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DO LETA 2022 SE BO KOLESARJENJE RAZVILO
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DESTINACIJA ZA TURNE KOLESARJE V PRIMORSKONOTRANJSKI REGIJI.
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1. POVZETEK
Turizem v občini Ilirska Bistrica danes temelji predvsem na tranzitnih gostih, ki so na-

lege so pomemben segment tudi kolesarji popotniki, kjer pa je za nadaljnji razvoj po-

menjeni na Jadransko obalo. V občini ležijo številne naravne in kulturne znamenitosti,

membno povezovanje z uveljavljenimi bližnjimi daljinskimi kolesarskimi potmi.

ki pa so slabo prepoznavne in težko konkurirajo bližnjim destinacijam z bolj uveljavljenimi in razvitimi znamenitostmi in turističnimi produkti. Za uspešen razvoj turizma bo

Na podlagi analiz in aktivnosti smo opredelili naslednjo vizijo:

treba opredeliti in razviti trajnostne turistične produkte, ki bodo temeljili na edinstvenih

Do leta 2022 se bo kolesarjenje razvilo v najpomembnejši turistični produkt v

razlikovalnih prednostih destinacije in dopolnjevali ponudbo bližnjih, uveljavljenih de-

občini Ilirska Bistrica, ki bo postala vodilna destinacija za turne kolesarje v pri-

stinacij.

morsko-notranjski regiji.

Kolesarski turizem je eden izmed najhitreje rastočih segmentov v turizmu. Kot trajno-

Naravna in kulturna raznolikost, velika gozdnata območja, strateška lega in razvejano

stna oblika rekreacije poleg ekonomskih destinacijam prinaša tudi okoljske in družbe-

cestno omrežje omogočajo razvoj kolesarskega turizma, ki lahko postane vodilni turi-

ne koristi. Kolesarjenje je priljubljen in razširjen način doživljanja narave in prostora, ki

stični produkt v občini ali celo v regiji.

je dostopen širokemu krogu prebivalstva ne glede na spol, starost ali dohodke. Razvoj
kolesarskih turističnih produktov v občini Ilirska Bistrica nudi priložnost za razvoj celotnega turističnega sektorja. Občina se pri tem lahko zgleduje po številnih destinacijah
v tujini, kjer je prav kolesarski turizem postal ena izmed nosilnih gospodarskih panog.
Kljub naraščujočemu povpraševanju po kolesarskem turizmu pa v občini trenutno ni
ne namenske infrastrukture ne razvitih kolesarskih produktov. Kolesarjenje tako pritegne predvsem lokalno prebivalstvo, medtem ko je obiskovalcev iz regije, Slovenije ali
tujine zanemarljivo malo. Strateška lega, naravna in kulturna raznolikost ter razvejana
mreža manj prometnih cest in poti so dobro izhodišče za razvoj kolesarskega turizma.
Prav kolesarski turistični produkti lahko postanejo primarni motiv za obisk občine, vendar je treba k razvoju pristopiti sistematično in celovito. Poleg infrastrukture je treba
razviti tudi sekundarno ponudbo ter poskrbeti za formalno organiziranost upravljanja in
trženja, pri tem pa aktivno vključevati lokalne ponudnike in preostale deležnike.
V strategiji za razvoj kolesarskega turizma v občini Ilirska Bistrica smo analizirali značilnosti ponudbe in povpraševanja ter kot ključni ciljni segment prepoznali turne kolesarje. Ocenjujemo, da obstoječa infrastruktura najbolj ustreza prav njihovim potrebam,
prav tako je zanje najlažje umestiti dodatno namensko infrastrukturo. Zaradi strateške
6

1.1 NAMEN IN CILJI PRIPRAVE STRATEGIJE RAZVOJA VKOLESARSKE TURISTIČNE DESTINACIJE

turizma;
•• anketa o kolesarskem potencialu v občini Ilirska

ILIRSKA BISTRICA

Bistrica, izvedena med člani operativne delovne

Namen strategije je v sodelovanju z lokalnimi deležniki

skupine;

analizirati obstoječe stanje in priložnosti za razvoj kole-

•• anketa o kolesarski izkušnji v občini Ilirska Bistrica,

sarskega turizma v občini Ilirska Bistrica ter opredeliti

izvedena med 240 slovensko govorečimi kolesarji;

aktivnosti in načine za doseganje zastavljenih ciljev.

•• terenski obiski;

Strategija ni zagotovilo za razvoj uspešnega kolesar-

•• študija percepcije destinacije Ilirska Bistrica in

skega turizma; ta je odvisen predvsem od vključenosti,

konkurenčnih destinacij, ki smo jo izvedli med

sodelovanja in motivacije lokalnih deležnikov ter zago-

člani delovne skupine z orodjem Brand Perception

tavljanja potrebnih virov.

Study;
•• analiza pojavnosti Ilirske Bistrice na spletu in

Cilji strategije:
•• analiza obstoječega stanja v turizmu;
•• analiza obstoječih strateških dokumentov in zakonodaje;

družbenih omrežjih, ki smo jo izvedli z orodjem
Brand24;
•• oblikovanje identitete destinacije oz. kolesarske
izkušnje v občini z uporabo dvodimenzionalnega

•• analiza obstoječe infrastrukture;

modela za oblikovanje identitete destinacijskih

•• izbira najprimernejših ciljnih segmentov;

znamk.

•• oblikovanje trženjske strategije;
•• izdelava akcijskega načrta in opredelitev kazalnikov.
Metodologija, ki smo jo uporabili pri pripravi strategije:
•• predstavitvena delavnica na temo »Kako razviti
uspešno kolesarsko destinacijo,« namenjena širši
zainteresirani javnosti;
•• štiri delavnice s člani operativne delovne skupine,
namenjene pridobivanju pomembnih podatkov;
•• analize strateških dokumentov, usmeritev in zakonodaje s področja kolesarjenja in kolesarskega
7
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2. KOLESARSKI TURIZEM IN KOLESARSKI TURISTIČNI PRODUKT
Kolesarjenje ima danes različne pojavne oblike; na eni

Kolesarski turizem v središče postavlja kolo kot

eno- ali večdnevno, izven običajnega okolja. Vključuje

strani predstavlja priljubljeno in množično rekreativno

sredstvo za premikanje in počitniško motivacijo. Gre za

aktivnost kolesarjenja kot osnovni motiv za obisk turi-

oziroma športno aktivnost in z njo povezano turistično

enega najbolj dinamičnih segmentov turističnega trga,

stične destinacije, hkrati pa tudi potovanja, na katerih

dejavnost, na drugi pa trajnostni način mobilnosti oziro-

ki je v skladu s sodobnimi smernicami in življenjskim

je kolesarjenje le ena izmed mnogih aktivnosti turista,

ma prevozno sredstvo. Kolesarjenje postaja ena izmed

slogom. Zapoveduje aktiven način potovanja, skrb za

vključno z enodnevnimi kolesarskimi potovanji.

najpomembnejših trajnostnih oblik športne, rekreacijske

telesno pripravljenost, dobro počutje in pobeg od vsa-

in turistične dejavnosti. Razvoj kolesarskega turizma in z

kodnevne rutine in stresa. Število destinacij, ki razvija-

Izkušnje številnih evropskih destinacij, ki kolesarski tu-

njim povezana izgradnja kolesarjem prijazne infrastruk-

jo kolesarske produkte in na letni ravni pritegnejo vse

rizem uspešno razvijajo, kažejo, da razvoj te oblike tu-

ture omogoča in spodbuja uporabo kolesa za potrebe

več obiskovalcev, hitro narašča. Evropska kolesarska

rizma vpliva na politiko trajnostne mobilnosti, spodbu-

dnevne mobilnosti med lokalnim prebivalstvom. S tem

zveza (European Cycling Federation) je leta 2012 ob-

ja k ponovni rabi opuščene dediščine in infrastrukture

razvoj kolesarskega turizma pomembno pripomore k rabi

javila raziskavo, v kateri je ocenila, da kolesarski turi-

ter omogoča razvoj turizma na odmaknjenih območjih

mehke mobilnosti in k dvigu kakovosti življenja za lokalno

zem v Evropi ustvari 44 milijard EUR letnega prometa.

in v obdobjih izven glavne turistične sezone. Zaključi-

prebivalstvo.

Škotsko letno obišče več kot milijon gorskih kolesar-

mo lahko, da kolesarski turizem prinaša številne pred-

jev, prav tako gorsko kolesarjenje postaja eden izmed

nosti in priložnosti za okolje, v katerem se razvija.

Gorsko kolesarjenje pomeni predvsem kolesarjenje iz-

nosilnih turističnih produktov v poletni sezoni v sose-

ven tlakovanih ali asfaltiranih poti, kolesarjenje po eno-

dnji Avstriji (Dravsko kolesarsko pot letno prekolesari

slednicah, na naravni podlagi ali po namenskih poteh,

prek 120.000 kolesarjev), v manjšem kraju Černá Voda

zgrajenih prav v ta namen. Zaradi različnih podlag ozi-

na Češkem pa dobro razviti gorskokolesarski produkti

roma okolij, v katerih je gorsko kolesarjenje mogoče, je

letno privabijo več kot 60.000 obiskovalcev. Kolesarski

•• Kolesarski turizem je trajnostna in okolju prijazna

to primerno za širok spekter ljudi, od najmlajših, družin

turizem se hitro razvija tudi v Sloveniji; gorskokolesar-

oblika turizma z minimalnim negativnim vplivom

in upokojencev do vrhunskih športnikov. Posledično se

ski produkt Trans Slovenia letno ustvari prek 14.000

na okolje in lokalno skupnost. Izgradnja namenske

je gorsko kolesarjenje izoblikovalo v več poddisciplin z

prenočitev, daljinsko kolesarsko pot med Mojstrano in

infrastrukture za kolesarjenje ureja kolesarjenje v

različnimi značilnostmi, potrebami in ciljnimi skupinami.

Ratečami pa v visoki sezoni dnevno prekolesari prek

lokalnem okolju, saj zmanjšuje potrebo po vožn-

Med osrednje podskupine sodijo vožnja čez drn in strn

200 kolesarjev.

ji izven urejenih poti in z njo povezane negativne

(angl. cross country), turno kolesarjenje in gravitacijske

Prednosti kolesarskega turizma delimo na:
okoljske:

vplive na okolje.

discipline, kot so spust (angl. downhill), prosti slog (angl.

Obstaja več opredelitev kolesarskega turizma. Faulks,

freeride), skoki (angl. dirt jump) ipd., zaradi hitro spremi-

Ritchie in Fluker (2007) kolesarski turizem opredelijo

njajočih se trendov pa se nenehno pojavljajo nove, v zad-

kot obisk destinacije, ki traja najmanj 24 ur, vsebuje pa

•• Kolesarski turizem lahko s privlačno ponudbo v

njem času denimo enduro in slope style. Z disciplinami

tudi kolesarske aktivnosti. Sirše (2005) kolesarski turi-

kratkem času spodbudi močno povpraševanje in

se spreminja tudi struktura ljudi, ki se z njimi ukvarjajo.

zem opredeli še širše, kot obisk ali potovanje, bodisi

omogoča razvoj spremljajočih dejavnosti, kot so

ekonomske:

9

gostinstvo, namestitvene kapacitete, servisna in
informacijska dejavnost.
•• Kolesarski turizem beleži izjemno rast. Kolesarski
turisti slovijo kot kakovostni gostje, saj v destinaciji ostanejo dlje in potrošijo več od povprečnega obiskovalca.
•• Razvoj turističnega kolesarjenja spodbuja dodatne
investicije v kolesarsko infrastrukturo, ta pa razvoj
trajnostne mobilnosti med lokalnim prebivalstvom.
•• Z razvojem kolesarjenja in kolesarskega turizma
lahko izkoristimo obstoječo, največkrat neuporabljeno infrastrukturo, kot so stranske in podeželske
poti in opuščene železniške proge. Tako že obstoječe prometnice postanejo ekonomske poti.
•• Kolesarski turizem nudi dodaten vir prihodkov turističnim ponudnikom, ki so težje dostopni in oddaljeni od glavnih prometnic.
•• Z razvojem kolesarske infrastrukture se oživlja podeželje in razvijajo nova delovna mesta, ki
omogočajo aktivno zaposlovanje mladih, kar posledično zmanjšuje demografsko ogroženost.
socialne:
•• Kolesarjenje spodbuja aktiven in zdrav način življenja. Je priložnost za kakovosten način preživljanja prostega časa na prostem in v naravi za
otroke in mladino, ki izgublja zanimanje za gibanje
in aktivno preživljanje prostega časa.

10
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3. SLOVENIJA KOT KOLESARSKA TURISTIČNA DESTINACIJA
Kolesarjenje postaja vse pomembnejša športna, rekre-

bodo sodelujoči preživeli svoj dopust. Slovenije respon-

turizem, Janez Sirše), iz katere nekatere ugotovitve črpa

acijska in turistična dejavnost tudi v Sloveniji, vendar

denti niso navajali. Pri ponovni raziskavi dve leti pozneje

tudi Strategija razvoja slovenskega turizma 2012-2016.

pa urejanje potrebne kolesarske infrastrukture ne sledi

se je Slovenija uvrstila na 7. mesto na svetu (3-odstotni

Najbolj zanimiva je analiza PSPN, ki ugotavlja, da ima

razmahu in potrebam. V večini slovenskih destinacij

tržni delež). To dokazuje, da se gorskokolesarski turi-

Slovenija zaradi naravnih danosti, majhnosti, številnih

so kolesarji prepuščeni lastni iznajdljivosti, kar znižuje

zem pri nas hitro razvija in ima potencial, da pritegne

naravnih in kulturnih znamenitosti, čistega in ohranje-

kakovost izkušnje. Destinacije zamujajo priložnosti za

tuje gorskokolesarske goste.

nega okolja ter ugodnih vremenskih razmer izjemne

razvoj dodatne ponudbe in ustvarjanje dodatnih pri-

priložnosti za razvoj gorskega in nižinskega turistične-

hodkov. Neurejena infrastruktura oziroma pomanjka-

3.1 STRATEŠKI OKVIR ZA RAZVOJ KOLESARSKE-

ga kolesarjenja. Kljub temu je kolesarjenje kot turistični

nje osnovne infrastrukture, kot so namenske poti, par-

GA TURIZMA V SLOVENIJI

produkt v Sloveniji še vedno na začetku razvoja, večina

kirišča na kolesarskih izhodiščih ipd., vodi do sporov s

ponudbe pa temelji na ljubiteljski ali klubski pobudi.

preostalimi uporabniki in lokalnim prebivalstvom in ima

Krovni razvojni dokument slovenskega turizma, ki je

negativne vplive na naravno okolje.

v veljavi tudi še v začetku leta 2017, je Strategija ra-

Analiza iz leta 2005 je v veliki meri aktualna še dnes,

zvoja slovenskega turizma 2012-2016 (junij 2012), ki

kar kaže na (pre)počasen razvoj kolesarskega pro-

Evropska kolesarska zveza je leta 2012 objavila razi-

kot temeljne usmeritve slovenske turistične ponudbe

dukta na nacionalni ravni. Temu navkljub so posame-

skavo, v kateri je ocenila, da kolesarski turizem v Evro-

začrta ”zeleno, aktivno in zdravo”. Ugotavlja, da zele-

zni ponudniki in destinacije že prepoznali prednosti ra-

pi ustvari 44 milijard EUR letnega prometa. Po njihovih

ne danosti same po sebi nudijo izjemne priložnosti za

zvoja kolesarskega turizma.

ocenah je v Sloveniji dnevno opravljenih devet milijo-

šport in rekreacijo. Slovenija je že desetletja priljubljeni

nov kolesarskih tur in 70.000 tur, ki ustvarjajo preno-

cilj ljubiteljev pohodništva, kolesarjenja, vodnih športov

Leta 2005 je bila izdelana Stretegija razvoja turizma z

čitve, kar prinese letno 180 milijonov EUR prihodkov

in preostalih oblik aktivnega preživljanja prostega časa.

izvedbenimi projekti v občini Ilirska Bistrica. Strate-

oz. 10 % vseh prihodkov, ki jih ustvari slovenski turi-

Produkta pohodništvo in kolesarjenje vodi in razvija go-

gija je opredelila ambiciozne cije, povezane predvsem z

zem. Ker v Sloveniji statistike prenočitev ne beležimo

spodarsko interesno združenje Pohodništvo&kolesar-

izgradnjo turistične infrastrukture. V obdobju 5-7 let je

po turističnih produktih, natančni podatki niso znani.

jenje giz, ki deluje od aprila 2008 in katerega člani so

predvidela skoraj 19 mio EUR investicij in porast preno-

Kolesarski turizem je v trendu, zato tudi v prihodnje

specializirane namestitve za pohodništvo in/ali kolesar-

čitev s 750 na 189.671 letno. Investicije bi omogočile ra-

pričakujemo hitro rast. Je eden najbolj perspektivnih

jenje. Pohodništvo in kolesarjenje sta med najpomemb-

zvoj stacionarnega in enodnevnega izletniškega turizma

turističnih produktov tako v širšem evropskem prosto-

nejšimi in najbolj trajnostnimi produkti aktivnih počitnic

v kombinaciji z večjim izkoristkom hribovitih, naravnih

ru kot tudi pri nas.

v Sloveniji.

in kulturno zanimivih območij pomladi, poleti in jeseni.

Nemška gorskokolesarska revija Bike je leta 2012

Slovenska turistična organizacija je leta 2005 naročila

ske rekreacijske poti, vključno s kolesarskimi, medtem

opravila raziskavo med več kot 10.000 nemško govo-

izdelavo študije Strategija razvoja turističnega proi-

ko je bil razvoj kolesarskega turističnega produkta ome-

rečimi kolesarji. Eno izmed vprašanj se je glasilo, kje

zvoda kolesarjenje v Sloveniji (Mednarodni inštitut za

njen le bežno.

Med razvojnimi projekti so bile predvidene tudi temat-
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PREDNOSTI

SLABOSTI

•• pestra razporejenost turističnih središč,

•• nepopolne, nepovezane in nedograjene kolesarske poti,

•• majhne razdalje med turističnimi središči,

•• neenotnost koncepta izgradnje kolesarskih povezav,

•• veliko naravnih in kulturnih znamenitosti, ugodna geografska lega in

•• slabe in nepopolne oznake kolesarskih poti,

relief,

•• neopredeljene odgovornosti posameznih subjektov, ki delujejo na področju kolesarjenja,

•• obsežna območja naravnega prostora,

•• nezanimanje določenih ponudnikov, nepovezanost ponudnikov turističnega kolesarjenja,

•• ugodna lega,

•• premalo specializirana ponudba,

•• relativno ugodne cene.

•• neizdelana politika razvoja turističnega kolesarjenja,
•• nejasno pozicioniranje Slovenije kot kolesarsko zanimive države.

PRILOŽNOSTI

NEVARNOSTI

•• možnost povezave na evropsko kolesarsko omrežje,

•• vse večja konkurenca,

•• hitro rastoče povpraševanje po turistični ponudbi kolesarjenja,

•• premajhno razumevanje države za vlaganja v turistično in kolesarsko infrastrukturo,

•• možnost uporabe obstoječih poti za turistično kolesarjenje,

•• nadaljnja neorganiziranost področja turističnega kolesarjenja,

•• izkoriščanje naraščajočega povpraševanje po aktivnih počitnicah,

•• nadaljnja nezainteresiranost turističnih ponudnikov ,

•• dopolnjevanje obstoječe turistične ponudbe v turističnih središčih,

•• nezadostna promocija turističnega kolesarjenja na nacionalni ravni,

•• podaljšanje sezone,

•• zakonodajne omejitve.

•• razvoj specialne kolesarske infrastrukture.
Vir: Strategija razvoja turističnega proizvoda kolesarjenje v Sloveniji, 2005.

3.2 TRAJNOSTNI VIDIK KOLESARSKEGA TURIZ-

Strategija opredeli razvojno usmeritev slovenskega tu-

Razlogi za takšno pojmovanje so rezultat večletnega

MA IN TRAJNOSTNI TURIZEM V SLOVENIJI

rizma kot:

procesa, ki je šel od prizadevanj po zmanjševanju

»Dobro ohranjena narava in naravne danosti so

vplivov turizma na okolje prek prepoznavanja trajno-

Aktualna Strategija razvoja slovenskega turizma

ključna konkurenčna prednost Slovenije, iz katere

stne naravnanosti slovenskega turizma kot konku-

2012-2016 je dokaz, da je Slovenija prepoznala traj-

izhaja krovna zgodba Slovenije in temeljna področ-

renčne prednosti do vključevanja trajnostnega ra-

nostni razvoj turizma kot strateško razvojno usme-

ja turistične ponudbe Slovenije, ki utrjujejo znam-

zvoja v vse stebre razvoja in trženja slovenskega

ritev in jo skladno s tem umestila v vse ključne

ko Slovenije in slovenskega turizma I FEEL SLO-

turizma.

stebre razvoja in trženja turizma na najvišji ravni.

VENIA.«
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Pohodništvo in kolesarjenje strategija prepoznava

Slovenska turistična organizacija je v svojih strateških

kot enega izmed najpomembnejših in najbolj traj-

dokumentih kolesarski turizem prepoznala kot osnovo

nostnih produktov aktivnih počitnic v Sloveniji z iz-

za nosilne turistične produkte, ki osmišljajo sporočilo

jemnim potencialom. Med drugim opredeli tudi ključne

znamke I feel Slovenia: zelena, aktivna, zdrava.

izzive za razvoj: ureditev zakonodaje, ureditev financiranja investicij v okolju prijazno ponudbo in razvoj

Aktualna strategija razvoja slovenskega turizma nare-

potrebne infrastrukture.

kuje razvoj slovenskega turizma po trajnostnih načelih.
Kolesarjenje prepoznava kot produkt, ki po strukturi

Poleg pohodništva, opazovanja narave, adrenalinske

močno ustreza nacionalnim razvojnim in promocijskim

rekreacije in spoznavanja dediščine je raziskava »Slo-

ciljem.

venska nacionalna identiteta v luči turističnega diskurza« Znanstvenoraziskovalnega središča Univerze

Kolesarjenje ima potencial postati eden osrednjih pro-

na Primorskem med najbolj zelene turistične produkte

duktov Slovenije kot destinacije, ki temelji na trajno-

uvrstila tudi kolesarjenje.

stnem razvoju in nudi priložnosti za odgovorni, aktivni
oddih v ohranjenem naravnem okolju.

Presoja trajnosti slovenskih turističnih destinacij v projektu Zelena shema slovenskega turizma je dodatno
podprla strateško usmeritev v razvoj aktivnih, okolju
prijaznih aktivnosti v naravi, med katerimi ima prav kolesarjenje najbolj pomembno vlogo.
ZAKLJUČEK
Kolesarski turizem je eden najhitreje rastočih segmentov turistične ponudbe. Je trajnostno naravnan, saj
ponuja doživljanje naravnih vrednot in kulturne dediščine na odgovoren in okolju prijazen način. S tem
pomembno vpliva na potencial rasti in priložnosti za
razvoj lokalnih skupnosti.
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4. ANALIZA STANJA
•• Velikost občine: 479,61 km2 ali 2,37 % ozemlja

Tabela 1 – gibanje starosti prebivalstva v občini Ilirska Bistrica med letoma 2010 in 2016

Republike Slovenije.
•• Krajevne skupnosti: 21 krajevnih skupnosti: Ilirska
Bistrica, Jesen, Vrbovo, Kuteževo, Zabiče, No-

delež prebivalcev, starih

vokračine, Jelšane, Koseze, Prem, Dolnji Zemon,

0-14 let (%)

Starod, Podgrad, Hrušica, Pregarje, Harije, Rečica, Ostrožno Brdo, Dolnja Bitnja, Topolc, Šembije,
Knežak.
•• Naselja: 64 naselij: Bač, Brce, Dobro Polje, Dolenje pri Jelšanah, Dolnja Bitnja, Dolnji Zemon, Čelje,

delež prebivalcev, starih

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

12,2

12,4

12,4

12,5

12,9

12,9

13,0

68,4

68,5

67,9

67,5

66,5

65,7

64,9

19,3

19,1

19,7

20,0

20,6

21,4

22,1

5,5

5,7

5,9

6,0

6,1

6,1

6,1

44,1

44,3

44,6

44,8

45,1

45,4

45,6

15-64 let (%)
delež prebivalcev, starih
65 let ali več (%)

Fabci, Gabrk, Gornja Bitnja, Gornji Zemon, Harije,
Hrušica, Huje, Ilirska Bistrica, Jablanica, Janeževo

delež prebivalcev, starih

Brdo, Jasen, Jelšane, Kilovče, Knežak, Koritnice,

80 let ali več (%)

Koseze, Kuteževo, Mala Bukovica, Male Loče,
Mereče, Nova vas pri Jelšanah, Novokračine, Os-

povprečna starost (leta)

trožno Brdo, Pavlica, Podbeže, Podgrad, Podgraje, Podstenje, Podstenjšek, Podtabor, Pregarje,

Graf 1 – gibanje povprečne starosti prebivalstva v občini Ilirska Bistrica med letoma 2010 in 2016

Prelože, Prem, Račice, Ratečevo Brdo, Rečica,
Rjavče, Sabonje, Smrje, Snežnik, Soze, Starod,

43,0

Studena Gora, Sušak, Šembije, Tominje, Topolc,
Trpčane, Velika Bukovica, Veliko Brdo, Vrbica, Vrbovo, Zabiče, Zajelšje, Zarečica, Zarečje.

42,3

•• Število prebivalcev, 1. 1. 2016: 13.594 (SURS)
•• Povprečna neto plača na zaposleno osebo, 1. 8.

41,6

2016: 1.023,28 € (SURS)
•• Število delovno aktivnega prebivalstva, 1. 8. 2016:
5.325 (SURS)
•• Starostna struktura prebivalstva:

41,0

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Tabela 1 in graf 1 prikazujeta, da se prebivalstvo v občini Ilirska Bistrica stara; staranje je hitrejše od slovenskega povprečja.
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•• Gostota naseljenosti:

južni obronki Snežnika, Mrzla dolina, Zatrep-Planinc,

Tabela 2– gibanje gostote naseljenosti v občini Ilirska Bistrica in v Sloveniji med letoma 2011 in 2016 (število prebival-

Sviščaki, Grda draga, dolina Posrtve, slepe doline na

cev na km2)

jugu Brkinov itd. Glavne turistično zanimive naravne
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Ilirska Bistrica

29,0

28,8

28,9

28,7

28,5

28,2

Slovenija

101,2

101,4

101,6

101,7

101,8

101,8

danosti so:
•• Snežnik velja za najvišjo nealpsko goro v Sloveniji.
Je priljubljena izletniška oz. planinska točka, ki jo
letno obišče več tisoč turistov. Nanj vodi več pla-

Tabela 2 prikazuje, da je občina Ilirska Bistrica več kot trikrat redkeje poseljena kot Slovenija.

ninskih poti (pot iz Sviščakov, smer iz Grde drage,

4.1 ILIRSKA BISTRICA KOT TURISTIČNA DESTI-

sodi med večje v Sloveniji. Njeno središče je mesto

Gašperjevega hriba in Grčevc). Na vrhu je planins-

NACIJA

Ilirska Bistrica, ki leži na robu Ilirskobistriškega plazu.

ka koča.
•• Snežniški gozdovi so eno največjih strnjenih go-

Kljub ugodni strateški legi, naravnim danostim in kul-

Občina zajema več naravnih enot: večji osrednji in za-

zdnih območij v Evropi, pomembna izletniška toč-

turnim znamenitostim turizem v občini Ilirska Bistrica

hodni del Snežniške planote, južni del Zgornje Pivke,

ka in glavno izhodišče za pohod na Snežnik. Ob

ni dobro razvit. Pestita ga slaba valorizacija primarne

Podgrajsko podolje, Jelšansko podolje, zgornji del

planinskem domu se je razvilo počitniško nasel-

turistične ponudbe in slabo razvita sekundarna turi-

Reške doline in jugozahodni del Brkinov. Glavni vodo-

je in (trenutno nedelujoče) smučišče. Tam je tudi

stična ponudba. Občina je turizem sicer uvrstila med

tok v občini je reka Reka s številnimi pritoki, med kate-

izhodišče krožne Gozdne učne poti Sviščaki.

prioritetne razvojne usmeritve.

rimi je najpomembnejši in najizdatnejši reka Bistrica, ki

•• Jezeri Mola in Klivnik sta umetni jezeri v Brkinih.

je v preteklosti pomembno prispevala h gospodarske-

Za turizem sta pomembni zaradi priložnosti za raz-

mu razvoju območja (mlini in žage).

voj različnih športnih dejavnosti, kot so čolnarjen-

Podrobneje smo stanje v turizmu v občini Ilirska Bistri-

je, potapljanje in ribolov.

ca analizirali v naslednjem poglavju.
4.2 ANALIZA STANJA
4.2.1 ANALIZA PRIMARNE PONUDBE
4.2.1.1 Naravne danosti

Naravne enote kažejo na veliko razgibanost površja

•• Med naravnimi danostmi, ki sooblikujejo in bo-

občine, od najvišje točke Snežnika (1796 m) do kraških

gatijo podobo občine, je treba omeniti slap Sušec,

območij, dolin in gričevij. V občini se prepletata dve

ledeniški globeli Grda draga in Črni dol, hrib Ahec,

podnebji, ki ju sooblikujeta lega in relief; nižji predeli

Novokrajsko jamo, Kindlerjev park – park Nade

občine imajo tako značilnosti sredozemskega, višji pa

Žagar ter dolini Posrtvica in Dleto. Občina Ilirska

celinskega podnebja.

Bistrica je zaradi pomembne strateške in prometne lege tudi izhodišče za obisk številnih drugih

Občina Ilirska Bistrica leži v jugozahodnem delu Slo-

Ilirska Bistrica se ponaša s številnimi naravnimi da-

znamenitosti primorsko-notranjske regije, osredn-

venije, v primorsko-notranjski regiji, ob hrvaški meji in

nostmi, ki se pojavljajo kot posamezne točke ali kot

je Slovenije ter slovenske in hrvaške obale.

na stičišču poti med Trstom, Reko in Ljubljano. Občina

večje enote in so razporejene po celotnem ozemlju:
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•• V občini leži nekaj najbolj pristnih in neokrnjenih

predelov v Sloveniji, ki nudijo habitat različnim živalim in rastlinam. Najpomemb-

4.2.1.2 Kulturna dediščina

nejši so snežniški gozdovi, v katerih živijo številne vrste ptic in plazilcev, srnjad,
jelenjad, divji prašiči in divje zveri (medved, volk, lisica, ris), pa tudi številne rastlin-

Kulturni turizem je ena izmed turističnih panog prihodnosti tako v Sloveniji kot v sve-

ske vrste. Zaradi izredno bogate subalpinske flore je območje Malega in Velikega

tu. Območja in objekti kulturne dediščine so vpisani v Register nepremične kulturne

Snežnika že od leta 1964 zavarovano kot botanični rezervat.

dediščine, medtem ko je nesnovna dediščina vpisana v Register nesnovne kulturne

•• Celotno območje reke Reke je vključeno v park Škocjanske jame. V občini je še ne-

dediščine. Oba registra vodi Ministrstvo za kulturo.

kaj drugih zavarovanih območij, med njimi že omenjeni naravni rezervat SnežnikŽdrolce in krajinski park Mašun.

V občini Ilirska Bistrica je evidentiranih 237 enot nepremične dediščine. Njihova tipologija in število je razvidno iz spodnje tabele 3. V Ilirski Bistrici je največ (31 % ) enot
sakralne stavbne dediščine, sledijo ji naselbinska, arheološka, profana stavbna, memorialna, sakralno profana in vrtnoarhitekturna dediščina.
Tabela 3 – tipi in število enot nepremične dediščine

Tip enote

Število enot

%

sakralna stavbna dediščina

73

31

naselbinska dediščina

62

26

arheološka dediščina

40

17

profana stavbna dediščina

31

13

memorialna dediščina

28

12

sakralno profana stavbna dediščina

2

1

vrtnoarhitekturna dediščina

1

1>

vir: http://rkd.situla.org/

Osrednje kulturne znamenitosti v občini Ilirska Bistrica so:
•• Vas Prem sodi med najbolj obiskane turistične točke v občini. Gručasto naselje s
Slika 1: prikaz pomembnih naravnih znamenitosti na območju občine Ilirska Bistrica

tipično primorsko arhitekturo obiskovalcem ponuja ogled cerkve Sv. Helene, rojstne hiše Dragotina Ketteja in gradu.

V občini so štiri območja Nature 2000 (Javorniki-Snežnik, Reka, Zabiče in Matarsko

•• Grad Prem velja za enega najmanjših slovenskih gradov z izjemno slikovito lego.

podolje) in dve območji, ki sta zaščiteni po Direktivi Sveta 79/409/EGS o ohranjanju

Leži v bližini Ilirske Bistrice, na vzpetini nad vasjo Prem in reko Reko. Zgrajen je bil

prosto živečih ptic (SPA Snežnik-Pivka in SPA dolina Reke) in ki skupaj pokrivata kar

v 12. stoletju na posestvu oglejskega patriarhata, njegov zadnji zasebni lastnik pa

59,35 % občine. Vsa navedena območja so del EPO (Ekološko pomembno območje).

je bil tržaški zdravnik Bruno Zuccolino, ki je grad v prvi polovici 20. stoletja obnovil
19

in rešil pred propadom. Danes za grad skrbi Pokrajinski muzej Koper. V njem je

V register nesnovne dediščine sta vpisani dve enoti z območja ilirskobistriške občine,

stalna muzejska razstava, namenjen pa je tudi občasnim razstavam, srečanjem,

vrbiške šeme in škoromatija. Vrbiške šeme so ena manj znanih pustnih skupin v Slove-

protokolarnim dogodkom in porokam.

niji, katere nosilec je Kulturno-turistično društvo Vrbišće šjme. Škoromatija je kulturni

•• Lovski gradič Mašun oz. njegovi ostanki ležijo na vzhodnem delu gozdne pristave

pustni običaj na južnem obrobju Brkinov in Podgrajsko-Matarskem podolju.

Mašun. Prvotni objekt je bil zgrajen leta 1874 za namene gozdarskega osebja,
nato pa ga je doletelo več nesreč in obnov, tako da sta se od zadnjega kompleksa

4.2.2 ANALIZA SEKUNDARNE PONUDBE

gradiča nazadnje ohranila le dva stolpiča.
•• Novakova domačija stoji v Smrjah ob reki Reki in je etnološka posebnost občine,

V naslednjem podpoglavju navajamo ključne značilnosti nastanitvenih objektov, kulina-

saj predstavlja mlinarsko tradicijo tega območja. Obnovljena kmetija ohranja tradi-

rične ponudbe, prireditev ter športnih in rekreativnih dejavnosti v občini Ilirska Bistrica.

cionalne elemente, kot so mlin, črna kuhinja, krušna peč.
•• Staro mestno jedro Ilirske Bistrice je del nasebinske kulturne dediščine in obsega

4.2.2.1 Nastanitveni objekti

mesto z osrednjim trgom, cerkvijo in ruševinami gradu na Gradini. Gre za prepletanje ljudskega stavbarstva (mlini, žage) in stavb s trgovskim, poslovnim in upra-

V občini Ilirska Bistrica je 13 ponudnikov nastanitev, med katerimi prevladujejo gos-

vnim značajem.

tišča s prenočišči in turistične kmetije. Med preostalimi ponudniki najdemo apartmaje,

•• Med pomembnejše kulturne znamenitosti uvrščamo še Hodnikov mlin, Galerijo
Ilirska Bistrica, Mestno palačo in hranilnico, številna arheološka najdišča.

Slika 2: prikaz pomembne kulturne znamenitosti v občini Ilirska Bistrica
20

oddajo sob in penzione. Hotela v občini ni. Leta 2015 je bila po podatkih SURS-a
skupna prenočitvena zmogljivost občine 306 stalnih ležišč.

Slika 3: prikaz nastanitvene ponudnike v občini Ilirska Bistrica

4.2.2.2 Analiza funkcionalne kakovosti

4.2.2.4 Prireditve

Število nastanitev v destinaciji je le deloma merodajen kazalnik; izjemno pomembna je

Po podatkih spletne strani TIC Ilirska Bistrica se v občini med letom zvrsti deset večjih

njihova kakovost. To je mogoče meriti na različne načine. V spodnji tabeli smo povzeli

kulturnih in športnih prireditev, ki privabljajo tako lokalno prebivalstvo kot tudi obisko-

ocene s spletne platforme www.booking.com, na kateri je devet nastanitvenih objek-

valce od drugod.

tov, in Tripadvisorja, kjer so obiskovalci zapisali svoje vtise o sedmih ponudnikih.
Pustovanje ima na bistriškem dolgo tradicijo. Od pustnih mask so najbolj znani škoroTabela 4 – ocene nastanitvenih objektov v občini Ilirska Bistrica

mati in vrbiške šjme iz Vrbovega. V Ilirski Bistrici že 21 let poteka tradicionalna pustna

ocena Booking

ocena Tripadvisor

povorka Pust je Pršu, v kateri se predstavijo številne tradicionalne in novodobne pust-

(1 - 10)

(1 - 5)

ne skupine. Prireditev spremljajo manjši dogodki.

Penzion Isabella

/

4,5 (No: 117)

Ekološko turistična kmetija Peternelj

9,4 (No: 58)

4,5 (No: 6)

Mala južna je tradicionalna kulturno-etnološka prireditev, ki že enajst let zapored obi-

Gostišče Mašun

9,4 (No: 47)

5 (No: 5)

skovalce vabi konec avgusta. Na njej se predstavljajo tradicionalne jedi in običaji kuha-

Kmečki turizem Jenezinovi

*objava brez ocene 4 (No: 12)

nja z Bistriškega. Prireditev sofinancira občina Ilirska Bistrica, glavni organizator pa je

Turistična kmetija Pri Požarju

9,1 (No: 46)

5 (No: 2)

Kulturno društvo Grad. Poleg osrednjega kulinaričnega programa na Mali južni poteka

Pension Patrik

9,6 (No: 119)

5 (No: 43)

tudi zabavni program, turistična promocija, otroške delavnice in animacija. Vstop je

Gostilna pri Matetu

8,5 (No: 10)

4 (No: 2)

prost.

Simenta d.o.o.

8,9 (No: 14)

/

oddajanje sob Kovačič Antonija

9,2 (No: 29)

/

nastanitveni objekt

Vir: booking.com, tripadvisor.com; 9.12.2016

4.2.2.3 Kulinarična ponudba
Ilirska Bistrica ima 14 pomembnejših gostinskih ponudnikov, ki večinoma nudijo tudi prenočišča. Kulinarično ponudbo občine dopolnjujejo številne turistične kmetije, ki ponujajo
domače pridelke, predvsem med, sadje, zelenjavo in mlečne izdelke. Kulinarika občine in
njenega širšega območja se vse pogosteje predstavlja na različnih prireditvah in festivalih,
med katerimi izpostavljamo Malo južno, Festival Brkinske sadne ceste in Bučjado.

Festival Brkinske sadne ceste organizira več občin (Divača, Hrpelje-Kozina, Pivka in
Ilirska Bistrica) v sodelovanju z Društvom brkinskih sadjarjev, Društvom za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom, KGZ Nova Gorica in OOZ Sežana. Glavni namen festivala je predstavitev brkinskih jedi (s poudarkom na pridelkih in izdelkih), ki jih
ponujajo brkinski kmetje, gostilne in preostali ponudniki. Poleg hrane oz. degustacij
poteka na festivalu tudi bogat spremljevalni program. Organizirano je aktivno doživetje
Brkinov oz. tamkajšnjih sadovnjakov, tako za otroke kot za odrasle. Potekajo številne
kulinarične delavnice, naravoslovni dnevi, botanični sprehodi, predavanja, predstavitve pridelovalcev ipd. Na festivalu je poskrbljeno tudi za kulturni, etnološki in športni program (npr. tek na Ahec, pohod po Jasenskem polju, tek skozi jamo Dimnice).
Zelo pomemben del festivala je Kmetijska tržnica Ilirska Bistrica. Gre za tradicionalno
dvodnevno sejemsko prireditev, na kateri se predstavljajo kmetijski pridelovalci iz širše
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okolice. Na tej osrednji regijski strokovno-kmetijsko sejemski prireditvi sredi septembra

cijske infrastrukture je v mestu Ilirska Bistrica; izjema sta smučišči Mašun in Sviščaki. Na

povprečno sodeluje več kot 100 razstavljavcev, privabi pa do 6.000 obiskovalcev.

Mašunu so urejene tekaške proge in manjša sankaška proga, smučišče na Sviščakih pa
je zaradi pomanjkanja sredstev in zastarele infrastrukture trenutno zaprto. Občani tako

Bučjada je dogodek posvečen bučam. Tradicionalno poteka v prvi polovici oktobra v

obiskujejo bližnje hrvaško smučišče Platak, ki je od Ilirske Bistrice oddaljeno manj kot

Harijah. Poleg priprave in pokušine buč zajema tudi razstave, različne igre in bogat kul-

uro vožnje.

turni program.
Neokrnjena in pristna narava nudi prebivalcem in obiskovalcem številne priložnosti za
V poletni sezoni občina gosti dva vidnejša športna dogodka, Spust za čisto reko Reko in

rekreacijo in aktivno preživljanje prostega časa. Med najbolj razširjene aktivnosti sodijo

Gorsko hitrostno dirko Ilirska Bistrica. Prva prireditev je športne narave z ekološko noto

pohodništvo (predvsem na območju Snežniške planote), nordijska hoja, jamarstvo, ribo-

(čistilna akcija reke Reke), druga pa se uvršča med najbolj odmevne avtomobilistične pri-

lov in lov (tudi fotolov), v zadnjem času pa vse bolj tudi kolesarstvo in tek.

reditve v Sloveniji in dirko najvišjega tekmovalnega ranga, saj šteje za evropsko gorsko
prvenstvo (EHC) in gorsko prvenstvo historičnih vozil (HHC) mednarodne avtomobilistič-

V občini Ilirska Bistrica smo identificirali 22 pohodniških, kolesarskih, tekaških in temat-

ne zveze (FIA).

skih poti, namenjenih športu in rekreaciji. Poti se prepletajo z naravnimi, kulturnimi in
zgodovinskimi znamenitostmi.

Na Črnih njivah je vsako leto tradicionalni Bistriški tek po makadamskih poteh v zaledju.
Tek šteje v primorski pokal. Omeniti je treba tudi kolesarsko tekmo Vzpon na Mašun, ki

Kolesarske in tekaške poti

jo organizira Kolesarski klub Postojna.
Namenske kolesarske infrastrukture kljub naraščujočemu povpraševanju še ni. Leta
Med kulturnimi prireditvami najdemo več pevskih revij (Naša pomlad, Občinska revija

2003 je bil v projektu Strateško izvedbeni predlog tematskih poti podan predlog temat-

pevskih zborov, Primorska poje), literarno srečanje Premska srečanja in srečanje mladih

skih poti, med katerimi so tudi kolesarske. Poleg petih tras kolesarskega maratona Brkini

likovnikov Ex tempore Snežnik. Največja kulturna prireditev v občini je Mesec kulture, ki

so prav te tematske poti osnova kolesarske ponudbe. Z izjemo treh kolesarskih poti okoli

poteka od 19. januarja (občinski kulturni praznik v spomin na rojstvo Dragotina Ketteja)

Mašuna, kjer oznake sicer potrebujejo obnovo, kolesarske poti niso označene.

do konca februarja in obsega okoli 20 različnih kulturnih prireditev. Dogodek pritegne
prek 2.000 obiskovalcev.

Obstoječa ponudba je primerna predvsem za lokalne kolesarje in kolesarje iz bližnjih občin. Z le dvema nezahtevnima trasama in slabo označenimi potmi primankuje ponudbe

4.2.2.5 Šport in rekreacija

celo za obiskovalce, ki jim kolesarjenje predstavlja sekundarni motiv za obisk.
Občino preči Slovenska turnokolesarska pot (SKTP), ki povezuje Loški potok s Slavni-

Šport in rekreacijske dejavnosti imajo v Ilirski Bistrici dolgoletno tradicijo. V občini je več

kom. V središču Ilirske Bistrice je manjši zemeljski pumptrack poligon, načrtuje se še

športnih klubov in društev (košarka, nogomet, rokomet, lokostrelstvo, kolesarstvo, smu-

izgradnja poligona s skakalnicami (ang. »dirt jump«). Manjši poligon je urejen tudi na

čanje, balinarstvo, jahanje, rafting, tenis, jadralno padalstvo ...). Večji del športno-rekrea-

Črnih njivah.
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Slika 4: prikaz obstoječih kolesarskih poti v občini Ilirska Bistrica
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Tabela 5 – seznam že obstoječih kolesarskih poti v občini Ilirska Bistrica, vir: občina Ilirska Bistrica, 2016)
ime trase

tip kolesarjenja

dolžina

višinska razlika vzpona

težavnost

Bistriški krog

družinsko kolesarjenje

18 km

192 m

nezahtevna

Skrivnostni svet zgornje Pivke

turno kolesarjenje

35,9 km

1192 m

zahtevna

Maraton Brkini – cestna, kratka

cestno kolesarjenje

29,7 km

801 m

nezahtevna

Maraton Brkini – cestna, dolga

cestno kolesarjenje

61,7 km

1608 m

zahtevna

Maraton Brkini – gorska, dolga

turno kolesarjenje

33,7 km

1164m

zahtevna

Maraton Brkini – gorska, srednja

turno kolesarjenje

25,4 km

839 m

srednje zahtevna

Maraton Brkini – gorska, kratka

turno kolesarjenje

12,3 km

315 m

nezahtevna

Na Konfini

kolesarji popotniki

22,4 km

704 m

srednje zahtevna

Po poteh bogastva Snežniških gozdov

turno kolesarjenje

27,7 km

1326 m

zahtevna

Po sledeh naravne in kulturne dediščine

kolesarji popotniki

42,5 km

1090 m

zahtevna

STKP 18 Slavnik – Sviščaki

turno kolesarjenje

61,5 km

2072 m

zahtevna

STKP 19 Sviščaki - Loški potok

turno kolesarjenje

45 km

1476 m

zahtevna

Skupna dolžina:

415,8 km

Ocena kolesarske izkušnje, ki jo ponuja obstoječa mreža kolesarskih tras
lastnost

ocena (1-10)

raznolikost

6

povezljivost

5

edinstveno naravno okolje

4

izziv / zabavnost

5
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Slika 6: prikaz kolesarske aktivnosti v občini leta 2015 (svetlejša barva ponazarja večjo stopnjo
aktivnosti). Vir: labs.strava.com, september 2016

Poleg kolesarskih je v občini urejenih tudi šest tekaških prog, za katere skrbi Tekaško
Slika 5: prikaz obremenjenost prometnic v Republiki Sloveniji. Vir: DRSC, 2014

Glavne prometnice v občini zaradi gostote prometa za kolesarjenje niso primerne, a
analiza kolesarske aktivnosti na portalu Strava kaže, da kolesarji največ kolesarijo prav
po njih. Cestni kolesarji in kolesarji popotniki imajo sicer na voljo več manj prometnih
cest, ki pa jih večinoma slabo poznajo.

društvo Bistrc. Tekaške proge se razlikujejo po težavnosti, podlagah in dolžinah (od
4,7 do 17,2 km).
Pohodniške in tematske poti
Pohodniške poti so namenjene predvsem rekreaciji in pristnemu doživljanju narave. Po
podatkih TIC Ilirska Bistrica so v občini štiri pohodniške poti: Srčkova pot, Kettejeva
pot, Bistriška pešpot in Planinska pot Trpčane-Kozlek.
Na tematskih poteh obiskovalci vzpostavijo pristen stik z lokalnim okoljem ter si ogledajo in doživijo zgodovinsko-etnološko, naravoslovno, kulturno ali drugo specializirano vsebino. Kot smo že omenili, je bil leta 2003 v projektu Strateško izvedbeni predlog
tematskih poti podan predlog tematskih poti.
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V občini sta dve učni tematski poti, Mašunska gozdna učna pot in Gozdna učna pot

Graf 2 - gibanje prihodov turistov in prenočitev v občini Ilirska Bistrica med letoma

Sviščaki, ki sodita pod okrilje Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Postoj-

2010 in 2015, vir: SURS, 2016

na. Obiskovalci se na poteh seznanijo z naravnim življenjskim prostorom in biotsko
raznovrstnostjo gozdov. Na Mašunski gozdni učni poti obenem spoznavajo še bogato
zgodovino Mašuna. Obe poti sta označeni z informativnimi tablami.

Prihodi turistov
6000

Med tematske poti v občini sodi tudi Brkinska sadna pot, ki je opisana na spletni strani
visitkras.info. Označena pot se razprostira prek štirih občin (Ilirska Bistrica, Divača,
Pivka, Hrpelje-Kozina) in nudi tradicionalno kulinarično izkušnjo. Obiskovalci lahko

5000

okusijo brkinsko sadje (predvsem jabolka in češplje), sadne izdelke (marmelade, suho
sadje), žgane pijače ipd.
4.3 ANALIZA TURISTIČNEGA POVPRAŠEVANJA V OBDOBJU 2010 - 2015

4000

Turistično povpraševanje v občini Ilirska Bistrica smo analizirali med letoma 2010 in
2015. Pri analizi smo upoštevali podatke uradnega nacionalnega podatkovnega portala SI-STAT (Statistični urad Republike Slovenije), saj lahko le tako stanje v občini Ilirska

3000

Bistrica primerjamo s stanjem v regiji in Sloveniji.
4.3.1 Prihodi in prenočitve

2000

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Gibanje prihodov turistov med letoma 2010 in 2015 smo analizirali s podatki SURS-a
(Statistični urad Republike Slovenije). Podatki ne upoštevajo prihodov in prenočitev v

Leta 2015 je bilo v občini v primerjavi z letom 2010 ustvarjenih 64 % več turističnih

lovskih kočah Lovišča s posebnim namenom Jelen.

prihodov in 41 % več prenočitev. V primerljivem obdobju se je število prihodov turistov
v Sloveniji povečalo za slabih 31 %, število prenočitev pa za 16 %. V primorsko-

Število prihodov in prenočitev se je v zadnjih letih konstantno povečevalo; izjema je

-notranjski regiji je bilo leta 2015 49 % več turistov kot leta 2010, število prenočitev pa

leto 2011, ko so prenočitve v primerjavi z letom 2010 nekoliko upadle. Manjši upad je

je narastlo za 46 %.

bil zaznan tudi pri številu prihodov leta 2015 (v primerjavi z 2014). Število prenočitev
se je po SURS-u v omenjenih letih gibalo med 3630 in 5121, število prihodov pa med
2076 in 3412.
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Tabela 6 - prihodi in prenočitve v Sloveniji, primorsko-notranjski regiji in občini Ilirska Bistrica v letih 2010-2015, vir:

Prihodi in prenočitve turistov prek leta niso enakomer-

SURS, 2016

no razporejeni. Graf 3 kaže gibanje obiska po mesecih
Slovenija

primorsko-notranjska regija

Ilirska Bistrica

v letu 2015. Podobna nihanja lahko zaznamo vsako
leto.

prihodi

prenočitve

prihodi

prenočitve

prihodi

prenočitve

2010

3.006.272

8.906.399

36.866

58.980

2.076

3.630

2011

3.217.966

9.388.095

40.254

60.745

2.313

3.128

Leta 2015 je bilo po metodologiji SURS-a, ki na meseč-

2012

3.297.556

9.510.663

39.160

62.402

2.535

3.755

ni ravni objavlja podatke samo za objekte z najmanj 10

2013

3.384.491

9.579.033

40.175

62.231

3.188

4.387

stalnimi ležišči, ustvarjenih 2489 turističnih prihodov in

2014

3.524.020

9.590.642

48.522

72.987

3.646

5.108

3981 prenočitev. Največji obisk je bil avgusta, ko je v

2015

3.927.530

10.341.699

54.822

85.916

3.412

5.121

občino pripotovalo 809 turistov (33 % letnega obiska),

1,3

1,2

1,5

1,5

1,6

1,4

ki so ustvarili 1246 prenočitev (31 % letnih prenoči-

rast 2010/2015:

Uradni podatk za prvih osem mesecev let 2016 in 2015 kažejo, da se trend rasti prihodov in prenočitev nadaljuje.
Tabela 7 - prihodi in prenočitve v občini Ilirska Bistrica v prvih osmih mesecih leta 2015 in 2016, vir: SURS
2015

tev). V najslabše obiskanem mesecu decembru je bilo
gostov 36 (1,5 % letnega obiska), ustvarili pa so 51
prenočitev (1 % letnih prenočitev).

2016

prihodi

prenočitve

prihodi

prenočitve

januar

117

142

106

191

februar

59

83

86

128

marec

158

255

116

248

april

102

120

109

173

maj

200

369

195

345

junij

303

463

301

448

julij

254

544

426

612

avgust

809

1.246

785

1167

skupaj

2002

3222

2124

3312
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Graf 3 - gibanje prihodov in prenočitev v občini Ilirska Bistrica v letu 2015, po mesecih,

Tabela 7 - gibanje prihodov in prenočitev ter povprečna doba bivanja v občini Ilirska

vir: SURS, 2016

Bistrica v letu 2015, po mesecih, vir: SURS, 2016
mesec

prihodi

prenočitve

januar

117

142

1,2

februar

59

83

1,4

marec

158

255

1,6

april

102

120

1,2

maj

200

369

1,8

junij

303

463

1,5

julij

254

544

2,1

avgust

809

1.246

1,5

september

202

250

1,2

oktober

131

199

1,5

november

118

259

2,2

december

36

51

1,4

skupaj

2.489

3.981

1,6

Prihodi turistov

povprečna doba
bivanja

1500

1200

900

600

300

V spodnjem grafu ponazarjamo gibanje povprečne dobe bivanja med letoma 2010 in
2015 v občini, primorsko-notranjski regiji in na nacionalni ravni.
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4.3.2 Doba bivanja
Podatki SURS-a kažejo, da povprečna doba bivanja v občini prek leta precej niha. Leta
2015 je bila najkrajša januarja, aprila in septembra, ko so turisti v povprečju prespali
1,2 noči, najdaljša pa julija in avgusta, ko so ostali več kot dve noči. Letna povprečna
doba bivanja je znašala 1,6 noči.
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Graf 4 - gibanje povprečne dobe bivanja v občini Ilirska Bistrica, primorsko-notranjski

Tabela 8 - stopnja zasedenosti med letoma 2010 in 2015 v občini Ilirska Bistrica, vir:

regiji in Sloveniji med letoma 2010 in 2015, vir: SURS, 2016

SURS, 2016
leto

Slovenija

Primorsko notranjska

3,0

prenočitvene

prenočitve

stopnja zasedenosti

zmogljivosti

Ilirska Bistrica

2,5

2010

276

3.630

3,6

2011

220

3.128

3,9

2012

239

3.755

4,3

2013

256

4.387

4,7

2014

280

5.108

5,0

2015

306

5.121

4,6

Število prenočitvenih zmogljivosti (ležišč) se je v zadnjih letih nekoliko povečalo. Enako
velja za stopnjo zasedenosti, ki se je vse do leta 2015 postopoma dvigala.

2,0

1,5

1,0

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Kot je razvidno iz grafa, v skladu s svetovnimi trendi tudi v Sloveniji povprečna doba
bivanja turistov na vseh ravneh stagnira oziroma pada.
4.3.3 Stopnja zasedenosti
Iz podatkov o številu prenočitev in številu stalnih ležišč je mogoče izračunati stopnjo
zasedenosti. Ta se na nacionalni ravni giblje okrog 24 %. Po podatkih SURS-a je v
Ilirski Bistrici leta 2015 znašala 4,6 %.
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Graf 6 - gibanje prenočitev domačih in tujih gostov v občini Ilirska Bistrica med letoma

4.3.4 Struktura gostov

2010 in 2015, vir: SURS, 2016
Graf 5 - gibanje prihodov domačih in tujih gostov v občino Ilirska Bistrica med letoma
2010 in 2015, vir: SURS
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Za primerjavo v spodnji tabeli navajamo še podatke na nacionalni ravni in ravni primorsko-notranjske regije, ki kažejo, da je razmerje med domačimi in tujimi gosti, kakršno

Graf kaže, da se je razmerje med domačimi in tujimi gosti, ki v občini tudi prenočijo,

opažamo v Ilirski Bistrici, tipično za primorsko-notranjsko regijo, pa tudi da se delež

prek let precej spreminjalo. Medtem ko se je število tujih gostov postopoma poveče-

tujih gostov v slovenskem turizmu konstantno povečuje na vseh področjih.

valo (izjema je leto 2015), je bilo število domačih konstantno oziroma je celo nekoliko
upadlo. Podobno sliko odraža tudi spodnji graf turističnih prenočitev.
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Tabela 9 - razmerje med domačimi in tujimi gosti v Sloveniji, primorsko-notranjski regiji in v Ilirski Bistrici v letih 2010
in 2015, vir: SURS, 2016
Slovenija
prihodi
prenočitve

primorsko-notranjska

Ilirska Bistrica

domači

tuji

domači

tuji

domači

tuji

2010

37,8

62,2

12,5

30,2

30,2

69,8

2015

31,1

68,9

9,6

16,8

16,8

83,2

2010

43,9

56,1

20,1

42,1

42,1

57,9

2015

36,0

64,0

15,3

19,1

19,1

80,9

Med obiskovalci občine je največ Italijanov; ti so v

njeni okolici, ki smo jih pridobili od regijske destina-

letih od 2010 do 2015 ustvarili 6316 prenočitev, kar

cijske organizacije Zeleni Kras in parka Škocjanske

je več kot 32 % vseh tujskih prenočitev. Poleg tega

jame.

je bila njihova povprečna doba bivanja v tem obdobju v primerjavi s preostalimi trgi (z izjemo Češke
republike in Nizozemske) najvišja (1,5 noči). Italijanom sledijo Nemci, ki so v zadnjih šestih letih v občini prespali 3395-krat (17,3 % tujskih prenočitev),
in Avstrijci s 1535 prenočitvami (7,8 % tujskih prenočitev). Pomembne deleže imajo še obiskovalci iz
Francije (1166), Češke republike (777), Švice (616),
Nizozemske (612), Hrvaške (557), Belgije (394) in
Poljske (372).
4.3.5 Obisk kulturnih in naravnih znamenitosti ter
turistično informacijskih centrov
Da bi ugotovili, kje se gibljejo potencialni kolesarski turisti, smo analizirali podatke o obisku glavnih
kulturnih in naravnih znamenitosti ter turistično informacijskih centrov (TIC) v občini Ilirska Bistrica in
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Tabela 10 – obisk kulturnih in naravnih znamenitosti v okolici občine Ilirska Bistrica, vir: Zeleni Kras, 2016
znamenitost

2011

2012

2013

2014

2015

skupaj

Postojnska jama

521.105

520.000

Ni podatka

Ni podatka

670.000

1.711.105

park Škocjanske jame

104.614

101.147

111.118

109.677

131.958

558.514

Križna jama

5.749

Ni podatka

7.153

7.453

8.722

29.077

Park vojaške zgodovine Pivka

25.575

25.592

26.751

28.265

32.329

138.512

grad Snežnik

20.275

18.211

17.038

18.646

24.344

98.514

Lovska zbirka in polharski muzej

Ni pdatka

1.612

1.488

2.021

1.620

6.741

grad Prem

2.870

4.034

2.064

1.830

1.256

12.054

Notranjski muzej Postojna

Ni podatka

Ni podatka

2.854

2.376

5.318

10.548

Ekomuzej Pivških presihajočih jezer

Ni podatka

Ni podatka

2.400

4.600

2.214

9.214

skupaj

680.188

670.596

170.866

174.868

877.761

2.574.279

Zgornja tabela kaže, da sta osrednji atrakciji v bližini Ilirske Bistice Postojnska jama in park Škocjanske jame; leta 2015 sta skupaj privabili prek 800.000 obiskovalcev. Hitro narašča
tudi obisk v Parku vojaške zgodovine Pivka in na gradu Snežnik.

Tabela 11 – obisk TIC-ev v okolici občine Ilirska Bistrica, vir: Zeleni Kras, 2016
TIC

2012

2013

2014

2015

skupaj

TIC Lož

575

543

339

274

1.731

TIC Ilirska Bistrica

Ni podatka

Ni podatka

Ni podatka

1385

1385

TIC Cerknica

1153

1387

1216

3233

6989

TIC Bloke

Ni podatka

Ni podatka

Ni podatka

200

200

TIC MERCATOR Postojna

Ni podatka

Ni podatka

1458

3863

5321

TIC Galerija Postojna

Ni podatka

2501

2240

5221

9962

skupaj

1728

4431

5253

14176

25588

TIC-i so precej slabše obiskani kot osrednje znamenitosti. Leta 2015 je imel najvišji obisk TIC Galerija Postojna (5221),
sledita TIC Mercator Postojna (3863) in TIC Cerknica (3233). TIC Ilirska Bistrica statistiko vodi šele od leta 2015, ko je
zabeležil 1385 obiskovalcev.
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občini trenutno stagnira, s čimer ponuja odgovor na zaznane izzive. Velika priložnost
so tudi bližnje dobro obiskane kulturne in naravne znamenitosti, ki letno pritegnejo

Analiza turističnega obiska v občini Ilirska Bistrica med letoma 2010 in 2015 kaže trend

skoraj milijon obiskovalcev.

rasti prihodov in prenočitev. Število letnih prenočitev se je v tem obdobju gibalo med
3630 in 5121 (+ 41 %), število prihodov pa med 2076 in 3412 (+ 64 %). V primerjavi s

4.4 ANALIZA ORGANIZIRANOSTI TURIZMA

Slovenijo prenočitve in prihodi v Ilirski Bistrici naraščajo dvakrat hitreje, v primerjavi s
primorsko-notranjsko regijo pa v Ilirski Bistrici prenočitve rastejo hitreje, medtem ko

Javni sektor

prihodi malce počasneje.

Za turizem v občini je zadolžen Oddelek za gospodarstvo in finance, ki skrbi tudi za
gospodarstvo in kmetijstvo. TIC Ilirska Bistrica je samostojen zavod, v okviru katerega

Prihodi in prenočitve prek leta niso enakomerno razporejeni. Število turistov močno

delujeta TIC v Domu na Vidmu in TIC na Premu.

naraste v poletnih mesecih; samo avgusta je ustvarjena kar tretjina vseh letnih prenočitev. Povprečna doba bivanja znaša 1,6 dni, kar je močno pod slovenskim povprečjem

Zasebni sektor

2,6 dni. Stopnja zasedenosti prenočitvenih zmogljivosti je 4,6 %, slovenska 24 %. Šte-

V občini je več manjših ponudnikov namestitvenih kapacitet in gostinskih storitev. Na

vilo prihodov in prenočitev tujih gostov narašča, medtem ko ostaja število slovenskih

spletni strani TIC Ilirska Bistrica je navedenih 22 ponudnikov lokalnih pridelkov in iz-

gostov enako. S precej gotovosti lahko zaključimo, da prenočitve ustvarjajo predvsem

delkov (zelenjava, sadje, mlečni izdelki, mesnine, čebelji in ročni izdelki ...), ki jih pride-

tranzitni gostje, ki v občini prenočijo na poti do Jadranske obale.

lovalci in proizvajalci ponujajo na kmetijski tržnici.
Ponudniki turističnih storitev v občini niso povezani.

Osrednji bližnji atrakciji, Postojnska jama in park Škocjanske jame, sta leta 2015 pri-

Pomembno vlogo pri regionalnem razvoju občine ima regionalna razvojna agencija

vabili prek 800.000 obiskovalcev. Obisk turistično informacijskih centrov je občutno

RRA Zeleni kras, d. o. o.

manjši; leta 2015 so imeli vsi TIC-i Zelenega Krasa skupaj le nekaj več kot 14.000
obiskovalcev.

Nevladni sektor
Pomembnejši predstavniki nevladnega sektorja v občini so KD Tuščak Bač, KTD Pre-

Kljub izrazito hitri rasti prihodov in prenočitev pa so številke v Ilirski Bistrici še vedno

garje, KTEŠD Alojzij Mihelčič Harije, KD Podgrad, TD Ilirska Bistrica, Društvo Ahec

zanemarljive. Zato je vlaganje v razvoj turistične infrastrukture in produktov ter trženje

Jasen, KD grad Dolnji Zemon, PD Snežnik Ilirska Bistrica in Tekaško društvo Bistrc

potrebno in upravičeno. Ocenjujemo, da bo posebno pozornost treba nameniti razvoju

Ilirska Bistrica.

izvensezonskih produktov in z njimi zapolniti prazne kapacitete izven glavne poletne
sezone.
Kolesarski turistični produkt obiskovalce v destinaciji zadrži več dni, zmanjšuje odvisnost od glavne sezone in primarno cilja na slovenske obiskovalce, katerih število v
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4.5 ILIRSKA BISTRICA KOT KOLESARSKA TURISTIČNA DESTINACIJA
4.5.1 Analiza ponudbe
INFRASTRUKTURA ZA KOLESARJENJE
infrastruktura za kolesarjenje

V občini ni namenske infrastrukture za kolesarjenje. Kolesariti je mogoče po razvejani mreži manj prometnih asfaltnih
in makadamskih cest in poti, ki pa bi jih bilo treba oblikovati v smiselne ture in ustrezno označiti. Območje je sicer
zaradi strateške lege privlačno za kolesarje popotnike, vendar bi bilo zanje treba oblikovati poti, ki ne bi potekale
po glavnih in za kolesarje nevarnih prometnicah. Na Snežniku je nekaj enoslednic, po katerih pa vožnja uradno ni
dovoljena. Obstoječa infrastruktura tako danes pritegne predvsem lokalno prebivalstvo in kolesarje iz bližnje okolice.

raznolikost kolesarske infrastrukture

Cestna infrastruktura in poti so primerne predvsem za turne kolesarje in kolesarje popotnike. Razgiban relief omogoča raznolike kolesarske izkušnje različnih težavnostnih stopenj.

poti, ki omogočajo dve- do tridnevno kolesarjenje

Razvejana mreža asfaltnih in makadamskih poti nudi večdnevno kolesarjenje predvsem turnim kolesarjem in kolesarjem popotnikom. Za preostale tipe kolesarjev primerne infrastrukture za večdnevno kolesarjenje ni.

dostopnost

Občina kljub svoji strateški legi ni povezana s sodobno prometno infrastrukturo. Z regionalnega vidika so kolesarska
izhodišča v središču občine in na ključnih strateških točkah precej lahko dostopna.

kolesarjem prijazen javni promet

Kolesarjem prijazen javni promet do občine oz. znotraj nje je okrnjen in omejen na ponudbo Slovenskih železnic, ki
dvakrat dnevno omogočajo transport koles na relaciji Postojna - Ilirska Bistrica.

razpoložljivost informacij o kolesarjenju pred prihodom

Nekaj osnovnih informacij o kolesarjenju je dostopnih na spletnih straneh TIC Ilirska Bistica in na zemljevidu MTB
park Notranjska iz leta 2006. Tri kolesarske poti so omenjene v naslednjih vodnikih: Veliki kolesarski vodnik po Sloveniji, Družinski kolesarski vodnik in Vodnik Strme kolesnice. Še nekaj dodatnih informacij je na voljo nestrukturirano
in razpršeno.

razpoložljivost informacij na terenu

Kolesarske poti na terenu niso označene; izjema so tri kolesarske poti na Mašunu, pa tudi te označbe so dotrajane
in potrebujejo obnovo. Označene so nekatere znamenitosti.

vzdrževanje infrastrukture

Namenskih kolesarskih poti v občini ni. Cestno infrastrukturo, ki jo uporabljajo tudi kolesarji, vzdržujejo upravljavci
cest.

dogodki

V preteklosti je bilo v občini nekaj kolesarskih dogodkov in tekmovanj, med njimi Brkinski maraton, ki pa niso oz. ne
dosegajo večje prepoznavnosti. Decembra 2016 je na Črnih njivah prvič potekalo ciklokros tekmovanje, ki je štelo za
Pokal Slovenije in Zimsko ligo.
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KOLESARSKA IZKUŠNJA
edinstvena narava in znamenitosti

Relief je zelo razgiban. Mesto Ilirska Bistrica je središče občine in loči Snežniško hribovje na vzhodu, Brkine na
zahodu in ravninski del, ki poteka od severa proti jugu. Poleg geografske raznolikosti in panoramskih razgledov
so v občini tudi naravne in kulturne znamenitosti. Najbolj prepoznan je Snežnik (najvišji nealpski vrh), ki s svojimi
strnjenimi gozdovi nudi atraktivno kolesarsko doživetje, ter Sviščaki, Mašun, slapa Sušec in Kukčev slap, reka Reka,
Podtaborska stena, gradova Prem in Kalec.

kolesarjem prijazne namestitve

V občini trenutno ni kolesarjem prijaznih namestitev.

pestrost gostinske ponudbe in prilagojenost kolesarjem

Gostinska ponudba je povprečna in namenjena predvsem lokalnemu prebivalstvu in tranzitnim gostom. Tradicionalno in bolj kakovostno kulinariko najdemo na turističnih kmetijah, na primer na kmečkem turizmu Jenezinovi, turistični
kmetiji Ivankotovi in v gostilni Škorpion. Ponudba ni prilagojena kolesarjem.

podporne storitve

Z izjemo kolesarskih trgovin trenutno ni podpornih storitev za kolesarje.

kakovostno vodenje

Čeprav v občini so kolesarski vodniki z licenco, organizirano vodenje trenutno ni zagotovljeno.

vključenost in podpora lokalne skupnosti

V občini so nekateri posamezniki kolesarjenje že prepoznali kot obetaven turistični produkt, medtem ko za širšo
skupnost to še ne velja. Kolesarji so se začeli združevati v formalne skupine, kot je turnokolesarski odsek pri lokalnem planinskem društvu (uradno ustanovljen februarja 2017).

močna kolesarska destinacija

Občina še ni prepoznana kot kolesarska destinacija. Kolesarji ne prepoznavajo njenih edinstvenih razlikovalnih prednosti.

usklajeno trženje in promocija

Trženje in promocija kolesarjenja trenutno nista formalno urejena in poenotena, njuna raven je zanemarljiva.

specializirane agencije

V občini ni specializirane agencije, ki bi kolesarjem zagotavljala podporne storitve, kot so prevoz prtljage, vodenje
ipd. V občini ni niti drugih agencij.

izobraženi in osveščeni turistični ponudniki

V občini trenutno ni izobraženih in osveščenih turističnih ponudnikov, ki bi nudili informacije o kolesarskih poteh.

4.5.2 Analiza vrzeli

turnih kolesarjih, ki za kakovostno izkušnjo potrebujejo namensko infrastrukturo. Enoslednice, osnovna infrastruktura turnih in gravitacijskih kolesarjev, v občini sicer so,

Kolesarski turizem je ena izmed najbolj razširjenih športnih akivnosti in eden izmed

vendar vožnja po njih ni pravno, okoljsko in lastniško urejena. Ker večinoma potekajo

najhitreje rastočih segmentov v turizmu. V občini Ilirska Bistrica zanimanje za kole-

po obstoječih planinskih poteh (npr. Evropska pešpot) ali gozdnih vlakah, prihaja pri

sarjenje narašča tako med lokalnim prebivalstvom kot med turisti. Nekateri kolesarji,

njihovi rabi tudi do degradacije okolja in sporov s preostalimi uporabniki. Obstoječe

na primer cestni, popotniki in deloma tudi turni, lahko uporabljajo obstoječo cestno

enoslednice so le provizorično urejene in nimajo organiziranega sistema vzdrževanja.

infrastrukturo, ki pa ne nudi kakovostne kolesarske izkušnje. Razkorak med obstoječo
infrastukturo ter potrebami in željami je še večji pri gravitacijskih, družinskih in deloma

Kolesarska infrastruktura v občini trenutno zajema razgibane asfaltne in makadamske
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ceste in poti, ki so primerne predvsem za srednje in bolj izkušene turne kolesarje, med-
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tem ko so fizično slabše pripravljeni kolesarji omejeni na porečje reke Reke, Brkine ter
območje Sviščakov in Mašuna.

Kljub naraščajočemu povpraševanju lokalnega prebivalstva in obiskovalcev po kolesarskih turističnih in rekreativnih produktih, ti v občini Ilirska Bistrica ne izkoriščajo

Poleg vrzeli pri kolesarski infrastrukturi smo zaznali tudi vrzel pri celostni kolesarski

naravnih in drugih danosti. Namenske infrastrukture za kolesarjenje ni oz. ni urejena,

turistični ponudbi. Kolesarskih turističnih produktov v občini namreč ni. Manjkajo spe-

zato so kolesarske izkušnje vezane na obstoječo cestno infrastrukturo in poti. Zaradi

cializirane namestitve za kolesarje, za katere se po raziskavi nemške revije Bike iz

razgibanosti terena je večina izkušenj primerna za srednje in bolj izkušene turne kole-

leta 2014 odloča več kot tretjina kolesarjev. V občini ni niti kampa, ki med kolesarji

sarje, le redka območja tudi za fizično slabše pripravljene. Na spletni strani TIC-a so

sodi med najbolj priljubljene tipe namestitev. Za razvoj oziroma prilagoditev obstoječe

sicer opisane nekatere kolesarske poti, a te ne zadovoljujejo potreb ciljnih skupin. Na

ponudbe potrebam kolesarjev bo treba ponudnike ustrezno izobraziti. Spodbuditi jih

terenu so označene le tri trase na Mašunu, odsek SKTP pa je v postopku označevanja.

bo treba k certificiranju kolesarjem prijaznih namestitev po shemi Slovenske turistične
organizacije, ki je bila osvežena leta 2014. Za razvoj kolesarskega turizma so zanimive

Sekundarna turistična ponudba ni prilagojena kolesarjem, šibke so tudi trženjske ak-

turistične kmetije, ki gostom nudijo želene pristnejše izkušnje.

tivnosti. Kolesarskih izkušenj v občini večina kolesarjev ne pozna. Razvoj kolesarskih
turističnih produktov bo tako zahteval celosten pristop in razvoj vseh področij kolesar-

Z izjemo dveh kolesarskih trgovin v občini ni kolesarjem prijaznih storitev, kot so prevoz koles ali prtljage, kolesarjem prijazen javni prevoz, shranjevanje prtljage, pranje
koles, vodenje itd. V sodelovanju s ponudniki bi bilo treba povečati pogostnost kolesarjem prijaznega javnega prevoza in ga z vlaka razširiti tudi na avtobuse in kombije.
Lokalne ponudnike bo treba izobraževati o potrebah kolesarjev in jih v sodelovanju z
občino spodbuditi k snovanju kolesarjem prijazne ponudbe.
Večina slovenskih in tujih kolesarjev ne (pre)pozna izkušenj, ki jih kolesarjem ponuja občina. Destinacija nima destinacijske znamke, trženjske aktivnosti in materiali so
omejeni. Ob razvoju kolesarskih turističnih produktov bo tako treba poskrbeti tudi za
promocijo med ciljnimi skupinami in zagotoviti kakovostne in lahko dostopne podatke.
Število kolesarskih dogodkov in njihov doseg sta omejena, vendar se stanje z organizacijo nekaterih tekmovanj, ki štejejo za slovenski pokal, izboljšuje.
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skega turizma, od infrastrukture do sekundarne ponudbe in trženja.
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5. ANALIZA PRIMARNIH PODATKOV
5.1 ANALIZA ANKETE MED SLOVENSKO GOVOREČIMI KOLESARJI

•• Kot najpomembnejši razlog za kolesarjenje v občini Ilirska Bistrica so kolesarji
navedli bližino doma (62 %), sledijo narava (51 %), poti za kolesarjenje (34 %) ter kul-

Anketo med slovensko govorečimi kolesarji smo izvajali med aprilom in julijem 2016.
V njej je sodelovalo 240 kolesarjev, ki so večinoma že kolesarili v občini. Povezava na

turne in zgodovinske znamenitosti (6 %).
•• Večina kolesarjev se je odločila za kolesarjenje v Ilirski Bistrici po priporočilu prijatel-

anketo je bila objavljena na specializiranih spletnih portalih MTB.si in Bicikel.com.

jev (47 %). Preostali razlogi, kot so dogodki, prireditve, promocijski materiali, kolesarski

V nadaljevanju predstavljamo nekaj najpomembnejših ugotovitev, ki so nam pomagale

mediji, spletne strani in forumi, niso pomembno vplivali na odločitev.

pri pripravi strategije. Podrobnejše poročilo je v prilogi.

•• Večina kolesarjev je kolesarila po makadamskih cestah (75 %), sledijo enoslednice in
gozdne vlake ter asfaltne ceste.

•• Večina (57 %) kolesarjev je kot glavni razlog, zakaj še niso obiskali Ilirske Bistrice,
navedla pomanjkanje informacij. Na drugem mestu je oddaljenost (29 %) in na

Graf 8 – najpogostejše pozitivne izkušnje ob kolesarske obisku občine Ilirska Bistrica,

tretjem pomanjkanje infrastrukture (14 %).

vir: anketa med slovsneko govorečimi kolesarji

Graf 7 – najpomembnejši razlogi kolesarjev, da še niso obiskali občino Ilirska Bistrica,
vir: anketa med slovensko govorečimi kolesarji
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•• Skoraj 70 % kolesarjev občino obišče manj kot trikrat letno.

•• Najpogostejše edinstvene razlikovalne prednosti so velike gozdnate površine (64

•• Povprečen kolesarski izlet traja 1-3 ure (54 %). Več dni kolesari 1 % anketirancev.

%), raznolikost poti in terena (61 %), območje medveda (28 %) in dolžina poti (20

•• Večina kolesarjev je uporabila gostinske storitve (63 %), sledijo pohodništvo (44 %) ter

%).

prireditve in ogled znamenitosti (dobrih 20 %).
•• Več kot 90 % kolesarjev se namerava vrniti in bi kolesarjenje v občini priporočili prijateljem.

Graf 10 – najpogostejše edinsktvene razlikovalne prednosti občine Ilirska Bistrica, vir:
anketa med slovsneko govorečimi kolesarji

•• Med pozitivne kolesarske izkušnje so se uvrstili razgiban teren (72 %), velika gozdnata
območja (65 %), panoramski razgledi (64 %), raznolikost poti (60 %) in število poti,
primernih za kolesarje (59 %).

80

•• Negativne značilnosti so slaba označenost poti (56 %), pomanjkanje specializirane
ponudbe za kolesarje (54 %), malo zemljevidov in sledi GPS (31 %).
Graf 9 – najpogostejše negativne izkušnje ob kolesarske obisku občine Ilirska Bistrica,
vir: anketa med slovsneko govorečimi kolesarji
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Graf 11 – najpogostejše želje že obstoječih kolesarskih gostov v občine Ilirska Bistrica,

Graf 12 –struktura obstoječih kolesarskih gostov v občini Ilirska Bistrica, vir: anketa

vir: anketa med slovsneko govorečimi kolesarji

med slovsneko govorečimi kolesarji
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•• Vprašani kolesarji si v občini želijo predvsem mrežo namenskih enoslednic (34 %)
in označitev tur po makadamskih poteh (30 %).
•• Najbolj prepoznana občinska znamenitost je Snežnik (70 %).
•• Največ respondentov prihaja iz osrednje Slovenije (31 %), sledi južna Primorska
(29 %) in Notranjska (15 %).
•• 42 % anketirancev se je opredelilo za turne kolesarje, 21 % za cestne kolesarje,
15 % za kolesarske popotnike, 14 % za gravitacijske kolesarje in 7 % za družinske
kolesarje.

21%

Proge za spust z
organiziranim
prevozom

•• 70 % respondetov kolesari večkrat tedensko.
•• Anketiranci kolesarijo še po južni Primorski (59 %), Notranjski (56 %), osrednji Sloveniji (51 %), severni Primorski (46 %), Gorenjski (42 %) in tujini (38 %).
•• 55 % kolesarjev se je opredelilo za izkušene, 30 % za srednje izkušene, 9 % za
začetnike in 5 % za tekmovalce.
•• Najpogostejši razlog za kolesarjenje je preživljanje časa na prostem in v naravi (44
%), sledi fizična aktivnost (24 %).
•• Statistično je bolj verjetno, da so v zadnjem letu v Ilirski Bistrici kolesarili kolesar41

ski popotniki (skoraj 100 %), sledijo cestni in turni kolesarji (60 % in več), najmanj

Graf 14 – zadovoljstvo s stanjem turizma v občini Ilirska Bistrica, vir: anketa med člani

družinski in gravitacijski kolesarji.

delovne skupine

•• V povprečju so s kolesarsko izkušnjo v občini Ilirska Bistrica najbolj zadovoljni tur-

5

ni kolesarji (7,8), sledijo jim cestni kolesarji in kolesarski popotniki (6,9). Povprečna
ocena zadovoljstva s kolesarsko izkušnjo v občini Ilirska Bistrica je 7,3.

4

Graf 13 – zadovoljstvo s kolesarsko izkušnjo glede na tip kolesarja v občini Ilirska Bistrica, vir: anketa med slovsneko govorečimi kolesarji
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Na tej isti lestvici je povprečna ocena priložnosti, ki jih Ilirska Bistrica nudi za nadaljnji

3

razvoj turizma, 4,1.

2

Neizkoriščen turistični potencial člani delovne skupine pripisujejo naslednjim na-

1

ravnim in drugim danostim:

0

Turni kolesarji

Cestni kolesarji

Kolesarski popotnik

•• Pokrajina: raznovrsten teren, kot je kraški svet, neokrnjena narava in pokrajinske
danosti, kot so Brkini, Snežnik, Snežniško pogorje, planinske in gozdne poti, gozdovi,

5.2 ANALIZA ANKETE MED ČLANI DELOVNE SKUPINE

Sviščaki, jame ipd.
•• Strateška lokacija: tranzitno območje na prehodu s celine v Sredozemlje, bližina razvitih

Anketa med osemnajstimi člani delovne skupine je prinesla nekaj pomembnih zaključkov:

•• Voda: jezeri Mola in Klivnik, izvir reke Reke, slap Sušec, bližina morja.

•• Na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni zelo slabo, 5 pa zelo dobro, znaša povprečna ocena zadovoljstva s stanjem v turizmu v občini 2,1. Ravno toliko znaša tudi
povprečna ocena zadovoljstva s številom turistov, ki obiščejo destinacijo.
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turističnih destinacij in atrakcij.
•• Podnebje: ugodno in raznovrstno (celinsko/sredozemsko).
•• Kulturna dediščina: park Nade Žagar, stari del mesta, ostanki rapalske meje, Hrib svobode, Prem (vas in grad), arheološka najdišča.

O gradnikih kolesarskega turizma so člani povedali:
•• Manj obljudenih, dovolj širokih asfaltnih cest je v občini veliko, predvsem na območju
Brkinov in Čičarije. Med najbolj znanimi potmi so Slemenska cesta, Jelšane, Sviščaki,
pot ob Reki oz. proti izviru Reke, Zgornja Pivka, Tatre, Kočarija, Ilirska Bistrica-Pregarje-Prelože-Prem, Knežak-Koritnice-Mašun, Trpčane-Zabiče-Sušak-Fabci.
•• Enoslednic, primernih za kolesarjenje, je dovolj, a niso ustrezno urejene. Nekatere po-

jezera …), kulturno-zgodovinskimi spomeniki in znamenitostmi (grad Prem, Snežnik,
Kalec, ruševine gradov, ostanki žag, staro mestno jedro, rojstne hiše kulturnikov, partizanska bolnica Zalesje itd.), ki nudijo priložnost za nadaljnji razvoj turizma.
•• Dopolnilna ponudba za kolesarje obstaja, vendar bi bilo treba izboljšati predvsem
storitve izposoje koles in kolesarskega vodništva. Med večje izzive sodi prevoz koles
do Ilirske Bistrice z javnimi prevoznimi sredstvi.

tekajo po planinskih poteh, druge čez zasebne parcele ali naravovarstvena območja.

•• Zemljevidi, sledi GPS, oznake na terenu, opisi, informativne table ipd.: Glavne

Največ enoslednic je v Brkinih, na Snežniku in njegovih gozdovih, v Črnih njivah, na

znamenitosti so označene s tablami in označbami Zelenega Krasa. Najbolj uporabne

Ahecu, Kozleku in Sviščakih.

so kolesarske informacije s spleta. Anketiranci menijo, da je treba dostop do infor-

•• Kolesarskih tur (odsekov) po makadamskih cestah je veliko: Brkini, Snežniški gozdovi
oz. Snežniško-Javorniški masiv, Čičarija, Tatre, Kozjane, Knežak, Bač, okolica utrdb
alpskega zidu, Sviščaki (območje učne poti), Mašun, območje Reke, Zabiče, Okroglina, Ostrožno Brdo- bolnica Zalesje - Šmagur -Prelože - Brce, Gomanci, Strelišče,
območje okoli jezer, Leskova dolina itd.
•• Edinstvenih poti in cest s panoramskimi razgledi, urejeno naravo in znamenitostmi je
precej. Ob poteh so znamenitosti, kot je partizanska bolnica Zalesje, Volovja reber, pot
na Pregarje, Kettejeva pot, Sviščaki - planinski dom oz. učna pot. Preostale poznane
poti so območje slapa Sušec, območje presihajočih in umetnih jezer, okolica gradov
(Prem, Gradina), Goljaki, Mašun (učna pot), pobočje Kozleka, Brkinska slemenska
cesta, Mašun, Orlovica, Grčoveč, Gomanci, Mirin, Goljak, Kozjane, Golac idr.
•• Največ gostinske ponudbe je v mestu Ilirska Bistrica in ob glavnih prometnicah, medtem ko je drugod ponudba skromnejša. Nekatere turistične kmetije, kot sta Bubec in
Ivankotovi, in planinski dom Sviščaki sicer ležijo na zanimivih »odročnih« območjih.
Mnenja anketirancev glede gostinske ponudbe se precej razlikujejo; nekateri jo opisujejo kot odlično, drugi kot slabšo.
•• Kolesarjem prijazna namestitev: Ponudnikov prenočišč je malo, vendar (po mnenju
nekaterih) dovolj glede na povpraševanje. Med ponudniki namestitev ni hotelov, so pa
penzioni in turistične kmetije. Ponudba ni prilagojena kolesarjem.
•• Naravne in kulturne znamenitosti: Občina je bogata z naravnimi danostmi (Snežnik,
Sviščaki, Mašun, slapa Sušec in Kukčev slap, Reka, Podtaborska stena, kraški pojavi,

macij močno izboljšati.
•• Lokalni kolesarski klubi obstajajo kot amaterska, neformalna združenja oz. so v nastanku.
•• Pomembnejši dogodki in prireditve: Kolesarski vzpon na Mašun, pohodi (npr. po
Kettejevi poti), pustni karneval, Bučjada, Gobarski praznik, tekma v slalomu na rolerjih, Bistriški tek idr.
•• Trženjskih aktivnosti je premalo. Promocijsko sta najmočneje podprta grad Prem in
pohodniške poti (npr. Snežnik). Nosilca trženja sta RRA Zeleni Kras in TIC.
•• Identiteta kolesarskih produktov bi morala temeljiti na naslednjih edinstvenih značilnostih:
•• Naravne danosti, predvsem Snežnik in Brkini, v prepletu s kulturno-zgodovinskimi
spomeniki in zgodbami, kot so ostanki rapalske meje, gradovi oz. njihovi ostanki, pot
Turkov, rojstni kraj Dragotina Ketteja.
•• Geografska lega v bližini hrvaškega morja in mest, pa tudi najpomembnejših slovenskih znamenitosti, kot sta Postojnska jama in park Škocjanske jame.
•• Neokrnjena narava, kot so snežniški gozdovi, z razvejanimi makadamskimi potmi,
odličnim podnebjem in številnimi priložnostmi za spoznavanje flore in favne (ris, medvedi, divji petelin).
•• Razgiban teren s številnimi naravnimi znamenitostmi.
•• Sadjarska tradicija (Brkini) in ponudba lokalnih pridelkov (žganje, suho sadje ...).
•• Kakovostne makadamske ceste in relativno nizka gostota prometa, kar v kombinaciji
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z raznolikim terenom nudi odlično izhodišče za več tipov kolesarjenja.
Člani delovne skupine so soglašali, da ima turizem v destinaciji velik, a še neizkoriščen
potencial. Čeprav lahko ponudba že danes zadovolji določen tip kolesarjev, verjamejo,
da je nadaljnji razvoj infrastrukture, znamenitosti in dodatne ponudbe nujen. Največji potencial ima po njihovem mnenju turno kolesarjenje, sledijo kolesarji popotniki in cestno
kolesarjenje.
ZAKLJUČEK:
Mnenja članov delovne skupine se skladajo z mnenji slovensko govorečih kolesarjev iz ankete. Večina kolesarjev, ki še niso obiskali Ilirske Bistrice, je kot glavni razlog za to navedla
pomanjkanje informacij (57 %), kot najpomembnejši razlog za kolesarski obisk pa bližino
doma, naravo, poti za kolesarjenje ter kulturne in zgodovinske znamenitosti. Velika večina
anketirancev kolesari po makadamskih poteh, najbolj pogrešajo namenske enoslednice.
Destinacijo poznajo predvsem po Snežniku. Kot pozitivne destinacijske značilnosti navajajo razgiban teren, velika gozdnata območja, panoramske razglede, raznolikost in številčnost poti, kot negativne pa slabo označenost, pomanjkanje specializirane kolesarske
ponudbe ter pomanjkanje zemljevidov in sledi GPS. V povprečju so s kolesarsko izkušnjo
najbolj zadovoljni turni kolesarji, sledijo jim cestni kolesarji in kolesarji popotniki.
Člani delovne skupine so trenutno stanje na področju turizma ocenili s povprečno oceno
2,1, priložnosti za razvoj turizma pa s 4,1. Razvoj kolesarskega turizma ocenjujejo kot
smiseln in upravičen. Analizi sta pokazali, da ima največji razvojni potencial segment turnih
kolesarjev, saj v destinaciji že danes obstaja razvejana mreža njim primernih, raznolikih (večinoma makadamskih) cest in poti s panoramskimi razgledi, po katerih je vožnja s kolesom
dovoljena. Turni kolesarji so s kolesarsko izkušnjo v občini v primerjavi z drugimi segmenti
kolesarjev tudi nadpovprečno zadovoljni in so najboljši ambasadorji kolesarskega turizma
v občini.
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6. SEGMENTACIJA KOLESARSKEGA GOSTA
S kolesarskim turističnim produktom nagovarjamo kolesarskega gosta, ki skrbi za

jev, med katere sodijo predvsem občasni kolesarji (npr. družine). Ti destinacije primar-

dobro počutje in aktivno preživlja svoj prosti čas. V destinacijo prihaja na enodnevni

no ne obiščejo zaradi kolesarjenja. Najpogosteje kolesarijo v domačem okolju, imajo

izlet, na daljše kolesarske počitnice ali pa počitnice dopolnjuje s kolesarskimi aktiv-

osnovne kolesarske spretnosti in so slabše fizično pripravljeni. Sledijo jim strastni ko-

nostmi. Potuje počasi in potrebuje popolno oskrbo lastnih potreb, od ustrezne hrane

lesarji oziroma navdušenci, ki kolesarjenju namenjajo veliko časa in strasti. Čeprav

in pijače do prenočišča, prevozov in podpornih storitev. Ker je počasen, v destinaciji

tudi oni pogosto potujejo iz drugih vzgibov, pa izbirajo destinacije, ki omogočajo tudi

preživi več časa (povprečno tri dni), kolesarske aktivnosti pa rad združuje z doživetji,

kolesarjenje. Za strastne kolesarje je značilno, da najmanj enkrat letno odpotujejo z

ogledi in aktivnostmi. V destinaciji je lahko nastanjen na enem mestu in opravlja dnev-

namenom kolesarjenja. Imajo napredne kolesarske spretnosti in so dobro fizično prip-

ne izlete ali pa se premika zvezno in vsako noč prenoči drugje. Potuje individualno ali v

ravljeni. Športni kolesarji kolesarijo skoraj dnevno, večina je tekmovalno aktivnih. Po-

manjših skupinah. Rad je neodvisen. Je pripadnik srednjega ali višjega srednjega sloja,

tujejo predvsem z namenom kolesarjenja. So izjemno dobro fizično pripravljeni in imajo

ima svoje kolo in pričakuje urejeno kolesarsko infrastrukturo. Pri izbiri destinacije mu je

odlične kolesarske spretnosti.

pomembna bogata in zanimiva ponudba ob poteh (kulturne in naravne znamenitosti,
ponudba za otroke, dobra kulinarika ipd.). Večina kolesarskih gostov v Sloveniji je do-

Čeprav je navdušencev in športnih kolesarjev veliko manj kot kolesarjev rekreativcev,

mačih, prihajajo pa tudi iz Avstrije, Nemčije, Italije, Velike Britanije, držav Beneluksa

pa pomembno vplivajo na kolesarsko podobo destinacije, saj so njeni zagovorniki in

in Skandinavije.

ambasadorji. Destinacija mora prepoznati in čim bolje zadovoljiti zahteve in potrebe
omenjenih skupin.

Glede na tip kolesarjenja lahko opredelimo tip kolesa in vrsto podlage:
1.

2.
3.

Kolesar popotnik, ki uporablja pretežno treking kolo, vozi po asfaltnih cestah in

Tabela 12 – segmentacija kolesarskega gosta

makadamih, ki večinoma potekajo po namenski infrastrukturi (t. i. kolesarskih po-

skupina

tržni potencial

motiv

tip

teh). Primer take poti je obrečna kolesarska pot od Kranjske Gore do Rateč.

rekreativci

velik

sekundarni

družinsko, kolesar množični

Cestni kolesar, ki uporablja cestno kolo oziroma ”specialko”, vozi po obstoječem

popotnik, turni ko- rabniki

cestnem omrežju z dobro (utrjeno) asfaltno površino.

lesar

Turni kolesar, ki uporablja cross country ali all mountain gorsko kolo, večinoma
vozi po že obstoječih gozdnih, poljskih in pohodniških poteh. Pri spustih uporablja

navdušenci

srednji

primarni
sekundarni

predvsem enoslednice (single trail).
4.

Družinski kolesar kolesari z družino in otroki, za kar potrebuje namensko infrastrukturo.

Kolesarje delimo tudi glede na njihovo udejstvovanje. Največ je rekreativnih kolesar-

upo-

/ kolesar popotnik, zagovorniki
turni kolesar, cestni kolesar, gravi-

Gravitacijski gorski kolesar, ki uporablja kolo za spust ali freeride, vozi po tehnično

tacijski kolesar

zahtevnih enoslednicah, potrebuje pa tudi namensko infrastrukturo .
5.

vloga

športni kole- majhen, a vpli- primarni

turni kolesar, ce- ambasadorji

sarji

stni kolesar, gravi-

ven

tacijski kolesar
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6.1 SEGMENTACIJA KOLESARJEV V OBČINI ILIRSKA BITRICA
kolesar popotnik
prednosti

cestni kolesar

turni kolesar

gravitacijski gorski kolesar

družinski kolesar

Strateška lega z možnimi povezavami na bližnje ob- Možnost povezav na bližnje Veliko manj prometnih makadamskih poti in cest.

V destinaciji ostanejo tudi več dni, če Ohranjeno naravno oko-

čine in regije ter uveljavljene destinacije in turistične občine in regije.

je le na voljo dovolj primerne infra-

Panoramski razgledi.

znamenitosti.

Manj prometne asfaltne ces- Povezave na bližnje občine in regije.

strukture.

Ugoden relief za kolesarjenje s severa proti jugu.

te na zahodu.

Lokalna turnokolesarska skupnost.

Lahek dostop do izhodišč morebitne

Cenovno ugodna ponudba.

Turni kolesarji v destinaciji ostanejo dlje.

namenske infrastrukture na Snežniku.

Ugodno podnebje.

Ohranjeno naravno okolje Snežnika.

lje Snežnika.

Redka poselitev.
Razgiban in raznolik teren.
slabosti

Večinoma gre za tranzitne goste – ni ponudbe, ni uve- Cestni kolesarji so v tranzitu

Javni prevoz ni prilagojen prevozu koles.

Ni legalnih poti.

Malo primernih poti.

ljavljene destinacije v bližini.

in se med kolesarjenjem na- Neprepoznavnost destinacije.

Ni namensko zgrajenih poti.

Slabe oznake.

Javni prevoz ni prilagojen prevozu koles.

vadno ne ustavljajo.

Pomanjkanje oznak, vodnikov.

Spori s preostalimi uporabniki poti.

Ni turistične ponudbe za

Neprepoznavnost destinacije.

Ni privlačnih vzponov.

Pomanjkanje specializirane infrastrukture.

Ni organiziranega prevoza na izhodi-

otroke.

Pomanjkanje prilagojene turistične ponudbe.

šče spustov.

Premalo tras.
Pomanjkanje prilagojene turistične ponudbe.

Pomanjkanje prilagojene turistične

Območja ne preči nobena pomembnejša daljinska

ponudbe.

kolesarska pot.
Gostota prometa v poletni sezoni, nevarni cestni odseki.
priložnosti

Vzpostavitev povezav z bližnjimi bolje obiskanimi de- Oblikovanje dodatnih lokal- Povezovanje na obstoječe regionalne in daljinske turnoko-

Legalizacija vožnje po planinskih in

Izgradnja primernih kole-

stinacijami in znamenitostmi.

nih poti in navezava na regi- lesarske poti.

preostalih poteh.

sarskih stez in poti.

Postati destinacija za prenočevanje.

onalne.

Vzpostavitev sistema enoslednic.

Sredstva

Vključevanje v medregionalne trase.

Organizacija

Vključevanje naravnih in kulturnih znamenitosti.

tekmovanj.

Sredstva evropskih strukturnih skladov.
dogodkov

in Povezovanje s preostalimi segmenti turizma (kulinarika, Sredstva evropskih strukturnih skla-

evropskih

strukturnih skladov.

kultura …).

dov.

Povezovanje s preostali-

Možnost povezav z bližnjimi in hitro rastočimi kole-

Organizacija dogodkov in tekmovanj.

Organizacija dogodkov in tekmovanj.

mi segmenti turizma (ku-

sarskimi kraji in regijami. Povezovanje s preostalimi

Navazava na pot Trans Slovenia 2.

segmenti turizma (kulinarika, kultura …).

Oblikovanje mreže namenskih enoslednic.

linarika, kultura …).

Snežnik kot prepoznana točka z ohranjeno naravo.
Postati destinacija za prenočevanje.
nevarnosti

Hiter razvoj bližnjih konkurenčnih destinacij.

Pomanjkanje finančnih sredstev za iz-

Bližina destinacij z večjim

Pomanjkanje podpore lokalne skupnosti in deležni- ki pokrivajo potrebe tega se- Trenutna pravna ureditev vožnje v naravnem okolju.

gradnjo potrebne infrastrukture.

številom primernih poti.

kov pri oblikovanju kolesarjem prilagojene ponudbe.

Nepovezanost deležnikov.

Težave pri umeščanju namenske in-

Pomanjkanje

Lastništvo zemljišč.

frastrukture.

sredstev in drugih virov.

Hiter razvoj bližnjih konkurenčnih destinacij.

Razdrobljeno lastništvo.

Pomanjkanje namenske infrastrukture.

Tabela
13 – segmentacija glede na tip kolesarja
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Uspešne bližnje destinacije,
gmenta.

Pomanjkanje finančnih sredstev in drugih virov.

finančnih

6.1.1 Segmentacija glede na tip kolesarjenja

enoslednice. Ker turni (in deloma gravitacijski) kolesarji najraje uporabljajo enoslednice, bo
treba vožnjo po njih čim hitreje pravno in lastniško urediti, poti pa prilagoditi in ustrezno

Z analizo prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti (PSPN) bomo lažje opredelili

označiti.

glavno ciljno skupino.
Brez hitrega in pravilnega razvoja oz. umestitve enoslednic občina dolgoročno ne bo zaniZ ugotovitvami iz zgornje matrike lahko segmentom pripišemo tudi pomen in prilož-

miva za turne kolesarje, saj se v Sloveniji že vzpostavljajo konkurenčne destinacije, kot je

nosti za razvoj kolesarskega turizma:

npr. Kočevska. Ta nudi priložnost za skupno oblikovanje medregijskega produkta za turne
kolesarje z velikim potencialom tako na nacionalni kot celo mednarodni ravni.

Tabela 14 – pomen in priložnost razvoja kolesarskega turizma glede na tip kolesarja
tip kolesarjenja

pomen

priložnost

Strateška lega na poti do Kvarnerja in bližina prepoznanih destinacij nudita dobro izhodi-

turno

nacionalni

velika

šče za kolesarje popotnike, vendar bi bilo treba za ustrezno nagovarjanje tega segmenta

popotniško

nacionalni

srednja

razviti celovito ponudbo za večdnevno bivanje. Izziv je velik; destinacije trenutno ne prečka

cestno

lokalni

nizka

nobena daljinska kolesarska pot, glavne prometnice, po katerih kolesari večina kolesarjev

gravitacijsko

lokalni

nizka

popotnikov, pa so predvsem poleti zelo obremenjene in nevarne. Ker izgradnja namenske

družinsko

lokalni

nizka

daljinske kolesarske infrastrukture zaradi visokih stroškov vsaj kratkoročno ni realna, bo
treba poti speljati po manj prometnih cestiščih, pri tem pa nujno sodelovati z bližnjimi

ZAKLJUČEK
Matrika PSPN je potrdila ugotovitve anketirancev in članov delovne skupine, da je turno
kolesarjenje segment z največjim razvojnim potencialom.
Ohranjena narava Snežnika, redko poseljena območja, raznolik in razgiban teren, številne
manj prometne makadamske ceste in poti ter sekundarna infrastruktura najbolje zadovoljujejo prav potrebe turnih kolesarjev. Ker se povprečna starost v lokalni skupnosti sklada
z demografsko strukturo turnih kolesarjev, bomo z razvojem tega tipa turizma nagovarjali
tudi lokalno prebivalstvo.
Medtem ko bi razvoj infrastrukture za preostale segmente kolesarjev zahteval večje investicije, lahko turni kolesarji v prvi fazi uporabljajo kar obstoječo cestno infrastrukturo in

občinami in regijami ter oblikovati regijske trase z navezavami na bližnje daljinske trase.
Cestni kolesarji lahko trenutno kolesarijo po manj prometnih cestah predvsem v Brkinih, a
za fizično bolje pripravljene so obstoječe poti prekratke in prelahke, zato jih bo nujno povezati in oblikovati z bližnjimi občinami in regijami. Občina bo sicer težko postala prepoznavno izhodišče za cestno kolesarjenje; ti bodo večinoma ostali v vlogi tranzitnih gostov.
O enoslednicah, po katerih vozijo gravitacijski kolesarji, smo pisali že pri turnem kolesarjenju. Vožnja po enoslednicah trenutno ni pravno in lastniško urejena, njihova struktura ne
zadovoljuje potreb segmenta. Za razvoj gravitacijskega kolesarjenja bo nujna izgradnja namenske infrastrukture, ki se lahko deloma pokriva z infrastukturo za turno kolesarjenje. Pričakujemo, da bo imelo gravitacijsko kolesarjenje največji pomen za lokalno prebivalstvo.
Družinsko kolesarjenje temelji predvsem na utrjeni namenski infrastrukturi, ločeni od prometa. Ker takšne infrastrukture v občini trenutno ni, družinski kolesarji in kolesarji popotniki
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vozijo predvsem po manj prometnih cestah. Izgradnja namenske infrastrukture je draga, zato

V analizi priložnosti za razvoj kolesarskega turizma smo preučili različna geografska tržišča

je poti, ki bodo pogojno primerne za družinsko kolesarjenje, smiselno oblikovati po obstoječi

ter njihov trenutni, srednjeročni in dolgoročni potencial. Analiza je podlaga za opredelitev

cestni infrastrukturi.

glavnih trgov.

Večina kolesarjev trenutno ni seznanjena s priložnostmi za kolesarjenje v občini, kar lahko
izkoristimo v svoj prid, saj kolesarji radi odkrivajo nove destinacije. Seveda pa bo treba za
dvig prepoznavnosti zagotoviti ustrezno promocijo.
Med glavne nevarnosti za razvoj kolesarskega turizma sodijo predvsem pomanjkanje podpore lokalne skupnosti, pomanjkanje politične podpore in pomanjkanje finančnih sredstev.
Nekaj virov bi občina lahko pridobila na nacionalnih, bilateralnih in evropskih razpisih.
Poleg infrastrukture in specializiranih storitev je za kakovostno kolesarsko izkušnjo pomembna lokalna kolesarska skupnost. Ta se že oblikuje in postaja gonilo nadaljnega razvoja.
6.1.2 Segmentacija glede na trg prihoda
Obiskovalce delimo glede na izvor v pet glavnih skupin:
•• LOKALNI KOLESARJI iz občine Ilirska Bistrica in njene neposredne okolice.
•• REGIONALNI KOLESARJI iz primorsko-notranjske regije.
•• NACIONALNI KOLESARJI iz preostalih slovenskih regij.
•• KOLESARJI IZ SOSEDNJIH DRŽAV, kot so Avstrija, Italija in Hrvaška.
•• Kolesarji iz preostalih EVROPSKIH DRŽAV, predvsem Nemčije, ene izmed svetovnih
kolesarskih velesil. Nezanemarljivo število Nemcev poleti prečka občino na poti na Hrvaško.
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Tabela 15– segmentacija glede na trg prihoda
lokalni obiskovalci

regionalni obisko- nacionalni obiskovalci

obiskovalci iz sosednjih držav

obiskovalci iz preostalih evropskih držav

valci
prednosti

Bližina.

Lahek dostop.

Število

in

raznolikost Cenovna ugodnost.

Tranzitna destinacija na poti na Jadransko

Število in raznolikost poti.

Neposredna bližina uveljavljenih turističnih obalo.

poti.

destinacij in znamenitosti.

Neodkrita destinacija.

Navezave na bližnje Snežnik s floro in favno.

Tranzitna destinacija na poti na Jadransko

občine in turistične

obalo.

Bližina letališč Ronchi in Brnik.

destinacije.
slabosti

Nizka raba turistične in V neposredni bližini Neprepoznavnost.
preostale ponudbe.

Neprepoznavnost.

močni turistični cen- Nekaj že prepoznavnih Nekonkurenčna ponudba.

Neprepoznavnost.
Nekonkurenčna ponudba.

tri, ki že imajo nekaj kolesarskih destinacij.
kolesarske

ponud- V destinaciji ostanejo le

be.

nekaj ur in ne ustvarjajo

V destinaciji ostane- prenočitev.
jo le nekaj ur in ne
ustvarjajo

prenoči-

tev.
priložnosti

Lokalni

kolesarji

ambasadorji.

kot Povezovanje

z Z razvojem infrastruktu- Povezovanje z Italijo (Trst in okolica).

bližnjimi destinacija- re, storitev in trženjem Povezovanje s Hrvaško (Reka in okolica).

Kolesarski turizem kot mi in oblikovanje re- postati najpomembnej- Povezovanje s slovensko Obalo.
poslovna priložnost.

Z razvojem infrastrukture, storitev in trženjem
postati ena izmed destinacij pri večdnevnem
kolesarjenju po primorsko-notranjskem.

gionalne kolesarske ša turno kolesarska de- Povezovanje z glavnimi bližnjimi turističnimi Povezovanje z Italijo (Trst in okolica).
destinacije.

stinacija na primorsko- atrakcijami.
-notranjskem.

Povezovanje s Hrvaško (Reka in okolica).

Z razvojem infrastrukture, storitev in tr- Povezovanje s slovensko Obalo.

Skupna ponudba z uve- ženjem postati ena izmed destinacij pri Povezovanje z glavnimi bližnjimi turističnimi
ljavljenimi bližnjimi de- večdnevnem kolesarjenju po primorsko- atrakcijami.
stinacijami.
nevarnosti

-notranjskem.

Brez sodelovanja in in- Hiter razvoj kolesar- Hiter razvoj kolesarske- Hiter razvoj kolesarskega turizma v bližnjih Bližina bolj uveljavljenih destinacij.
teresa lokalnih kolesar- skega turizma v bli- ga turizma v bližnjih de- destinacijah in regijah.

Nepripravljenost bližnjih destinacij na pove-

jev bo razvoj težak.

zovanje (infrastruktura).

žnjih destinacijah.

stinacijah.

Bližina bolj uveljavljenih destinacij.
Nepripravljenost bližnjih destinacij na povezovanje (infrastruktura).
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ZAKLJUČEK
Slovenski gostje, ki primarno potujejo zaradi kolesarjenja, bodo sprva v destinacijo prihajali predvsem iz bližnjih občin in regij (obalno-kraška, osrednjeslovenska, goriška in
jugovzhodna Slovenije), dolgoročno pa bo razvoj kolesarskih produktov pritegnil tudi
kolesarje iz preostalih delov Slovenije.
Tuji gostje, ki primarno potujejo zaradi kolesarjenja, bodo sprva prihajali predvsem
iz Furlanije-Julijske krajine (Italija), Kvarnerja in Istre (Hrvaška), dolgoročno pa tudi iz
preostalih delov Italije in Hrvaške, sosednjih držav in Nemčije. Gostov od drugod bo
zanemarljivo malo.
Gostje, katerim kolesarjenje predstavlja sekundarni motiv za potovanje, bodo prihajali
predvsem iz Slovenije in vodilnih emitivnih trgov, kot so Italija, Avstrija, Nemčija, Hrvaška in Nizozemska (ti poleg Francozov, Belgijcev, Poljakov, Čehov in Švicarjev že
danes predstavljajo največji delež tranzitnih gostov). Ker ti gostje pogosto obiščejo
bližnje turistične atrakcije, bi bilo kolesarsko ponudbo smiselno navezati nanje.
Občina Ilirska Bistrica je za tuje kolesarje kratkoročno zanimiva predvsem kot tranzitna
destinacija, z nadaljnjim razvojem kolesarskih produktov pa ima priložnost, da se pozicionira kot cilj domačih in tujih kolesarjev v regiji.
Poleg organizacije edinstvenih in odmevnih prireditev bosta pomembni aktivnosti tudi
vzpostavitev regionalnega sodelovanja in vzpostavitev navezav na regionalne, medregionalne in meddržavne kolesarske poti.

6.2 Krovna matrika PSPN
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Za konec smo oblikovali krovno matriko PSPN občine Ilirska Bistrica kot kolesarske turistične destinacije.
PREDNOSTI

SLABOSTI

•• raznolikost poti in razgiban teren

•• kolesarjem neprilagojen javni prevoz

•• strateška lega

•• neprepoznavnost

•• ohranjena narava Snežnika

•• pomanjkanje oblikovanih poti

•• pestra favna in flora

•• pomanjkanje namenske infrastrukture

•• manj prometne stranske poti in makadamske ceste

•• pomanjkanje prilagojene turistične ponudbe

•• bližina uveljavljenih turističnih destinacij in znamenitosti

•• slabo razviti turistični produkti

•• sredozemsko in celinsko podnebje
PRILOŽNOSTI

NEVARNOSTI

•• razvoj podjetniškega sektorja

•• pomanjkanje finančnih sredstev in drugih virov

•• postati nosilec kolesarskega turizma v regiji

•• pomanjkanje podpore lokalne skupnosti

•• povezava z bližnjimi, že uveljavljenimi turističnimi destinacijami in znamenitostmi

•• trenutna pravna ureditev vožnje v naravnem okolju

•• rast trga tako v Sloveniji kot tudi v tujini

•• nepovezanost deležnikov

•• povezovanje z bližnjimi destinacijami in regijami

•• razdrobljeno lastništvo zemljišč

•• kolesarji iščejo nove destinacije

•• hiter razvoj bližnjih konkurenčnih destinacij

•• duh raziskovanja

•• neuresničevanje strategije

•• trenutna neprepoznavnost - nova destinacija

•• nezanimanje lokalnih turističnih ponudnikov

•• želja po turističnem razvoju
•• sredstva iz evropskih strukturnih skladov
•• povezovanje s preostalimi segmenti turizma (kulinarika, kultura …)

Občina je naravno, podnebno in kulturno raznolika, kar vpliva tudi na razgibanost

Kolesarski turistični produkti trenutno niso razviti in vrzeli med povpraševanjem

obstoječe cestne infrastrukture. Ta je prometno manj obremenjena in omogoča

in ponudbo se odražajo na vseh ključnih področjih. Kolesarski turizem sicer ima

razvoj nekaterih kolesarskih turističnih produktov. Zaradi strateške lege občino

razvojni potencial. Občina lahko s hitrim razvojem, pri katerem bi si pomagala tudi

preide veliko turistov, namenjenih na Jadransko obalo, ki bi jih lahko z ustrezno

s sredstvi iz strukturnih skladov, postane vodilna destinacija v regiji.

ponudbo zadržali.
53

Razvoj kolesarskega turizma lahko ovirata predvsem pomanjkanje podpore v lokalni skupnosti in pomanjkanje sredstev. Razvoj kolesarskega turizma v bližnjih
destinacijah na eni strani pomeni priložnost za regionalni razvoj in povezovanje, na
drugi pa nevarnost, saj lahko bližnje destinacije Ilirsko Bistrico prehitijo in izrinejo.
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7. RAZVOJ KOLESARSKE TURISTIČNE DESTINACIJE
7.1 KOLESARSKA TURISTIČNA DESTINACIJA ILIRSKA BISTRICA IN POVEZO-

Alpe Adria

VANJE

+ v tujini prepoznana kot neformalna turistična destinacija
+ Ilirska Bistrica leži na najkrajši poti iz srednje Evrope do Kvarnerja

Kolesarji dnevno prepotujejo večje razdalje in se pri tem ne ozirajo na meje občin in

+ velika kolesarska destinacija

preostale meje. Čeprav občina Ilirska Bistrica pokriva veliko površino, se mora nujno

- Ilirska Bistrica se v tako veliki kolesarski destinaciji lahko izgubi

povezovati z bližnjimi občinami in regijami tako na slovenski kot tudi na hrvaški strani.

- ni formalne strukture

To še posebej velja za daljinske kolesarske poti, pa tudi za tematske poti.

- ni skupnega proračuna za trženje

Obseg kolesarske infrastrukture in turistične ponudbe v občini je omejen, primanjkuje

Kvarner

tudi sredstev za promocijo. Zato je povezovanje z bližnjimi destinacijami in regijami

+ prepoznana turistična destinacija

ključno za uspešen razvoj kolesarskega turizma. Poleg navezav kolesarske in cestne

- tuja država, zatorej slabše možnosti za skupen nastop na trgu

infrastrukture je dolgoročno smiselno oblikovati regionalni ali medregionalni konzorcij,

- zunanja šengenska meja

ki bo razvijal skupne kolesarske turistične produkte in skupaj nastopal na trgu.

- samozadostnost

V nadaljevanju predstavljamo bližnje turistične destinacije, s katerimi bi se občina kot

Kras in Obala

mikrodestinacija v prihodnje lahko povezovala. Seveda je povezovanje mogoče z več

+ park Škocjanske jame kot dobro obiskana turistična znamenitost na poti med osre-

destinacijami hkrati, saj kolesarski turistični produkt ne pozna geografskih meja.

dnjo Slovenijo in obalo
+ morje kot ena izmed glavnih turističnih privlačnosti z veliko koncentracijo ljudi

V delovni skupini smo opredelili destinacije ter identificirali prednosti in nevarnosti po-

+ v tujini prepoznana destinacija

vezovanja z njimi:

+ prepoznan DMO Piran-Portorož
- ni formalne organizacije, ki bi povezovala celoten Kras

Zeleni Kras

- poudarek na trženju Obale, zaledje pogosto izključeno

+ formalni destinacijski management organizacije (DMO), ki aktivno trži tudi Ilirsko Bi-

- nepomembnost Ilirske Bistrice za obalne turistične organizacije

strico, ima zaposlene in proračun
+ utečeno sodelovanje

Kočevje

+ vključuje uveljavljene turistične destinacije in znamenitosti

+ Snežnik kot atraktivno območje za kolesarjenje in raziskovanje

- v tujini neprepoznana turistična destinacija

+ skupne točke, ki pomenijo priložnost za sodelovanje pri razvoju produktov

- nizek proračun za trženje

- nerazvita turistična destinacija

- ni kolesarske infrastrukture

- brez formalnih in operativnih povezav

- Ilirska Bistrica ni prepoznana kot del Zelenega Krasa
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7.2 ORGANIZACIJSKI MODEL V NASTAJANJU

Osrednji člen sistema bo TIC Ilirska Bistrica, ki bo usklajeval in izvajal kolesarsko strategijo. Pri tem mu bosta pomagali operativna delovna skupina in občina, po potrebi pa

Zaradi pomanjkanja sredstev ima občina Ilirska Bistrica slabše priložnosti za razvoj

tudi zunanji sodelavci. Operativna delovna skupina bo kot posvetovalno telo vključena

kolesarskega turizma, zato je povezovanje še toliko bolj nujno. Da bi dosegla vodilno

na vseh področjih, izvedbeno pa predvsem pri vzpostavitvi storitvene verige in zagota-

vlogo v regiji, bo morala dvigniti kakovost ponudbe in aktivno pristopiti k razvoju ko-

vljanju informacij s terena. Občina se bo vključevala predvsem v infrastrukturne projek-

lesarskega turizma.

te, zunanji sodelavci pa so predvideni za izobraževanje in (sekundarno) infrastrukturo
in trženje. Vsa preostala področja bo samostojno pokrival TIC.

7.2.1 Trenutno stanje
Organiziranost od spodaj navzgor bo združevala interese in potrebe lokalne skupnosti,
Za razvoj in promocijo (kolesarskega) turizma skrbi TIC Ilirska Bistrica. Med njegove

zagotavljala izobraževanje turističnih ponudnikov, skrbela za ustrezno infrastrukturo in

osnovne naloge sodijo promocija obstoječe turistične ponudbe, organizacija dogod-

dolgoročno vzpostavljala učinkovit model organiziranosti na terenu. Prek povezova-

kov in obveščanje javnosti, med dodatne pa tudi razvoj novih turističnih produktov in

nja z večjimi destinacijami pa bo model od zgoraj navzdol zagotavljal usklajen razvoj

uresničevanje strategij, vključno s kolesarsko, ki je v pripravi.

kolesarskega produkta v regiji. Občina Ilirska Bistrica bo sodelovala pri oblikovanju
regijske razvojne politike, sooblikovala integralni turistični produkt kolesarjenja in na-

Kolesarska infrastruktura in deloma tudi turizem se trenutno razvijata predvsem na rav-

stopala v skupnih trženjskih aktivnostih.

ni lokalnih kolesarskih zanesenjakov in neformalnih skupin, ki pa ne delujejo usklajeno.
Predvideni viri financiranja sistema koordinacije:
Leta 2017 se bo znotraj Planinskega društva Snežnik Ilirska Bistrica oblikoval turno

•• občinski proračun,

kolesarski odsek (TKO).

•• evropski, nacionalni, regionalni skladi in projekti,
•• turistična taksa,

Občina Ilirska Bistrica je k razvoju kolesarskega turizma pristopila strateško in v ta

•• (dolgoročno) članarina turističnih ponudnikov v občini.

namen oblikovala operativno delovno skupino, sestavljeno iz lokalnih kolesarjev, turističnih ponudnikov in zainteresiranih deležnikov.

Primarne naloge sistema koordinacije:
•• umestitev in ureditev kolesarske infrastrukture in sodelovanje pri legalizaciji kole-

7.2.2 Model organiziranosti

sarskih poti,
•• priprava predloga umeščanja in vzdrževanja poti,

Učinkovit razvoj kolesarskega turizma zahteva produktno organiziranost, za kar bo tre-

•• trženje kolesarskih produktov (v sodelovanju z deležniki),

ba v občini (in regiji) vzpostaviti primerno organizacijsko strukturo. Sistem koordinacije

•• vzpostavitev regijskih partnerstev,

razvoja kolesarskega turizma bo v začetku leta 2017 povezal zaineteresirane deležnike

•• trženje in promocija,

in pospešil usklajen razvoj produkta.

•• usklajevanje trženja, promocije in razvoja kolesarskega turizma v regiji,
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•• povezovanje in izobraževanje lokalnih deležnikov,

(Kočevsko), jugom (Kvarner) in zahodom (matični Kras in slovenska obala).

•• spodbujanje in podpora razvoju kolesarjem prijazne ponudbe.
K razvoju uspešnega kolesarskega produkta morajo nujno pristopiti lokalni deležniki,
Preostale možne aktivnosti koordinacijske skupine:

kot so TIC, operativna delovna skupina, občina, kolesarske interesne skupine in preostali turistični ponudniki, njihovo usklajeno sodelovanje in delovanje pa je mogoče

•• Organizacija regionalne konference, na katero bo vabljena tudi širša zainteresir-

le prek kakovostnega sistema koordinacije. Sistem koordinacije bo na občinski ravni

ana javnost in zunanji strokovnjaki. Namen konference je dvigniti priljubljenost

temeljil na modelu od spodaj navzgor, na regionalni pa od zgoraj navzdol. Ker je ko-

kolesarskega turizma, izmenjati znanja in oblikovati bolj kakovostno kolesarsko

lesarski produkt v fazi razvoja, mora občina Ilirska Bistrica zanj zagotoviti sistemsko

ponudbo.

financiranje.

•• Koordinacija kolesarskih dogodkov v občini z namenom poenotenja in povečanja
učinkovitosti komunikacije in trženjskih aktivnostih ter oblikovanja želene podobe
pri ciljnih skupinah.
•• Organizacija regionalne serije kolesarskih tekmovanj, na katerih bodo kolesarji
spoznavali kolesarsko infrastrukturo, značilnosti in posebnosti območja, obenem
pa se bo utrjevala regijska destinacijska znamka.
•• Organizacija tekmovanj na državni ravni, ki bodo pritegnila tekmovalce, gledalce
in medije iz Slovenije in bližnjih držav.
ZAKLJUČEK
Razvoj celovitih kolesarskih turističnih produktov zahteva sodelovanje med destinacijami, saj kolesar prepotuje širše geografsko območje. V neposredni okolici občine je
več pomembnih turističnih destinacij in atrakcij, ki bi jih bilo mogoče vključiti v kolesarske produkte.
Opredelili smo prednosti in slabosti povezovanja z nekaterimi bližnjimi destinacijami. V
prvi fazi bi se morala občina povezati predvsem z občinami Zelenega Krasa, ki imajo
skupen sistem trženja. Povezave so smiselne tudi z občinami, na katere se navezuje
glavna kolesarska infrastruktura oz. tematske kolesarske poti, ki smo jih identificirali
(park Škocjanske jame). V drugi fazi bo treba vzpostaviti sodelovanje tudi z vzhodom
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8. ZAKONODAJA, OZNAČEVANJE IN INFRASTRUKTURA
V grobem lahko pravno ureditev v Sloveniji ločimo na tisto, ki določa, kje in pod kakšni-

Zakon o gozdovih (Ur. l. RS, št. 30/1993, 56/1999 – ZON, 67/2002, 110/2002 – ZGO-1,

mi pogoji se je dovoljeno voziti s kolesom, in tisto, ki določa, kje in pod kakšnimi po-

115/2006 – ORZG40, 110/2007, 106/2010, 63/2013, 101/2013 – ZDavNepr, 17/2014 in

goji se smejo vzpostaviti kolesarske vozne površine ali druga kolesarska infrastruktura

24/2015) pravi, da je kolesarjenje praviloma dovoljeno tudi po gozdnih cestah, ki mo-

(npr. označevanje kolesarskih povezav).

rajo biti označene, da so gozdne ceste, pri čemer jih uporabniki uporabljajo na lastno
odgovornost. Zavod za gozdove lahko v sodelovanju z lastniki gozdov določi poseben

Da je kolo »enosledno ali dvosledno vozilo z najmanj dvema kolesoma, ki ga poganja

režim uporabe gozdnih cest, s katerim lahko kolesarjenje omeji (npr. časovno) ali ga

voznik z lastno močjo ali s pomočjo pomožnega motorja, s katerim lahko doseže hit-

povsem prepove.

rost največ 25 km/h,« določa Zakon o pravilih cestnega prometa (Ur. l. RS, št. 82/2013
– uradno prečiščeno besedilo). Po Zakonu o cestah (Ur. l. RS, št. št. 109/10, 48/12,

Bolj kompleksna je obstoječa pravna ureditev glede vožnje s kolesom v t. i. naravnem

36/14 – odl. US in 46/15) je kolesarjenje praviloma dovoljeno po vseh javnih cestah

okolju, kar še posebej otežuje gorsko kolesarjenje. Določbe so razdrobljene med več

(državnih in občinskih) in drugi namenski kolesarski infrastrukturi – kolesarski poti,

zakoni in podzakonskimi akti in s tem tudi med pristojnostmi več ministrstev. V zako-

kolesarskem pasu, kolesarski stezi. Pri projektiranju kolesarske infrastrukture je treba

nodaji je opaziti nedosledno rabo pojmov.

upoštevati Navodila za projektiranje kolesarskih površin (Ministrstvo za infrastrukturo,
2012).

Zakon o ohranjanju narave (Ur. l. RS, št. 96/2004 – uradno prečiščeno besedilo,
61/2006 – ZDru-1, 8/2010 – ZSKZ-B in 46/2014) naravno okolje opredeljuje kot vse,

Leta 2016 je bil sprejet nov Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na ce-

kar je izven cest (državnih, občinskih, gozdnih), namenske kolesarske infrastrukture

stah (Ur. l. RS, št. 99/2015), ki je opredelil oznake za kažipote kolesarskih povezav za

(kolesarska pot, kolesarski pas, kolesarska steza), naselij, površin za rekreacijo in šport

javne ceste in nekategorizirane ceste, ki se uporabljajo za javni promet (torej državne in

(določenih v prostorskih aktih), območij rudarskih operacij in omrežij gospodarske jav-

občinske ceste, ne pa gozdne). Pravilnik je predvidel tudi oznako za kažipot kolesarske

ne infrastrukture.

povezave za turno gorsko kolesarjenje, če ta v delu ali v celoti poteka po državni ali
občinski cesti.

Dostop do obstoječih utrjenih poti za gorsko kolesarjenje v slovenski zakonodaji temelji na dveh principih (slika 8):
•• dostop praviloma ni dovoljen (vendar je lahko ob izvedbi formalnih postopkov,
določenih z resornim zakonom, dovoljen);
•• dostop je praviloma dovoljen (vendar ga lahko lastnik ali upravljavec na podlagi
določb resornega zakona prepovesta).

Slika 7: Oznaki za kažipote kolesarskih povezav za javne ceste in nekategorizirane ceste, ki se uporabljajo za javni promet od leta 2016 naprej (povzeto po Pravilniku o prometni signalizaciji ..., 2015)
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•• makadamska gozdna cesta
•• praviloma dovoljeno
•• Zakon o ohranjanju narave, Zakon o gozdovih

•• enoslednica na kmetijskem zemljišču (prvotno nastala zaradi hoje ali domačih živali), lahko tudi mulatjera
•• praviloma dovoljeno

•• poljska pot
•• praviloma dovoljeno
•• Zakon o ohranjanju narave

•• Zakon o ohranjanju narave

•• enoslednica v gozdu (prvotno nastala zaradi hoje ali
divjadi)
•• praviloma ni dovoljeno

•• gozdna vlaka

•• planinska pot

•• praviloma ni dovoljeno

•• praviloma ni dovoljeno

•• Zakon o ohranjanju narave, Zakon o gozdovih

•• Zakon o ohranjanju narave, Zakon o planinskih poteh

•• Zakon o ohranjanju narave, Zakon o gozdovih

Slika 8: Ponazoritev dostopa za gorsko kolesarjenje po utrjenih poteh po obstoječi zakonodaji v Sloveniji (povzeto po Zajc, 2016)
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Posebna pravila za vožnjo s kolesom lahko veljajo na zavarovanih območjih, če je tako

•• cona A – kolesarjenje ni dovoljeno;

določeno v aktih o zavarovanju teh območij (primer Triglavskega narodnega parka).

•• cona B – kolesarjenje po označenih vlakah le ob podrobnejši preučitvi;
•• cona C – vožnja s kolesi po označenih vlakah;

Kot je razvidno iz slike 8, je vožnja po enoslednicah izven gozdnega prostora in vožnja

•• cona D – dejavnosti B, C in druga raba, skladno z zakonodajo.

po poljskih poteh praviloma dovoljena. To spremembo je prinesla zadnja sprememba Zakona o ohranjanju narave (Ur. l. RS, št. 96/2004 – uradno prečiščeno besedilo,

Zavod za gozdove Slovenije ocenjuje, da posamezne cone obsegajo naslednje deleže

61/2006 – ZDru-1, 8/2010 – ZSKZ-B in 46/2014), ki določa:

celotnega gozdnega prostora:

•• »v naravnem okolju je vožnja s kolesi dovoljena po utrjenih poteh, če temu ne
nasprotuje lastnik ali upravljavec poti«,
•• »za utrjeno pot se šteje pas zemljišča, ki se uporablja za hojo ali vožnjo in je za ta
namen tudi utrjen«,
•• »to ne velja za planinske poti in za vožnjo v gozdnem prostoru, kjer veljajo določbe

•• cona A: 1 %,
•• cona B: 21 %,
•• cona C: 46 %,
•• cona D: 32 %
(Dopis vsem občinam …, 2014).

zakona, ki ureja planinske poti, in zakona, ki ureja gozdove«,
•• »vožnja s kolesi je dovoljena tudi na območjih, ki so s prostorskimi akti določena

V skladu z Zakonom o gozdovih morajo za omogočenje kolesarjenja po poti, po kateri

kot površine za šport in rekreacijo in namenjene tudi vožnji s kolesi – ta območja

to sicer ni dovoljeno, lastniki, Zavod za gozdove Slovenije in lokalna skupnost pot do-

niso del naravnega okolja«,

ločiti, označiti in se sporazumeti glede pogojev njene rabe.

•• »za javno prireditev je ne glede na določbe 28. d člena, predpisov, ki urejajo gozdove, in predpisov, ki urejajo kmetijska zemljišča, dovoljena vožnja s kolesi v

Kaj pa planinske poti? Kolesarjenje po njih je dovoljeno le, če planinska pot poteka po

naravnem okolju na podlagi dovoljenja za javno prireditev, izdanega v skladu z

javni cesti, gozdni cesti ali poljski poti, v vseh preostalih primerih pa mora biti izrecno

določbami zakona o javnih zbiranjih ter predhodnega soglasja organizacije, pris-

dovoljeno. Upravni odbor Planinske zveze Slovenije je sprejel Merila za dvonamensko

tojne za ohranjanje narave ».

rabo planinskih poti, po katerih se planinske poti za dvonamensko rabo odpirajo le na
predlog in s soglasjem posameznega planinskega društva kot skrbnika planinske poti.

Gorsko kolesarjenje po gozdnih vlakah in planinskih poteh praviloma ni dovoljeno,

Zakon o planinskih poteh pa pravi, da je »vožnja z gorskimi kolesi dovoljena po planin-

vendar (vsaj teoretično) obstaja možnost, da se v posameznih primerih in pod določe-

ski poti, ki jo določi minister, pristojen za šport, na predlog skrbnika planinske poti«.

nimi pogoji dovoli.

Danes v Sloveniji formalno nimamo še nobene planinske poti za dvonamensko rabo.

Zakon o gozdovih pravi, da je vožnja s kolesom brez motorja dovoljena na označenih

Zakon o planinskih poteh omejuje tudi rabo planinskih poti za športne prireditve in ne

gozdnih vlakah in drugih označenih poteh na območjih, določenih v prostorskem delu

predvideva organizacije kolesarskih prireditev.

območnega načrta. Pri tem je Zavod za gozdove Slovenije s conacijo celoten gozdni
prostor z vidika primernosti za rekreacijo in turizem razdelil na štiri cone:
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Med gorskimi kolesarji je še posebej zaželena vožnja po enoslednicah – razgibanih,
ožjih utrjenih poteh v naravnem okolju, ustvarjenih iz lokalnih naravnih materialov, širine od 40 do 150 cm. Enoslednica je lahko namenjena izključno gorskemu kolesarjenju ali pa je njena raba večnamenska (npr. hoja in gorsko kolesarjenje). Ustvarjena
je lahko kot nov objekt ali kot del obstoječe infrastrukture (npr. odsek obstoječe planinske poti). Enoslednica kot nov objekt je po Uredbi o razvrščanju objektov glede na
zahtevnost gradnje (Ur. l. RS, št. 18/2013, 24/2013 in 26/2013) enostavni objekt, ki ne
potrebuje gradbenega dovoljenja, mora pa investitor zagotoviti, da ima pravico graditi
in da objekt ni v nasprotju s prostorskim aktom. V prostorskih aktih (danes praviloma
občinskih prostorskih načrtih - OPN) je določeno, kaj se lahko počne na posameznih
namenskih rabah prostora. V prilogi 2 usklajenega predloga OPN Občine Ilirska Bistrica (2015) so navedene vrste dopustnih gradenj pomožnih nezahtevnih in enostavnih
objektov po posameznih podrobnejših namenskih rabah prostora:
•

v gozdnem prostoru je možno vzpostavljati enoslednice, vendar ob izpolnjevanju
pogojev veljavnih predpisov s področja varstva gozdov (soglasje za poseg v gozdni prostor, soglasje lastnika);

•

na kmetijskih zemljiščih je možno vzpostavljati enoslednice.

Če enosledica kot nov objekt preči varovano območje (Natura 2000, zavarovano območje), je treba pridobiti naravovarstveno soglasje, če preči vodovarstveno območje,
pa tudi vodno soglasje.
Označevanje poti za (gorsko kolesarjenje), ki ne potekajo po državnih ali občinskih
cestah, v Sloveniji ni urejeno. V praksi se tako uporablja več rešitev. Eno izmed njih
je zasnoval Matej Kainz in jo uporabil za označitev kolesarskih poti v okolici Celjske
koče, ki ju je uredil Zavod za gozdove Slovenije. Označevanje je pozneje prevzela tudi
Komisija za turno kolesarjenje Planinske zveze Slovenije.
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Slika 9: oznaka na kolesarski poti v okoli Celjske koče (povzeto po Kainz, 2015)

8.1. ANALIZA STANJA V OBČINI ILIRSKA BISTRICA

V teh območjih so možnosti za umeščanje nove kolesarske infrastrukture omejene.
Tudi gozdna conacija sovpada z zaščitenimi območji. Tako je velik del Snežnika uvr-

Lastništvo zemljišč v občini je razdrobljeno. Večina zemljišč je v zasebni lasti. Občin-

ščen v cono B, območje naravnega rezervata pa v cono A.

skih zemljišč je malo in ležijo predvsem v mestu Ilirska Bistrica.

Slika 10: prikaz zemljišč v občinski lasti, solastništvu občine, javnem dobrem in državni lasti Vir:
iObčina, januar 2017
Slika 11: prikaz zavarovanih območij in naravnih vrednot v občini.Vir: iObčina, januar 2017

V občini so štiri območja Nature 2000 (Javorniki-Snežnik, Reka, Zabiče in Matarsko
podolje) in dve območji, ki sta zaščiteni po Direktivi Sveta 79/409/EGS o ohranjanju
prosto živečih ptic (SPA Snežnik-Pivka in SPA dolina Reke) in ki skupaj pokrivata kar
59,35 % občine. Vsa navedena območja so del EPO (Ekološko pomembno območje).
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Umeščanje infrastrukture za kolesarjenje obravnava tudi Občinski prostorski načrt občine Ilirska Bistrica

Slika 12: prikaz enot občinskega prostorskega načrta. Vir: iObčina, januar 2017

Kolesarsko infrastrukturo oziroma možnosti za razvoj

(2) Prednostna območja za razvoj turizma in prostoča-

kolesarskega turizma obravnavajo naslednji členi:

snih dejavnosti so:
1. Turistična destinacija Ilirska Bistrica - Snežnik z:

14. člen (prednostna območja za razvoj turizma in

- Nosilnim turističnim projektom razvojem mesta Ilir-

prostočasne dejavnosti):

ska Bistrica s starim mestnim jedrom kot izhodiščem

(1) Občina spodbuja razvoj obstoječih turističnih pro-

za turistično ponudbo v območju občine.

gramov in razvoj novih oblik turistične ponudbe na ob-

- Dopolnilnimi turističnimi projekti in sicer območjem

močju občine v skladu s Strategijo razvoja turizma z

reke Reke, športno-rekreacijskim

izvedbenimi programi v občini Ilirska Bistrica.

območjem Črne Njive, Podtaborsko steno, Gradom
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Turnom, graščino Dolnji Zemon, Novim gradom in gra-

- Gozda učna pot Sviščaki,

pogoje za realizacijo. Na teh lokacijah se razvija turi-

dom Kalc ter Novokrajsko jamo in Gomanci z Dletvom.

- Mašunska učna pot,

stična infrastruktura in programi skladno z naravnimi in

- Ostalo spremljevalno ponudbo.

- Kettejeva pot

ustvarjenimi danostmi.

2. Turistična destinacija Sviščaki in Mašun z:

- Pot partizanska bolnica Zalesje,

- Nosilnim turističnim projektom Sviščaki in Mašun in

- Brkinska sadna pot,

20. člen (drugi deli omrežja državnih cest)

- Ostalo spremljevalno ponudbo.

- Po poteh kontrabanta,

(1) Prenovi se tudi druge dele omrežja državnih cest,

3. Turistična destinacija Brkini z:

- Kolesarka pot,

na območjih naselij se v njihovem okviru gradijo pove-

- Nosilnim turističnim projektom Mola s turistično in

- Tematska pot Sv. Katarina – križev pot,

zovalne ceste in ustrezne ureditve za pešce in kolesar-

športno-rekreacijsko ponudbo in grad Prem z ohra-

- Učna pot rastlinstva-Podstenjšek,

je. Uredi se križišča z navezavami lokalnih cest.

njeno kulturno zgodovinsko dediščino in izjemno lego

- Arheološka učna pot Gradišče-Sv. Ahac- Dolnji Ze-

(3) Vse regionalne ceste se na območju potekov skozi

v krajini ter zgodovinskim pomenom – naselje Prem z

mon-Stražica - Sv. Katarina,

naselja izvedejo najmanj v profilu: vozišče 2 x 3,25 m,

gradom Prem.

- Arheološka pot Podtabor,

kolesarska steza in pločnik za pešce ali posebna povr-

- Dopolnilnimi turističnimi projekti in sicer športno-

- Pot spomina - Hrib svobode,

šina za kolesarje in pešce.

-rekreacijsko območje Klivnik ter Dolino Posrtvice in

- Motokros – Dobropolje,

23. člen (omrežje kolesarskih poti in pešpoti ter drugih

Šmagurke ter Bolnišnico Zalesje s poudarkom na kul-

- Učna pot poznavanje ptic- Mola,

rekreacijskih poti)

turni krajini.

- Pot po gradovih

(1) V vseh naseljih in tudi izven poselitvenih območij se

- Ostalo spremljevalno ponudbo.

- Pot po kmečkih turizmih,

vzpostavi kolesarsko omrežje.

4. Mreža turističnih tematskih in rekreacijskih poti na

- Pot po naravnih znamenitostih,

(2) Na območju občine se zgradi omrežja kolesarskih

Slovensko – Hrvaškem obmejnem območju z razvo-

- Pot po kulturnih znamenitostih,

stez in poti, ki se v naseljih navezujejo na obstoječe

jem lokalnih turističnih središč (v nadalj.:LTS) in vzpod-

- Pot Ilirska Bistrica - Po sledeh naravne in kulturne

omrežje, pri novogradnjah cestnega omrežja in pote-

bujanjem razvoja ustreznih dopolnilnih dejavnosti in

dediščine,

kov skozi naselja se urejajo kot kolesarske steze oziro-

naravne in kulturne dediščine na območju poti, ki naj

- Pot z imenom Skrivnostni svet zgornje Pivke,

ma poti. Urejanje navedenih poti naj bo v največji meri

se v največji možni meri izogne območjem varovalnih

- Pot z imenom Potep po deželi šeg in običajev,

usmerjeno na obstoječe poti.

gozdov in gozdnih rezervatov ter območjem mirnih

- Pot z imenom Po poteh bogastva Snežniških gozdov.

(3) V SRP mestu Ilirski Bistrici se vzpostavi primarno

con in sicer so to:

5. Ostala spremljevalna ponudba.

kolesarsko omrežje, ki se postopno

- Evropska pešpot,

6. Na drugih lokacijah, ki imajo potenciale za turistični

dopolnjuje s sekundarnimi in rekreacijskimi kolesarski-

- Pot prijateljstva Snežnik - Snežnjik,

razvoj, v skladu s Strategijo razvoja turizma z izvedbe-

mi povezavami.

- Notranjska pešpot,

nimi programi v občini Ilirska Bistrica.

(4) Potrebno je razvijati omrežje kolesarskih in pešpoti

- Tranzverzala vezistov,

(3) Na prednostnih območjih za razvoj turizma in pros-

tako v naseljih kot tudi izven poselitvenih območij.

- Učna pot Jelšane,

točasnih dejavnosti se zagotavlja ustrezne prostorske

(5) Kolesarske poti so razvejane in povezane v regijsko
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kolesarsko omrežje. Čim več poti je potrebno speljati samostojno izven obstoječih

sarskih poti. Območja rekreacijskih površin in kolesarskih poti se deloma razporejajo

cestnih povezav. V naseljih se prednostno uredijo peš povezave do šolskih objektov in

znotraj območja poselitve, deloma pa izven območja poselitve (kmetijske in gozdne

ostalih javnih stavb.

površine zunaj območja UN) in skupaj tvorijo enovit sistem rekreacije.

(6) Kolesarske povezave se v poljubnem zaporedju izvedejo kot samostojne kolesar-

(2) Novo rekreativno območje se oblikuje na območju bivšega kamnoloma v smeri proti

ske poti, kot kolesarske steze, kot kolesarski pas na vozišču ali pa bodo kolesarji

Grdi Dragi in gozdnega zaledja na severovzhodu mesta. Na tem območju se dogradi

vodeni z ustrezno prometno signalizacijo po malo prometnih državnih ali občinskih

in uredi pešpoti za potrebe aktivne rekreacije, ki jo tvorijo obstoječe sprehajalne poti,

cestah skupaj z motornim prometom. Za njihovo urejanje se v čim večji meri izkoristijo

vzpostavijo se nove kot povezava obstoječih. Bogato arheološko dedišcino na obmo-

ustrezne ceste in poti, nasipi in podobno. Kolesarske poti in pešpoti ter druge rekrea-

čju se predstavi in vključi kot del učne rekreacijske in sprehajalne poti, ki naj poteka na

cijske poti se zlasti na območjih ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva naravnih

območjih zelenega zaledja mesta.

vrednot načrtujejo po že obstoječih poteh.

(3) Ob širitvi mesta se ohranja območja obstoječih vodotokov v sonaravni obliki ob njih

(7) Pripravi se enoten sistem označevanja vseh kategorij kolesarskih in peš povezav.

se uredi pešpoti povezane v sitem. Znotraj poselitvenega območja se jih vključi v kot

(8) Pri načrtovanju novih kolesarskih stez, konjeniških poti, pešpoti in drugih podob-

element naravnega okolja v mestu.

nih poti v gozdu in gozdnem prostoru se prvenstveno uporabljajo obstoječe gozdne

(4) Druge usmeritve: rekreacijska območja naj se neposredno povežejo z zelenim sis-

prometnice tako, da je gospodarjenje z okoliškimi gozdovi nemoteno. Če pa se za te

temom mesta preko dobro urejenih peš in kolesarskih poti. Na vseh pomembnih peš in

namene gradi nove poti in steze, naj se načrtujejo in gradijo tako, da bodo omogočale

kolesarskih poteh je treba regulirati motorni promet ali kako drugače zagotoviti varno

tudi gospodarjenje z okoliškimi gozdovi.

vožnjo s kolesom in sprehajanje, da ne nastajajo novi konflikti.

(9) Na območju občine se vzpostavi državno kolesarsko omrežje v smeri Ljubljana

(5) Za učinkovito povezavo mestnih zelenih površin z zelenim zaledjem, je potrebno

– Reka in Trst – Reka in turistične tematske in rekreacijske poti, ki so navedene v 14.

nekatere poti ustrezno urediti kot sprehajalne poti z ustrezno opremo in poudarjenim

členu tega Odloka.

oblikovanjem (prostori za posedanje in razgled, osvetlitev...).

67. člen (športno rekreacijske površine)

71. člen (zasnova povezav zelenega sistema)

(1) Na območju mesta Ilirska Bistrica je Športni park nekdanje območje vojašnic, špor-

(1) Peš in kolesarske poti, obstoječe poljske in gozdne ceste, ki so pomembne za po-

tni park ob parkovnih površinah za občinsko stavbo (park Nade Žagar in Kindlerjev

vezavo zelenega sistema v Ilirski Bistrici, se širijo iz centra v zeleno zaledje. Ustrezno

park) z opuščenimi športno rekreacijskimi objekti (zunanji bazen). Ti športni parki se

se uredi in preuredi obstoječe lokalne ceste, dopolnjene z vzpostavitvijo novih odse-

ohranjajo, obnovijo, ob njih se umešča manjša otroška igrišča.

kov poti, z namenom ustvariti sistem primernih peš in kolesarskih povezav.

(2) Športna igrišča se nahajajo tudi ob osnovnih šolah. Druge površine so večinoma

(2) Za glavne povezave območij zelenega sistema so pomembne predvsem ureditve

ozko zasnovani tematski parki kakršni so v Ilirski Bistrici igrišča ob vrtcih.

obstoječih lokalnih cest, poljskih in gozdnih cest in poti s koridorji za pešce in kolesarje, morebitna ustrezna razbremenitev teh poti z motornim prometom ter primerna

69. člen (šport in rekreacija v naravi)
(1) Velik poudarek se daje urejanju rekreacijskih površin (pasivna rekreacija) in kole68

oprema poti z vegetacijo (drevoredi) in drugo opremo (počivališča s klopmi in koši za
smeti na primernih točkah). Pri ureditvi križanj glavnih kolesarskih in peš poti z glavno

cesto je potrebno zagotoviti predvsem varne in dobro označene prehode (prečkanja).

40. člen (usmeritve za razvoj krajine v območju suhe doline Knežaka)

(3) Pri vzpostavljanju rekreacijskih peš in kolesarskih rekreacijskih poti v zaledju mesta

(3) Usmeritve za turizem in rekreacijo so:

je potrebno zasnovati sistem krožnih poti.

- Spodbuja se razvoj trajnostnih oblik rekreacije (pohodništva, kolesarstvo) in dejav-

(4) Rekreacijske poti se načeloma vodi po obstoječih poljskih ali gozdnih poteh, ozi-

nosti, ki so

roma po naravnih robovih tako, da se direktno čim manj posega v naravovarstveno

usklajene z naravnimi danostmi in ne zahtevajo posebne rekreacijske infrastrukture oz.

najbolj vredna območja. Pri urejanju rekreacijskih poti v zaledju mesta je potrebno

se leta zagotavlja v poselitvenih območjih;

poskrbeti za varna prečkanja cest.

- Pešpoti in kolesarske poti se ureja po obstoječih javnih cestah in drugih obstoječih
poteh kjerkoli je to možno in smiselno.

30. člen (zasnova odprtih javnih površin v naseljih)
(1) V občinskem središču se uredi zeleni sistem (drevoredi, parki, igrišca), kolesarske in

41. člen (usmeritve za razvoj krajine v območju Snežnika)

pešpoti ter vzpostavi sistem javnih odprtih površin mesta (trgi, ploščadi,..).

- Spodbuja se razvoj trajnostnih oblik rekreacije (pohodništva, planinstvo) in dejavno-

(4) Po naseljih in v posameznih stanovanjskih soseskah se uredi otroška igrišča za

sti, ki so usklajene z naravnimi danostmi in ne zahtevajo posebne rekreacijske infra-

različne starostne skupine otrok.

strukture.
- Razvoj športne in druge turistične infrastrukture v okviru obstoječih turističnih ob-

31. člen (zasnova odprtih javnih površin izven naselij)

močij

(1) Vzpostavi se rekreacijske površine v naravnem okolju in kolesarske in peš poti v

(smučanje Mašun in Sviščaki) naj bo v čim večji meri zagotovljen v območju obstoječih

naravnem okolju.

površin in tako, da ne zahteva bistvenih krčitev gozda.

(2) Vzpostavijo se tematske poti (sprehajalne, jahalne, planinske).

(6) Usmeritve za krajinsko oblikovanje so:
- Pešpoti, kolesarske in planinske poti se ureja po obstoječih javnih cestah in drugih

38. člen (Usmeritve za krajinsko oblikovanje v območju Brkinov):

obstoječih poteh kjerkoli je to možno in smiselno.

- Pešpoti in kolesarske poti se ureja po obstoječih javnih cestah in drugih obstoječih
poteh kjerkoli je to možno in smiselno.

44 člen (turizem)
- Za razvoj turizma se zagotovi ustrezno osnovno in turistično infrastrukturo, (urejene in

39. člen (usmeritve za razvoj krajine v območju Matarskega podolja)

označene kolesarske, peš in planinske poti, naravoslovne poti, povečane nastanitvene

(1) Poselitev se načrtuje v obstoječih območjih naselij s predvidenimi širitvami izven

zmogljivosti, ureditev športnih in rekreacijskih površin, vzpostavitev informacijskega

varovanih območij.

centra, itd.)

(2) Usmeritve za krajinsko oblikovanje so:

- Spodbuja se odpiranje gostišč, manjših muzejev in kmečkih turizmov v osrednjih de-

- Pešpoti in kolesarske poti se ureja po obstoječih javnih cestah in drugih obstoječih

lih naselij, urejanje osrednjih javnih površin naselja in njihovo programsko obogatitev.

poteh kjerkoli je to možno in smiselno.

- Za razvoj turizma je ključnega pomena bogatitev turistične ponudbe, ki naj bo čim

(3) Varuje in krepi se skladen razvoj

bolj pestra. Razvoj turizma naj se usmerja v povezovanje z drugimi panogami, zlasti s
69

kmetijstvom in športom oziroma rekreacijo.

(2) Novo rekreativno območje se oblikuje na območju bivšega kamnoloma v smeri proti

- Spodbuja se razvoj turizma, ki ne posega agresivno v naravo. Območja prepoznavnih

Grdi Dragi in gozdnega zaledja na severovzhodu mesta. Na tem območju se dogradi

kakovosti naravnih in kulturnih značilnosti v krajini se vključijo v sistem turističnih poti

in uredi pešpoti za potrebe aktivne rekreacije, ki jo tvorijo obstoječe sprehajalne poti,

(Snežnik, Brkini, akumulacijska jezera druga območja, pomembna z vidika ohranjanja

vzpostavijo se nove kot povezava obstoječih. Bogato arheološko dediščino na obmo-

narave, varstva kulturne dediščine ter varstva kakovosti okolja).

čju se predstavi in vključi kot del učne rekreacijske in sprehajalne poti, ki naj poteka na

- Spodbuja se vzpostavitev turističnih kmetij v Brkinih in dolini Reke ter Bistriškem.

območjih zelenega zaledja mesta.

Poseben poudarek je potrebno nameniti izven penzionskih storitvam in organizaciji

(4) Druge usmeritve: rekreacijska območja naj se neposredno povežejo z zelenim sis-

dodatnih aktivnosti za goste

temom mesta preko dobro urejenih peš in kolesarskih poti. Na vseh pomembnih peš in
kolesarskih poteh je treba regulirati motorni promet ali kako drugače zagotoviti varno

61. člen (kolesarske in peš poti)

vožnjo s kolesom in sprehajanje, da ne nastajajo novi konflikti.

(1) Predvidena je ureditev varnih peš in kolesarskih poti v šolo iz vseh poselitvenih

(5) Za učinkovito povezavo mestnih zelenih površin z zelenim zaledjem, je potrebno

območij za potrebe lokalnega prebivalstva.

nekatere poti ustrezno urediti kot sprehajalne poti z ustrezno opremo in poudarjenim

(2) Predvidene so tri vrste kolesarskih poti:

oblikovanjem (prostori za posedanje in razgled, osvetlitev...).

- samostojna kolesarska in peš pot,
- kolesarska steza

ZAKLJUČEK

- mešana vozna površina (omejitev hitrosti na 30-50 km/h).
(3) Ob pomembnejših prometnicah se predvidi kolesarske poti ločeno od površin za

Po analizi lastniške strukture, gozdne conacije, zavarovanih območij in občinskega

motorni promet. Na ostalih prometnicah pa se predvidi mešan promet, kolesarji in mo-

prostorskega načrta ugotavljamo, da je umeščanje kolesarske infrastrukture v občini

torni promet pa se odvija na površinah, ki so rezervirane za motorni promet.

sicer predvideno in mogoče, a večinoma le v sklopu cestišč oziroma obstoječih poti.

(5) Kolesarski in peš promet se odvijata tudi po poljskih in gozdnih poteh, ki povezu-

Večine poti zaradi obstoječega namena in rabe trenutno ni mogoče spremeniti v na-

jejo Ilirsko Bistrico z zelenim zaledjem.

mensko kolesarsko infrastrukturo, kar omejuje razvoj kolesarskega turizma.

(6) Skozi mesto vodi:
- Tematska peš in kolesarska pot Ilirska Bistrica – Skrivnostni svet Zg. Pivke,

Leta 2017 ali 2018 naj bi se občinski prostorski akt dopolnil; takrat bi bilo smiselno

- Trase državnega kolesarskega omrežja.

opredeliti območja, v katerih bi bilo umeščanje namenskih enoslednic izven obstoječih
poti dovoljeno.

69. člen (šport in rekreacija v naravi)
(1) Velik poudarek se daje urejanju rekreacijskih površin (pasivna rekreacija) in kolesarskih poti. Območja rekreacijskih površin in kolesarskih poti se deloma razporejajo
znotraj območja poselitve, deloma pa izven območja poselitve (kmetijske in gozdne
površine zunaj območja UN) in skupaj tvorijo enovit sistem rekreacije.
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9. INFRASTRUKTURA
Občina Ilirska Bistrica ima številne naravne in druge danosti za razvoj kolesarskega
turizma, vendar bo prihodnost razvoja odvisna predvsem od umeščanja in izgradnje
kakovostne kolesarske infrastrukture. Razvoj kolesarske infrastrukture mora biti dobro
načrtovan; infrastruktura mora omogočati raznolike kolesarske izkušnje različnim segmentom kolesarjev, biti dovolj obsežna, da bo ustvarjala prenočitve, trajnostno naravnana, odražati lokalno identiteto in povezovati lokalne znamenitosti.
Kot najbolj obetaven kolesarski turistični produkt v občini smo opredelili turno kolesarjenje, kot njegov nosilni element pa pet osrednjih turnokolesarskih poti, na katere se
navezujejo preostale. Opredelili smo tudi glavne poti za kolesarske popotnike, ki so bili
prepoznani kot druga najbolj obetavna skupina.
Pri oblikovanju poti smo upoštevali hiter razvoj koles s pomožnim električnim pogonom, ki omogočajo večji doseg, zato so nekatere tematske poti nekoliko daljše in zahtevnejše. Za električna kolesa bo sicer treba urediti dodatno infrastrukturo, predvsem
polnilnice.
Organizacija kolesarskih tekmovanj in dogodkov bo mogoča le, če bo na voljo dovolj
dodatne ponudbe.

Tabela 44: pomen obsega namenskih enoslednic
tip poti

dolžina

pomen

priložnost

čas za umestitev

prioriteta

poti za turno kolesarjenje

496 km

nacionalni

velika

kratkokočno

visoka

daljinske poti za kolesarske popotnike

145,1 km

regionalni

srednja

kratkokočno

srednja

tematske kolesarske poti

291,3km

regionalni

srednja

kratkokočno

srednja

poti za cestno kolesarjenje

229,2 km

lokalni

nizka

srednjeročno

nizka

enoslednice

24 km (s povezavami 40 km)

nacionalni

velika

srednjeročno

visoka
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9.1 POTI ZA TURNO KOLESARJENJE
Oblikovali smo pet osrednjih poti za turno kolesarjenje in jih povezali z bližnjimi občinami in regijami. Poleg navezave na STKP, ki poteka od vzhoda na zahod, smo oblikovali tudi
povezavo s severa na jug.

Slika 13: prikaz osrednjih kolesarskih poti za turne kolesarje
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Slika 14: prikaz dela STKP na relaciji Slavnik - Sviščaki

Slika 15: prikaz dela STKP na relaciji Sviščaki – Loški potok

Tabela 17 – pomembni parametri dela STKP na relaciji Slavnik - Sviščaki

Tabela 18 – pomembni parametri dela STKP na relaciji Sviščaki – Loški potok

Ime poti: STKP 18 Slavnik – Sviščaki

Ime poti: STKP 19 Sviščaki - Loški potok

dolžina

vzpon

spust

povprečen naklon

zahtevnost

dolžina

vzpon

spust

povprečen naklon

zahtevnost

61,5 km

1655 m

1414 m

5,6 %

zelo zahtevna

45 km

567 m

1041 m

4,2%

zahtevna

Potek: Slavnik, Skadanščina, Markovščina, Ritomeče, Brezovo brdo, Rjavče, Pre-

Potek: Sviščaki, Grad Snežnik – Loški potok.

garje, Posrtev, Ilirska Bistrica, Milanja, Sviščaki.
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Slika: 16: prikaz glavne turnokolesarske poti S-J na relaciji Postojna – Il. Bistrica

Slika: 17: prikaz glavne turnokolesarske poti S-J na relaciji Il. Bistrica - MMP Novokračine

Tabela 19 – pomembni parametri turnokolesarske poti S-J na relaciji Postojna – Il.

Tabela 20 – pomembni parametri turnokolesarske poti S-J na relaciji Il. Bistrica – MMP

Bistrica

Novokračine

Ime poti: S-J Postojna – Il. Bistrica

Ime poti: S-J Ilirska Bistrica – MMP Novokračine

dolžina

vzpon

spust

povprečen naklon

zahtevnost

dolžina

vzpon

spust

povprečen naklon

zahtevnost

35,6 km

782 m

914 m

4,1 %

srednje zahtev-

25,7 km

613 m

613 m

5,8 %

srednje zahtev-

na

na

Potek: Postojna, Grobišče, Prestranek, Slavna, Selce, Petelinje, Pivka, Šilentabor,

Potek: Ilirska Bistrica, Koseze, Mala Bukovica, Studena Gora, Pavlica, Veliko Brdo,

Podtabor, Mereče, Mežnarija, Topolc, Ilirska Bistrica.

Dolenje pri Jelšanah, Sveta Katarina, Novokračine.
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Slika: 18: prikaz glavne turnokolesarske poti V-Z na relaciji Ilirska Bistrica – Divača

Tabela 21: pomembni parametri turnokolesarske poti V-Z na relaciji Ilirska Bistrica –
Divača
Ime poti: Ilirska Bistrica – Divača
dolžina

vzpon

spust

37,8 km

766 m

738 m

povprečen povprečen naklon zahtevnost
naklon
5,5 %

4,8 %

srednje zahtevna

Potek: do Prelož po STKP, nato Ostrožno brdo, Suhorje, Barka, Škocjanske jame.
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Poleg glavnih petih smo oblikovali še osem lokalnih poti za turno kolesarjenje različnih težavnostnih stopenj. Najpomembnejša med njimi je epska pot, ki kolesarjem omogoča doživeti
srž destinacije in njene znamke – raznolikost in ohranjeno naravo.

Slika: 19: prikaz tras za turno kolesarjenje
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Slika: 19: prikaz Epske turnokolesarske poti

Slika: 20: prikaz krožne turnokolesarske poti okoli Snežnika

Tabela 21 – pomembni parametri Epske turnokolesarke poti

Tabela 22 – pomembni parametri krožne turnokolesarske poti okoli Snežnika

Ime poti: Epska

Ime poti: Krožna Snežnik

dolžina

vzpon

spust

povprečen naklon

zahtevnost

dolžina

vzpon

spust

povprečen naklon

zahtevnost

62,5 km

1321 m

1321 m

3,9%

srednje zahtevna

41,4 km

1016 m

1016 m

7,1 %

zelo zahtevna

Potek: Sviščaki, Velika Padežnica, Mirin, Železna Vrata, Goljaki, Okroglina, Mrzli Dol,

Potek: Sviščaki, Velika Padežnica, Mirin, Sežanje, Mezelišče, Čaša, Mašun, Kambr-

Milanja, Devin, Ulovka, Mašun, Kambrce, Sviščaki.

ce, Sviščaki.
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Slika: 21: prikaz turnokolesarke poti Sviščaki - Goljak

Slika: 22: prikaz turnokolesarke poti Sviščaki - Kambrce

Tabela 23 – pomembni parameti turnokolesarke poti Sviščaki - Goljak

Tabela 24 – pomembni parameti turnokolesarke poti Sviščaki - Kambrce

Ime poti: Sviščaki Goljak

Ime poti: Sviščaki Kambrce

dolžina

vzpon

spust

povprečen naklon

zahtevnost

dolžina

vzpon

spust

povprečen naklon

zahtevnost

27,3 km

791 m

791 m

7,1 %

zelo zahtevna

11 km

288 m

288 m

7,3 %

nezahtevna

Potek: Sviščaki, Okroglina, Goljak, Velika vrata, Mirin, Padežnica, Sviščaki.
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Potek: Sviščaki, Grda Draga, Kambrce, Mikula, po STKP nazaj na Sviščake.

Slika: 23: prikaz turnokolesarke poti Lisjakova pot - Mašun

Slika: 24: prikaz turnokolesarke poti Jelenova pot - Mašun

Tabela 25 – pomembni parameti turnokolesarke poti Lisjakova pot - Mašun

Tabela 26 – pomembni parameti turnokolesarke poti Jelenova pot - Mašun

Ime poti: Lisjakova pot Mašun

Ime poti: Jelenova pot Mašun

dolžina

vzpon

spust

povprečen naklon

zahtevnost

dolžina

vzpon

spust

povprečen naklon zahtevnost

12,2 km

210 m

210 m

7,3 %

nezahtevna

19,8 km

412m

412m

7,3 %

Potek: Mašun, Blatna dolina, Strgarija, Mašun.

nezahtevna

Potek: Mašun, V. Kalvarija, Vratca, Križišče, Mašun.
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Slika: 25: prikaz turnokolesarke poti Medvedova pot - Mašun

Slika: 26: prikaz turnokolesarke poti za Bikepacking

Tabela 27 – pomembni parameti turnokolesarke poti Medvedova pot - Mašun

Tabela 28 – pomembni parameti turnokolesarke poti za Bikepacking

Ime poti: Medvedova pot Mašun

Ime poti: Bikepacking

dolžina

vzpon

spust

povprečen naklon

zahtevnost

dolžina

vzpon

spust

povprečen naklon zahtevnost

27,1 km

542 m

542 m

7%

srednje zahtev-

89,3 km

1855 m

1855 m

4,55 %

na

Potek: Ilirska Bistrica, Zabiče, Gomanci, Klanjska polica, Vala, Vavkoveč, Leskova

Potek: Mašun, V. Kalvarija, Vratca, Križišče, Blatna dolina, Strgarija, Mašun.
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dolina, Mašun (SPI), od tam po STKP do Ilirske Bistrice.

srednje zahtevna

9.2 DALJINSKE POTI ZA KOLESARJE POPOTNIKE
Kot najpomembnejšo pot za kolesarje popotnike smo prepoznali povezavo s severa na jug, ki osrednjo Slovenijo povezuje s Kvarnerjem in je najkrajša pot do Jadranske obale.
Pomembna je tudi povezava z vzhoda na zahod, ki bi lahko dolgoročno povezovala osrednjo Slovenijo z Obalo. Pri obeh poteh je nujno vzpostaviti sodelovanje na medobčinski in
regijski ravni ter s tem zagotoviti celovitost in navezovanje na bližnje uveljavljene daljinske poti.

Slika: 27: prikaz daljinskih kolesarskih pori v občini Ilirska Bistrica
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Slika: 28: prikaz daljinske kolesarske poti S-J

Slika: 29: prikaz daljinske kolesarske poti V-Z

Tabela 29: pomemni parametri daljinske kolesarske poti S-J

Tabela 30: pomemni parametri daljinske kolesarske poti V-Z

Ime poti: S-J

Ime poti: V-Z

dolžina

vzpon

spust

povprečen naklon

zahtevnost

dolžina

vzpon

spust

povprečen naklon

zahtevnost

52,5 km

446 m

449 m

3%

srednje zahtev-

92,6 km

1790 m

1637 m

4,46 %

srednje zahtev-

na

na

Potek: Postojna, Grobišče, Selce, Prestranek, Slavna, Petelinje, Zagorje, Bač, Kne-

Potek: Kozina, Slope, Brezovica, Materija, Slivje, Ritomeče, Brezovo brdo, Rjavče,

žak, Šembije, Podtabor, Podstenje, Topolec, Ilirska Bistrica, Jasen, Zabiče, Novo-

Pregarje, Harija, Velika Bukovica – Ilirska Bistrica, Sviščaki, Mašun, Kozaršče.

kračine.
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9.3 TEMATSKE KOLESARSKE POTI
Za obiskovalce, ki jim kolesarjenje predstavlja sekundarni motiv obiska, smo zasnovali osem tematskih kolesarskih poti, na katerih smo povezali turistične znamenitosti in tematsko
turistično ponudbo. Opredelili smo naslednje tematske sklope: vojaška zgodovina, gradovi, sadjarstvo – žganjekuha, kraški pojavi, jezera, snežniški gozdovi, Brkini in bistriški krog
po Ilirski Bistrici. Poti so primerne za fizično slabše in srednje pripravljene obiskovalce, ki kolo uporabljajo kot orodje za doživljanje destinacije.

ž

Slika: 30: prikaz tematskih kolesarskih poti v občini Ilirska Bistrica
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Slika: 31: prikaz tematske kolesarske poti Vojaška pot

Slika: 32: prikaz tematske kolesarske poti Po gradovih

Tabela 31: pomemni parametri tematske kolesarske poti Vojaška pot
Ime poti: Vojaška pot
Glavna izkušnja: obisk ostankov vojaške zgodovine in zgodb.
dolžina

vzpon

spust

povprečen naklon

zahtevnost

52 km

1293 m

1293 m

5,6 %

zelo zahtevna (možnost
prepolovitve in potovanja
z vlakom)

Potek: Ilirska Bistrica (hrib Svobode), Rečica, Zarečje, Prelože, Ostrožno brdo, bolnica Zalesje, Suhorje, Buje, Stara Sušica, Nova Sušica, Kal, Pivka PVZ, Velika Pristava,
Narin, Podtabor, Podstenje, Topolc, Ilirska Bistrica.
Glavne znamenitosti: Ilirska Bistrica, dolina Posrtvice, Turistična kmetija Peternelj,
bolnica Zalesje, Park vojaške zgodovine Pivka, Šilentabor, Hrib Svobode.
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Tabela 32: pomemni parametri tematske kolesarske poti Po gradovih
Ime poti: Po gradovih
Glavna izkušnja: obisk številnih gradov in njihovih ostankov ter zgodb.
dolžina

vzpon

spust

povprečen naklon

zahtevnost

29,8 km

641 m

641 m

4,7 %

srednje zahtevna

Potek: Ilirska Bistrica (Gradina), Zarečje, Novak, Smrje, Prem, Turn, Ratečevo brdo,
Podtabor, Topolec, Ilirska Bistrica.
Glavne znamenitosti: Ilirska Bistrica, dolina Posrtvice, Turistična kmetija Peternelj,
Novakov mlin, vas Prem, Jenezinovi, Ratečevo brdo, Podtaborska stena, Podtabor.

Slika: 33: prikaz tematske kolesarske poti Žganjekuha

Slika: 34: prikaz tematske kolesarske poti Na konfini

Tabela 33: pomemni parametri tematske kolesarske poti Žganjekuha

Tabela 34: pomemni parametri tematske kolesarske poti Na konfini

Ime poti: Žganjekuha

Ime poti: Na konfini

Glavna izkušnja: obisk sadjarjev in pridelovalcev žganja v Brkinih, z žganjekuho po-

Glavna izkušnja: ogled jezer Klivnik in Mola, slepe doline.

vezane zgodbe.

dolžina

vzpon

spust

povprečen naklon

zahtevnost

23 km

411 m

411 m

5,6 %

srednje zahtev-

dolžina

vzpon

spust

povprečen naklon

zahtevnost

18 km

660 m

660 m

6,2 %

srednje zahtevna

na
Potek: Račice, Sabonje, Zalči, Podbeže, Hrušica, Plama, Račice.

Potek: Brce, Posrtev, Pregarje, Zajelšje, Tominje, Brce.

Glavne znamenitosti: jezero Klivnik, Zalči, kmetija Štjfanovi, Podbeže, Hrušiške poni-

Glavne znamenitosti: Ilirska Bistrica, dolina Posrtvice, Turistična kmetija Peternelj,

kve, Hrušica, Podgrajsko podolje, Račiška pečina, Račice, Sv. Štefan, kmetija Elvira

Pregarje.

Miše, Sabonje.
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Slika: 36: prikaz tematske kolesarske poti Brkinska pot
Slika: 35: prikaz tematske kolesarske poti Kraški pojavi

Tabela 36: pomemni parametri tematske kolesarske poti Brkinska pot
Tabela 35: pomemni parametri tematske kolesarske poti Kraški pojavi

Glavna izkušnja: brkinske vasi in okolje.

Ime poti: Kraški pojavi

dolžina

vzpon

spust

povprečen naklon

zahtevnost

zahtevnost

42,4 km

768 m

768 m

4,2 %

zahtevna

srednje zahtev-

Potek: Ilirska Bistrica, Koseze, Mala Bukovica, Studena gora, Pavlica, Veliko Brdo,

na

Dolenje, Jelšane, sv. Katarina, Novokračine, Sušak, Zabiče, Kuteževo, Trpčane,

Glavna izkušnja: obisk osrednjih kraških pojavov.
dolžina
42,7 km

vzpon
410 m

Ime poti: Brkinska pot

spust
519 m

povprečen naklon
3,4 %

Potek: Postojna, Grobišče, Slavna, Selce, Slovenska vas, Trnje, Klenik, Palčje, Ju-

Jablanica, Vrbica, Vrbovo, Jasen, Ilirska Bistrica.

rišče, Kalec, Bač, Knežak, Šembije, Podtabor, Podstenje, Topolc, Ilirska Bistrica –

Glavne znamenitosti: Ilirska Bistrica, pivnica Pek, Jelšane, Učna pot na Goliče, Sveta

nazaj z vlakom.

Katarina, Novokrajska jama, Dleto, Zabiški grad.

Glavne znamenitosti: Postojnska jama, Postojna, park Pivška presihajoča jezera,
Pivka, grad Kalc, Bač, Turistična kmetija Požar, Učna pot »Beu kamn«, Podtaborska
stena, Podtabor, Ilirska Bistrica.
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Slika: 37: prikaz tematske kolesarske poti Bistriški krog

Slika: 38: prikaz tematske kolesarske poti E-hiking

Tabela 37: pomemni parametri tematske kolesarske poti Bistriški krog

Tabela 38: pomemni parametri tematske kolesarske poti E-hiking

Ime poti: Bistriški krog

Ime poti: E-hiking

Glavna izkušnja: obisk znamenitosti v mestu Ilirska Bistrica in njegovi neposredni

Glavna izkušnja: z e-kolesom na Snežnik.

okolici.

dolžina

vzpon

45,6 km

1581

m 1581 m

(e-kolo

+

dolžina

vzpon

spust

povprečen naklon

zahtevnost

18,2 km

96 m

96 m

2,4 %

nezahtevna

Potek: Ilirska Bistrica, Dolnji Zemon, Zemonska vaga, Koseze, Zarečica, Dobropolje,

spust

povprečen naklon

zahtevnost

9,5 %

zelo zahtevna

hoja)

Zarečje, Posrtev, Novakova domačija, Mežnarija, Topolec, Ilirska Bistrica.

Potek: Ilirska Bistrica, Sviščaki, Snežnik, Sviščaki, Ilirska Bistrica.

Glavne znamenitosti: grad Dolnji Zemon, gradišče Javorje, Dolnji Zemon, gostilna

Glavne znamenitosti: mestno središče, Sviščaki, Snežnik.

Zemonska vaga, Ilirska Bistrica, dolina Posrtvice, Turistična kmetija Peternelj, Brce,
Novakov mlin.
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9.4. POTI ZA CESTNO KOLESARJENJE
V občini smo zasnovali štiri kratke poti za cestno kolesarjenje, ki so primerne predvsem za fizično slabše in srednje pripravljene kolesarje. V prihodnosti bo treba z bližnjimi destinacijami oblikovati skupne cestne kolesarske poti različnih težavnosti.

Slika: 39: prikaz cestnih kolesarskih tur v občini Ilirska Bistrica in njeni okolici
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Slika: 40: prikaz cestne kolesarske ture »Cestna kratka«

Slika: 41: prikaz cestne kolesarske ture »Cestna dolga«

Tabela 39: pomemni parametri cestne kolesarske ture »Cestna kratka«

Tabela 40: pomemni parametri cestne kolesarske ture »Cestna dolga«

Ime poti: Cestna kratka

Ime poti: Cestna dolga

dolžina

vzpon

spust

povprečen naklon

zahtevnost

dolžina

vzpon

spust

povprečen naklon

zahtevnost

29,8 km

520 m

520 m

4,3 %

srednje zahtevna

60 km

715 m

715 m

4,3 %

zahtevna

Potek: Ilirska Bistrica, Dobropolje, Harije, Tominje, Zajelšje, Pregarje, Prelože, Čelje,

Potek: Ilirska Bistrica, Dobropolje, Harije, Tominje, Zajelšje, Pregarje, Gabrk, Rjavče,

Prem, Gornja Bitnja, Topolc, Ilirska Bistrica.

Tatre, Mrše, Artviže, Vareje, Škoflje, Vremski britof, Gornje Vreme, Buje, Ribnica, Dolnja Bitnja, Gornja Bitnja, Topolc, Ilirska Bistrica.
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Slika: 42: prikaz cestne kolesarske ture »Cestna dolga 2«

Slika: 43: prikaz cestne kolesarske ture »Cestna na Novokračine«

Tabela 41: pomemni parametri cestne kolesarske ture »Cestna dolga 2«

Tabela 42: pomemni parametri cestne kolesarske ture »Cestna na Novokračine«

Ime poti: Cestna dolga 2

Ime poti: Cestna na Novokračine

dolžina

vzpon

spust

povprečen naklon

zahtevnost

dolžina

vzpon

spust

povprečen naklon

zahtevnost

67,9 km

1253 m

1253 m

4,7 %

zelo zahtevna

29,3 km

394 m

394 m

3,6 %

nezahtevna

Potek: Ilirska Bistrica, Dobropolje, Harije, Tominje, Zajelšje, Pregarje, Gabrk, Rjavče,

Potek: Ilirska Bistrica, Jasen, Vrbovo, Vrbica, Jablanica, Trpčane, Zabiče, Sušak, No-

Tatre, Mrše, Artviže, Vareje, Škoflje, Vremski britof, Famlje, Neverke, Gornja Košana,

vokračine, Jelšane, Dolenje, Dolenjski potok, Mala Bukovica, Koseze, Ilirska Bistrica.

Dolnja Košana, Stara Sušica, Nova Sušica, Ribnica, Dolnja Bitnja, Gornja Bitnja,
Topolc, Ilirska Bistrica.
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ZAKLJUČEK:
Predlagamo, da se kot prvi označita epska turnokolesarska pot in Bistriški krog;
označitev vključuje postavitev informacijskih tabel na izhodiščih, izdelavo sledi GPS,
brezplačne zemljevide in vodnike. V naslednjem koraku predlagamo označitev preostalih turnokolesarskih poti, poti za kolesarje popotnike in tematskih poti. Pri poteh, ki
prečkajo meje občine, bo nujno vzpostaviti povezovanje.
Poti, ki potekajo po državnih ali občinskih prometnicah, bo treba označiti v skladu
s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur. l. RS, št.
99/2015). Pri označevanju preostalih poti predlagamo označevanje po smernicah komisije za turno kolesarjenje Planinske zveze Slovenije.
Priložnost za Ilirsko Bistrico leži tudi v spremembah načrtovanih kolesarskih poti EuroVelo 9 in/ali 8. Trenutno idejna pot EuroVelo 9 vodi od Postojne proti slovenski obali,
Slika: 44: prikaz cestne kolesarske ture »Pivška«

EuroVelo 8 pa iz Trsta po Parenzani na Hrvaško, s čimer se obe poti popolnoma izogneta Ilirski Bistrici. Namesto sprememb poteka ene ali obeh poti je možno predlagati

Tabela 43: pomemni parametri cestne kolesarske ture »Pivška«

tudi povezovalno pot, ki bi EuroVelo 9 prek Ilirske Bistrice povezala z EuroVelo 8 v Reki.

Ime poti: Pivška

Vsekakor bi bilo smiselno pri nacionalnem koordinacijskem centru za EuroVelo poti,

dolžina

vzpon

spust

povprečen naklon

zahtevnost

ki je v oblikovanju, sprožiti postopke za spremembe. Nove oziroma spremenjene poti

42,2 km

485 m

485 m

3,0 %

srednje zahtev-

bodo na mednarodni ravni predvidoma potrjene leta 2019.

na
Potek: Ilirska Bistrica, Topolc, Gornja Bitnja, Dolnja Bitnja, Ribnica, Pivka, Parje, Drskovče, Zagorje, Bač, Knežak, Šembije, Ilirska Bistrica.
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9.5 IZGRADNJA NAMENSKE INFRASTRUKTURE

Enoslednice iz primarne analize vodijo po makadamskih gozdnih cestah in poteh in
tvorijo krožne zanke. V prvi fazi predlagamo izgradnjo enoslednic na Črnih njivah, kjer

Celostna izgradnja kolesarske infrastrukture je velik in kratkoročno preobsežen finanč-

že najdemo spretnostni poligon, parkirišče in gostinski lokal s toaletnimi prostori, v

ni zalogaj za občino. Namenska kolesarska infrastruktura se med segmenti razlikuje.

naslednjih fazah pa smiselne krožne nadgradnje osnovnega kroga. Zasnova in gradnja

V prvem koraku bo treba urediti namensko infrastrukturo za primarni ciljni segment,

morata temeljiti na trajnostnih načelih. Poskrbeti bo treba tudi za kakovostno vzdrže-

turne kolesarje. Pozitivno je, da je ta v primerjavi z infrastrukturo za preostale segmen-

vanje poti.

te cenejša.
Tabela 44: pomen obsega namenskih enoslednic
Primarni motiv za obisk turnih (in potencialno gravitacijskih) kolesarjev so mreže kako-

pomen

lokalni

regionalni

nacionalni

mednarodni

vostnih namenskih enoslednic, ki jih v občini trenutno ni. Umeščanje oziroma urejanje

obseg (km)

3

5

15

>30

enoslednic bo ena ključnih aktivnosti pri razvoju turnokolesarske destinacije. Zaradi
obstoječe pravne ureditve, ki omejuje vožnjo v naravnem okolju, občinskega prostorskega načrta, razdrobljenega lastništva zemljišč in omejenih sredstev predlagamo, da
se umeščanje enoslednic osredotoči na t. i. hitre zmage oz. realistične in hitro uresničljive projekte in lokacije.
Za umeščanje enoslednic so najprimernejši obronki Snežnika (Kozlek, Črne njive ipd.).
Ker so večji predeli v lasti agrarnih skupnosti, bo pridobivanje soglasij lažje. Območje
ima ugoden relief, ponuja atraktivne razglede, preči gozd in hrani številne ostanke
vojaške zgodovine. Večji del sodi v cono C, kjer je predvideno umeščanje infrastrukture, in leži v različnih varovalnih pasovih. Občinski prostorski načrt tam predvideva
načrtovanje in umeščanje kolesarske infrastrukture po obstoječih poteh, ob soglasju
pristojnih organov in lastnikov pa bi bilo mogoče hitro in cenovno ugodno v kolesarske
enoslednice preurediti tudi več opuščenih gozdnih cest in poti.
Identificirali smo nekaj poti, ki bi jih bilo mogoče spremeniti v kolesarske enoslednice;
v naslednjem koraku bo treba zanje pripraviti krovni načrt razvoja, podrobno analizirati
pozamezne predloge in pridobiti potrebna dovoljenja. Krovni načrt se bo moral osredotočiti na kakovost (in ne na dolžino) enoslednic.
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Če želi občina dolgoročno pritegniti turnokolesarske goste iz preostalih slovenskih
regij in sosednjih držav, mora umestiti prek 30 kilometrov kakovostnih in trajnostnih
namenskih enoslednic.
9.5.1 Sistem težavnostnih stopenj
Umeščanje enoslednic mora temeljiti na sistemu za določanje težavnostnih stopenj.
Predlagamo uporabo trenutno najbolj razširjenega in prepoznanega sistema mednarodnega gorskokolesarskega združenja IMBA. Smiselno je uporabiti evropsko različico,
ki je usklajena z evropskim označevanjem težavnosti na smučiščih.

Tabela 45: prikaz sistema težavnostnih stopnj po mednarodnem gorskokolesarskem
združenju IMBA
težavnostna stopnja

primerno za

zelena: enostavna

kolesarje začetnike z Ravna in položna, utrjeosnovnimi

značilnosti

kolesarski- na in široka vozna po-

mi spretnostmi; večino vršina, lahko s krajšimi
koles.

odseki z neutrjeno površino. Krajši in nezahtevni vzponi in spusti brez
objektov.

modra: srednje zahtevna

gorske

kolesarje

osnovnimi

z Kot zelena, vendar ožja

kolesarski- in lahko vozna površi-

mi spretnostmi; večino na z odseki s koreninagorskih koles.

mi, skalami in manjšimi
objekti.

rdeča: zahtevna

gorske kolesarje z na- Ožja enoslednica s strprednimi

kolesarskimi mimi in zahtevnimi od-

spretnostmi in dobro seki, različnimi podlagafizično pripravljenostjo; mi in/ali večjimi objekti.
dobra gorska kolesa.
črna: zelo zahtevna

gorske

kolesarje

z Kot

rdeča,

odličnimi kolesarskimi zahtevnejšimi

vendar

z

objekti/

spretnostmi in fizično odseki, ki jih ni mogoče
pripravljenostjo; vrhun- zaobiti.
ska gorska kolesa.
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9.5.1 Koncept enoslednic za umestitev
V strategiji smo predvideli umestitev enoslednic po obstoječih poteh. Opredelili smo sedem lokacij in poti enoslednic v skupni dolžini sedmih kilometrov. Enoslednice smo v krožne
poti skupne dolžine prek 50 km povezali z makadamskimi cestami in gozdnimi vlakami. Dolgoročno bo treba oblikovati krožne poti, ki bodo v celoti vodile po enoslednicah in bodo
obsegale najmanj 30 km. Poleg enoslednic za turne kolesarje bo treba zgraditi tudi infrastrukturo za kolesarje z boljšimi kolesarskimi spretnostmi, med njimi športne kolesarje, ki bodo
sčasoma postali naši ambasadorji. Zahtevnost posameznih poti bo opredeljena v idejni zasnovi, saj je odvisna od načina ureditve, umeščenih objektov, itd.

Slika: 45: prikaz sistema enoslednic povazanih v krožne trase
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Slika: 46: prikaz enoslednice Borovci

Slika: 47: prikaz enoslednice La Bela

Tabela 46: pomemni parametri enoslednice Borovci

Tabela 47: pomemni parametri enoslednice La Bela

Ime poti: Borovci

Ime poti: La Bela

dolžina

vzpon

spust

povprečen naklon

dolžina

vzpon

spust

povprečen naklon

1,1 km

30,9 m

141 m

14,2 %

1,53 km

48,5 m

141 m

14,2 %

Potek: Črne njive, Trnovski Studenec.

Potek: Stražica, Trnovski Studenec.
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Slika: 48: prikaz enoslednice Kozlek

Slika: 49: prikaz enoslednice Štanga

Tabela 48: pomemni parametri enoslednice Kozlek

Tabela 49: pomemni parametri enoslednice Štanga

Ime poti: Kozlek

Ime poti: Štanga

dolžina

vzpon

spust

povprečen naklon

dolžina

vzpon

spust

povprečen naklon

1,47 km

21 m

189 m

14,2 %

2,68 km

20,8 m

305 m

13 %

Potek: Kozlek, Vrbovska pot.
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Potek: Štanga, Kozlek.

Slika: 50: prikaz enoslednce E6

Slika: 51: prikaz enoslednice Kozlek slemenska

Tabela 50: pomemni parametri enoslednice E6

Tabela 51: pomemni parametri enoslednice Kozlek slemenska

Ime poti: E6

Ime poti: Kozlek slemenska

dolžina

vzpon

spust

povprečen naklon

dolžina

vzpon

spust

povprečen naklon

7,8 km

68 m

385 m

8,8 %

1,58 km

21,7 m

189 m

14,6 %

Potek: Okroglina, Kozlek.

Potek: Kozlek, Vrbovska pot po slemenu.
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9.6. URBANI KOLESARSKI POLIGON
V središču Ilirske Bistrice leži urbani poligon pumptrack, na katerem kolesarji v varnem in nadzorovanem okolju pridobivajo kolesarske spretnosti. Predlagamo atraktivno
nadgradnjo poligona s skoki (ang. »dirt jump«), s čimer se bo zanimanje za kolesarjenje
med lokalnim prebivalstvom še povečalo.
Manjši spretnostni poligon je tudi ob gostinskem objektu na Črnjih njivah. Ker smo tam
predvideli izhodišče za kolesarjenje po enoslednicah, je poligon smiselno nadaljnje
razvijati. V izogib konkurence je treba poskrbeti za vsebinsko raznolikost poligonov.
9.7. UREDITEV TURNOKOLESARSKIH POTI IN DALJINSKIH POVEZAV
Poleg namenskih enoslednic bo treba urediti tudi posamezne odseke turnokolesarskih
poti in daljinskih povezav.

Slika: 52: prikaz enoslednice Golobje jame

Ureditev poljske poti Dekleva – Pregarje

Tabela 52: pomemni parametri enoslednice Golobje jame

•• Dolžina odseka: 1900 m

Ime poti: Golobje jame
dolžina

vzpon

spust

povprečen naklon

1,01 km

2,3 m

44 m

9,4 %

Potek: Golobje jame, Kozlek.
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Predvidene aktivnosti in dela:
•• odstranjevanje podrtih dreves in podrasti,
•• delno nasipanje,
•• ureditev odvodnjavanja.

Ureditev Vojaške tematske poti - stara vojaška pot Podtabor
•• Dolžina odseka: 2500 m
Predvidene aktivnosti in dela:
•• odstranjevanje podrasti.

Slika: 53: prikaz dela STKP - odsek Dekleva – Pregarje na katerem je potrebna ureditev poljske poti

Ureditev poti Javorje - Male Loče od Malih loč do občinske meje
•• Dolžina odseka: 350 m
Predvidene aktivnosti in dela:
•• tlakovanje poti po potoku v dolžini 200 m ali ureditev vzporedne steze,
•• odstranjevanje grmovja in podrasti, delno nasipanje.

Slika: 55: prikaz odseka Vojaške kolesarske poti na katerem je potrebna ureditev

Ureditev Tematske poti Po gradovih – grad Turn Ratečevo brdo
•• Dolžina odseka: 800 m
Predvidene aktivnosti in dela:
•• odstranjevanje dreves in podrasti,
•• ureditev in utrjevanje poti.

Slika: 54: prikaz dela STKP - odsek Javorje - Male Loče od Malih loč do občinske meje na katerem
je potrebna ureditev
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Slika: 56: prikaz dela tematske poti Po gradovih na katerem je potrebna ureditev

Slika 57: prikaz odseka daljinske kolesarske povezave Knežak – Šembije na katerem je potrebna
ureditev

Ureditev poti daljinske povezave Knežak - Šembije
Predvidene aktivnosti in dela:
•• odkup zemljišč v dolžini 300 m,
•• asfaltiranje v dolžini 2400 m,
•• utrditev podhoda pod glavno cesto,
•• asfaltiranje poljske poti Šembije-Podtabor v dolžini 360 m.
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Ureditev poti daljinske povezave Podstenje - Topolc
Predvidene aktivnosti in dela:
•• utrjevanje in asfaltiranje poti v dolžini 1300 m.

Slika 58: prikaz odseka daljinske kolesarske povezave Podstenje – Topolc na katerem je potrebna

Slika 59: prikaz odseka daljinske kolesarske povezave Topolc – Ilirska Bistrica na katerem je pot-

ureditev

rebna ureditev

Ureditev poti daljinske povezave Topolc – Ilirska Bistrica

Za odseke na daljinskih povezavah Ilirska Bistrica – Koseze in Bistrica – Vrbovo – Zabi-

Predvidene aktivnosti in dela:

če, ki zahtevajo spremembe, bi bilo treba izdelati idejni koncept za umestitev.

•• asfaltiranje poti v dolžini 1200 m,
•• odkup zemljišč za kolesarsko pot v dolžini 800 m.
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9.8 VZDRŽEVANJE KOLESARSKE INFRASTRUKTURE

•• polnilnice za električna kolesa na strateških mestih (planinske koče, mestno
središče, ponudniki namestitev),

Le dobro vzdrževane kolesarske poti bodo izpolnile pričakovanja kolesarjev in omogočale varno in kakovostno izkušnjo. Vzdrževanje je treba načrtovati dolgoročno. Predla-

•• kolesarski paketi, ki vključujejo vse potrebne storitve za kakovostno kolesarsko
izkušnjo.

gamo naslednje aktivnosti:
•• priprava načrta vzdrževalnih del,

Tabela 53 – potrebna podporna infrastruktura in storitve glede na geografska tržišča

•• vzpostavitev skrbništva poti in določitev odgovornih oseb/organizacij,

/ pomen

•• izobraževanje in usposabljanje prostovoljcev ali ostalih skrbnikov,

zahteve

•• nadzor izvajanja vzdrževalnih del,

kolesarjem prijazne na- nujno

•• sistematično beleženje pomankljivosti ter načrtovanih in izvedenih vzdrževalnih

mestitve

del.

kolesarjem

nacionalni pomen regionalni pomen lokalni pomen

prijazen zaželeno

ni potrebno

ni potrebno

zaželeno

ni potrebno

nujno

nujno

prevoz
Skrben upravnik infrastrukture bo poskrbel za varno kolesarsko izkušnjo, prepreče-

možnost parkiranja na nujno

val malomarno vzdrževanje in zavaroval svojo odškodninsko odgovornost iz naslova

izhodiščih

upravljanja kolesarske infrastrukture.

toaletni prostori

nujno

nujno

ni potrebno

pralnica koles

zaželeno

ni potrebno

ni potrebno

kolesarska trgovina in zaželeno

ni potrebno

ni potrebno

ni potrebno

ni potrebno

ni potrebno

ni potrebno

9.9 PODPORNA INFRASTRUKTURA IN STORITVE

servis
Za kakovostno kolesarsko izkušnjo ni dovolj le infrastruktura, temveč je treba oblikovati

izposoja koles

celovito, kolesarjem prijazno ponudbo, ki vključuje tako podporno infrastrukturo kot tudi

polnilnica za električna nujno

storitve. Mednje sodijo:

kolesa

•• kolesarjem prijazne, specializirane namestitve,
•• kolesarjem prijazen prevoz,
•• specializirane turistične agencije,
•• kakovostni ponudniki hrane (lokalne jedi, prilagojene jedi za športnike ipd.),
•• pralnica za kolesa na izhodišču,
•• informacijske table na izhodišču,
•• povezovanje naravnih, kulturnih in preostalih znamenitosti,
•• dodatne informacijske table ob znamenitostih,
•• tiskovine, ki kolesarju pomagajo pri navigaciji in ga opomnijo na turistične atrakcije,
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zaželeno

9.9.1. Izobraževanje ponudnikov
Uspešne kolesarske destinacije temeljijo na dobro razviti kolesarski kulturi in skupnosti, ki jo sestavljajo strastni lokalni kolesarji in ponudniki. Da bi lokalne ponudnike
pritegnili k razvoju kolesarskih produktov in storitev, jih je najprej treba ozavestiti o
prednostih, ki jih kolesarski turizem prinaša. Predlagamo:
•• izdelavo tiskovin o kolesarskih gostih, njihovih značilnostih in potrebah,
•• izobraževanja, delavnice in regionalne konference,
•• sodelovanje z lokalnimi mediji pri ozaveščanju ponudnikov o prednostih kolesarskega turizma,
•• promocijo lokalne ponudbe kolesarskim gostom,
•• pridobitev znaka za kolesarjem prijazne namestitve STO (v priponki dodajamo
pogoje za vseh pet stopenj).
9.9.2 Statistično zajemanje podatkov
V Sloveniji statistike turističnega obiska ne vodimo glede na motiv prihoda, zato ne
poznamo natančnega števila prenočitev, ki jih ustvarijo kolesarski gosti. S spremljanjem števila kolesarjev na posameznih poteh, števila prodanih vodenih tur, zemljevidov, sledi GPS ipd. lahko kolesarski obisk le približno ocenimo.
Za lažje spremljanje doseganja ciljev kolesarske strategije bi bilo smiselno vzpostaviti
sistem beleženja obiska kolesarskih gostov v občini.
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10. OBLIKOVANJE TRŽENJSKE STRATEGIJE
10.1. DESTINACIJSKA ZNAMKA KOLESARSKE DESTINACIJE ILIRSKA BISTRICA

Poleg krovnih destinacijskih znamk poznamo tudi tematske destinacijske znamke, ki
so prilagojene izbranemu segmentu ali tematskemu sklopu in s tem bolj privlačne za

Destinacijska znamka je pomemben gradnik uspešne destinacije, saj združuje trženj-

izbrane uporabnike. V kolesarskih destinacijah je smiselno razvijati tematsko kolesar-

ske aktivnosti, ki podpirajo razvoj grafične in besedne podobe. Te razlikujejo in opre-

sko znamko, prilagojeno potrebam kolesarjev.

deljujejo destinacijo, posredujejo pričakovanje edinstvene potovalne izkušnje oz. sporočajo pričakovano kakovost neotipljivih proizvodov.

10.2. OBLIKOVANJE TEMATSKE DESTINACIJSKE ZNAMKE

Ena izmed najpogostejših napak je enačenje znamke z vidnimi elementi, predvsem z

Pri oblikovanju znamke destinacije Ilirska Bistrica smo izhajali iz modela za oblikova-

logotipom in sloganom. Logotip in ime sta sicer orodji za identifikacijo in prepoznavo,

nje destinacijskih znamk Svetovne turistične organizacije (UNWTO) in European Travel

a bistvo znamčenja je v izgradnji prepoznavnih asociacij. Za uspeh znamke je treba

Commision (ETC).

ustvariti zgodbo, ki odraža edinstveni položaj znamke. Ustrezni vizualni simboli lahko
pomagajo približati zgodbo potencialnim uporabnikom, vsekakor pa ne morejo biti
edini elementi znamke.
Destinacijska znamka ima dve dimenziji:
•• Notranji pogled na znamko predstavlja koncept identitete, ki združuje značilnosti
znamke z vidika notranjih interesnih skupin.
•• Zunanji pogled na znamko pomeni vrednotenje in zaznavanje znamke v očeh uporabnikov. Zunanji pogled največkrat predstavlja koncept premoženja znamke, ki
poleg podobe obsega še zavedanje, kakovost in zvestobo.
Destinacijska znamka posreduje obljubo o odlični potovalni izkušnji, ki je edinstveno
povezana z destinacijo in služi za utrjevanje in krepitev pozitivnih spominov na destinacijsko izkušnjo. Da bi bila znamka destinacije uspešna, mora obljubljene izkušnje
nujno tudi uresničevati.

Slika 60 – prikaz modela za oblikovanje destinacijske znamke Svetovne turistične organizacije
(UNWTO) in European Travel Commision (ETC). Vir: European Travel Commision, United Nations

Znamko je treba voditi in upravljati. Destinacije lahko brez učinkovitega managementa

World Tourism Organization., Handbook on Tourism Destination Branding, 2009.

hitro izgubijo svoj namen in čar, zato jih je treba nenehno razvijati in prilagajati spremembam pri zaznavah potrošnikov. Destinacijska znamka pripomore tudi k identifikaciji in povezanosti deležnikov ter h krepitvi medsebojnega zaupanja.
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10.3. OBLIKOVANJE IDENTITETE

in tekmovanja v različnih disciplinah. Destinacija privablja kolesarje od blizu in daleč.
Na poti na Jadransko obalo se v njej ustavljajo tudi tranzitni gostje. Kolesarski turizem

Pri oblikovanju identitete destinacije Ilirska Bistrica, kot gorskokolesarske destinacije,

nudi 20 novih delovnih mest in združuje lokalno prebivalstvo. Kolesarji odhajajo iz ob-

smo izhajali iz predhodnih ugotovitev, ki zajemajo analizo stanja, atributov, onkurence,

čine nadpovprečno zadovoljni, o destinaciji pa pišejo tudi specializirani domači in tuji

opredelitev ciljnih skupin, itd..

mediji.

10.3.1. VKLJUČEVANJE DELEŽNIKOV

Zanimalo nas je tudi mnenje delovne skupine o konkurenčnih destinacijah, Kočevju
in Kvarnerju, ki sta podobni Ilirski Bistrici. Člani delovne skupine Kočevski pripisujejo

Lokalne deležnike smo v pripravo strategije vključili na delavnicah, prek anket in inter-

predvsem lastnosti, kot so monotonost pokrajine, prostrani gozdovi in mir/odmaknje-

vjujev. Podrobnejša analiza njihovih mnenj je v poglavju 5.

nost, in vrednote, kot so drznost, možatost in samozavest. Med glavnimi lastnostmi
Kvarnerja izpostavljajo ugodno sredozemsko podnebje, ki omogoča kolesarjenje v

Med ključne lastnosti destinacije so deležniki uvrstili številne naravne danosti, razno-

vseh letnih časih, in številne aktivnosti za obiskovalce, med kvarnerskimi vrednotami

lik in razgiban teren, strateško lego, neokrnjeno, divjo naravo z bogato floro in favno

pa navajajo strast, razkošje in brezskrbnost.

(Snežnik), jezera, kraške pojave, kulturno-zgodovinske znamenitosti (gradovi, vojaška
zgodovina), raznoliko podnebje, več manj prometnih makadamskih cest in sadjarsko
tradicijo z žganjekuho v Brkinih. Osrednje primerjalne prednosti so po njihovem mne-

Ilirska Bistrica

nju ohranjena narava Snežnika, ki nudi pobeg in mir, raznolik in razgiban teren, število
in raznolikost manj prometnih cest, panoramski razgledi in pestra tradicionalna kulina-

Kvarner

rika. Glavne slabosti so slaba prepoznavnost občine, pomanjkanje dodatne ponudbe,
slabo označene poti, poletna obremenjenost glavnih prometnic in neizrazit značaj. Največji potencial imajo turni kolesarji.
Med ključne vrednote deležniki uvrščajo pristnost, naravnost, samostojnost, aktivnost,
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Slika 61: Indeks percepcije destinacijske znamke občine Ilirska Bistrica v primerjavi s konkurenco

zadržanost, brezskrbnost, kakovost in varnost. Občini pripisujejo navezanost na lokalno okolje, svojeglavost, zadržanost in sramežljivost. Osebnost občine opišejo kot

Indeks percepcije znamke odraža stopnjo poznavanja in poistovetenja članov delovne

aktivno, strastno, avanturistično, a tudi staromodno, zastarelo in neprofesionalno.

skupine z določeno znamko/destinacijo. Večji kot je razpon, večja je stopnja poznavanja, poistovetenja in uporabe. Ne preseneča, da je indeks najvišji prav pri občini Ilirska

Člani delovne skupine so vizijo razvoja občine opisali takole: Občina postane prepoznana in uveljavljena kolesarska destinacija z razvejano mrežo označenih namenskih
poti. Obiskovalcem so na voljo podrobne informacije in vodniki ter kolesarski dogodki
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Bistrica, kar potrjuje, da so vprašani pripadni lokalnemu okolju.

Tabela 52 – Fokus destinacijske znamke občine Ilirska Bistrica v primerjavi s konkurenco
destinacija

značilnosti

vrednote

osebnost destinacije

povprečje

Ilirska Bistrica

1,56

1,65

1,41

1,54

Kočevska

1,29

1,74

1,38

1,47

Kvarner

1,66

1,60

1,42

1,56

povprečje

1,50

1,66

1,40

Neutralno

Pozitivno

Negativno

Ilirska Bistrica

Kvarner

Fokus znamke je razmerje med povprečjem petih najpogosteje pripisanih lastnosti in
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vseh lastnosti, ki so jih člani pripisali posamezni destinacijski znamki. Višja kot je vrednost, močnejši je fokus. Vrednosti, obarvane rdeče, ležijo pod povprečjem in nakazujejo na težave pri fokusu posamezne destinacijske znamke v primerjavi z znamkami,
katerih skupna vsota je nad povprečjem (zeleno).

Indeks kakovosti destinacijske znamke prikazuje moč pripisane kakovosti posamezni
destinacijski znamki. Pripisana kakovost je izračunana iz distribucije pripisanih pozitivnih, negativnih in nevtralnih lastnosti.

Ilirska Bistrica ima pri vrednotah izrazito podpovprečno vrednost, kar pomeni, da bodo
predvsem pri komunikaciji z lokalnimi deležniki v prihodnosti potrebne izboljšave.

Rezultati kažejo, da člani delovne skupine najvišjo kakovost pripisujejo destinacijski
znamki Kvarner, najnižjo pa Ilirski Bistrici, kar je odraz nezadovoljstva z obstoječo ponudbo in stopnjo razvoja turizma v domači destinaciji.

Ilirska Bistrica

Kvarner
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Slika 63 - Indeks kakovosti destinacijske znamke občine Ilirska Bistrica v primerjavi s konkurenco
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10.3.2. ANALIZA KONKURENCE GLEDE NA KLJUČNE MOTIVE TURNIH KOLESARJEV
Tabela 54 – Primerjava občine Ilirska Bistrica s konkurenčnima destinacijama na podlagi izpolnjevanja motivov turnih kolesarjev
motiv

Ilirska Bistrica

Kočevje

Kvarner

kakovost in namembnost kolesarske namenske infrastrukture ni

namenske poti za turno in gravitacijsko ko- namenske infrastrukture ni

infrasrukture

lesarjenje

veliko raznolikih poti

razvejana mreža raznolikih manj prometnih 15 km namenskih poti za turne in gravita- razvejana mreža raznolikih manj prometnih
makadamskih in asfaltnih cest po razgiba- cijske gorske kolesarje, mreža makadam- makadamskih in asfaltnih cest
nem terenu

edinstvena pokrajina in narava

skih poti

razgiban teren, raznolika pokrajina, velika velika gozdna območja

razgiban teren od hribovja do morja, razno-

gozdna območja

lika narava

lahek dostop

ni sodobne prometne infrastrukture

ni sodobne prometne infrastrukture

občutek pustolovščine

predvsem Snežnik

kočevski gozdovi zbujajo domišljijo in ob- gozdovi Gorskega kotarja, prevoz med otoki

kolesarjem prijazne storitve

ni specializiranih ponudnikov

ni specializiranih ponudnikov

lokalna kolesarska skupnost

v nastanku

močna

avtocesta na hrvaški strani

čutek pustolovščine
ponudniki specializiranih namestitev, prevoza itd.
ni močna; razvoj vezan predvsem na turistične ponudnike
novosti in nadgradnje

v načrtu

dodatne aktivnosti in znamenitosti

pohodništvo na Snežniku, ogled naravnih in pohodništvo, ogled naravnih in kulturnih številne dodatne aktivnosti in znamenitosti
kulturnih znamenitosti

letno

v načrtu

znamenitosti

Člani delovne skupine so kot edinstvene razlikovalne prednosti občine Ilirska Bistrica

sami opredelili ohranjeno, pristno naravo (predvsem gozdnato območje Snežnika) in

prepoznali ohranjeno naravo Snežnika, ki nudi pobeg in mir, raznolik in razgiban teren,

raznolikost, ki se odraža na reliefu, podnebju, vegetaciji, poseljenosti, kulturi, tipu in te-

številne in raznolike manj prometne ceste ter panoramske razglede, anketirani kolesarji

žavnosti kolesarskih poti. Antitezi zgornjim motivom sta monotonost in urbano okolje.

pa velike gozdnate površine, raznolikost in dolžino poti, razgiban teren in medveda.
Najbolj konkurenčni destinaciji Ilirski Bistrici sta Kočevska in Kvarner. Podoba KočePoleg kakovosti in števila kolesarskih poti je prav njihova raznolikost eden ključnih

vske kot gozdnatega območja z največjim številom medvedov in pridihom pustolov-

motivov kolesarjev za obisk. Pomembna je tudi edinstvenost narave. Kot glavna moti-

ščine je med Slovenci močno uveljavljena. Pa vendar Kočevska ne dosega raznolikosti

va za obisk občine Ilirska Bistrica v primerjavi s konkurenčnimi destinacijami smo tudi

Ilirske Bistrice. Na drugi strani se raznoliki Kvarner razteza od hribovitih in gozdnatih
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območij Risnjaka in Učke do mondenih obalnih turističnih središč.

Ilirska Bistrica nima izrazitih razlikovalnih prednosti, ki bi odstopale od konkurence.
Snežnik in njegova narava sta najbolj prepoznana točka občine med kolesarji, čeprav

Na percepcijskem zemljevidu smo prikazali, kako ključne motive izpolnjujejo Ilirska

je občina veliko več kot to.

Bistrica in njene konkurenčne destinacije.
Kočevska svojo pozicijo gradi na pristni naravi in gozdovih, Kvarner pa na raznolikosti. Ob pomanjkanju izrazitih razlikovalnih prednosti predlagamo, da Ilirska Bistrica v
komunikaciji izpostavi obe lastnosti, tako neokrnjeno naravo kot raznolikost. To sta

Pristna narava (gozd)

obenem tudi pomembna motiva kolesarjev za obisk destinacije. Pozicioniranje bo seveda treba podpreti z drugačnim tonom komunikacije kot ga uporabljajo konkurenčne
Kočevska
Notranjska

destinacije.
Ilirska Bistrica

matični Kras

Kvarner

Monotonost poti in pokrajine

Raznolikost poti in pokrajine

10.4. IDENTITETA ZNAMKE
Ilirska Bistrica nima izrazitih razlikovalnih prednosti. Najbolj prepoznana točka občine
med kolesarji je Snežnik s svojim naravnim okoljem, pa čeprav je občina veliko več
kot to. Kočevska svojo pozicijo gradi na pristni naravi in gozdovih, Kvarner pa na
raznolikosti. Ob pomanjkanju izrazitih razlikovalnih prednosti predlagamo, da Ilirska
Bistrica v komunikaciji izpostavi obe lastnosti, tako neokrnjeno naravo kot raznolikost.
To sta obenem tudi pomembna motiva kolesarjev za obisk. Pozicioniranje bo seveda
treba podpreti z drugačnim tonom komunikacije, kot ga uporabljajo konkurenčne destinacije.

Urbano okolje

Slika 64 – prikaz percepcijskega zemljevida

Identiteta znamke
Opredelili smo identitetne elemente destinacijske znamke.
Lastnosti: velika gozdnata območja, divjina; raznolika narava, podnebje, kultura; razgiban teren; število in raznolikost poti, primernih za kolesarjenje; razgledi; strateška
lega.
Koristi: brezskrbnost, odklop, mir, raznolikost poti in izkušenj na majhnem območju.
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Osebnost znamke mora biti podobna osebnosti njenih deležnikov, hkrati pa privlačna

V strategiji smo predlagali oblikovanje tematske blagovne znamke za kolesarski turi-

za uporabnike.

zem. Tematska znamka je prilagojena motivom, potrebam in značilnostim izbranega
ciljnega segmenta – v našem primeru (turnih) kolesarjev – in omogoča lažje vzpostav-

Kolesarska destinacija Ilirska Bistrica: aktivna, strastna, tradicionalna, samostojna.

ljanje čustvenih povezav z njimi.

Vrednote: pristnost, narava, varnost, navezanost na lokalno okolje, raznolikost.

Ker občina Ilirska Bistrica trenutno nima niti krovne destinacijske znamke in ker so
njeni viri omejeni, v prvi fazi predlagamo monolitno arhitekuro destinacijske znamke,

Bistvo (DNA) znamke: naravna raznolikost.

s katero bo lažje in hitreje zgradila svojo znamko in dvignila prepoznavnost. Identiteta
tematske znamke in predlagana pozicijska izjava se po našem mnenju skladata z de-

Razlikovalne prednosti: ohranjena narava, raznolikost terena, podnebja, kulture na
majhnem območju, strateška lega.
Pozicijska izjava: Raznolika (skoraj) v vsem. Kolesarska izkušnja v občini je raznolika
skoraj v vsem - podnebju, terenu, podlagi, vrsti poti, naravnem in kulturnem okolju itd.
Raznolikost je skoncentrirana na precej majhnem območju, njen razpon pa ni primerljiv
s kvarnerskim. Predlog: Naravno raznolika.
Vizija znamke kaže smer, v katero se ta želi razvijati. Vizija mora biti motivacijska, da
jo ponotranjijo vsi izvajalci, in obenem dovolj realna, da jo bo v prihodnosti mogoče
uresničevati: Do leta 2022 se bo kolesarjenje razvilo v najpomembnejši turistični
produkt v občini Ilirska Bistrica, ki bo postala vodilna destinacija za turne kolesarje v primorsko-notranjski regiji.
Poslanstvo opredeljuje namen in smisel delovanja destinacije in njen doprinos k širši
družbi: S povezovanjem lokalnih deležnikov in spoštovanjem vrednot in narave
zagotoviti trajnostni razvoj kolesarskega turizma v občini Ilirska Bistrica, ki se
ne bo osredotočil le na ekonomske koristi turizma, temveč tudi na socialne prednosti za lokalno prebivalstvo.
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stinacijo kot celoto.
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11. KOMUNIKACIJSKA STRATEGIJA
11.1. ANALIZA STANJA

Primarno notranje ciljno občinstvo:
•• lokalni kolesarji in društva,

Trženjsko-komunikacijske aktivnosti na področju kolesarjenja so trenutno omejene na

•• turistični ponudniki in trgovci,

spletno stran TIC-a, na kateri je predstavljenih deset poti različnih težavnosti z osnov-

•• organizatorji kolesarskih prireditev in tekmovanj,

nimi podatki v slovenskem jeziku in sledmi GPS. Spletna stran nudi tudi nekaj informa-

•• občina / upravna enota,

cij o preostalih aktivnostih, znamenitostih in ponudbi. Stran ni prilagojena za mobilne

•• lastniki zemljišč.

naprave in ni optimizirana na ključne besede za kolesarjenje.
Sekundarno notranje ciljno občinstvo:
Preostale informacije o priložnostih za kolesarjenje v občini ustvarjajo in delijo pred-

•• širše lokalno prebivalstvo,

vsem kolesarji sami. Razpršene so po družbenih omrežjih in različnih specializiranih

•• šole.

straneh. Pojavnost in število omemb občine Ilirska Bistrica in povezanih dejavnosti ali
novic na spletu in družbenih omrežjih je nizka. Raziskava z orodjem Brand24 je po-

Cilji:

kazala, da je bila občina na spletu med 1. 1. 2015 in 25. 11. 2016 omenjena 580-krat,

•• Povečati zavest o pomenu in prednostih kolesarskega turizma.

pri čemer so izstopale vsebine o gorsko-hitrostni dirki, dogajanju v klubu MKNŽ in

•• Predstaviti destinacijsko znamko in njeno identiteto ter doseči ponotranjenje.

lokalnem nogometnem klubu. Celotna analiza je v prilogi.

•• Predstaviti načrtovane aktivnosti in cilje razvoja kolesarskega turizma.
•• Pridobiti podporo lokalnih deležnikov in vzpostaviti sodelovanje.

Ciljno občinstvo

•• Ozavestiti deležnike in lokalno prebivalstvo o obstoječi ponudbi za kolesarje in o
razvojnih načrtih.

Ciljno občinstvo delimo na notranje, tj. lokalno prebivalstvo, ki omogoča kolesarsko

•• Ozavestiti deležnike in lokalno prebivalstvo o potrebah kolesarjev.

izkušnjo, in zunanje, tj. potrošnike, ki kupujejo izkušnjo.

•• Spodbuditi stik in komunikacijo lokalnih kolesarjev s ciljnimi skupinami.

Notranja komunikacija

Zunanja komunikacija

Komunikacijske aktivnosti je treba v prvi fazi usmeriti na notranji trg, na ponudnike

V drugi fazi se komunikacija razširi na zunanje ciljne skupine, tj. obiskovalce, ki so

izkušnje in lokalno prebivalstvo, in komunicirati prednosti, ki jim jih prinašata razvoj

uporabniki kolesarskih izkušenj.

kolesarskega turizma in destinacijska znamka. Šele ko bodo sami ponotranjili identiteto znamke in prednosti kolesarskega turizma, bodo lahko obiskovalcem zagotovili
kakovostno kolesarsko izkušnjo.

Primarno zunanje ciljno občinstvo:
•• regionalni turni kolesarji in preostale skupine kolesarjev, ki jim kolesarjenje predstavlja primarni motiv obiska,
•• turni kolesarji iz preostale Slovenije,
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•• specializirane turistične agencije,

da destinacija vsebine aktivno usmerja in ohranja želeni fokus.

•• udeleženci tekmovanj.
Destinacija se ne sme zanašati le na objave svojih obiskovalcev, temveč mora tudi
Sekundarno zunanje ciljno občinstvo:
•• kolesarji popotniki in obiskovalci, ki jim kolesarjenje predstavlja sekundarni motiv

sama poskrbeti za kakovostne vsebine. Pri tem naj ji pomagajo lokalni kolesarji, tekmovalci in ambasadorji.

obiska,
•• obiskovalci kolesarskih prireditev in tekmovanj,

Obiskovalce mora spodbujati k deljenju kolesarskih izkušenj na družbenih omrežjih

•• turni kolesarji iz Tržaškega zaliva, hrvaške Istre, Kvarnerja in Avstrije.

- to lahko na najbolj fotogeničnih lokacijah doseže s posebnimi oznakami, kot je npr.
”odlična lokacija za selfie” - in k uporabi izbranih ”hashtagov”. Posebno pozornost

Cilji:

mora nameniti rednemu osveževanju vsebin in vključevanju v pogovore ter dosledne-

•• Povečati prepoznavnost občine kot kolesarske destinacije.

mu posredovanju sporočil prek različnih platform. Ton in slog komunikacije mora prila-

•• Povečati prepoznavnost destinacijske znamke med ciljnimi skupinami.

gajati posameznemu mediju. Za družbene medije potrebuje podroben komunikacijski

•• Opominjati ciljne skupine na ključne koristi znamke.

načrt oziroma strategijo, ki bo podpirala krovno komunikacijsko strategijo.

•• Pozicionirati občino glede na konkurenčne destinacije.

Najbolj verodostojna komunikacija se ustvarja prek t.i. grass roots pristopa, ko de-

•• Prilagoditi komunikacijo ciljnim skupinam.

stinacija lokalno kolesarsko skupnost preobrazi v svojega ambasadorja. S tem ko-

•• Komunicirati turnokolesarske izkušnje po neprometnih makadamskih poteh (do

munikacija prek družbenih omrežij postane skupinsko delo. Predlagamo, da vodilno

umestitve namenske infrastrukture).
•• Povečati prepoznavnost epske poti in poti, ki omogočajo doživljanje divjine in/ali

vlogo prevzame izbrani lokalni kolesar, ki naj nato v komunikacijske aktivnosti redno
vključuje preostale deležnike.

raznolikosti.
•• Povečati prepoznavnost dogodkov.

Poleg lastnih objav in objav obiskovalcev so pomembne tudi objave vplivnih posame-

•• Oblikovati in komunicirati izkušnje in zgodbe, povezane s tematskimi potmi.

znikov, ki pa so običajno plačljive. Vplivne posameznike v destinacijo lahko povabimo
na študijsko turo.

Ne glede na tip občinstva je treba zagotavljati doslednost komunikacije in komuniciranja identitete destinacije.

V zadnjem času so zelo priljubljene tudi platforme, na katerih kolesarji ustvarjajo in
delijo lastne vsebine. Med najbolj znanimi je platforma Pinkbike, ki jo uporabljajo tako

11.2. KLJUČNA SPOROČILA

slovenski gorski kolesarji kot tudi gorski kolesarji iz preostale Evrope. Vse bolj pomembni postajajo tudi specializirani portali in aplikacije, ki omogočajo iskanje in delje-

Primarna sporočila podpirajo/komunicirajo obljubo znamke in se pojavljajo v odnosih z

nje poti ter primerjavo rezultatov. Najbolj znana sta Strava in za gorske kolesarje tudi

mediji, oglasih, na spletnih straneh, v multimedijskih vsebinah itd. Sekundarna sporo-

Trailforks. Predlagamo, da občina na slednjem objavi izbrane poti.

čila podpirajo preostale edinstvene razlikovalne prednosti destinacije in se uporabljajo
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Uspešnost komunikacije prek družbenih omrežij bomo merili z vključenostjo ciljnih skupin

gotoviti tudi sledi GPS in izdelati kolesarske vodnike s podrobnimi podatki o kolesarskih

v spletne debate, številom všečkov, številom sledilcev, dosegom objav, številom deljenih

turah, lokalni ponudbi idr. pomembnimi informacijami za kolesarje. Predlagamo tudi obli-

vsebin ter vključevanjem in preusmeritvami na destinacijsko spletno stran.

kovanje brošure o edinstvenih kolesarskih izkušnjah v občini, ki bo na voljo na več mestih.

DIREKTNI MARKETING

OGLAŠEVANJE

Elektronske novice so pomemben stalni komunikacijski kanal med destinacijo in njenimi

V primerjavi s preostalimi trženjskimi orodji velja oglaševanje za manj učinkovito, služi pa

kolesarskimi produkti ter obstoječimi in potencialnimi uporabniki. Prva naloga destinaci-

predvsem dvigu prepoznavnosti destinacije in njenih kolesarskih produktov. Oglasi naj se

je je pridobiti naročnike na e-novice, za kar lahko uporabi spletno stran, nagradne igre

osredotočijo na medije, ki nagovarjajo izbrane ciljne skupine. Najbolj primerni so specializi-

na družbenih omrežjih, ponudnike kolesarjem prijaznih storitev ali kolesarske dogodke in

rani slovenski kolesarski mediji, kot so denimo spletne strani za kolesarje mtb.si in Bicikel.

sejme. Segmentacija naročnikov omogoči pošiljanje personaliziranih sporočil. Za razpo-

com, in družbena omrežja, na katerih lahko izbrane ciljne skupine tarčno naslavljamo.

šiljanje priporočamo uporabo specializiranih orodij, kot so Activecampaign, Mail Chimp,
Squalo Mail, ipd.

Poleg oglasnih pasic na spletnih mestih je za doseganje večjega učinka treba zagotoviti
tudi multimedijske vsebine in reportaže, ki morajo biti usklajene s preostalo komunikacijo.

Za novičnik je treba zagotoviti kakovostne vsebine, katerih primernost lahko preverimo z

V tiskanih kolesarskih medijih je smiselno oglaševati le, kadar gre za dopolnitev reporta-

deljenimi testi. Poleg dviga prepoznavnosti je namen elektronskih novic tudi komuniciranje

že ali prispevka o kolesarski izkušnji. Dolgoročno je oglaševanje smiselno razširiti tudi na

ponudb, akcij in prihajajočih dogodkov. Novice pošiljamo največ enkrat mesečno, izjema

medije za nemško govoreče ciljne skupine in jih tako opozoriti na edinstveno kolesarsko

so le obdobja pred največjimi dogodki, ko lahko pogostnost povečamo. Uspešnost posa-

izkušnjo na poti do obmorskih letovišč.

meznih akcij merimo s številom odprtih novic in konverzije, pa tudi s številom odjav.
Oglaševanje kolesarske izkušnje kot sekundarni motiv obiska je smiselno v okviru ZelenePROMOCIJSKA GRADIVA

ga Krasa in bližnjih uveljavljenih turističnih produktov. Zaradi številnih tranzitnih gostov, ki
občino prečkajo poleti, predlagamo oglaševanje na zunanjih oglasnih panojih.

Promocijska gradiva v različnih pojavnih oblikah kolesarjem največkrat nudijo osnovne informacije za kakovostno kolesarsko izkušnjo. Eno najpomembnejših promocijskih gradiv

POSPEŠEVANJE PRODAJE

je kakovosten digitalni in tiskani kolesarski zemljevid z vsemi potrebnimi informacijami (višinski profili, slikovni material …). Osnovni zemljevid mora biti obiskovalcem na voljo brez-

Aktivnosti pospeševanja prodaje so usmerjene predvsem na sodelovanje s specializira-

plačno na več točkah v občini. Del kolesarskih poti bi morda lahko vključili tudi v zemljevid

nimi turističnimi agencijami in na neposredno naslavljanje potencialnih obiskovalcev na

Planinske zveze Slovenije, ki bo pokrival širše področje Snežnika in naj bi izšel leta 2017.

sejmih, prek nagradnih iger ipd.

Poleg zemljevida je treba za preprosto navigacijo po neoznačenih kolesarskih poteh za-

Za uspešno pospeševanje prodaje je treba specializirane turistične agencije skrbno
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izbrati in pritegniti k dolgoročnemu sodelovanju. Destinacija to najlažje doseže z organi-

ODNOSI Z MEDIJI IN PR-AKTIVNOSTI

zacijo študijskega obiska, na katerem predstavniki agencije brezplačno izkusijo kolesarsko ponudbo, spoznajo ponudnike, preverijo ustreznost ponudbe itn. Agencijam je treba

Podobno kot so aktivnosti pospeševanja prodaje povezane z vzpostavljanjem odno-

pri komunikaciji z lokalnimi ponudniki nuditi dolgoročno podporo, jim omogočiti dostop

sov s turističnimi agencijami, so PR-aktivnosti povezane z nagovarjanjem novinarjev in

do kakovostnih multimedijskih vsebin in podrobnih informacij ter jih ustrezno izpostaviti

medijev, še posebej specializiranih. Predlagamo naslednje aktivnosti:

v komunikaciji. Pomembnejše agencije za turno kolesarjenje v Sloveniji so Helia (www.

•• Izvedba študijskih tur za novinarje domačih in tujih specializiranih kolesarskih

helia.si), Bikenomad (www.bikenomad.com), Freiraus Verlag (www.mtb-slowenien.de),

medijev, samostojno ali v sodelovanju z izbranimi ponudniki ali destinacijami. Re-

GoodPlace (www.bike-goodplace.com), Funactive (www.funactive.info), RideSlovenia

zultat bo verodostojna in cenovno ugodna predstavitev v izbranih medijih, kar bo

(www.rideslovenia.com) in Outdoor Mania (www.outdoor-mania.com).

pripomoglo k dvigu prepoznavnosti. Predlagamo, da se na ture povabijo predvsem
slovenski, italijanski in nemški mediji, kot so mtb.si, bicikel.com, 365 mountain-

Udeležba na specializiranih sejmih je sicer učinkovita metoda za neposredno naslav-

bike magazine, mediji nemškega založnika Delius Klasing, ENDURO Mountainbike

ljanje ciljnih skupin v tujini, vendar zaradi primarnega fokusa na domače kolesarje in

Magazine itd. Kolesarske študijske ture izvajata tudi GIZ Pohodništvo&kolesarjen-

omejenih trženjskih sredstev priporočamo nastope na sejmih pod okriljem GIZ Poho-

je in Slovenska turistična organizacija, s katerima se je smiselno povezati.

dništvo&kolesarjenje ali regije. Dolgoročno priporočamo predvsem udeležbo na sejmih,
ki ciljajo italijansko in nemško govoreče kolesarje, kot so BIKE Festival Riva del Garda,
Bike Festival Willingen in Argus Bike Festival, Expobici, F.R.E.E. Munchen TourNatur in

•• Oblikovanje medijskega središča na spletnem portalu, ki nudi informacije za
novinarje in multimedijske vsebine.
•• Organizacija tiskovnih konferenc ob pomembnih dogodkih.

Natour Alps.
DOGODKI
Nagradne igre, v katerih destinacija podeli brezplačno kolesarsko izkušnjo ali paket ugodnosti, so cenovno ugodna oblika promocije na tujih trgih. Izvedejo se lahko prek spleta,

Organizacija kolesarskih dogodkov pozitivno vpliva na prepoznavnost destinacije in

družbenih omrežij, e-novic ipd.

njeno verodostojnost. Dogodke je treba oblikovati in izbirati glede na komunikacijske in strateške cilje in ciljne skupine. Odmevnejši mednarodni dogodki in tekmovanja

SPAJANJE ZNAMK

dvigujejo prepoznavnost in verodostojnost, medtem ko so lokalni dogodki namenjeni
predvsem povezovanju in motiviranju lokalnih deležnikov.

Občina lahko s spajanjem lastne znamke z znamkami uveljavljenih proizvajalcev in distributerjev koles in kolesarske opreme nadgradi svojo podobo. Aktivnosti, povezane

Kolesarske izkušnje tekmovalcem in gledalcem lahko neposredno predstavljamo na

s spajanjem znamk, so raznolike in zajemajo testiranja koles partnerskega proizvajalca

lokalnih dogodkih, pa tudi na večjih prireditvah za izbrane ciljne skupine drugod po

v destinaciji, ”posvojitev” kolesarskih tras ipd. Poleg spajanja znamk z dobavitelji ali

Sloveniji in Italiji. Kolesarske dogodke je treba izkoristiti tudi za PR-aktivnosti.

proizvajalci bi bilo smiselno tudi spajanje znamke v okviru Zelenega Krasa in prej omenjenega konzorcija.
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V prvi fazi je treba podpreti lokalne organizatorje dogodkov. Zagotoviti je treba, da so

dogodki na lokalni in regionalni ravni med seboj usklajeni in dosledno komunicirani.
Povezati jih je treba z identiteto znamke, njenimi prednostmi in koristmi. Kolesarske
dogodke je priporočljivo razvijati v partnerstvu z lokalnimi društvi in preostalimi deležniki.
Smiselno se je oredotočiti na turnokolesarske dogodke in pri tem izpostaviti ključne
prednosti destinacije, kot so raznolikost, divjina Snežnika, epska tura idr. Zaželena je
organizacija dogodkov in tekmovanj, na katerih udeleženci aktivno sodelujejo. Za dvig
prepoznavnosti med ciljnimi skupinami je smiselno organizirati že uveljavljene oblike
dogodkov in tekmovanj, denimo maraton ali ciklokros, in inovativne dogodke in tekmovanja, kot je bikepacking.
Ker so kolesarski dogodki priložnost za dvig števila prenočitev v destinaciji, je treba
posebno pozornost nameniti večdnevnim dogodkom in zanje oblikovati ustrezne pakete. Poleg organizacije kolesarskih dogodkov priporočamo tudi organizacijo strokovnih dogodkov in konferenc za turistične delavce in destinacije v širši regiji.
TRŽENJE S POMOČJO ZNANIH OSEBNOSTI
Sodelovanje z uspešnimi, znanimi kolesarji dviguje prepoznavnost in verodostojnost
destinacije in njene znamke. Partnerje je treba skrbno izbrati, saj se morajo njihove
vrednote ujemati z vrednotami destinacije in kolesarskega produkta; le tako lahko
znamka in športnik uspešno sodelujeta. Pomembno je tudi, da ciljna skupina izbranega športnika spoštuje in prepoznava kot verodostojnega.
Sodelovanje z znanimi osebnostmi lahko pripomore k doseganju ciljev znamke le, če
je vključeno v preostale trženjske in komunikacijske aktivnosti. Predlagamo predvsem
sodelovanje z domačimi uspešnimi kolesarji in klubi, denimo tistimi, ki nastopajo v
maratonu in ciklokrosu (npr. Pici Bici).
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12. RAZVOJNA STRATEGIJA
Kolesarjenje (in z njim turno kolesarjenje, ki smo ga identificirali kot glavni ciljni se-

Tabela 55 - razvojne prioritete in operativni cilji v občini Ilirska Bistrica

gment) postaja vse bolj pomemben turistični produkt za različne generacije. Uspešni

RAZVOJNA PRIORITETA

OPERATIVNI CILJ

kolesarski produkti bodo presegli (zgolj) športno-rekreativno raven kolesarjenja in ko-

A – Podporno okolje

A.1 Koordinacija delovanja deležnikov kole-

lesarjenje integrirali v turistično ponudbo destinacije, kar bo prineslo pozitivni socialni

sarske destinacije v občini

in gospodarski učinek tako lokalnim skupnostim kot destinaciji.

A.2 Delovanje in nadaljnji razvoj TIC Ilirska
Bistrica

Cilj pričujočega dokumenta je, da postane osnova za razvoj občine Ilirska Bistrica kot

A.3 Razvoj kadrov in organizacij

kolesarske turistične destinacije. V ta namen smo opredelili ključna razvojna področja,

A.4 Razvojno sodelovanje

ki zahtevajo prednostno obravnavo.

B – Kolesarski turistični produkti

B.1 Kolesarski produkt kot primarni motiv
B.2 Kolesarski produkt kot sekundarni motiv

12.1 RAZVOJNE PRIORITETE

C – Kolesarska infrastruktura

C.1 Prva faza izgradnje
C.2 Druga faza izgradnje

Na osnovi opravljenih analiz predlagamo naslednje osrednje razvojne in strateške prioritete:
A. Podporno okolje

C.3 Tretja faza izgradnje
D - Trženje

D.1 Vzpostavitev trženjskega spleta
D.2 Notranja komunikacija
D.3 Zunanja komunikacija

B. Kolesarski turistični produkti
C. Kolesarska infrastruktura
D. Trženje
Vsaka izmed razvojnih prioritet je razdelana v operativne cilje, ti pa v ukrepe in deloma
tudi že podukrepe oziroma konkretne projekte ali aktivnosti. Za vsakega izmed ukrepov je poleg kratkega opisa določen tudi nosilec in časovni okvir.
12.2 UKREPI IN AKTIVNOSTI
V spodnji tabeli so povzeti operativni cilji znotraj vsake izmed razvojnih prioritet, v
nadaljevanju pa so natančneje opredeljeni še ukrepi in aktivnosti znotraj posameznih
operativnih ciljev.
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12.2.1 RAZVOJNA PRIORITETA - A – PODPORNO OKOLJE

kolesarjenje (kolesarji, turistični ponudniki, preostali zainteresirani). Predlagamo naslednje aktivnosti:

Strateški cilj razvojne prioritete Podporno okolje je razvijati in povezovati deležnike pri
razvoju kolesarskega turizma v občini. V sklopu razvojne prioritete Podporno okolje

A.1.1.1 Vzpostavitev koordinacijske delovne skupine: razdelitev nalog, opredelitev na-

smo opredelili naslednje operativne cilje in ukrepe:

čina vključevanja deležnikov, financiranje (cilj: učinkovita delovna skupina za
kolesarjenje)

Tabela 56 - operativni cilji in ukrepi razvojne prioritete Podporno okolje
OPERATIVNI CILJ

UKREPI

A.1.1.2 Redni delovni sestanki in poročanje (cilj: 3-krat letno)
A.1.1.3 Letna evalvacija uresničevanja strategije in morebitne prilagoditve (cilj: javno
predstavljeno letno poročilo vsem zainteresiranim)

A.1 Koordinacija delovanja deležnikov A.1.1 Vzpostavitev koordinacijske strukture
kolesarske destinacije v občini

za razvoj turističnega produkta kolesarjenja

Čas izvedbe

marec 2017 -

A.2 Delovanje in nadaljnji razvoj TIC A.2.1 Ustrezna kadrovska podpora

Nosilec

TIC Ilirska Bistrica

Ilirska Bistrica

Sodelujoči:

občina, člani operativne delovne skupine za

A.2.2 Vzpostavitev prodajne funkcije v destinaciji
A.2.3 Sodelovanje v ožji in širši regiji

A.3 Razvoj kadrov in organizacij

kolesarjenje
Finančni vložek:

TBD

A.3.1 Izobraževanje in usposabljanje
A.3.2 Študijske ture
A.3.3 Krepitev konkurenčnosti turističnih

Operativni cilj A.2: Delovanje in nadaljnji razvoj TIC Ilirska Bistrica

ponudnikov
A.3.4 Statistika in zavarovanje

Ukrep A.2.1: Ustrezna kadrovska podpora
Osrednjo vlogo v koordinacijski delovni skupini bo imel TIC Ilirska Bistrica, zato je
pomembna njegova kadrovska ureditev (imenovanje skrbnika kolesarske strategije) in

Operativni cilj A.1: Koordinacija delovanja deležnikov kolesarske destinacije v

zagotovitev finančnih sredstev.

občini
Cilj
Ukrep A.1.1: Vzpostavitev koordinacijske strukture za razvoj turističnega produkta ko-

imenovani nosilci oddelka za trženje, infrastrukturo in sekundarno ponudbo

lesarjenja

Čas izvedbe

marec 2017

V destinaciji je treba vzpostaviti koordinacijsko strukturo, ki bo odgovorna za uresni-

Nosilec

občina

čevanje strategije razvoja kolesarskega turizma. Koordinacijsko delovno skupino ses-

Sodelujoči:

TIC Ilirska Bistrica

tavljajo predstavniki TIC Ilirska Bistrica, občine in člani operativne delovne skupine za
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Primer dobre prakse

Kärnten Werbung (koroška destinacijska or-

A.2.3.1 Identifikacija partnerjev v ožji in širši regiji (cilj: seznam potencialnih partnerjev)

ganizacija)

A.2.3.2 Opredelitev skupnih kratkoročnih in dolgoročnih ciljev in aktivnosti (cilj: obliko-

/ (zaposleni s TIC Ilirska Bistrica)

A.2.3.3 Poročanje o dogovorih in sinergijah na rednih delovnih sestankih (cilj: javno

vanje akcijskega načrta)
Finančni vložek:

poročanje enkrat letno zainteresirani javnosti)
Ukrep A.2.2: Vzpostavitev prodajne funkcije v destinaciji

Čas izvedbe

marec 2017-2021

Za trženje kolesarskega turizma in izvajanje turističnih programov je treba v destinaciji

Nosilec

TIC Ilirska Bistrica

vzpostaviti prodajno funkcijo v obliki turistične agencije. Licenco za opravljanje dejav-

Sodelujoči:

občina, Zeleni Kras, Slovenska turistična or-

nosti lahko pridobi TIC Ilirska Bistrica, alternativna rešitev pa je vzpostavitev poslovnega sodelovanja z obstoječo ali novo nastalo turistično agencijo.
Cilj

ganizacija
Primer dobre prakse

Julijske Alpe, Dolina Soče

Finančni vložek:

/ (naloge koordinatorja, zaposlenega na TIC

lastna oz. partnerska agencija za trženje ko-

Ilirska Bistrica)

lesarskega turizma
Čas izvedbe

januar 2018

Nosilec

TIC Ilirska Bistrica

Sodelujoči:

operativna delovna skupina (predvsem turi-

Primer dobre prakse

Operativni cilj A.3: Razvoj kadrov in organizacij

stični ponudniki)

Ukrep A.3.1: Izobraževanje in usposabljanje

Turizem Kranjska Gora, Krea'Tur d.o.o. (Bi-

Turizem je dinamična panoga; okolje in potrebe gostov se hitro spreminjajo in nujno je,

kenomad)

da turistični ponudniki znanje tem spremembam prilagajajo. Kolesarski turizem pri tem
ni izjema. Ponudniki morajo za uspešno nagovarjanje poznati posebnosti posameznih

Finančni vložek:

1.000 EUR letno

segmentov. Za vse turistične ponudnike v občini bi bilo treba organizirati izobraževalne
delavnice o kolesarjem prijaznih ponudnikih.

Ukrep A.2.3: Sodelovanje v ožji in širši regiji

Cilj

Za uspešen razvoj kolesarskega turizma v občini in maksimizacijo trženjskih učinkov
je treba vzpostaviti mehanizme za sodelovanje in povezovanje z bližnjimi občinami,

tno
Čas izvedbe

Zelenim Krasom in okoliškimi regijami, pa tudi Slovensko turistično organizacijo in
preostalimi deležniki, predvsem pomembnimi turističnimi ponudniki in atrakcijami v

izobraževalne delavnice najmanj enkrat lemarec 2017 – 2021 (eno izobraževanje letno)

Nosilec

TIC Ilirska Bistrica

okolici Ilirske Bistrice.
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Sodelujoči:

zainteresirana javnost s poudarkom na turi-

Cilj

vstop vsaj dveh ponudnikov v kolesarsko
certifikacijsko shemo

stičnih ponudnikih
Primer dobre prakse
Finančni vložek:

Graubunden, Švica
500 EUR letno

Čas izvedbe

2017-2021

Nosilec

TIC Ilirska Bistrica

Sodelujoči:

turistični ponudniki, Slovenska turistična organizacija

Ukrep A.3.2: Študijske ture

Primer dobre prakse

Eko kmetija Koroš

Finančni vložek:

500 EUR letno

Za uspešen razvoj kolesarskega produkta je nujno usklajeno in kakovostno delovanje
vseh deležnikov kolesarskega turizma. Ker v občini turistična ponudba trenutno ni prilagojena kolesarskim gostom, predlagamo organizacijo študijskih tur z ogledi dobrih

Ukrep A.3.4: Statistika in ureditev zavarovanj

praks v Sloveniji in tujini.

Za razvoj kolesarskih turističnih produktov bi bilo uporabno poznati natančno strukturo
turističnega obiska v občini. Predlagamo, da vodenje statistike po tipu gosta občina

Cilj

ena študijska tura v Sloveniji in ena v tujini

uvede postopno; v prvi fazi naj se pridružijo ponudniki, ki so razvoju kolesarskega

Čas izvedbe

april 2017

produkta najbolj naklonjeni, pozneje še preostali. Za uspešen in odgovoren dolgo-

Nosilec

TIC Ilirska Bistrica

ročni razvoj kolesarjenja je treba urediti zavarovanje odgovornosti za upravljavce na

Sodelujoči:

občina, operativna delovna skupina in pre-

označenih poteh.

ostali turistični ponudniki
A.3.4.1. Beleženje statistike prenočitev kolesarskih gostov (cilj: vsako leto v sistem
Primer dobre prakse

Eko kmetija Koroš, Kärnten Werbung, Dravska kolesarska pot

Finančni vložek:

1.500 EUR letno

Ukrep A.3.3: Krepitev konkurenčnosti turističnih ponudnikov
Turistični ponudniki, še posebej namestitve in prevozniki, pomembno vplivajo na zadovoljstvo kolesarskega gosta. Slovenska turistična organizacija ima izdelan sistem za
specializacijo kolesarskih namestitev, kjer ponudniki prejmejo od 1-5 koles.

dodati najmanj enega ponudnika)
A.3.4.2. Sklenitev zavarovanja odgovornosti na označenih poteh (cilj: sklenitev zavarovanja)
Čas izvedbe

•• sklenitev zavarovanja: april 2017 Nosilec

TIC Ilirska Bistrica

Sodelujoči:

turistični ponudniki, Slovenska turistična organizacija

Primer dobre prakse
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•• statistika: april 2017

Eko kmetija Koroš

Finančni vložek:

•• statistika: /

B.1.1.3 Označitev glavnih turnokolesarskih poti (cilj: označitev poti)

•• sklenitev zavarovanja: TBD

B.1.1.4 Navezave v regiji in navezava na daljinsko turnokolesarsko pot Trans Slovenia
02 (cilj: dogovor z bližnjimi regijami in priključitev na pot Trans Slovenia 02)

12.2.2. RAZVOJNA PRIORITETA - B - KOLESARSKI TURISTIČNI PRODUKTI

Čas izvedbe

•• označitev epske kolesarske poti: april
2017

Strateški cilj razvojne prioritete Kolesarski turistični produkti je vzpostaviti pogoje za

•• informacijske table: 2018-2021

razvoj vrhunskih, avtentičnih in ciljnih kolesarskih turističnih produktov, ki naslavljajo

•• označitev glavnih turnokolesarskih poti:

različne segmente kolesarjev s poudarkom na turnih. V sklopu razvojne prioritete Ko-

marec 2017 - oktober 2017

lesarski turistični produkti smo opredelili naslednje operativne cilje in ukrepe:
Tabela 57 - operativni cilji in ukrepi razvojne prioritete Kolesarski turistična ponudba
OPERATIVNI CILJ

za turne kolesarje
B.1.2 Vzpostavitev kolesarskega produkta
za kolesarske popotnike

B.2 Kolesarski produkt kot sekundarni B.2.1 Vzpostavitev kolesarskega produkta
motiv

Nosilec

TIC Ilirska Bistrica

Sodelujoči:

občina, operativna delovna skupina s pou-

UKREPI

B.1 Kolesarski produkt kot primarni B.1.1 Vzpostavitev kolesarskega produkta
motiv

•• navezava na Trans Slovenia 02: 2018

kot sekundarni motiv obiska

darkom na lokalnih kolesarjih
Primer dobre prakse
Finančni vložek:

singltrek pod Smrkem
•• označitev turnokolesarskih poti: 1.000
EUR
•• informacijske table: TBD
•• navezava na Trans Slovenia 02: 1.500
EUR

Kot kaže zgornja tabela, predlagamo oblikovanje kolesarskih turističnih produktov glede na motiv prihoda.

Ukrep B.1.2: Vzpostavitev kolesarskega produkta za kolesarske popotnike
Za razvoj kolesarskih produktov za kolesarje popotnike, ki so bili prepoznani kot druga

Ukrep B.1.1: Vzpostavitev kolesarskega produkta za turne kolesarje

najpomembnejša ciljna skupina, predlagamo naslednje aktivnosti:

Turni kolesarji so bili prepoznani kot glavna ciljna skupina. Za hiter in kakovosten razvoj
ustreznih produktov predlagamo:

B.1.2.1 Prednostna označitev glavnih kolesarskih poti za kolesarske popotnike in v
nadaljevanju označitev vseh preostalih poti (cilj: označitev poti)

B.1.1.1 Označitev epske turnokolesarke poti (cilj: označitev poti)
B.1.1.2 Postavitev informacijskih tabel na izhodiščih in izdelava sledi GPS (cilj: postavitev informacijskih tabel in preprost dostop do sledi GPS)

B.1.2.2 Dogovor z bližnjimi občinami in regijami o navezavi glavnih kolesarskih poti
na že obstoječe daljinske kolesarske poti oz. na daljinske kolesarske poti v
nastajanju (cilj: navezava na EuroVelo in začetek vzpostavljanja državnih in
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regijskih daljinskih kolesarskih poti)
B.1.2.3 Vzpostavitev kolesarskim popotnikom prijaznega prevoza

B.2.1.1 Označitev tematskih kolesarskih poti, ki so bile identificirane v strategiji (cilj:

B.1.2.4 Sklenitev dogovora s Slovenskimi železnicami, ki bo kolesarjem omogočal

označitev vseh tematskih kolesarskih poti, pri čemer je prioriteta bistriški krog)

prevoz z vlakom večkrat dnevno (cilj: možnost prevoza koles z vlakom vsaj

B.2.1.2 Dogovor o sodelovanju z upravljavci glavnih turističnih znamenitosti v občini in

štirikrat dnevno med glavno turistično sezono)

njeni neposredni bližini: park Škocjanske jame, Postojnska jama, grad Prem,
Park vojaške zgodovine itn. (cilj: sklenitev dogovora)

Čas izvedbe

•• označitev

glavnih

kolesarskih

poti:

2018-2021
•• dogovor o navezavi z bližnjimi regijami
in občinami: 2017
•• vzpostavitev prevoza: 2018
•• dogovor s Slovenskimi železnicami:
2018
Nosilec

TIC Ilirska Bistrica

Sodelujoči:

občina, operativna delovna skupina s po-

B.2.1.3 Izposoja koles in e-koles pri TIC Ilirska Bistrica ter zagotovitev prevoza koles
in vodenja, kadar se pokaže povpraševanje (cilj: vsaj deset redno vzdrževanih
koles, polnilnica e-koles, lasten prevoz, vodniška služba)
B.2.1.4 Vzpostaviti storitveno verigo za vnaprej dogovorjene kolesarske vodene skupine (cilj: dobro organizirana storitvena veriga s specializiranimi ponudniki)
B.2.1.5 Brezplačne vodene ture (cilj: med aprilom in oktobrom vsaj ena vodena tura
mesečno)
Čas izvedbe

udarkom na lokalnih kolesarjih, Slovenske

•• dogovor

železnice, preostali ponudniki javnega prePrimer dobre prakse
Finančni vložek:

•• označitev poti: 2018-2021
z

upravljavci

voza

•• izposoja koles in e-koles: 2018

avstrijska Dravska kolesarska pot

•• vzpostavitev verige: 2017

•• označitev glavnih kolesarskih poti: TBD

•• brezplačne vodene ture: april 2018

•• dogovor o navezavi z bližnjimi regijami
in občinami: /
•• vzpostavitev prevoza: 2.000 EUR letno

-2019
Nosilec

TIC Ilirska Bistrica

Sodelujoči:

občina, operativna delovna skupina s pou-

•• dogovor s Slovenskimi železnicami: /

darkom na lokalnih kolesarjih in turističnih
ponudnikih

Ukrep B.2.1: Vzpostavitev kolesarskega produkta kot sekundarni motiv obiska
Prav tako pomembna skupina so kolesarji, ki destinacijo primarno sicer obiščejo zaradi drugih motivov (npr. kulinarika, atrakcije ipd.). Za hiter in kakovosten razvoj ustreznega produkta predlagamo naslednje aktivnosti:
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turističnih

znamenitosti: 2017

Primer dobre prakse

avstrijska Dravska kolesarska pot

Finančni vložek:

C.1.1.3 Ureditev Vojaške tematske poti, stara vojaška pot Podtabor

•• označitev poti: TBD
•• dogovor

z

upravljavci

turističnih

znamenitosti: /
•• kolesa, e-kolesa in polnilnica: 12.000
EUR

C.1.1.4 Ureditev Tematske poti po gradovih, grad Turn - Ratečevo brdo
C.1.1.5 Ureditev daljinske povezave, trasa Knežak - Šembije
C.1.1.6 Priprava idejne zasnove mreže enoslednic na območju Črnih njiv in Kozleka,
pridobivanje dovoljenj

•• vzpostavitev verige: /

C.1.1.7 Prenova obstoječe poti v turnokolesarsko enoslednico Črne njive

•• brezplačne vodene ture: 1.000 EUR

C.1.1.8 Pričetek dogovorov za ureditev daljinskih kolesarskih povezav
s pristojnimi državnimi institucijami
C.1.1.9 Priprava in umestitev EuroVelo povezave

12.2.3 RAZVOJNA PRIORITETA - C – KOLESARSKA INFRASTRUKTURA
Čas izvedbe

2017-2019

Strateški cilj razvojne prioritete Kolesarska infrastruktura je uresničevanje infrastruk-

Nosilec

občina

turnih projektov. V sklopu razvojne prioritete Kolesarska infrastruktura smo opredelili

Sodelujoči:

TIC Ilirska Bistrica , operativna delovna sku-

naslednje operativne cilje in ukrepe, ki se vežejo na tri faze igradnje infrastrukture, pri

pina, zunanji izvajalci

čemer je prva faza najpomembnejša in bo izvedena najprej.
Tabela 58 - operativni cilji in ukrepi razvojne prioritete Kolesarska infrastruktura
OPERATIVNI CILJ

UKREPI

C.1 Prva faza izgradnje

C.1.1 Zagotovitev izgradnje prve faze

C.2 Druga faza izgradnje

C.2.1 Zagotovitev izgradnje druge faze

C.3 Tretja faza izgradnje

C.3.1 Zagotovitev izgradnje tretje faze

Operativni cilj C.1: Prva faza izgradnje
Ukrep C.1.1: Zagotovitev izgradnje prve faze
Gre za prioritetne infrastrukturne investicije, ki jih je treba izvesti v najkrajšem možnem
času. Predlog aktivnosti:
C.1.1.1 Ureditev STKP, odsek Pregarje - Posrtev po E6
C.1.1.2 Ureditev STKP, odsek Javorje Male Loče od Malih loč do občinske meje
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Finančni vložek:

•• Ureditev STKP, odsek Pregarje - Pos-

Sodelujoči:

rtev po E6: 5.000 EUR

TIC Ilirska Bistrica , operativna delovna skupina

•• Ureditev STKP, odsek Javorje - Male
Loče: 5.000 EUR

Primer dobre prakse

Kočevje

Finančni vložek:

TBD, cca 30.000 EUR

•• Ureditev Vojaške tematske poti: 3.000
EUR
•• Ureditev Tematske poti po gradovih:

Operativni cilj C.3: Tretja faza izgradnje

5.000 EUR
•• Ureditev

daljinske

povezave

trasa

Knežak - Šembije: 250.000 EUR (DRSC)

Ukrep C.3.1: Zagotovitev izgradnje tretje faze
Tretja gradbena faza se veže na vzpostavitev daljinskih kolesarskih poti.

•• Idenja zasnova (IDZ) mreže enoslednic
na območju Črnih njiv in Kozleka: 2.800

Predlog aktivnosti:

EUR

C.3.1.1 Ureditev daljinske povezave trasa Podstenje - Topolc

•• Prenova obstoječe poti v turnokolesarsko enoslednico Črne njive: 6.500 EUR
•• Dogovori z državnimi institucijami: /

C.3.1.2 Ureditev daljinske povezave trasa Topolc – Ilirska Bistrica
C.3.1.3 Ureditev daljinske povezave trasa Ilirska Bistrica – Koseze
C3.1.4. Ureditev daljinske povezave trasa Bistrica – Vrbovo – Zabiče

(občina)
•• Dogovori za navezavo z EuroVelo: /
(občina)

Operativni cilj C.2: Druga faza izgradnje
Ukrep C.2.1: Zagotovitev izgradnje druge faze
Umestitev mreže enoslednic, predvidenih v strategiji, in idejne zasnove iz točke C.1.1.6
Čas izvedbe

2018

Nosilec

občina
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Čas izvedbe

2019

Nosilec

občina

Sodelujoči:

TIC Ilirska Bistrica , operativna delovna skupina

Primer dobre prakse

avstrijska Dravska kolesarska pot, Parenzana

Finančni vložek:

•• Ureditev daljinske povezave trasa Podstenje - Topolc: 100.000 EUR (DRSC)

D.1.1.1 Oblikovanje destinacijske znamke in celostne grafične podobe (cilj: destinacijska znamka)

•• Ureditev daljinske povezave trasa To-

D.1.1.2 Vzpostavitev spletnega mesta destinacije s podstranjo za kolesarske turistične

polc – Ilirska Bistrica: 140.000 EUR

produkte (cilj: spletno mesto destinacije s podstranjo za kolesarske turistične

(DRSC)

produkte)

•• Ureditev daljinske povezave trasa Ilirska
Bistrica – Koseze: TBD
•• Ureditev daljinske povezave trasa Bistrica – Vrbovo – Zabiče: TBD

D.1.1.3 Vzpostavitev profilov destinacije na družbenih omrežjih (cilj: profil destinacije
na Facebooku in Instagramu)
D.1.1.4 Izdelava fototeke o kolesarskih izkušnjah v občini (cilj: 20 kakovostnih fotografij
in pravilnik za njihovo uporabo)
D.1.1.5 Oblikovanje smernic za komuniciranje o kolesarskih turističnih produktih prek
družbenih omrežij (cilj: kratek dokument s ključnimi smernicami)

12.2.4 RAZVOJNA PRIORITETA - D - TRŽENJE

D.1.1.6 Oblikovanje baze specializiranih turističnih agencij, novinarjev, proizvajalcev
koles in opreme oz. distributerjev (cilj: 50 kontaktov)

Kolesarski produkti v občini se trenutno ne tržijo sistematično in načrtovano. Med obi-

D.1.1.7 Izdelava kolesarskega zemljevida z vrisanimi potmi iz strategije (cilj: tiskan in

skom so kolesarji večinoma prepuščeni sebi in svoji iznajdljivosti. Za dvig prepoznav-

interaktiven kolesarski zemljevid, naklada tiskane izdaje: 3000 kosov)

nosti in verodostojnosti ter pozicioniranje glede na preostale destinacije je treba ures-

D.1.1.8 Oblikovanje zgodb o ključnih kolesarskih izkušnjah za različne segmente (cilj:

ničiti predlagano trženjsko strategijo.

sedem zgodb)
D.1.1.9 Objava sledi turnokolesarskih poti na portalu Trailforks

Tabela 59 - operativni cilji in ukrepi razvojne prioritete Trženje
OPERATIVNI CILJ

UKREPI

D.1 Vzpostavitev trženjskega spleta

D.1.1. Trženjski splet

D.1.1.10 Izdelava krovnega videa o kolesarskih izkušnjah v občini (cilj: dvominutni video)

D.2 Vzpostavitev notranje komunikacije D.2.1 Notranja komunikacija
D.3 Vzpostavitev zunanje komunikacije D.3.1 Zunanja komunikacija
Operativni cilj D.1: Vzpostavitev trženjskega spleta
Ukrep D.1.1: Trženjski splet
Občina Ilirska Bistrica trenutno nima osnovne infrastrukture in sredstev za trženje destinacije in njenih turističnih produktov. Predlagamo, da se kolesarski turistični produkti
kratkoročno tržijo z destinacijo. V prvi fazi naj se vzpostavijo osnove trženjskega spleta:
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Čas izvedbe

februar - december 2017

Nosilec

TIC Ilirska Bistrica

Sodelujoči:

operativna delovna skupina

Finančni vložek:

•• destinacijska znamka: / (razvita v sklopu preostalih aktivnostih TIC Ilirska
Bistrica)
•• spletno mesto destinacije s podstranjo
za kolesarske turistične produkte: / (razvito v sklopu preostalih aktivnosti TIC Ilirska Bistrica)
•• profil destinacije na Facebooku in Instagramu: / (naloga TIC Ilirska Bistrica)
•• 20 kakovostnih fotografij s pravilnikom
za njihovo uporabo: 1.000 EUR
•• kratek dokument s ključnimi smernicami za komunikacijo na družbenih omrežjih: / (naloga TIC Ilirska Bistrica)
•• baza kontaktov specializiranih turističnih agencij, novinarjev, proizvajalcev
koles in opreme oz. distributerjev: /
(naloga TIC Ilirska Bistrica)
•• kolesarski zemljevid: 3.500 EUR
•• objava na portalu Trailforks: /
•• zgodbe: / (naloga TIC Ilirska Bistrica in
delovne skupine)
•• krovni video: 2.000 EUR

Operativni cilj D.2: Vzpostavitev notranje komunikacije
Ukrep D.2.1: Notranja komunikacija
Med in po vzpostavitvi osnovnih elementov trženjskega spleta morajo destinacijsko
znamko, njeno identiteto ter kolesarske turistične produkte in priložnosti najprej prepoznati in ponotranjiti lokalni deležniki in prebivalstvo. Glede na obseg razpoložljivih
sredstev za trženje v letu 2017 smo v prvi fazi predvideli skoraj izključno notranjo
komunikacijo:
D.2.1.1 Predstavitev prednosti kolesarskega turizma in strategije širši javnosti (cilj: javna predstavitev)
D.2.1.2 Predstavitev prednosti kolesarskega turizma in strategije v lokalnih in regionalnih medijih (cilj: objava na občinski spletni strani, v občinskem časopisu in
Primorskih novicah)
D.2.1.3 Vzpostavitev in administracija zaprte skupine na Facebooku, namenjene povezovanju lokalnih kolesarjev in zainteresirane javnosti (cilj: zaprta skupina na
Facebooku)
D.2.1.4 Organizacija tedenskih kolesarskih izletov, dogodkov, tekmovanj za lokalne
kolesarje (cilj: tedenski izleti, dogodki in tekmovanja za lokalne kolesarje)
D.2.1.5 Spodbujanje lokalnih deležnikov za ustvarjanje in deljenje video in foto vsebin ter zgodb o kolesarskih izkušnjah v občini (cilj: nagradna igra za najboljše
vsebine v zaprti skupini na Facebooku na mesečni ravni; nagrade so lahko
simbolične)
D.2.1.6 Kolesarski izleti za lokalne kolesarje v bližnje destinacije in obisk kolesarsko
razvitih destinacij (cilj: dva izleta letno)
D.2.1.7 E-mesečniki o dogajanju/razvoju (kolesarskih) turističnih produktov za lokalne
turistične ponudnike, kolesarje in zainteresirano javnost (cilj: mesečna izdaja
e-novic)
D.2.1.8 Podpora in pomoč lokalnim organizatorjem kolesarskih dogodkov (cilj: občinski razpis in sofinanciranje dveh dogodkov)
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D.2.1.9 Predstavitev kolesarjenja in priložnosti za kolesarjenje otrokom, mladini in staršem v šolah (cilj: ena predstavitev v obeh osnovnih šolah in gimnaziji)

Ukrep D.3.1: Zunanja komunikacija
Po vzpostavitvi osnovnih elementov trženjskega spleta in promociji kolesarskega turizma
med lokalnimi deležniki in kolesarji smo v naslednji fazi predvideli aktivnosti zunanje komunikacije:

Čas izvedbe

februar 2017 - 2022

Nosilec

TIC Ilirska Bistrica

Sodelujoči:

občina, operativna delovna skupina

Finančni vložek:

•• javna predstavitev: / (naloga TIC Ilirska
Bistrica)
•• objava v občinskem časopisu: /
•• zaprta skupina na Facebooku: / (naloga
TIC Ilirska Bistrica)
•• tedenski izleti, dogodki in tekmovanja
za lokalne kolesarje: / (naloga delovne
skupine)
•• nagradna igra za najboljše vsebine: 200
EUR letno
•• izleti: 1.000 EUR letno
•• mesečna izdaja e-novic: / (naloga TIC
Ilirska Bistrica)
•• podpora in pomoč lokalnim organizatorjem kolesarskih dogodkov: / (naloga
TIC Ilirska Bistrica in delovne skupine)
•• predstavitev v obeh osnovnih šolah in
gimnaziji: / (naloga delovne skupine in

D.3.1.1 Spodbujanje lokalnih kolesarjev k izdelavi in delitvi foto in video materialov ter zgodb
o kolesarskih izkušnjah v občini prek družbenih omrežij (cilj: trije lokalni ambasadorji)
D.3.1.2 Študijske ture za specializirane agencije in medije (cilj: tri študijske ture letno)
D.3.1.3 Objave kolesarskih vsebin in izkušenj v občini na destinacijskem Facebook in
Instagram profilu (cilj: ena objava tedensko na vsakem profilu)
D.3.1.4 Oglaševanje v specializiranih slovenskih kolesarskih medijih MTB.si in Bicikel.
com (cilj: dve plačani objavi, ena pasica na spletni strani medija od aprila do
novembra)
D.3.1.5 Soznamčenje in partnerstvo z uveljavljenim proizvajalcem koles ali kolesarske
opreme (cilj: eno partnerstvo)
D.3.1.6 Vzpostavitev partnerstva in sodelovanja z uveljavljenim slovenskim kolesarjem
ali klubom (cilj: en ambasador)
D.3.1.7 E-mesečniki o (kolesarski) turistični ponudbi in dogajanju v občini (cilj: mesečna izdaja e-novic)
D.3.1.8 Organizacija kolesarskih dogodkov oz. podpora organizatorjem (cilj: trije kolesarski dogodki z nacionalnim pomenom letno)
D.3.1.9 Predstavitev kolesarskih izkušenj v občini na tujih sejmih in dogodkih (cilj: dve
predstavitvi letno)
D.3.1.10 Oglaševanje kolesarskih izkušenj v občini na obcestnih reklamnih panojih ob
glavnih prometnicah (cilj: en pano od maja do septembra)

TKO)
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Čas izvedbe

2018 - 2022

Nosilec

TIC Ilirska Bistrica

Sodelujoči:

občina, operativna delovna skupina

Finančni vložek:

•• spodbujanje

lokalnih

kolesarjev

k

izdelavi in delitvi foto in video materialov ter zgodb o kolesarskih izkušnjah v
občini prek družbenih omrežij: 600 EUR
letno (nagrade)
•• študijske ture: 2.000 EUR letno
•• objave na destinacijskem Facebook in
Instagram profilu: /
•• oglaševanje: 1.500 EUR letno
•• soznamčenje in partnerstvo: /
•• ambasador: 1.000 EUR letno
•• e-mesečniki: / (naloga TIC Ilirska Bistrica)
•• organizacija

kolesarskih

dogodkov:

10.000 EUR letno
•• sejmi in dogodki: 5.000 EUR letno
•• oglaševanje na obcestnih reklamnih
panojih: 700 EUR letno
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