanj načrtovanja in izgradnje cestne 
infrastrukture ali spremembe prometnih režimov, je 
treba vključiti neposredno prizadete lokalne skupnosti. 
Za to obstajajo trije utemeljeni razlogi. Prvič, že 
zaradi demokracije same imajo ljudje pravico povedati 
svoje mnenje o stvareh, ki jih neposredno zadevajo. 
Drugič, še bolj pomembno je, da bo njihova vključenost 
prispevala k boljši kakovosti načrtov in rešitev ter v 
izogib dragim napakam. In tretjič, ker bo ciljna skupina 
imela občutek, da se nekaj dela z njimi in ne le v 
njihovem imenu, se bo povečala tudi podpora izvedbi. 

32 Odstavek iz Planungsbüro VIA eG (2004)

Podrobno navajanje množice načinov, kako olajšati in 
podpreti soudeležbo uporabniških skupin v vključujočo 
kolesarsko-prometno politiko, presega zmožnosti tega 
priročnika. Nekatere od najbolj pogosto uporabljenih 
metod vključujejo:

• razprave fokusnih skupin za identifikacijo 
problemov in izdelavo njihovega inventarja; 

• splošna srečanja skupin uporabnikov in/ali različnih 
delovnih skupin za artikulacijo in prioritizacijo 
uporabniških potreb;

• projektno financiranje in druge oblike podpore 
omogočajo skupinam, da bolj intenzivno 
sodelujejo ali da same izvedejo določene aktivnosti 
(izobraževanje, kolesarske nedelje, varne poti 
v šolo itd.) v okviru lokalnega, regionalnega ali 
nacionalnega plana;

• vključevanje lokalnih skupin uporabnikov v 
načrtovanje in implementacijo ukrepov za 
izboljšanje (varnosti) kolesarske infrastrukture in 
kolesarskega prometa; 

• skupine uporabnikov lahko imajo vlogo pri 
vzdrževanju in upravljanju izgrajene kolesarske 
infrastrukture. 

3.3 Načrt integracije deležnikov

Eno od orodij sistematične integracije deležnikov je 
oblikovanje posebnega načrta integracije de-ležnikov, 
ki določa strategijo projekta v zvezi z vključevanjem 
in prepričevanjem vseh nujno potrebnih deležnikov. 
Takšen načrt vključevanja je bil npr. uporabljen v 
projektu Active Access.33 Pri takšnem načrtu so med 
drugim pomembna naslednja vprašanja:

1. Struktura

Prosim, izpolnite spodnjo tabelo in (po potrebi) dodajte 
dodatna pojasnila v odstavke spodaj. Prosim, preberite 
si navodila za izpolnjevanje vsakega polja v tabeli.

2. Prepričljivi argumenti

Upoštevajte rezultate delavnice in predstavitve iz 
začetnega sestanka pri formuliranju argumentov na 
poseben način, ki je odvisen od vsakega obravnavanega 
deležnika. Nekaj argumentov za “peš-bus” na osnovni 
šoli:

• Zdrava mobilnost za otroke in spremljajoče starše.

• Zagotavljanje varnosti z nadzorom odraslih.

• Za otroke in odrasle je zabavno pešačiti v družbi.

33 Poglavje 3.3 je prilagojeno po Thiemann-Linden et al. (2010). 
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• Boljša pripravljenost na učenje zaradi fizične 
dejavnosti pred poukom.

• Izogibanje rabi avtomobila (manj hrupa, 
onesnaženja zraka in podnebnih sprememb).

• Prihranek časa za starše, ki jim ni treba vsak dan 
spremljati oz. prevažati otrok v šolo.

• Zmanjšanje potreb po dostopu do šole z 
avtomobilom in parkirnih mestih pred šolo.

3. H komu in kako pristopiti?

Identificirajte posameznike in navedite njihove službene 
nazive in vloge ter imena, če so vam znana. Premislite 
in zabeležite, na kako in preko koga boste 

Pristop
Relevantni 
deležniki

Prepričljivi argumenti
H komu in kako pris-
topiti?

Strategija
nadaljevanja

• “Peš-bus” 
v osnovno 
šolo

• Učitelji
• Starši
• Mediji
•  …

• Otroci boljše pripravljeni na pouk
• Otrok ni treba vsak dan voziti 
• Bolj zdravi otroci
• Prispevek k varstvu okolja

• Telefonirati 
ravnatelju šole 

• Napisati pismo pred-
stavniku šole

• Povabiti novinarja 
lokalnega časopisa 
na kosilo

• Sestanek/okrogla 
miza 

• Novice, posodobljene 
informacije in foto-
grafije preko spletne 
strani šole, e-pošte, 
Facebooka

… … … … …

Dodatno branje:

Thiemann-Linden et al. (2010): Active Access. 
Stakeholder Involvement Plan.

stopili v stik z njimi oz. ali bo to preko pisma, e-pošte, 
telefonskega klica ali s pomočjo kakšnega drugačnega, 
manj konvencionalnega pristopa. 

4. Strategija nadaljevanja

Predlagajte strategijo nadaljevanja, da zagotovite 
angažiranost in informiranost deležnikov tudi, ko 
se projekt že bliža koncu oziroma, ko je že končan. 
Organizirajte redna srečanja, obvestila, okrogle mize, 
pošiljajte opomnike in projektna darilca itd. 

4.  Strategije in elementi 
marketinške komunikacije

Marketing ni zgolj oglaševanje in odnosi z javnostmi, 
temveč je tudi celovit, dolgoročen koncept, ki temelji 
na osnovni ideji razvoja “enkratnega prodajnega 
predloga” (Unique Selling Proposition – USP) za določen 
produkt. V našem primeru je to “povečanje uporabe 
kolesa”.

Če je glavni fokus je na spremembi vedenja in ne na 
potrošnji določenega tržnega produkta, potem imamo 
opravka s socialnim marketingom. 

Splošna definicija socialnega marketinga se glasi:34

Socialni marketing je prilagoditev komercialnih 
marketinških tehnik s ciljem povzročiti splošno 
spremembo v odnosu do nečesa; obdržati ali vzpostaviti 
zavest o relevantnih družbenih normah, stališčih in 
vzorcih vedenja.

Za uspešno socialno-marketinško strategijo morajo 

34  Andreasen (1994)

Preglednica 3:  Primer strukturiranja deležnikov in  reflektiranja njihovih ciljev, ter način, kako pristopiti k temu 
Vir:   Thiemann-Linden (2010)
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biti izpolnjeni številni kriteriji. Poleg spremembe 
vedenja kot glavnega cilja sta osrednji zahtevi uporaba 
marketinškega raziskovanja in identifikacija ciljnih 
skupin. Poleg tega mora ciljna skupina izkusiti kompromis 
kot konkretno korist. Ta korist objekta socialnega 
marketinga je pogosto dosežena šele v prihodnosti in 
ne neposredno po “nakupu«“. Ob tem mora socialni 
marketing vsebovati vse štiri skupine orodij klasičnega 
marketinga: produktno politiko, cenovno politiko, 
komunikacijsko politiko in distribucijsko politiko. 

Cilj je, da na vedenje vplivamo z različnimi marketinškimi 
dejavnostmi. S tem dosegamo in spre-minjamo zaznavo, 
odnos in vedenje udeležencev v prometu, kar vodi k 
želeni spremembi. Namen socialnega marketinga v 
splošnem vsebuje štiri vrste družbenih sprememb:35

• raven izpostavljenosti ciljne skupine informacijam 
se mora spremeniti;

• ciljna skupina mora biti motivirana k določeni 
dejavnosti (npr. k cepljenju);

• ponavljajoče se rutinsko vedenje se mora 
spremeniti (kajenje, vožnja avtomobila itd.);

• spremeniti se mora odnos do določenih vsebin.

To jasno kaže da želene socialne spremembe ni 
mogoče doseči s posamezno spremembo, temveč je 
zelo kompleksna. Najbolj enostavno je povečati raven 
informiranja (1) z informacijskimi ukrepi. Sočasno pa 
morajo biti ljudje motivirani (2)za določene aktivnosti, 
npr. za bolj pogosto uporabo kolesa. Poleg tega naj bi 
spremenili rutinizirane prevozne navade oz. transportno 
vedenje (3). Najtežje je doseči cilj spremembe stališč 
(4).

Zato je očitno, da ne zadošča golo izvajanje informacijskih 
in osveščevalnih kampanj, ki proizvajajo več znanja 
in osveščenosti. Še več, potrebna je reinterpretacija 
družbenih norm in vrednost s pomočjo integralnih 
komunikacijskih strategij, ki vključujejo kampanje, ki 
temeljijo na podobah, udeležbo deležnikov ter notranje 
komuniciranje v lokalnih upravnih in planerskih uradih. 

Na izbor ukrepov socialnega marketinga vpliva način, na 
katerega so prikazani osebne koristi in osebni stroški36 
Kako so spremembe lahko povezane s konkretnimi 
osebnimi koristmi, je odvisno od določene ciljne 
skupine in se izraža v različnih kombinacijah ukrepov: v 
primeru “sprememba transportnega vedenja v smeri več 
kolesarjenja” imamo opravka s konkretnimi osebnimi 
koristmi (manjši stroški prevoza, boljše zdravje), toda 
stroški (sprememba stališč in navad) so visoki. Zaradi 
tega je težko doseči spremembe. Zato so v tem primeru 

35  Kotler/Roberto (1991)
36  Rangan et al. (1996)

zelo pomembni komunikacijski mehanizmi, s katerimi 
dosežemo ustrezno komuniciranje koristi na jasen, 
čustven in celosten način. 

Na splošno mora komunikacijska strategija razložiti, kdo 
bo komu kaj povedal, kdaj bo to storil in kateri medij 
bo pri tem uporabil. Najbolj učinkovit način je usmeriti 
komunikacijo na zainteresirane skupine in osebe, ki 
nameravajo spremeniti svoje vedenje. Kampanje za 
spremembo vedenja, ki so usmerjene na posebne ciljne 
skupine in posameznike, so uspešnejše, če so pred tem 
na lokalni ali nacionalni ravni že potekale kampanje 
osveščanja, saj te po navadi dosežejo, da je javnost 
bolj sprejemljiva za poskuse sprememb stališč in 
vedenja. Zelo pomembno je vedeti, do kakšne stopnje 
je že napredoval proces spremembe stališč in vedenja v 
javnosti nasploh, saj v nasprotnem tvegamo nepotrebno 
zapravljanje denarja in nedoseganje ciljev. Osnovni cilj 
komunikacijska strategije je, da z minimalnimi stroški 
spremeni stališča ravno toliko, da so ljudje pripravljeni 
poskusiti spremeniti svoje navade. Ko to dosežemo, pa je 
seveda pomembno, da vzdržujemo spremembe vedenja.37

4.1 Faze promocije kolesarjenja

Eden od načinov, na katerega lahko vizualiziramo 
marketinško komuniciranje in njegovo povezanost s 
“trdimi” ukrepi promocije kolesarjenja (izboljšanje 
načrtovanja in izgradnje kolesarske infrastrukture 
in storitev), je uporaba faznega modela38 in njegova 
prilagoditev za promocijo kolesarjenja:

Slika 7:  Faze kolesarske promocije
Vir:  Defftner in ostali na osnovi Brandner (2000)

37 Odstavek je vzet iz Danish Road Directorate (2000).
38 Brandner (2000)
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Slika 7 prikazuje glavne elemente marketinga, ki se 
delijo na strateški in operativni marketing. Vključuje 
faze analize, napovedovanja (scenariji, možganska 
nevihta), realizacije (oblikovanja vizije in njene 
implementacije) in kontrole (evalvacija). Te splošne 
faze je treba pogledati posamično, pri čemer je glavni 
vidik komunikacijska raven marketinga. To se nanaša 
predvsem na četrti korak, pri katerem operativni 
marketing vsebuje celotno marketinško mešanico: 
produkt, distribucijo, komunikacijo in ceno. V našem 
primeru prideta v poštev le komunikacijska in produktna 
strategija tik pred implementacijo.

4.1.1 Priprava: planiranje in partnerstva 

Za promocijo kolesarjenja na lokalni ravni je nepogrešljiv 
integriran in politično podprt oz. sprejet akcijski 
načrt.39 Komunikacijski ukrepi morajo biti že sestavni 
del splošne kolesarske strategije ali trajnostnega 
mobilnostnega ali transportnega načrta(glej Prvi del: 
Planiranje). 

Priporočljivo je, da načrt ali strategijo sprejmejo 
podprejo vsi prizadeti deležniki, saj s tem prihranimo 
denar, zagotovimo podporo izvedbi ter znižamo skupne 
stroške doseganja različnih ciljev različnih projektov. 

Razpoložljivost potrebnih finančnih sredstev moramo 
zagotoviti že na začetku. Vsak načrt brez jasno 
določenega financiranja je v nevarnosti, da se bo 
na njem zgolj nabiral prah in bo ostal mrtva črka na 
papirju. K financiranju je treba pritegniti zasebne 
ustanove in druge organizacije. Za določene ukrepe so 
lahko na voljo tudi evropska in/ali nacionalna sredstva. 
Opogumlja dejstvo, da je čedalje več podjetij in 
ustanov pripravljeno zmanjšati uporabo avtomobila in 
promovirati kolesarjenje, zato je priporočljivo, da so 
tudi ta vključena v pripravo in koordinacijo izvajanja 
kolesarskih komunikacijskih strategij. Potencialne 
pobudnike in partnerje boste verjetno lahko našli med 
deležniki, ki so našteti kot deležniki v uvodu v poglavje 
3.40 Preostali partnerji bi lahko bili delodajalci, 
distributerji in prodajalci koles ter lastniki kolesarskih 
servisov.

Celostna kampanja vključuje oblikovanje korporativnega 
dizajna, uporabo kombinacije instrumentov ter 
integracijo različnih ukrepov pod skupno streho. Takšna 
sistematična uporaba marketinga meri na doseganje 
spremembe vedenja v skupno dobro. Naslovljenci 
morajo videti jasen pristop v vseh dejavnostih. Te lahko 
vključujejo promocijske kampanje (plakati, sporočila 

39 Poglavja 4.1.1 do 4.1.6 so prirejena po Urbanczyk (2010).
40  Danish Road Directorate (2000)

na oglasnih prikazovalnikih, na radiu, na TV, v kinu 
itd.) in običajne PR dejavnosti (dogodki, tekmovanja, 
storitve ali finančne spodbude itd.).

4.1.2 Analiza položaja

Pomembno izhodišče za sprejem takšnega načrta 
je pregled obstoječega stanja kolesarstva v mestu. 
Nekatere od teh analiz je treba opraviti pri načrtovanju 
in prioritizaciji ukrepov na področju infrastrukture in 
storitev. Nekateri primeri, ki se osredotočajo tudi na 
vprašanja komuniciranja, so:41

• nesreče in črne točke (zemljevidi nesreč, policijska 
poročila);

• intenzivnost prometa (števci prometa ali ročno 
štetje in ankete);

• potovalni vzorci (analize prometnih zastojev);

• zadovoljstvo uporabnikov z obstoječim stanjem 
(pregled razprav v tisku, ankete, poročila);

• struktura prometa (inšpekcijski pregledi cest, 
parkirišč in cestnih gradbišč);

• analiza kolesarjem prijaznih podjetij ali podjetij 
velikim številom.

Informacije je mogoče dobiti neposredno (primarne 
raziskave, kot so štetje, opazovanje, intervjuji, 
ankete, sestanki tematskih skupin, posvetovanja) ali iz 
sekundarnih virov (statistika, članki, spletne objave).42 
Če ni zadostnih notranjih zmogljivosti, lahko podatke 
in/ali študije zagotovijo najeti strokovnjaki. Dolgoročno 
se izplača zaposliti izkušeno osebje. Številna mesta 
zaposlujejo tudi koordinatorje za kolesarstvo in 
imajo oddelke oz. službe, ki se prvenstveno ukvarjajo 
z izboljšanjem kolesarskega sistema in promocijo 
kolesarjenja.

4.1.3 Postavitev ciljev

Bodite jasni, kaj želite doseči. Vaši cilji morajo odražati 
potrebe vaše ciljne skupine (kot so rekreacijski kolesarji, 
potencialni kolesarji, redni kolesarji) kot tudi potrebe 
vaših sodelujočih deležnikov. Cilji naj bodo ambiciozni, 
vendar realistični, ter naj prispevajo k doseganju ciljev 
na državni ravni (če ti obstajajo). 

Skladno z Marketing Cycling Handbook naj bodo vaši 
cilji SMART:43

• Specific/Določljivi: zagotovite, da bodo cilji 
povezani z določljivimi dosežki, kar ne pomeni 
dejavnosti, ki so namenjene temu, da jih dosežete 

41  National Social Marketing Centre (no year)
42  National Cycling Strategy Board (2004)
43  Ibid.
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(promocijska zgibanka ni cilj, temveč sredstvo za 
doseganje le tega). 

• Measurable/Merljivi: zagotovite, da bodo cilji 
kvantificirani (izraženi v številkah, odstotkih, 
stopnjah)

• Achievable/Dosegljivi: vprašajte se, ali je cilj 
dejansko dosegljiv ob vlaganju razumnih naporov 
in pravilnem ravnanju? 

• Relevant/Relevantni: zagotovite, da bodo cilji 
relevantni za tiste, ki so jim namenjeni.

• Time specific/Časovno določljivi: postavite jasne 
časovne opredelitve začetka in konca dejavnosti.

Konkretni cilji bi lahko bili: premik od uporabe 
avtomobila k uporabi kolesa za x % v določenem 
času, zmanjšanje števila poškodovanih kolesarjev za 
x % v določenem obdobju ali izgradnja x kilometrov 
kolesarskih stez do določenega leta.44

4.1.4 Akcijski načrt

Ko so cilji jasni, je treba opredeliti pot do njih. Akcijski 
načrt mora identificirati potrebe ciljnih skupin. Kaj 
ljudje hočejo in katere koristi pričakujejo? Akcijski 
načrt mora vsebovati seznam orodij, ki jih bomo 
uporabili( glej poglavje 4.2, 5, 6), ter določiti način in 
kazalnike za merjenje uspeha (glej poglavje 7). 

Upoštevajte, da ukrepi vsebujejo tako ukrepe na ravni 
infrastrukture kot tudi promocijske in druge “mehke” 
ukrepe. Optimalna strategija za doseganje dejanskega 
prehoda z avtomobilov na kolesa kombinira vrsto 
izboljšav za kolesarje z omejitvami rabe avtomobilov. 
Spodaj navajamo infrastrukturne ukrepe in ukrepe za 
izboljšanje storitev, ker tudi ti potrebujejo ustrezno 
komunikacijsko podporo. Nove steze, stojala in 
kolesarski zemljevidi morajo postati poznani in zaznani 
kot dodana vrednost. 

Ukrepi lahko vključujejo:

• planiranje infrastrukture (kolesarske steze in 
mreže povezav, kolesarjenje v nasprotni smeri po 
enosmernih ulicah);

• parkiranje koles (več stojal, zaščita pred 
vremenskimi vplivi, kolesarske garaže);

• boljše vzdrževanje kolesarske infrastrukture (npr. 
pluženje kolesarskih stez v zimskem času);

• izboljšanje varnosti na cesti (odprava črnih točk);

• omejitve rabe avtomobila (območja brez 
avtomobilskega prometa, omejitve hitrosti);

44  Danish Road Directorate (2000)

• so-modalnost (“Bike&Ride”, prevoz koles na vlakih 
in avtobusih);

• sistemi izposoje koles (mestna kolesa, službena 
kolesa podjetij);

• dogodke (kolesarski dnevi, festivali, sejmi, dnevi 
brez avtomobila);

• informacijske in osveščevalne kampanje (s kolesom 
v službo, promocija novih kolesarskih povezav, 
varno kolesarjenje);

• usposabljanje in izobraževanje (usposabljanje 
otrok, starejših, priseljencev ipd.) 

4.1.5 Postavitev prioritet

Vsak ukrep naj bo jasno opisan, v idealnem primeru 
tudi predstavljen s sliko oz. fotografijo. Ocenite stroške 
vsakega ukrepa in opredelite alternative vsakemu 
ukrepu posebej. Naredite prednostno listo ukrepov in 
pri tem upoštevajte ocenjen učinek posameznih ukrepov 
na povečanje deleža s kolesom opravljenih poti v mestu 
(ob zavedanju, da do dejanske spremembe vedenja 
pride šele po nekaj mesecih izvajanja ukrepov). Pri tem 
si lahko pomagate z naslednjimi koristnimi vprašanji:45

• Koliko novih potovanj s kolesom bo ukrep prinesel?

• Koliko kolesarskih nesreč bo ukrep preprečil?

• Koliko uporabnikov javnih prometnih površin bo 
ukrep prizadel?

• Kaj bo ukrep pomenil za uporabnike cest?

• Kolikšen odstotek uporabnikov cest bo spremenil 
svoje vedenje? 

4.1.6 Izvedba

Izvajanja koordinacije z enega samega mesta omogoča 
dober pregled nad procesom. Kolesarski koordinator ali 
zunanji strokovnjak mora biti pooblaščen nad celotnim 
procesom izvedbe; biti mora osrednja kontaktna oseba 
za vse vključene partnerje. Bodite pripravljeni na 
prilagoditve vašega akcijskega načrta, kadarkoli je to 
potrebno, ter dopustite, da nekateri ukrepi odpadejo 
in se oblikujejo novi. Mediji bodo pomemben akter 
za komuniciranje s številnimi ciljnimi skupinami. V 
idealnem primeru bi bilo najbolje, da so vključeni že 
od samega začetka, najkasneje pa morajo biti zraven 
ob pričetku vsakega novega ukrepa. 

Ker evalvaciji namenjamo poseben razdelek, je na tem 
mestu ne bomo posebej obravnavali (glej poglavje 7). 

45  Ibid.
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Slika 8:  Tri faze kampanje ‘Kopf-an: Motor aus’(Vključi 
pamet – ugasni motor)

Vir:  Deffner in ostali na osnovi Fairkehr 2011

Transteoretični model je že bil empirično preverjen 
v številnih študijah na različnih področjih vedenja, 
povezanega z zdravjem. Spremenljivke je mogoče 
potrditi skladno z njihovo močjo napovedovanja.49 Glede 
na analize iz različnih študij ima model sposobnosti, da 
izzove kratkotrajne vedenjske spremembe, medtem ko 
dolgoročni (takšni, ki trajajo več kot nekaj mesecev) 
učinki pogosto niso zaznavni.50 Kot verjetni se za to 
navajajo naslednji razlogi:

• dejavnosti, kot je kolesarjenje, so sestavljene iz 
različnih vedenjskih vzorcev (za razliko od npr. 
kajenja);

• ločitev oseb na “začetni ravni” je ključna za 
komunikacijsko strategijo, zaradi kompleksnosti 
pa pri tem še vedno prihaja do številnih napak;

• na vedenje, ki je povezano s telesno aktivnostjo, 
vplivajo številni zunanji dejavniki (starost, spol, 
socialno-ekonomski status), ki jih transteoretični 
model ne upošteva. 

Ne glede na vse, pa uporaba modelov, kot so TTM, 
lahko pomaga pri vnaprejšnjem razmisleku o tem, kako 
spremembe vedenja delujejo, in je tako v pomoč pri 
komunikacijski strategiji. Brez modela v ozadju je zelo 
verjetno, da bo strategija sestavljena le iz domnev in 
na kup zmetanih ukrepov.

Pomembno

Ob podpisu pogodbe za komunikacijsko strategijo 
ali kampanjo z agencijo za komuniciranje naj 
vam predložijo dokument, iz katerega je jasno 
razvidno, na osnovi katerega koncepta in referenc 
se nameravajo lotiti posla. 

49  Prochaska et al. (1998)
50  Adams & White (2005)

4.2 Elementi marketinške komunikacije

4.2.1 Teoretični modeli spremembe vedenja

Transteoretični model (TTM) je v uporabi v okoljski in 
socialni psihologiji in sociologiji.46 Prvotno je bil model, 
ki sta ga leta 1982 razvila Prochaska in DiClemente, 
namenjen razlagi intencionalnih odločevalnih procesov. 
Model eksplicitno vsebuje časovno razsežnost. Zaradi 
tega je tudi edini model, ki upošteva, da se sprememba 
ravnanja dogajajo kot proces skozi posamezne faze 
in da se ljudje iz faze v fazo spreminjajo oz. da se 
različni ljudje lahko nahajajo v različnih fazah procesa. 
Poleg tega so nekateri koraki povezani z oblikovanjem 
novih rutin in navad, kar naj bi preprečilo povratek k 
prejšnjemu vedenju. V tem smislu je model učinkovit 
in prenosljiv. Kakorkoli že, pa je bil do sedaj uporabljen 
predvsem na področju sprememb neustreznega vedenja 
glede zdravja, npr. pri odpravljanju zasvojenost ali pri 
promociji telesne vadbe. Še vedno je sporno, ali drži 
analogija, da je “vožnja z avtom enaka zasvojenosti”. 
V našem primeru več pozornost dajemo privzemanju 
določenega vedenja in manj opuščanju nekega drugega.

Transteoretični model predpostavlja, da je katerakoli 
vrsta spremembe vedenja dolgoročen proces 
prehajanja različnih stopenj. Izvorno ga sestavlja šest 
stopenj vedenjski sprememb.47 Za kampanjo kolesarske 
motivacije in “imidža” (glej 6.1) smo model reducirali 
na tri stopnje (glej Sliko 8): 

• Predhodna faza (»pre-/contemplation«), v kateri 
se v komunikaciji uporabljajo racionalni in čustveni 
argumenti za mobilnost brez CO2 ter se poskuša 
izzvati razmišljanje o mobilnostnem vedenju. 

• Faza aktivacije, v kateri uporabniki avtomobilov 
osebno dobijo možnost, da poskusijo kolesariti ali 
pešačiti (priprave in akcija).

• Faza potrditve (faza vzdrževanja), ki meri na to, da 
ljudje, ki so dejansko spremenili svoje mobilnostno 
vedenje, pri teh spremembah vztrajajo in jih 
ne opustijo. To je izredno pomembna faza, kajti 
potrditev spremembe vedenja lahko prepreči, da 
ljudje zapadejo k starim vedenjskim vzorcem, 
kar se sicer pogosto zgodi pri vedenjskih 
spremembah.48

46 Povzetek TTM in razmisleki so prirejeni po Deffner/Götz 
(2008a). 

47 Keller (1998); Prochaska et al. (1994)
48  Fairkehr GmbH (2011)
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Modeli vpliva oglaševanja in raziskav komuniciranja 

Model AIDA je bil kot “stage model” razvit že pred več kot 
100 leti.51 Leta 1898 ga je razvil E. St. Elmo Lewis in naj 
bi prvotno služil kot neke vrste priročnik za pospeševanje 
prodaje.52 Okrajšava AIDA pomeni: 

• Attention/Pozornost (pozornost na izdelek)
• Interest/Interes (naraščajoče zanimanje za izdelek)
• Desire/Želja (želja po nakupu oglaševanega 

izdelka)
• Action/Akcija (akcija za nakup oz. potrošnjo).

Na osnovi AIDA je bilo razvitih še veliko modelov 
zaporedij,53 ki so zelo razširjeni na področju 
oglaševalskega in komunikacijskega raziskovanja. 
Modeli zaporedij so bolj opis reakcijskih zaporedij 
kot pa odločujočih dejavnikov. Toda manjkata jim dve 
komponenti, ki sta pomembni pri klasični potrošnji 
proizvoda kot tudi takrat, ko je govora o izvajanju 
določenih vedenj: vključitev vedenja in izkušnja 
aplikacije. Slednje pomeni, da ima oseba izkušnje z 
(želenim) vedenjem na kateremkoli področju in da so 
te izkušnje bile za osebo pozitivne. 

Akcijski koraki pri spremembah vedenja niso le procesno 
naravnani. Poleg tega pri reakcijskih zaporedjih ni 
nekega točno določenega reda. To postane očitno pri 
tako imenovanem modelu treh hierarhij – tipično učno 
zaporedje, ki ga poudarja AIDA model, je:

• Uči se (spoznavno procesiranje) 
• Občuti (čustveno procesiranja)
• Stori (akcijsko procesiranje)

Toda raziskave so pokazale, da se lahko pojavi tudi 
spontano preizkušanje novega vedenja. To pomeni, 
da je “stori” lahko na prvem mestu zaporedja (stori-
čuti-uči se) ali pa, da je zaporedje lahko tudi uči se-
stori-čuti. V teh zaporedjih se cilje skupine/osebe, tako 
kot pri transteoretičnem modelu, nahajajo v različnih 
fazah, v katerih jih lahko naslovimo. Poleg tega igra 
vključitev ciljne skupine/osebe pomembno vlogo in 
ponuja drugačno izhodišče za komunikacijski dostop. 

Zaključki

Ne glede na vse omejitve, je mogoče model AIDA 
uporabiti kot okvir za spremembe vedenja. Za promocijo 
kolesarskega promet je mogoče štiri faze prilagoditi na 
naslednji način: 54

• Oblikujte osveščenost: ciljna skupina mora biti 

51 Povzetek AIDA in razmisleki so prirejeni po Deffner/Götz 
(2008a). 

52 Bongard (2003)
53 Liebert (2003)
54 Seznam prilagojen in dopolnjen na osnovi National Cycling 

Strategy Board (2004).

seznanjena o možnostih kolesarjenja, da bi bila 
lahko v položaju, da lahko reče   “Videl sem to 
čudovito sliko ženske, ki kolesari.”

• Spodbudite interes: poleg začetne obveščenosti 
in osveščenosti morajo ljudje postati radovedni 
in zainteresirani  “Mogoče bi moral začeti 
razmišljati o tem, da bi kolesaril.”

• Zbudite željo: pasivni interes se mora razviti v 
aktivno željo po sodelovanju  “Tudi jaz bi rad 
izgledal tako!”

• Povabite k akciji: najdite končni »sprožilec«, ki bo 
ciljno publiko spravil v akcijo, z drugimi besedami 
»na kolesa«  “Ne spreglejte fantastične ponudbe 
koles v kolesarskem centru XY.”

V nadaljevanju lahko na osnovi komunikacijskih modelov 
potegnemo naslednje zaključke: ni v naprej določenega 
vrstnega reda oz. zaporedja med storiti, učiti se in 
občutiti. Tega moramo upoštevati šele, ko so izoblikovane 
konkretne strategije (model treh hierarhij): 55

• Tipično zaporedje uči se-občuti-stori je uporabno, 
če je ciljna skupina že dovzetna za nove informacije 
in stališča, če jo torej lahko prepričamo z argumenti. 
V tem primeru bodo prišli do izraza čustveni vidiki 
kolesarjenja  “Da, to bi bilo tudi meni v užitek.”, 
kar bo sprožilo določeno vedenje. 

• Zaporedje stori-občuti-uči se uporabi v primeru, 
če je na začetku spontan dogodek, npr. če imamo 
ugodno priložnost za testno vožnjo s kolesom. Šele 
potem pride do čustvene predelave doživetega 
dogodka, kar omogoči učinek učenja  “Oh, 
pravzaprav je bilo zelo prijetno, to bi lahko počel/-a 
bolj pogosto!”.

• Poleg tega je možno tudi zaporedje uči se-stori-
občuti. V tem primeru se oseba npr. intenzivno 
ukvarja s temo argumentov za in proti kolesarjenju, 
ker se npr. njen sodelavec ali prijatelj s kolesom 
vozi v službo. Zaradi tega bo prišlo do spremembe 
vedenja, kar se lahko kasneje preoblikuje v pozitivno 
stališče  ”Zakaj pa ne bi v službo kolesaril tudi 
jaz?”

• Nazadnje pa je mogoče tudi zaporedje občuti-stori-
uči se, v katerem se prvotno usmerimo na čustveno 
raven, npr. s pomočjo zelo čustvene kolesarske 
tehnologije, ki nas fascinira in v nas vzbuja željo, da 
bi to kolo res preizkusili, šele pozneje pa se sproži 
radovednost in želimo o kolesarjenju izvedeti tudi 
kaj več oz. čim več. 

• Izogibajte se učinku bumeranga: stalno se 
moramo zavedati, da lahko oglasna sporočila 
sprožijo negativna stališča. To še posebej velja 

55 Povzetek in razmisleki narejeni na osnovi Deffner/Götz (2008a). 
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za oglaševanje, ki se poslužuje (zmanjševanja) 
CO2 in drugih okoljskih vsebin in argumentov,  
možna reakcija  “Tega imam že vrh glave”. 
Lahko si zamislimo sledeč zaključek: ključno je, da 
izpostavimo splošne neposredne koristi (zdravje, 
prihranek denarja, časa in živcev) in zabavo, ki jo 
prinaša kolesarjenje, ter vzamemo v ozir stališča, 
ki so specifična za ciljno skupino (npr. vprašanje 
varnosti pri starših in starejših), tako da glavni cilj 
(zmanjšanje izpustov CO2) omenimo na nevsiljiv 
način, tako rekoč “mimogrede”: “mimogrede, poleg 
vseh drugih prednosti kolesarjenje zmanjšuje tudi 
izpuste CO2”.

4.2.2 Kaj je sporočilo?

Kolesarjenje je dobro v številnih pogledih. Vendar pa 
promocija vseh koristi vsakomur ob vsakem času ne bo 
prinesla uspeha.56 Bolj priporočljivo je identificirati 
stališča, potrebe in sporočila, ki bodo najbolj 
prepričljiva za glavne ciljne skupine.57

Zaradi učinka bumeranga (glej 4.2.1) se promotorji 
kolesarjenja ne smejo osredotočiti na sporočila tipa 
“rešimo okolje”. Za tiste, ki jim tako sporočilo deluje 
prepričljivo, lahko upravičeno domnevamo, da so že 
prepričani o tem, da je kolesarjenje nekaj pozitivnega. 
Rajši kot da brez uspeha mahamo z zastavo varstva okolja, 
se spomnimo novih načinov prepričevanja, s katerimi 
bomo prepričali tudi drugačno občinstvo.

Ključna sporočila morajo priklicati pozitivna čustva, ki 
prenašajo duh zabave in radosti, svobode in neodvisnosti, 
ki ga prinaša kolesarjenje (ali katerokoli drugo pozitivno 
podobo, ki bo najverjetneje ugajala dotičnem delu 
populacije). 

Promocija mora opogumiti ljudi za uporabo koles, in 
sicer z ustvarjanjem pozitivnih predstav o kolesarjenju. 
Ker je transportno vedenje pogosto ne-racionalno, so 
promocijske dejavnosti, ki temeljijo na racionalnih 
razlogih, neizogibno manj uspešne. Za primere sporočil 
različnim ciljnim skupinam si poglejte preglednico 4.58

56  Poglavje 4.2.2 je prirejeno na osnovi Urbanczyk (2010). 
57  National Cycling Strategy Board (2004)
58  Isto

Ciljna skupina Sporočilo

Osnovnošolci
Kolesarjenje je zabavno, daje občutek 
svobode in neodvisnosti. S kolesom 
postanete udeleženci v prometu. 

Odrasli Kolesarjenje je zabavno, poskrbi za to, 
da ste "fit" in zdravi.

Vozači Kolesarjenje prihrani čas in denar ter 
poskrbi, da ste "fit". 

Kolesarji 
začetniki

Kolesarjenje je hitro, enostavno in 
fleksibilno.

Ženske Kolesarjenje je "šik", zabavno in obli-
kuje vaše telo.

Priseljenci Kolesarjenje pomeni svobodo gibanja in 
neodvisnost. Je hitro in enostavno. 

Starostniki Kolesarjenje je zdravo in sproščujoče 
in vam pomaga ohranjati socialne stike.

Vozniki avto-
mobilov

Kolesarjenje je hitro in prikladno ter 
prihrani denar.

Preglednica 4: Primeri sporočil za različne ciljne skupine
Vir:  Deffner in ostali na osnovi Urbanczyk (2011)

Širša sporočila so lahko usmerjena na vse uporabnike 
javnih prometnih površin in posvečena motivaciji 
glede varnosti ter več medsebojnega upoštevanja in 
spoštovanja. Na družbeni ravni prevladujejo vsebine, 
kot so varnost, okolje, prometne gneče ali medsebojno 
spoštovanje v prometu. Sporočila so lahko usmerjena 
k drugim udeležencem v prometu, kot so npr. 
vozniki osebnih avtomobilov. Izogibati pa se moramo 
kampanjam, ki uporabnike avtomobilov prikazujejo v 
negativni luči. 

Tudi v krajih z visoko ravnijo kolesarjenja, v katerih 
so prednosti kolesarjenja v splošnem znane tako rekoč 
vsakomur, je še vedno primerno okrepiti pozitivne 
asociacije o kolesarjenju. Kopenhagen, ki je eno 
od kolesarsko najbolj razvitih mest na svetu, je 
uporabil svojo uspešno kampanjo “I bike Copenhagen” 
(dobesedno: “Jaz kolesarim Kopenhagen”) za to, da 
bi prebivalce spomnil in opomnil, kako privlačno je 
kolesarjenje, in kako simpatični so Kopenhagenčani 
zato, ker kolesarijo.

Prednosti nove kolesarske povezave je mogoče 
promovirati kot “užitkov polna, hitra in primerna pot 
do trgovskih centrov”, ne pa npr. kot “površina s trdo 
in gladko površino, ki jo je dal zgraditi mestni svet, da 
bi kolesarje odvrnil od kolesarjenja po glavni mestni 
aveniji.”59

4.3  Korporativni dizajn

Ne glede na to, ali načrtujete široko kampanjo ali le 
posamezne ukrepe, je oblikovanje korporativnega 
dizajna pomemben korak k uspešnem in učinkovitem 
marketingu. Korporativni dizajn mora biti enkraten 

59  National Cycling Strategy Board (2004)
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in pritegniti oko ter predstavljati produkt: kolesarsko 
mobilnost. Logotip kot nekakšen samega sebe pojasnjujoč 
simbol mora biti navzoč na vseh relevantnih kolesarskih 
elementih v mestu (oznake, informacijske točke, 
plakati, oglaševanje, spletne strani itd.). Kot vsak drug 
produkt tudi kolesarska mobilnost pridobi identiteto z 
logotipom in celostnim korporativnim dizajnom. Pri vseh 
informacijskih in marketinških elementih morata imeti 
estetski vidik oz. vizualna razpoznavnost in privlačnost 
visoko vrednost. Kolesarjenje mora biti pozitivno zaznano 
in mora dobiti pozitivno podobo.

Slika 9:  Logotipa, ki vse vsebujeta pozitivno sporočilo in 
lokalne elemente: kolesarski logotip Kopenhagna 
(zgoraj) in kolesarski logotip Münchna (spodaj) 

Vir:  www.ibikecph.dk, www.radlhauptstadt.münchen.
de

Logotip je nosilec blagovne znamke “kolesarska 
mobilnost” in nosi to sporočilo. Ali bomo uporabili 
samo logotip ali pa logotip in ime oz. neko besedo, 
je odvisno od lokalnih okoliščin, kot so preteklo 
oglaševanje podobnih vsebin, druge mestne 
blagovne znamke, tradicija lokalnih oz. nacionalnih s 
kolesarstvom povezanih simbolov, navzočnost lokalno 
prepoznavnih kolesarskih znamk ipd. Mnogo uspešnih 
logotipov kaže na poseben pomen kraja/mesta, kot 
npr. z uporabo tipičnih simbolov in/ali barv in/ali 
okrajšav ali pa s povzemanjem simbolne oblike mesta, 
lokalnih značilnosti ali spomenikov. Priporočljivo je, 
da korporativni dizajn, vključno z logotipom, razvijete 
v sodelovanju s profesionalno marketinško agencijo. 
Idealno naj bi logotip vseboval naslednja sporočila: 

• jasno identifikacijo “kolesa” ali “kolesarske 
mobilnosti”; 

• jasno razpoznavnost;

• idejo “kolesarskega mesta”;

• čustveno vez;

• lokacijsko specifične vidike (barve, okrajšave, 
simbole itd).

Poleg logotipa je treba razviti privlačen oglaševalski 

slogan, ki si ga je lahko zapomniti in vzbuja prijetne 
občutke. Tip črk kot tudi barve morajo biti skladne z 
logotipom. Oznaka mora vsebovati kolesarko mobilnost 
mesta in vsakdo se mora takoj identificirati s tem, kar 
oznaka poskuša sporočiti. 

Znamka (logotip + slogan) mora pomagati k temu, da 
izoblikujemo edinstven produkt “kolesarska mobilnost 
v mestu”. Ta mora biti jasno razpoznaven in se mora 
razlikovati od drugih prevoznih sredstev, kar je mogoče 
doseči le na čustveni ravni.

 
Študija primera: “I bike Copenhagen”

S kampanjo “I bike CPH” se mesto Kopenhagen 
promovira kot najboljše mesto za kolesarjenje 
tako pred svojimi lastnimi meščani kot tudi pred 
ostalim svetom. Zavest Kopengahenčanov, da 
se zdijo zaradi svoje kolesarske kulture tujcem 
nekaj posebnega, izboljšuje njihov lastni odnos 
do kolesarjenja. To ustvarja pozitivno povratno 
zanko vplivov. 

Izraz “kopenhagenizirati” se je razvil med 
urbanisti in postal sinonim za uspešno planiranje, 
ki postavlja v ospredje mobilnost v mestu pešce 
in kolesarje, od česar imajo koristi prebivalci, 
okolje in vitalnost mesta. Vendar pa je ta 
promocijska kampanje le del mnogo večjega 
splošnega načrta za povečanje kolesarjenja v 
Kopenhagnu in za izboljšanje kakovosti izkušnje 
kolesarjenja v mestu.60

60 Informativni list konzorcija PRESTO o splošnih promocijskih 
kampanjah

Dodatno branje:

Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige (no year): Toolkit 
for the implementation of a corporate cycling 
system. Bicycle friendly Bolzano/Bozen.
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5.  Identificiranje ciljnih skupin

Splošno vzeto je kolesarjenje primerno tako rekoč za 
vsakogar: mlade in stare, ženske in moške, bolj ali manj 
telesno pripravljene, pripadnike različnih družbenih 
skupin, celo za nekatere gibalno ovirane osebe. Kot smo 
omenili že v poglavju 4.2.2, nobeno posamično sporočilo 
ne bo privlačno tako široki skupini ljudi. Potrebno je 
oblikovati sporočila, ki nagovarjajo različne potrebe in 
zahteve različnih skupin. 

Za spremembo potovalnih navad je potrebno upoštevati 
njihove motive, potrebe in stališča. Na voljo so različni 
načini identificiranja značilnosti in grupiranja podobnih 
ljudi s podobnimi potrebami. Temu so namenjena 
podpoglavja, ki sledijo.61, 62

5.1 Od segmentacije do ciljnega 
usmerjanja 

V marketinškem procesu sta dve zaporedni fazi63: 
segmentacija in usmerjanje (glej sliko 10). 

Segmentacija pomeni, da potrošnike s podobnimi 
potrebami razdelimo v podskupine. Tako dobimo skupine 
z enakimi potrebami, h katerim lahko pristopimo na 
enak način. Kriteriji za segmentacijo so lahko starost, 
spol, kraj bivanja, soseska, posedovanje kolesa ali pa 
njihova stališča do različnih načinov prevoza itd. 

Londonsko transportno podjetje Transport for London 
(TfL) je londonski kolesarski trg (ljudi, ki že kolesarijo) 
razdelilo na osem segmentov glede na tip kolesarja, 
pogostost in namen kolesarjenja. Analiza vseh 
kolesarskih potovanj je razkrila, da je 70 % tistih, ki 
kolesarijo zgolj občasno (v poletnem času, ob koncih 
tedna, ob lepem vremenu, po nakupih, za zabavo), 
in da 30 % kolesarjev opravi kar 80 % vseh kolesarskih 
potovanj. Te skupine ni potrebno prepričevati. Cilj pri 
tej skupini je, da se občasno (glej 4.2.1 – transteoretični 
model) podpre in spodbudi njihovo vedenje (npr. z 
izboljšanjem kolesarske infrastrukture).  

Ljudje, ki kolesarijo le občasno, prekolesarijo 25 % 
vseh potovanj in so zato najbolj zanimiva skupina. Do 
kolesarjenja že imajo pozitivna stališča in so zato najbolj 
primerna skupina za spodbujanje k pogostejši uporabi 
kolesa s promocijskimi pristopi (kot je npr. zagotavljanje 
boljših informacij o kolesarskih povezavah, nudenjem 
kolesarskih treningov ali individualnih konzultacij). 

61  Deffner et al. (2009)
62  Cycling England (brez letnice)
63 Poglavje 5.1 je prirejeno na osnovi Urbanczyk (2010). 

Preostane še 85 % prebivalcev Londona, ki sploh 
ne kolesarijo (nimajo kolesa, niso usposobljeni 
za kolesarjenje, jih ne zanima ali imajo do njega 
predsodke). Kako doseči to skupino je velik izziv; toda 
(upoštevajoč segmentacijo te skupine) je s široko 
promocijsko kampanjo mogoče doseči vsaj nekatere 
izmed njih.64

Londonska študije jasno izpostavlja različne potencialne 
ciljne skupine za kolesarjenje: med veliko skupino tistih, 
ki ne kolesarijo, so različne starostne skupine, vozači, 
šolarji, študentje, upokojenci itd. Na splošno jih lahko 
razlikujemo po usmeritvah in stališčih, ki oblikujejo 
njihove življenjske in mobilnostne stile. Promocijske 
dejavnosti lahko naslovijo specifične potrebe in želje 
bolj neposredno, če se uporabljajo ciljnim skupinam 
prilagojena sporočila, kanali in mediji sporočanja ter 
ustrezno vizualno podobo in čustveni podton.65  

V naslednjem koraku se oceni potencial teh podskupin, 
ki imajo nekatere skupne značilnosti za to, da 
postanejo kolesarji. Najbolje se je najprej osredotočiti 
na skupine, za katere je najbolj verjetno, da se bodo 
pozitivno odzvale. Potem je potrebno napore in vire 
usmeriti v to, da se ugodi njihovim zahtevam in željam.

V tretjem koraku se usmerimo na naslednjo skupino. 
Ta proces imenujemo “usmerjanje”. Vzorčne ciljne 
skupine so prikazane v naslednjih podpoglavjih. 

Sub group 1
Sub group 2
Sub group 3
Sub group 4

Whole consumer group Potential group 1
Potential group 2
No target group
No target group

Segmentation Targeting

Slika 10:  Proces od “segmentacije” do “usmerjanja”

Vir:  Deffner in drugi

5.2 Pristopi za identifikacijo ciljnih 
skupin

Dejstvo, da imajo ljudje različne potrebe in motivacije, 
je eden od razlogov za to, da ciljno pristopimo k 
promocijskim prizadevanjem. Kot smo že omenili, je 
primerno, da se s komunikacijskimi ukrepi osredotočimo 
na tisto ciljno skupino, ki kaže največji potencial 
za spremembo vedenja v smeri (več) kolesarjenja. 

64  Cycling England (brez letnice)
65  Öhmann (2009)
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Ponavadi nam tudi razpoložljiva sredstva ne dopuščajo, 
da bi imeli istočasno opravka z vsemi ciljnimi skupinami. 
Ker pa obstaja mnogo načinov usmerjanja, vam bodo 
spodnji primeri dali nekaj vpogleda v različne načine 
segmentacije populacije. 

V marketinškem raziskovanju so ciljne skupine skupine 
ljudi, ki so identificirane kot potencialni kupci ter 
uporabniki proizvodov in storitev. Kot smo že omenili 
v poglavju 4, pa se socialni marketing ne ukvarja 
s promocijo tržnih proizvodov in storitev, pač pa z 
osveščanjem o socialnih problemih in spremembah 
vedenja. Naslovljene bodo tiste skupine, ki so bolj 
pomembne za specifičen problem oz. za katere je 
največja verjetnost, da bodo sprejele promovirane 
ideje. Ciljne skupine so lahko oblikovane na osnovi 
naslednjih značilnosti:

• določene življenjske situacije ali socialno-
demografskih značilnosti; 

• določenega (uporabniškega) vedenja;

• določenih splošnih mnenj in predstav (ideologije), 
npr. podobnih idej in stališč do življenja.

Zato t.i. “marketing življenjskega sloga” naslavlja 
splošna stališča, življenjske stile in stilske preference. 

Skladno s tem pristopom lahko te značilnosti uporabimo 
za segmentacijo glede kolesarske mobilnosti. Ciljne 
skupine ne bodo preprosto oblikovane na podlagi 
(dominantne) uporabe transportnih sredstev, se pravi, 
ali gre za voznike avtomobilov, uporabnike javnega 
transporta, kolesarje itd. Obstajajo preprosti pristopi 
za karakterizacijo ciljih skupin na podlagi njihovih 
socio-demografskih značilnosti, npr. šolarji, zaposleni 
in upokojenci. Tudi to so zelo splošne skupine, a je 
delitev manj ostra, kot če ljudi delimo na podlagi tega, 
katero prevozno sredstvo (pretežno) uporabljajo. 

Življenjski stili posameznikov imajo pomembno vlogo pri 
naslavljanju različnih ciljnih skupin, saj življenjski stili 
oz. stališča in vedenja, ki jih označujejo, predstavljajo 
celoten spekter prebivalstva. Na tej osnovi lahko potem 
izberemo eno ali več ciljnih skupin.

5.2.1 Glede na starost, demografijo ali 
življenjsko fazo 

Eden od splošnih in praktičnih načinov segmentacije 
prebivalstva je, da jih razdelimo na osnovi starosti ali 
demografije, saj se predpostavlja, da ima vsaka od teh 
skupin skupne predispozicije in potrebe: 

• šolarji, zlasti tisti v zadnji triadi osnovne šole, ki 
so zelo aktivna kolesarska skupina; 

• aktivni upokojenci; 

• mladi med 20. in 30. letom, ki so nekoč kolesarili, 
a so to navado izgubili.66 

Poleg starosti vključuje demografija tudi druge 
dejavnike, kot so spol, prostor/kraj, v katerem 
posameznik/ca živi, in raven izobrazbe. 

Drug pristop segmentacije se nanaša na različne faze 
v življenju. V projektu “Lifecycle” so identificirali 
določene priložnosti, ob katerih lahko pride do 
sprememb potovalnega vedenja. Te spremembe je 
mogoče uporabiti za promocijo kolesarjenja. 

Ključ za pospeševanje kolesarjenja kot vseživljenjske 
navade je v tem, da ljudem na prepričljiv način 
predstavimo prednosti kolesarjenja na določenih 
prelomnicah v njihovem življenju (npr. ob selitvi, ob 
začetku študija, ob upokojitvi), ko je najbolj verjetno, 
da bodo sposobni v premislek vzeti svoje dnevne 
mobilnostne navade in/ali svoja stališča glede telesne 
aktivnosti in osebnega zdravja.67

Implementacijski priročnik projekta Lifecycle našteva 
naslednje priložnosti za spremembe v potovalnem 
vedenju: 

• rojstvo otroka;

• začetek vrtca;

• ko se otrok nauči voziti kolo;

• začetek osnovne šole;

• začetek srednje šole;

• pridobitev vozniškega dovoljenja (za moped, 
motorno kolo, avto);

• začetek študija;

• prva zaposlitev (vključno s pripravništvom);

• ustvarjanje družine oz. ko začnejo pari živeti 
skupaj;

• selitev;

• sprememba zaposlitve;

• skrb za družinskega člana;

• upokojitev;

• prostočasne dejavnost in dejavnosti družbene 
angažiranosti. 

Delež ljudi v vsakem življenjskem obdobju in starostni 
skupini je mogoče na grobo oceniti celo brez vpogleda 
v lokalne statistične podatke oz. register prebivalstva. 

66 Seznam je vzet iz National Cycling Strategy Board (UK) (2004). 
67 Odstavek je vzet iz  FGM-AMOR (izdajatelj) (2011).
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Slika 11:  Priložnosti tekom življenja, ko se oblikujejo 
nove rutine in je zato lažje doseči spremembe 
potovalnega vedenja.

Vir: Deffner in drugi

5.2.2 Glede na specifične kolesarske navade

Eden od pristopov k identifikaciji ciljnih je predstavljen 
v projektu PRESTO (glej sliko 12). Ta pristop identificira 
štiri različne ciljne skupine glede na različne kolesarske 
navade in pogostost kolesarjenja posamezne osebe:68

Kolesarji – tekmovalci predstavljajo najmanjšo skupino. 
Kolesarijo iz športnih razlogov in svoj šport obravnavajo 
kot “poslanstvo”. Sem ne sodijo le profesionalni 
kolesarji, temveč tudi “zagrizeni” rekreativci. H 
kolesarjenju jih ni potrebno neposredno spodbujati, 
vendar jih je treba prepričevati in opogumljati za to, 
da kolo uporabljajo tudi kot vsakodnevno prevozno 
sredstvo. 

Redni ali “funkcionalni” (utility) kolesarji 
(vsakodnevni kolesarji) praviloma predstavljajo 
večjo skupino. Vanjo prištevamo vse tiste, ki primarno 
ne kolesarijo zaradi telesne kondicije/podobe, 
rekreacije ali športa, temveč ker kolo preprosto 
oz. predvsem uporabljajo kot prevozno sredstvo. 
Boljša kondicija in bolj športno grajeno telo sta zgolj 
pozitivna stranska učinka. Kolo za določene namene 
prevoza (nakupovanje, pot v službo/šolo, obiskovanje 
prijateljev ipd.) uporabljajo vsak teden ali celo vsak 
dan. Ni jih potrebno posebej prepričevati in spodbujati, 
saj se čutijo nagrajene že s tem, ko kolesarijo. Je pa 
pomembno, da se jim pokaže, da skupnost ceni njihove 
kolesarske potovalne navade, da jih obravnava kot 
“junake”, četudi ne dosegajo športnih rezultatov, in da 
se jih ne smatra kot “prismuknjence”, “zanesenjake” 

68  Ti odstavki so vzeti iz Urbanczyk (2010).

ali “reveže, ki nimajo za bencin”. 

Rekreacijski kolesarji praviloma kolesarijo manj 
pogosto (npr. ob koncih tedna); zanje kolo ni  vsakodnevno 
prevozno sredstvo, temveč predvsem “sredstvo” za 
sprostitev, avanturo in doživljanje narave. Ta velika 
skupina predstavlja v vseh mestih velik potencial in 
jo je potrebno nagovoriti s kampanjami, dogodki, 
predstavitvami in preizkusi koles in/ali nove kolesarske 
infrastrukture v mestu ter drugimi promocijskimi 
dejavnostmi. 

Potencialni kolesarji (oz. ne-kolesarji) predstavljajo 
največjo skupino. Sem sodijo vsi tisti, ki vsaj eno 
leto niso sedli na kolo, ter tisti, ki sploh ne obvladajo 
kolesarjenja oz. se ne počutijo sposobne kolesariti 
v (mestnem) prometu. Mnogi med njimi pa bi bili 
pripravljeni vsaj občasno sesti na kolo in se z njim 
zapeljati po opravkih v mestu, če bi bili pogoji za 
kolesarjenje boljši in/ali če bi bili bolje usposobljeni 
in pripravljeni za vožnjo s kolesom (v prometu). Ciljne 
promocijske kampanje, vključno s tistimi, ki vsebujejo 
usposabljanja različnih ciljnih skupin za obvladovanje 
vožnje s kolesom in/ali varno vožnjo v (mestnem) 
prometu, lahko dajo obetavne rezultate pri večjem 
številu podskupin te velike skupine. 

Ne glede na to, da imajo evropska mesta glede na 
stopnjo razvoja kolesarstva kot sistema različne deleže 
športnih, rekreacijskih, vsakodnevnih in potencialnih 
kolesarjev, je skupni cilj njihovih kolesarskih oz. 
prometnih politik ta, da poskušajo tako potencialne 
kolesarje kot rekreativne in športne kolesarje usmeriti k 
temu, da za čim več namenov in čim večkrat uporabljajo 
kolo kot prevozno sredstvo v mestu. Slika 11 predstavlja 
zaželeno prerazporeditev med temi skupinami za več 
kolesarjenja v mestu. 

Za ugotavljanje, koliko je katere skupine v določeni 
populaciji oz. v mestu, je priporočljivo uporabiti 
reprezentativno anketo. Vprašanja se lahko nanašajo 
na kolesarske navade in pogostost kolesarjenje, 
priporočljivo pa je tudi, da se nanašajo na namen, za 
katerega se uporablja kolo kot prevozno ali rekreacijsko 
sredstvo ter na najbolj pogoste s kolesom opravljene 
poti oz. destinacije v mestu in njegovi okolici, lahko 
pa tudi na poti oz. destinacije, ki bi jih bili anketiranci 
pripravljeni prekolesariti, če bi bila na razpolago 
ustrezna infrastruktura. 
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Slika 12:  Ciljne skupine in želeni prehodi med njimi

Vir:   Urbanczyk 2011

5.2.3 Glede na geografijo ali lokacijo

Preprost način segmentacije populacije je njena delitev 
glede na (geografsko) lokacijo. To je lahko uporabno, 
če želimo prebivalce na določenem območju (npr. 
soseska na obrobju mesta) spodbuditi k uporabi kolesa 
za pot na delo (v centru mesta). To lahko pomeni, da se 
ciljno usmerimo k tistim, ki živijo ali delajo na določeni 
razdalji od (kakovostne) kolesarske povezave, ali na 
tiste, ki delajo na določeni lokaciji (npr. v središču 
mesta). Za takšen pristop so potrebni nekateri osnovni 
statistični vzorci.69 

Naslednji primer je promocija so-modalnosti 
kolesarjenja in javnega potniškega prometa oz. 
sistemov “kolesari in se odpelji” (“Bike and Ride”). 
Promocijski ukrepi se lahko usmerijo na vozače, ki 
živijo v določeni oddaljenosti (praviloma med 0,5 km 
do 5 km) od sistema javnega prevoza. Tudi programi 
“kolesari v šolo” so usmerjeni k učencem, ki živijo na 
določeni oddaljenosti od šole. 

5.2.4 Glede na mobilnostne stile

Raziskave so pokazale, da izbira določenega prometnega 
sredstva ne temelji le na racionalni izbiri,   temveč so 
pomembna tudi čustva in simbolika – mogoče še bolj 
kot drugo. V zadnjih 15 do 20 letih so bile opravljene 
raziskave o tem, kako čustva vplivajo na vedenje v 
prometu. Eden od možnih socioloških pristopov je, da 
pogledamo vidike življenjskega stila oz. načina življenja, 
saj vključujejo tudi čustveno in simbolično razsežnost. 
Modeli življenjski stilov temeljijo na razumevanju, 
da različne socialne skupine delijo skupne vrednote, 

69 National Cycling Strategy Board (UK) (2004): Marketing Cycling 
Handbook

norme, usmeritve in stališča. Temeljne usmeritve 
življenjskih stilov zaznamujejo vzorci glede: 

• tradicionalizma/modernosti (družinska usmeritve, 
individualizem, hedonizem);

• religioznih prepričanj, pogledov na svet;

• pripravljenosti sprejemati tveganja ali 

• pripravljenosti sprejemanja novih tehnologij. 

Osnovne usmeritve so opisane tudi s socio-demografskimi 
in ekonomskimi značilnostmi socialnih skupin. Od tu 
dalje pa nam lahko prepričanja in vedenje pomagajo 
opisati verjetne potrošniške in vedenjske vzorce. Modeli 
življenjskih stilov nam pomagajo razumeti, katere ostale 
dejavnike (poleg npr. časa, denarja in racionalnosti) 
moramo upoštevati, da razumemo posameznikovo 
vedenje. Razumevanje osebnih odločitev je povezano 
tudi z: 

• zanimanjem za zabavo, fitnes, hitrost;

• naklonjenostjo do tveganj in/ali tehnologij;

• vrednotami, kot sta tradicionalizem ali modernost.

Večina modelov življenjskih stilov se usmerja na 
temeljne usmeritve, vendar niso zelo specifični. Bolj 
nam lahko pridejo prav mobilnostni stili, ki vključujejo 
tako življenjske usmeritve kot tudi specifične 
mobilnostne usmeritve in vrednote.70 

Kakorkoli že, pa morajo komunikacijski ukrepi na 
področju promocije kolesarjenja nasloviti usmeritve in 
stališča, ki so specifični za vsak tip življenjskega stila. 
Da bi lahko izmed vseh možnih življenjskih stilov izbrali 
prav tiste, za katere lahko realno domnevamo, da jih 
lahko dosežemo s ciljnimi komunikacijskimi ukrepi, 
se je potrebno usmeriti na ciljne skupine, ki kažejo 
odprtost do kolesarjenja, ter uporabiti motivacijske 
usmeritve, ki jih je mogoče povezati s kolesarjenjem.

 

Opomba

Spodaj so opisane tri glavne ciljne skupine na 
osnovi empiričnih raziskav mobilnostnih stilov 
v Nemčiji oz. zahodni Evropi. Tam te tri ciljne 
skupine pokrivajo skoraj 50 % celotne populacije 
starejših od 16 oz. 18 let. Ker dvomimo (čeprav 
za to nimamo empirične osnove), da tudi v 
srednji in vzhodni Evropi pokrivajo podoben delež 
populacije, smo se odločili, da jih povežemo s 
splošnim modelom življenjskih stilov v srednji in 
vzhodni Evropi (glej tekst v nadaljevanju).  

70  Ohnmacht et al. (2009); Götz et al. (2002)
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Slika 14:  Primer kolesarske kampanje, usmerjene na tiste, 
ki dajejo prednost naravi in zdravju. 

Vir:   Mesto Nürnberg

     

Slika 15:  Primer kolesarske kampanje, usmerjene na 
navdušence nad kulturo.  

Vir:   Mesto Nürnberg

Povezave z ugotovitvami o življenjskih stilih v srednji 
in vzhodni Evropi 

GFK je leta 2005 izvedel raziskavo o splošnih usmeritvah 
in življenjskih stilih med prebivalci srednje in vzhodne 
Evrope.72 Raziskane so bile splošne usmeritve med 
prebivalci, ki jih lahko povežemo tudi s kolesarskim 
vedenjem in potrebami potrošnikov na našem območju. 

Potrošniki v srednji in vzhodni Evropi:73 

• dajejo velik pomen družini;

• pravijo, da so privrženi varovanju okolja;

• so bolj usmerjeni k varnosti in izogibanju tveganj;

• so bolj puritanski kot uživaški;

• imajo raje brezčasno kot trenutno modno estetiko;

72 11 držav, vzorec: več kot 12.000 prebivalcev, glej: Kofler/GFK (2005)
73 Isto

Ciljne skupine, ki se opirajo na mobilnostne stile 

Na osnovi rezultatov različnih študij o mobilnostnih 
stilih in potovalnem vedenju  lahko razlikujemo tri 
glavne skupine. Skupine, ki že uporabljajo kolo kot 
vsakodnevno prevozno sredstvo, tu niso upo-števane, 
saj prav zaradi tega niso osrednja ciljna skupina. 
Vendar pa jih moramo upoštevati, čeprav ne smejo biti 
v središču komunikacijskih ukrepov. 

Mobilnostni stili z visokim potencialom za vsakodnevno 
kolesarjenje:71

 Usmerjeni k zabavi in uspehom: 
• doživetja in gibanje, povezano z 

dinamičnostjo, hitrostjo in pripravljenostjo na 
tveganja

 Usmerjeni k naravi in zdravju: 
• doživetja in gibanje, povezano s športom, nar-

avo in zdravjem 

 Navdušenci nad kulturo:  
• doživetja in gibanje, povezano z raziskovanje, 

radovednostjo, kulturo in kulturno dediščino 

Slika 13:    Primer kolesarske kampanje, usmerjene na tiste, 
ki dajejo prednost zabavi in uspehu.

Vir:   Mesto Nürnberg

71  Götz/Deffner (2008b)
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Usmerjeni k zabavi in uspehom: 

Mobilnostne usmeritve Življenjske usmeritve

• Avanture, hitrost, tveganje
• Osebna prevozna sredstva pod lastno kontrolo (avto, 

motorno kolo, kolo) 
• Vožnja avtomobila/motocikla je zabavna
• Vozilo je pomemben (statusni) simbol 
• Pešačenje je dolgočasno

• Individualizem
• Privlačijo jih tehnologije 
• Aktiven prosti čas: zabava in vznemirjenje (ples, 

zabave, pohajkovanje) 
• Športniki
• Zabava in avanture s prijatelji

Socialno-demografski opis Potovalno vedenje

• Večinoma mladi in moški
• Večinoma samci
• Dobro izobraženi

• Povprečna uporaba avtomobila
• Nadpovprečna uporaba javnega transporta
• Podpovprečno kolesarjenje in pešačenje

Usmerjeni k naravi in zdravju74

Mobilnostna usmeritev Življenjska usmeritev

• Kombinacija pustolovske in družinske usmeritve 
• Športno-rekreativna usmerjenost
• Pripravljeni zapravljati za pustolovščine v naravi ter za 

okolju prijazno potovanje 
• Izražen interes za lasten prispevek k varovanju okolja 

• Socialno angažirani in zainteresirani za kulturo
• Izražena osebna odgovornost (za trajnostni razvoj)
• Privlačijo jih predvsem informacijske in komunikacijske 

tehnologije 

Socialno-demografski opis Potovalno vedenje

• Tako moški kot ženske
• Vse starostne skupine
• Gospodinjstva z več člani

• Malenkostno nadpovprečna raba avtomobila
• Povprečna raba javnega prevoza
• Malenkostno nadpovprečna uporaba avtomobila

Navdušeni nad kulturo

Mobilnostna usmeritev Življenjska usmeritev

• Uživanje kulturnih razlik
• Iskanje avtentičnosti
• Komunikativni in odprti za nove vtise in znanja

• Interes za kulturo 
• Ohranjanje telesnega in duševnega zdravja
• Družbeno angažirani
• Oprtost in tolerantnost 
• Zanikanje tradicionalnih vrednost

Socialno-demografski opis Potovalno vedenje

• “V najboljših letih”(nad 50)
• Nadpovprečno izobraženi
• Več kot eno ali dvočlanska gospodinjstva

• Povprečna uporaba avtomobila
• Podpovprečna uporaba javnega prevoza
• Rahlo nadpovprečna uporaba kolesa

74 Ta tip poznamo tudi v drugih raziskavah poznamo tudi  kot  “Življensjski stil zdravja in trajnosti” -  “Life style of Health and 
sustainability” (LOHAS)

 

• upoštevajo pravila socialnega okolja;

• želijo preživljati prosti čas s prijatelji;

• bolj razmišljajo o tem, kaj bo jutri, kot se 
prepuščajo uživanju življenja tu in zdaj;

• dajejo večji poudarek osnovni namembnosti 
proizvoda kot pa njegovim dodatnim značilnostim 

GFK model življenjskih stilov se imenuje Euro Socio 
Styles (glej sliko 16). Njegov okvir so dimenzije 
realnosti, 

spremembe, obstojnosti in pojavnosti (privida). Ne 
omogoča neposrednih povezav med življenjskimi in 
mobilnostnimi stili. V nadaljevanju predstavljene 
štiri skupine življenjskih stilov se nanašajo predvsem 
na mobilnostne stile.  Med njimi lahko obravnavamo 
srednje in vzhodno-evropski model življenjskega stila 
med 21 % in 30 % kot tistega, ki je potencialno naklonjen 
kolesarjenju. 
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Ta potencial lahko sprožimo s komunikacijskimi ukrepi, 
ki so usmerjeni k ciljnim skupinam ter izboljšavami 
infrastrukture:

 Svet avtentičnosti: 
• V razumsko preračunavanje in moralne 

norme za-prežene družine z dobrimi dohodki, 
ki si prizadevajo za harmonično in dobro 
uravnoteženo življenje.

 Svet prijaznih tehnologij: 
• Aktivni, moderni pari v srednjih letih z v 

glavnem dobro opremljenimi gospodinjstvi, ki 
iščejo osebno samouresničitev.

 Novi svet: 
• Hedonistični, tolerantni intelektualci z višjim 

življenjskim standardom, ki iščejo osebno 
harmonijo in družbeni angažma. 

 Svet rokodelstva (deloma):  
• Mladi oportunisti s skromnimi začetki, usmerjeni 

v uspeh in materialno neodvisnost.

Slika 16:  Euro Socio Styles of GFK for Central and Eastern 
European countries

Vir:  Kofler/GfK 2005

Dodatno branje:

Segment (http://www.segmentproject.eu/).

FGM-AMOR (Publisher) (2011): How to run a 
cycling action. LifeCycle Implementation Manual.
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6. Primeri promocijskih kampanj 
in drugih komunikacijskih 
ukrepov 

V nadaljevanju podajamo predstavitev različnih 
komunikacijskih ukrepov, v razponu od 

• splošnih kampanj ustvarjanja pozitivne podobe in 
motivacije, 

• preko programov in akcij za motiviranje določenih 
skupin do

• drugih dejavnosti promocije urbanega 
kolesarjenja, ki niso nujno oblikovani po utečenih 
pravilih za kampanje.

Te promocijske dejavnosti krepijo zavest ljudi o 
kolesarjenju kot načinu prevoza, pozitivno vplivajo 
na splošna stališča do kolesarjenja ter izboljšujejo 
zaupanje in veščine ljudi, tako da se ti lahko vprašajo 
o svojih sedanjih potovalnih navadah, preizkusijo 
alternativne možnosti in izberejo tiste, ki so bolj zdrave 
in učinkovite.75

6.1 Kampanje ustvarjanja pozitivne 
podobe kolesarjenja in čustvenega 
odnosa do kolesa

Tovrstne kampanje naj bi spodbudile tiste, ki sedaj ne 
kolesarijo, in ustvarile pozitivno podobo o kolesarjenju v 
široki javnosti. Kot pri drugem produktnem marketingu, 
med drugim tudi pri oglaševanju avtomobilov, se za 
prenos sporočil o simbolnih in materialnih prednostih 
ter določenem občutenju življenjskega stila uporabljajo 
čustva. To ustvarja privlačno atmosfero za “idejo” 
kolesa in kolesarjenja. 

Široke kampanje oblikovanja pozitivne podobe so 
primerne za mesta, v katerih je kolesarjenje v vzponu 
in je že preseglo 10 % v deležu opravljenih poti v mestu, 
ter za mesta, ki se že ponašajo z visokim deležem 
kolesarjenja. Mesta, ki šele postajajo kolesarska, 
morajo prej kot v promocijo investirati v kolesarsko 
infrastrukturo. Da bi “osvojili” potencialne kolesarje 
mora biti v mestu nekaj novega in pozitivnega. V 
motivacijske kampanje nima smisla investirati, dokler 
niso vzpostavljeni osnovni pogoji za varno kolesarjenje, 
ki omogoča hitro doseganje številnih ciljnih destinacij 
v me-stu.76  V začetni fazi razvoja kolesarskega sistema 
je bolj smiselno vlagati v promocijo nove kolesarske 
infrastrukture. 

75 Vzeto iz Urbanczyk (2010).
76 Informacijski listi konzorcija PRESTO o splošnih promocijskih 

kampanjah

6.1.1 Nemška kampanja ‘Vklopi glavo: ugasni 
motor’

V Nemčiji so prvo nacionalno kampanjo promocije 
pešačenja in kolesarjenja izvedli leta.77 Njen namen je 
bil, da ljudje razmislijo o svojem transportnem vedenju 
in se nadalje odločijo za več pešačenja in kolesarjenja. 
Ciljna skupina so bili tisti, ki se vozijo na kratke 
razdalje, ki se jih da z lahkoto prekolesariti, brez večjih 
težav pa tudi prepešačiti (razdalje do 6 km). Kampanja 
je bila sestavljena iz različnih modulov, podprle pa so jo 
v Nemčiji znane medijske osebnosti, ki so podale svoje 
komentarje. Moduli so bili zasnovani na osnovi korakov 
transteoretičnega modela, ki je v uporabi v psiholoških 
raziskavah (glej poglavje 4.2).

Sliko 17:  Plakat nemške motivacijske kampanje - 
“NAJLEPŠA HVALA! Vsem dortmundskim 
kolesarjem!”

Vir:  fairkehr Agentur GmbH 

Sporočila so zabavna, a obenem tudi provokativna. Za 
doseganje ciljne skupine voznikov, ki potujejo na kratke 
razdalje, so uporabili medije, kot so zunanje oglasne 
deske, plakati in transparenti. Kampanja je vključevala 
tudi različne dogodke, brošure in spletno stran z 
informacijami o kratkih potovanjih, vključno s CO2 
računalom, ter informacije o prednostih kolesarjenja in 
hoje. Da pa bi kampanja dosegla ljudi tudi pri njihovih 
vsakdanjih prostočasnih dejavnostih, so bila sporočila 
posredovana tudi v obliki zabavnih videospotov pred 
predstavami v kinematografih, na nakupovalnih vozičkih 
v supermarketih ter na parkomatih. Zaradi omejenega 
proračuna se je marketinška agencija odločila, da se 
bodo vsebine kampanje prenašale izključno preko 
stroškovno učinkovitih besednih sporočil, ne pa tudi 
z lokalno prilagojenimi podobami/fotografijami in 
oblikovanjem. Poleg tega, da je bilo težišče dano na 
sporočila, so v kampanji skladno s tremi različnimi 
koraki transteoretičnega modela, uporabili tudi tri 

77    Poglavje 6.1.1 je priredba Urbanczyk (2010)
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različne barve. 

Slika 18:  Plakat motivacijske kampanje Vklopi glavo – 
ugasni motor: Zakaj ne bi namesto goriva raje 
kurili kalorije?

Vir:  fairkehr Agentur GmbH 

Leta 2009 je potekalo nacionalno tekmovanje za izbor 
mest, v katerih bo kampanja potekala. Izbrana so bila 
štiri mesta (Dortmund, Bamberg, Halle in Karlsruhe), 
ki so prilagodila kampanjo svojim lokalnim razmeram. 
Evalvacijo sta izvedla FORSA in Wuppertalski institut. 
Rezultati so pokazali, da so si ljudje dobro zapomnili 
kampanjo: 76 % vseh intervjuvancev v mestih je 
kampanjo opazilo in 96 % med njimi je izrazilo podporo 
njeni idejni zasnovi, medtem ko je 26 % ljudi izjavilo, 
da je kampanja povzročila pozitivne spremembe glede 
njihovega odnosa do več kolesarjenja in hoje (Reutter 
2010). 

Tekmovanje so ponovili še enkrat in leta 2010 je 
kampanja potekala v mestih: Berlin, Braunschweig, 
Freiburg, Herzogenaurach in Kiel.

 

6.1.2 Korporativni kolesarski sistem v 
Bolzanu 

Južnotirolskemu mestu Bolzano/Bozen, ki ima dobrih 
100.000 prebivalcev, je v 10 letih uspelo znatno povečati 
delež kolesarjenja v prometu. Sprožilec tega razvoja ja 
bila obširna korporativna zasnova kolesarskega sistema, 
ki sta jo je mesto leta 2010 razvilo v sodelovanju z 
Ecoinstitute Alto Adige. Štirje elementi korporativnega 
kolesarskega sistema Bolzana so: 

• skladno omrežje kolesarskih povezav;

• prostori za parkiranje koles;

• informiranje in komuniciranje;

• marketing.

Z vidika vpliva komunikacije na spremembo vedenja 
sta seveda najbolj pomembna zadnja dva elementa. Ob 
tem pa je potrebno povedati, da so h kolesarjenju kot 
delu prometnega sistema v Bolzanu pristopili sistemsko 
in so zato sočasno in medsebojno povezano razvijali vse 
štiri elemente. 

Po zaključeni fazi planiranja infrastrukture je mesto 
Bolzano pristopilo k sistematičnim ukrepom na področju 
kolesarske infrastrukture in marketinga urbanega 
kolesarjenja, pri čemer so čim bolj poskušali izkoristiti 
različne EU projekte, v katere se je mesto vključilo 
(EMOTIONS, VIA NOVA, Trendy Travel).

Kot smo pojasnili v poglavju 4.3, potekajo vse promocijski 
dejavnosti v okviru skladnega korporativnega dizajna 
v navezavi z blagovno znamko BiciBolzano (Kolo/
kolesarjenjeBolzano) in njenim logotipom. Logotip 
(glej sliko 18) je mogoče najti na vseh s kolesarjenjem 
povezanih informacijah, prav tako pa tudi na kolesarski 
infrastrukturi, pri izposoji koles, smernih oznakah, 
kolesarskih parkiriščih in informacijskih točkah.

Slika 19:  Informacijsko-smerne kolesarsko horizontalne 
oznake v Bolzanu (Italija)

Vir:  Deffner 2011

Dodatno branje:

Urbanczyk, Rafael (2010): PRESTO consortium 
Cycling Policy Guide. Promotion of Cycling. 

www.kopf-an.de (in German).

Bikeminded (http://www.bikeminded.org/) and  
(http://www.cyclingcarma.com/english/index.
php).

Campaign: Radlhauptstadt München (http://
www.radlhauptstadt.muenchen.de/).
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Slika 21:  Kolesarska stojala z logotipom BiciBolzano, 
Bolzano (Italija)

Vir:  Deffner 2011

Korporativno-sistemski pristop, ki so ga uporabili v 
Bolzanu za promocijo kolesarjenja in spremembo stališč 
in vedenja ljudi, se je je izkazal kot zelo učinkovit. Delež 
s kolesi opravljenih poti se je med leti 2002 in 2005 
povečal z 18 % na 23 % in se danes giblje okoli 30 %. Še 
posebej se kaže zgledovati po korporativnem dizajnu, 
sistemu vodenja kolesarjev in zasnovi marketinga.78 

78  Rinner (2006)

Tudi drugi ukrepi, kot npr. postavitev smerno-
informacijskih tabel, ki kažejo, kako po varni kolesarski 
infrastrukturi s kolesom priti do glavnih destinacij 
v mestu, so bili usmerjeni h komunikaciji, saj nam 
sporočajo, da je kolesarjenje v Bolzanu mogoče, 
enostavno in privlačno.

Eden glavnih komunikacijskih in informacijskih 
elementov v Bolzanu je na novo zasnovan zložljiv 
kolesarski zemljevid, ki prikazuje vse kolesarske 
povezave v mestu. Pomemben element so tudi 
informacijske točke na kolesarskih povezavah (glej 
sliko 20), ki kažejo, kje ste, po katerih kolesarskih 
povezavah lahko kam pridete, ter podajajo preostale, 
za kolesarje pomembne  informacije. 

Slika 20:  Informacijska točka v Bolzano (Italija)
Vir:  Deffner 2006

Poleg tega so v Bolzanu uporabili tudi čisto marketinški 
pristop, torej obsežno kampanjo s transparenti, 
velikimi plakati, videospoti in festivali za promocijo 
kolesarjenja. Vsi ti marketinški napori poskušajo 
motivirati ljudi, da kolesarijo, in istočasno prenašajo 
podobo, da je kolesarjenje nekaj pozitivnega. Veliko 
pozornost se pri tem namenja estetiki in italijanskem 
čutu za lepo v vsakdanjem življenju.

Dodatno branje:

Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige (no year): Toolkit 
for the implementation of a corporate cycling 
system. Bicycle friendly Bolzano/Bozen.

PRESTO consortium Factsheet on broad 
promotional campaigns.
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Študija primera: Poznan (Poljska) - Kolesarski 
pozdrav pomladi

Prvi “Kolesarski pozdrav pomladi” se je zgodil 
leta 1993 in od takrat poteka tradicionalno 
vsak tisti konec tedna, ki je najbližje začetku 
koledarske pomladi. Vsako leto dogodek privabi 
številne skupine ljubiteljev enoslednih vozil. 
Skupaj se peljejo skozi mesto in v reki Warti 
utopijo neobičajno lutko Marzanno, ki v poljski 
ljudski tradiciji simbolizira zimo in jo je skladno 
s tradicijo potrebno utopiti na prvi pomladni dan. 
Vsako leto Marzanna simbolizira nek kolesarski 
problem: pomanjkanje denarja za kolesarsko 
infrastrukturo, visoke robnike na kolesarskih 
stezah, “rodeo” odseke kolesarskih stez ipd. 
Marzanno sicer vržejo v reko, a jo, da ne bi 
onesnažili reke, z vrvjo potem potegnejo nazaj. 

Običajno se dogodka udeležijo tudi predstavniki 
mestnih oblasti, kar omogoča razpravo o 
kolesarskih infrastrukturi v mestu. Udeleženci 
lahko sodelujejo tudi na različnih tekmovanjih – 
npr. za najlepše okrašeno kolo, za najmlajšega 
in za najstarejšega udeleženca, prav tako 
pa potekajo tudi tekmovanja o prometni oz. 
kolesarski varnosti.

Dogodek je zelo popularen tako pri prebivalcih 
kot tudi pri množičnih medijih. Daje povod za to, 
da se kolesa spravijo iz kleti in garaž na ceste. 
Politikom in odločevalcem pa omogoča, da se 
seznanijo s potrebami kolesarjev in da okrepijo 
svoje delovanje v podporo kolesarjenju v mestu.80

Slika 22:  Kolesarski pozdrav pomladi 2009, Poznanj 
(Poljska

Vir:         Beim 2009

80 Beim (2008)

6.1.3 Kolesarski dogodki, preizkusi koles in 
kolesarski festivali

Kolesarski dogodki so dober način, kako usmeriti 
pozornost in ustvariti interes za kolesarjenje oziroma 
povečati njegovo sprejemljivost.79 Kolesarski dogodki 
se običajno dogajajo na prostem in so najpogosteje 
razstave, maratoni, sejmi rabljenih koles, dnevi 
brez avtomobila, posebna dogajanja ob odprtju nove 
kolesarske povezave, parkirišča, sistema izposoje 
mestnih koles ipd. Najbolje jih je kombinirati z že 
uveljavljenimi redno potekajočimi dogodki, kot so 
Evropski teden mobilnosti, kolesarski maratoni, različni 
festivali, praznovanja obletnic mesta ali mestne četrti. 
Steze oz. poligoni za preizkus različnih koles (e-koles in 
pedalekov, tandemov, tovornih koles, zložljivih koles, 
“lezi-koles” itd.) obiskovalcem omogočijo aktivno 
udeležbo, s katero lažje občutijo navdušenje nad kolesi 
in radostmi kolesarjenja. Takšni dogodki omogočajo 
tudi dobro medijsko najavo, predstavitev in poročanje, 
ki lahko doseže številne ciljne skupine.

Če načrtujete takšen dogodek, potem je priporočljivo, 
da vanj vključite čim več deležnikov, saj vam bo to 
zagotovilo sodelovanje in povečalo medijsko pokritost. 
Ključnega pomena je, da zagotovite udeležbo trgovcev 
s kolesi in kolesarsko opremo, saj so ti kolesarjem 
zelo blizu in najbolje poznajo njihova pričakovanja in 
potrebe. Omogočiti jim morate, da predstavijo sebe in 
svojo ponudbo. Dogodke je potrebno široko oglaševati 
v časopisih, na spletu, na plakatih itd. in to dovolj 
zgodaj. Drugi lokalni deležniki, kot so npr. zdravstvene 
zavarovalnice, športni klubi, turistične organizacije, so 
seveda tudi zaželeni kot partnerji na sejmih, festivalih 
in podobnih dogodkih.

79  Prirejeno po Urbanczyk (2010) 

Dodatno branje:

PRESTO consortium Factsheet on bike events and 
festivals.
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6.1.4 Števci kolesarskega prometa 

Števci kolesarskega prometa so elektronske detektorske 
naprave, ki jih lahko uporabimo na katerikoli podlagi. 
Zaznajo kolesarje (ne pa tudi pešcev ali drugih 
uporabnikov ceste, kolesarske steze ali pločnika).81 
Kolesarje lahko s pomočjo števca le zaznajo in 
registrirajo v elektronski podatkovni bazi, ki služi 
zbiranju podatkov o kolesarskem prometu, lahko pa s 
pomočjo prikazovalnika prikažejo tudi skupno število 
zaznanih kolesarjev v določenem obdobju (dnevu, 
mesecu ali letu). Lahko so opremljeni tudi z dodatnimi 
pripomočki za kolesarje, kot so npr. kompresorske 
tlačilke za vpihavanje zraka v pnevmatike. Števci so 
tako namenjeni:

• Omogočanju zelo vidnega štetja kolesarjev v 
mestu z namenom osveščanja o kolesarjenju kot 
dejanskem načinu vsakodnevnega prevoza. 

• Javnemu kazanju številčnosti kolesarjev v mestu in 
s tem osveščanju o kolesu kot resnem prevoznem 
sredstvu. Osnovna zamisel je v tem, da bomo s 
tem, ko bomo ljudem pokazali, da to počne že 
veliko drugih, številne opogumili, da to lahko 
počno to tudi sami.

• Zbiranju podatkov o številu kolesarjev na 
določeni pomembni lokaciji v določenem dnevu, 
v času prometne konice, ob koncih tedna, v 
glavni kolesarski sezoni in zunaj nje ipd. Brez 
števcev kolesarskega prometa bi bila to težka, 
draga in delovno intenzivna naloga. Števci tako 
zagotavljajo osnovo za opazovanje uporabe koles 
v mestu.

• Spodbujanju kolesarjenja s pomočjo nagrajevanja, 
npr. za 5000. kolesarja, ki bo na določen dan 
zabeležen s pomočjo števca, oz. za 100.000. ali 
1.000.000 kolesarja v določenem letu. 

Kolesarski števci so primerni za mesta, kjer se precej 
kolesari, in za mesta, v katerih je kolesarjenje že zelo 
uveljavljeno oz. znaša delež kolesarskih poti v vseh 
opravljenih poteh vsaj 10 % in imajo kolesarske steze. 
V mestih, kjer je kolesarjenje še na začetku, pa nizke 
številke na prikazovalnikih najbrž ne bodo spodbujale 
k več kolesarjenja. Ni priporočljivo, da se namesti 
števce, dokler ne moremo računati na to, da bomo 
zabeležili številke, ki bodo naredile vtis na javnost. 
V nasprotnem primeru se bodo ljudje tudi vprašali o 
smiselnosti vlaganj v tovrstne naprave. 

V koliko pa mesto za začetek želi le zbirati podatke o 
kolesarjenju, lahko postavi nekaj števcev kolesarskega 
prometa brez prikazovalnikov in začne zbirati podatke 

81 Prirejeno po informacijskih listih konzorcija PRESTO o števcih 
kolesarskega prometa.

o številu kolesarjev na posameznih najbolj pomembnih 
kolesarskih povezavah. Pridobljeni podatki bodo 
zagotovili dragoceno osnovo za primerjavo stanja “”prej 
in potem” ter za spremljanje napredka po tem, ko bo 
mesto začelo izvajati programe in ukrepe za izboljšanje 
pogojev za kolesarjenje in spodbujanje kolesarjenja 
v mestu. Podatki, ki jih pridobijo na ustrezna mesta 
nameščeni števci kolesarskega prometa, so lahko v 
veliko pomoč, ko začne število kolesarskih potovanj 
znatno naraščati.

Števec kolesarskega prometa ni samostojen ukrep, 
temveč mora biti sestavni del širšega nabora ukrepov 
za povečanje kolesarjenja v vašem mestu. 

Števci kolesarskega prometa naslavljajo dve ciljni 
skupini

Splošni javnosti števci kažejo, koliko kolesarjev se 
dnevno giblje po prometnih površinah mesta. To je 
namenjeno tako temu, da se razvije določen občutek 
ponosa glede števila kolesarjev v mestu kot tudi temu, 
da se kolesarjenju v mestu nameni določen premislek: 
»Kako bi pa bilo, če bi se vsi kolesarji namesto s kolesi 
vozili z avtomobili?«. Ne-kolesarje lahko opogumimo, 
da se “pridružijo tolpi”. 

Rednim kolesarjem bodo kolesarski števci potrdili 
pravilnost njihovega transportnega vedenja, medtem 
ko lahko neizkušene ali neredne kolesarje spodbudimo 
k bolj pogostem kolesarjenju s tem, da štetje 
kolesarskega prometa povežemo z nagradami (npr. 
za 5000. kolesarja, ki bo na določen dan zabeležen s 
pomočjo števca, oz. za 100.000 ali 1.000.000 kolesarja 
v določenem letu).

Dejavniki uspeha in ovire

Ključni dejavnik je izbor lokacije. Števec mora biti zelo 
opazen in postavljen na mesto, ki ga redno prečkajo 
števili kolesarji. Za nekatera mesta so ovira lahko 
stroški. V tem primeru je ena od možnosti tudi ta, da 
neko podjetje postane sponzor števca in v zameno 
dobi možnost, da števec opremi s svojim imenom 
in/ali logotipom. To je seveda predvsem odvisno od 
tega, kako zaželeno blago je “trajnostna mobilnost” 
oz. koliko lahko mesto iztrži iz tega, da podjetjem 
omogoči, da se promovirajo kot nosilci oz. podporniki 
trajnostne mobilnosti.  

Dodatno branje:

Informacijski list z dejstvi o števcih kolesarskega 
prometa konzorcija PRESTO (PRESTO consortium 
Factsheet on bicycle barometers (counters).
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6.2 Programi in akcije za motiviranje 
posameznih skupin

Ko razmišljamo o specifičnih skupinah (skupine na osnovi 
mobilnostnega stila, demografske ali ostale skupine), 
lahko kampanje usmerimo na ciljne skupine. Ključno je 
najti pravo zasnovo in  čas, da bo vaš komunikacijski 
ukrep s čim večjo verjetnostjo opažen, ter oblikovati 
sporočila, ki naslavljajo potrebe in stališča ciljne 
skupine. 

6.2.1 Programi za šole in vrtce

Kolesarski šolski programi se neposredno ukvarjajo z 
učenci, starši in šolskim osebjem z namenom nudenja 
podpore pri promociji kolesarjenja v šolo.83 Njihov 
namen je narediti kolesarjenje varno, zabavno ter ob 
tem tudi običajen način prevoza za otroke in druge v 
šolski skupnosti. To vključuje učenje veščin varnega 
kolesarjenja, umestitve kolesarjenja v kurikulum, 
organizacijo kolesarskih dejavnosti in dogodkov, 
izvedbo ustreznih izboljšav in prilagoditev prometne 
infrastrukture v bližini šole ter pripravo mobilnostnih 
načrtov za šolo. 

Otroci morajo vedeti, da je tudi za njih kolesarjenje 
opcija. Starši pa morajo seveda imeti določeno 
zaupanje tako v spodobnosti svojih otrok kot tudi v 
prometno kulturo in infrastrukturo v mestu, preden 
otrokom dovolijo, da samostojno kolesarijo. Otroci naj 
bi imeli kolesarjenje ustrezen in zabaven način prevoza. 
Namera je tudi ta, da starši obravnavajo kolesarjenje 
kot varno in zdravo izbiro za svoje otroke. Mestna 
(šolska in ostala) uprava pa mora izkazovati podporo 
tej izbiri z infrastrukturnimi in drugimi ukrepi. 

 Kako predstaviti kampanjo kolesarjenja. Dva različna 
pristopa sta predstavljena v študijah primerov. 

83 Povzeto po infromacijskih listih konzorcija PRESTO o ciljanih 
kolesarskih kampanjah (sole)  

Slika 23:  Števec kolesarskega prometa v Kopenhagnu 
(Danska)

Vir:  Dansko kolesarsko veleposlaništvo

Slika 24:  Števec kolesarskega prometa v Bolzanu (Italija)
Vir:  Deffner 2011

“Kolesarski barometer je v prvi vrsti in predvsem 
marketinška strategija, usmerjena k promociji 
kolesarjenja kot vsakodnevnega načina prevoza, ki 

odlično ustreza mobilnostnim potrebam v mestih.”82

82 Rinner 2006, Eltis študije primera
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Študija primera: Kolesarjenje v šolo v Litvi

Mesto Siauliai v Litvi tradicionalno imenujejo 
“Kolesarsko mesto”, saj ima največjo tovarno 
koles v baltskih državah - Baltic Vairas. Vendar pa 
mnogo otrok v Siauliai nima kolesa in se morajo 
sami naučiti kolesariti. Opravljene raziskave 
so prav tako pokazale, da prebivalci Siauliaja 
niso ravno naklonjeni kolesarjenju oz. do njega 
nimajo izrazito pozitivnega odnosa. Kot del 
baltskega kolesarskega projekta “Kolesa naredijo 
urbana področja privlačna in trajnostna”, je 
Siauliai dobil priložnost, da začne z inovativnim 
projektom kolesarjenja v šolo. Namen projekta 
je zagotoviti možnosti za kolesarjenje tistim 
otrokom, ki nimajo koles, in večje število otrok 
vključiti v športne dejavnosti. 

Siauliai se je osredotočil na dve področji 
promocije kolesarjenja za otroke. Mesto je 
med šolskimi počitnicami na poletnem taboru 
organiziralo brezplačno šolo kolesarjenja z 
možnostjo brezplačne uporabe koles za vsakogar. 
V okviru kolesarske šole so otroci pridobili vse 
potrebne veščine za varno kolesarjenje in se na 
zabaven način temeljito seznanili s kolesom kot 
prevoznim sredstvom, varnostjo, kolesarskimi 
potmi od njihovega doma do šole. V drugem delu 
kampanje pa je mesto promoviralo kolesarjenje 
kot okolju in zdravju prijazen način transporta. 
Da bi ustvarili pozitivno podobo kolesarjenja, 
je mesto v sedmih osnovnih šolah organiziralo 
tekmovanje za najboljšo kolesarsko risbo in spis.

Kolesarska šola je potekala v parku v južnem 
delu mesta. Kupili so 30 novih koles in izvedli 
dvotedenski kolesarski tabor, na katerem je 
sodelovalo 60 otrok, starih od 7 do 17 let. V 
promocijski kampanji so učenci narisali 230 slik in 
napisali 50 spisov na temo “Jaz in moje radostno 
kolo”. Najboljši likovni in pisni izdelki z vsake 
šole so bili uporabljeni za plakate, ki promovirajo 
spoštovanje prometnih pravil. Plakati so bili 
razstavljeni na šolah in v mestnem kolesarskem 
muzeju.84

84 Moore Levene (2011): Cycling School in Lithuania (Eltis študija 
primera)

Študija primera: Beauty and the Bike: kolesarski 
projekt za odraščajoča dekleta (Exeter, Velika 
Britanija)

Namen projekta “Beauty and the Bike” je na 
prestižnih (in zabavnih) srečanjih za dekleta, 
stara od 12 do 15 let, preseči njihovo negativno 
predstavo o kolesarjenju ter jih navdihniti in 
spodbuditi h kolesarjenju v šolo. To je bil tudi 
glavni izziv projekta, saj v šolo skoraj izključno 
kolesarijo fantje.

Projekt je del dejavnosti, ki so jih razvili v okviru 
širšega projekta Sustrans’ Bike-It v Exeterju, 
v Združenem kraljestvu. Osredotoča se na 
posredovanje pozitivnih sporočil o zdravstvenih, 
lepotnih in “fitnes” prednostih kolesarjenja 
dekletom, starih od 12 do 15 let. Sporočila se po-
sredujejo na prestižnih in ekskluzivnih sestankih 
na temo zdravja in lepote, ki potekajo med šolskim 
časom in dajejo tudi praktične nasvete, kako se 
dobro počutiti in izgledati privlačno tudi na kolesu. 
Vsak sestanek vključuje dve profesionalno vodeni 
delavnici ter družbeno in zdravstveno vzgojo ali 
predavanja na naslednji temi:
• Kako dobro izgledati? (v izvedbi bio 

kozmetičnega podjetja Body Shop ali drugega 
partnerja)

• Kako se dobro počutiti? (v izvedbi uslužbenke 
projekta Bike It ali drugega ženskega modelnega 
lika)

Projekt Bike-It daje poudarek “prestižnosti”. 
Dekleta lahko vstopnico za dogodek dobijo le pri 
učitelju, ki ga promovira, število vstopnic pa je 
omejeno. Kot koristno se je izkazalo, če so bila 
na vsakem sestanku tudi dekleta, ki že kolesarijo, 
saj so bila lahko v pomoč tistim sošolkam, ki tega 
še niso počele. Sodelovanje kozmetične trgovine 
ali salona ima v prvi vrsti vlogo “magneta” oz. 
korenčka, ki dekleta privabi in jim zagotovi 
posebno obravnavo ter drugačno, zabavno in 
pozitivno izkušnjo. V Exetru je podjetje Body Shop 
to dejavnost izvajalo v okviru svojega programa 
dejavnosti za lokalno skupnost. 

Projekt je zagotovil tudi garderobe na šolah za 
dekleta, ki kolesarijo v šolo. Projekt je leta 2007 
pridobil nagrado podjetja Shimano za najboljši 
koncept promocije kolesarjenja v višini 12.500 
evrov, kar je omogočilo financiranje vrečk z darili 
in opremo garderob v šolah s sušilci za lase, 
ogledali, omaricami za obleke itd.85

85 Van Uytven, Annemie (2008): Beauty and the Bike: cycling 
project for adolescent girls (City of Exeter, UK) (Eltis študija 
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Tako kot v številnih drugih državah se tudi v 
Avstriji soočajo z dramatičnim zmanjšanjem 
telesne aktivnosti med otroci. K temu precej 
prispeva tudi prevoz otrok v vrtec z avtomobili. 

Vrtčevsko obdobje je nadvse primerno, da se jim 
privzgoji navdušenje nad hojo in kolesarjenjem 
ter vpliva na njihovo prihodnje mobilnostno 
vedenje. Otroci, ki radi kolesarijo in hodijo, 
vplivajo tudi na svoje starše, da tudi ti to počno 
pogosteje in z večjim veseljem. 

V projektu LIFECYCLE so razvili progam za vrtce, 
ki ga sestavljajo: 
• Učne ure kolesarjenja: vsaka skupina dobi 

posebna kolesa brez pedal (poganjavčke), ki 
omogočajo, da otroci pridobijo osnovne veščine 
vzdrževanja ravnotežja na kolesu.

• Pripovedovanje zgodb: otroci poslušajo zgodbe 
o kolesarjenju, izdelana je bila posebna 
kolesarska slikanica.

• Potrdilo o usposobljenosti za vožnjo s kolesom 
“Jaz znam voziti kolo”.

• Motivacijske dejavnosti za starše za zmanjšanje 
voženj otrok v vrtec z avtom.

V avstrijskem mestu Gradec je 115 skupin otrok iz 
46 javnih vrtcev izvedlo program. V naslednjem 
letu so se jim pridružili tudi zasebni vrtci, tako 
da je skupaj sodelovalo 133 vrtcev z okoli 8.700 
otroci. Glavni cilji programa so bili:
• motivirati otroke za učenje vožnje s kolesom;

• usposobiti zaposlene v vrtcih za izvedbo 
dejavnosti;

• zagotoviti ustrezen material in emocionalni 
kontekst;

• spremeniti okolico vrtca v območje z omejenim 
avtomobilskim prometom;

• zmanjšati število staršev, ki vozijo otroke v 
vrtec z avtom.

Ob koncu programa so izvedli ustvarjalno 
tekmovanja med vsemi skupinami, ki so morale 
izdelati skulpturo kolesa. Najboljša skulpture so 
bile nagrajene. 

Prvo leto projekta je sodelovalo 115 skupin in 
okoli 1.500 otrok (53 %) se je naučilo kolesariti. 
Naslednje leto, ko so se vključili tudi zasebni 
vrtci, je sodelovalo kar 8.700 otrok, od katerih se 
je več kot polovica naučila obvladati kolo. 

Poročilo, narejeno na osnovi odgovorov 
sodelujočih staršev, je prišlo do naslednjih 
ugotovitev: 
• Kolesarjenje med starši se je povečalo za 71 

%, kar kaže na to, da otroci zelo vplivajo na 
vedenje staršev.

• Tudi “status” kolesarjenja se je znatno izboljšal, 
saj so mu številni starši pripisali atribute kot so 
zabavno, hitro, zdravo in udobno. 

• 62 % staršev je navedlo, da so se o programu 
pogovarjali tudi s svojimi prijatelji in družinami 
(multiplikatorski učinek).

Na osnovi tega začetnega uspeha je sedaj 
program sestavni del redne letne ponudbe za 
vrtce. Program je enostaven ter ima dobro 
razmerje med stroški in koristmi. Kombinacija 
čustvenih elementov (pripovedovanje zgodb) in 
pridobivanja veščin (ravnotežje na kolesu) se je 
izkazala za uspešno. Pristop in metode omogočajo 
enostaven prenos v druga mesta oz. države.86

86 Braun (2010): Mobility Management at Kindergartens to promote 
cycling in Graz (Austria) (Eltis študija primera)

Študija primera: Mobilinostni management v avstrijskih vrtcih 
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6.2.2 Kampanje kolesarjenja na delo

Spodbujanje lokalnih podjetij in organizacij k temu, da 
postanejo prijazna za kolesarje, in sočasno spodbujanje 
zaposlenih za kolesarjenje na delo lahko znatno poveča 
delež kolesarjev med prometnimi udeleženci v mestu 
ter zmanjša število potovanj z avtomobili, ki jih opravijo 
vozači.87 Poleg tega je mogoče sheme kolesarjenja na 
delo vključiti v mobilnostni menedžment podjetja oz. 
ustanove. Vse te ukrepe pa je priporočljivo kombinirati 
s komunikacijskimi. 

87  Prirejeno po Urbanczyk (2010)

Študija primera: “Kolesarimo na delo” (Danska)

Cilj kampanje “Kolesarimo na delo” je spraviti 
več ljudi na kolesa. Kolesarjenje je zdrav način 
prevoza tako za kolesarje kot tudi za okolje. S 
sodelovanjem v kampanji se krepi lastno zdravje 
ter prispeva k zmanjšanju onesnaženja okolja, s 
tem pa tudi k splošnemu izboljšanju zdravja. 

V največji danski kampanji “Kolesarimo na delo” 
se sodelavci povežejo v ekipe, te pa tekmujejo 
z drugimi ekipami iz vse države. Več dni 
kolesarjenja - večja je možnost za zmago. Vsaka 
ekipa ima vodjo, ki je odgovoren za posredovanje 
informacij in gradiv kampanje preostalim članom 
moštva ter za vpisovanje kolesarskih dni na 
spletno stran kampanje. V ekipi je lahko največ 
16 sodelavcev. Sodelujoči lahko del poti ali pot 
v eno smer opravijo tudi z drugimi prevoznimi 
sredstvi, kar je spodbudno za začetnike in 
za tiste, ki bivajo daleč od službe. Ekipe, ki 
kolesarijo pogosteje, imajo večje možnosti za 
zmago.

Kampanjo koordinirajo danske kolesarske 
organizacije v sodelovanju z dvema velikima 
podjetjema. 

 

Kampanja traja štiri tedne in poteka v maju. 
Sodelujočim je na razpolago spletna stran 
z logotipom, registracijskim obrazcem, 
informacijami, članki, fotografijami in CO2-
računalom, prav tako pa tudi e-novice, 
razglednice, posebna melodija zvonjenja na 
mobilnem telefonu itd. 

Vsak udeleženec ob registraciji plača 5 €, pri 
čemer se spodbuja podjetja, da prevzamejo 
ta strošek. Leta 2007 so tako že 67 % vseh 
registracijskih vplačil prispevala podjetja. 
Podjetja prispevajo tudi sponzorske nagrade 
(kolesa, kolesarske čelade, očala, majice itd.) 
za nagrajevanje ekip, ki na delo prekolesarijo 
največ kilometrov. 

Leta 2007 je bila kampanja deležna evalvacijskega 
pregleda, ki je pokazal, da je več kot 50 % 
sodelujočih bolj zainteresiranih za redno telesno 
vadbo. Kampanja je bila usmerjena na ženske 
v starosti 36 do 55 let. Večina jih je kolesarila 
zaradi telesne vadbe in 52 % je potrdilo, da jih 
je kampanja spodbudila k redni telesni vadbi. 
Večina udeleženk redno kolesari, v letu 2006 pa 
je zaradi kampanje začelo kolesariti 8.000 oseb, 
ki so s tem nadaljevale tudi po tem, ko se je 
kampanja zaključila.89

89 Adams Rasmussen (2008): We Are Biking To Work (Denmark) 
(Eltis case study)

Spodbujanje kolesarjenja na delo pa ni naloga zgolj 
podjetij oz. njihovih vodstev, temveč tudi lokalnih 
skupnosti. Slednje lahko na bolj splošni ravni vozačem 
in podjetjem predstavijo prednosti, kot so: bolj zdravo 
in telesno pripravljeno osebje, nižji stroški za potovanja 
in parkiranje, manjše časovne izgube zaradi prometnih 
zastojev88 ter boljše razpoloženje med osebjem.

88  Dekoster, Schollaert (1999)
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Močni sponzorji omogočajo podelitev številnih 
nagrad zmagovalcem v številnih kategorijah. Vsi 
udeleženci pa dobijo potrdilo o sodelovanju in 
simbolično darilo. 

Za povečanje interesa in tekmovalnega duha 
organizatorji poskrbijo s posebnimi dogodki, npr. 
z množičnimi zajtrki za kolesarje, na katerih 
prostovoljci kolesarjem-vozačem delijo krepčilne 
tablice in vodo. Vsako tekmovanje se začne z 
uvodnim dogodkom in konča z zaključno zabavo, 
na kateri brezplačno nastopajo glasbene skupine, 
pevci, igralci itd., ki podpirajo kolesarjenje.90

6.2.3 Kampanje varnega kolesarjenja

Kampanje varnega kolesarjenja so namenjene za 
izboljšanje varnosti kolesarjev in udeležencev v 
prometu, ki jih srečujejo kolesarji ter zmanjšanju 
prometnih nesreč med kolesarji.91 Kampanje se lahko 
osredotočijo na posebne ciljne skupine (npr. na starejše 
kolesarje, glej 3. Poglavje – 6.2 Storitve za kolesarje) 
ali na spodbujanje določenega vedenja (uporabo luči, 
odsevnikov, čelad ipd.) Lahko so enkratne ali dolgoročne 
in lahko potekajo v različnih oblikah ter obravnavajo 
naslednja vprašanja: 

• Usposobljenost za obvladovanje kolesa (v 
prometu) in varno kolesarjenje (v prometu); 

• Vidnost kolesarjev s strani drugih udeležencev 
v prometu 

• Ustrezna opremljenost kolesa za vožnjo v 
prometu

• Varnost prometnih udeležencev, ki jih srečuje 
kolesar

Kampanje varnega kolesarjenja spodbujajo in podpirajo 
varno vedenje na kolesu. Najbolj pogoste kampanje te 
vrste so kampanje zagotavljanja varnih kolesarskih poti 
v šolo, vidnosti kolesarjev ter ustrezne opremljenosti 
samega kolesa. Kampanje lahko zagotavljajo 
informacije, izobraževanje, usposabljaje, nadzor nad 
spoštovanjem pravil ali kombinacijo vsega naštetega. 

90 Spencer (2011): A long-lasting Bike-to-Work campaign in 
Hungary. (Eltis študija primera)

91 Vzeto iz informacijskih listov konzorcija PRESTO o kampanjah 
varnega kolesarjenja.

Študija primera: Kolesarjenje na delo na 
Madžarskem

Madžarska kampanja kolesarjenja na delo 
“Bringázz a munkába!” promovira kolesarjenje 
kot način transporta z vključevanjem podjetij 
in posameznikov v prijateljsko tekmovanje, 
pri katerem je pomembno zbrati čim več 
prekolesarjenih kilometrov na poti na delo in 
z dela v času štirih ali petih tednov. Kampanja 
se je začela leta 2007 s pilotnim projektom 
v Budimpešti in danes pokriva vso Madžarsko 
ter poteka dvakrat letno, spomladi in jeseni. 
Koordinirata jo ministrstvo, pristojno za okolje, 
in Madžarski kolesarski klub. Iz leta v leto je 
popularnejša, tako da število sodelujočih v vsaki 
kampanji že presega 10.000. 

Bringazz a Munkaba temelji na spletni platformi 
(www.kamba.hu), preko katere se sodelujoči 
registrirajo in posredujejo svoje osnovne podatke. 
kot so ime in naslov podjetja ali ustanove, število 
zaposlenih (ali učencev/dijakov) ter delež tistih, 
ki redno kolesarijo na delo/v šolo. Prav tako 
vpisujejo osebne podatke o prekolesarjenih 
razdaljah in teži (kar je pomembno za avtomatsko 
preračunavanje prihrankov CO2).

Vsak dan, ko sodelujoči kolesari na delo/v šolo, 
se mora prijaviti na spletni strani in to vpisati v 
svoje “transportni dnevnik”. Sistem zabeleži te 
podatke in preračuna prekolesarjeno razdaljo, 
prihranek izpusta ogljika, prihranek stroškov 
za gorivo ter skupno število individualno in 
kolektivno prekolesarjenih kilometrov vsakega 
posameznika oz. njegove ekipe. 

Na spletni strani je sprotno objavljen trenutni 
vrstni red podjetij in ustanov, ki sodelujejo v 
projektu v različnih kategorijah, ki temeljijo 
na velikostnem razredu podjetja oz. ustanove. 
Sistem upošteva tudi druge vhodne podatke pri 
oblikovanju primerjav podjetij/ustanov glede na 
delež njihovih vozačev – kolesarjev.

Zadnja posodobitev sistema omogoča, da 
sodelujoči dobijo dodatne točke, če s kolesi 
peljejo oz. spremijo svoje otroke v šolo ali če 
kolesarijo na delo/v šolo v obleki. Ekipe iz 
podjetij se tudi spodbuja, da k sodelovanju oz. 
tekmovanju izzovejo ekipe iz sorodnih podjetij 
oz. istih industrijskih panog. 
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Londonski časopis The Times je začel s kampanjo 
izboljšanja varnosti kolesarjenja v britanskih 
mestih v začetku februarja 2012, kmalu po 
tistem, ko je v enem od londonski križišč 
tovornjak hudo poškodoval kolesarko, ki je kot 
novinarka pri omenjenem časopisu pokrivala prav 
kolesarsko problematiko. Kampanja se je začela 
z objavo članka na naslovnici na temo nevarnosti 
na britanskih cestah in izpostavljenim naslovom 
“Rešimo naše kolesarje”. 

V obrazložitvi naslova kampanje je urednik 
časopisa James Harding opozoril, »da je še vedno 
potrebno, da so kolesarji usposobljeni za vožnjo 
po mestu, toda mesta niso usposobljena za 
kolesarje.«

Kampanja “Mesta, usposobljena za kolesarje” 
vključuje pozorno pokrivanje urbanega 
kolesarjenja – politično dogajanje, vladne 
pobude, zgodbe bralcev, poročila o nesrečah 
itd., kar je predstavljeno na običajnih in spletnih 
straneh časopisa. Kampanja vključuje “Manifest 
za varnost kolesarjenja” v osmih točkah, ki 
nagovarja javne oblasti in druge deležnike, 
spletno aplikacijo, ki bralce nagovarja, naj 
svoje kolesarske zahteve predstavijo poslancem 
spodnjega doma britanskega parlamenta iz 
njihovega volilnega okrožja, ter spletno povezavo, 
preko katere se lahko ljudje registrirajo in 
izrazijo svojo osebno podporo. 

Ker gre za časopisno kampanjo, so v ospredju 
seveda bralci časopisa različnih profilov. Vendar 
pa je sporočilo kampanje usmerjeno k nekoliko 
bolj specifičnim ciljnim skupinam, predvsem 
izvoljenim predstavnikom oblasti (poslanci, 
občinski svetniki, župani ipd.). Celoten manifest 
kliče po političnem vodstvu, pa naj si gre za 
zmanjšanje hitrosti v stanovanjskih soseskah, 
regulacijo prometa tovornih vozil, investicije 
v varnejšo infrastrukturo ali pa za nacionalni 
pregled prometnih nesreč, v katere so bili 
vključeni kolesarji. Ti pozivi pa niso namenjeni le 
parlamentarcem, temveč tudi lokalnim oblastem, 
ki imajo pristojnosti na področju prometa.

Kampanja posreduje sporočila tudi voznikom 
in krepi njihovo osveščenost o tem, kako naj 
prilagodijo svojo vožnjo tako, da si bodo lahko 

kolesarji in vozniki varno delili cesto. Posebna 
pozornost je namenjena voznikom tovornjakov 
in drugih težkih vozil, saj so v Britaniji prav ti 
nadpovprečno pogosto krivi za poškodbe in izgube 
življenj kolesarjev. Kampanja je dobila pohvale 
kolesarskih združenj iz vse Velike Britanije in 
tujine prav zaradi zelo jasnega sporočila, da 
varno kolesarjenje ni le stvar kolesarjev. Čeprav 
kampanja omenja tudi upoštevanje prometnih 
predpisov, usposobljenost kolesarjev za varno 
vožnjo ter uporabo čelade, je osnovno sporočilo 
usmerjeno k javnim oblastem, ki naj zagotovijo 
varnejše pogoje in atmosfero za kolesarjenje v 
mestih.  Po mnenju enega od komentatorjev so 
sedanji pogoji za kolesarjenje v Londonu takšni, 
da kolesarja »že drobna napaka lahko stane 
življenja, ker je kolesarjem na razpolago tako 
malo prostora.« 

Kljub prevladujoče odobravajočim odzivom 
predstavnikov kolesarskih organizacije pa je bila 
kampanja deležna tudi kritik, češ da ustvarja 
predstavo, da je kolesarjenje nevarna dejavnost, 
ki naj se je ljudje rajši izognejo. Bloger časopisa 
Guardian James Randerson je v sicer pohvalnem 
članku zapisal tudi »veliko se razpravlja o varnosti 
in veliko je anekdotičnih pripovedih o trčenjih, 
vse premalo pa je govora o veselju pohajkovanja 
naokoli na dveh kolesih.«

Kakorkoli že, The Timesova kampanja je veliko 
prispevala k urbanem kolesarjenju v Veliki 
Britaniji. Skupine pritiska in kolesarski lobiji 
imajo lahko glavno vlogo pri postavljanju zahtev 
za izboljšanje pogojev za varno, hitro, udobno 
in privlačno kolesarjenje po različnih opravkih, 
toda moči njihovega vpliva ni mogoče primerjati 
z močjo osrednjih medijev, kot je The Times, ki 
ima številne in raznolike bralce, kredibilnost ter 
vpliv med politiki. 

Čeprav je bila kampanja v času pisanja tega 
prispevka stara šele dober mesec, je dosegla 
izreden vpliv, med drugim: 

• 30.000 bralcev se je registriralo in podprlo 
kampanjo; 

• poslancem je bilo poslanih 1700 pisem;

• kampanjo je javno podprlo veliko število znanih 
športnikov in politikov, med drugim britanski 

“Mesta, usposobljena za kolesarjenje/Cities fit for cycling” - kampanja britanskega časopisa The Times 
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ministrski predsednik David Cameron, londonski 
župan Boris Johnson ter drugi vodilni kandidati 
na londonskih županskih volitvah v letu 2012; 

• 77 poslancev se je februarja 2012 udeležilo 
razprave o kampanji (med njimi 35 
konservativcev, 29 laburistov in 13 liberalnih 
demokratov); 

• britanski minister za transport Norman Baker 
in minister za varnost cestnega prometa Mike 
Penning sta vsem občinskim svetom poslala 
pismo, v katerem priporočata implementacijo 
zahtev, ki jih je v svojem Manifestu predstavil 
The Times. 

Glavni nauk, ki ga lahko kolesarski aktivisti in 
lobisti”, pa naj so zaposleni v javni upravi ali 
v organizacijah civilne družbe, potegnejo iz 
kampanje “Mesta, usposobljena za kolesarjenje je 
v tem, da je kampanja pokazala, kako pomembna 
je podpora osrednjih medijev. Opozorila jih je 
na to, kako pomembno je izboljšati odnose z 
novinarji, uredniki in drugimi v medijih, da se 
izkoristi vpliv, ki ga imajo mediji.92

Študija primera: Peterborough (UK) – Be 
bright, use a light

Mestni svet britanskega mesta Peterborough 
je (preko programa Travelchoice) skupaj z 
Cambridgeshire Constabulary izvedel kampanjo, 
namenjeno zmanjšanju števila tistih, ki po mestu 
kolesarijo brez luči. Mesto je hotelo spodbuditi 
meščane, da kolesarijo tudi pozimi, a da so pri tem 
vidni drugim udeležencem v prometu. Kampanja 
je želela poudariti, da kolesarjenje brez luči v 
pogojih slabe vidljivosti ni sprejemljivo, ni pa 
želela odvrniti ljudi od uporabe koles. Potekala 
je dva tedna v začetku novembra. Kaznovanih je 
bilo več kot 40 kolesarjev, vendar pa je v kampanji 
sodelovalo tudi večje število lokalnih kolesarskih 
trgovin, ki so v času kampanje ponujale velike 
popuste na različne kolesarske svetilke. V času 
kampanje je bilo prodanih približno 15 % več 
kolesarskih svetil kot sicer in na podlagi policijski 
poročil je mogoče sklepati na povečano rabo 
luči. Kampanja je doživela tudi dobro medijsko 
podporo, skupen vtis pa je bil pozitiven tako 
med kolesarji kot tudi med ostalimi udeleženci 
v prometu

Kolesarjenje v Peterboroughu je sicer v povojih, 
saj je delež s kolesi opravljenih poti 2 %.93

92 Spencer (2012): Cities fit for cyclists. Študija primera
93 Informacijski listi konzorcija PRESTO o kampanjah varnega 

kolesarjenja

6.3 Druge dejavnosti in ukrepi za 
promocijo kolesarjenja

Poleg splošnih informacijskih kampanj, kampanj, ki 
naj kolesarjenje povežejo s pozitivnimi čustvi, in 
kampanj, ki merijo na specifične skupine, obstaja še 
cela vrsta drugih ukrepov za promocijo kolesarjenja. 
V nadaljevanju predstavljeni primeri opisujejo interne 
in eksterne komunikacijske ukrepe, ki jih izvaja 
koordinator za kolesarjenje, ter različne komunikacijske 
ukrepe in programe podpore s strani države ali lokalnih 
skupnosti. 

6.3.1 Lokalni koordinator ali pooblaščenec za 
kolesarstvo

Eden od ukrepov promocije kolesarjenja je tudi 
vzpostavitev kolesarskega oddelka ali zaposlitev 
koordinatorja za kolesarjenje na ravni mesta.94 S tem 
se na eni strani meščanom, na drugi strani pa mestnim 
uradnikom zagotovi kontaktno osebo, ki koordinira 
relevantne zadeve glede kolesarstva in kolesarjenja 
v mestu. Kako je ta oseba uspešna pri reševanju 
problemov, je odvisno predvsem od ravni podpore, ki 
jo ima s strani političnih odločevalcev in vodij mestnih 
uprav, prav tako pa tudi od tega, kakšne so njegove 
administrativne dolžnosti in pristojnosti.95 Kot je nekoč 
v nekem intervjuju izjavil Frans de Baan iz mesta 
Zürich, je naloga kooordinatorja za kolesarstvo ta, da 
samega sebe čim prej naredi za nepotrebnega. Seveda 
so za to običajno potrebna leta ali celo desetletja. 

Glavne naloge koordinatorja za kolesarstvo so: 

• za občane predstavlja kontaktno točko za 
vprašanja, povezana s kolesarjenjem v mestu;

• vzpostavlja koordinacijo na ravni občinske 
uprave za vse zadeve, povezane s kolesarstvom 
in kolesarjenjem;

• je “sprejemna točka” za vse pobude, pripombe 
in ideje, ki jih je potrebno posredovati dalje;

• načrtuje/pregleduje kolesarske strategije, 
infrastrukturo, načrte povezav, označbe, 
dogodke itd.;

• se povezuje z drugimi deležniki (mestnimi 
redarji, prometno policijo, operaterji javnega 
prevoza itd.);

• pomaga pri odnosih z javnostmi (ob pomoči 
službe za odnose z javnostmi) in se udeležuje 
javnih dogodkov, povezanih s prometom in 
kolesarstvom; 

94 Urbanczyk (2010)
95 Ministère des Transports (2008)
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• pridobiva oz. sodeluje pri pridobivanju finančnih 
sredstev za infrastrukturo, izobraževanje in 
promocijo.

Koordinatorja za kolesarjenje/kolesarskega 
pooblaščenca se lahko imenuje na lokalni, regionalni 
in nacionalni ravni. Poznajo ga številna evropska 
mesta, tako tista, ki so glede kolesarjenje začetniki, 
kot tudi mesta, v katerih je delež kolesarjenja v 
vzponu, in mesta, ki se že ponašajo z visokim deležem 
kolesarjenja. V Nemčiji ima trenutno okoli 80 mest 
zaposlenega koordinatorja za kolesarjenje. Seveda je 
dobro usposobljen ter z ustreznimi pristojnostmi in 
odgovornostmi opremljen koordinator za kolesarjenje 
lahko v veliko pomoč mestom, ki so s kolesarjenjem 
šele na začetku. To nalogo pa je mogoče v začetku 
zaupati tudi zunanjemu nadzorniku oz. strokovnjaku. V 
švicarskem mestu St. Gallen je bil to za obdobje petih 
let prvi korak k več kolesarjenja v mestu. 

Vsako mesto, ki želi povečati raven kolesarjenja, ima 
lahko od koordinatorja za kolesarstvo številne koristi, 
še posebej, če je ta zaposlen za polni delovni čas. 
Ta pa mora poskrbeti, da so predstavljeni vsi interesi 
kolesarjev in vsi vidiki kolesarstva, da jih mestna 
oblast jemlje resno ter da pripravlja ustrezne, med 
seboj povezane ukrepe, tako da se s kolesarskimi izzivi 
ukvarjajo oddelki za urbanizem, varstvo okolja, promet 
itd.

6.3.2 Novi mediji za marketing kolesarstva

Poleg tradicionalnih marketinških kanalov se v zadnjih 
letih vse bolj uveljavljajo marketinški ukrepi, ki 
temeljijo na svetovnem spletu. Številne sedanje 
promocijske kampanje kolesarjenja vsebujejo spletne 
storitve in informacije skupaj z marketinškimi ukrepi. 
Razpon storitev sega od spletnih strani z informacijami 
za kolesarje prek kolesarskih blogov, Facebook in 
Myspace profilov, spletnih planerjev kolesarskih poti 
in CO2 računal, do on-line objav kolesarskih videov na 
Youtube.

Pomemben prispevek spletnih storitev in marketinga je 
v zagotavljanju interakcijskih platform za uporabnike in 
planerje (glej uvod v priročnik: povratni informacijski 

tok kot komunikacijski proces mobilnostne kulture). 
Nemško mesto Frankfurt na Majni omogoča kolesarjem, 
da preko spletne strani mestne kolesarske službe 
sporočajo, kje je kolesarska infrastruktura neustrezno 
vzdrževana ali poškodovana. Na interaktivnem 
zemljevidu je mogoče celo označiti mesta, kjer pride 
do težav, ter objaviti opis in fotografijo težave (npr. 
grmovja, ki sega na kolesarsko stezo). Vsakdo, ki na ta 
način prijavi določeno motnjo, bo v določenem času 
dobil odgovor s pojasnilom, kaj in kdaj bo storjeno, da 
se problem reši.

Storitve, ki temeljijo na svetovnem spletu, omogočajo 
tudi relativno enostaven način, da uporabniki pridejo do 
informacij. Po drugi strani pa zahtevajo od izvajalcev 
informacijskih storitev sprotno posodabljanje vseh 
informacij, kar lahko zahteva veliko dela.

Številne promocijske kampanje kolesarjenja, 
ki trenutno potekajo, na eni sami spletni strani 
posredujejo informacije o dogodkih in dejavnostih ter 
predstavljajo lokalno relevantne kolesarske informacije 
in projekte. Primeri na slikah 25 do 29 kažejo nekatere 
načine uporabe svetovnega spleta kot informacijskega 
in marketinškega kanala za promocijo kolesarjenja, 
kjer se uporablja tudi čustveni pristop.

Poseben način inovativne promocije kolesarjenja 
vključuje ambientalni medijski marketing. Ta uporablja 
nenavadne nosilce marketinških orodij. V kampanji 
“Vključi glavo – ugasni motor” je promocija potekala 
s pomočjo distribucije paketov navodil za voznike 
avtomobilov, talnimi grafikami, majhnimi transparenti 
na nakupovalnih vozičkih, razglednicami ter inovativnimi 
zunanjimi dodatki, tudi na stopnicah (glej sliko 25). Drug 
podoben primer je bila distribucija steklenic za vodo, 
okrašenimi s sporočili, ki so jih v danskem mestu Arhus 
na kolesarskih stezah delili mimoidočim kolesarjem.

Slika 25:  “Vklopi glavo – izklopi motor” - marketinška 
sporočila na stopnicah v Dortmundu, Nemčija

Vir:  fairkehr Agentur GmbH

Dodatno branje:

GIZ (2011) - Planning for Cycling in Germany.  
Cycling Coordinators and Offices.
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Promocija kolesarjenja kot vsakodnevnega načina 
prevoza mora upoštevati tudi, da je kolesarjenje – 
vključno s kolesi in kolesarskimi pripomočki – lahko 
tudi izraz določenega življenjskega stila. Kolesarske 
informacije in marketing naj bi prenašali sporočila 
o tem, da je kolesarjenje sodobno in elegantno. Lep 
primer tega so številne “cycle chic” spletne strani, ki 
kažejo, kako elegantno je lahko kolesarjenje. Slika 
28 kaže naslovno spletno stran “cycle chic” poljskega 
mesta Lublin, ki je bila ena od prvih tovrstnih spletnih 
strani. Medtem so podobne spletne strani dobila 
številna mesta, med drugim Barcelona, Berlin, Pariz, 
Dunaj, München, Gdansk, Gradec … 

Slika 29:  Spletna stran Lublin Cycle Chic (Poljska)
Vir:  http://lublincyclechic.blogspot.com/ 

Drugi primeri kampanj

Slika 26:  Spletna stran kampanje “bikeminded”
Vir:  www.bikeminded.org 

Slika 27:  Spletna stran “Fietscalculator” – kolesarsko CO2-
računalo

Vir:  www.heelnederlandfietst.nl 

Slika 28:  Spletna stran kampanje Radlhauptstadt München 
(Kolesarska prestolnica München)

Vir:  www.radlhauptstadt.muenchen.de

Dodatno branje:

FGM-AMOR (Publisher) (2011): How to run a 
cycling action. LifeCycle Implementation Manual.

National Cycling Strategy Board (UK) (2004): 
Marketing Cycling Handbook. 

PRESTO consortium Factsheets on bicycle 
promotion.

Urbanczyk, Rafael (2010): PRESTO consortium 
Cycling Policy Guide. Promotion of Cycling.
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6.3.3 Motiviranje s pomočjo finančnih 
spodbud

Vse več držav v EU podpira nakup koles z davčnimi 
olajšavami ali subvencijami.96 Januarja 2009 je irska 
vlada uvedla do 50 % davčno olajšavo, ki spodbuja 
delodajalce, da svojim zaposlenim za pot na delo 
nabavijo kolesa.97 

96  Urbanczyk (2010)
97  Bikes4work (no year)

Nizozemski center znanja o menedžmentu 
kolesarstva Fietsberaad je razvil nagradno shemo 
“Fiets-en-Win” (Kolesari in zadeni) kot novo 
marketinško orodje za spodbujanje kolesarjenja. 
Kolesarji, ki v mestih Apeldoorn in Eindhoven 
uporabljajo varovana parkirišča, lahko zadenejo 
nagrado. Sistem sedaj prevzemajo tudi druga 
nizozemska in belgijska mesta. 

“Fiets-en-Win” je za kolesarja enostaven sistem 
nagrajevanja. Vse, kar morajo storiti, je, da 
ob parkiranju koles na varovanih parkiriščih v 
centru mesta vsakič, ko parkirajo ali prevzemajo 
kolo, skenirajo nagradno izkaznico. Pri tem 
jim sistem dodeli eno ali več elektronskih oz. 
virtualnih srečk. Izkaznica ima v Apeldoornu 
obliko posebne objemke za ključe, v Eindhovnu 
pa imajo vsi občani mestno izkaznico. Da bi 
lahko zadeli nagrado, se morajo vsi, ki to želijo, 
registrirati preko spletne strani kampanje, kjer 
lahko tudi vidijo, koliko srečk jim je uspelo 
zbrati in za kakšne nagrade se lahko potegujejo. 
Podatki pa koristijo tudi lokalnim skupnostim, saj 
lahko ugotovijo, kakšen je režim rabe vsakega 
parkirišča oz. kdaj in katera so polno zasedena, 
kar je v pomoč pri načrtovanju izboljšav.

Stroški razvoja tehnologije so bili visoki, prav tako 
so porabili veliko časa za procesiranje, vendar ko 
sistem enkrat deluje, ne zahteva visokih stroškov 
vzdrževanja. Investicija v sistem, ki pokriva štiri 
parkirišča, znaša okoli 15.000 €, k temu pa je 
seveda potrebno prišteti še stroške promocije in 
nagrad.

Fietsberaad je skupaj s pristojnimi v mestnih 
upravah Apeldoorna and Eindh v razvoj koncepta 

in tehnologije investiral veliko časa, pa tudi 
denarja, ki ga je zagotovila nizozemska vlada. 
Vendar pa lahko sedaj druga mesta uvedejo sistem 
za ceno zgolj 5.000 €. Za ta denar dobijo zasnovo 
spletne strani, registracijski sistem za kolesarska 
parkirišča, ki ga je mogoče uporabiti tudi kot 
sistem nadzora dostopa na kolesarske steze in 
podvoze, enotno celostno podobo (logotip, ime, 
hišni slog), ki jo je mogoče lokalo prilagoditi, ter 
jasno razdelitev lastništva in nalog.98

Slika 30:  Plakat kampanje “”Fiets-en-win” iz Eindhovna 
(Nizozemska)

Vir:  www.cyclingcarma.com

98 Canters (2011): “Cycle and Win” rewards cycling in the 
Netherlands (Eltis študija primera)

Študija primera: “Fiets-en-Win” (Kolesari in zadeni) - nagrajevanje kolesarjenja na Nizozemskem

V Angliji so z zakonom o financah leta 1999 omogočili 
letno davčno izjemo, ki omogoča vsem delodajalcem, 
da dajo svojim zaposlenim na uporabo kolesa, ne da 
bi se to obravnavalo kot obdavčen bonus. Na ta način 
je vlada želela spodbuditi bolj zdrav način prihoda na 
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delo in zmanjšati onesnaženje. Olajšava je bila le eden 
od mnogih ukrepov, ki jih je vseboval vladni Zeleni 
transportni načrt. Londonski oddelek za promet je v 
oktobru 2009 objavil navodil, kako izkoristiti shemo 
kolesarjenja na delo.99

Že leta 1997 pa so v Belgiji sprejeli zakon, ki omogoča 
delodajalcu, da vsakemu zaposlenemu za vsak 
prekolesarjen kilometer na poti na delo in nazaj domov, 
izplača neobdavčen znesek. Ta davčna olajšava je 
število tistih, ki kolesarijo na delo, povečala za 50%. 
Podobne rešitve so v veljavi tudi v drugih evropskih 
državah (kjer delodajalci lahko dajo na uporabo svojim 
uslužbencem kolesa, za kar ni potrebno plačati davka). 

V Nemčiji zdravstvena zavarovalnica spodbuja shemo 
kolesarjenja na delo “Mit dem Rad zur Arbeit” , v kateri 
lahko v nagradni loteriji sodelujejo vsi tisti, ki so v 
določenem času vsaj 20 dni kolesarili na delo. 

V Parizu so pred kratkim začeli subvencionirati nakup 
kolesa z električno podporo pogonu (t.i. pedalek) v 
višini do 25 % (do maksimalnega zneska 400 €). Nemško 
mesto Mannheim vsakemu prebivalcu pri nakupu kolesa 
prispeva 50 evrov. Italijansko ministrstvo za okolje 
pa podeli od 180 evrov do 1.300 evrov italijanskim 
državljanom za vsako kupljeno kolo. Znesek je odvisen 
od tega, ali gre za običajno kolo, pedalek ali električno 
kolo.100 

99  DFT (2009)
100  Volschenk (2009)

7.  Evalvacija učinkov promocije

Pri izvajanju promocijskih ukrepov za kolesarjenje 
je pomembno oceniti učinke teh ukrepov. Evalvacija 
omogoča, da primerjate teorijo oz. to, kar ste želeli 
doseči, s prakso oz. s tistim, kar ste dejansko dosegli. 
Omogoča vam izdelavo natančne ocene, kako daleč ste 
z doseganjem svojih prvotni ciljev. Prav tako pomaga 
oceniti širši prispevek projekta skupnosti101. Zaradi teh 
razlogov bi morala biti evalvacija sestavni del vsake 
politike promocije kolesarjenja.

7.1 Učinkovitost promocijskih 
dejavnosti 

Evalvacija promocijskih učinkov oceni spremembe, 
ki jih lahko pripišemo določeni intervenciji, kot je 
npr. začetek promocijske kampanje, usposabljanja ali 
programa informiranja.102 Kmalu pa postane jasno, da 
je lahko merjenje vplivov “mehkih” intervencij, kot so 
kampanje in programi z namenom ugotoviti, kako so se 
nam obrestovali, zelo zahtevno. 

Številne organizacije sploh ne spremljajo ali ocenjujejo 
vplivov posameznih programov v smislu njihovega vpliva 
na potovalno vedenje (npr. na spremembe v deležih, 
ki jih imajo pri opravljanju potovanj posamezni načini 
prevoza), ker se zavedajo, da so spremembe potovalnih 
navad dolgotrajen proces ter da je proces ocenjevanja 
lahko zavajajoč (in drag).

Vendar pa obstajajo tudi primeri evalvacije, ki kažejo 
na to, da informacijske in motivacijske kampanje ter 
programi osveščanja lahko pripeljejo do sprememb v 
stališčih ljudi in v njihovem potovalnem vedenju v korist 
kolesarjenja, pešačenja ali uporabe javnega prevoza. 
Seveda so takšni kriteriji odvisni od opredeljenih ciljev.

Obstajajo številna organizacijska, politična, finančna 
in kulturna vprašanja, ki vplivajo na določanje uspeha 
programov in kampanj. Iz tega razloga je spremembe 
težko pripisati posamezni promocijski dejavnosti. Bolj 
kot ne imamo vedno opravka z bolj ali manj integriranim 
paketom različnih ukrepov (vključno s ukrepi na 
področju infrastrukture), ki zadeva celotni sistem 
kolesarstva. Težko ali celo nemogoče je odgovoriti na 
vprašanje, kako so na (ne)uspeh vplivali drugi ukrepi in 
politično dogajanje (kot npr. znaten dvig cen pogonskih 
goriv).

101  National Cycling Strategy Board (2004)
102  Poglavje prirejeno po Urbanczyk (2010) 
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7.2 Metode ocenjevanja

Oceno vplivov, ki jih pripisujemo različnih promocijskih 
dejavnostim, lahko opravimo na različne načine glede na 
izbran pristop.103 Medtem ko lahko relativno enostavno 
sledimo vplivu programa, ki je usmerjen na v naprej 
določene posebne ciljne skupine ali posameznike, pa 
je veliko težje izslediti in oceniti vplive kampanj, ki so 
usmerjene na večje skupine. Na splošno pa uporabljamo 
kvantitativne in kvalitativne evalvacijske metode.

Kvantitativna evalvacija opisuje spremembe ključih 
značilnosti kolesarjenja, kot so:

• delež s kolesi prevoženih poti;

• število kolesarjev;

• število s kolesi prevoženih kilometrov;

• zmanjšanje izpustov CO2 zaradi večje uporabe 
koles.

Vendar pa primerjalna analiza podatkov ne more vedno 
pokazati jasne povezave s specifičnimi promocijskimi 
napori. Eden od načinov kvalitativne evalvacije je 
štetje. Postavitev števcev kolesarskega prometa ali 
ročno štetje kolesarjev lahko natančno povesta, koliko 
ljudi uporablja novo kolesarsko stezo. Veliko težje pa 
je priti do odgovora, koliko izmed njih jo uporablja 
zaradi izvedene promocijske kampanje. Nekateri so 
za novo kolesarsko stezo lahko slišali od znancev in 
prijateljev, ki so bili o novi kolesarski stezi obveščeni 
v okviru določene kampanje. Vendar, če boste vprašali 
prve, promocijske kampanje ne bodo navedli kot vira 
informacije, čeprav brez nje informacija ne bi prišla 
do njih. 

Štetje lahko uporabimo tudi pri ocenjevanju uspeha 
promocijskega dogodka (npr. kolesarske dirke, dneva 
brez avtomobila). Če se dogodka udeleži manj ljudi, kot 
je bilo pričakovano, premislite, kaj je bil lahko vzrok 
temu in kaj bi bilo prihodnjič bolje storiti drugače. Če 
imate spletno stran, ki je del vašega promocijskega 
programa ali kampanje, jo opremite s števcev, ki vam 
omogoča štetje obiskov spletne strani kot tudi posebnih 
strani na spletni strani. To vam omogoča dober pregled 
nad tem, katera vprašanja ljudi bolj zanimajo od 
drugih. Če število obiskovalcev spletne strani znatno 
poskoči takoj po določenem promocijskem dogodku, je 
zelo očitno, da je ta povzročil povečanje obiska spletne 
strani. 

Poročila o potovalnem vedenju ali vplivih neke 
kampanje opisujejo tudi kvantitativna dejstva. Pri tem 
se v glavnem uporablja veliko število intervjujev na 
osnovi standardiziranih vprašalnikov, ki lahko potekajo 

103  Chapter taken from Urbanczyk (2010) and edited

v živo, prek telefona, spleta ali e-pošte.

Odprti intervjuji z navodili ali razprave fokusnih skupin 
so prav tako metode, ki se uporabljajo pri kvalitativni 
evalvaciji. Če oblikujete letak, vanj vedno vključite 
možnost za povratno informacijo; zaželeno je, da jo 
(npr. z nagradnim žrebanjem) celo spodbujate. Na ta 
način lahko kvalitativno ocenite uspeh vašega letaka.104

Kakršnakoli je že vaša promocijska kampanja, je 
potrebno vedno že na začetku dobro premisliti, kako jo 
bomo evalvirali, ter evalvacijo - kolikor je to le mogoče-, 
vgradili v promocijski program ali kampanjo. To lahko 
pomeni, da bomo ljudi spodbujali k posredovanju 
povratnih informacij o spremembah njihovih potovalnih 
izbir (npr. z nagradami za sodelovanje pri poročanju). 
Glede na vrsto promocijske dejavnosti, ki se jo bomo 
lotili, bo to seveda lažje ali težje storiti.

Evalvacija promocije kolesarjenja

Priročnik za izvedbo projekta “Lifecycle”, ki ga je 
financiral program za javno zdravstvo EU, vsebuje za 
uporabo pripravljeno orodje za poročanje, ki ga je 
mogoče uporabiti za evalvacijo kolesarskih promocijskih 
dejavnosti.

Slika 31:  Naslovnica priročnika za izvedbo projekta 
LifeCycle

Vir:  FGM-AMOR 2011

104  National Cycling Strategy Board (2004)

Dodatno branje:

FGM-AMOR (Publisher) (2011): How to run a 
cycling action. LifeCycle Implementation Manual.



228 

8. Viri in literatura

Adams Rasmussen, Lene (2008): We Are Biking To Work (Denmark) (Eltis case study).

Adams, J.; M. White (2005): Why don’t stage-based activity promotion interventions work? Health Education 
Research. Theory and Practice 20 (2): 237-243.

Andreasen, Alan R. (1994): Social Marketing: Its Definition and Domain. In: Journal of Public Policy and Marketing 
13/1: 108-114.

Andreasen, Alan R. (2002): Marketing Social Marketing in the Social Change Marketplace. In: Journal of Public 
Policy & Marketing 21/1: 3-13.

Becker, Egon; Jahn, Thomas (Hg.) (2006): Soziale Ökologie. Grundzüge einer Wissenschaft von den gesellschaftlichen 
Naturverhältnissen. Frankfurt/New York: Campus Verlag.

Beim, Michał (2008): The Bicycle Greeting of Spring (Poznan, Poland) (Eltis case study).

Bikes4work (no year): One4all – bikes4work. URL: http://www.bikes4work.ie/index.htm (11.01.2012).

Bongard, J. (2003): Werbewirkungsforschung. Grundlagen - Probleme - Ansätze. 1. Auflage, Lit-Verlag, Münster.

Brandner, Monika (2000): Stadtmarketing – Eine Synthese geographischer und betriebswirtschaftlicher Positionen 
in Theorie und kommunaler Praxis. Erlangen-Nürnberg.

Braun, Margit (2010): Mobility Management at Kindergartens to promote cycling in Graz (Austria) (Eltis case study).

Bruhèze, A.A. Albert de la; Veraart, Frank C.A. (1999): Fietsverkeer in praktijk en beleid in de twintigste eeuw. 
Overeenkomsten en verschillen in fietsgebruik in Amsterdam, Eindhoven, Enschede, Zuidoost-Limburg, 
Antwerpen, Manchester, Kopenhagen, Han-nover en Basel. Den Haag, S. 47.

Canters, Ralf (2011): “Cycle and Win” rewards cycling in the Netherlands (Eltis case study).

City of Graz (2006): Radfahren in Graz. 21 Gründe, in die Pedale zu treten.

City of London Planning Division (2005): Bicycle master plan. A Guideline Document for Bicycle Infrastructure in 
the City of London. URL: http://www.london.ca/Reference_Documents/PDFs/BMP_Report.pdf (22.12.11).

Cycling England (2007): Valuing the benefits of cycling. A report to Cycling England, May 2007. URL: http://www.
nici.org.uk/downloads/valuing-the-benefits-of-cycling-exec-summary.pdf (23.02.2012).

Cycling England (no year): Smart Measures Portfolio. Understanding the potential cycling market.

Cycling Promotion Fund (2012): Information on website. URL: http://www.cyclingpromotion.com.au/ (23.02.2012).

Danish Road Directorate (2000): Collection of Cycle Concepts. URL: http://www.vejdirektoratet.dk/pdf/
cykelrapport/999Complete.pdf (22.12.11).

Davies, G. David; Young, H. L. (1995): Investing in the cycling revolution: a review of transport policies and 
programmes with regard to cycling. Cyclists’ Public Affairs Group. Birmingham.

Deffner, Jutta/Konrad Götz (2010): The Future of Mobility in the EU. Note. Institute for Social-Ecological Research 
ISOE. European Parliament: Brussels.

Deffner, Jutta; Götz, Konrad; Knobloch, Bastian; Siegl, Christoph (2008a): Zentrale Modelle zur Verhaltensänderung 
und Empfehlungen für die ZEM-Kampagne „Kopf an Motor aus“ (unpublished working paper).

Deffner, Jutta; Götz, Konrad (2008b): Identifikation von Zielgruppen und Empfehlungen für ihre Ansprache in  der 
Motivations- & Imagekampagne Zero-Emission-Mobility. (unpublished working paper).

Dekoster, J.; Schollaert U. (1999): Cycling: The Way Ahead For Towns And Cities: A Handbook for Local Authorities. 
URL: http://ec.europa.eu/environment/archives/cycling/cycling_en.pdf (22.12.11).

DFT – Department for Transport (2009): Cycle to work scheme - Implementation guidance. URL: http://www.dft.
gov.uk/publications/cycle-to-work-scheme-guidance/ (08.01.2012).

Dufour, Dirk (2010): PRESTO consortium Cycling Policy Guide. General Framework. URL: http://www.presto-cy 
cling.eu/en/policy-guidelines-a-fact-sheets/g-general-framework (23.02.2012).

European Commission (Publisher) (2011): Flash Eurobarometer. Future of transport. Analytical report. URL: http://
ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_312_en.pdf (14.03.2012).

ECF - European Cyclist Federation (2011): Cycling facts and figures. URL: http://www.ecf.com/cycling-facts-and-
figures/ (23.02.2012).



Četrti del: Komunikacija in spremembe vedenja

229 

ECMT (2004): National policies to promote cycling. URL: http://www.20splentyforus.org.uk/UsefulReports/Euro 
CyclingComparison.pdf (22.12.11).

European Environment Agency (2006): Urban sprawl in Europe: the ignored challenge. URL: http://www.eea.eu 
ropa.eu/publications/eea_report_2006_10/eea_report_10_2006.pdf  (22.12.11).

Fairkehr GmbH (2011): Die Kampagne. Kopf an: Motor aus. Für null CO2 auf Kurzstrecken. Bonn.

FGM-AMOR (Publisher) (2011): How to run a cycling action. LifeCycle Implementation Manual. URL: http://www.
lifecycle.cc/docs/LIFECYCLE_Implementation_Manual_pdf.pdf (23.02.2012).

Fietsberaad (2006): Continuous and integral: The cycling policies of Groningen and other European cycling cities.

Forester, John (1994) Bicycle transportation: A handbook for cycling transportation engineers.

GTZ – Deutsche Gesellschaft für technische Zusammenarbeit (Publisher) / Godefrooij, Tom; Pardo, Carlosfelipe; 
Sagaris, Lake (Editors) (2009): Cycling-Inclusive Policy Development. A Handbook. Eschborn, Utrecht.

Götz, Konrad; Loose, Willi; Schmied, Martin; Schubert, Stephanie (2002): Mobility Styles in Leisure Time. Final 
Report for the Project “Reduction of Environmental Damage Caused by Leisure and Tourism Traffic”. 
Commissioned by the Federal Environment Office. Short Version. Frankfurt am Main.

IFEU – Institut für Energie- und Umweltforschung (2008): Endbericht. Energiekonzept Mainz 2005-2015. Energie und 
Verkehr. URL: http://www.ifeu.de/energie/pdf/EK_MAINZ_080527.pdf (11.01.2012).

Keller, Stefan (1998): Das transtheoretische Modell. URL: http://archiv.ub.unimarburg. de/diss/z1998/0303/html/
frame.htm (06.11.08).

Kofler, Angelika / GFK (2005): Consumers in Central and Eastern Europe 2005. Lifestyle, consumption and media 
preferences. Presentation. URL: http://szekedi.uw.hu/ad_7/Consumers_in_Central_and_Eastern_Eu 
rope_2005.pdf (23.02.2012).

Kotler, Philip; Roberto, Eduardo (1991): Social Marketing. Düsseldorf, Wien, New York.

National Cycling Strategy Board (UK) (2004): Marketing Cycling Handbook.

Liebert, T. (2003): Begleitende Materialien zur Vorlesung “Werbung als Typ öffentlicher Kommunikation”. URL: 
http://www.kommwiss.de (19.11.08).

Ministère de Transports, Ministère des Travaux publics, Ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire 
(2008): Mobilité douce. Nationaler Aktionsplan. URL: http://www.ivv-aachen.de/UserFiles/File/National 
er_Aktionsplan.pdf (11.01.2012).

Möller, Thomas (2007): Cycling inspiration book. Örebro. URL: http://www.balticseacycling.com/ver02/fileDown 
load/BSC-InspirationGuide72.pdf (23.02.2012).

Moore Levene, Elizabeth (2011): Cycling School in Lithuania (Eltis case study).

National Cycling Strategy Board (UK) (2004): Marketing Cycling Handbook. URL: http://www.ciltuk.org.uk/down 
load/Marketing_Cycling_Handbook.pdf (23.02.2012).

National Social Marketing Centre (2010): What is social marketing. URL: http://thensmc.com/content/what-so 
cial-marketing-0  (11.01.2012).

Öhmann, Michael (2009): Radverkehr im 21. Jahrhundert (Presentation held at ISW-Conference 24.09.2009 in 
Munich).

Ohnmacht, Timo/Konrad Götz/Helmut Schad (2009): Leisure mobility styles in Swiss conurbations: construction 
and empirical analysis. Transportation, 36, 243-265.

Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige (no year): Toolkit for the implementation of a corporate cycling system. Bicycle 
friendly Bolzano/Bozen.

Pez, Peter (1998): Einstellungsmittelorientiertes Modell der Verkehrsmittelwahl, taken from Michael Öhmann 
(2009): Radverkehr im 21. Jahrhundert (Presentation held at ISW-Conference 24.09.2009 in Munich).

Planungsbüro VIA eG (2004): Radverkehr in der Praxis Kenntnisse und Beispiele aus dem In- und Ausland (Arbeitstitel). 
Köln.

Priemus, Hugo (2003): Changing Urban Housing Markets in Advanced Economies. URL: http://www.nhc.edu.au/
downloads/2003/DayOne/15_Priemus_ppt.pdf (22.12.11).

Prochaska, James O. et al. (1994): The Transtheoretical Model of Change and HIV Prevention: A Review. Health 
Education & Behavior 21 (4): 471-486.



230 

Rangan, V. Kasturi; Karim, Sohel; Sandberg, Sheryl K. (1996): Do Better at Doing Good. In: Harvard Business Review, 
Mai-Juni, 42-54.

Rinner, René (2006): Radverkehrsförderung in Bozen. URL: http://www.Nationaler-radverkehrsplan.de/praxis 
beispiele/anzeige.phtml?id=2059  (18.08.2011).

SILENCE project (no year): Information from project website. URL: http://www.silence-ip.org/site/ (05.02.2012)

Spencer, Greg (2011): A long-lasting Bike-to-Work campaign in Hungary. (Eltis case study).

TEMS – The EPOMM Modal Split Tool (2012): URL: http://www.epomm.eu/tems/ (23.02.2012).

TERM (2005): Indicator fact sheet on expenditures on personal mobility. URL: http://www.eea.europa.eu/data-
and-maps/indicators/expenditures-on-personal-mobility-1/term_2005_24___expenditure_on_personal_
mobility_final_version.pdf (23.02.2012).

Thiemann-Linden, Jörg; Theunissen, Johanna; Bracher, Tilmann (2010): Active Access. Stakeholder Involvement 
Plan. URL: http://www.nationaler-radverkehrsplan.de/active-access/downloads/aa-report-d62.pdf 
(23.02.2012).

Tejvan (2008): 10 reasons to take up cycling. In: Cycling info. Oxford. URL: www.cyclinginfo.co.uk/blog/314/
cycling/10-reasons-to-take-up-cycling/ (05.01.2011).

Urbanczyk, Rafael (2010): PRESTO consortium Cycling Policy Guide. Promotion of Cycling. URL: http://www.pres 
to-cycling.eu/en/policy-guidelines-a-fact-sheets/promotion-of-urban-cycling (23.02.2012).

Van Uytven, Annemie (2008): Beauty and the Bike: cycling project for adolescent girls (city of Exeter, UK) (Eltis 
case study).

Vermeulen, Joost (2003): The benefits of cycling and how to access them. CE. Delft. URL: http://www.ce.nl/in 
dex.php?go=home.showPublicatie&id=96 (23.02.2012).

Volschenk, Christoffel (2009): Ever more EU States support Bikes with Tax Money. URL: http://extraenergy.org/
main.php?language=en&id=2441 (11.01.2012).

VTPI (2009): Transportation Cost and Benefit Analysis II – Travel Time Costs Victoria Transport Policy Institute. URL: 
http://www.vtpi.org/tca/ (23.02.2012).

WHO (2004): The top ten causes of death. URL: www.who.int/mediacentre/factsheets/fs310_2008.pdf (23.02.2012).

WHO (2006): Physical activity and health in Europe: evidence for action. URL: http://www.euro.who.int/__data/
assets/pdf_file/0011/87545/E89490.pdf (22.12.11).


