
3o

a
o
o
J. - :
(U
ir
9-
o
w
OJ
-t

Razmisleki in pomisleki ob koncu akcije Slovenija kolesari 2016

Kie smo bili, kam gremo?
Ne mine dan, da ne bi v druibi zasledil piizadevani za organizacijske, vsebinske in kadrovske spremembe,
kibizagotovile vedio kakovost, racionalnei5e, prijaznejie, predvsem pa uiinkovitejie detovanje sistema
driave na vseh podroiiih, tudituristiinem. Pa ie viasih prav dudno, kako snovalcisprememb ne prepo-
znaio dobrih primerov, kikaZeio konkretne smeri razvoia, rasti in obtikovanja turistidnih destinacil...

Na poti razvoja akcije Slovenija kolesari so nas od njenega zaietka,
leta 2000, vodile teme, kot so: trajnostni razvoj turizma, napredek,
do katerega sta pripeljala izboljSevanje kakovosti in poopora rnova_
tivnosti, povezovanje ter intenzivno in inovativno tr2enje. Olimpijs-
ki komite Slovenije oziroma njegov strokovni svet iporta za vse,
Kolesarska zveza Slovenije in Turisti ina zveza Slovenije smo Ze
kmalu po zaietku akcije vpeli njene prireditve v prizadevanja za ob-
likovanje kolesarskega omreZja Slovenije in varno kolesarjenje po
na5ih cestah. Leta 2003 smo s prireditvami akcije (njihovo itevilo se
je iz leta v leto poveievalo, tega leta je 25 razli inih organizatorjev
pripravilo nekaj vei kot trideset prireditev) spodbujali Slovence in
Slovenke, naj sedejo na kolo in z njim raziskujejo Slovenijo. V
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olimpijskem letu 2004 smo zateli poudarjati pomembnost vpetosti
Sporta v turizem. Leto zatem smo v okviru akcije pripravil i  Ze 53
prireditev, na katerih so se prepletalitekmovalnost in dru2enje, od-
krivanje naravnih in kulturnozgodovinskih posebnosti drZave,
njene kulinaridne ponudbe in spoznavanje gostoljubnih l judi; ta
preplet je postal stalnica vseh prireditev akcije v prihodnjih letih.
Leta 2006 smo zaieli graditi slovensko turisti ino blagovno znamro:
kolesarski turizem. Cedalje vet tasa smo namenjali razvojnim
vpraSanjem kolesarjenja, v jubilejnem letu akcije, ko smo prazno-
vali deset let ustvarjalnega sodelovanja iportnih in turisti inih
dru5tvenih delavcev, pa smo lahko zadovoljno ugotavljali, da se
Stevilo sodelujoiih v akcij i  nenehno povetuje.



Sloveniia kolesari v letu zotT
Letos, po iestnajst ih let ih neprekinjenega delovanja akci je Slovenija

kolesari,  lahko z vesel jem zagotovim, da se bosta razvo) in promocija

kolesarjenja in kolesarskega turizma nadaljevala tudi v prihodnjem

letu; promocija zelene, privlaine in zdrave Slovenije, ki  je kolesarjem

pri jazna in varna destinaci ja.

ee povzamem:
.  5e naprej bomo razvi jal i  nove, inovativne turist iane proizvode in

stori tve, tudi v sodelovanju s i lanl bonitetnega partnerstva

(izdelovalci koles in kolesarske opreme, vodniki in serviseryi,  organ-

izatorj i  in drugi);
.  okrepi l i  bomo povezovanje in sodelovanje kolesarskih in turist i tnih

delavcev v posameznih destinaci jah;
. organizatorje prireditev bomo vkl jui i l i  v sistem usposabllanja za

destinaci jske managerje;
.  ved poudarka bomo namenil iozave5ianju kolesarskih in turist ianih

delavcev o pomenu varnostl  pri  kolesaryenju in nj ihovi odgovor-

nosti  pri  izvedbi dejavnosti ;  vkl jut i l i j ih bomo v sistem kolesarskih

l icenc in kart ic KZS; pravkar konian obnovitveni seminar za imet-

nike kolesarske l icence je bi l  za trenerye in vodstva klubov in

dru5tev prvi korak k zastavl jenim ci l jem v letu 2017;
. bol j5o prepoznavnost akci je bomo dosegli  tudi s promocijo katalo-

ga Po naj lep5ih kolesarskih poteh akci je Slovenija kolesari;  ta nas bo

v svetu umesti l  kot zeleno, akt ivno in zdravo kolesarsko destinaci jo;
.  v okviru strategi je pametne special izaci je je turizem med tremi

prednosLnimi pod'oi1'  za radal jnj i  razvoj Slovenije; z izborom

obiin, pri jaznih kolesarjem, in nalbol j5e kolesarske destinaci je

bomo pripomogli  k hitrej iemu aktiviranju vseh devetih pol i t ik
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S iim smo lahko zadovolini in s tim (5e) ne
Sport 'n tur .zem sta aklualna vel iko bol j  kot  kdaj  kol i  prej ,  splet

druZbenih vlog obeh pa narekuje prepletenost Sporta z razl i inimi

dru2benimi podroi j i :  zdravstvom, vzgojo in izobra7evanjem, gosp-

odarstvom, okol jem, turizmom, kulturo, f inancami, prometom ...

Sportu se priznava tudi zelo pomembna vloga pri  spodbujanju k

prostovol jnemu delu in akt ivni udeleZbi v druzbi, doseganju sol idar-

nosti ,  strpnosti  in odgovornosti  ter prenaSanju drugih pozit ivnih

druZbenih vrednot.Vendar pa razvoj 5porta in iportnega turizma ne

more bit i  odvisen le od Sportnih organizaci j  ter dr2avnih al i  lokalnih

organov, ki  ju spodbujajo. lz enakega razloga ne moremo in ne

smemo razmeji t i  posameznih podrofi j  Sporta in iportnega turizma
glede na izvajalce al i  nosi lce programov.

Med branjem o odl i inih rezultat ih slovenskega turizma v desetih

mesecih letoinjega leta in optimist i inih napovedih za naprej,  pa bi

se bi lo vendarle treba zamisl l t i  nad tem, da okrepl jenim promocij-

skim aktivnostim dr2ave ne sledi jo tudi turist i tni  ponudniki.  Brez nj i-

hovega aktivnega sodelovanja bodo gosti  Slovenijo zapulial i  neza-

dovoljni ai i  pa je ne bodo nit i  spoznali .  Da je Slovenija med tuj imi

ci l jnimijavnostmi iedal je bol j  pr i l jubl lena in prepoznana kot buti ina,

zelena, akt ivna in zdrava destinaci ja, je dobro.Z obl ikovanjem novih

inovativnih turist i tnih prolzvodov z visoko dodano vrednostjo posta-
ja Slovenija dedalje privlatnej ia tudi za zahtevnelie turiste, ki  i i -ejo

edinstvena do2ivetja. Da bi bi lo takinih turistov iedal je vei,  pa se bo

treba tesneje povezovati .  Samo natelna podpora pol i t ike turizmu in

poudarjanj-",  da je turizem tako uspeSna gospodarska panoga, ker je

zgled zelo dobrega sodelovanja vseh kl jutnih dele2nikov zasebne,
javne in civi lne sfere, ter nenehno poudarjanje pomena povezovanla

in sode ovar-ja, ne bodo dovol j l
Vei o tem in o snovanju izzivov za leto 201 7 pa v naslednj i  i tevi lki  LL

in na spletni  stranl :

www.agenci ja-tt .si lkolesa r jen )e/ oeanizarorj iTo20pri reditev / sloo/o2A

kolesar i .html
TomaZ Marinko
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