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Porečje reke Save



Obdonavska kolesarska pot

Osnovni podatki:
• Od izvira do izliva Donave: 2850 km 
• Glavni del: Od Passaua (D) do Budimpešte (H): 988 km; skozi Nemčijo, Avstrijo, Slovaško in 

Madžarsko, večinoma asfaltiran, najbolj obiskana daljinska kolesarska pot v Evropi, primerna za 
družinsko kolesarjenje.

• Omogoča kombiniranje kolesarjenja, prevoza z vlakom in/ali rečnimi ladjami.
• Celovita spremljajoča turistična in servisna dejavnost v Nemčiji in Avstriji, deloma tudi na 

Madžarskem, 
• Odlično označena v Nemčiji in Avstriji, kjer večinoma poteka po obeh bregovih reke,  dobro 

označena na Slovaškem in na Madžarskem,  kolikor toliko v Srbiji,
• Samo v Avstriji  je leta 2014 pot obiskalo 645.000 kolesarjev – turistov, od tega jih je 50.000 

prekolesarilo celotno pot med Passauom in Dunajem, 140.000 jih je bilo na kratkih počitnicah, 
380.000 pa je po njej  kolesarilo enodnevno kot turisti ali na poti v službo ali opravkih.

VIR: http://www.tourismuspresse.at/presseaussendung/TPT_20150223_TPT0001/arge-donau-
oesterreich-bereitet-sich-auf-itb-berlin-vor-bild



OBSAVSKA KOLESARSKA POT Zelenici - Ušće

Značilnosti:

• Od izvira do izliva reke Save v Donavo – približno 650 km

• Ne bo »kolesarska avtocesta«: različna namembnost in profili vozišča

• Potekala bo deloma po obstoječi cestni prometni infrastrukturi (lokalne 
in regionalne ceste), deloma po vzdrževalnih poteh in nasipih
vodnogospodarske in energetske infrastrukture, deloma pa kot 
samostojna kolesarska cesta ali dvosmerna kolesarska steza

• Povezovala bo 4 države (Slo, Hr, BiH, Srb) in 3 prestolnice: Ljubljano, 
Zagreb in Beograd in se navezovala na mitološko dediščino Argonavtov

• Vzporedno z njo potekata avtocesta in železniška proga Jesenice –
Beograd, prečno nanjo pa predvsem iz J pomembni  regionalni prometni koridorji
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Nameni: 
• Kolesarsko popotništvo in turizem (mesta, kulturna dediščina, mokrišča)

• Kolesarska rekreacija 

• Izboljšanje dostopnosti urbanih središč ob reki Savi s kolesom za tiste, ki 
se v ta središča vsakodnevno vozijo s kolesom

• Enakovredno upoštevanje ekonomskega, okoljskega in socialnega vidika

• Promocija kolesarjenja kot 
– Atraktivne in večini dostopne oblike turizma, ki omogoča  neposredno in 

kakovostno doživljanje okolja ter neposredno navezavo stikov z domačini

– zdrave in veliki večini dostopne rekreacije ter 

– vsakodnevnega do zdravja in okolja odgovornega in prijaznega načina prevoza
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Potencial za razvoj turizma:

• Turizem je ena redkih industrij v svetu, ki kljub krizi raste.

• V Evropi  je kolesarski turizem v hitrem vzponu. 
Samo v Nemčiji je 8 milijonov registriranih kolesarjev, ki kolo uporablja v 
turistične namene, od tega približno polovica gorskih kolesarjev, ostali   
pa so „kolesarski popotniki“. 

• Trasa poteka v bližini glavnih prometnih povezav skozi turistično zanimiva 
velika in manjša mesta ter skozi območja bogata z naravnimi vrednotami 
(JV Alpe, Raamsarska mokrišča) te kulturno dediščino.

• Sava Bike Route kot „glavna prometnica“ oz. izhodišče za regionalne in 
lokalne kolesarske poti oz. turistične produkte, ki temeljijo na kolesarstvu
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Cilji:

• Vzpostaviti infrastrukturne, organizacijske in komunikacijske zmogljivosti za 
oblikovanje mednarodno razpoznavnega in konkurenčnega turističnega 
produkta „Sava Bike Route“.

• Povezati mesta, operaterje javnega prevoza ter ponudnike turističnih 
zmogljivosti in storitev v savskem bazenu za razvoj in trženje produkta

• Izkoristiti produkt za promocijo kolesarjenja in souporabe kolesa in javnega 
prevoza kot želenih oblik prevoza pri vsakdanjih opravkih in preživljanju 
prostega časa.

• Doseči vsaj 3 zvezdice kakovosti po standardih ADFC

• Umestiti Sava Bike Tour kot EuroVelo Rute
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Sedanje stanje  - Slovenija: kolesarska povezava Rateče - Jesenice

 Dolžina 30 km, sestavni del Kolesarske poti treh dežel (Slovenija, Koroška, Furlanija –Julijska 
krajina); začetek gradnje  leta 2000, večina financirano iz skladov za čezmejno sodelovanje 
(PHARE 98/CBC Slovenija-Avstrija)  EU skladov za regionalni razvoj;
skupna vrednost 5 milijonov € (vključno z nadaljevanjem do Bleda, dodatnih  20 km) 

več: http://www.eu-skladi.si/ostalo/brosure/brosura-kolesarske-poti.pdf

 Trasa večinoma poteka po trasi opuščene železniške proge Jesenice – Trbiž/Traviso (I); 

 Izredna priljubljenost: zaradi velikega števila kolesarjev varnostno-opozorilne table in sredi 
poletne turistične sezone tudi policijske patrulje! 

 Velik pomen za razvoj turizma v Zgornji Savski dolini!  

 Slabosti: 

 premajhna zmogljivost (širina) glede na število uporabnikov v glavni turistični sezoni, 

 nevarna povezava do železniške postaje Jesenice ter 

 majhne zmogljivosti vlakov za prevoz koles (splošen problem v Sloveniji)



Kolesarska povezava Rateče - Jesenice
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Hrvaška - Kolesarske steze v Zagrebu

Vir: Sindikat biciklista http://sindikatbiciklista.hr/biciklom-kroz-grad/
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Hrvaška  - Kolesarka pot Sava – Svetonedeljska jezera

• V bližini Zagreba

• dolžina 16 km, 90 % makadam

• lokalna turistično-rekreativna pot

• nezahtevna, primerna za družinsko 
kolesarjenje
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Hrvaška - Kolesarske poti po narodnem parku Lonjsko polje 

• Okoli 70 km označenih kolesarskih poti, ki potekajo 
po neprometnih lokalnih cestah in kolovozih
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Srbija - Kolesarske steze ob Savi v Beogradu
• Kolesarka steza od Savskega jezera do marine Dorćol v dolžini 7,5 km 

Srbija – Promocijsko kolesarjenje od Beograda do Obrenovca

http://bajsologija.rs/
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Vodilna načela I:

 Enotna konceptualna zasnova temelječa na zahtevah in dobrih praksah daljinskih 
kolesarskih povezav v EU

 Pristopiti k zasnovi in izvedbi z vidika kolesarstva kot dela turističnega prometnega 
sistema ( dostopnost s kolesom  iz mest, somodalnost z vlakom in rečnim prevozom) in 
kolesarstva kot sistema:

http://www.mobile2020.eu/ 
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Vodilna načela II:

 Zagotoviti enoten korporativni sistem označevanja in s tem

 mednarodno prepoznavnost kot osnovo za trženje produkta na 

najbolj zahtevnih kolesarskih trgih (Nemčija, Avstrija, Nizozemska, skandinavske države, Češka …) ter 

 enostavno orientacijo uporabnikov.

Vzor:  Celostna podoba in korporativni sistem označevanja 

kolesarskega sistema v mestu Bolzano in deželi Južna Tirolska

 Certificiranje kakovosti posameznih odsekov 
po standardih ADFC (Vsenemški kolesarski klub): 

 varnost, 

 udobje, 

 privlačnost, 

 turistične in ostale storitve za kolesarje.



Glavni akterji: 

Međunarodna komisija za sliv rijeke Save

Kneza Branimira 29/II ; HR-10000 Zagreb 

+385 1 4886960 +385 1 4886986 

isrbc@savacommission.org 

PROJEKTNI KONZORCIJ: TOWARDS THE SUN

Maj 2013: Demo tura Sava 2013 – kolesarjenje od Zelencev do Ušća v organizaciji komisije

Poleti 2013 v Ljubljani: koordinacijski sestanek  med  predlogom projekta kolesarski povezav 
ob Savi „Towards the Sun“, ter predlogi, ki so jih pripravila različne kolesarske organizacije v 
Sloveniji in na Hrvaškem. 
Sprejet dogovor o popisu obstoječih kolesarskih povezav ob Savi.                              
Kontaktna oseba: Robert Rigo, Ruralni tandem,  e- pošta: kontakt@rute.hr; www.rute.hr

Septembra 2014 je UIRS na razpis Danube Project Fund prijavil projekt SavaMultiNET
(Priority P3: Culture & Toursim people to people)

http://www.savacommission.org/

mailto:isrbc@savacommission.org
mailto:kontakt@rute.hr
http://www.rute.hr/


Demo-tura Sava 2013
• Tekst in več fotografij si lahko ogledate na: http://sava.pedala.hr/

https://www.youtube.com/watch?v=uSoosf1cBwU

http://sava.pedala.hr/


Register kolesarskih povezav na Hrvaškem
Ruta Sava – 165 km – Slavonija- enosmerna - asfalt 

http://biri.rute.hr/?region_id=2&entry_route_type_id=&entry_surface_type_id=
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EU perspektive financiranja

Strateški  okvir: Danube-Region
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/policy/cooperation/macro-regional-
strategies/danube/#3
www.danube-region.eu

Možni EU viri financiranja:
EU programi za
• krepitev čezmejnega sodelovanja

Adriatic Ionian Programme 2014-2020
tematska področja:

- Raziskave
- Okolje
- Promet
- Administ -politično upravljanje

Sredstva: ERDF 83,4 mio € + IPA 15,7 mio € ; prvi razpisi: druga polovica 2015

• izboljšanje EU mestnega in primestnega prometa v okviru Horizon2020 – Smart, Green & 
Integrated Transport/Mobility for Growth/MG-5.5b-2015: Demonstrating and testing innovative 
solutions for cleaner and better urban transport and mobility; R&D program

• razvoj podeželja: povezave med urbanimi in ruralnimi področji,  socialna vključenost in 
odpravljanje revščine ne podeželju 

http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/policy/cooperation/macro-regional-strategies/danube/#3
http://www.danube-region.eu/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2649-mg-5.5b-2015.html


Hvala za vašo pozornost !

Andrej Klemenc

REC Slovenia

Slovenska cesta 5

1000 Ljubljana

Slovenia

Telefon:  +386 41 222 783

E-mail: AKlemenc@rec.org

Internet: www.rec-lj.si


