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UVOD 

 
Dokument predstavlja pregled nekaterih najboljših praks in zanimivih ukrepov za izboljšanje varnosti 
kolesarjev in izboljšanje pogojev za kolesarjenje. Primeri so v glavnem iz kolesarsko bolje razvitih 
držav, kot so Danska, Nizozemska, Združeno kraljestvo in druge, razširijo pa se lahko tudi na druge 
evropske države, ki še razvijajo kolesarsko infrastrukturo in ustvarjajo boljše pogoje za kolesarje. 
Pregled dobrih praks bo seznanil projektne partnerje in širšo zainteresirano javnost o aktivnostih in 
ukrepih na področju zagotavljanja varnega kolesarjenja, tako pa bodo tudi drugi lahko dobili idejo za 
nadaljnji razvoj in spodbujanje varnega kolesarjenja v kolesarsko manj razvitih državah, regijah in 
občinah. Dokument vključuje primere dobre prakse na področju načrtovanja prometno-tehničnih 
ukrepov, inteligentnih sistemov, izobraževanja in usposabljanja, spodbujanja in promocije ter druge 
primere najboljših praks. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vir: Javna agencija RS za varnost prometa 
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1. PROMETNO-TEHNIČNI UKREPI  

1.11.11.11.1 Stop površina za kolesarje (“Stop površina za kolesarje (“Stop površina za kolesarje (“Stop površina za kolesarje (“Bike boxBike boxBike boxBike box”,”,”,”,    ““““Advanced Advanced Advanced Advanced sssstop top top top llllineineineine”)”)”)”)    

Stop površina za kolesarje ali prednostni razvrstilni pas (bike box-i) se uvede na semaforiziranih 
križiščih, tako da se začrta območje za kolesarje pred stop črto in nariše simbol kolesa. T.i. bike box-i 
pomagajo voznikom in kolesarjem, tako da omogočajo kolesarjem 
prostor za čakanje pri rdeči luči na križišču, kolesarji pa so ustavljeni 
pred ostalimi vozili. Kolesarji so na označenem območju bolj vidni in 
imajo več manevrskega prostora, ko se na semaforju prižgejo zelene 
luči. 
 
Na semaforiziranih križiščih se morajo vozniki motornih vozil ustaviti 
na prvi črti za bike box-om, medtem ko se lahko kolesarji ustavijo 
pred prvo črto v križišču. S postavitvijo bike box-a se spodbuja 
kolesarje, da počakajo na zeleno luč pred drugimi vozniki. Običajno 
so bike box-i povezani s kolesarskim pasom. Pravzaprav so kolesarji 
najbolj ogroženi prav v križiščih na desni strani, kjer je mrtvi kot 
predvsem za voznike tovornih vozil, pa tudi za druge voznike, če niso 
posebej pozorni na kolesarje na desni strani. Če voznik motornega 
vozila nepričakovano zavije na desno ob zeleni luči, lahko pride do 
hudega trka. Bike box omogoča kolesarjem, da so v vidnem polju drugih voznikov in zato lažje in 
varneje prevozijo križišče pred ostalimi.  
                        
      Vir: http://www.tfl.gov.uk/assets/downloads/roadusers/driver-cyclist-tips.pdf 

 

 

 

  
Vir: Collection of cycling concepts 2012    Vir: http://www.eaglewheel.us/european.htm  
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1.21.21.21.2 Souporaba voznega pasu s Souporaba voznega pasu s Souporaba voznega pasu s Souporaba voznega pasu s kolesarji (“kolesarji (“kolesarji (“kolesarji (“SharrowSharrowSharrowSharrow”)”)”)”)    

"Sharrow" je oznaka za souporabo voznega pasu in prihaja iz izraza »share the road« oz. delimo si 
cesto. Sharrow je inovativen pristop, ki predstavlja mešan prostor kolesarjev in motoriziranega 
prometa. Označen je s prometnim znakom in talno označbo, ki je narisana na sredini voznega pasu. 
Posebna talna oznaka dovoljuje kolesarjem uporabo celotnega voznega pasu (vožnjo po sredini 
voznega pasu), tako da kolesarji niso potisnjeni na rob vozišča.  
 
Sharrow se je prvič pojavil v Združenih državah Amerike. Simbol za sharrow je bil izumljen leta 1993 v 
Denverju, v okviru denverskega kolesarskega načrta. Leta 2004 se je v mestu San Francisco pričel prvi 
eksperiment imenovan »skupna prometna površina«. V obdobju od 2008 do 2010 je bilo izvedenih 
precejšnje število takih projektov po ZDA, Kanadi in Avstraliji. Leta 2011 se je ideja prenesla v Evropo, 
na Nizozemsko, Češko, Madžarsko in zdaj tudi v Slovenijo.  
 
Sharrow, označen s prometnim znakom in talno označbo, opozarja voznike na prisotnost kolesarjev. 
Nov in inovativen pristop za kolesarje je primeren za ozke ulice, kjer primanjkuje prostora za 
kolesarske steze. Na ta način imajo kolesarji dovolj prostora za kolesarjenje, avtomobili pa ne vozijo 
tik ob njih. Poleg naštetega, se kolesarji izognejo luknjam, pesku in poškodovanemu vozišču ob 
straneh. Vozniki in potniki v avtomobilih ne morejo poškodovati kolesarjev z odpiranjem vrat 
avtomobila. Najbolj pomembno pa je, da vozniki ne morejo spregledati kolesarjev na sredini vozišča. 
V praksi postavitev sharrow pomeni, da morajo vozniki motornih vozil upočasniti in prilagoditi vožnjo, 
tako da kolesarji lahko varno kolesarijo pred njimi.    
 
 
 

    

    

    

    

    

    

Vir: Javna agencija RS za varnost prometa 

    



 
 

 

 

 

http://www.rosee-project.eu 

 
 

 

7 / 29

1.31.31.31.3 Kolesarske uliceKolesarske uliceKolesarske uliceKolesarske ulice    (Fahrradstrassen, (Fahrradstrassen, (Fahrradstrassen, (Fahrradstrassen, ccccycle streetycle streetycle streetycle streetssss; ; ; ; NemčijaNemčijaNemčijaNemčija))))    

 
Kolesarske ulice so rezervirane za kolesarje, avtomobili pa so le izjemoma dovoljeni s posebnim 
znakom. Kolesarji lahko kolesarijo skupaj, en ob drugem in jih druga vozila ne prehitevajo. Ulice za 
kolesarje so urejene za kolesarski promet, tako da kolesarji vidno prevladujejo, motorni promet pa je 
dovoljen kot gostujoča oblika prometa. Ulica za kolesarje zgleda kot zelo široka kolesarska steza, na 
kateri je dovoljen motorni promet. Glede na predpise, je ulica za kolesarje mešana prometna 
površina. Znotraj urbanih naselij, se kolesarske ulice uredijo na glavnih kolesarskih poteh (več kot 
2000 kolesarjev na dan) in pri nizkih hitrostih prometa (manj kot 30 km/h). Izven urbanih naselij se jih 
lahko uredi tudi pri hitrostih do 60 km/h, ampak na manj prometnih območjih. 
 

  
  
 
 
 

Vir: http://www.fahrradland-bw.de/      
  Vir: http:// www.adfc-bw.de/ 
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1.41.41.41.4 Mešane površine za avtobuse in kolesarjeMešane površine za avtobuse in kolesarjeMešane površine za avtobuse in kolesarjeMešane površine za avtobuse in kolesarje    

 
Površine za avtobuse in kolesarje lahko okrepijo prometne povezave z dodatnimi bližnjicami, a le pri 
nizkih hitrostih, na kratkih odsekih in s previdnim načrtovanjem za zagotavljanje varnosti. Površine za 
avtobuse in kolesarje so enostavne za implementacijo, hkrati pa predstavljajo tudi nizkocenovno 
ureditev prometa. Prav tako predstavljajo viden način dajanja prednosti kolesarjenju pred drugimi 
oblikami prometa. 

 
 
  

    

    

     

    

    

     Vir: Collection of cycle concepts 2012 

 
      Vir: http://www.dbarchitect.com/ 
 

1.51.51.51.5 KolesarskeKolesarskeKolesarskeKolesarske    hitrehitrehitrehitre    cestecestecesteceste    

Kolesarske hitre ceste omogočajo kolesarjem varno, nemoteno vožnjo, s čim manj postanki na poti. 
Zgrajene so z namenom povezovanja centra mesta s predmestjem. Ob robu kolesarske hitre ceste so 
zarisane barvne črte, ki označujejo pot, hkrati pa lahko kolesarji uživajo tudi druge prednosti, kot so 
tlačilke za kolo, varnejša križišča in semaforizirana signalizacija, ki je časovno prilagojena na 

povprečno hitrost kolesarjev, s čimer se 
zmanjša število postankov. Vzpostavitev 
kolesarskih hitrih cest je namenjena 
spodbujanju dnevnih migrantov k kolesarjenju. 
Na primer, v Köbenhavnu je omrežje še v 
izdelavi, predvideno pa je, da bo število 
kolesarskih stez naraslo za 15 %, hkrati pa se 
bomo zmanjšali letni javni stroški za 40.3 
milijona EUR, zaradi izboljšanja zdravja ljudi.  
 
 

Vir: http://denmark.dk/en/green-living/bicycle-culture/cycle-super-highway/ 
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Kolesarske hitre ceste so poznane tudi v Združenem kraljestvu (Barclays Cycle Superhighways). To so 
kolesarske poti, ki vodijo iz zunanjih predelov Londona v mesto in čez center mesta. Omogočajo 
varnejše in hitrejše poti ter direktno pot v mesto, hkrati pa so lahko najboljša in najhitrejša izbira za 
pot v službo. Štiri kolesarske hitre ceste so že vzpostavljene, še osem pa jih je predvidenih do leta 
2016.  
 

 
Vir: http://www.tfl.gov.uk/ 

    

1.61.61.61.6 Krožišče za kolesarjeKrožišče za kolesarjeKrožišče za kolesarjeKrožišče za kolesarje    (N(N(N(Nizozemskaizozemskaizozemskaizozemska))))    

Nenavadno krožišče za kolesarje je bilo pred kratkim uvedeno v nizozemskem mestu Zwolle. V celoti 
ga lahko uporabljajo le kolesarji, vozniki motornih vozil pa le deloma. Motorni promet lahko pot v 
krožišču nadaljuje le naravnost ali na desno, saj sredinski otok (na skici obarvan zeleno) onemogoča 
zavijanje v levo.  
  

Prej:        Potem: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Vir: https://bicycledutch.wordpress.com 
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Vir: http://www.fietsberaad.nl/ 

 

    

1.71.71.71.7 PrilagoditPrilagoditPrilagoditPrilagoditevevevev    za kolesarje med delom na cestiza kolesarje med delom na cestiza kolesarje med delom na cestiza kolesarje med delom na cesti    (D(D(D(Danskaanskaanskaanska))))    

Ohranjanje kakovosti infrastrukture v mestih je nuja, in kot je že vsakdo izmed nas opazil, dela na 
cesti povzročajo prometne zastoje in zamude. V Köbenhavnu, so vzpostavili pravila za kolesarsko 
omrežje med delom na cesti in gradnjo. Obvozi za kolesarje morajo biti primerno označeni in oznake 
morajo jasno usmerjati kako naj kolesarji ravnajo v trenutni situaciji. Obvozi, ki niso pravilno in jasno 
označeni, lahko povzročijo, da kolesarji ravnajo nepredvidljivo ali celo kršijo prometne predpise.  
 

   
 
                 Vir: www.copenhagenize.com 
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1.81.81.81.8 CCCCestna grbina, ki ne predstavlja nevarnosti za kolesarjeestna grbina, ki ne predstavlja nevarnosti za kolesarjeestna grbina, ki ne predstavlja nevarnosti za kolesarjeestna grbina, ki ne predstavlja nevarnosti za kolesarje    

Na Danskem so ugotovili, da je veliko trkov kolesarjev s prometnimi znaki, ograjami, stebrički itd., ki 
so postavljeni z namenom umirjanja hitrosti.  Cestna grbina, ki je okrogle oblike, je dober primer kako 
zagotoviti, da uvedba ukrepov za umirjanje hitrosti prometa ne povzroča novih nevarnosti in tveganj 
za kolesarje v območjih, kjer se skuša umiriti hitrosti prometa. 

 

 
Vir: Cycling, Health and Safety, OECD 2013 

 

1.91.91.91.9 Števec kolesarjev s prikazovalnikomŠtevec kolesarjev s prikazovalnikomŠtevec kolesarjev s prikazovalnikomŠtevec kolesarjev s prikazovalnikom    

Števec kolesarjev prikazuje vsakodnevno število kolesarjev in skupno število kolesarjev v določenem 
obdobju. Poleg tega, da števec omogoča dostop do podatkov o številu kolesarjev lokalnim oblastem, 
je postavitev takšne opreme kot je števec kolesarjev jasen signal kolesarjem, da je razlika ali 
kolesarijo ali vozijo avtomobil.  Ko kolesarji dobijo informacijo koliko drugih kolesarjev je v tistem 
dnevu že šlo mimo določene točke, vedo da niso edini oz. da so del skupnosti kolesarjev.  
 
Števec kolesarjev registrira kolesarja preko senzorne črte – zanke 
v asfaltu na kolesarski stezi, ki je vgrajena nekaj metrov pred 
prikazovalnikom. Preko SIM kartice v prikazovalniku, je informacija 
o številu kolesarjev avtomatično posredovana na spletno stran. 
Števec kolesarjev šteje le-te na eni strani kolesarske steze. 
Priporočeno je, da se števec kolesarjev namesti na kolesarsko 
stezo z visoko gostoto kolesarskega prometa oz. kjer se 
vsakodnevno vozi veliko število kolesarjev.  
          
   Vir: www.delo.si 
 

Tovrstni infrastrukturni ukrepi so namenjeni predvsem promociji oz. spodbujanju kolesarjenja, hkrati 
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pa so kolesarjem zabaven in informativen pripomoček. Kolesarski števec predstavlja povezavo med 
infrastrukturnim ukrepom in statističnimi podatki (štetje kolesarjev) na transparenten, interaktiven in 
zabaven način. Učinek kolesarskega števca je pošiljanje jasnega signala skupnosti, da je kolesarjenje 
prioriteta, vsak kolesar pa dobi občutek, da je opazen in upoštevan. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vir: http://www.treehugger.com/ 

 

Vir: www.cyclist.ie  

1.101.101.101.10 Inteligentni senzorjiInteligentni senzorjiInteligentni senzorjiInteligentni senzorji        

Köbenhavn bo začel s testiranjem novega sistema diodnih luči, z namenom zmanjšanja nevarnosti 
trkov med kolesarji in vozniki na štirih določenih nevarnih križiščih. Utripajoče diode so nameščene na 
asfaltu v zadnjem delu pred križiščem. Ko kolesar prevozi senzor, začnejo diode utripati in tako 
opozarjajo voznike, da je prisoten kolesar. Z implementacijo takšnih sistemov se lahko varnost 
kolesarjev izboljša, še posebej z vidika preprečevanja prometnih nesreč, ki nastanejo zaradi mrtvega 
kota voznika motornega vozila.  
 

    
Vir: www.copenhagenize.com 
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1.111.111.111.11 PPPPrednostni zeleni signal za kolesarjerednostni zeleni signal za kolesarjerednostni zeleni signal za kolesarjerednostni zeleni signal za kolesarje    

Primer iz Köbenhavna prikazuje, kako v semaforiziranem križišču lahko olajšamo in omogočimo 
varnejše kolesarjenje, tako da se kolesarjem zelena luč prižge nekaj sekund prej kot motornemu 
prometu. Običajno je signalizacija za kolesarje nameščena na desni strani semaforja. 
 

 
Vir: http://cycleguide.dk/ 

 

1.121.121.121.12 Trajnostni sistem LED osvetlitve kolesarskih potiTrajnostni sistem LED osvetlitve kolesarskih potiTrajnostni sistem LED osvetlitve kolesarskih potiTrajnostni sistem LED osvetlitve kolesarskih poti    

LED razsvetljava na kolesarski poti je nameščena na zadnjem delu kolesarske poti tik pred križiščem.  
Deluje s pomočjo senzorjev v asfaltu. Ko le-ti zaznajo kolesarja, začnejo luči utripati in tako opozorijo 
zavijajoča vozila na prisotnost kolesarjev. 

 

Vir: http://www.gevekoits.dk/          Vir: www.copenhagenize.com 
 
 

Običajno je cena tradicionalne razsvetljave več kot 40 EUR na meter, le za 1/10 cene pa lahko 
razsvetlimo območje z LED-Mark tehnologijo razsvetljave na sončne celice. Vsaka LED-Mark je 
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sestavljena iz svetleče diode (LED), sončnih celic in polnilnih baterij. Čez dan se baterije polnijo, v temi 
pa se naprava samodejno vklopi preko vgrajenih preprostih kontrolnikov. Ko kolesarske poti niso 
osvetljene, kolesarji niso sproščeni, medtem ko se pri osvetljenih kolesarskih poteh počutijo varno. 
Zaradi različnih kakovosti luči na kolesih, je ta način razsvetljave bistveno boljši od odsevnih označb 
na vozišču. 
 

1.131.131.131.13 Zeleni valZeleni valZeleni valZeleni val    (D(D(D(Danskaanskaanskaanska))))    

Namen zelenega vala je uskladitev signalizacije na način, ki omogoča kolesarjem ohranjanje 
potovalne hitrosti in zmanjša število postankov. Takšen način signalizacije oz. osvetlitve je bil izumljen 
zato, da pripomore k ohranjanju hitrosti kolesarjev v povezavi s prometno signalizacijo (na primer pri 
hitrosti 15-16 km/h), v nekaterih situacijah pa tudi opozarja kolesarje naj hitrost zmanjšajo in se s tem 
izognejo postanku zaradi rdeče luči na semaforiziranem križišču. Zeleni val torej prikazuje optimalno 
hitrost za enakomerno kolesarjenje, pa čeprav je ta nižja od običajne hitrosti kolesarja. 

 

 
Vir: http://www.swarco.com/danmark-en/Products-Services/Modern-cities/Bike/GREEN-WAVE 
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1.141.141.141.14 ““““Traffic Eye Traffic Eye Traffic Eye Traffic Eye ZZZZüüüürichrichrichrich””””    

»Traffic Eye Zürich« je sistem prometne svetlobne signalizacije, ki omogoča kolesarjem prednost na 
križišču, ko sistem zazna njihovo prisotnost. Z namenom preprečevanja konfliktnih situacij med 
kolesarji in tramvaji, avtobusi oz. drugim prometom, se za kolesarje na križiščih prižge zelena luč 
predčasno. Na ta način se poveča varnost in udobje kolesarjev. Dodatno se zelena luč na semaforju 
prižge le v primeru, da se s tem zagotovi optimalna vožnja v križišču. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: http://www.mobycon.com/ 
 

1.151.151.151.15 Dnevne kolesarDnevne kolesarDnevne kolesarDnevne kolesarsssskkkke lučie lučie lučie luči    

Nove kolesarske luči, ki so trajno pritrjene na kolo in se polnijo z magnetno indukcijo (magneti so 
pritrjeni na špice) so postale vse bolj pogosta izbira kolesarjev. Učinek dnevnih kolesarskih luči z 
vidika varnosti je bil preizkušen v danski študiji. Glavni rezultati kažejo, da tovrstne luči prispevajo k 
zmanjšanju števila prometnih nesreč kolesarjev za več kot 30 %. Število nesreč, ki se zgodijo podnevi 
in z nasproti vozečimi kolesarji, se je zmanjšalo za približno 50 %. 
 

  Vir: Cycling, Health and Safety, OECD 2013 
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2. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE 

2.12.12.12.1 Varnejši Varnejši Varnejši Varnejši tovornjaki, varnejši kolesarjitovornjaki, varnejši kolesarjitovornjaki, varnejši kolesarjitovornjaki, varnejši kolesarji    (London(London(London(London, , , , Združeno kraljestvoZdruženo kraljestvoZdruženo kraljestvoZdruženo kraljestvo))))    

Glavni slogan pobude je: “Nič več smrtonosnih tovornjakov”. Vključuje usposabljanje voznikov 
tovornih vozil za vožnjo, s poudarkom na varnosti kolesarjev, hkrati pa se vozniki preizkusijo tudi v 
vlogi kolesarjev. V okviru pobude se spodbuja lokalno oblast k izboru najboljših izvajalcev in 
podizvajalcev z vidika prometne varnosti ter nakupu najvarnejših tovornih vozil.    
 

2.22.22.22.2 Promocija varnega Promocija varnega Promocija varnega Promocija varnega kolesarjenja za starejšekolesarjenja za starejšekolesarjenja za starejšekolesarjenja za starejše    udeležence in za mladeudeležence in za mladeudeležence in za mladeudeležence in za mlade    

- Projekt Starejši na kolesihProjekt Starejši na kolesihProjekt Starejši na kolesihProjekt Starejši na kolesih    (“(“(“(“Agewell on Agewell on Agewell on Agewell on wwwwheelsheelsheelsheels””””; London, Združeno kraljestvo; London, Združeno kraljestvo; London, Združeno kraljestvo; London, Združeno kraljestvo))))  
Program je namenjen osebam starejšim od 50 let, tako da se jim pomaga in se jih spodbuja pri 
odločitvi, da ponovno začnejo kolesarit.  

 

- Trening kolesarjenja za starejšeTrening kolesarjenja za starejšeTrening kolesarjenja za starejšeTrening kolesarjenja za starejše    (Gra(Gra(Gra(Gradecdecdecdec, A, A, A, Avvvvstristristristrijjjja)a)a)a)    
Ključni cilji usposabljanj so: pokazati starejšim veselje do kolesarjenja, osveščati o varnosti v 
cestnem prometu in kolesarski opremi, hkrati pa tudi spodbujanje krajših rekreativnih 
aktivnosti, da lahko ostanejo telesno dejavni in mobilni. Usposabljanje vključuje 4 module: 
fizična aktivnost, varnost v cestnem prometu, oprema koles in praktični del treninga.  
 

- Vodeni kolesarski izletiVodeni kolesarski izletiVodeni kolesarski izletiVodeni kolesarski izleti    (Odense,(Odense,(Odense,(Odense, DDDDanskaanskaanskaanska))))    
Dansko mesto Odense je želelo spodbuditi starejše prebivalce k kolesarjenju, tako da so 
organizirali vodene kolesarske izlete po različnih delih mesta. Znotraj skupin starejših so bili 
določeni kolesarski vodniki, stari najmanj 55 let. Vse kolesarske poti so bile določene v 
sodelovanju s kolesarskimi vodniki. Kolesarske izlete so oglaševali v lokalnih medijih – 
časopisih, revijah in spletnih straneh, namenjenih predvsem starejši populaciji. Organizacijam 
za starejše (društvom, športnim klubom itd.) so razdelili plakate in brošure. V pripravljalni fazi 
so se kolesarski vodniki udeležili usposabljanja za nudenje prve pomoči, izobrazili so se za 
vodenje večjih skupin kolesarjev in se udeležili sestanka za načrtovanje kolesarskih izletov. 

    
- Shema za usposabljanje starejših kolesarjev Shema za usposabljanje starejših kolesarjev Shema za usposabljanje starejših kolesarjev Shema za usposabljanje starejših kolesarjev ((((MünchenMünchenMünchenMünchen, , , , NemčijaNemčijaNemčijaNemčija))))    

Glavni cilj usposabljanja starejših občanov je, da ti ponovno začnejo uživati v kolesarjenju. 
Usposobljeni morajo biti za ravnanje v kritičnih prometnih situacijah, morajo pa tudi 
premagati zadržke o alternativnih kolesih. Znotraj sheme so razvili več vrst treningov za 
starejše. 
 

- Partnerstva za kolesarjenje v šoloPartnerstva za kolesarjenje v šoloPartnerstva za kolesarjenje v šoloPartnerstva za kolesarjenje v šolo    ((((Združeno Kraljestvo)Združeno Kraljestvo)Združeno Kraljestvo)Združeno Kraljestvo)    
Nameni programov so izboljšanje kolesarskih poti v šolo in v druge izobraževalne ustanove, 
povečanje števila učencev, ki kolesarijo v šolo ter vzpostavitev kulture kolesarjenja pri 
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najmlajših. Partnerstva vključujejo štiri ali več šol znotraj posameznega geografskega območja. 
Močno partnerstvo zajema primerne podporne ukrepe za promocijo in spodbujanje 
kolesarjenja ter zagotavlja izkušene ljudi, znanje in zaupanje. Največ finančnih sredstev je 
dodeljenih izboljšanju kolesarske infrastrukture, ki povezuje šole, lokalne objekte in druge 
javne površine.  

 

- Tekmovanje za kolesarjeTekmovanje za kolesarjeTekmovanje za kolesarjeTekmovanje za kolesarje    ““““Kaj veš o prometuKaj veš o prometuKaj veš o prometuKaj veš o prometu” (Sloveni” (Sloveni” (Sloveni” (Slovenijjjja)a)a)a)    
Javna agencija RS za varnost prometa organizira državno tekmovanje »Kaj veš o prometu«, ki 
predstavlja nadaljevanje šolskih in regionalnih tekmovanj po vsej Sloveniji. Učenci (kolesarji in 
učenci z mopedi) se preizkusijo v teoretičnem znanju prometnih pravil, v spretnostih na 
poligonu ter praktični vožnji v prometu. Namen takšnih tekmovanj je spodbujanje otrok k 
tekmovanju v znanju in varnemu vedenju v prometu. Prav tako kolesarsko tekmovanje 
predstavlja velikemu številu udeleženih otrok dodatno spodbudo za učenje prometnih pravil 
in razvijanje spretnosti za varno vožnjo.  
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3. SPODBUJANJE IN PROMOCIJA  

3.13.13.13.1 ““““Love London, Love London, Love London, Love London, ggggo Dutcho Dutcho Dutcho Dutch” kampanja” kampanja” kampanja” kampanja    (London, (London, (London, (London, Združeno KraljestvoZdruženo KraljestvoZdruženo KraljestvoZdruženo Kraljestvo))))    

Cilj kampanje je narediti londonske ulice prijetnejše za bivanje ter varnejše in privlačnejše za 
kolesarje. Kampanja je potekala v tednih pred lokalnimi volitvami leta 2012, ko se je pet vodilnih 
kandidatov zavezalo k izpolnitvi treh obljub iz kampanje – z namenom napredka na področju 
vzpostavitve kolesarske infrastrukture v Londonu, ki je primerljiva s kontinentalnimi standardi. 40.000 
ljudi je podpisalo peticijo: “Želimo, da se kandidati za župana zavežejo, da bodo naredili londonske 
ulice varnejše in privlačnejše za kolesarje, tako kot na Nizozemskem.” 
Aktivnosti, ki so potekale v kampanji: 

- 30.000 bralcev se je uradno registriralo za podporo kampanji;  
- 1.700 pisem so poslali poslancem; 
- javne izjave za podporo kampanji s strani pomembnih športnikov in politikov, vključno z 

premierjem, londonskim županom in kandidati za župana:  
- parlamentarna razprava na temo kampanje z udeležbo 77 poslancev iz vseh večjih političnih 

strank; 
- pismo ministra za promet in ministra za varnost v cestnem prometu vsem lokalnim oblastem v 

Veliki Britaniji. 
 

 
Vir: http://lcc.org.uk/pages/go-dutch 

 
V okviru kampanje so zagovarjali ključna načela: 1. Varnost na prvem mestu: stari in mladi 
Londončani, občasni ali izurjeni kolesarji, bodo varni in se bodo počutili varne na glavnih cestah. 
2. Primeri dobre prakse: Londončani bodo imeli koristi od najboljših razpoložljivih znanj in izkušenj v 
načrtovanju površin, javnega izobraževanja in pravil v cestnem prometu, ne glede na to ali gre za 
domače izkušnje ali izkušnje drugih kontinentalnih evropskih držav. 3. Prilagodljivost: Londončani 
bodo imeli koristi od vsake infrastrukturne in druge rešitve, s prilagoditvijo rešitev okoliščinam. 4. 
Enostaven prehod: Londončani bodo uživali v jasnem in brezskrbnem prehodu skozi mesto na 
kolesih. 5. Mirna križišča: Londončani bodo v križiščih varni in jih bodo lahko udobno prevozili oz. 
prečkali, ne glede na to ali bodo na kolesih ali peš. 6. Usklajenost s pešci: Londončani bodo lahko 
izbirali med kolesarjenjem ali hojo do izbranih destinacij, ne da bi ovirali drug drugega. 7. Usklajenost 
z javnim potniški prometom: Londončani bodo lahko varno kolesarili ali uporabljali javni potniški 
promet drug ob drugem, omogočeno pa bo tudi enostavno prehajanje med eno in drugo obliko 
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prevoza. 8. Kvaliteta življenja: Londončani vseh starosti bodo lahko uživali v kolesarjenju na glavnih 
cestah, saj bodo le-te izboljšane in bodo postale bolj privlačne za vsakogar. 9. Zaveza: Londončani 
bodo imeli na voljo kolesarske objekte, ki bodo primerno urejeni in vzdrževani. 10. Angažiranost: 
Oblasti se bodo z Londončani posvetovali o načinu preoblikovanja glavnih cest.  
 

3.23.23.23.2 »»»»SSSSlowUlowUlowUlowUpppp««««    kampanjakampanjakampanjakampanja    ((((ŠvicaŠvicaŠvicaŠvica))))        

»SlowUps« (slo. upočasnite) so dnevi, ko se spodbuja vožnja brez motornega 
prometa in promovira kolesarjenje, rolkanje in rolanje. V namen dogodkov, ki 
se organizirajo v okviru kampanje, za en dan zaprejo 30 km cest za motorni 
promet na atraktivnih območjih. Pester program v 30 km pasu  ob cesti skrbi za 
dobro vzdušje mladih, starejših, skupin in družin. Ideja o »SlowUp« kampanji je spodbudila vrsto 
dogodkov na nacionalni ravni, tudi največjih prireditev glede na število udeležencev. Okvirno 500.000 
ljudi se udeleži teh prireditev vsako leto.  

    

3.33.33.33.3 Kolesarski vodniki po LondonuKolesarski vodniki po LondonuKolesarski vodniki po LondonuKolesarski vodniki po Londonu    

Kolesarski vodniki po Londonu so brezplačni zemljevidi, ki 
pomagajo kolesarjem na poti po Londonu. V zadnjem 
desetletju je bilo razdeljenih več milijonov vodnikov. 
Zemljevidi prikazujejo priporočene kolesarske poti za vsak del Londona.       
        Vir: https://www.tfl.gov.uk/roadusers/cycling/11682.aspx 

 

3.43.43.43.4 Aplikacija za kolesarjenje po Köbenhavnu Aplikacija za kolesarjenje po Köbenhavnu Aplikacija za kolesarjenje po Köbenhavnu Aplikacija za kolesarjenje po Köbenhavnu (D(D(D(Danskaanskaanskaanska))))    

Načrtovanje kolesarskih poti poenostavi kolesarjenje in omogoča večjo dostopnost kolesarjenja za 
dnevne kolesarje ali turiste. Z aplikacijo za načrtovanje kolesarskih poti lahko uporabniki načrtujejo 
tudi izlete s kolesom. Aplikacija je razvita za različne platforme, kot so internet in pametni telefoni, 
prikazuje lahko najkrajšo in najvarnejšo pot, vključuje pa tudi že pot do določenih destinacij.  
 

 
Vir: http://www.cyclecopenhagen.dk/cc/master.php 

 
 
 



 
 

 

 

 

http://www.rosee-project.eu 

 
 

 

20 / 29

3.53.53.53.5 Kolesarska okrožjaKolesarska okrožjaKolesarska okrožjaKolesarska okrožja    ((((Združeno kraljestvoZdruženo kraljestvoZdruženo kraljestvoZdruženo kraljestvo))))    

Kolesarska okrožja so bila vzpostavljena z namenom promocije vzornih skupnosti drugim skupnostim 
in za razvoj številnih projektov, ki spodbujajo kolesarjenje. V prvi fazi je državni organ Transport for 
London financiral 13 londonskih okrožij, da bi jim ta pomagala pri razvoju akcijskih načrtov za 
kolesarska okrožja. V drugi fazi pa je šlo za prenos znanja in izkušenj v druga okrožja, tako da so nova 
okrožja razvila lastne akcijske načrte, s katerimi so naredili korenite spremembe v pristopu do 
kolesarjev. Nekatere aktivnosti okrožij: načrtovanje poti do služb in šol, kolesarski dogodki v okrožjih, 
preventivne akcije, kakovostni in k ciljnim skupinam usmerjeni programi kolesarskih treningov v 
posameznem okrožju, mreža mirnih kolesarskih poti, zagotovitev kolesarskih objektov na ključnih 
lokacijah, ukrepi za omejitev prometa in znižanje hitrosti, izboljšana evalvacija in spremljanje izvajanja 
aktivnosti, sodelovanje z lokalnimi novinarji in mediji itd. 
 

3.63.63.63.6 Mesta primerna zaMesta primerna zaMesta primerna zaMesta primerna za    kolesarjenjekolesarjenjekolesarjenjekolesarjenje: : : : »»»»The TimesThe TimesThe TimesThe Times««««    kampanjakampanjakampanjakampanja    ((((Združeno Združeno Združeno Združeno 
kraljestvokraljestvokraljestvokraljestvo))))    

 

 

 

 

 

Vir: www.thetimes.co.uk/tto/public/cyclesafety/ 

 
Kampanja se je začela v februarju 2012 z manifestom, ki je v osmih točkah zajemal zahteve za 
varnejše kolesarjenje, vključno z izboljšanjem usposabljanj za kolesarje in določitvijo odgovornih oseb 
za kolesarjenje v vsakem mestu. Začetek kampanje je spodbudil parlamentarno razpravo, ki se je je 
udeležilo več kot 80 poslancev, o varnosti kolesarjev pa so razpravljali tudi na parlamentarnem 
odboru. Številni mestni sveti so sprejeli manifest v celoti, pa tudi italijanski in avstrijski časopisi so 
kampanjo podprli. Skupno, več kot 35.000 ljudi se je zavezalo k podpori kampanji, prispevali so več 
kot 7.000 zgodb in prepoznali 10.000 nevarnih cest za vožnjo s kolesom. Preventivna akcija vključuje 
objavo ciljno usmerjenih zgodb na naslovnih in spletnih straneh, objavo manifesta z osmimi 
specifičnimi ukrepi za izboljšanje varnosti kolesarjev, ki naj bodo sprejeti s strani lokalnih oblasti ter  
spletno aplikacijo, s katero lahko bralci opozarjajo poslance in vožnjo, s katero so pridobivali 
zaobljube in podporo bralcev. 
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3.73.73.73.7 Yakkay Yakkay Yakkay Yakkay čeladečeladečeladečelade    (D(D(D(Danskaanskaanskaanska))))    

Slogan proizvajalca Yakkay čelad se glasi: “Brainwear for smart people”. Tovrstne kolesarske čelade 
združujejo varnost in lep videz. Oblikovalsko nagrajen koncept omogoča kolesarjem oseben in stilski 
videz. Čelade so testirane skladno z mednarodnimi standardi, so 
pa tudi največkrat nagrajene čelade na svetu. Na Yakkay čelado se 
lahko namesti različna pokrivala in na tak način spremeni stil.  
 

   
Vir: http://denmark.dk/en/green-living/bicycle-culture/ 
danish-design-and-innovation-for-cyclist/      
        

    

    Vir: http://www.yakkay.com/ 

3.83.83.83.8 Škatla za picoŠkatla za picoŠkatla za picoŠkatla za pico    ((((ŠvedskaŠvedskaŠvedskaŠvedska))))    

Namen akcije je promocija sheme za souporabo koles in spodbujanje študentov, da kolesa preizkusijo 
ter posledično izboljšajo podobo kolesarjenja kot oblike prevoza. V okviru akcije so bila posredovana 
sporočila ciljnim skupinam (poudarek na študentih) na nenavaden – nov, nepričakovan in “kul” način. 
Sporočila so bila natisnjena na škatle za pice, te pa so bile brezplačno dostavljene v picerije. V 
picerijah so vsem, za katere so presodili, da so študenti, dali pico v posebno oblikovane škatle s 
sporočilom. Sedem picerij v študentskih naseljih in v bližini univerz je prejelo 10.000 posebnih škatel. 
Na škatle so bile natisnjene informacije o shemi za najem koles ter informacije o tekmovanju, na 
katerem so udeleženci lahko prejeli brezplačno člansko izkaznico za uporabo koles. Tekmovanje je 
bilo najavljeno tudi na spletnih straneh mesta, študentskih spletnih straneh, preko kolesarske 
aplikacije, Facebooka in na 40 plakatnih mestih v bližini univerze. 
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Vir: http://www.cyclingcarma.com/ 

    

 

3.93.93.93.9 Kolesarski Kolesarski Kolesarski Kolesarski vzornikivzornikivzornikivzorniki    ((((Združeno kraljestvoZdruženo kraljestvoZdruženo kraljestvoZdruženo kraljestvo))))    

V preventivni akciji “Kolesarski vzorniki” so znani ljudje iz lokalne skupnosti (npr. zvezdniki ali 
podjetniki) kolesarili po raznih opravkih ter o tem delili svoje izkušnje ter nasvete. Sodelujoči so 
prejeli kolesa (v izposojo) brezplačno, v zameno pa so ustvarjali dialog z lokalno skupnostjo in 
razpravljali o kolesarjenju na Facebooku.    
 

3.103.103.103.10 Kolesarski izlet s kavo in pecivomKolesarski izlet s kavo in pecivomKolesarski izlet s kavo in pecivomKolesarski izlet s kavo in pecivom    ((((Združeno kraljestvoZdruženo kraljestvoZdruženo kraljestvoZdruženo kraljestvo))))    

Kolesarskega izleta s postanki po bližnjih lokalih in kavarnah se je udeležilo 50 blogerjev in novinarjev. 
Nekatere kavarne so nudile degustacije prisotnim kolesarjem. Izlet je bil dobro obiskan in kolesarjenje 
se je oglaševalo na številnih blogih ter v časopisu, na tak način pa so privabili tudi nove udeležence.   
 

3.113.113.113.11 Kolesa duhovKolesa duhovKolesa duhovKolesa duhov    

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Vir: http://ghostbikes.org/ 

 
 
 
Kolesa duhov (ang. ghost bikes) so v celoti prebarvana bela kolesa, priklenjena na prometni znak, kjer 
se je zgodila prometna nesreča, v kateri je bil udeležen kolesar. Na kolo je pritrjena tudi majhna 
plaketa oz. napis. Kolesa duhov služijo kot opomin in spomin na tragedijo, ki se je zgodila v sicer 
anonimnem vogalu ulice. Hkrati so kolesa duhov tudi tihe izjave v podporo kolesarjem in njihovi 
pravici do varne vožnje. Kolesa duhov so poznana v več kot 20 državah po celem svetu.  
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3.123.123.123.12 Spremembe v življenjuSpremembe v življenjuSpremembe v življenjuSpremembe v življenju    ((((Eidenhoven, Eidenhoven, Eidenhoven, Eidenhoven, NNNNizozemskaizozemskaizozemskaizozemska))))    

Vsi novi prebivalci mesta Eidenhoven prejmejo vrečko dobrodošlice, ena izmed podarjenih stvari je 
tudi zemljevid mesta z označenimi večjimi kolesarskimi objekti (npr. za parkiranje koles). Zemljevid 
mesta, namenjen predvsem obiskovalcem mestnega središča, je dostopen tudi dnevnim migrantom v 
mesto in večjim delodajalcem. Glavni cilj projekta je vplivanje na mobilnostne navade prebivalcev in 
obiskovalcev mesta ter obveščanje o dostopnih kolesarskih objektih v mestu. 
 

3.133.133.133.13 Programi za spodbujanje kolesarjenja v slProgrami za spodbujanje kolesarjenja v slProgrami za spodbujanje kolesarjenja v slProgrami za spodbujanje kolesarjenja v službo ali šoloužbo ali šoloužbo ali šoloužbo ali šolo    

- Kolesarjenje v služboKolesarjenje v služboKolesarjenje v služboKolesarjenje v službo    (Ir(Ir(Ir(Irskaskaskaska))))    

Program kolesarjenja v službo je shema davčne olajšave, ki spodbuja zaposlene, da uporabljajo kolo 
za prevoz na delo in domov. V sklopu sheme lahko delodajalec kupi kolesa in kolesarsko opremo za 
zaposlene. Zaposleni, ki shemo koristijo, pa odplačujejo kolo in opremo pri plači v obdobju do 12 
mesecev ter so pri tem opravičeni plačila davka. Zaposleni morajo kolo uporabljati na delu poti (npr. 
med domom in železniško postajo) ali na celotni poti v službo. Delodajalcu ni potrebno spremljati 
uporabe koles, saj uporabniki podpišejo izjavo, da bodo kolo koristili za lastno uporabo ter pretežno 
za prevoz v službo in domov ter za službene namene. 

- Kolesarska shemaKolesarska shemaKolesarska shemaKolesarska shema    ((((Združeno kraljestvoZdruženo kraljestvoZdruženo kraljestvoZdruženo kraljestvo))))    

Kolesarska shema pomaga tisočim uporabnikom vsako leto prihraniti 
denar pri kolesarjenju v službo. Shema omogoča zaposlenim, da kupijo 
kolo in so pri tem oproščeni plačila davka, pri tem pa prihranijo po 
nekaterih ocenah tudi do polovico stroškov nakupa kolesa. 
  

- Bike2Work Bike2Work Bike2Work Bike2Work ((((ZdruženZdruženZdruženZdruženo kraljestvoo kraljestvoo kraljestvoo kraljestvo))))    

Skoraj 10.000 podjetij se je do sedaj pridružilo programu kolesarjenja v službo. 
Tudi ta program omogoča zaposlenim, da kupijo kolo brez davka in ga 
uporabljajo za prihod na delo. Delodajalci na tak način spodbujajo zaposlene k 
bolj zdravemu življenjskemu slogu ter posledično k večji produktivnosti pri 
delu.   

- Kolesarjenje na deloKolesarjenje na deloKolesarjenje na deloKolesarjenje na delo    ((((NemčijaNemčijaNemčijaNemčija))))    

Berlinsko komunalno podjetje je odgovorno za ohranjanje čistoče v mestu. 
Podjetje je začelo z lastno kampanjo za spodbujanje kolesarjenja na delo. 
Implementiran je sistem spodbud za zaposlene, ki se v obdobju 6 mesecev (od 
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spomladi do jeseni) vsaj 30 dni poslužujejo uporabe koles za pot v službo. Med kolesarske dni se 
šteje, ko zaposleni za celotno pot od doma do službe in nazaj uporabljajo kolo ali ko pot v službo 
kombinirajo z javnim potniškim prometom. Sistem spodbud vključuje tudi osebni bonus za zdravje in 
žrebanje ob koncu kolesarske sezone. Vsi, ki se v službo vozijo s kolesom več kot 60 dni pa imajo 
možnost, da z žrebom dobijo vrhunsko kolo. Aktivnosti podpira tudi podjetje, ki se ukvarja s športnim 
kolesarjenjem in ponuja izlete ob vikendih. Sodelujoči v shemi imajo možnost tudi brezplačnih 
pregledov tehnične brezhibnosti koles. Zaradi izjemnega odziva ljudi, so povečali število stojal za 
kolesa in zvišali so mejno število kolesarskih dni (najmanj 40 dni kolesarjenja), saj je večina kolesarjev 
presegla celo 60 dni kolesarjenja in se udeležila žreba za glavno nagrado.  
 

- TekmovanjeTekmovanjeTekmovanjeTekmovanje    “V troje” (Sloveni“V troje” (Sloveni“V troje” (Sloveni“V troje” (Slovenijjjja)a)a)a)    

Akciji se lahko pridružijo kolesarske trojke – po trije sodelavci, sošolci, 
prijatelji, družinski člani itd., ki sodelujejo kot ekipa in za pot na delo oz. v šolo 
v mesecu maju uporabljajo kolesa. Pomembno je, da je ekipa združena v 
skupnem prizadevanju, da izbere kolo namesto avtomobila kot svojo obliko 
prevoza. Štejejo skupni prevoženi kilometri na kolesih. 
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4. DRUGI PRIMERI DOBRIH PRAKS 

4.14.14.14.1 Dobrodelna Dobrodelna Dobrodelna Dobrodelna organizacijaorganizacijaorganizacijaorganizacija    Sustrans Sustrans Sustrans Sustrans     

Sustrans je vodilna dobrodelna skupnost, ki spodbuja vsakodnevno opravljanje poti peš, s kolesom ali 
z javnim prevozom. Sodeluje z lokalnimi skupnostmi, oblikovalci politike in sodelujočimi 
organizacijami na način, ki omogoča da lahko ljudje izberejo bolj zdravo, čistejšo in cenejšo obliko 
potovanja in uživajo v boljšem in varnejšem življenjskem okolju. Ljudi osveščajo in spodbujajo k 
spremembam odločitve o obliki prevoza. Delo v šolah: več kot 120 strokovnjakov intenzivno dela v 
več kot 1.400 šolah po celi državi, podporo pa nudijo tudi šolam, v katere niso neposredno vključeni. 
Strokovnjaki v prvem letu sodelovanja s šolo dosegajo velik učinek, kot je npr. podvojeno število 
otrok, ki vsakodnevno kolesarijo v šolo; več kot četrtina otrok, ki redno kolesari v šolo in manjše 
število avtomobilov na šolskih poteh. Eden izmed uspešnejših projektov je projekt “BIKE IT”. V okviru 
projekta se deluje neposredno v šolah, kjer se spodbuja na tisoče otrok k vsakodnevnemu 
kolesarjenju v šolo. Šolam pomaga pri načrtovanju poti v šolo, podpira kolesarske vzornike v šolah in 
prikazuje, da je kolesarjenje priljubljena izbira med otroki in njihovimi starši. Strokovnjaki, ki delujejo 
v okviru projekta v šolah opravljajo sledeče naloge: 

o pojasnjujejo prednosti in koristi kolesarjenja ter prispevajo k delu v razredu; 
o sestajajo se z lokalnimi oblastmi, starši in drugimi na temo varnosti in odgovornosti; 
o svetujejo šolskim interesnim skupinam glede organizacije dogodkov, izboljšav na 

kolesarskih objektih in varnih šolskih poteh; 
o vzpostavljajo sistem spodbud za povečano uporabo koles; 
o skrbijo za osveščanje javnosti v lokalni skupnosti (npr. odprti dnevi za kolesarje); 
o široko razširjeni moduli (npr. »virtualna kolesarska tekma«, »lepotica in kolo«); 
o kolesarsko usposabljanje na šolah (z akreditiranimi mentorji). 

 
 
 
 
 
 
 

- Sodelovanje z zasebnimi podjetji: podpiranje organizacij s pomočjo pri načrtovanju službenih 
poti in poti zaposlenih, ko prihajajo v službo oz. domov.  

- Delo v lokalnih skupnostih: spodbujanje posameznikov in skupin; informiranje o možnih 
alternativnih načinih prevoza in načinih financiranja, priložnosti in motivacije za preizkus 
alternativ.  

- Delo na univerzah: različne iniciative za spodbujanje hoje in kolesarjenja med zaposlenimi na 
univerzah in med študenti. Na določenih predelih, se tovrstno delo širi tudi na univerzitetne 
(izobraževalne) bolnišnice in druge ustanove.   
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4.24.24.24.2 Nadomeščanje motornega tovornega prometa s kolesi Nadomeščanje motornega tovornega prometa s kolesi Nadomeščanje motornega tovornega prometa s kolesi Nadomeščanje motornega tovornega prometa s kolesi 
(Cyclelogistic projekt) (Cyclelogistic projekt) (Cyclelogistic projekt) (Cyclelogistic projekt)     

Namen projekta je zmanjšanje porabe energije pri urbanem tovornem prometu z nadomeščanjem 
nepotrebnih motornih vozil s tovornimi kolesi, namenjenimi za mestno dostavo in prevoz blaga v 
Evropi. Kakšne so aktivnosti v projektu? 
 

- Komuniciranje na temo tovornih koles in potenciala transportnemu sektorju, z namenom 
spodbujanja prevoza blaga s tovornimi kolesi, namesto z motornim prometom. 

- Motiviranje lokalnih skupnosti za ureditev ugodnega regulatornega okvirja in politike za 
kolesarsko logistiko. 

- Spodbujanje posameznikov k uporabi tovornih koles, prikolic in košar za prevoz nakupljenega 
blaga in opreme, hkrati pa zagotavljanje, da prodajalci omogočajo svojim kupcem potrebno 
kolesarsko infrastrukturo in jih k uporabi koles spodbujajo. 

- Preizkušanje in poročanje o različnih proizvodih s področja prevoza tovora s kolesi (tovorna 
kolesa, prikolice, električna kolesa, košare itd.) in promocija le-teh. 

 

 

 

  
 

Vir: www.copenhagenize.com      Vir: http://edition.cnn.com/   
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4.34.34.34.3 Prevoz koles na vlakih za dolge razdaljePrevoz koles na vlakih za dolge razdaljePrevoz koles na vlakih za dolge razdaljePrevoz koles na vlakih za dolge razdalje    (D(D(D(Danskaanskaanskaanska))))::::    

- Omogočanje prevoza koles (sestavljena kolesa) na vlakih vseh vrst in na vlakih z različnimi 
storitvami 

- Informacije o prevozu koles (spletna stran; na portalih železniških postaj; na javnem voznem 
redu vlakov) 

- Dostopnost s kolesi do peronov  
- Ugodne cene za kolesarsko vozovnico 
- Sheme za rezervacijo vozovnic in prodajni kanali  
- Parkiranje koles na železniških postajah 
- Sistem za izposojo koles, upravljan s strani železniških podjetij 

 

 
Vir: http://www.ecf.com/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  Vir: http://www.copenhagenize.com     
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4.44.44.44.4 Drugi nizkocenovni ukrepi za kolesarjeDrugi nizkocenovni ukrepi za kolesarjeDrugi nizkocenovni ukrepi za kolesarjeDrugi nizkocenovni ukrepi za kolesarje    

 
 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

  Tlačilka za kolo (Švedska) 

 
Vir: http://www.bicy.it/ 

 

  Podpora za kolesarje (Danska) 

 
 

Vir: www.copenhagenize.com 
  

 

  Držalo za kolesarje (Nemčija) 

 
 

Vir: http://www.bicy.it/ 

 

  Brezplačna popravljalnica koles 
(Danska) 

 
Vir: www.celsias.com 
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Viri: 

 

- A view from the cycle path. www.aviewfromthecyclepath.com 

- Best practice case studies on walking and cycling. http://www.active-access.eu/docs/Best_practice_case_studies_on_walking_and_cycling.pdf  

- Best practices in cycling. BICY project, 2012. http://www.bicy.it/docs/128/WP3_2_1-Best-Practices-in-Bicycle-Planning.pdf 

- Bikeminded. Where cyclists share, connect and get up to speed. www.bikeminded.com 

- Bypad. Bicycle policy audit. www.bypad.org 

- Citizens Information. Cycle to Work Scheme. 

http://www.citizensinformation.ie/en/money_and_tax/tax/income_tax_credits_and_reliefs/cycle_to_work_scheme.htmlwww.castlebarcyclingclu

b.org   

- Copenhagenize. Bicycle Urbanism for Modern Cities. http://www.copenhagenize.com/ 

- Cycle Copenhagen. Bike the way you like. http://www.cyclecopenhagen.dk/cc/master.php 

- CycleCities project. http://www.cyclecities.eu/good-practices 

- Cyclelogistic project. http://cyclelogistics.eu/ 

- Cycling Awareness Raising and Marketing. http://www.cyclingcarma.com/best-practices.php-iExpand2=10.htm 

- Collection of cycling concepts 2012. Cycling Embassy of Denmark. www.cycling-embassy.dk 

- Cyclist.ie. Ireland’s National Cycling Lobby Group. www.cyclist.ie 

- Denmark. The Official Website of Denmark. Cycle Super Highway. http://denmark.dk/en/green-living/bicycle-culture/cycle-super-highway/ 

- Denmark. The Official Website of Denmark. Danish Design and Innovation for Cyclists. http://denmark.dk/en/green-living/bicycle-culture/danish-

design-and-innovation-for-cyclist/  

- Dutch Cycling Embassy. www.dutchcycling.nl 

- Eltis. The Urban Mobility Center. http://www.eltis.org/index.php?id=62&list=popular 

- European Bicycle Infrastructure. http://www.eaglewheel.us/european.htm  

- EuroVelo. The European cycle route network. www.eurovelo.org 

- Fiets Beraad. A roundabout, mostly for bicyclists. http://www.fietsberaad.nl/index.cfm?lang=en 

- Geveko ITS. www.gevekoits.dk 

- Ghost Bikes. http://ghostbikes.org/ 

- Handbook on cycling inclusive planning and promotion. Mobile2020. www.mobile2020.eu 

- London Cycling Campaign. lcc.org.uk 

- Mobycon. http://www.mobycon.com/ 

- Motorists, leave room for cyclists at traffic lights. http://www.tfl.gov.uk/assets/downloads/roadusers/driver-cyclist-tips.pdf www.rupprecht-

consult.eu 

- NL Cycling. Bicycle Dutch. https://bicycledutch.wordpress.com/ 

- PTV Group. Traffic planning by PTV: Solutions for efficient traffic modeling. http://vision-traffic.ptvgroup.com/en-uk/use-cases/www.mobiel21.be 

- SafeCycle: enhancing safety of cyclists with ICT, 2012. http://www.polisnetwork.eu/uploads/Modules/PublicDocuments/safecycleshort02.pdf 

- SafeCycle: ICT application for safe cycling in Europe. www.safecycle.eu 

- Sustrans. http://www.sustrans.org.uk/our-services/where-we-work/schools 

- Swarco Danmark. Green Wave – making cycling more attractive. http://www.swarco.com/danmark-en/Products-Services/Modern-

cities/Bike/GREEN-WAVE 

- The promotion of cycling. European Parliament. 2010. http://www.ecf.com/wp-content/uploads/European-Parliament-2010_Promotion-of-

Cycling.pdf 

- The Times. Cities Fit for Cycling. www.thetimes.co.uk/tto/public/cyclesafety/ 

- Transport for London. www.tfl.gov.uk 

- Understanding Bike Infrastructure. http://www.urbancyclist.com/understanding-bike-infrastructure 

- Yakkay. www.yakkay.com 

 

 

 

 
 
  


