
  
 

 
Več informacij: Andrej Klemenc, Regionalni center za okolje, gsm: 041 222 782, andrej.klemenc@rec-lj.si 

  

 

"S kolesom se daleč pride!" 

Kolesarski festival 2013 

Z želji spodbujati kolesarjenje kot v urbanih okoljih najbolj primeren in zdrav način prevoza na delo,  

po nakupih, obiskih prijateljev in prireditev ter predstaviti pestrost kolesarjenja in barvitost kolesarskih 

subkultur tudi letos v sodelovanju s številnimi partnerji in pokrovitelji organiziramo  

KOLESARSKI FESTIVAL. 

Malo nam je ponagajalo vreme, zato smo bili prisiljeni prvotno predviden termin (25. 5. 2013) in 

lokacijo (Kongresni trg) zamenjati z novim terminom in lokacijo. 

 

Kolesarski festival bo tako 21. 6. 2013, med 14. in 20. uro, na Bregu v Ljubljani. 
Še pred tem pa vas vabimo na doživetij poln kolesarski izlet po Ljubljanskem barju,  

s katerim smo prvotno nameravali zaključiti festival 

 

 

Zadnji rok za prijavo: 

   



  
 

 
Več informacij: Andrej Klemenc, Regionalni center za okolje, gsm: 041 222 782, andrej.klemenc@rec-lj.si 

  

 

"S kolesom se daleč pride!" 

                          Kolesarski festival 2013 

PETEK, 21. 6. 2013, Ljubljana, Breg –  "na in ob odru" Ozvočenje zagotovil 

 

14:15 Otvoritev festivala in uvodni nagovori: predstavniki organizatorjev in Mestne občine Ljubljana 

14:30 
Službeno na kolesu: predstavitev kolesa kot službenega vozila poštarjev, kurirjev, policistov in mestnih 
redarjev ter "mimohod" službenih koles  

14:45 
Predstavitev razstave "KOLO" – Mestni muzej Ljubljana: v Mestnem muzeju Ljubljana je  bila pred kratkim 
odprta razstava o najstarejšem najdenem lesenem kolesu. Z odgovori na nagradna vprašanja boste lahko prišli 
do 10 brezplačnih vstopnic za ogled razstave. 

15:00 
Kolo in zdravje: Kolesarjenje v vseh življenjskih obdobjih – Inštitut za varovanje zdravja: kolesarjenje krepi 
srčno-žilni sistem, pomaga preprečevati sladkorno bolezen, izboljšuje kondicijo in psihično počutje … 

15:15 
Nasveti za varno kolesarjenje – Agencija za varnost v prometu, Ljubljanska kolesarska mreža, Slovenska 
kolesarska mreža: kolesarji so ranljivi udeleženci v prometu – kako naj kolesarijo in kako naj bodo opremljeni 
sami in njihova kolesa 

15:30 
Nakupovanje in prevoz tovora s kolesi: predstavitev kolesarskih torb, prikolic in triciklov, ki nam omogočajo, 
da s kolesom prepeljemo tudi obsežnejše in težje tovore … pa tudi otroke in štirinožne prijatelje 

15:45 
Dostava po mestu s kolesom: kolo je okretno in tiho in to je v mestnih središčih njegova velika prednost pri 
dostavi najrazličnejšega blaga, obenem pa priložnost za nove zaposlitve in storitve. Spoznali boste, kaj vse 
Kooperativa ROG za podjetje DPD razvaža po mestu s svojim električno podprtim tricklom. 

16:00 
Predstavitev akcije "V troje", podelitev glavne nagrade in žrebanje ostalih nagrad –Društvo Urbani premiki in 
Veleposlaništvo Kraljevine Nizozemske v Republiki Sloveniji: v maju je že četrtič zapovrstjo potekalo 
tekmovanje trojk, ki so zbirale prekolesarjene kilometre na poti v službo. 

16:20 
Električna kolesa – Aleš Hribšek iz podjetja Hribtec, d.o.o., bo predstavil vrste e-koles, njihove prednosti ter 
na kaj moramo biti pri nakupu takšnega kolesa še posebej pozorni 

16:40 
Predstavitev kampanje "Prekolesari pot – sledi kolesu – ulovi nagrado" in projekta "Bike trackBike" ter 
žrebanje nagrad, ki jih poklanjajo SitiTeater, Trgovina Kalček, Omega Sport, Mestni muzej Ljubljana, Dulcis 
Caffe –Terman, d.o.o. – Regionalni center za okolje 

17:00 
Breg in stari del mesta bodo zasedli kolesarji starodobniki, na velocipedih in kolesih ter v oblačilih iz časov 
pred prvo ter med prvo in drugo svetovno vojno. Kaj nas na starih kolesih tako navdušuje in v čem se 
razlikujejo od današnjih? Pokrovitelj: Kolesarski center Bauer  

17:30 
Nova prijatelja: zložljivo kolo in mestni avtobus. Uroš Medved iz podjetja Omega Sport  bo predstavil 
prednosti zložljivih koles in na kaj moramo biti pozorni pri njihovem nakupu, predstavnik LPP pa razložil kdaj 
in kako gremo lahko z zložljivim kolesom na mestni avtobus.  

18:00  
Predstavitev unikatnih umetniških koles kiparja Jake Miheliča. V Ljubljani je mogoče videti unikatna kolesa in 
tricikle, ob pogledu na katere vam takoj postane jasno, da ne gre le za kolo, temveč za umetniški izdelek. 

18:15 
Kaj je potrebno, da bomo bolj varno, hitreje in več kolesarili v mestnih srednje in vzhodne Evrope? 
Predstavitev projektov "Mobile2020" in "CHAMP" in pogovor s strokovnjaki Urbanističnega inštituta RS in 
Prometnega inštituta Ljubljana 

18:45 
Projekt "Natura", dostava pic ter kuhanje kave in čaja na kolesu. Dostava pice s kolesom se ne sliši 
neobičajno, čeprav ni najbolj pogost način razvoja, a da bi na kolesu oz. s kolesom kuhali kavo ali čaj…   

19:15 
Umetnost kolesarjenja v mestu – Kulturno kolesarsko društvo Muslauf. Mesta je zadnje čase obnorela moda 
koles brez prestav in prostega teka. Obeta se nam celo ples na kolesih. 

19:45 Zaključek festivala: pozdravi in zahvale sodelujoči in sponzorjem 

 
Program bosta povezovala Boštjan Lajovic in Klemen Bunderla. 
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Petek, 21. 6. 2013 
Mestni muzej Ljubljana, od 10. do 12. ure  
Okrogla miza: KOLESARSKE POVEZAVE NA LJUBLJANSKEM BARJU IN RAZVOJ KOLESARSKEGA TURIZMA V 
LJUBLJANSKI URBANI REGII 
Uvodničarji: Andrej Klemenc (REC Slovenija), mag. Aleš Golja (Fakulteta za arhitekturo in Fakulteta za Gradbeništvo 
Univerze v Ljubljani), dr. Aleš Smrekar (ZRC SAZU), Barbara Zupanc (Krajinski park Ljubljansko barje), mag. Matej 
Gojčič RRA LUR in Andrej Zalokar (TD Rekreatur)  
 

Ljubljansko barje predstavlja »naravno zaledje« za družinsko-rekreacijsko in turistično kolesarjenje slovenske prestolnice, obenem pa je 
»prehodno ozemlje« za (gorsko) kolesarske avanture v njegovem hribovitem zaledju in kolesarske ture proti Grosupeljski kotlini, Turjaku, Velikim 
Laščam, Menišiji, Cerkniškem jezeru, Zaplani, Logaški kotlini, Horjulski dolini ….  Zaradi svoje ravninske lege, biotske pestrosti, kulturne krajine, 
naravnih spomenikov in bogate kulturne dediščine ima velik potencial za razvoj kolesarskega turizma, ki bi obenem tudi izboljšal možnosti za 
vsakdanjo rabo kolesa kot prevoznega sredstva. Ljubljanica, potoki in številni kanali ter pogosto poplavljena področja pa za zdaj omogočajo dostop 
le izkušenim kolesarjem, ki so vešči vožnje na ozkih in prometnih glavnih prometnih žilah. Za prijetno, sproščeno in atraktivno kolesarjenje bi bilo 
potrebno poleg premostitev Ljubljanice, potokov in kanalov, vzpostavitve povezav med sicer obsežno mrežo poti in kolovozov po barju ter 
izboljšanja voznih površin vzpostaviti tudi enoten sistem informiranja in označevanja, tematske poti z interpretacijo naravnih vrednost in kulturne 
dediščine ter turistične in ostale storitve za kolesarje.  
 

Mestni muzej Ljubljana, od 15. do 20. ure  
Projekcija dokumentarnih in promocijskih filmov o kolesarjenju v mestih Na kolesu nikoli nisi sam! 
Ob 15. uri – domača video produkcija 
Ob 16.46 – Kolesarji v republikah nekdanje Jugoslavije 
Ob 17. 30 – Mobile2020: Kako do kolesarjem prijaznih mest? 
Ob 18. uri – celovečerni film Na kolesu nikoli nisi sam! 
 

Breg, od 14. do 20. ure  
 stojnice – predstavili se bodo: Krajinski park Ljubljansko barje, Mestni muzej Ljubljana, projekt Natura, 

projekt Bikebase, RogLab, Slovenske železnice, Cipra Slovenija, Blinker grips, Omega Sport, Kolesarski center 
Bauer, Kolesarski servis Žare, Agencija RS za varnost v prometu in Svet za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu Ljubljana; 

 brezplačen osnovni servis koles v izvedbi Kooperative Rog; 

 testni poligoni otroških, električnih in zložljivih koles (pokrovitelji: Kolesarski servis Žare, Hribi-tec, d.o.o., in 
Omega Šport, d.o.o.); 

 predstavitev in preizkus kolesarskih prikolic (Ljubljanska kolesarska mreža);  

 poligon varne vožnje s kolesom v izvedbi AVP in SPVCP LJ; 
 Mestni avtobus: kdaj in kako lahko na mestni avtobus vzamemo zložljivo kolo?; v izvedbi LPP.  

 

Kolesarski festival 2013 je del akcije Slovenija kolesari. 
 

 


