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KOLESARSKI FESTIVAL 2014 

KOLESARSKI IZLET PO LJUBLJANSKEM BARJU 
DO PODPEČI ALI BISTRE  

POMOČ POPLAVLJENCEM V BiH in SRBIJI! 
 

 

Ljubljanska kolesarske mreža (www.kolesarji.org/lkm) v nedeljo, 25. 5. 2014, v sklopu Kolesarskega 

festivala 2014, www.btrackb.eu/ljubljana/news48 za svoje člane organizira voden kolesarski izlet po 

barjanskih kolovozih in stezah do Podpeči, od koder se bodo v Ljubljano vrnili z ladjico 

(http://ladjica.si/#Domov) Tisti z več kondicije in ambicije pa bodo lahko nadaljevali pot do Tehniškega 

muzeja Slovenije v Bistri pri Vrhniki. Tam si bodo lahko ogledali zgodovinsko kolesarsko zbirko, Dolžina 

trase do Podpeči je okoli 15km (ob povratku s kolesom okoli 30 km), do Bistre in nazaj pa okoli 60 km. 

Izlet je primeren za kolesarje vseh starosti in obeh spolov na običajnih, treking in gorskih kolesih, ne pa 

tudi na kolesih namenjenih izključno ali prvenstveno vožnji po cesti, saj večina trase poteka po barjanskih kolovozih, s 
čimer udeležencem zagotavljamo najbolj pristno in zaradi odsotnosti motoriziranega prometa nemoteno doživljanje 
lepot ter naravnih vrednot in kulturne dediščine Ljubljanskega barja. IZLET BO POTEKAL V SKLADU S CESTNO 
PROMETNIMI PREDPISI IN NE KOT ORGANIZIRANA JAVNA PRIREDITEV NA JAVNIH CESTAH! 

Zaradi registracije in plačila pa vas naprošamo, da se na startnem mestu ob 9:00. Štart ob v obeh primerih  

ob 10:00 pri lokalu »Hiša športa« na Bregu v Ljubljani, kamor se bodo udeleženci kolesarjenja do Podpeči vrnili 

okoli 14:00 (odhod ladjice bo ob 13:00), udeleženci izleta do TMS Bistra pa med 16:00 in 17:00.  

Če se želite izleta udeležiti, pa (pa) še niste član/ica LKM, se boste lahko v društvo včlanili z izpolnitvijo 
prijavnice in plačilom članarine pred samim startom, znesek članarine pa vam bomo v celoti priznali v 
obliki popusta pri plačilu izleta. Letna članarina za odrasle zaposlene znaša 10 €, za otroke do 15 leta, dijake, 

študente in brezposelne pa 5 €.  

Cena izleta do Podpeči in nazaj je 7 € za odrasle in 5 € za otroke do 15 leta in vključuje organizacijo in 

vodenje ter prigrizek in osvežilne napitke, v primeru prevoza nazaj z ladjico pa 15 € za odrasle in 10 € za otroke do 

15 leta. Možnosti prevoza so omejene na 25 oseb in koles!. Cena izleta do TMS v Bistri znaša 20 € za odrasle in 
10 € za otroke in poleg organizacije, vodenja in osvežilnih napitkov vključuje tudi kolesarsko enolončnico ter 

vstopnino za ogled TMS.  

Čisti izkupiček izleta bomo nakazali za pomoč prizadetim v poplavah v BiH in Srbiji! 

Vsi udeleženci se bodo pred startom ob pomoči članov LKM tudi registrirali na spletni strani kampanje 

»S kolesom se daleč pride! V Ljubljani kolesarimo za nagrade in za porodnišnico v misijonu Pedra Opeke!« 
www.btrackb.eu/ljubljana. Prvih 30 udeležencev izleta do Bistra pa bomo opremili tudi s čipi in s tem omogočili 

avtomatsko registracijo njihovega prihoda v TMS Bistra, kjer bo nameščen RFID števec kolesarjev. Na ta način želimo 
prikazati uporabo novih tehnologij sledenja kolesarjem, ki omogočajo večjo vlogo uporabnikov pri načrtovanju 

kolesarskih povezav ter nove načine motiviranja za uporabo kolesa kot vsakdanjega prevoznega sredstva. 

Vse zainteresirane prosimo, da do petka, 23. 5. 2014, do 12:00, pošljejo predprijave na: 

lkm@mail.ljudmila.org in nam sporočijo imena, priimke in starost tistih, ki jih prijavljajo ter ali se 

prijavljajo za izlet v Podpeč (pri imenih tistih, ki se želijo vrniti z ladjico navedite tudi »povratek z ladjico«) 

ali v Tehniški muzej Slovenije v Bistro. 

http://www.kolesarji.org/lkm
http://www.btrackb.eu/ljubljana
mailto:lkm@mail.ljudmila.org
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NAJ LJUBLJANSKO BARJE POSTANE NAŠ   

KOLESARSKI KRAJINSKI PARK! 
 

Kolesarjenje je v Sloveniji zelo popularno kot šport in rekreacija. 

Zaradi bližine Ljubljane, topografije, atraktivne krajinske podobe, 

številnih naravnih vrednot in kulturne dediščine ter hribovitega 

zaledja v toplejšem delu leta Ljubljansko barje ob koncih tedna 

dobesedno preplavijo rekreativni kolesarji. A prisiljeni so večinoma 

kolesariti po glavnih prometnih žilah, ki so ozke, prometno precej 

obremenjene in praviloma ne preveč dobro vzdrževane ter kot 

take nevarne. Možnosti za kolesarjenje so zelo omejene prav za 

tiste skupine, ki bi jim bilo ob vzpostavitvi povezav med številnimi stranskimi cestami, kolovozi in potmi najbolj 

privlačno: za družine, starejše in neizkušene kolesarje, slabi pa so tudi pogoji za kolesarjenje lokalnega prebivalstva po 

vsakdanjih poteh in opravkih.  

Ljubljansko barje je tudi svetovno pomembna zakladnica arheoloških zakladov in evropsko pomemben ekosistem s 

številnimi habitati redkih in ogroženih rastlinskih vrst ter vsaj na nacionalni ravni prostor, ki omogoča spoznavanje 

pomembne tehniške, etnološke in etnografske dediščine. Ponuja enkratne možnosti za mednarodno prepoznavne 

kolesarske turistične zgodbe, povezane z Argonavti, starimi Rimljani, najdbo najstarejšega lesenega kolesa, kolišči, 

gradnjo južne železnice, turjaškimi grofi, ki bi vse lahko omogočile navezave na kolesarske povezave in turistične 

produkte v ostalih delih ljubljanske urbane regije.  

Ljubljansko barje je tudi "prehodno ozemlje" do Grosupeljske in Logaške kotline, pogorij Mokrca, Krima, Menišije in 

Zaplane, Ljubljanica pa ga povezuje tudi s predvideno mednarodno obsavsko kolesarsko potjo, praktično pa tudi s 

porečjem Kamniške Bistrice. Kot tako je prehodno ozemlje za daljinske in regionalne kolesarske povezave v 

Ljubljanski urbani regiji in širše ter za gorsko kolesarstvo v njegovem hribovitem zaledju, pa tudi za kolesarski obisk 

priljubljenih izletniških točk, kot so Iški Vintgar, Podpeško jezero, soteska Pekel pri Borovnici, izvir Ljubljanice v 

Močilniku … 

Skratka, kakovostna mreža kolesarskih poti po Ljubljanskem barju, ki bi jo bilo mogoče vzpostaviti s kolesarskimi 

premostitvami Ljubljanice, potokov in kanalov, učvrstitvijo in izboljšanjem voznih površin lokalnih cest, kolovozov in 

poti ter postavitvijo lesenih pohodnih konstrukcij na pilotih na pogosto poplavljenih območjih, bi ustvarila 

"materialno podlago" za razvoj tematskih naravovarstvenih, naravoslovnih, arheološko-zgodovinskih ter izletniško-

rekreacijsko turističnih poti po Ljubljanskem barju. 

Te poti bi bile osnova za prepričljive in tako doma kot v tujini prepoznavne in vabljive kolesarsko-turistične zgodbe, ki 

pa jih seveda ne more biti brez spremljajoče ponudbe turističnih in drugih storitev za kolesarje. Seveda bi bilo vse to 

potrebno še podkrepiti oz. nadgraditi s prepoznavno celostno podobo, korporativnim sistemom označevanja 

informacijskega sistema, produktov in storitev, s kakovostnim in enovitim sistemom označitve kolesarskih povezav 

na spletu, kartah in na terenu ter seveda tudi z ustreznim destinacijskim menedžmentom, promocijo in 

marketingom.  

 


