VZPOSTAVITEV »FLOW TRAIL« PROGE ZA GORSKE KOLESARJE IN
IZVEDBA IZOBRAŽEVANJ O VARNEM KOLESARJENJU
Prijavitelj operacije: Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Ravne na Koroškem
Partnerji: Občina Ravne na Koroškem, Kolesarski klub Ravne na Koroškem
Vrednost operacije: 35.261,00 EUR
Vrednost sofinanciranja (EKSRP): 29.971,85 EUR
Izvedba operacije: 2. 10. 2017 – 31. 5. 2018
Ozadje operacije
Za pripravo predloga operacije smo se odločili, ker smo zaznali, da je na območju LAS občutno
premalo športne infrastrukture, ki bi zagotavljala kvalitetno vadbo vrhunskim, amaterskim in
ljubiteljskim športnikom – gorskim kolesarjem. Hkrati smo ugotovili, da se večina posameznikov in
ponudnikov storitev za gorske kolesarje, premalo zaveda kako pomembna je varnost, kar botruje
temu, da prihaja do številnih poškodb in nevarne uporabe opreme in infrastrukture. Analize so
pokazale, da se vse več gorskih kolesarjev poslužuje gozdnih poti, ki so nevarne in v osnovi niso
namenjene takšnemu početju. S tem kolesarji ogrožajo sebe, predvsem pa tudi naravo, saj uničujejo
bogato podrast v gozdu.
Odločili smo se, da bomo investirali v namenski objekt, ki bo namenjen rekreativnemu in vrhunskemu
gorskemu kolesarjenju. Z namenom, da bi pripravili ustrezno in varno stezo, smo se povezali s
Kolesarskim klubom Ravne in z Občino Ravne, ki je lastnica zemljišč na Poseki, kjer bomo investicijo
tudi izvedli.
Odločili smo se, da bomo na celotnem območju LAS izvedli izobraževalne delavnice za kolesarje, ki
bodo namenjene ozaveščanju kolesarjev o pomenu preudarne in varne vožnje z gorskim kolesom,
pomembnosti uporabe namenskih objektov in ustrezne opreme ter odnosu in skrbi za ohranjanje
naravne dediščine.
V sklopu operacije bomo izdelali tudi enovit kolesarsko - turistični program, ki bo namenjen
preživljanju prostega časa posameznikov in bo vključeval ponudbo za gorske kolesarje ter ostalo
aktualno ponudbo drugih turističnih ponudnikov na območju LAS (ponudniki naravne in kulturne
dediščine, gostinci, ponudniki nočitev). Po vsebinah, ki bodo ponujene kot enovit turistični produkt,
je namreč že sedaj veliko povpraševanja, trenutna ponudba pa je žal razdrobljena, nepovezana,
potenciali na območju pa neizkoriščeni (tako je npr. na Poseki vlečnica, ki je v poletnih mesecih
popolnoma neizkoriščena – z novo ponudbo bi vlečnico izkoristili tudi v tej sezoni in bi služila za
prevoz kolesarjev na vrh Poseke).
Projektno partnerstvo predstavlja odlično izhodišče tudi za nadaljnje povezovanje lokalnih
ponudnikov s področja turizma in kolesarskega udejstvovanja. Nastalo partnerstvo bo med in po
zaključku operacije, k sodelovanju povabilo tudi širši krog ponudnikov ostalih podpornih storitev iz
lokalnega območja in jim ponudilo možnost, da postanejo del enotne ponudbe zelenega turizma na
Poseki.
Cilji operacije
•
•

Vzpostavitev ponudbe poletnega turizma na Poseki, ki bo omogočen s pomočjo izvedbe
turističnih programov na novo izdelani kolesarski progi, namenjeni gorskim kolesarjem ("flow
trail");
izvedba izobraževalnih delavnic o varnem kolesarjenju, s katerimi želijo partnerji ozavestiti
širšo javnost o pomembnosti koriščenja namenskih objektov (poligona), načinih za
zagotavljanje lastne varnosti in posledično pripomoči k varovanju okolja;

•

zaposliti dodatno osebo (koordinatorja aktivnosti in skrbnika poligona), z namenom, da bi v
času operacije in po njenem zaključku, zagotovili nemoteno izvajanje turističnega programa;
oblikovaje in izvedba nišnega, kolesarsko - turističnega produkta, ki ga v okolju še ni in bo
hkrati omogočil aktivno vključevanje lokalnega prebivalstva in podjetij, ki razpolagajo z
ustreznimi znanji.

Aktivnosti operacije
Operacijo smo razdelili na štiri smiselno zaključene celote:
AKTIVNOST 1: Izgradnja poligona (kolesarske proge)
V sklopu prve aktivnosti bo izvedena investicija v izgradnjo kolesarskega poligona na območju
smučišča Poseka. Investicija vključuje: načrtovanje kolesarske steze, izkop, nasipe in grobo planiranje
trase kolesarske steze ter fino izravnavo trase steze – niveliranje in izvedba zavojev in utrjevanje
povoznih delov.
ČASOVNI NAČRT: Aktivnosti vezane na izdelavo proge, se bodo začele izvajati takoj po pozitivnem
sklepu in bodo zaključene tri mesece po začetku operacije (junij 2017– avgust 2017).
AKTIVNOST 2: Organizacija izobraževalnih delavnic
V sklopu druge aktivnosti bodo izvedene izobraževalne delavnice na temo varnega kolesarjenja, ki
bodo potekale po celotnem območju LAS. Vsebine predstavljene na delavnicah bodo vključevale
predavanja o nastavitvah kolesa, ustrezni opremi in servisu koles, pripravi posameznika za varno
kolesarjenje in prvi pomoči.
ČASOVNI NAČRT: Aktivnost izvedbe izobraževalnih delavnic se bodo začele izvajati takoj po
pozitivnem sklepu in bodo trajale skozi celotno izvedbo operacije (junij 2017– maj 2018).
AKTIVNOST 3: Priprava in izvedba kolesarskih tekmovanj in turističnih programov
V slopu te aktivnosti bodo izvedena kolesarska tekmovanja in drugi kolesarski dogodki, ki bodo
potekali na kolesarskem poligonu na Poseki. Tekmovanja bodo namenjena profesionalnim,
amaterskim in ljubiteljskim kolesarjem (mladim in odraslim rekreativcem). Izdelan bo tudi enovit
kolesarsko - turistični program, ki bo namenjen preživljanju prostega časa in bo vključeval ponudbo
za gorske kolesarje ter ostalo aktualno ponudbo drugih turističnih ponudnikov na območju LAS
(ponudniki naravne in kulturne dediščine, gostinci, ponudniki nočitev).
ČASOVNI NAČRT: Aktivnost izvedbe tekmovanj, dogodkov in turističnega programa, se bodo začele
izvajati takoj po izgradnji poligona in bodo trajale do zaključka operacije (september 2017– maj
2018).
AKTIVNOST 4: Izvedba promocijskih aktivnosti
V okviru te aktivnosti bo izdelana celostna podoba novega poligona in ponudbe. Ponudbo bomo tržili
s pomočjo spletnih orodij (socialna omrežja, elektronska pošta, redno ažuriranje spletnih strani z
namenom, da bo ponudba med prvimi rezultati iskanja, …). Svojo ponudbo bomo predstavili širši
javnosti, kolesarskim društvom po vsej Sloveniji in v tujini ter izobraževalnim institucijam. Ponudba
bo namreč vključevala tudi vsebine, ki so primerne za izvedbo športnih dni za šole in vrtce.
ČASOVNI NAČRT: Aktivnost izvedbe izobraževalnih delavnic se bodo začele izvajati takoj po
pozitivnem sklepu in bodo trajale skozi celotno izvedbo operacije (junij 2017– maj 2018).
Rezultati operacije

1x vzpostavljena steza za gorske kolesarje na Poseki – s tem bo vzpostavljena tudi
ponudba poletnega turizma na Poseki, ki bo podprta z novim turističnim programom,
v izvedbo katerega bo vključeno tudi lokalno prebivalstvo in drugi turistični ponudniki

iz območja LAS.
4 x izvedene delavnice o varnem kolesarjenju – delavnice bodo namenjene
ozaveščanju kolesarjev o pomenu preudarne in varne vožnje z gorskim kolesom ter
odnosu in skrbi za ohranjanje naravne dediščine.
1 x oblikovan kolesarsko - turistični produkt - program bo vključeval turistično
ponudbo za gorske kolesarje, ki se bo izvajala na poligonu na Poseki in bo usklajena z
ostalo aktualno ponudbo drugih turističnih ponudnikov na območju LAS.
1 x nova zaposlitev – zaposlili bomo koordinatorja aktivnosti in skrbnika poligona, ki
bo med operacijo in tudi po njenem zaključku, izvajal program turistične ponudbe na
poligonu. Hkrati bo skrbel tudi za izvedbo enovite turistične ponudbe celotnega
območja – koordiniral ponudbo aktivnosti na poligonu s ponudbo drugih turističnih
ponudnikov na območju LAS.

