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Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Projekt je nastal s finančno pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Za vsebino informacij so odgovorne:
Lokalna akcijska skupina Zgornje Savinjske in Šaleške doline, Lokalna akcijska skupina Mežiške doline, Lokalna akcijska
skupina Goričko 2020, Lokalna akcijska skupina Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe. Organ upravljanja, določen za izvajanje
Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
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Opis sistema

Kazalo vsebine

Opis operacije ˝Trajnostna
mobilnost in turizem na
kolesih˝
Operacija sodelovanja z naslovom ˝Trajnostna
mobilnost in turizem na kolesih˝ je bila oblikovana preko vzpostavitve kontaktov z LEADER
partnerstvom Kilkenny iz Irske, ki so navezali
stik s slovenskim LAS-om Zgornje Savinjske in
Šaleške doline oziroma z Mestno občino Velenje.
Zaradi razvitosti kolesarskih shem oziroma sistemov izposoje mestnih koles v Sloveniji so bili k
partnerstvu povabljeni tudi LAS Mežiške doline,
LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe in
LAS Goričko 2020.
Operacija se nanaša na področje trajnostne mobilnosti z navezavo na kreacijo inovativnih turističnih paketov. Pri operaciji gre za prenos know-how prakse, to je sistema izposoje mestnih koles,
iz Slovenije na Irsko, kjer ta sistem še ne obstaja.
Irski partner pa razpolaga s kopico izkušenj in
dobrih praks s področja kreacije sodobnih turističnih paketov v navezavi na trajnostno mobilnost.
Irski partnerji iz mesta Kilkenny bodo v svojem
lokalnem okolju vzpostavil kolesarsko shemo kot
pilotni projekt za preostalo Irsko. Uvedba oziroma nadgradnja sistema koles pa je potekala tudi
na območju slovenskih LAS-ov. Mestna občina
Velenje, občina Kočevje, občina Ribnica, občina
Ravne na Koroškem, občina Črna na Koroškem
in občina Murska Sobota, so svoj obstoječi sistem
izposoje koles le nadgradile, medtem, ko so občina
Moravske Toplice, občina Mežica in občina Puconci sistem vzpostavile na novo.

Trajnostna mobilnost in
turizem na kolesih
Izdali in založili:
LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline / Mestna
občina Velenje, LAS Mežiške doline, LAS Goričko
2020, LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe
Fotografije:
arhiv Savinja, zavod za razvoj podeželja in turizma,
Tomo Jeseničnik/visitsavinjska.com, arhiv Mestne
Občine Velenje, arhiv LAS Mežiške doline, arhiv
LAS Kilkenny, Občina Črna na Koroškem, Občina
Mežica, Občina Ravne na Koroškem, arhiv LAS
Goričko 2020, Občina Moravske Toplice, TIC
Moravske Toplice, Občina Puconci, Mestna občina
Murska Sobota, ZKTŠ Murska Sobota, arhiv LAS
Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, Občina
Kočevje, Občina Ribnica.
Zasnova, celostna podoba in oblikovanje:
Akta Design, Renato Knez
Naklada: 2.200 kos
Leto izdaje: september 2020

Brošura je nastala s finančno pomočjo
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja. Za vsebino informacij so odgovorne:
Lokalna akcijska skupina Zgornje Savinjske
in Šaleške doline, Lokalna akcijska skupina
Mežiške doline, Lokalna akcijska skupina
Goričko 2020, Lokalna akcijska skupina Po
poteh dediščine od Turjaka do Kolpe. Organ
upravljanja, določen za izvajanje Programa
razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020,
je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano.
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LAS Zgornje Savinjske
in Šaleške doline

Kolesarji na Panoramski cesti
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LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline povezuje dve dolini,
Zgornje Savinjsko in Šaleško dolino. Območje obsega 10 občin:
Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mestna občina Velenje, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Solčava, Šmartno ob Paki in Šoštanj. Dolini se ponašata z vrhunsko kulinariko, bogato naravno in kulturno
dediščino ter z raznolikostjo aktivnosti, ki jih lahko doživimo v
vsakem letnem času. Največji naravni biser območja je Logarska
dolina, ena najlepših ledeniških dolin v Evropi, ki se zajeda v Kamniško Savinjske Alpe. V obeh dolinah najdemo še vrsto naravnih
znamenitosti, vrednih ogleda. Skozi vse leto se v občinah Zgornje
Savinjske in Šaleške doline odvijajo tradicionalne prireditve, ki ohranjajo tradicijo in bogato kulturno dediščino območja. Obiskovalec lahko okuša in doživlja tradicijo, ki so nam jo zapustili naši
predniki, lokalno prebivalstvo pa jo poskuša ohranjati skozi različne prireditve. Eni najodmevnejših prireditev
sta zagotovo tradicionalni Flosarski bal na
Ljubnem in Pikin festival v Velenju.

i

INFO

LAS Zgornje Savinjske in
Šaleške doline
Vodilni partner:

Savinja, zavod za razvoj podeželja
in turizma
Foršt 51, 3333 Ljubno ob Savinji
 03 838 10 78
 info@zavod-savinja.si
 www.savinja.si

Izvedeni projekti/pridobljena
sredstva
LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline je bil
ustanovljen z namenom izvajanja CLLD programa. Je pogodbeno partnerstvo 81 članov
iz zasebnega, ekonomskega in javnega sektorja. Na območju se iz lokalnega razvoja, ki
ga vodi skupnost (CLLD) lahko sofinancirajo
operacije iz Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja in iz Evropskega regionalnega sklada, ki prispevajo k ciljem lokalne razvojne strategije območja in stremijo k
trem prednostnim področjem, k prehranski
samooskrbi, predelavi lesa in turizmu. Izvedene operacije prispevajo k ustanavljanju novih delovnih mest, pomembno pa prispevajo
tudi k varstvu okolja in ohranjanju narave
ter večji vključenosti mladih, žensk in drugih
ranljivih skupin.
Opise izvedenih projektov lahko najdete na
spletni strani www.savinja.si. Poleg operacij znotraj javnega poziva LAS, na območju izvajamo tudi operacije sodelovanja, ki
jih izvajamo skupaj z različnimi partnerji na
nacionalni, lokalni in evropski ravni. Tudi z
operacijami sodelovanja pomembno prispevamo k uravnoteženemu lokalnemu razvoju
območja.

Območje LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline
v slovenskem prostoru

Rafting po Savinji, foto: Tomo Jeseničnik/visitsavinjska.com

Golte, foto: Tomo Jeseničnik/visitsavinjska.com
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LAS Mežiške doline

Krajinski park Topla, Črna na Koroškem
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LAS Mežiške doline leži na severu Slovenije ob meji z Avstrijo in
obsega obmejne občine Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica in
Črna na Koroškem, s skupno površino 303 km² in 25.038 prebivalci. Območje predstavlja zaokroženo geografsko in funkcionalno celoto, ki jo povezujejo skupne socialne in ekonomske značilnosti ter dolgoletna podeželska tradicija in industrijska dediščina
ter s tem povezani skupni izzivi in cilji.
Lokalno partnerstvo, ki šteje 50 članov, je bilo ustanovljeno v letu
2015 z namenom spodbujanja celovitega in uravnoteženega razvoja Mežiške doline po pristopu »od spodaj navzgor« in s ciljem
spodbujanja socialnega vključevanja, boja proti revščini in diskriminaciji, zmanjševanja regionalnih razvojnih razlik in gospodarskega razvoja lokalnega območja.
Za izvajanje Lokalnega razvoja, ki ga vodi
skupnost (CLLD), se LAS Mežiške doline financira iz dveh skladov: Evropski kmetijski
sklad za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropski
sklad za regionalni razvoj (ESRR), ki je tudi
vodilni sklad in prispeva sredstva za delovanje LAS.
Pod okriljem LAS Mežiške doline se izvajajo tri vrste operacij:
• Operacije izbrane na Javnem pozivu LAS,
ki jih potrdi Upravni odbor,
• Skupne operacije območja LAS Mežiške
doline, ki jih potrdi Skupščina in jih izvaja
LAS
• Operacije sodelovanja LAS, ki jih LAS Mežiške doline izvaja v partnerstvu s slovenskimi in tujimi LAS
S podporo evropskih sredstev na območju
spodbujamo aktivni in zdrav življenjski slog
prebivalcev ter zagotavljamo infrastrukturo za kakovostnejše življenjsko in bivalno
okolje v Mežiški dolini. Prizadevamo si za
razvoj dejavnosti za prosti čas in kulturnih
dejavnosti, podpiramo aktivnosti mladih...
Pomemben za območje Mežiške doline pa je
tudi razvoj trajnostnega turizma, saj številni
kotički območja ponujajo priložnost za varen
in miren oddih, spoznavanje redkih živalskih
in rastlinskih vrst, atraktivno gorsko kolesarjenje, plezanje in pohodništvo, spoznavanje
kulturne in zgodovinske dediščine, pokušino
dobre hrane in tradicionalne pijače, spoznavanje podzemlja Pece ter skrivnostnih legend
in pravljičnih bitij doline med Uršljo Goro in
Peco.

i

INFO

LAS Mežiške doline
Vodilni partner:

A.L.P. PECA d.o.o.
Prežihova 17, 2390 Ravne na
Koroškem
 059 091 080
 info@las-md.si
 www.las-md.si

PREVALJE
RAVNE NA KOROŠKEM

MEŽICA

ČRNA NA KOROŠKEM

meje občin Mežiške doline
MEŽICA
PREVALJE
RAVNE NE KOROŠKEM
ČRNA NA KOROŠKEM

Območje LAS Mežiške doline
v slovenskem prostoru

Učni center na Fari, Prevalje

Čebelarska učna pot, Mežica
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LAS Po poteh dediščine
od Turjaka do Kolpe

Cerkev Sv. Jerneja, Kočevje
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Lokalna akcijska skupina Po poteh dediščine od Turjaka do
Kolpe (LAS PPD) pokriva območje osmih občin in sicer: Dobrepolje, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Osilnica, Ribnica, Sodražica in
Velike Lašče.
Površina območja LAS meri 1191,6 km² (to je 5,9 % površine
Slovenije) in ima 38.815 prebivalcev (to je 1,9 % prebivalstva Slovenije). Po gostoti naseljenosti sodi med redkeje naseljena območja. Najmanjša po površini je občina Osilnica, največja pa občina
Kočevje.
Območje LAS pretežno gradijo apnenci in dolomiti, ki dajejo
območju prepoznaven kraški videz s številnimi vrtačami, brezni,
kraškimi jamami, kamnitimi stenami, kraškimi polji ter planotami. Nižji, ožji predeli so pokriti s peščenjakom, višji predeli pa so
kamniti in kraški. Podnebje je zmerno celinsko z dolgimi zimskimi
obdobji in obilico snežnih padavin ter z visokimi poletnimi temperaturami. Več kot 78 % površine pokrivajo iglasti in listnati gozdovi (gozdovi jelke, smreke in bukve). Natura 2000 pokriva kar
67 % celotnega programskega območja. Bogata flora in favna.
V gozdovih najdemo avtohtone vrste zveri, kot so medved, volk,
divja mačka in ris. Najdemo tudi različne tipe dreves, kot so jelša,
vrba, cedra, hrast, bukev, bor in breza. Območje ponuja obilo
možnosti za preživljanje aktivnih počitnic s turistično ponudbo, ki
temelji na neokrnjeni naravi.

i

INFO

LAS Po poteh dediščine od
Turjaka do Kolpe
Vodilni partner:

Razvojni center Kočevje
Ribnica d.o.o.
Trata XIV 6a, 1330 Kočevje
 01 620 84 70
 info@las-ppd.si
 www.las-ppd.si

Strategija lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino Po poteh
dediščine od Turjaka do Kolpe (v nadaljevanju SLR) je temeljna
podlaga za delovanje LAS PPD v programskem obdobju 20142020. SLR je osnova, na podlagi katere se izberejo projekti za
izvedbo ter posledično delijo in upravljajo finančna sredstva, ki jih
pridobi LAS PPD iz evropskih skladov.
Razvojno vizijo »Ustvariti boljše pogoje za življenje, z razvojem naravne in kulturne dediščine ter človeškega kapitala«
uresničujemo z vključitvijo vseh tematskih področji ukrepanja:
ustvarjanje novih delovnih mest; razvoj osnovnih storitev; varstvo
okolja in ohranjanje narave; večja vključenost mladih, žensk in
drugih ranljivih skupin, znotraj katerih so oblikovani cilji in ukrepi.
Izvajanje Strategije na območju našega LAS poteka s podporo
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), ki
pokriva celotno območje LAS in s podporo Evropskega sklada za regionalni razvoj
(ESRR), ki pokriva urbana območja.

Suhorobar

Razvojni center Kočevje Ribnica d.o.o., družba za razvoj in svetovanje, d.o.o. je bil s strani Skupščine LAS izbran kot vodilni partner
LAS, ki zastopa LAS v upravnih in finančnih
zadevah ter opravlja naloge za potrebe delovanja LAS.
Grad Kostel
TRAJNOSTNA MOBILNOST in turizem na kolesih |
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LAS Goričko 2020

Pokrajina Goričko
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LAS Goričko 2020 je bila ustanovljena 22. oktobra 2015, ko je
37 članov podpisalo Partnersko pogodbo o ustanovitvi in delovanju LAS Goričko 2020, z namenom spodbujanja celovitega in
uravnoteženega razvoja podeželja in urbanih središč na območju
po pristopu »od spodaj navzgor«.
Partnerstvo LAS Goričko 2020 sestavljajo predstavniki javnega,
ekonomskega in socialnega sektorja z območja LAS Goričko, ki
zajema 11 občin: Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma,
Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Šalovci in
Tišina, obsega 629,5 km2, kjer živi 47.690 prebivalcev.
Vizija območja LAS Goričko 2020 temelji na trajnostnem razvoju, razvoju možnosti za ohranjanje oziroma pridobivanje novih
kvalitetnejših delovnih mest na podeželju s poudarkom na zelenih delovnih mestih, to pomeni ustvarjanje razmer za izboljšanje
kakovostnega življenja na območju LAS ter turistične privlačnosti
območja za uresničevanje gospodarskih ciljev in ciljev na področju
razvoja človeških virov ter družbene blaginje, ob tem pa ohranitvi
prvin, ki prispevajo k prepoznavnosti območja LAS.
LAS Goričko 2020 se nahaja v severovzhodnem delu Slovenije ob
tromeji med Slovenijo, Avstrijo in Madžarsko. Območje je otok
sredi drugačnih pokrajin, zato je nekaj posebnega in se ponaša
z bogato naravno in kulturno dediščino. Ker območje Goričkega
ni doživelo grobih in nasilnih sprememb je ostala kulturna krajina v najbolj žlahtnem pomenu besede. Za ohranjanje zdrave
narave, pestrosti travnikov, sadovnjakov, močvirij in suhih rastišč
skrbi Krajinski park Goričko. Območje je s svojimi griči privlačna
destinacija za številne rekreativne kolesarje in pohodnike. K privlačnosti območja prispevajo številni kulturni in sakralni objekti,
ki so razporejeni po celotnem območju Goričkega. Tako si lahko
v naselju Grad ogledate najobsežnejši grajski
kompleks na Slovenskem, Župnijsko cerkev
Gospodovega vnebohoda - Plečnikovo cerkev v Bogojini, edinstveno opečno romansko rotundo z zgodnjegotsko poslikavo v
Selu ter številne druge znamenitosti. Da pa
ne boste lačni in žejni poskrbijo številne turistične kmetije, vinotoči in gostilne. Le te vam
bodo ponudile tradicionalne jedi kot so retaši, prekmurska gibanica, dödöli, bujta repa,
bograč, zlevanke, gorička šunka in številne
druge. Zraven kulinaričnih izdelkov pa lahko
uživate tudi ob kakovostnih vinih, žganju,
likerjih in izdelkih iz medu. Ljubiteljem vin
priporočamo obisk sodobne vinske kleti Marof v naselju Mačkovci. Na Goričkem v bližini
Trdkove lahko doživite še Tromejnik, mejo
med Slovenijo, Avstrijo in Madžarsko, Doživljajski park Vulkanijo pri Gradu, v Moravskih
Toplicah pa se lahko okopate v črni, zdravilni
in termo-mineralni vodi. Obiščite gričevnat
svet med reko Muro in Rabo, oglejte si naše
lepote in okusite naše dobrote.

i

INFO

LAS Goričko 2020
Vodilni partner:

BISTRA HIŠA, Zavod za
raziskovanje in trajnostni razvoj
Martjanci
Martjanci 36, 9221 Martjanci
 02 538 16 64
 info@las-goricko.si
 www.las-goricko.si

Območje LAS Goričko 2020

Grad Grad

Prekmurje jesen, foto: Jošt Gantar
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LAS Kilkenny

Kilkenny
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LEADER partnerstvo okrožja Kilkenny je bilo ustanovljeno
leta 2008 iz treh neprofitnih lokalnih razvojnih podjetij, ki delujejo v okrožju Kilkenny v regiji Jugovzhodne Irske. Deluje kot enotno integrirano lokalno razvojno podjetje, ki skupnostim in malim
podjetjem v Kilkennyju ponuja različne socialno – ekonomske in
druge povezane programe. Znotraj partnerstva deluje lokalna akcijska skupina za LEADER (KLP), ki nadaljuje svoje delo s programom LEADER, socialno vključenostjo in aktivacijo skupnosti (SICAP) ter drugimi podpornimi programi za krepitev vloge lokalnih
skupnosti in za izboljšanje njihove kakovosti življenja.
Svojo podporo nudimo inovativnim podeželskim podjetjem
in skupnostim, posameznikom, uradnikom za razvoj ter
drugim marginalnim skupnostim na območju.

i

INFO

Kilkenny LEADER Partnership
8 Patrick's Court, Patrick Street,
Kilkenny, Ireland
 (353) 056 775 21 11
 info@cklp.ie
 www.cklp.ie

V letu 2018 so predstavniki Kilkenny-ja obiskali mesto Velenje,
ki je po velikosti podobno mestu Kilkenny. Ogledali so si sistem
izposoje koles Bicy, saj so si želeli podoben sistem vzpostaviti tudi
sami. Izvedena je bila raziskava, ki je opredelila potrebe po kulturi
kolesarjenja. Ugotovljeno je bilo, da bo potrebno najprej urediti
potrebno infrastrukturo pri vzpostavitvi kolesarskih poti, ki bodo
varne in primerne za vso prebivalstvo. Vzpostavitev trajnostne
mobilnosti pa pomeni boljši družbeni, gospodarski in okoljski razvoj mesta.

Območje Kilkenny

Obisk slovenskih predstavnikov na Irskem – ogled dobre prakse na Irskem
TRAJNOSTNA MOBILNOST in turizem na kolesih |
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Opis sistema

Cycle
Kilkenny
Operacija vključuje razvoj
celovitega sodelovanja s
spodbujanjem kolesarskega
turizma v posameznih
regijah. Razvita je bila
ustrezna infrastruktura za
potrebe kolesarjenja –
6 kolesarskih in pešpoti, ki
se nahajajo po celotnem
mestu.

14 |
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Trajnostna mobilnost in turizem na kolesih
Sistem preko aplikacije spremlja število aktivnih kolesarjev v določenih delih mesta, kar pa
omogoča lažje sledenje pri načrtovanju potreb po povečanju kolesarskih storitev. Vzpostavitev kolesarske kulture pomeni trajnostni razvoj mesta.
Posebna skrb je tekom operacije bila namenjena vzpostavitvi in oblikovanju blagovne znamke. Cilj vzpostavitve blagovne znamke je izboljšati pogoje tako aktivnih kot tudi manj aktivnih kolesarjev. To je pomembno prav zaradi slednjih, saj bo le ta spodbudila zanimanje
prebivalcev, da se bodo sploh odločali za kolesarstvo. Vzpostavitev kolesarske kulture v mestu pomeni varno počutje kolesarjev in samozavestno vključevanje v samo promocijo. Velik
delež pri oblikovanju blagovne znamke so prispevali tudi predstavniki animacijskega studia
Cartoon Salon.
Izvedena raziskava na temo življenjskega sloga prebivalcev Kilkenny-ja je pokazala, kaj si prebivalci želijo, kako se gibljejo, kakšne vrste infrastrukture bi si želeli… Cilj izvedene strokovne
raziskave je bila analiza in oddaja poročila, ki bo povečalo število kolesarskih poti v središču
mestnega jedra v mestu Kilkenny. V središču mesta se namreč nahaja veliko ozkih srednjeveških ulic, ki pa za kolesarje in družine niso varne. Namen raziskave je ozavestiti prebivalce
za spodbujanje varnega kolesarstva po mestu.
Vseskozi je potekalo tudi ozaveščanje prebivalcev o trajnostni mobilnosti in hkrati promoviranje le te.
Izvedeni sta bili dve delavnici na temo trajnostne mobilnosti:
• delavnica za vzpostavitev promotorjev, ki skrbijo za promocijo trajnostne mobilnosti in
kolesarstva na območju ter
• delavnica za vzpostavitev promotorjev, ki skrbijo za promocijo kolesarstva za potrebe dela.

Strokovna raziskava
Poročilo je podalo naslednja priporočila, ki se bodo upoštevala v nadaljnjih strategijah na
področju kolesarjenja:
1. Ločeni kolesarski prostor v območju cone 50km/h.
2. Gorske kolesarske steze in poti do mostu Dysart.
3. Skupni cestni prostor v območju cone 30km/h.
4. Prednost in varnost kolesarjev na križiščih, krožiščih ter prehodnih.
5. Označitev kolesarskih poti.
6. Kolesarske parkirne postaje.
Through the park, Kilkenny
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Bicy
Velenje
Sistem BICY je
avtomatiziran sistem za
izposojo mestnih koles,
ki vključuje 94 koles in
19 izposojevalnih postaj,
od konca 2019 je v sistem
vključenih tudi devet
električnih koles.
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BICY Velenje
Za dostop do storitve sistema Bicy uporabnik potrebuje veljavno pogodbo in uporabniško
kartico, ki jo prejme ob registraciji s predložitvijo veljavnega osebnega dokumenta in davčne številke. Registracija velja za tekoče koledarsko leto in jo je v novem koledarskem letu
potrebno obnoviti. Uporaba storitev sistema Bicy je brezplačna, le ob vsakoletni registraciji
ali zamenjavi stare kartice z novo, ki omogoča uporabo nadgrajenega sistema, se delno
krijejo stroški vzdrževanja in registracije v višini 10 evrov. Po opravljeni prijavi lahko uporabnik uporablja sistem Bicy vse dni v tednu, z upoštevanjem časovne omejitve v višini 14 ur v
posameznem koledarskem tednu. Izposojeno kolo lahko vrnete na katerikoli postaji oziroma
prostem stojalu sistema BICY.
Registracijo za uporabo Bicy sistema lahko opravite v Turistično informacijskemu centru
Velenje v Vili Bianci (Stari trg 3, Velenje) od ponedeljka do petka med 9. in 19. uro, ob
sobotah, nedeljah in praznikih pa med 9. in 17. uro ter v prostorih Občine Šoštanj (Trg
svobode 12, Šoštanj) ob sredah med 9. in 17. uro.
Projekt BICY – Cities and Regions of Bicycles, izvaja Mestna občina Velenje v sodelovanju s
Šolskim centrom Velenje. Projekt je bil sofinanciran s strani evropskega programa Srednja
Evropa. Mestna občina Velenje je iz sredstev razpisa Trajnostna mobilnost in turizem na
kolesih, ki je v 85 % sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, postavila dve novi Bicy postaji, ki sta namenjeni izključno električnim kolesom. Nova terminala
za izposojo električnih koles in dva nova stebrička na postajah pred mestno hišo in na Gorici
ter štiri nova električna kolesa so dodali v sklopu projekta Smart Commuting, 85 % sofinanciranega iz programa Interreg Srednja Evropa. Projekt Chestnut, ki je bil 85 % sofinanciran
iz programa Interreg Podonavje, pa je omogočil nakup še petih električnih koles, postavitev
nove postaje pri OŠ Antona Aškerca in razvoj aplikacije za pametne telefone, ki omogoča
spremljanje števila koles na postajah.

Bicy Velenje
TRAJNOSTNA MOBILNOST in turizem na kolesih |
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Pesje
Mestni stadion
Konjeniški klub
Sončni park
Jenkova
Zavod za turizem
Šolski center Velenje
Občina Velenje
Avtobusna postaja
Mladinski hotel
Velenjka
Gorica
OŠ Šalek
Selo

Aplikacija BICY
Razpoložljivost koles na
posameznih postajah lahko
spremljate z brezplačno mobilno
aplikacijo, ki je dostopna v
Google in Apple spletni trgovini.
Prenos aplikacije
s pomočjo QR kode:
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Oglaševanje

Kontakt

Na kolesih sistema BICY
lahko tudi oglašujete!
MO Velenje različnim ponudnikom
omogoča oglaševanje na
kolesih sistema BICY.
Za več informacij o
oglaševanju kontaktirajte
Zavod za turizem Šaleške doline.

TRAJNOSTNA MOBILNOST in turizem na kolesih

Zavod za turizem Šaleške doline
Stari trg 3, SI-3320 Velenje
 03 896 17 15
 turizem@velenje.si
 www.visitsaleska.si
@DiscoverVelenje
@VisitSaleska

Opis sistema

O BČ INA

RAVNE NA KOROŠKEM

Picikl
Ravne na
Koroškem
V petih letih je bil sistem
PICIKL na Ravnah dograjen
in trenutno obsega
7 avtomatskih izposojevalnih
postaj na katerih je na
voljo 28 koles, od tega
7 električnih. Na vsaki od
postaj so po tri navadna
kolesa s prestavami in
po eno električno kolo.
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Opis sistema Picikl Ravne na Koroškem
Sistem PICIKL Ravne na Koroškem
Ravne na Koroškem je mesto na šestih gričih, ki ga obrobljajo gozdovi in mogočna Uršlja
gora. Z jeklarsko tradicijo zaznamovano arhitekturno podobo mesta pa bogatijo jeklene
skulpture Forma vive, ki jih s potepanjem po mestu lahko odkrijete kar 36.
Med hrami kulture se na planoti na gradu nahaja Koroška osrednja knjižnica dr. Franca
Sušnika, Muzej Ravne, v neposredni bližini pa Športni center Ravne in grajski park - spomenik oblikovane narave z redkimi drevesnimi vrstami. Našteto si lahko brezplačno ogledate
kar s kolesa.
Sistem PICIKL na Ravnah omogoča izposojo koles za uporabo v mestnem okolju, pri čemer je
kolo možno vrniti na kateri koli postaji oz. prostem stojalu sistema tako na Ravnah, kot tudi
na Prevaljah, saj sta sistema v sosednjih občinah Ravne in Prevalje kompatibilna.
V okviru projekta Urbana ureditev Raven je Občina Ravne na Koroškem začela vzpostavljati
brezplačen avtomatiziran sistem za izposojo koles, z namenom večanja trajnostne mobilnosti v prometu. Široka uporaba tovrstnih sistemov prispeva k zmanjšanju zastojev avtomobilskega prometa, zmanjšanju onesnaževanja in podnebnih sprememb ter prihranku časa
udeležencev v prometu. Obenem sistemi, kot je PICIKL prispevajo k izboljšanju zdravja ljudi.

Razgledi s Streharskega vrha, Ravne na Koroškem

Delovanje sistema PICIKL
Za izposojo mestnega kolesa iz sistema PICIKL je potrebna registracija, ki jo opravite v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem. Ob registraciji prejmete kartico Urbane Ravne in
posebno unikatno PIN kodo, prek sms sporočila. S prejeto kodo v tekstovnem sporočilu na
terminalu za izposojo aktiviramo posamezno kolo, sistem pa beleži porabljeni/prevoženi čas,
ki ga ima uporabnik na voljo. Natančna navodila za izposojo koles so navedena na terminalu
vsake postaje.
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PICIKL postaje so se
gradile s podporo
evropskih sredstev,
v obdobju 2014-2020
v projektih:
• 2014 – Urbana ureditev
Raven, (ESRR), postavitev
3 postaj z navadnimi
kolesi;
• 2017 – Urbana ureditev
Mežiške doline (sredstva
ESRR v okviru programa
CLLD), projekt območja
LAS Mežiške doline,
postavitev 2 postaj s kolesi
in nakup električnih koles,
po eno na vsaki postaji;
• 2019 – Trajnostna
mobilnost in turizem na
kolesih (sredstva EKSRP
v okviru programa
CLLD/LEADER), projekt
sodelovanja LAS,
postavitev 2 novih postaj
s kolesi.

PICIKL postaje:
1. Pri Mestni hiši - Občini Ravne na Koroškem
2. Ob mestnem parku, pri Domu telesne kulture
3. Pri vrtcu na Javorniku
4. Pri avtobusni postaji v Kotljah
5. Ob naselju vrstnih hiš v Dobji vasi
6. V centru naselja Čečovje
7. V krajevni skupnosti Strojnska Reka pri Štrikarju

Sistem Picikl

Razpoložljivost

Kontakt

Avtomatiziran sistem za
izposojo mestnega kolesa PICIKL
je storitev Občine Ravne na
Koroškem, ki brezplačno
omogoča javni dostop do koles
po načelu samopostrežbe,
z omejitvijo na 14 ur tedensko.

Razpoložljivost koles se
lahko preveri v aplikaciji
MICycle na povezavi:
http://zemljevid.micikel.bike/?s=8

Dežurna številka:
 080 21 30
 obcina@ravne.si

TRAJNOSTNA MOBILNOST in turizem na kolesih |
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Opis sistema

OBČINA

M EŽIC A

me-cikl
Mežica

Avtomatska postaja za
izposojo koles je bila
postavljena pred občinsko
stavbo v centru Mežice v
letu 2019. Uporabnikom
so na voljo za izposojo
štiri električna kolesa.

22 |

TRAJNOSTNA MOBILNOST in turizem na kolesih

Sistem me-cikl Mežica
Vrhovi nad Mežico ponujajo dih jemajoče razglede
Mežica, z rudarsko dediščino prežeto mestece pod Peco, nad katerim po starodavni legendi
bdi Kralj Matjaž, ponuja neštete možnosti za panoramsko vožnjo s kolesi. Zaradi lege je kraj
namreč odlična točka za številne kolesarske in pohodne poti po okoliških hribih in gorah. Vrhovi nad Mežico ponujajo dih jemajoče razglede, postanki na okoliških turističnih in izletniških kmetijah, posejanih po mežiških hribih, pa obetajo okrepčilo – slastne domače dobrote.
V osrčju gore Pece na vas čaka nepozabno doživetje
V Mežici se namreč nahaja eden najstarejših rudnikov v Evropi – rudnik svinca in cinka, danes urejen za turistične oglede. V podzemni svet vas odpeljejo s pravim rudarskim vlakom
in vam predstavijo zgodovinska obdobja rudarjenja, prava posebnost turističnega rudnika
pa sta več kot pet kilometrov dolga kolesarska proga in podzemno jezero, tako da lahko
podzemni svet raziskujete tudi s kolesom ali kajakom (www.podzemljepece.com).
Na sprehod po centru mesta
Odpravite se po trasah Geološke ali Čebelarske pohodne učne poti, slednja se zaključi z
ogledom Galobove čebelarske zbirke, stalne razstave posvečene bogati čebelarski dediščini
kraja. Ustavite se tudi pred pomnikom polpretekle dediščine mesta, pred impozantno stavbo
Osnovne šole Mežica, skrbno restavrirano in obnovljeno, v maju obdano s cvetovi japonskih
češenj. Skozi mesto sicer poteka tudi del romarske Jakobove poti, v sklopu katere si lahko
ogledate Cerkev Svetega Jakoba iz leta 1840, žig poti si zagotovite v Gostilni Krebs (gostilna.
krebs.si). Kulturni utrip mesta narekuje Narodni dom Mežica, v njihovem bogatem prireditvenem repertoarju boste gotovo našli tudi kaj zase.
Ostanite kakšen dan ali dva
Po celodnevnem odkrivanju kotičkov našega mesteca si privoščite oddih in počitek v nastanitvah BikeSki b&b (www.bikeski.si) v centru Mežice, Centru šolskih in obšolskih dejavnosti
Peca (www.csod.si/dom/peca), lahko pa se odločite za prenočitev in wellness razvajanje v
očarljivi Brunarici Kajžar.

Jesenska panorama Mežice
TRAJNOSTNA MOBILNOST in turizem na kolesih |
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Opis sistema me-cikl Mežica

Sistem izposoje električnih koles Občine Mežica

Sistem me-cikl
Avtomatska postaja za izposojo
koles je bila postavljena pred
občinsko stavbo v centru
Mežice v letu 2019.
Zgrajena je bila v okviru projekta
sodelovanja LAS Trajnostna
mobilnost in turizem na kolesih, s
podporo sredstva EKSRP v okviru
programa CLLD/LEADER.
Uporabnikom so na voljo za
izposojo štiri električna kolesa.

Uporaba sistema
Za uporabo sistema me-cikl je
potrebna osebna registracija
uporabnika, ki jo opravi na
izdajnem mestu, to je na
Občini Mežica.
Uporabniške podatke (kartico) ter
PIN številko za uporabo sistema
me-cikl uporabnik prevzame na
izdajnem mestu, kjer tudi podpiše
pogodbo. Za sklenitev pogodbe je
potrebna davčna številka in mobilni
telefon za prejem PIN številke, ki je
potrebna za izposojo kolesa.
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Kontakt
Občina Mežica, tajništvo in na
spletni strani občine – Me-cikl
Trg svobode 1, 2392 Mežica
 02 82 79 350
 www.mezica.si
 info@mezica.si

Opis sistema

O B Č INA

ČRNA NA KOROŠKEM

Črna na
Koroškem
Na voljo so klasična kolesa
za vožnjo po urbanem ali
podeželskem območju in
električna kolesa za vse, ki
pri vrtenju pedal potrebujejo
malo pomoči.
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Opis sistema Črna na Koroškem
Črna na Koroškem
Občina Črna na Koroškem je v mnogočem poseben kraj – zaznamovana je z naravnimi lepotami, ponosna zaradi odmevnih športnih dosežkov, prepoznavna po tradicionalnih prireditvah, spoštovana zaradi strpnega sobivanja z drugačnimi ter bogata s kulturnim dogajanjem
in vidnim udejstvovanjem posameznikov in društev.
Prebivalcem in obiskovalcem ponuja številne možnosti za spoznavanje naravnih lepot, kulturnih in sakralnih znamenitosti, možnosti za športno – rekreativno udejstvovanje in obisk
tradicionalnih dogodkov. Priložnosti za aktivno preživljanje prostega časa so na voljo tako
ljubiteljem zimskih radosti kot poletnih avantur.
Najbolj privlačna atrakcija Črne je Olimpline – spust po najdaljši jeklenici v Sloveniji, ki ponuja
nepozabno adrenalinsko doživetje – 1263,5 m dolga jeklenica, 250 m nad tlemi. Ljubitelji
narave se lahko sprehodijo po lepo urejenih tematskih poteh – Medena pot, Olimpijska pot
in Zelena pot Teber ali se razgibajo na Trim stezi. Obiščejo lahko info točki Geoparka Karavanke, kjer bodo spoznali naše geološke posebnosti in zanimivosti in Center pohodništva
in trajnostnega razvoja Koprivna, kjer se izvajajo številne dejavnosti za aktivno in doživeto
preživljanje prostega časa v naravi in v sožitju z njo.
Za dvig energije se odpravite do Naravnega parka Bistra, na ogled slapov v okolici Črne in
do mogočne Najevske lipe, matere vseh slovenskih lip.
Najbolj vzdržljive obiskovalce vabimo na prav poseben hribovski izziv K-24, ki ga predstavlja
80 km dolga pot z vzponi na pet najvišjih vrhov okoli Črne na Koroškem - na Uršljo goro,
Smrekovec, Raduho, Olševo in Peco, v času manj kot 24 ur.
Ljubiteljem kolesarjenja ponujamo neskončna brezpotja gorsko kolesarskih poti v okolici
Črne pa tudi po opuščenih rovih nekdanjega rudnika pod goro Peco. Za najmlajše pa smo
uredili sodoben pump track -»KOLOPARK«.

Kolopark, Črna na Koroškem
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Olimpline, Črna na Koroškem

Postaje

Izposoja

Tudi Črnjani in obiskovalci
Črne na Koroškem se lahko po
centru kraja in okoliških
privlačnih kolesarskih poteh
vozijo z izposojenimi kolesi.

Izposoja navadnega ali električnega
kolesa je za vse zainteresirane
uporabnike brezplačna.

Občina Črna na Koroškem je z
namenom spodbujanja trajnostne
mobilnosti in turizma na kolesih
v kraju uredila tri izposojevalne
postaje - v centru kraja, pri
stadionu NK Peca in v
naselju Rudarjevo.
Na lokaciji pri stadionu in pri
Kulturnem domu pa sta na voljo
polnilna stebrička za kolesa in
druge naprave.

Kontakt

Na voljo so klasična kolesa za
vožnjo po urbanem ali podeželskem
območju in električna kolesa za vse,
ki pri vrtenju pedal
potrebujejo malo pomoči.
Kolesa si uporabniki lahko
izposodijo za krajše dnevne vožnje
ali za daljše podvige, ki pa lahko
trajajo največ do dva dni. Ključ
za dostop do koles za izposojo je
na voljo v Turistično informacijski
pisarni občine Črna na Koroškem
(TIC Črna).

Ob prevzemu ključa se
uporabnik identificira z
osebnim dokumentom, za
izposojo električnega kolesa pa
je potrebno plačati kavcijo, ki
se uporabniku ob vrnitvi kolesa
vrne.
TIC Črna na Koroškem
ponedeljek – nedelja:
od 9.0 do 18.00 ure
 +386 2 87 04 820
 +386 41 743 442
 www.visitsaleska.si
 tic@crna.si
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O B ČI N A

K O Č EV JE

Kolu
Kočevje
Avtomatiziran sistem za
izposojo mestnega kolesa,
t. i. sistem KOLU, je storitev
Občine Kočevje, ki omogoča
javni dostop do koles po
načelu samopostrežbe.
Avtomatiziran sistem za
izposojo mestnih koles
vključuje mrežo postajališč
s priključnimi stojali in
kolesi.
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KOLU Kočevje
Razgiban teren kočevske pokrajine v osrčju neokrnjene narave nudi čudovite razglede in
aktivne izzive za vse ljubitelje trajnostnega raziskovanja. Mesto Kočevje je del destinacije
Kočevsko, ki jo obkroža zelena narava in zasluženo nosi slogan Skrivnostni gozd Slovenije.
Čeprav Kočevje slovi po aktivnostih, ki se odvijajo v bližnjih gozdovih, pa je tudi samo mesto
polno kotičkov, ki bodo navdušili vse, ki jih zanimajo zgodovina, arhitektura in umetnost.
Občina Kočevje je sistem mestnih koles KOLU vzpostavila z željo, da se v mestu sprosti
avtomobilski promet, ter da bi še več domačinov pričelo posegati po sredstvih trajnostne
mobilnosti na poti po vsakodnevnih opravkih ter obiskovalcem omogočila še bolj enostavno,
zdravo in hitro odkrivanje čarov mestnega okolja Kočevja.
Zanimive točke, ki zaznamujejo našo mesto so zagotovo reka Rinža, ki teče skozi mesto,
ter Cerkev Sv. Jerneja, ki krasi središče mesta, v njuni neposredni bližini pa se nahajata
tudi tržnica Kočevje in trgovina Zakladi Kočevske, kjer so na voljo številni izdelkih lokalnih
ponudnikov. Mestni potep v zgodovino in preteklost našega območja ne bo popoln brez
obiska Pokrajinskega muzeja Kočevje v Šeškovem domu ter številnih stavb, ki s svojimi imeni
še danes opominjajo na pomembne družine, ki so tu nekoč prebivale. V mestnem jedru
se bohotijo umetniška dela kiparja Staneta Jarma, ki navdušijo tudi nepoznavalce, bogat
kulturni, filmski in prireditveni program pa se odvija v Kulturnem centru Kočevje. Iz samega
središča mesta navdušuje tudi pogled na mogočen hrib nad mestom in priljubljeno pohodniško točko, kjer stojijo ostanki gradu Fridrihštajn in opominjajo na ljubezensko zgodbo
med Friderikom II. Celjskim in Veroniko Deseniško, ki se je tam odvijala pred mnogimi leti.

Sistem koles Kolu Kočevje, foto: Marjan Kapele

Ena od postaj sistema KOLU se nahaja tudi v bližini Kočevskega jezera, ki je idealna točka
za poletno ohladitev in oddih po ogledu mesta Kočevje, zaslužen počitek po celodnevnem
kolesarskem odkrivanju mesta pa si lahko privoščite tudi v Campu Jezero ali Hostlu Bearlog,
ki sta tudi lokalni turistično-informacijski točki, kjer lahko prejmete več informacij za raziskovanje Kočevja in okolice ter uredite vse potrebno za registracijo v sistem KOLU.
Več o sistemu KOLU in registraciji je na voljo tudi na spletni strani destinacije Kočevsko:
https://www.kocevsko.com/sl/kolu/.
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Opis sistema Kolu Kočevje
IZDAJNA MESTA KARTICE IN
KONTAKTI
Občina Kočevje, Vložišče
Ljubljanska cesta 26
delovni čas:
pon.: 8.00 - 10.00, 11.00 - 12.00
sre.: 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
pet.: 8.00 - 10.00, 11.00 - 12.00
Telefon: 01 8938 220
Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje
Telefon: 030 452 408
E-pošta: kolu.kocevje@kocevsko.com
TIC Hostel Bearlog
Ljubljanska cesta 4, recepcija
delovni čas: vsak dan med 7.00 in 20.00
TIC Camp Jezero
Trdnjava 3, recepcija
delovni čas: april – oktober: 8.00-20.00
Kulturni center Kočevje
Trg zbora odposlancev 62, 1330 Kočevje
delovni čas: vsak delovnik med 7.00 in 15.00

Registracija
Za izposojo koles potrebujete
uporabniško kartico in PIN
kodo. Pridobite ju s plačilom
letne članarine in registracijo na
izdajnem mestu. Za registracijo
potrebujete osebni dokument in
davčno številko.
Vsakemu uporabniku pripada
tedensko 14 ur izposoje.
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Izposoja koles
Za izposojo potrebujete svojo
kartico KOLU in PIN kodo.
1. Na terminalu izberite gumb
IZPOSOJA.
2. Približajte svojo kartico znaku
‘‘PRIBLIŽAJ KARTICO’’ na
terminalu.
3. Vtipkajte svojo PIN kodo,
sistem pa bo preveril prosta
kolesa.
4. Izberite želeno kolo na
terminalu in pojdite do stojala.
5. Na izbranem stojalu pritisnite
gumb za izposojo kolesa.
6. Sistem bo odklenil ključavnico.
Na voljo imate pol minute, da
izvlečete kolo.

TRAJNOSTNA MOBILNOST in turizem na kolesih

Vračilo koles
1. Na postaji se s kolesom
približajte prostemu stojalu z
2. leve strani, kolo držite na svoji
desni strani.
3. S prednjim kolesom zapeljite v
talno vodilo stojala.
4. Prepričajte se, da je sprednje
kolo v vodilu.
5. Zadnje kolo poravnajte v linijo.
6. Kolo potisnite v zaklep do
končne lege. Terminal bo
7. zapiskal ob prepoznavi kolesa.
8. Obvezno dobro preverite, če je
kolo zaklenjeno!

Opis sistema

O B Č INA

RIBNICA

Ricikel
Ribnica
Sistem Ricikel je kolesarski
sistem v občini Ribnica, ki je
na voljo vsem uporabnikom
24 ur na dan, 7 dni v tednu.
Ponuja izposojo 8 klasičnih
koles na dveh postajah v
Ribnici.

TRAJNOSTNA
TRAJNOSTNA
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MOBILNOST
inin
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turizem
nana
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Opis sistema Ricikel Ribnica
RICIKEL Ribnica
Sistem Ricikel prinaša poceni, aktivno in okolju prijazno obliko prevoza.
Uporaba sistema Ricikel je zelo enostavna.

RIBNIŠKA DOLINA
Sprehodite se po ulicah, starem mestnem jedru, prepustite se zgodovini, umetnosti, rokodelstvu ter se v objemu zelenega gozda in navihanih ponikalnic prepustite brezskrbnosti in
novim doživetjem.
Ribiško dolino objemata Mala in Velika gora, ki s svojo lepoto in prepredenostjo s potmi
privabljata mnoge pohodnike, kolesarje, ljubitelje narave ter vse tiste, ki imajo radi aktivno
preživljanje prostega časa. Tu so še prijazni domačini, ki s svojo hudomušnostjo dajejo občutek topline in domačnosti.

Sistem koles Ricikel, Ribnica, foto: Petra Lovšin

Vas je kdaj zamikalo, da bi si sami spletli svojo košaro, naredili leskovo piščalko, lončeno
posodo ali »konjička, ki v ritki piska«? V Rokodelskem centru Ribnica vas naši suhorobarji z
veseljem naučijo mojstrovin prednikov. V rokodelski delavnici se lahko naučite izdelovanja
lesenih miniatur, pletenja košar, izdelovanja glinene posode na vretenu ter ročnega oblikovanja gline. Z materiali, ki so jih od nekdaj črpali iz narave, so suhorobarji in lončarji s
pridnimi rokami in iznajdljivostjo naredili izdelke, ki jih še danes uporabljamo in na katere
smo Ribn'čani zelo ponosni.
Vez preteklosti s sodobnostjo je moč začutiti na slehernem koraku. Spoznajte bogato zgodovino mestnega jedra, oglejte si muzejske razstave v ribniškem gradu,
številna umetniška dela v Galeriji Miklova hiša, umirite korak in za hip posedite v
čudovitem grajskem parku.
Dobrodošli na Ribniškem!
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Sistem koles Ricikel, Ribnica, foto: Petra Lovšin

Registracija

Kaj potrebujete

• na Občini Ribnica ali

• osebni dokument

• na INFO točki

• davčno številko

Kaj vam omogoča
• 14 ur brezplačne uporabe na
teden

Cena letne članarine:
• 10 €
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Opis sistema

Soboški
Biciklin
Kolesa si lahko izposodite
na 8 lokacijah, kjer vam je
na voljo 26 mestnih koles
in 16 električnih koles.
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Soboški Biciklin
je okolju prijazen, zdrav in izjemno preprost način prevoza. Sistem izposoje in vračila koles je na voljo 24 ur na
dan in 7 dni v tednu, kolesa lahko uporabljate tako podnevi kot ponoči. Z uporabo Soboškega Biciklina boste
lahko enostavno povezali različne oblike transporta po
mestu in okolici. Uporabnik si lahko izposodi kolo na eni
lokaciji in vrne v sistem na drugi lokaciji. Soboški Biciklin
je namenjen tako lokalnemu prebivalstvu kot turistom in
jih spodbuja k večji uporabi koles v mestnem in podeželskem območju, z namenom zagotavljanja trajnostnega
razvoja in izboljšanja stanja okolja.
Poleg postaj Soboškega biciklina na območju občine
Murska Sobota, ki se nahajajo pri BTC Murska Sobota, na Trgu zmage, ob paviljonu EXPANO pri Soboškem
jezeru, pri dvorcu Rakičan in v Krogu ob športno-rekreacijskem objektu ter na Slovenski ulici, si lahko kolesa
izposodite tudi na območju dveh drugih občin, in sicer
na območju občine Moravske Toplice in občine Puconci. V Puconcih se postaja nahaja ob občinski stavbi, v
Moravskih Toplicah pa pred Bike centrom oz. nasproti
hotelskega kompleksa Term 3000.

Soboški Biciklin, Moravske Toplice
TRAJNOSTNA MOBILNOST in turizem na kolesih |

35

Opis sistema Soboški biciklin

6

7

1
2
3
4
5
6
7
8

Trg zmage
BTC Murska Sobota
Kroška Kamešnica
Dvorec Rakičan
EXPANO
Puconci
Moravske Toplice
Slovenska ulica

2

1
8

4

5
3

Sistem biciklin
Sistem izposoje oziroma
registracije v sistem poteka
neposredno ob postajah,
preko računalniškega
terminala, plačilo izposoje
pa je elektronsko.
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Uporaba sistema
Uporabnik lahko po opravljeni
prijavi uporablja sistem
»Soboški biciklin« vse dni v tednu,
z upoštevanjem časovne
omejitve v višini 14 ur.
Obstaja možnost
najema dveh paketov, in sicer
letni najem za 15 evrov,
ki velja za obdobje enega leta in
dnevni najem za 5 evrov.
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Kontakt
Več informacij o sistemu
»Soboški biciklin«:
 040 814 818
 041 792 338
 info@zkts-ms.si
 www.soboskibiciklin.si

MESTNA OBČINA

MURSKA SOBOTA

Mestna občina
Murska Sobota
Mestna občina Murska Sobota, najsevernejša med slovenskimi mestnimi občinami,
leži v središču nižinskega dela Prekmurja.
Obiskovalce privablja z raznolikimi naravnimi in kulturnimi bogastvi, ki zadovoljijo
vse, ki si želite urbanega utripa, kot tudi
tiste, ki iščete umiritev na podeželju.
Murska Sobota, srce Pomurja
Murska Sobota, med žitnimi polji in biosfernim območjem reke Mure, ponuja številne razloge za obisk - drugačnost, mir,
gostoljubnost in neprecenljive okuse pristne kuhinje. Sredi parka, v mestnem jedru, se nahaja renesančni dvorec s konca
16. stoletja, ki očara z veličino in prepriča s
spokojnostjo. Le pet minut hoje skozi park
vas pozdravi mestni center z veličastnimi
secesijskimi stavbami. Najlepša med njimi,
iz leta 190, je dom regionalnemu kulinaričnemu centru »Hranilnici prekmurskih
dobrot«, kjer vas razvajajo z regionalnimi
dobrotami. Okusite bučna semena, lokalna vina, domače marmelade, prekmursko
čokolado ali najbolj prepoznavno prekmursko gibanico. Za Hranilnico prekmurskih
dobrot se nahaja manjše dvorišče, ki ga
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mimoidoči stežka opazijo. A v poletnih večerih, ko na tem majhnem dvorišču odzvanja glasba, navdihnjena z jazz, blues, funk
in ostalimi ritmi, marsikomu zastane korak.
Skrito dvorišče tako postane udoben prostor, kjer si spočije srce in se nahrani duša.
Biosferno območje reke Mure
Hranilnica prekmurskih dobrot

Dobrih deset minut iz mestnega jedra vas
očara reka Mura z izjemnim rastlinskim in
živalskim svetom. Prepustite se lahko divji
pustolovščini raftinga po Muri ob spremljavi žuborenja vode. Zeleno evropsko
amazonko lahko odkrivate tudi na kolesu, v spomin na preteklost pa vas brod na
Muri prepelje z levega na desni breg reke.
Najmlajše bo ob tem razveselilo novo otroško doživljajsko igrišče.
Expano – interaktivni doživljajski park
ob Soboškem jezeru

Reka Mura in brod v Krogu
Trubarjev drevored, Murska Sobota
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Ob vstopu v Pomurje vas na obali Soboškega jezera pozdravi paviljon Expano, kjer
vas čaka široka paleta dogodivščin. Tu se
tradicija in dediščina prepletata s sodobnimi tehnologijami in vas nagovarjata k
odkrivanju skritih kotičkov Pomurja. S pomočjo sodobne multimedijske tehnologije
občudujte naravno in kulturno dediščino.
Poletite z balonom nad lepote pokrajine
ali z močjo svojih misli in koncentracije
premikajte vodo. Podajte se na virtualni
sprehod po Pomurju s pomočjo fotografij
izjemne ločljivosti ali vstopite v glinene lonce ter spoznavajte vse odtenke pomurske
umetnosti. V Expanu vas ob interaktivnem
doživetju razvajajo tudi s kulinaričnimi
dobrotami in vabijo v trgovinico z lokalnimi
dobrotami.

Expano se nahaja na urejenem območju ob
Soboškem jezeru, kjer se razprostira morje
kotičkov za sprostitev in ležerno uživanje.
Na Soboškem jezeru lahko potešite svoj
adrenalinski nemir s športi na vodi (sup,
kajak, jadrnice, idr.) ali se samo zleknete
na brežine in občutite harmonijo narave
in vode. Najemite eno izmed štirih piknik
hiš in navdušite prijatelje. Lahko preizkusite
svoje motorične spretnosti na kar 35 različnih napravah motorik parka ob Soboškem
jezeru ali merite moči v diskgolfu, archery
tag, paintballu in drugih zabavnih igrah.

Expano gostilnica

Kontakt:
Regijski turistično informacijski center
– EXPANO
Bakovska ulica 41
9000 Murska Sobota
 +386 (0)8 201 53 68
 tic.expano@zkts-ms.si

Občina
Moravske
Toplice

Cerkev sv. Martina_Martjanci
Terme 3000, Moravske Toplice

Moravske Toplice so zelena turistična destinacija, kraj, ki ga poleg termalnih kopališč
obkrožajo kolesarske in pohodniške poti,
velnes, golfišče, trim steza, igrišča za tenis, nogomet in tudi kotički, kjer si lahko
spočijete in uživate v miru, se posladkate,
uživate v odlični prekmurski kulinariki in
vinski ponudbi ali pa se brezskrbno igrate v
pravljičnem parku.
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Prekmurska gibanica

Turizem na območju občine Moravske Toplice se je začel nepričakovano in popolnoma nenačrtovano, saj so tod iskali nafto in
plin. Namesto tega je iz tal pritekla vroča
voda. Razposajeni mladenič Geza Bencik je
odvil zapečateni ventil na vrtini izvira vroče
vode na moravskih Berekih in se s prijatelji iz bližnjih Tešanovcev pozimi leta 1961
kopal v opuščenem bazenu za lovljenje oljnega madeža iz vrtine, ki ga je zapustila
naftna industrija. Glas o tem se je zelo hitro širil in 15. junija 1969 sta bila zgrajena
okrogla restavracija in zunanji okrogli bazen ter ustanovljena fizioterapevtska služba. S tem se je začel zdraviliški turizem, kot
ga poznamo danes. Kraj se danes ponaša s
hoteli s tremi, štirimi in petimi zvezdicami,
številnimi apartmajskimi nastanitvami ter
kampom. Poseben pomen imajo še vedno
zdraviliške storitve, krepi pa se ponudba lokalnih ponudnikov in kmetij.
Destinacija Moravske Toplice se ponaša z
znakom zelene destinacije Slovenia Green
in s tem z razvojem turizma s sočasnim
blaženjem in prilagajanjem na podnebne
spremembe ter skrbjo za ohranjanje naravne in kulturne dediščine.

Cerkev Gospodovega vnebohoda, Bogojina
Domača šunka

40 |

TRAJNOSTNA MOBILNOST in turizem na kolesih

Moravske Toplice se naslanjajo na Krajinski
park Goričko, ki obiskovalce z raziskovalno
žilico vabi, da raziščete njegove skrivnosti
in odkrijete pestrost naravne in kulturne
dediščine. Ljubitelje kulturne dediščine pot
vodi do cerkve sv. Nikolaja - rotunde v Selu,
ki naj bi jo zgradili vitezi templjarji. Na robu
Goričkega, v Bogojini, stoji cerkev Gospodovega vnebohoda, kjer je arhitekt Plečnik
v verski objekt prefinjeno vključil lokalno
tradicionalno lončarsko obrt. Zanimiva je
tudi gotska cerkev sv. Martina v Martjancih

iz 14. stoletja, poslikana s freskami Janeza
Akvile iz Radgone.
Destinacija ponuja za vsak okus nekaj.
Adrenalin, ki ga po žilah poženejo tobogani, lahko umirite na kolesu, s tekom, igro
ali na dolgih sprehodih pod neskončnim
panonskim soncem in se sprostite v tihih in
mirnih kotičkih ravenskega sveta.
Kontakt:

Rotunda Selo

Občina Moravske Toplice
TIC Moravske Toplice
Kranjčeva 3
9226 Moravske Toplice
 www.moravske-toplice.si
 www.moravske-toplice.com

Občina
Puconci
»V našon kraji je lipou,
malo brejg je malo dou,
s Sebeščana vidi se ravnica
gen non valovi pšenica«
Občina Puconci, kjer si Ravensko in Goričko podajata roki, je kraj milih obrisov
in trdnih ljudskih karakterjev. Območje
Občine Puconci je geografsko zaokrožena
celota s pestro kulturno dediščino, naravnimi lepotami, bogatim ljudskim izročilom
in bogato ponudbo prekmurskih dobrot,
goričkih vin in slastnih sadežev goričkih
bregov. Püconski dödoli in bodonske buče
so del kulinarične tradicije in tamkajšnjega
izročila.

Največja čutara
Dom Štefana Kuzmiča, Puconci
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Dom borcev in mladine, Vaneča

Za utrip v občini skrbijo številna športna,
gasilska, kulturna in turistična društva,
katerih skrb so urejenost okolja, športni
užitki, turistična podoba občine ter ohranjanje kulturne in naravne dediščine, predvsem ljudskega petja in folklornih plesov.
V Pečarovcih še živi tradicionalna lončarska
dejavnost, obiskovalci pa lahko tam vidijo
tudi največjo čutaro v Sloveniji.
Bogato kulturno dediščino na območju občine Puconci predstavljajo številni kulturni
objekti, kjer v sožitju in strpnosti sobivajo
verniki treh veroizpovedi (evangeličanske,
katoliške in binkoštne). S prekmursko zgodovino se obiskovalci lahko seznanijo preko multimedijske projekcije o prekmurskih
luteranih v Spominskem domu Števana
Küzmiča, postojijo ob spomeniku Spametnost v Puconcih ter ob spomeniku Štefana
Küzmiča v Strukovcih.

Spomenik Štefana Kuzmiča, Strukovci
Zelena dvorana, Puconci

Športnim navdušencem so na voljo zunanje fitnes naprave in Zelena dvorana v
Športnem centru Ernesta Nemca. Ljubitelje
narave in piknikov vabi čudovita razgledna
točka pri Domu borcev in mladine na Vaneči, pohodniki se lahko podajo na »Pot
sprostitve in užitka«, kolesarji pa poženejo pedala po kolesarski poti med protestantskimi pomniki »Povežimo nekoč
skupni cerkveni prostor Puconci - Bad Radkersburg« ali po »Pomurski planinski poti«.
Kontakt:
Razvojni zavod Občine Puconci
 02 545 96 70
 041 326 511
 razvojni.zavod@siol.net
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P redstavitev
turističnega
produkta

Kolesarska pot
»Griči in hribi
Velenja«
Velenje, najmlajše slovensko
mesto in ponosni član
projekta Slovenia Green,
stremi k nenehnim zelenim
izboljšavam.
Raziskujte Velenje z okolico na trajnosten
način s kolesom! Krasni razgledi, prijazne
domačije in bogata kulturna dediščina vas
spremljajo ob kolesarski poti Griči in hribi
Velenja.
Kolesarjenje je ena izmed najbolj trajnostnih oblik športne, rekreacijske in turistične dejavnosti. Je okolju prijazna aktivnost,
ki hkrati tudi pozitivno vpliva na telesno in
duševno zdravje. Kolo omogoča umirjeno
doživljanje destinacije z vsemi čuti in hitro
preobrazbo iz popotnika v obiskovalca naravnih in kulturnih znamenitosti. Pogled s
kolesa na Šaleško dolino obiskovalcu ostane v spominu – pogled na dolino z razgledišča Črna Gora ali Vodemle, Škalsko jezero z umirjeno naravo na eni strani ter
urejena in živahna mestna plaža na Velenjskem jezeru na drugi strani, pogled v preteklost na Grilovi domačiji, vaškem perišču,
Vovkovem mlinu. Na poti se lahko ustavite
tudi ob gradovih Švarcenštajn, Kačjem gradu in gradu Šalek. Na turističnih in izletniških kmetijah ali pri čebelarjih pa lahko poskusite domače jedi in lokalne posebnosti.
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Skupna dolžina kolesarske poti:
61 km
Najnižja in najvišja točka:
327-810 m n. v.
Težavnost:
Velenjska plaža, foto: Roman Bor

Kolesarska pot je dolga približno 61 km.
Izkušeni kolesarji jo lahko prevozijo v enem
dnevu, za manj izkušene kolesarje pa priporočamo vožnjo po odsekih. Kolesarsko
pot delimo na severni in južni del (severno ali južno od mesta). Severni del proge
je zahteven, s strmimi in kratkimi vzponi.
Južni del poti pa poteka po gričevnatem
delu občine, je nezahteven in primeren za
vsakogar.
Oprema:
Na poti priporočamo uporabo treking ali
gorskega kolesa. Kolesarska pot poteka v
večini po asfaltni cesti, na severnem delu
poti kratek odsek poteka po makedamski
cesti.

Domačija Lamperček
Grilova domačija

Obvezna oprema: čelada, kolesarske luči,
dovolj tekočine in hrane ter veliko dobre
volje!
Kontakt:

Zavod za turizem Šaleške doline
Stari trg 3, 3320 Velenje
 03 896 17 15

 turizem@velenje.si
 www.visitsaleska.si
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P redstavitev
turističnega
produkta

PICIKL KOŠTA - raziščite
Ravne na Koroškem z okolico
na kolesu in okusite koroško
kulinariko…
Na pot se lahko podate s svojim kolesom
ali pa si ga izposodite na eni izmed sedmih
avtomatskih izposojevalnih postaj sistema
PICIKL na Ravnah na Koroškem.

S kolesom med
okusi koroške
tradicije!
PICIKL KOŠTA je koroško ime za krožno pot
raziskovanja Raven na Koroškem z okolico
na kolesu in hkrati spoznavanje edinstvenega okusa Koroške – nekoč in danes.
Pravo odkritje vas čaka na krožnikih gostiln,
ki iz lokalnih, svežih in kakovostnih sestavin
pripravijo tradicionalne koroške jedi kot so
mežerli z rpičevo solato, gobova župa z ajdovimi žganki, solata z ajdovo kašo, koroška grmada, hotuljski burger, kvočevi nudli,
tovsti grumpi črničev štrudl…
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Krožna pot PICIKL KOŠTA vas vodi mimo
sedmih gostiln, ki vabijo s svojo ponudbo.
Na poti od enega do drugega kulinaričnega doživetja si boste ogledali kulturne in
naravne znamenitosti kot so: Grajski park
in Grad Ravne, Koroška osrednja knjižnica
dr. Franca Sušnika, Koroški pokrajinski muzej - Muzej Ravne na Koroškem, Štauharija - Muzej železarstva, Uršlja gora, Rimski
vrelec z izvirom kiseve vode, Ivarčko jezero,
Prežihova bajta, Turške šance, ….

Picikl Ravne, Vanč

Spoznajte Ravne, srce Koroške in mesto
Forma vive in naj vas ob spoznavanju naravnih in kulturnih znamenitosti, očarajo
tudi jedi iz koroške kuhne!
• pot je nezahtevna, primerna za družine
in starejše
• po lokalnih cestah in kolesarskih poteh
• dve izbiri poti: krajša v dolžini 20 km, ali
daljša 30 km.
Natančen opis poti in kulinaričnih doživetij
najdete na spletni strani www.tic-ravne.si
in www.visitravne.com
S KNJIŽICO UGODNOSTI, ki jo lahko kupite pri ponudnikih, označenih z znakom PICIKL KOŠTA, si zagotovite 50 % popust na
jedi z znakom

Mošt, foto: Tomo Jeseničnik
Tovsti grumpi, foto: Tomo Jeseničnik

Več informacij o ponudbi PICIKL KOŠTE in
nakup knjižice ugodnosti je na voljo tudi:
• v TIC Ravne, Partizanska cesta 3, Ravne
na Koroškem, tel. 02 82 21 219 in
• v baru DTK v Športnem parku Ravne
na Koroškem, Na gradu 6, Ravne na
Koroškem, kjer je tudi izhodiščna točka
krožne poti.
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Zemljevid ponudnikov Picikl Košte
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Ogled mesta
Kočevje z
mestnim
kolesom
Kočevsko je najbolj gozdnata
pokrajina na Slovenskem,
saj gozdovi pokrivajo okoli
90 % vseh površin. Kočevje je
bilo prvič z imenom Gotsche
omenjeno že leta 1363, leta
1471 pa je dobilo mestne
pravice. Začutite utrip malega
mesta skozi kolesarsko vodenje
po mestu in na športen
način spoznajte več o lokalni
zgodovini, kulturi in kulinariki
v spremstvu izkušenega
lokalnega vodnika.
Kolesarski ogled se začne pri Občini Kočevje. Najprej spoznamo občinsko stavbo
in njeno zgodovino. V občini Kočevje živi
približno 16.000 prebivalcev, skoraj 600 let
pa so tu živeli kočevski Nemci.

foto: Marjan Kapele

Nato se s kolesi odpeljemo skozi naselje
Mahovnik do železniške postaje. Vlak je v
Kočevje prvič pripeljal 24. julija 1893, železnica pa je bila zgrajena predvsem zaradi
potreb kočevskega rudnika in gozdarske
dejavnosti. Na mestu nekdanjega rudnika
je nastalo rudniško jezero.
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Foto Jošt Gantar/Nea Culpa

Naslednji postanek je delavnica lokalnega
rokodelca. Iz lesa si pod vodstvom izkušenega rokodelca izdelamo lesen spominek.
Pot nas nato popelje do Pokrajinskega muzeja Kočevje, kjer spoznamo Šeškov dom.
Nekdanji Sokolji dom je danes najbolj poznan pod imenom Šeškov dom. Tu je leta
1943 zasedal zbor odposlancev slovenskega naroda.
S kolesi se zapeljemo do najvišje stavbe
v Kočevju, do mogočne župnijske cerkve
posvečeno sv. Jerneju ter sv. Boštjanu in Fabijanu. Zadnja postaja, je v Gostilni Beljan,
kjer nas čaka degustacija lokalnih dobrot.
CENA
a. 2 osebi .............. 80 €/ osebo
b. 3 – 4 osebe ....... 60 €/ osebo
c. 5 – 6 oseb ......... 45 €/ osebo

Šeškov dom - vir: Pokrajinski muzej Kočevje
foto: Luka Ileršič

Doživite Ribnico
drugače
Voden program po Ribnici z mestnimi
kolesi
OPIS PROGRAMA

Prisluhnite zanimivim
zgodbam naših prednikov,
spoznajte kulturno dediščino
in pomembne osebnosti ter se
zapeljite z nami do bližnje vasi
z mestnim kolesom.
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Izpred Rokodelskega centra nas bo pot vodila do ribniškega gradu, kjer si bomo ogledali park kulturnikov ter unikatni razstavi o
suhi robi in lončarstvu ter čarovništvu.
Polni čarovniških vtisov se bomo podali do
enega najstarejših trgov na Kranjskem ter
si ogledali farno cerkev, ki velja za eno največjih cerkva na Kranjskem. Krasita jo Plečnikova zvonika

Ribniški grad, foto: Marjan Kapele

Pot bomo nadaljevali do vasi Hrovača.
Tu stoji lepo ohranjena, s pridihom domačnosti obnovljena Škrabčeva domačija.
Navdušila nas bodo obnovljena poslopja
domačije, Kersničeva kovačnica ter Boštjanova hiša.
Družinski člani čebelarstva Kojek nam
bodo predstavili svojo dejavnost, nas povabili v medeno klet ter postregli s pestrim
izborom medenih izdelkov.
Po mestnih ulicah se bomo vrnili na izhodišče in pot peš nadaljevali do Rokodelskega
centra.
Za zaključek se bomo v Rokodelskem centru prepustili vodstvu izkušenega rokodelskega mojstra ter si izdelali unikaten
izdelek.

Pletarski izdelek, foto: Petra Lovšin
Škrabčeva domačija, foto: Klemen Razinger

Vabljeni na nepozabno doživetje!
Minimalno število udeležencev: 2 osebi
Maksimalno število udeležencev: 5 oseb
CENA PAKETA:
2 ali 3 osebe: 70 €/osebo
4 ali 5 oseb: 50 €/osebo
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Kolesarska
pot okusov in
kulture
V okviru operacije Trajnostna mobilnost in
turizem na kolesih smo pripravili nov turistični produkt z nazivom Kolesarska pot
okusov in kulture, s katerim tako turiste
kot lokalno prebivalstvo spodbujamo k
trajnostni mobilnosti in večji uporabi koles.
V okviru operacije so bila v občinah Murska Sobota, Moravske Toplice in Puconci
vzpostavljena 3 nova postajališča za izposojo koles ter skupno kupljenih 17 novih
koles.
Kolesarjenje postaja vedno bolj priljubljena
oblika rekreacije na prostem. Z namenom,
da vzpostavljeni sistem izposoje koles čim
bolj zaživijo v praksi ter posledično pripomoremo tudi k dvigu kvalitete življenja na
obravnavanem območju, smo oblikovali
Kolesarsko pot okusov in kulture.
Kolesarska pot spada med manj zahtevne
in je primerna za vse, ki radi raziskujejo kulturno in zgodovinsko dediščino Prekmurja,
odkrivajo lepote narave, spoznavajo pridne
in prijazne domačine ter uživajo v okušanju
tradicionalnih jedi in vrhunskih vin. Pot poteka od Moravskih Toplic, skozi Tešanovce,
Mlajtince, Noršince, k Dvorcu Rakičan ter
nato naprej v Mursko Soboto, skozi Markišavce v Puconce ter nazaj mimo Rimske
čarde, skozi Martjance v Moravske Toplice.

Moravske Toplice, evangeličanska cerkev
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Začnite v Moravskih Toplicah. Začutite živahni utrip tega očarljivega termalnega
kraja ter se sprehodite po Parku Prekmurske reformacije in si oglejte Evangeličansko cerkev. V bližini je TIC, v katerem Vam
bodo prijazno predstavili turistično ponudbo Moravskih Toplic in okoliških krajev. Zapeljite se v Tešanovce, do Podeželske čokoladnice in posestva Passero in si privoščite
sladko razvajanje z okusi Prekmurja. Pot
nadaljujte mimo čudovitih panonskih hišic
v Panonski vasi v smeri Mlajtinec in naprej proti Noršincem. Zavijte proti Rakičanu
in se sprehodite po poslopju Dvorca Rakičan. Doživite čar preteklosti in se zapeljite
s kočijo. Po krajšem oddihu pot nadaljujte
proti Expanu v Murski Soboti, spoznajte
vsebino Expana in se sprehodite ob jezeru. V Murski Soboti si oglejte katoliško in
evangeličansko cerkev, bogato zbirko Pomurskega muzeja ali se enostavno ustavite
v enem izmed številnih gostinskih lokalov,
si privoščite kavico in začutite utrip mesta. Pot nadaljujte proti Markišavcem in si
oglejte Šunkarno Kodila. Presenetila vas
bo pestrost in bogati okusi njihove ponudbe. Zapeljite se v Puconce in obiščite
Evangeličansko cerkev, Spominsko obeležje Spametnost in Spominski dom Števana
Küzmiča. Bogata zgodovina, lepota pokrajine, številne kulinarične dobrote, vrhunska
vina, predvsem pa prijaznost in srčnost
domačinov, Vas bodo očarali. Po bogatem,
vtisov polnem nepozabnem kolesarskem
izletu po Goričkem, boste zvečer zaspali
pomirjeni, srečni, zadovoljni. Doživite Goričko, se sprostite in preprosto uživajte!

Šunkarna Kodila

RIS Rakičan
ZKTŠMS Expano iz zraka
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LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline

LAS Mežiške doline
Vodilni partner:

Vodilni partner:

Savinja, zavod za razvoj podeželja in turizma
Foršt 51, 3333 Ljubno ob Savinji
 03 838 10 78
 info@zavod-savinja.si  www.savinja.si

A.L.P. PECA d.o.o.
Prežihova 17, 2390 Ravne na Koroškem
 059 091 080
 info@las-md.si  www.las-md.si

LAS Goričko 2020
LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe

Vodilni partner:

Vodilni partner:

Razvojni center Kočevje Ribnica d.o.o.
Trata XIV 6a, 1330 Kočevje
 01 620 84 70
 info@las-ppd.si  www.las-ppd.si

Kilkenny LEADER Partnership
8 Patrick's Court, Patrick Street,
Kilkenny, Ireland
 (353) 056 775 21 11
 info@cklp.ie  www.cklp.ie

BISTRA HIŠA, Zavod za raziskovanje in trajnostni
razvoj Martjanci
Martjanci 36, 9221 Martjanci
 02 538 16 64
 info@las-goricko.si  www.las-goricko.si

Spoznajte
turizem na
kolesih!
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