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Električna kolesa in njihov vpliv na turizem na Ptuju 

 

V diplomskem delu obravnavamo električno kolo in njegov vpliv na turizem v Ptuju. 

Predstavimo tudi njegov vpliv na okolje ter morebitne spremembe ob povečanem 

številu uporabljanja električnih koles. Ptuj ima kot malo mesto velike možnosti za 

povečanje turizma. Že v rimskih časih je imel pomembno vlogo, saj so skozenj potekale 

pomembne prometne poti. Kot najstarejše mesto v državi ima bogato kulturno 

dediščino in je turistično aktiven že zdaj. V osrednjem delu naloge smo podrobneje 

predstavili električno kolo ter z vsemi razpoložljivimi viri predlagali traso za kolesarsko 

pot za električna kolesa po mestu Ptuj, med katero si lahko ogledamo številne 

znamenitosti mesta z okolico. Podrobneje smo predstavili tudi turizem na Ptuju, promet, 

okolje in kolesarjenje. Z delom smo želeli pokazati, da je električno kolo dobra naložba 

za prihodnost, vendar je na tem območju še v fazi razvoja. 

  

Ključne besede: turizem, kolesarstvo, kolesarska pot, električno kolo, okolje 

  

Electric bicycles and their influence on tourism in Ptuj  

 

This thesis researches electric bicycles and their influence on tourism in Ptuj. It also 

discusses their influence on the environment and the possible changes their increased 

usage would bring. As a small town, Ptuj has great potential to increase its tourist 

activity. Ptuj has had an important role since Ancient Rome as it was an important route 

for transporting goods. As Slovenia's oldest town, it has a rich cultural heritage and is 

very active in the field of tourism. In the main part of the thesis, we presented a detailed 

description of the electric bicycle and used all available resources to create a cycling 

route for electric bicycles that leads through Ptuj and enables visitors to see numerous 

sights that the town and its surroundings have to offer. We also included a thorough 

description of Ptuj's tourism as well as an overall description of traffic, environment and 

cycling. The aim of this paper is to show that electric bicycles are a good investment for 

the future, but that their usage has not been fully developed yet in this area. 

 

Key words: tourism, cycling, cycling route, electric bicycle, environment 
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Uvod 

 

Opis problema 

 

Slovenija ima zaradi veliko naravnih in kulturnih znamenitosti ter majhnih razdalj med 

mesti zelo ugodno geografsko lego, ki ponuja dobre možnosti za razvoj kolesarskega 

turizma in rekreacije. Kolesarjenje postaja iz dneva v dan ena najpomembnejših oblik 

telesne aktivnosti, ki zagovarja zdrav način življenja, vpliva na zmanjšanje hrupa v okolju 

in onesnaževanje ozračja. V Sloveniji je narava še zmeraj zelo ohranjena, ker pa človek s 

svojim dejanjem ogroža naravo, bo potrebno razmišljati v smeri ohranitve in uporabe 

inteligentnih virov energije, da bomo to, kar danes še imamo, ohranili za bodoče rodove. 

Naša domovina je delček sveta, kjer prekomerno onesnaževanje ozračja z dušikovim 

dioksidom ogroža zdravje ljudi. Onesnažen zrak zaradi prometa v mestih povzroča večje 

zdravstvene probleme meščanov kot katerekoli druge nesreče.  

 

V osrednjem delu diplomske naloge bomo raziskali, koliko bi ponudba električnih koles 

za turistične namene v Ptuju vplivala na turistični porast, opisali bomo prometno politiko 

in transport, podrobno preučili ponudbo električnih koles ter opisali njihove prednosti 

in slabosti. Obravnavali bomo tudi okolje in njegovo onesnaževanje. Nazadnje bomo 

predstavili še mesto Ptuj in njegove znamenitosti, preverili stanje turistične ponudbe na 

Ptuju in ji dodali novo traso za turiste, ki bi si želeli ogledati Ptuj in njegovo okolico z 

uporabo električnih koles. 

 

Predstavitev okolja 

 

Slovenija je v turističnem smislu zelo zanimiva država, še posebno za tujce, ki na 

relativno malem prostoru vidijo naravo, ki je mogoče niso vajeni, zgodovinske artefakte 

in mestni vrvež. Zaradi majhnosti naše države in naših občin je lahko dobro turistično 

prevozno sredstvo tudi električno kolo, ki nas z malo napora prepelje po poti vseh teh 

znamenitostih. V nalogi se bomo osredotočili na pot po zgodovinskem mestu Ptuj, ki 

ponuja mnogo turističnih privlačnosti in je eno najbolj turistično obiskanih mest v 
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Sloveniji. Ponudbe, ki bi vključevala ogled mesta z električnim kolesom, na Ptuju še ni, 

zato bi inovativna in ekološko usmerjena novost morda privabila še več turistov, ki bi se 

morda ob ugodni in zanimivi ponudbi vse več odločali za ogled Ptuja z električnimi kolesi. 

 

Cilji in namen 

 

Cilji diplomske naloge so pregledati strokovno literaturo domačih in tujih avtorjev, ki 

obravnavajo preučevano področje. Z metodo deskripcije bomo opisali dejstva in teorijo, 

izdelali anketni vprašalnik in ugotovili pričakovanja in zahteve turistov. Zanimalo nas bo, 

ali bi bili turisti pripravljeni z električnimi kolesi raziskati mesto Ptuj, njegove 

znamenitosti in okolico. Ugotoviti si želimo tudi, ali bi turistična ponudba z električnimi 

kolesi pritegnila več pozornosti turistov, ki bi želeli obiskati mestne znamenitosti Ptuja 

in okolice. S pridobljenimi ugotovitvami in spoznanji raziskave bomo poskušali ugotoviti, 

koliko ljudi se je že seznanilo z električnimi kolesi in ali bi jih bili pripravljeni zamenjati za 

katero od vsakodnevnih prevoznih sredstev. 

 

Namen diplomskega dela je ugotoviti, ali bodo električna kolesa pripeljala v določen kraj 

več turistov, ki bi si želeli ogledati določeno mesto, ter potrditi tezo, da so okoljsko 

ozaveščeni ljudje tudi bolj nagnjeni k uporabi okolju prijaznih prevoznih sredstev. S to 

nalogo želimo izvedeti, v kolikšni meri bi bila izposoja električnih koles zanimiva za 

krajane mesta Ptuj in okolice, ter preveriti, ali podobna ponudba že obstaja. 

 

Predpostavke in omejitve 

 

Za potrebe empiričnega dela diplomske naloge si bomo zastavili naslednje teze ali 

raziskovalna vprašanja: 

T1: Ponudba električnih koles bo privabila več turistov, ki bi si želeli ogledati mesto Ptuj, 

znamenitosti in okolico. 

T2: Električna kolesa bodo uporabljali tudi krajani mesta Ptuj za lastne namene in 

interese. 

T3: Na Ptuju ni turistične ponudbe, ki bi vključevala izposojo električnih koles.  
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Omejitve, ki bi se lahko pojavile pri pisanju diplomske naloge, so predvideni podatki 

uporabnikov take proge in dejstvo, da je izračun povrnitve stroškov odvisen od uporabe 

turistične ponudbe. Prav tako je relativna tudi časovna ocena ogleda mesta z 

električnimi kolesi, saj je vsaka skupina specifična. Trasa zajema turistične znamenitosti, 

ki morda niso zanimive za prav vsakega turista, je pa zasnovana tako, da pritegne čim 

več turistov.  

 

Metode dela 

 

Teoretični del raziskovalne naloge bo obsegal pregled literature in virov o električnih 

kolesih, turizmu, mestu Ptuj in njegovi okolici. Uporabili bomo naslednje metode: 

metodo komparacije, s katero bomo primerjali različna stališča; metodo kompilacije, s 

katero bomo s povzemanjem drugih avtorjev prišli do novih spoznanj; metodo 

klasifikacije, s katero bomo definirali različne pojme, in deskriptivno metodo, ki jo bomo 

uporabili za opisovanje dejstev in teorije. 

 

Empirični del bo narejen s kvantitativno metodo raziskovanja, tj. strukturiranim 

spraševanjem z anketnim vprašalnikom. Na podlagi pridobljenih podatkov bomo 

uporabili metodo samostojnega induktivnega sklepanja. Rezultate bomo v celoto 

povezali z metodo sinteze in analize, ki jih bomo opisali z metodo deskripcije in jih z 

obstoječim sistemom primerjali z metodo komparacije. 
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1 Teoretični del 

 

1.1 Podnebne spremembe 

Ena najbolj prepoznavnih značilnosti Slovenije je zelo ohranjena narava, zlasti velika 

biotska raznovrstnost in krajinska pestrost, bogat rastlinski in živalski svet, mnogoteri 

habitatni tipi, raznolika geološka zgradba, razgiban relief, pestrost vzorcev kulturnih 

krajin in še marsikaj. Z zakonom o ohranjanju narave smo prebivalci Slovenije dobili 

podlago za celovito ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot kot 

naše dediščine. V Sloveniji je danes okoli 10 % ozemlja v zavarovanih območjih, 35,5 % 

pa je varovanega v okviru Nature 2000, status naravne vrednote pa je podeljen 14.901 

vrednim delom narave (»Ohranjanje narave«, b.d.). 

Okolje je posledica mnogih pritiskov, ki se kažejo predvsem skozi človeške dejavnosti. 

Največkrat se kažejo preko emisij različnih snovi v okolje, ter odpadkov, ki pri tem 

nastanejo. V Sloveniji je narava še zmeraj zelo ohranjena. Prepoznati moramo priložnosti 

okoljevarstvenih ukrepov, kot so višja kakovost življenja, večja konkurenčnost in nova 

zelena delovna mesta. Podnebne spremembe, s katerimi se spoprijemamo, so skrb 

zbujajoče in kličejo k ukrepanju. Človek s svojim dejanjem ogroža naravo, zato bo treba 

še veliko narediti, da jo bomo ohranili za bodoče rodove. Naša domovina je delček sveta, 

kjer prekomerno onesnaževanje ozračja z dušikovim dioksidom ogroža zdravje ljudi. 

Onesnažen zrak v velikih mestih povzroča večje zdravstvene probleme kot katerekoli 

druge nesreče, kot menita tudi Anamarija Šegina in Matej Ogrin (2007 a, str. 3). 

Prometna dejavnost zahteva medresorsko povezanost in interdisciplinarno delovanje 

strok, s katero se bo zmanjšala prisotnost dejavnikov tveganja za zdravje ljudi. 

 

Dobra novica je, da lahko z vrsto malenkosti vplivamo na prihodnost našega planeta, ne 

da bi živeli v pomanjkanju. Dovolj bo, da se odpovemo vsemu odvečnemu: stvarem in 

snovem, ki nam škodijo, ter kopičenju, ki nas ovira pri tem, da bi živeli polno življenje. 

Začeti je treba v svojem gospodinjstvu in na delovnem mestu. Večina ukrepov, s katerimi 

lahko preprečimo in zmanjšamo vpliv okolja, ima izredno blagodejne učinke na počutje 

in zdravje nas samih. 
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Narava nas obkroža ne glede na naše delovanje in bo ostala tukaj, ko nas že dolgo več 

ne bo. Narava je »samoumevna«, vse poteka po ustaljenih tirnicah in nam nesebično 

daje, kar potrebujemo za svoja življenja. Pa je tako samoumevno tudi naše ravnanje z 

njo? Kakšno si želimo v prihodnje in kakšno bomo pustili zanamcem, je izključno odvisno 

od našega odnosa do nje. Pojavlja se veliko vprašanj, toda vse se začne pri posamezniku 

in njegovi odgovornosti ter zrelem delovanju v odnosu do okolja in družbe. 

Ena glavnih nalog vsakega prebivalca Slovenije kot tudi njegova odgovornost je 

varovanje in ohranjanje naravnih značilnosti. Varovanje vodnih virov, ohranjanje 

rastlinske in živalske vrste, njihovih habitatov ter naravnih vrednot je postalo eden izmed 

najpomembnejših izzivov sodobnega časa. Nadaljevanje človeškega obstoja je možno le 

ob ohranjanju naravnega temelja življenja. Omejevanje in uravnavanje prometa z 

»drugačnimi« prevoznimi sredstvi je le en korak na poti sprememb, s katerimi želimo 

zmanjšati podnebne spremembe in njihov vpliv na naravo, živali, ljudi in okolje. 

 

1.1.1 Vpliv prometa na okolje 

 

Slovenija je glede prometa in transporta geografsko majhna, nima širokega prostora, 

vpliva pa na življenje ljudi, njihove obdelovalne površine in vodo, naselja in biotsko 

pestrost. Vsi ti vplivi niso blagodejni, ravno nasprotno, promet zelo onesnažuje ozračje 

in otežuje na primer varčevanje z energijo, katere promet je velik porabnik. Promet 

povezuje naše pokrajine, povezuje nas s svetom ter zagotavlja oskrbo in gibanje 

prebivalstva. Hkrati promet bremeni slovenske ceste, saj so naše ceste preveč tranzitne, 

premalo pa se uporablja železnico. Na slovenskih tleh je treba umiriti promet, ki mora 

delovati v skladu s svojo zmogljivostjo, tranzitnih poti ne smemo preveč obremenjevati, 

potekati mora po določenem prometnem redu in predvsem varno in varčno v 

prometnem omrežju. V prometnem vrvežu, ki dnevno šteje kar milijon vozil, kar pa še ni 

končno število, saj promet konstantno raste, je nujno postaviti nove omejitve, rešitve in 

projekte. Za promet sta važni tako logistika kot obvladovanje različnih znanj, 

izobraževanje in tudi dober nadzor (Cigale et al., 2002). 
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Okolje in logistika sta zelo povezana, saj je logistika lahko eden od generatorjev 

neprimernih vplivov na okolje (Štor, Mušinovič & Urbancl, 2011). S pravilno 

organiziranostjo logistike lahko veliko pripomoremo k ohranjanju okolja. Logistika oz. 

procesi optimiranja omogočajo manjšo porabo energije, gospodarnejšo ravnanje z 

energijo in uporabo obnovljivih virov. 

 

Ulice v mestih bi morale biti opremljene s kolesarskimi stezami, omejitvami hitrosti za 

vozila, kot so na primer ležeči policaji, grbine in asfaltni trakovi, da bi stanovalcem 

omogočile prijetnejše bivanje. Dandanes smo navajeni, da se moramo povsod peljati, 

vendar lahko to v mestih storimo tudi s kolesi in električnimi vozili ter s tem bistveno 

pripomoremo k skrbi za okolje. Zemlja ne more preživeti toliko razsipnih ljudi. Kakšne 

težave z energijo bodo imele naslednje generacije, je odvisno predvsem od tega, kako 

ravnamo danes.  

 

1.2 Prometna politika 

 

Napredki na področju znanosti in tehnologije, napredek družbe in procesi globalizacije 

potrebujejo vedno več skladnosti v upravljanju prometa. Zahtevajo napredno strategijo 

razvoja prometa, ki bo imela sinergijski učinek na gospodarski, družbeni in trajnostni 

razvoj. S prometno politiko države in mednarodne združbe zagotavljajo razvoj prometa 

z razumevanjem obstoječega stanja, ustvarjanjem novih vizij in postavljanjem zahtevnih 

ciljev (»Trajnostni razvoj« [Fokus društvo za sonaraven razvoj], b. d.). 

 

Prometna politika (Šegina & Ogrin, 2007 a, str. 2) mora biti usklajena z vsemi resorji in 

mora odražati potrebe celotne družbe. Do sedaj ni bilo vedno tako, kar se kaže na več 

načinov. Eden izmed glavnih načinov je, da prevoz stane slovensko družino več kot 

hrana, vendar to ni samo posledica podražitve goriv, ampak tudi zatona javnega 

potniškega prometa in uveljavitve življenja, kjer je avtomobil ne samo dominantno, pač 

pa v mnogih primerih tudi edino prevozno sredstvo. 

 

Javni potniški promet je nekonkurenčen, kar se kaže v ceni, hitrosti, frekvenci in tudi 

udobju. To daje prednost voznikom osebnih vozil, neustrezen način povračila potnih 
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stroškov pa močno spodbuja uporabo avtomobila. Z istočasno uporabo prometne 

površine je postal javni avtobusni prevoz največja žrtev prometnih zastojev (Šegina & 

Ogrin, 2007 a, str. 4). 

 

V Sloveniji ima promet zelo pomembno vlogo, predvsem na gospodarskem in 

družbenem področju, saj povezuje zelo dinamične prometne, razvojne in blagovne 

tokove. Že nekaj let se intenzivno gradi avtocestno omrežje in se modernizira železniško 

omrežje, vendar za javni promet ni bilo velike podpore, hitro pa je naraščal in še narašča 

osebni avtomobilski promet. Nastala so večja prostorska, prometna in gospodarska 

neskladja, ki vplivajo na življenje ljudi, ob tem pa zaostajamo pri oblikovanju dolgoročne 

strategije razvoja prometa in bolj ustrezne prometne politike (Novak, 2002, str.7). 

 

Za izboljšanje kakovosti življenja bi tako lahko začeli opuščati uporabo osebnih vozil in 

povečali uporabo alternativnih prevoznih sredstev, kot je kolo. Kolo izboljša naše fizično 

in psihično zdravje, ne povzroča odvečnega hrupa in ne onesnažuje okolja. Vsekakor pa 

nam koristi tudi čas, ki ga prihranimo, ko nam ni treba iskati prostega parkirnega mesta 

ali pa bencinske črpalke, kjer bomo spet morali globoko pogledati v denarnico, da 

napolnimo svojega jeklenega konjička. Kolo je vsekakor boljša izbira glede na naštete 

dejavnike. 

 

Temeljni cilji prometne politike so (»Trajnostni razvoj« [Fokus društvo za sonaraven 

razvoj], b. d.): 

 zagotavljanje zadovoljive mobilnosti; 

 učinkovita oskrba gospodarstva; 

 racionalna uporaba prometne infrastrukture; 

 varnost in učinkovitost prometnega sistema; 

 varovanje naravnega in kulturnega okolja; 

 smotrna raba javnih financ; 

 zvišanje dodane vrednosti storitev; 

 zaposlovanje v prometnih dejavnostih. 
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1.2.1 Promet 

 

Promet je ena večjih potreb ljudi in je osnovna oblika gibanja človeštva. S prometom so 

ljudje mobilni, premikajo sebe in stvari, ki jim v življenju pomenijo udobje, ter 

premagujejo ostale ovire prostora in časa. Promet je beseda, ki združuje mnoge oblike 

transporta, kot so pomorski, rečni, železniški, cestni, letalski in multimodalni, prav tako 

pa sem spada tudi prenos snovi po cevovodu, telekomunikacije in poštno dejavnost. Zelo 

povezana s prometom je tudi logistika, špedicija, organizacija skladiščenja, carinjenje in 

zavarovanje. Promet torej združuje ves sistem prenosa blaga in ljudi, ki pa so tudi ključni 

pri opravljanju storitev transporta (»Trajnostni razvoj« [Fokus društvo za sonaraven 

razvoj], b. d.). 

 

Promet je predvsem gibanje ljudi ter prenašanje in tovorjenje blaga po kopnem, zraku 

in vodi. Svet za varstvo okolja Republike Slovenije (Cigale et al., 2002) pravi, da promet 

porabi na milijone ton goriva in je krivec za tisoče nezgod in ponesrečencev. Promet so 

kolone avtomobilov – vsakodnevnih vozačev, turistov, oskrbovalcev, od katerih je vsaj 

milijon domačih in desetine milijonov tujih vozil, ki dnevno prehitevajo kolesarje in pešce 

na več kot 20.000 km cest. Promet so prenapolnjeni ali na pol prazni tovornjaki, 

nenapolnjeni avtobusi in avtomobili, v katerih najpogosteje sedi le ena oseba, ponekod 

pa tudi dve. Promet predstavljajo tudi železnice s svojimi 1.200 km železniških prog z več 

kot 120 lokomotivami in 114 motornimi vlaki. Tudi zračni promet nad Slovenijo, kjer 

letno na treh letališčih pristane okoli 13.000 letal, prispeva k prometu v Sloveniji. Njegov 

del pa je nenazadnje tudi plovni promet, ki v Kopru pretovori okoli 10 milijonov tovorov 

letno z 2.000 ladjami, mimo naših pristanišč pa proti Italiji pluje še nekajkrat več 

ladijskega prometa.  

 

Slovenija omogoča promet po vsej Evropi in svetu z deloma dveh koridorjev od Pirenejev 

do Povolžja ter od zahoda in severa Evrope na jug v Sredozemlje in Orient, po morju pa 

na vse oceane planeta (Cigale et al., 2002). Brez prometa ne bi bilo nujne oskrbe in 

proizvodnje, ki zagotavlja štiri petine izvoza, kot tudi ne sodobnega družbenega 

dogajanja. 
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Vpliv prometa nakazuje veliko tveganje, toda razumno ravnanje ljudi in sprejemljiva 

prometna politika je odvisna od ozaveščenih ljudi. Živimo v dobi informatike in 

avtomatizacije ter spremljamo in doživljamo velike tehnološke in organizacijske 

spremembe. Nada Pavšer (2001) ugotavlja, da smo do nedavnega pozitivno sprejemali 

rast števila avtomobilov, zadnja leta pa se sprašujemo, ali je nekontrolirano širjenje 

osebnih avtomobilov smiselno. Slovenci za potovanje še vedno uporabljajo osebna 

vozila, ki pa vplivajo na kakovost življenja. 

 

1.2.2 Promet v mestih 

 

Razvoj prometnih sistemov (Šegina & Ogrin, 2007 b, str. 34) v mestih in na urbanih 

območjih je poseben problem, saj promet pogosto že presega zmogljivost prometne 

infrastrukture, prostora in okolja. Še naprej narašča individualni motorni promet na 

račun drugih oblik prometa in zniževanja ravni njihovih storitev, infrastruktura za 

nemotorizirano mobilnost v mestih (kolesarjenje, hoja) pa je neustrezna. 

 

Kot meni Urban Červek (2013), ki se je udeležil svetovne konference o kolesarjenju Velo 

City 2013 na Dunaju, naj bi do leta 2050 v mestih živelo 80 % zemljanov. V razvijajočih 

državah bi zgradili 90 % vseh poti, od tega 97 % v mestih. Ključ do rešitve je prav kolo. S 

kolesarskimi potmi bo omogočena mobilnost številnim ljudem, ki bodo prispevali k 

ohranitvi okolja, bolje izkoriščali prostor in obenem skrbeli za svoje zdravje. 

 

1.2.3 Promet in zdravje 

 

Najbolj pogost pojav, ki ga povzroča promet in škoduje človeškemu zdravju, so izpušni 

plini, tem pa sledijo nezgode. Ob nakupu avtomobila postavimo na stranski tir hojo in 

kolesarjenje. Stroški, ki jih nakup avtomobila povzroča, pa se kažejo na drugih življenjsko 

pomembnih področjih. Na promet (Cigale et al., 2002) močno vplivajo tudi navade ljudi, 

kot so alkoholizem, kajenje, telefoniranje in poslušanje hrupne glasbe. Nekatere od teh 

navad zmanjšujejo reflekse in sposobnosti pravočasnega ukrepanja v kočljivih situacijah. 
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Otorepec (Cigale et al., 2002) ugotavlja, da je vpliv onesnaženega zraka na zdravje ljudi 

velik in kompleksen, posebej v mestnem okolju, kjer je promet zgoščen. Škodljivi plini in 

trdni delci v zraku učinkujejo postopno in dolgotrajno. Škodljivi učinki plinov in snovi v 

zraku najprej prizadenejo bolnike s kroničnimi pljučnimi boleznimi, astmo, obolenji srca 

in obtočil, enako pa tudi otroke in ostarele. V Evropi je do 90 % mestnega življenja (v 

Sloveniji živi polovica ljudi v mestih) izpostavljenega prevelikim učinkom prašnih delcev 

(saje, delci kovin, kemikalij, prahu, insektov), dušikovega dioksida, ozona in nekaterih 

škodljivih organskih spojin. 

 

Cigale (Cigale et al., 2002) meni, da promet učinkuje na okolje na dva različna načina, in 

sicer s posegi v naravo zaradi omrežja ter z onesnaževanjem zraka, tal, vode in žive 

narave, torej tudi z ogrožanjem zdravja ljudi.  

 

O vplivih prometa (Cigale et al., 2002) na kakovost zraka so v Organizaciji za gospodarsko 

sodelovanje in razvoj sredi devetdesetih let ocenjevali, da so avtomobili odgovorni za 

75 % emisij CO, 48 % emisij NOX in 13 % trdih delcev. Emisije so odvisne od značilnosti 

motorja, načina vožnje, cestnih razmer in sestave goriv. Promet tako posredno in 

neposredno prispeva k podnebnim spremembam. 

 

S posledicami onesnaževanja (Cigale et al., 2002) se sooča tudi človek. Najbolj 

neposredno se ti vplivi kažejo v številnih nesrečah in poslabšanem zdravstvenem stanju 

prebivalcev. Zaradi prometa so marsikje poslabšane bivalne razmere in prihaja do ostrih 

reakcij prebivalstva. Poleg tega, da promet obremenjuje okolje, pa se kažejo negativne 

posledice tudi tam, kjer so zaradi pomanjkljivih povezav kraji in območja odrinjeni ob 

možnosti zaposlovanja, šolanja in normalnega bivanja. 

 

Brez ostrih ukrepov in sprememb bi se nevarne emisije CO2 cestnih motornih vozil do 

leta 2030 povečale za več kot 300 %, a že sedaj presegajo dopustno mejo. V razvitih 

evropskih državah, med katere spada tudi Slovenija, bo ta porast manjša (okoli 56 %), 

ker je že samo izhodišče visoko. Posledice bi bile brez spremembe odnosa do narave 

nedvomno hude, ker gostota toplogrednih plinov že škodljivo vpliva na podnebje, okolje 

in na zdravje ljudi (Cigale et al., 2002). 



Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Univerzitetni študijski program 

 

       

Nejc Žmavc: Električna kolesa in njihov vpliv na turizem na Ptuju 11 
 

Kot meni Pavšerjeva (2001, str. 8), je s povečano uporabo avtomobilov tudi 

onesnaženost zraka hujša. Pokazatelji so merilci, ki merijo dušikov oksid, hitro hlapljive 

organske spojine ter sajasti delci, ki lahko pridejo v pljuča. Vse to pa lahko povzroči 

različne bolezni: 

 Ogljikov monoksid – kri absorbira ogljikov monoksid, ki zmanjšuje količino kisika v 

krvi. To povzroča zaspanost, glavobole, še huje pa je za ljudi z dihalnimi težavami. 

Preveč ogljikovega monoksida je lahko usodno. 

 Dušikovi oksidi – v zelo vročih cilindrih avtomobilskega motorja se navadno 

neaktiven dušik spaja s kisikom in tako nastane eden ali več dušikovih oksidov. Ti plini 

nas dražijo, povzročajo srbenje oči in uničujejo občutljivo tkivo v naših pljučih. 

 Hitro hlapljive organske spojine – so vrste substanc, ki izhlapevajo iz bencina ali 

dizelskih goriv in zapustijo motor, ne da bi popolnoma izgorele. Nekatere, kot npr. 

benzol, povzročajo raka, druge reagirajo z dušikovimi oksidi in ustvarjajo ozon. Ozon 

je zelo dražljiv, uničuje pljučno tkivo in povzroča motnje pri dihanju. 

 Sajasti delci – gre v glavnem za neizgoreli ogljik iz dizelskih motorjev, ki povzroča 

bolezni pljuč, še posebej, če ti delci vsebujejo tudi druge kemikalije, kot je rakotvorni 

benzen. 

 

Na relaciji 100 km porabi avtobus 40 l plinskega olja, 70 avtomobilov (pri povprečni 

porabi 8 l na 100 km) pa kar 560 l bencina. Količinsko razmerje je 1 : 14, iz vsakega litra 

bencina pa nastane veliko škodljivih snovi, zlasti ogljikovih in dušikovih oksidov. Vseh 

posledic niti ne poznamo, toda dejstvo je, da se iz litra bencina izloči sedemkrat več 

smrtonosnega CO kot iz plinskega olja, zato ga 70 avtomobilov izloči 570-krat več kot en 

sam mestni avtobus! Ocena je približna oz. tehniška, toda vznemirjajoča zaradi 

ogrožanja zdravja ljudi in stroškov (Cigale et al., 2002). 

 

Paradiž (Cigale et al., 2002) meni, da je iz zdravstvenih razlogov nujno sistematično 

uvajanje ukrepov za bistveno zmanjšanje emisij motornega prometa, ker z vdihavanjem 

zraka čutimo posledice vsi ljudje, čeprav različno. Ukrepe za zmanjšanje emisij prometa 

lahko strnemo v pet skupin:  

 zmanjšanje specifičnih emisij in povečanje energetske učinkovitosti vozil: redno 

vzdrževanje vozil ter nadzor nastavitev motorjev in sestave izpušnih plinov, večja 
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izkoriščenost vozil (s čim manj enosmerno praznimi vožnjami), zlasti pa z uvajanjem 

gospodarjenja po standardih ISO 14000 in EMAS sistemu upravljanja podjetij;  

 obnova ali zamenjava voznega parka s tehnično izboljšanimi vozili: smiselno je 

olajšanje nabave racionalnejših in varnih vozil;  

 načrtna oskrba z ustreznejšimi gorivi;  

 preurejanje strukture vozil in prevozov: z razvijanjem javnega potniškega prometa, s 

spodbujanjem kolesarjenja in z večjo pozornostjo za pešce, pri transportih pa s čim 

večjo preusmeritvijo na železnice;  

 zmanjševanje potrebe po mobilnosti prebivalstva. 

 

Podatki o nevarnostih prometa za okolje so vsekakor vznemirljivi, zato je treba zaradi 

hitre rasti uporabe osebnih avtomobilov čimprej spodbuditi ljudi k uporabi okolju 

prijaznejših in vsekakor tudi zdravju hvaležnejših prevoznih sredstev, med katerimi je 

tudi kolo. Ljudi bi bilo treba ozavestiti, da je za krajše razdalje po mestih, kakršna so 

slovenska, vsekakor bolj primerno kolesarjenje. 

 

1.3 Trajnostni razvoj 

 

Trajnostni razvoj je prizadevanje, da so osnovne potrebe človeštva zadovoljene, ne da bi 

pri tem kakorkoli škodovali naravnemu sistemu življenja na Zemlji. Ta ideja je bila 

tvorjena že leta 1980, danes najbolj uporabljena pa je definicija trajnostnega razvoja, ki 

pravi: »Trajnostni razvoj zadovoljuje potrebe sedanjega človeškega rodu, ne da bi 

ogrozili možnosti prihodnjih rodov, da zadovoljijo svoje potrebe« (»Trajnostni razvoj«, 

b. d.). Celotna ideja trajnostnega razvoja je povezati okolje in razvoj in se predvsem 

osredotočiti na razmerje med družbo in naravo. Po Brundtlandinem poročilu so kritični 

okoljevarstveni problemi rezultat izjemne revščine na jugu in nevzdržne potrošnje in 

proizvodnje na severu, kar je glavni povod za izdelavo strategije, ki je združila razvoj in 

okolje in ji danes pravimo trajnostni razvoj (Kemp & Martens, 2007). 

 

Trajnostni razvoj je torej ideja razvoja človeške družbe, ki se osredotoča na izogib 

nevarnostim, ki jih prinaša masivni materialni razvoj z izčrpavanjem vseh naravnih virov 
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in reduciranje onesnaževanja okolja. Trajnostni razvoj naj bi pozitivno vplival tudi na 

ohranjanje biološke raznovrstnosti. Pravzaprav je ideja trajnostnega razvoja ohranjanje 

in zmožnost razvoja čisto vsakega posameznika ali združbe, če le s tem ne škoduje 

drugim (»Trajnostni razvoj«, b. d.). 

 

Na Vrhu OZN 2005 so strategijo trajnostnega razvoja razdelili na tri stebre (»Trajnostni 

razvoj«, b. d.): 

 gospodarski razvoj; 

 socialni razvoj; 

 varstvo okolja. 

 

Da bi našli odgovor na okoljska vprašanja, so ekologi že leta 1970 uporabili izraz 

»trajnostnost« kot opozorilo na nenadzorovano rast gospodarstva, ki bo slej ali prej 

potrebovalo alternativni koncept omejevanja z osnovnim ekološkim sistemom podpore. 

Trajnostni razvoj pa povezuje vso skrb za naravne sisteme in vse njegove socialne 

sisteme, s katerimi se človeštvo ukvarja. Področje trajnostnega razvoja je torej mogoče 

konceptualno razdeliti na tri sklope: okoljska trajnost, gospodarska vzdržnost in 

družbenopolitična trajnost (»Trajnostni razvoj«, b. d.), ki pa morajo čimbolj upoštevati 

načela trajnostnega razvoja. 

  

Newman in Kenworthy (Newman & Kenworthy, 1999) sta opredelila naslednja štiri 

načela za uspešno strategijo trajnostnega razvoja:  

 popolna odprava revščine, še posebej v državah tretjega sveta; 

 občutno zmanjšanje porabe vseh sredstev in proizvodnje odpadkov v prvem svetu; 

 globalno sodelovanje pri okoljskih vprašanjih; 

 spremembe v okviru trajnosti, ki se lahko zgodijo le z uporabo pravih pristopov v 

skupnostih, ki jemljejo lokalno kulturo dovolj resno. 

Dandanes je treba razumeti novo vlogo strategije razvoja turizma, poznati svetovne 

trende, si zadati novo vizijo in pričeti z izvajanjem ukrepov za uresničitev zastavljenih 

ciljev. Turizem predstavlja pomembno razvojno in poslovno priložnost za mesto Ptuj, ki 

bi si želel vzpostaviti dolgoročen uspešen razvoj na področju turizma. 
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Turizem v Spodnjem Podravju je danes del svetovnega in evropskega tržišča in je znan 

po odmevnih mednarodnih prireditvah, termalni, etnološki, kulturnozgodovinski, 

enološko-kulinarični ponudbi, območje pa je uveljavljeno tudi kot športno-rekreacijsko 

in sprostitveno središče. S turističnega vidika Spodnje Podravje odlikuje velika pestrost 

in raznolikost. Svet med Slovenskimi Goricami, Halozami ter Dravskim in Ptujskim poljem 

s svojimi naravnimi danostmi, kulturno dediščino, geografsko lego, obstoječo in rastočo 

kakovostno turistično ponudbo ter gostoljubnostjo ponuja raznolike možnosti za 

trajnostni razvoj turizma v regiji. (»Turizem na Ptuju«, b.d.).  

Dragocena kulturna dediščina najstarejšega mesta na Slovenskem je nedvomno 

zanimiva in dobrodošla za obisk številnih turistov. Številni spomeniki imajo zanimive 

zgodbe o Ptuju, saj se je na ruševinah Petovijone odvijalo burno življenje grajskih 

gospodov, samostanskih bratov in duhovnikov, meščanov, kmetov, vojakov in tujcev. To 

so zgodbe o mestu, ki je doživelo toliko dobrega in hudega kot nobeno drugo slovensko 

mesto. Prebivalci Petovijone, ki se je razvila ob reki Dravi, so bili marljivi in podjetni ljudje 

vseh družbenih slojev. 

Kot je zapisano v literaturi (»Ptuj – zakladnica tisočletij«, b. d.), je Ptuj pomembno 

prometno vozlišče, kjer je sprehod po starodavnih mestnih ulicah izjemno doživetje. V 

omenjenem viru priporočajo obisk bogatih muzejskih zbirk, »ptujskega podzemlja« in 

najstarejše delujoče vinske kleti, v kateri je mogoče razvajati brbončice, sprehod ob 

»Ptujskem morju«, največjem stalnem jezeru v Sloveniji, in vožnjo po njem, odkrivanje 

starega mestnega jedra ter kopanje in razvajanje v termah. To je le nekaj namigov, drugi 

zakladi pa naj bi se obiskovalcem odkrili ob samem obisku. 

Najstarejše slovensko mesto se ne ponaša le z bogato zgodovino, temveč ima tudi 

edinstveno naravo, ki je vseskozi prezrta in zapostavljena. Članice EU so naravo tega 

območja namreč uvrstile v omrežje Natura 2000, ki zajema najpomembnejša evropska 

naravna območja. To dejstvo uvršča Ptuj v sam vrh mestnih občin, zaradi česar so lahko 

njegovi občani upravičeno ponosni na svoje mesto. Če bodo odgovorni znali dobro 

načrtovati in povezati zgodovino in okolje, rekreacijo in turizem za svoje promocijske in 

turistične namene, bo to mesto postalo zanimivo tudi za širšo javnost. Zato je potreba 

po pospešitvi projektov, s katerimi bodo učinkoviteje reševali okoljska vprašanja, nujna. 
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1.3.1 Zelena logistika 

 

Zelena logistika je na trgu prisotna že dlje časa, zlasti v zahodnem oz. bolje razvitem 

svetu, ki da velik poudarek na ohranjanje življenjskega prostora in to zeleno logistiko 

dviguje na bistveno višji nivo delovanja v svetovnem gospodarstvu. Iz leta v leto se njen 

delež povečuje, vendar je še vedno majhen, saj zaradi krize primanjkuje denarja za 

vlaganja vanjo. Vlaganja so odvisna od ljudi, zato je treba spremeniti miselnost 

prebivalstva, da bi prišlo do napredka. Ljudje v gospodarsko stabilnejših okoljih delujejo 

na nekoliko višji ravni kot drugi, v manj razvitih regijah pa je vse usmerjeno na nižji 

cenovni razred izdelkov in storitev. Prav zaradi tega lahko miselnost zelene logistike 

promovirajo in širijo le država in javne institucije. Eden od načinov širjenja zelene 

logistike je tudi nakup ali izposoja električnega kolesa, ki je eno izmed najmanjših 

prevoznih sredstev na električni pogon in s tem tudi najugodnejše (Beškovnik, 2013). 

 

Zelena logistika (angl. Green Logistics) je oblika logistike, ki je okolju in pogosto tudi 

družbi prijazna, dodana vrednost pa je tudi njena ekonomska učinkovitost. Že od leta 

1980 se več podjetij ukvarja z razvojem zelene logistike, saj je potrošnike v 21. stoletju 

začelo zanimati in skrbeti, kako je nek proizvod narejen in dostavljen do uporabnika.  

Veliko sodobnih podjetij se ponaša s svojo okolju prijaznejšo politiko in prakso, tisti, ki 

pa zelene logistike še ne uveljavljajo, imajo možnost na tem področju najeti strokovnjake 

in svetovalce, ki so specializirani za pretvorbo, reformo in racionalizacijo logističnih 

sistemov. Zelena logistika je enaka drugim oblikam logistike, le da je njen poudarek na 

okolju prijaznem delovanju. Primer zelene logistike je tudi uporaba vozil na alternativna 

goriva pri prevozu in proizvodnji (»What is green logistics«, b. d.). 

 

Sodobni avtomobili in dvokolesa spremljajo človeka že več kot stoletje. V začetkih 

avtomobilske industrije so ti predstavljali le simbol višjega standarda, sedaj pa so 

nepogrešljiv vir mobilnosti in aktivnosti ljudi, ki pa vse prevečkrat obstanejo v množici 

prevoznih sredstev, ki so preplavili sodobne ceste. Nemalokrat se zaradi neskladja javnih 

in osebnih prevoznih sredstev zadušimo v prometnih kolonah, med drugim tudi zaradi 

neprilagojenega stanja prometnega omrežja. Prometna gneča je v mestih eden najbolj 

osovraženih delov vsakdanjika, medtem ko so izpušni plini in zdravju nevarni delci 
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povzročitelji številnih obolenj. Sivino mest še bolj poudarijo pločevinasti štirinožniki, ki z 

nenehnim hrupom ogrožajo naš živčni sistem in jemljejo življenja s preštevilnimi 

avtomobilskimi nesrečami.  

 

Če se razmere ne bodo hitro spremenile, nas to vodi v prometni kolaps. K temu bo največ 

prispevala nenaravno pospešena rast osebnega prometa, ki posega v naše naravno 

okolje in ne prispeva k njegovemu ohranjanju. Nujno moramo spremeniti mobilnost 

tako, da bo znosnejša. Po mnenju strokovnjakov naj bi bila rešitev v bolj sonaravnem 

javnem prometu, občutnejši porasti kolesarjev in peš hoje ter boljši razporeditvi 

zbiralnih središč in bivalnih območij (Cigale et al., 2002). 

 

Živimo v času globalne recesije, zato so potrebni ukrepi za trajnostni razvoj. Dobrodošli 

so vsi projekti, s katerimi učinkoviteje rešujemo okoljska vprašanja ter s tem prispevamo 

k zaščiti našega planeta. 

 

1.4 Trajnostni transport 

 

Trajnostna mobilnost (transport) je ustvarjanje čim manjših stranskih učinkov ob 

zagotavljanju učinkovite in enakopravne mobilnosti za vse. Potrebe po premikanju 

morajo biti zagotovljene za vse, pri čemer je treba uveljaviti tako prometno politiko, da 

so stroški in stranski učinki minimalni, prav tako pa tudi poraba naravnih virov in 

tveganje. Poudarek je na zmanjšanju negativnih učinkov na kakovost okolja in 

minimaliziranju porabe energije. Če želimo upoštevati trajnostno mobilnost, moramo 

spoštovati gospodarske, socialne in naravne omejitve, saj na nas slonijo še mnoge 

generacije, ki se bodo trajnostnega transporta udeleževale (»Trajnostni razvoj« [Fokus 

društvo za sonaraven razvoj], b. d.). 

 

Glavna ideja trajnostnega transporta je zadovoljiti posameznikove potrebe po 

mobilnosti, obenem pa zmanjšati promet, k čemer lahko s spodnjimi petimi koraki (prav 

tam) prispeva vsak posameznik:  

 zmanjševanje svoje potrebe po mobilnosti;  

 vožnja s kolesom; 



Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Univerzitetni študijski program 

 

       

Nejc Žmavc: Električna kolesa in njihov vpliv na turizem na Ptuju 17 
 

 uporaba javnega prevoza;  

 lokalno nakupovanje;  

 učinkovita vožnja. 

  

Oblaki izpušnih plinov, onesnaženost zaradi transporta ter izdatno povečanje števila 

avtomobilov so zaskrbeli Evropo že sredi 90-ih let. Kljub tem neprijetnostim se evropska 

mobilnost ni povečala, zato je Evropska komisija leta 2001 izdala t. i. belo knjigo 

»Evropska transportna politika za 2010: čas za odločitev«. V knjigi je predlaganih 

šestdeset ukrepov, ki so dober povod za bolj trajnostno mobilnost. Tudi Slovenija se je 

ob smernicah predramila in se sprijaznila z negativnimi posledicami učinkov prometa. 

Da bi načrtno uredili problematiko področja prometne mobilnosti, je Ministrstvo za 

promet pripravilo Resolucijo o prometni politiki RS – Predvidljivo v skupno prihodnost v 

upanju na izboljšanje področja. Najvidnejše spremembe, ki jih Slovenija krvavo 

potrebuje, so nove, urejene kolesarske steze, usklajene avtobusne in železniške 

povezave ter spodbude za spreminjanje vedenjskih vzorcev. 

 

 Stremeti moramo k čim večjemu podpiranju in medsebojnemu sodelovanju vseh oblik 

transporta v vsakdanjem življenju, kot so hoja, kolesarjenje, javni (avtobusni in 

železniški) ter osebni promet (avtomobili). Prilagoditi se morajo vsi javni sistemi prevoza, 

da so čimbolj upoštevane potrebe uporabnikov, kakor so čas, ki ga porabijo za prevoz, 

in njegova cena. Seveda pa je treba delati tudi na miselnosti in obnašanju sodelujočih v 

prometu, ki morajo prilagoditi svoj način življenja. Povečati je treba učinkovitost s 

tehnološkimi izboljšavami, izboljšati varnost, prilagoditi cene in zmanjšati stroške, ki bi 

pripomogli k odločanju v vključevanje transportnih oblik, ki so najmanj škodljive in 

stremijo k politiki trajnostnega transporta. 

 

1.4.1 Kolesarjenje  

 

Kolo je okolju najprijaznejše vozilo. Njegova konstrukcija je že vrsto let enaka kljub 

poskusom, da bi jo spremenili, vendar razen uvedbe lahkih kovin, nekaterih popravkov 

na drobni opremi, kot so luči in zavore, ter izboljšav na prestavah kolo ostaja načeloma 

enako. Kot kaže, bo z uporabo še lažjih materialov in minimalnimi zahtevami za 
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vzdrževanje tudi vedno bolj priljubljeno. Z majhnim elektromotorjem in učinkovito 

baterijo pa bo uporabno tudi v mestih in krajih z bolj zahtevnim terenom, ki je sedaj za 

navadno kolo za nekatere uporabnike morda prezahtevno (Novak, 2002, str. 83). 

 

1.4.2 Razvoj kolesarjenja in peš hoje 

 

Kolesarjenje in peš hoja sta v mestnih središčih popularna in pomembna pri vsakdanjih 

opravilih. Miselnost, da kolesarjenje lahko zmanjša pomemben del vsakodnevnih 

mestnih migracij, še vedno ni prisotna pri snovalcih mestne prometne politike. Razvoj 

državne kolesarske mreže mora biti bolj usmerjen k mestom kot k turističnim krajem, 

saj je taka vrsta mobilnosti v mestih zelo primerna in lahko tudi zelo učinkovita. 

Kolesarska mreža mora biti zaokrožena celota in mora postati eden od podsistemov 

integriranega sistema mobilnosti (Novak, 2002, str. 5). 

 

V mestih se učinkovito povečuje transport manjših stvari v tovornem kolesu, ki je lahko 

na električni pogon ali človeški. Ta trend je stalnica v Aziji in kot vse kaže, se je učinkovito 

prenesel tudi na naše tržišče. Tovorno kolo je zelo praktično v mestih, kjer zaradi 

različnih ovir, zastojev, nesreč in nedostopnosti tovorno kolo brez težav nadaljuje svojo 

pot do cilja. Kolo je sicer podobno navadnemu, vendar je podaljšano za velikost 

shranjevalnega prostora, ki se navadno nahaja od krmila do sprednjega kolesa in je 

odvisen od prodajalcev.  

 

1.4.3 Kolesarsko omrežje 

 

Kolesarsko omrežje (Cigale et al., 2002) je del prometnega sistema in omrežja in ni le 

rekreacijska varianta prometa. Smisel in cilj omrežja kolesarskih povezav je zagotoviti 

varnost in udobnost vožnje s kolesi ter razbremeniti motorni promet, še posebej v 

mestih. Kolesarske povezave so glede na funkcijo razvrščene na: 

 daljinske, ki omogočajo navezavo na omrežje evropskih kolesarskih poti in tranzit 

skozi Slovenijo; 

 glavne kolesarske povezave med središči regionalnega pomena; 
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 regionalne, ki omogočajo dostop do znanih turističnih območij ali središč, izjemnih 

naravnih znamenitosti ter pomembnih lokalnih središč; 

 lokalne kolesarske povezave, ki omogočajo dostop do drugih naselij, ter kolesarske 

mreže v mestih in naseljih. 

 

Daljinske, glavne in regionalne kolesarske povezave (prav tam) predstavljajo državno 

kolesarsko omrežje, ki ga sestavljajo samostojne kolesarske poti, kolesarske steze v 

naseljih in kolesarski pasovi na cestiščih. 

 

S pravilnim načrtovanjem cest in omejevanjem hitrosti bi lahko spodbudili ljudi h 

kolesarjenju. Če bi več ljudi zamenjalo avtomobile za kolo, bi bilo tudi kolesarjenje bolj 

varno in zdravo (Pavšer, 2001, str. 18). 

 

Pristojni organi bi morali pri načrtovanju cestne ureditve misliti tudi na kolesarje. Treba 

bi bilo (Pavšer, 2001, str. 18):  

 ločiti pešpoti od kolesarskih stez; 

 postaviti merilce hitrosti, da bi upočasnili promet; 

 postaviti več semaforjev in znakov ter urediti več kolesarskih stez; 

 postaviti varna kolesarska parkirišča ob pomembnejših prometnih stičiščih 

(avtobusnih in železniških), nakupovalnih središčih in šolah. 

 

1.4.4 Kolesarska avtocesta 

 

V Londonu načrtujejo gradnjo kolesarske avtoceste pod nazivom SkyCycle. Gre za 

avtocesto v tretjem nadstropju nad železnico in cesto preko Londona. V načrtu je 10 

odsekov v dolžini 135 milj oz. 250 kilometrov, z zmogljivostjo 12.000 koles na uro. 

Kolesarjenje po obstoječih poteh v Londonu je namreč počasno in nevarno. Z ostalimi 

cestami bo povezana s približno 200 priključnimi rampami. Prvi odsek bo predstavljala 

relacija East London–Liverpool Street Station, ki bo stala približno 220 milijonov funtov 

(Jurgele et al., 2014). Primerno bi bilo zasnovati podoben načrt, ki bi veljal za ostale 

prestolnice Evrope, zaradi majhnosti Ljubljane pa to morda ne bi bilo smiselno, saj 

prinaša velike stroške, vendar po drugi strani tudi večjo varnost za kolesarje. 
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1.4.5 Varnost kolesarjev v prometu 

 

Ena največjih groženj za ljudi so nesreče in nezgode v prometu. Tudi v Sloveniji se 

spopadamo s to sodobno civilizacijsko grožnjo, saj je v treh desetletjih na slovenskih 

cestah izgubilo življenje več kot 21.000 ljudi (Jelčić, 1985). To bi lahko primerjali s kakšno 

tragedijo, kjer bi življenje izgubili vsi prebivalci enega večjih slovenskih mest naenkrat, 

kar je grozovit podatek. Zanemariti ne smemo tudi dejstva, da je bilo poleg smrtnih žrtev 

v nesrečah udeleženih tudi okoli 360.000 poškodovancev, kar je merilo za nacionalno 

katastrofo. Čeprav število nesreč na cestah vsako leto prinese velike materialno škodo, 

je seveda izguba človeških življenj v prometu najpomembnejši dejavnik.  

 

Na svetu se število nesreč, smrtnih žrtev in poškodovanih v prometnih nesrečah vsako 

leto povečuje, odkar je Daily Telegraph poročal o prvi nesreči leta 1896. Na svetu naj bi 

po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije letno umrlo 800.000 ljudi, še dodatnih 

15 milijonov pa se jih v prometnih nesrečah poškoduje. Kakor strmo napreduje krivulja 

razvoja motorizacije in njenih posledic, bo promet do leta 2020 že na tretjem mestu 

vzrokov smrti, medtem ko bo število smrti zaradi aidsa šele na 10. mestu. Sicer se glede 

varnosti v cestnem prometu ogromno dogaja in izboljšuje, predvsem v razvitejših 

državah, kamor spada tudi Slovenija, zastrašujoč pa je podatek, da se je število smrtnih 

žrtev na cesti podvojilo v državah v razvoju. Čeprav spadamo med razvite države, pa 

veljamo v Evropi za manj varne v prometu. To je resen in zaskrbljujoč podatek, ki bi moral 

opozoriti vse udeležence v prometu, da previdnost nikoli ni odveč (Cigale et al., 2002).  

 

V Sloveniji se varnost prometa po številu nezgod izboljšuje, ni pa še zadovoljivo, saj še 

vedno zelo zaostajamo za razvitejšimi državami. Problem so ogromne količine nevarnega 

tovora, ki so na cestah ves čas prisotne (Cigale et al., 2002). 

 

Pavšerjeva (2001, str. 18) piše, da je v nacionalnem programu za varnost cestnega 

prometa v Sloveniji dobila svoje mesto tudi kolesarska strategija. Njeni cilji so: 

 ustanoviti kulturo, ki zagovarja zdravo življenje in povečano uporabo koles pri vseh 

starostnih skupinah; 

 postaviti temelje za zmanjšanje hrupa; 
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 iskati nova, praktična in učinkovita sredstva za neovirano kolesarjenje. 

 

Ovire, ki ogrožajo kolesarje pa so naslednje (Cigale et al., 2002):  

 nepreglednost in slaba označenost poti; 

 slabo vzdrževanje in urejanje površin za pešce in kolesarje; 

 hitrost motornega prometa; 

 nespoštovanje vseh udeležencev v prometu. 

 

Ranljivi ali izpostavljeni (Cigale et al., 2002) so tisti udeleženci v prometu, katerih fizična 

zaščita je skrajno šibka ali pa je sploh ni. To so pešci v starosti nad 55 let, med kolesarji 

pa mladina med 14. in 18. letom ter starejši od 55 let. 

 

Kot smo že omenili, se prometna varnost (Cigale et al., 2002) v Sloveniji le počasi 

izboljšuje in še vedno zelo zaostaja za razmerami v prometno razvitejših državah. K 

varnosti prispevajo tako ukrepi policijskega nadzora in preventive, tehnični pregledi 

vozil, gradnja in vzdrževanje cest ter prometno-tehnični ukrepi na cestah kot tudi 

osebnostne vrednote voznikov: znanje in izkušenost, upoštevanje splošnega reda in 

kulturnost. 

 

Kolesarji so posebna skupina udeležencev, kjer je veliko nesreč, ki se ne končajo s 

smrtnim izidom, vendar imajo udeleženci trajnejše poškodbe glave in hrbtenice. Na ravni 

celotne EU se kolesarji predstavljajo 8 % udeležencev s smrtnim izidom. Bolj 

izpostavljena je starejša generacija v starostni skupini nad 50 let. Kar 67% umrlih 

kolesarjev je iz te skupine. Najmanj nesreč s smrtnim izidom kolesarjev zabeležijo v 

Grčiji, Franciji in Španiji (do 5 % ponesrečencev), najvišjo stopnjo pa na Nizozemskem in 

Danskem (Beškovnik, 2015).  

 

Ukrepi za izboljšanje prometne varnosti kolesarjev, ki vključujejo vse aktivnosti, ki jih 

Direkcija RS za ceste izvaja na državnih cestah, so razdeljeni v več sklopov (Andrejčič 

Mušič, 2004): 
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 Izvedba prioritetnih obsežnejših samostojnih daljinskih, glavnih in regionalnih 

kolesarskih povezav, ki predstavljajo posamezne dele državnega kolesarskega 

omrežja, namenjene predvsem potovalno-turističnim kolesarjem. 

 Izvedba ukrepov za vodenje kolesarjev s predpisano prometno signalizacijo po 

obstoječih primernih malo prometnih cestah skupaj z motornimi vozili. V sklopu 

vzpostavitve planiranega državnega kolesarskega omrežja so določene smeri zaradi 

primernosti favorizirane za daljinski, potovalno-turistični kolesarski promet, pri tem 

pa se zagotavlja ekonomsko rabo prostora in izvedbenih sredstev. 

 Ukrepi za izboljšanje prometne varnosti kolesarjev in pešcev v naseljih, kjer se ob 

izvajanju rekonstrukcije in ureditve odsekov cest s povečanim številom nesreč, v 

katerih so udeleženi ranljivejši udeleženci, izvajajo in urejajo posebne površine za 

pešce in kolesarje. 

 Izvedba točkovnih ukrepov, predvsem ureditev območja križišč, izgradnja prehodov 

za pešce in kolesarje z ustreznimi čakalnimi površinami ter namestitev opreme in 

cestne razsvetljave.  

 

V istem viru je zapisano, da je treba z načrtovano izgradnjo državnih kolesarskih povezav 

je potrebno obiskovalce pripeljati v zaščitena območja podeželja na okolju prijazen 

način. Kolesarske poti ne smejo posegati grobo v prostor, zato je treba pri izvedbi 

poskušati ohraniti in poudariti čim več vrednot obstoječe krajine in lepote narave. V 

večjem delu bi se bilo treba izogibati obremenjenim in hrupnim cestam za motorni 

promet, s čimer bi ustvarili prijetno okolje za bodočega uporabnika. 

 

1.4.6 Slovenska kolesarska strategija  

 

Dan danes ljudje ne morejo brez avtomobila, saj so vsi vezani na čas, da čim hitreje 

pridejo od ene točke do druge. Javni promet v Sloveniji je še dokaj zastarel, tako kot tudi 

stanje omrežja in infrastrukture. Včasih je avto pomenil luksuz, danes pa si ljudje ne 

predstavljajo življenja brez njega, vendar je dejstvo, da število avtomobilov raste, 

prineslo tudi negativne posledice, kot so stres prometne gneče, zabasanost mestnih 

središč, prometne nesreče, onesnažena mesta. Vsaj delna rešitev preobremenjenosti 

cest in ljudi bi bilo kolesarjenje kot prometna strategija.  
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Kuščer (Cigale et al., 2002) pravi, da mora Slovenija na državni ravni sprejeti kolesarjenje 

kot pomemben del prometne strategije – tako s stališča varovanja okolja in zdravja ljudi 

kot neoviranega prometa. Vendar pa se ljudi brez primerne spodbude, dobro urejenih 

kolesarskih poti in razumne davčne politike ne bo odvadilo od njihove sedanje motorne 

mobilnosti. 

 

V Sloveniji je infrastruktura kolesarskih poti na zelo nizki ravni, če jo primerjamo z 

ostalimi državami razvite Evrope, kar je očiten dejavnik za nizko stopnjo kolesarjenja pri 

nas. Poglaviten razlog za to je slaba kolesarska infrastruktura, ki bi, če bi jo izboljšali, zelo 

pripomogla k odločanju ljudi za kolesarjenje, saj že majhne izboljšave, prilagoditve in 

posodobitve dokazano  ugodno vplivajo na povečanje števila kolesarjev. 

 

Veliko težavo predstavljajo mestne kolesarske poti oz. infrastruktura v mnogih naseljih 

na splošno, saj so kolesarske poti urejene le nekaj kilometrov, potem pa se nenadoma 

končajo ali pa jih sploh ni. Poti so tudi slabo označene in nepregledne, kar kolesarje 

ogroža na njihovi poti, prav tako pa pešce, ki se nemalokrat znajdejo na istih poteh kot 

kolesarji, ali pa so ti primorani voziti po cesti skupaj z motornimi vozili. Površine za 

kolesarje so slabo vzdrževane in neurejene, kar skupaj z ostalimi dejavniki vsekakor 

ogroža varnost kolesarjev in pešcev.  

 

Z izboljšanjem kolesarske infrastrukture in večjim medsebojnim spoštovanjem med 

vsemi udeleženci v prometu, tako motornimi vozili kot kolesarji in pešci, bi se število 

kolesarjev izdatno povečalo, saj bi se počutili varnejši na svoji poti. Prav tako bi bilo 

dobro poskrbeti za varnost koles, ko jih kolesarji ne uporabljajo, saj so sedanja parkirišča 

neurejena in povečini neprimerna in nevarna za kolesa. Več bi moralo biti nameščenih 

stojal za kolesa ali pa urejenih kolesarnic, ki bi bile varovane. Največji problem 

predstavljajo parkirišča pred šolami, pri trgovinah, gostiščih in poslopjih državnih 

organov, ki so zelo kritična. Če upoštevamo, da so za zaposlene, ki prispejo na delo z 

avtomobili, parkirišča zelo dobro urejena in varovana, to sploh ne predstavlja prevelike 

zahteve, da bi poskrbeli tudi za stranke, ki bi morebiti prispele s kolesom (Cigale et al., 

2002). 
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Kolesarjenje na srednje razdalje (Cigale et al., 2002), tj. do 20 kilometrov, postaja znova 

pomembno. Različni prebivalci, ki prihajajo iz širše okolice v mesta zaradi zaposlitve, 

šolanja ali potreb po oskrbi, bi z veseljem uporabili kolo (samostojno ali v kombinaciji z 

vlakom), če ne bi bilo to nevarno ali kako oteženo, na primer z neprimernimi voznimi 

redi, pretiranimi cenami za prevoz koles z vlakom itd. 

 

Kolesarjenje na dolge razdalje (Cigale et al., 2002) je zanimivo predvsem kot turistična 

oblika. V državah, ki usklajujejo turizem in promet, so v zadnjih letih potegnili ali označili 

na stotine kilometrov novih kolesarskih poti. Na marsikaterem tujem avtomobilu v smeri 

proti turističnim krajem vidimo, da vozijo s seboj kolesa. Tako se kolesarjenje razvija 

vštric s sodobnim turizmom. Slovenija je tako rekoč idealna za kolesarski turizem, vendar 

nima niti ene dolge označene kolesarske poti na obstoječih cestah, kaj šele da bi imela 

samostojne poti ločene od cest. Da bi to uredili, bodo morali sodelovati občine, 

pokrajine in država. 

 

Kolo je okolju najbolj prikladno vozilo. Njegova konstrukcija se kljub številnim poskusom 

ni spremenila že vrsto let. Kolo bo v prihodnje sredstvo prihodnosti v smislu sodobne 

mobilnosti. Ob uresničitvi vizije kolesarjenja bodo kolesa v mestih množična in tako 

samoumevna, kot so zdaj avtomobili. Urban Červek (2013) meni, da bodo prevažali 

otroke v vrtec, večji se bodo sami vozili v šole, starejši se bodo posluževali koles na 

električni pogon. Kot vidimo v nekaterih kolesarsko najrazvitejših državah Skandinavije 

in Beneluksa, je ta prihodnost že tukaj. 

 

1.5 Električno kolo 

 

Električna kolesa že lep čas niso novost, so pa postala že zelo dovršena tako glede 

podpore kolesarju kot dosega, ki lahko v idealnih okoliščinah preseže sto kilometrov. Za 

mesta so bolj čista, omogočajo premagovanje dolgih razdalj, pomagajo slabotnejšim in 

bi lahko nadomestila mopede (Krbavčič, 2014). 

 

Morebiti e-kolesa niso zanimiva za športno aktivne ljudi v najboljših letih, lahko pa 

začasno dodajo ali povrnejo moč slabotnejšim, starejšim in vsem, ki se ne želijo prepotiti. 
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Praktična so za vožnjo po mestu in lahko zaradi izjemnega dosega ljudem približajo 

poprej nedosegljive izletniške točke. Kondicija njihovih uporabnikov se v trenutku 

potroji, kar lahko vzbudi nov apetit po aktivnem kolesarstvu (Krbavčič, 2014). 

 

Električno kolo je varčno, okolju prijazno vozilo, ki ne izpušča nobenih emisij in ne 

povzroča hrupa. Je idealno prevozno sredstvo za vsakodnevno vožnjo v službo, saj nam 

prihrani čas, ki bi ga z avtomobilom zapravili v zastojih ali pri iskanju parkirnega prostora, 

poleg tega pa z električnim kolesom prihranimo veliko denarja, saj nas 1.000 km vožnje 

stane le 1 €. Če električno kolo uporabljamo kot vsakodnevno prevozno sredstvo, nam 

prihrani tudi čas, ki bi ga sicer zapravili za rekreacijo na sobnem kolesu. Zaradi 

sproščujoče in prijetne vožnje, ne glede na vzpon ter vročino v poletnih mesecih, so 

električna kolesa idealno prevozno sredstvo za ljudi s šibkejšim zdravjem, srčne bolnike 

ter starejše ljudi. (»Električno kolo«, b.d.). 

 

Električna kolesa so vozila prihodnosti. Olajšajo vam vožnjo in pomagajo premagovati 

klance in razdalje, ki jih sicer ne bi zmogli. Električna dvokolesna vozila niso samo 

ekološka in varčna, temveč so izreden pripomoček ljudem, ki imajo kakršnokoli motnjo 

ali težavo pri premikanju ali hoji. Zlasti starejši ljudje kmalu po nastanku težav opustijo 

uporabo kolesa, pretežno zaradi težav premagovanja klančin, ko noge ne »zdržijo« več. 

Katerikoli tip kolesa pa je mogoče z malo spretnosti predelati v električno, saj so vsi 

konektorji in povezovalni kabli že izdelani. S tako predelavo lahko uporabniki še naprej 

uporabljajo kolo, ki so ga navajeni in jim ni treba kupovati dragega serijskega 

električnega kolesa. (»Ekolo«, b.d.). 

 

Električna kolesa za svoje delovanje uporabljajo več vrst baterij:  

 svinčene baterije (SLA); 

 nikelj-kadmijeve baterije (Ni-Cad); 

 nikelj-metal-hibridne baterije (N-MH); 

 litij-ionske baterije (Li-ion); 

 litij-železo-fosfatne baterije (LiFePO4). 
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Baterije se razlikujejo po teži, kapaciteti, številu polnjenj in napetosti. Svinčene baterije 

se odlikujejo po vzdržljivosti in dolgi življenjski dobi. So ciklični akumulatorji, ki prenesejo 

globoke praznitve. V zadnjem času pa se čedalje bolj uveljavljajo Li-ion baterije za 

električna kolesa. Li-ion akumulatorji za električna kolesa imajo celo vrsto prednosti pred 

svinčenimi. LiFePO4 akumulatorji imajo več kot 2.000 ciklov, kar pomeni vsaj trikrat 

daljšo življenjsko dobo kakor svinčeni. Li-ion baterije so kar 60 % lažje od svinčenih, poleg 

se tudi dvakrat hitreje. Li-ion baterija za električno kolo je dolgotrajnejša, ima večji 

doseg, te baterije pa je tudi možno obnoviti in tako prihraniti pri nakupu nove. Li-ion 

baterijo je priporočljivo električno dopolniti še preden je izčrpana, saj tako podaljšamo 

življenjsko dobo akumulatorju (»Električno kolo in električni skuter«, b. d.).  

 

1.5.1 Zgodovina električnih koles 

 

Električna kolesa so se prvič pojavila v poznih 90. letih 19. stoletja. 31. decembra 1895 

je Ogden Bolton, Jr., prvič patentiral kolo na baterijski pogon z enim električnim 

motorjem na zadnjem kolesu, ki je bil brez prestav in je izkoristil 100 amperov iz 10-

voltne baterije. Leta 1897 je Hosea W. Libbey pridobil patent za električno kolo, na 

pogon z dvojnim električnim motorjem, ki se je nahajal pod osjo kolesa. Ena polovica 

baterije je bila uporabljena za kolesarjenje po ravnini, obe polovici pa pri vzponih. 

Baterija se je polnila iz rezervoarja pod sedežem. V naslednjih letih se je na področju 

električnega kolesa zvrstilo ogromno sprememb in napredkov, od postavitve motorja do 

dodajanja pedal in izboljševanja moči in polnjenja baterij. Leta 1992 je Vector Services 

Limited ponudil praktično električno kolo, imenovano Zike. Zike je 115 cm dolgo in 100 

cm visoko kolo, ki tehta skoraj 11 kg in vzdrži uporabnika, ki tehta do 108 kg. Brez 

poganjanja pedal lahko Zike vozi do ene ure. Kadar upravlja le večino dela, se njegovo 

delovanje podaljša za dodatne pol ure, kadar pa  uporabnik Ziku pomaga pri vzponih in 

naporih, lahko deluje tudi do tri ure (Morchin & Oman, 2006, str. 3–6). 
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1.5.2 Uporaba električnega kolesa 

 

Električno kolo ima zelo raznovrstno uporabnost, saj omogoča rekreacijo, prevoz na 

delo, dostavo dobrin in vzpostavljanje komunikacije z odročnimi kraji (Morchin & Oman, 

2006, str. 6).  

 

Nekaj dejstev o električnih kolesih in njihovi uporabnosti (»Električno kolo«, b.d.): 

 električno kolo je primerno za urbana in podeželska, hribovita področja; 

 nekateri modeli električnih koles obnavljajo energijo zaviranja; 

 največji navor dosežejo že pri nizkih hitrostih; 

 električno kolo je vozilo z visoko energetsko učinkovitostjo; 

 z električnim kolesom vožnja v klanec postane enaka vožnji po ravnini; 

 električna kolesa ne potrebujejo registracije ali drugih dovoljenj; 

 električno kolo je možno polniti prek navadne električne vtičnice, podobno kot 

mobilni telefon, ali pa z zeleno energijo iz obnovljivih virov. 

 

1.5.2.1 Rekreacija 

 

Električni pogon na kolesu omogoča tudi fizično šibkejšim, da prevozijo daljše relacije, 

kot bi jih sicer. Ne glede na vzpone in težavnost poti se odločijo za kolo, saj se zavedajo, 

da bo električno kolo prevzelo breme nase, če poti ne bodo mogli prevoziti z lastnimi 

fizičnimi sposobnostmi. 

 

1.5.2.2 Prevoz na delo 

 

V prometnih konicah se mestna središča napolnijo z osebnimi avtomobili, ki povzročajo 

zastoje, čakanje, nesreče, včasih tudi zamujanje na delovno mesto. Električno kolo je 

odlična rešitev, da se izognemo tem težavam in morda celo hitreje prispemo na delovno 

mesto. V primeru prenatrpanosti parkirnih prostorov in iskanja prostega parkirnega 

mesta nam električno kolo omogoča hitrejšo in učinkovitejšo rešitev, saj ga lahko 

pustimo v bližini delovnega mesta. Glede stroškov prevoza na delo je električno kolo bolj 



Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Univerzitetni študijski program 

 

       

Nejc Žmavc: Električna kolesa in njihov vpliv na turizem na Ptuju 28 
 

ekonomično, zlasti za krajše razdalje, saj se avto še ne ogreje, zato je poraba višja. Tudi 

javni prevoz je v primerjavi z električnim kolesom v večini primerov manj učinkovit zaradi 

občasne prenatrpanosti in možnosti zamude, na katero ne moremo vplivati; pri kolesu 

namreč sami razporejamo, kdaj bomo krenili in s kakšno hitrostjo bomo vozili na delovno 

mesto, pri javnem prevozu pa smo odvisni od ure odhoda in razporeditve postaj. 

 

Slabost električnega kolesa pri prevozu na delovno mesto so nepredvidljive vremenske 

razmere, saj se nemalokrat zgodi, da od doma krenemo v idealnih razmerah, na poti 

domov pa se pojavi ploha. Električno kolo je neprimerno zlasti v zimskem času, ko 

kolesarske poti niso očiščene. Če delamo na uglednem delovnem mestu, kjer se 

pričakuje urejenost (moška obleka, krilo, visoke pete itd.), se zna zgoditi, da je obleka 

pomečkana, umazana ali neprimerna zaradi vožnje s kolesom. Največji problem pa je 

seveda ranljivost električnih koles, saj so lahko precej lahka tarča za tatove, če jih 

nimamo pod stalnim nadzorom ali primerno zavarovanih oz. priklenjenih. 

 

1.5.2.3 Dostava 

 

Dostava manjših predmetov je z električnim kolesom bolj funkcionalna, saj se izognemo 

prometu in pridobimo na času. Še posebej je primerna za poštarje, saj hitro in enostavno 

raztovorijo in dostavijo pošto. V Nemčiji so zaradi staranja poštnih delavcev iz običajnega 

kolesa presedlali na električno kolo in tako so tudi starejši delavci obdržali delovna 

mesta. Neko podjetje v Šanghaju na primer električna kolesa uporablja za dostavo pic 

(Morchin & Oman, 2006, str. 7). 

 

1.5.2.4  Vzpostavljanje komunikacije z odročnimi kraji 

 

V krajih, ki so od mestnih središč bolj oddaljeni, so električna kolesa priročna predvsem 

za mlajše voznike, ki še nimajo možnosti opravljanja izpita za osebno vozilo in s tem 

pridobijo lažji prevoz v mesto, šolo, izvenšolske dejavnosti, šport itd. S tem pa 

razbremenijo starše obveznosti, ki jih te dejavnosti zahtevajo. Primerna so tudi za 

starejše občane, saj jim nudijo športno aktivnost po njihovih zmožnostih. Prednost 

električnega kolesa v odročnih krajih je tudi v tem, da se v primeru popravljanja cestišča, 



Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Univerzitetni študijski program 

 

       

Nejc Žmavc: Električna kolesa in njihov vpliv na turizem na Ptuju 29 
 

morebitnih cestnih zaporah, poškodovanem cestišču, kolo neovirano pripelje do cilja in 

je primerno za kraje, ki sicer niso dostopni z vozilom. 

 

1.5.3 Prihodnost električnih koles 

 

Kljub številnim razpoložljivim virom smo ljudje na splošno še vedno premalo ozaveščeni 

glede stroškov prevoza in onesnaževanja zraka, saj marsikomu to ni pomembno, vendar 

se bo moral ta trend tudi pri nas spremeniti. Ekonomija, stroški derivatov, 

onesnaževanje zraka in podobne spremembe bodo pripomogle, da se bodo ljudje začeli 

obnašati bolj odgovorno do narave, biti bolj zeleni, uporabljati alternativne vire, kot je 

na primer tudi električno kolo. Ljudje že sedaj dobro poznajo električna kolesa, vendar 

se raje odločajo za manjše električne skuterje kot za električna kolesa, saj so ta neke 

vrste novost in se nenehno izboljšujejo in spreminjajo, ljudje pa niso radi testni zajčki, 

čeprav je literature o električnih kolesih več kot dovolj, zlasti na internetu. V Ameriki se 

je pojavil nov produkt imenovan Segway, ki bi lahko bil konkurenčen električnim 

kolesom. To je elektromehaničen stabiliziran skuter, ki se vozi stoje, ima dve kolesi in 

krmilo. Narejen je bil za vožnjo po coni za pešce. Njegova pomanjkljivost je, da je drag in 

v Evropi še dokaj nedostopen. Segway je težek 36 kg, njegova maksimalna hitrost pa 

dosega 19 km/h in lahko prevozi do 18 km (Morchin & Oman, 2006, str. 18–19). 

  

1.5.4 Zakoni in predpisi, ki urejajo električna kolesa 

 

Pod električna kolesa, ki jih ni treba homologirati, spadajo kolesa, ki imajo največjo moč 

0,25 kW. Ko vozilo doseže 25 km/h ali več, ne da bi voznik poganjal pedala, se vozilo ne 

smatra več kot električno kolo ampak kot kolo z motorjem in ga je treba homologirati.  

 

V Ameriki bodo kmalu stopili v veljavo državni zakoni, pravila in predpisi, kar pomeni, da 

bo lahko vsaka država po svoje določala pravila, trase, hitrosti in zavarovanja za 

električna kolesa. Nekatere države bodo lahko zahtevale tudi pregled in certifikat za 

električno kolo, nekatere bodo lahko električno kolo definirale kot motorno kolo. V tem 

primeru bi morali vozniki električnih koles za vozniško dovoljenje pisati pisni test in 
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opraviti izpitno vožnjo. Električnih koles pa za zdaj v večini primerov še ni treba 

registrirati ali imeti zanje licence (Morchin & Oman, 2006, str. 20–21). 

 

Kolesa na električni pogon, kjer motor zagotavlja električno moč tudi nad 25 km/h so 

uvrščena v skupino koles z motorjem. V vseh državah članicah uvrstitev med kolesa z 

motorjem vključuje obvezno nošenje čelad, obvezno zavarovanje in starostno omejitev, 

v nekaterih primerih pa tudi številko registrske tablice in vozniško dovoljenje.  

 

1.6 Stanje okolja in prometa v Sloveniji 

 

Slovenija je podobno kot večina razvitih držav pred pomembno razvojno dilemo. Po eni 

strani želimo zagotoviti visoko raven dostopnosti in mobilnosti, po drugi strani pa se 

izogniti njunim negativnim učinkom. Promet nam je po eni strani v pomoč, po drugi pa 

škoduje (Plevnik, 2008, str. 6). 

 

Zaradi gradnje avtocest in zagate okoli mestnih središč ob povišanih prometnih konicah 

je promet vedno aktualna tema. Promet se nezadržno povečuje, tehnika napreduje, 

industrija si prizadeva, da bi izdelovala vozila, ki porabijo manj goriva, bio gorivo, vendar 

je to premalo za izboljšanje razmer. Še vedno ostajajo nesorazmerja in pojavi, ki nas 

vznemirjajo, saj onesnaževanje zraka ni nič manjše, prav tako ne pritisk na obdelovalna 

in druga zemljišča, še vedno pa je v veliki meri premalo koriščen javni promet, kar bi 

morda razbremenilo vsaj mestna središča (Cigale et al., 2002). 

 

Slovenijo zaznamujeta nadpovprečna rast cestnega motornega prometa ter zmanjšanje 

železniškega in javnega potniškega prometa, katerih ponudba je vse bolj 

nekonkurenčna. Stopnja motorizacije prebivalcev Slovenije že presega opremljenost z 

avtomobili marsikatere razvitejše stare članice EU, s čimer se povečuje tudi njihova 

uporaba (Plevnik, 2008, str. 6). 

 

Podnebne spremembe so najaktualnejša okoljska posledica prometa. Slovenija se je 

skupaj z drugimi članicami EU zavezala za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov v 

skladu s Kjotskim protokolom. Kljub temu so se izpusti v zadnjih dvajsetih letih podvojili. 
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Očitno je, da bo cilje Kjotskega protokola težko doseči, še posebej zahtevno pa bo 

obvladovanje izpustov iz prometa, kjer bodo potrebne nadaljnje tehnološke izboljšave 

vozil in umirjanje prometnega povpraševanja (Plevnik, 2008, str. 6). 

 

V Sloveniji znamo energetske projekte uspešno voditi in razvijati, kar kaže na to, da se 

slovenska energetika uspešno prilagaja novim izzivom in zahtevam in skriva velik 

potencial. Energetika postavlja temelj družbe in njene blaginje. Če nam bo uspelo 

zagotoviti njeno konkurenčnost, bo konkurenčno tudi slovensko gospodarstvo, zato je 

treba spodbujati gospodarsko-razvojne projekte na tem področju in njihov sinergijski 

učinek.  

 

1.7 Posnetek obstoječega stanja – Kopenhagen 

 

1.7.1 Kolesarjenje na Danskem 

 

Danska je zaradi svojih ravnic zelo preprosta za kolesarjenje. Le redki vzponi in spusti 

omogočajo prav vsakomur, da se preizkusi v kolesarjenju kot vsakodnevnem opravilu ali 

kot dobro izkoriščeno, nizkocenovno, praktično in turistično prevozno sredstvo. Po 

državi ima več kot 11.000 km dobro označenih kolesarskih prog, ki se med seboj 

prepletajo, tako da se z lahkoto preusmerimo z ene na drugo in na tak način 

prekolesarimo celotno državo. Proge so varne v primerjavi z drugimi državami, saj 

potekajo pretežno ob manjših, neprometnih cestah, med in v gozdovih ter stranskih 

poteh (»Visit Denmark«, b. d. a). Več kot milijon prebivalcev Danske uporablja kolesa za 

svoj dnevni transport, po čemer je Danska tudi znana po svetu. Ne glede na to, kako 

dobro urejeni so pogoji za kolesarjenje, pa se Danska kolesarska zveza še vedno bori za 

izboljšanje varnosti in celotne kolesarske mreže (»Danish Cyclists' Federation: Your entry 

to Danish cycling«, b. d.). 

 

Obvezna kolesarska oprema na Danskem se ne razlikuje močno od slovenske, zajema pa 

obvezen zvonec, beli odsevnik spredaj, rdeči odsevnik zadaj ter rumene odsevnike na 

pedalih in kolesih. Pri kolesarjenju v temi je obvezna še delujoča bela luč spredaj in rdeča 

zadaj. Po 15. letu starosti lahko v sedežih na kolesu prevažajo dva otroka, mlajša od osem 
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let, ki morata biti obvezno pripasana. Prav tako morata biti pripasana otroka v prikolici 

za kolo, v katerem lahko prevažajo otroka katerekoli starosti. Po predpisih morajo 

kolesarji voziti po desni strani ceste in obvezno uporabljati signalizacijo z roko, ko 

upočasnjujejo, zavijajo ali ustavljajo. Po zakonu čelada ni obvezna (»Visit Denmark«, b. 

d. b). 

 

Danska turistična društva organizirajo ogromno kolesarskih potovanj (gradovi, vojne 

znamenitosti, obmorska kolesarska pot), ki lahko trajajo en dan ali več, odvisno od 

sposobnosti. Omogočajo kratke ali daljše kolesarske oglede (105–650 km), ki potekajo 

po urejenih, večinoma asfaltiranih kolesarskih poteh (»Cycling in Denmark«, b. d.), ki so 

prikazane na Sliki 1. 

 

Slika 1: Danska kolesarska mreža 

 

Vir: »Cycling in Denmark, b. d.« 
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1.7.2 Kolesarjenje v Kopenhagnu 

 

Do Kopenhagna vodi ogromno poti, prav tako kolesarskih, v sklopu kolesarjenja po 

Danski. Seveda so to organizirani turistični ogledi, ki pa se jih lahko lotimo tudi sami, saj 

poti niso preveč zahtevne.  

 

Slika 2: Kolesarska mreža, ki pelje iz ali v Kopenhagen 

 

Vir: »Vejdirektoratet, b. d.« 

 

Kopenhagen je po kolesarski politiki zelo napreden. Ima več kot 350 km kolesarskih prog, 

ki so dvignjene nad ceste ostalega motornega prometa in zato tudi veliko varnejše. 

Nekateri odseki motornih cest so opremljeni celo z utripajočimi lučmi, ki opozarjajo 

avtomobile, ki zavijajo, na prihajajoče kolesarje in tako dodatno poskrbijo za varno 

vključevanje kolesarjev v motorni promet. Vse to seveda pripomore, da je Kopenhagen 

v očeh mnogih eno najboljših kolesarskih mest na svetu. To mu omogočajo mnoge 

prostorne kolesarske poti s široko kolesarsko mrežo in dobrimi povezavami, saj z vožnjo 

po mestu od severa do juga ali pa do različnih turističnih atrakcij ne porabimo veliko časa 

in truda. 

 

Izposoja kolesa je preprosta, ponudba pa je ogromna. V izposojevalnicah (rent-a-bike) 

se cene vrtijo okoli 10 € na dan oz. 50 € na teden, še cenejša pa je izposoja 

kopenhagenskega mestnega kolesa (Kopenhagen city bike), ki stane okoli 3 € na uro, 
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izposoditi in vrniti ga je mogoče po celem mestu, ima pa tudi vgrajen sistem GPS. Dobro 

urejen je tudi ves ostali mestni transport, kot sta S-vlak ali podzemna železnica, na 

katerega lahko kolo seveda vzamemo zraven, le da nekateri zahtevajo za kolo dodatno 

plačilo, na nekaterih pa je vnos brezplačen (»Visit Denmark«, b. d. c).  

 

Posebnost v Kopenhagnu je tako imenovan (zaradi sponzorstva mesta pri njegovem 

razvijanju) Copenhagen Wheel, izboljšana različica slovenskega kolesa FlyKly. Gre za 

običajno kolo, na katerega namestimo zadnje kolo z vgrajenim električnim motorjem in 

že se spremeni v električno kolo. Na voljo je v treh različicah (26-palčno, 27-palčno in 

700C), pri njegovem razvoju pa so sodelovali tudi slovenski raziskovalci (Grilc, 2014). 

 

Slika 3: Motor Copenhagen Wheel-a 

 

Vir: »The Future Is Here: The Copenhagen Wheel Turns Bicycle into Hybrid Electric 

Vehicle, b. d.« 

 

Uporaba Copenhagen Wheel-a je zelo enostavna, saj se upravlja kar prek aplikacije na 

pametnem telefonu, ki se ga namesti na krmilo kolesa. Motor se kar sam prilagaja naši 

vožnji in se samodejno vklopi, ko je to potrebno. Kadar vozimo po klancu navzgor, motor 

deluje intenzivneje, kadar pa vozimo po ravnini ali klancu navzdol, pa se samodejno 

izklopi in tako prihrani energijo. Kolo je na voljo v 250- ali 350-vatni različici in ga poganja 

baterija, ki jo je mogoče napolniti prek električne vtičnice. Prav tako se polni pri vožnji 

po klancu navzdol ali pri zaviranju. Baterija ima zmogljivost do 50 kilometrov, najvišja 
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hitrost, ki jo lahko kolo doseže, pa znaša 32 km/h. Kolo ima napredno tehnologijo 

zaklepanja, saj se samodejno zaklene, ko je telefon, na katerega se poveže prek 

tehnologije Blootooth, izven dometa. V primeru kraje tehnologija samodejno pošlje 

besedilno sporočilo na telefon in tako uporabnika obvesti o lokaciji kolesa. Kolo ima tudi 

senzorje za merjenje hrupa in kakovosti zraka, trenutne hitrosti in prevožene razdalje 

ter trenutne temperature in vlažnosti okolice (Grilc, 2014). 

 

Slika 4: Copenhagen Wheel v uporabi 

 

Vir: »Update on the Copenhagen Wheel, b. d.« 

 

Copenhagen Wheel je torej zelo preprost za uporabo in zato primeren za vse generacije 

in namene, tako osebne kot turistične, za vsakodnevno ali občasno uporabo, predvsem 

pa je pomembno, da je njegova uporaba nizkocenovna in vsestranska. Uporabljajo ga 

tudi turistične agencije v Kopenhagnu, saj je postal prava znamenitost in atrakcija mesta. 

V ponudbi so različni aranžmaji, kjer si kolo lahko izposodimo pri njih ali uporabimo 

svojega, nudijo pa zasebne ali vnaprej organizirane turistične oglede do največ 5 

potnikov. Pot traja od 1 do 3 ur, odvisno od znamenitosti, ki si jih želimo ogledati, po 

želji pa ogled prilagodijo tako, da obiščemo kotičke, ki jih sami predlagamo (»Bycicle 

tours«, b. d.). Cena ogleda znaša okoli 30 do 150 €, odvisno od tega, koliko časa traja in 

ali je vnaprej načrtovan, zasebno voden ali individualno zastavljen (»Copenhagen bike 

tours«, b. d.).  
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2 Posnetek obstoječega stanja 

 

2.1 Ptuj 

 

Ptuj, slikovito umeščeno mesto na bregovih Drave, je polno spomenikov, ki pričajo o 

njegovi dvatisočletni zgodovini. Prva izpričana naselbina je na tem območju nastala že 

leta 69 n. št. kot samoupravna rimska enota Colonia Ulpia Traiana Poetovio. V času 

največjega razcveta je v njej živelo 40.000 prebivalcev in je bilo največje rimsko naselje 

na ozemlju današnje Slovenije. V srednjem veku je mesto cvetelo pod oblastjo 

avstrijskega plemstva in salzburških nadškofov. Njegov vpliv so najprej oslabili vdori 

osmanskih Turkov in nato požari v 17. stoletju. Ob koncu 18. stoletja je bil Ptuj le 

podeželsko mesto, tako kot ga obiskovalec oceni tudi danes (Bousfield & Stewart, 2013, 

str. 178).  

 

Že ob nastanku mesta mu je bila zaradi pomembne lege določena usoda, da si je ob boku 

velikih mest delil zgodovinsko pomembne dogodke evropskih razsežnosti. Ta usoda je 

Ptuj, sicer slovensko najslikovitejše mesto, obdarila z najbogatejšo dediščino preteklosti. 

Zaradi pomembne lege mesta pa so naravne danosti povzročile, da je zrasla prometno, 

strateško in gospodarsko pomembna naselbina, ki je odigrala opazno zgodovinsko vlogo 

tako na področju politike in uprave kot umetnosti in kulture (Brence, 1996, str. 9).  

 

Ptuj je nastal ob Dravi na takrat pomembnem križišču poti iz Sredozemlja v Podonavje. 

Svoj prvi razcvet je mesto doživelo že v antični Petovioni, o čemer pričajo številne 

arheološke najdbe. Občudovana urbanistična podoba mesta je nastala v srednjem veku, 

ko je Ptuj dosegel svoj drugi vzpon. Grad, dominikanski in minoritski samostan ter 

proštijska cerkev so samo najpomembnejše stavbe, ki pričajo o duhovno in materialno 

bogatem bivanju prednikov na tem območju. Dediščina preteklih stoletij bo ob ogledu 

Ptuja, najstarejšega mesta na slovenskem Štajerskem, očarala še tako zahtevnega 

obiskovalca. V ptujski okolici je obilo možnosti za izlete v nedotaknjeno naravo, 

razprostrto med Ptujskim in Dravskim poljem, zamejeno s slikovitimi Slovenskimi 

goricami in Halozami (Brence, 1996, str. 7). 
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Mesto je ob nastanku imelo pomembno lego ter določeno usodo, saj je bilo večkrat 

vpleteno v zgodovinske dogodke evropskega pomena. Ta zanj pomembna usoda je 

mesto Ptuj obdarila z najbogatejšo dediščino preteklosti. 

 

2.1.1 Turizem 

 

Turizem je splet dejavnosti oseb, ki potujejo in bivajo v kraju zunaj svojega običajnega 

okolja zaradi preživljanja prostega časa, sprostitve, poslov ali drugih razlogov, in sicer 

najmanj en dan (z najmanj eno prenočitvijo), vendar ne več kot eno leto (365 dni) brez 

prekinitve. (»Turizem«, b. d.). 

 

Turizem vsi štejemo za prodorno razvojno panogo, ki pospešuje naš izvoz in prihodke. 

Znaten del osebnega prometa je turističnega in izletniškega značaja. To je množična 

aktivnost, ki se ne odvija enakomerno, poteka v različnih smereh in zaradi nihanj 

prispeva tudi k prometnim konicam in zastojem. Ker imajo turistična potovanja in 

izletništvo tako zdravstveni kot kulturni pomen, to tudi prispeva k okoljskem 

ozaveščanju. Spodbujajo se sprehodi, pohodi in kolesarjenje, ki so izraz posebnega 

odnosa do narave. Toda potovanja se, če izvzamemo kolesarjenje na dolge proge, 

opirajo na osebni ali javni promet (Cigale et al., 2002). 

 

Turizem je vedno pomembnejši in uspešnejši (Cigale et al., 2002) v turističnih krajih, ki 

se zavedajo, da je narava omogočila nekaj, kar je treba znati izkoristiti in hkrati varovati. 

Prav tako je pomembno, ali turisti pripotujejo varno in v prometno urejeno okolje. S 

problemi prometa in parkiranja posegamo v življenje prebivalcev, zato je usklajevanje 

med organizatorji turizma in lokalnimi dejavniki nujno. Del turističnega prihodka 

predstavljajo tudi prodano blago in storitve, ki jih plačajo turisti. 

 

S turističnega vidika bi bilo dobro tržiti predvsem naše blago in storitve, hkrati pa tudi 

znanje, občudovanja vredno naravno in kulturno dediščino, lepe razglede in tisto 

žlahtnost turizma, ko se gost popolnoma preda užitkom v okolju in se razbremeni 

pritiskov, ki se vršijo nad njim v vsakdanjem vrvežu (Cigale et al., 2002).  
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Turizem se razvija ob dobro razviti gospodarski dejavnosti, trgovinah in industriji, tam 

kjer lahko ljudje dobro živijo, se zabavajo in poslovno sodelujejo. Turisti imajo radi 

razvedrilo in oglede znamenitosti, kjer bodo našli veliko novih in poučnih stvari. 

Promocijo mesta in širšega okolja si lahko ogledajo na okolju prijazen način (električnimi 

kolesi), s katerim krepimo lokalno identiteto, zdravje in skrbimo za okolje. 

 

Turistično-informativni center Ptuj letno obišče okoli 15.000 obiskovalcev, predvsem jih 

zanima kulturna dediščina, saj je večina obiskovalcev seznanjena s tem, da je Ptuj 

najstarejše mesto v Sloveniji. Muzejske zbirke v ptujskem gradu so že vrsto let najbolj 

obiskane zbirke v Sloveniji. Obisk mesta konstantno narašča, v zadnjih letih se je malce 

spremenilo le razmerje med domačimi in tujimi turisti v korist domačih. Večina turistov 

iz tujine prihaja iz Nemčije, Avstrije, Italije in Nizozemske. Lani je Ptuj obiskalo 56.000 

turistov, ki so v mestni občini opravili skupno 136.000 nočitev. 

 

2.2 Transportna politika 

 

Kolo je prevozno sredstvo, ki je dosegljivo vsakomur. Z njim ne onesnažujemo okolja, 

pomagamo ohranjati zdravje, varčujemo z denarjem (stroški goriva) ter skrbimo za 

zdravje in svoje kalorije. Smiselno ga lahko izkoristimo za vsakodnevne opravke in 

trening ter kot idealno priložnost, da bolje spoznamo okolico. 

 

Transportna politika je bila na začetku zamišljena samo kot eden od elementov politike 

transporta EU. Vsaka od članic EU je imela svojo transportno politiko, ki se je razlikovala 

od države do države, vendar je transportna politika postajala vse bolj pomembna tudi 

izven svojih meja, saj so posledice na globalni in regionalni ravni postajale vse 

pomembnejše. Cilj transportne politike EU je, da bi izboljšala delovanje njenega 

notranjega tržišča ter zagotovila varnost, lažjo dostopnost in kvaliteto transportnih uslug 

ter zaščito za uporabnika teh uslug.  
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2.3 Raziskava 

 

2.3.1 Namen in cilji raziskave 

 

Namen diplomske naloge je prikazati električno kolo kot alternativni vir oziroma dobro 

naložbo za prihodnost in zamenjavo za številna prevozna sredstva, saj ima svoje 

prednosti kot tudi slabosti. Pripomore k čistemu okolju in izboljša fizično pripravljenost 

in gibljivost ljudi. Namen je ugotoviti, ali bi turistična ponudba z električnimi kolesi 

pritegnila več pozornosti turistov, kakšna so njihova pričakovanja in zahteve in ali bi bili 

pripravljeni z električnimi kolesi raziskati mesto Ptuj, njegove znamenitosti in okolico. 

 

2.3.2 Obdelava podatkov in rezultati raziskave 

 

V raziskavi je sodelovalo 106 Slovencev. Iz empiričnih podatkov smo ugotovili, da je v 

raziskavi sodelovalo 49 (47 %) moških in 56 (53 %) žensk. Od skupnega števila 

anketirancev jih 62 (59 %) prihaja iz Ptuja in okolice (do 10 km), 43 (41 %) pa ne. Eden 

od anketirancev ni opredelil, od kod prihaja. 

 

Slika 5: Starost anketiranih 

 

Vir: Osebni vir 

 

Na osnovi dobljenih empiričnih podatkov ugotavljamo, da je 42 (41 %) anketirancev 

starih do 24 let, 40 (38 %) anketirancev je starih od 25 do 39 let, 12 (11 %) anketirancev 

do 24 let

od 25 do 39

od 40 do 54

od 55 do 65

od 66 in več
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je starih od 40 do 54, 6 (6 %) od 55 do 65 let ter 4 (4 %) 66 let in več. Dva od anketirancev 

se nista opredelila glede starosti. 

 

Slika 6: Status anketiranih 

 

Vir: Osebni vir 

 

Iz empiričnih podatkov smo ugotovili, da je 52 (49 %) anketirancev učencev, dijakov ali 

študentov, 38 (36 %) zaposlenih, 8 (8 %) nezaposlenih in 7 (7 %) upokojencev. Eden od 

anketirancev se ni opredelil glede statusa. 

 

Slika 7: Ptujčani in ostali o porasti turistov 

 

Vir: Osebni vir 
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Na osnovi dobljenih empiričnih podatkov na vprašanje, ali bi dodatna ponudba izposoje 

električnih koles na Ptuju privabila več turistov, ugotavljamo, da se 59 (56 %) 

anketirancev s tem strinja, od tega jih 35 prihaja s Ptuja, 24 pa ne. 6 (6 %) anketirancev 

se ne strinja, od tega je 5 Ptujčanov in 1 ne, ter 40 (38 %) jih ne ve, od tega je 22 Ptujčanov 

in 18 anketirancev, ki niso s Ptuja. 

 

Slika 8: Ali kdaj kot turisti uporabljate električna kolesa? 

 

Vir: Osebni vir 

 

Na vprašanje, ali kdaj kot turisti uporabljajo električna kolesa, je 15 (14 %) anketirancev 

odgovorilo da jih uporabljajo vedno, kadar je takšna ponudba na voljo, 80 (76 %) jih je 

odgovorilo, da ne, ker še takšne ponudbe niso imeli, 10 (10 %) pa jih je odgovorilo, da 

ne in jih tudi ne bi želeli uporabljati. 

 

Slika 9: Ali je na Ptuju turistična ponudba, ki vključuje izposojo električnih koles? 

 

Vir: Osebni vir 
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Anketiranci so odgovorili tako, da nihče ni odgovoril z odgovorom da, 30 (29 %) jih je 

odgovorilo z ne, 75 (71 %) pa jih ne ve. 

 

Slika 10: Ptujčani in ostali o ogledu mesta z električnim kolesom 

 

Vir: Osebni vir 

 

Na vprašanje, ali bi anketirane zanimal ogled turističnih znamenitosti mesta Ptuj z 

električnim kolesom, jih je 88 (84 %) odgovorilo z da, od tega jih 50 prihaja s Ptuja, 38 pa 

iz ostale Slovenije. Za odgovor ne se je odločilo 17 (16 %) anketirancev, od tega je 12 

Ptujčanov, 5 pa ne. 

 

Slika 11: Koliko bi bili pripravljeni odšteti za celoten program vodenja ogledov z 

električnimi kolesi? 

 

Vir: Osebni vir 
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Ko smo jih vprašali, koliko bi bili pripravljeni odšteti za celoten program vodenja ogledov 

z električnimi kolesi, je 57 (55 %) anketirancev odgovorilo, da 10 €, 40 (38 %) 

anketirancev bi dalo med 10 in 20 €, 5 (5 %) bi jih dalo med 20 in 30 €, 2 (2 %) pa 30 € in 

več. 

 

Slika 12: Ali bi kot občani mestne občine Ptuj koristili električna kolesa za lastne 

potrebe? 

 

Vir: Osebni vir 

 

Na osnovi dobljenih empiričnih podatkov ugotavljamo, da bi 30 (29 %) anketirancev 

uporabljalo električna kolesa za lastne potrebe, 26 (26 %) jih ne bi, 46 (45 %) pa mogoče. 

4 anketiranci so vprašanje pustili prazno. 

 

Slika 13: Cena izposoje električnega kolesa na dan 

 

Vir: Osebni vir 
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Na vprašanje, koliko bi bili pripravljeni odšteti za izposojo električnega kolesa na dan, je 

49 (47 %) anketirancev odgovorilo do 3 €, od 3 do 6 € bi dalo 36 (34 %) anketirancev, 5 

(5 %) bi jih dalo od 6 do 10 €, 15 (14 %) anketirancev pa si ga ne bi izposodilo. 

 

Slika 14: Izbira prevoznega sredstva za turistične namene 

 

Vir: Osebni vir 

 

Pri razvrstitvi od najljubšega do manj ljubših prevoznih sredstev za isto turistično pot se 

je kot najljubše prevozno sredstvo z 31 (29 %) glasovi znašla peš hoja, 22 (21 %) se jih je 

odločilo za za turistični vlakec, 19 (18 %) za električno kolo, 18 (17 %) za kolo, 9 (8 %) za 

najem avtomobila in 7 (7 %) za najem turističnega avtobusa. Drugo mesto sta s po 33 

(31 %) odgovori zasedla kolo in električno kolo, potem sledi turistični vlakec s 15 (14 %) 

glasovi, 12 (11 %) za hojo, 7 (7 %) za turistični avtobus in 6 (6 %) za najem avtomobila. 

Pod številko 3 je na prvem mestu električno kolo s 30 (28 %) glasovi, vsak po 21 (20 %) 

glasov sta dobila kolo in hoja, 14 (13 %) najem avtomobila, 12 (11 %) turistični vlakec in 

8 (8 %) turistični avtobus. Pod številko 4 je na prvem mestu s 35 (33 %) glasovi turistični 

vlakec, 18 (17 %) jih je dobilo kolo, 16 (15 %) električno kolo, 14 (13 %) najem avtobusa, 

13 (12 %) hoja in 10 (10 %) najem avtomobila. Pod številko 5 je 33 (31 %) anketirancev 

odgovorilo z najemom avtomobila, sledi jim turistični avtobus z 32 (30 %) glasovi, potem 

pa 16 (15 %) odgovorov za turistični vlakec, 13 (12 %) za kolo, 7 (7 %) za hojo in 5 (5 %) 

za električno kolo. Pod številko 6 kot najmanj priljubljeno prevozno sredstvo je z 38 

(36 %) glasovi turistični avtobus, 34 (32 %) najem avtomobila, 22 (21 %) hoja, 6 (5 %) 

turistični vlakec in vsak s po 3 (3 %) glasovi za kolo in električno kolo. 
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2.3.3 Interpretacija dobljenih rezultatov 

 

V kratki anketi smo želeli preveriti, v kolikšni meri bi električno kolo lahko vplivalo na 

turizem in koliko so ljudje pripravljeni na sprejemanje »novitet«, kot so električna 

kolesa. Izmed 106 anketirancev je sodelovalo 47 % moških in 53 % žensk. Glede na to, 

da smo za turistični projekt z električnim kolesom izbrali Ptuj, najstarejše slovensko 

mesto, prihaja 69 % anketirancev s Ptuja, ostalih 41 % pa iz drugih slovenskih krajev. 

Namen raznolikosti izvora prebivalstva je ugotoviti podobnosti med rezultati. Odgovori 

so med vsemi anketiranci precej podobni, ne glede na to od kod prihajajo, razlikujejo pa 

se predvsem po starosti anketirancev. 79 % anketirancev je starih od 1 leta do 39 let, 21 

% pa je starejših od 40 let in so precej zadržani oziroma nedovzetni za nove ideje.  

 

Ugotovili smo, da ljudje dobro poznajo električna kolesa, vendar v večini primerov le 

teoretično, v praksi pa zelo slabo, saj marsikdo še sploh ni poskusil vožnje z njimi. Od tod 

smo črpali zanimanje, ali anketiranci kdaj kot turisti uporabljajo električno kolo. Nekateri 

so se z električnimi kolesi že srečali in 14 % anketirancev jih uporablja, ostali pa 

električnih koles ne uporabljajo. Večina, kar 76 %, jih ne uporablja predvsem zato, ker se 

s tako ponudbo še ni srečala. Situacija je zelo verjetna, saj je v Sloveniji takih ponudb še 

zelo malo in bi morda posodobljena in inovativna ponudba električnih koles v ljudeh 

prebudila zanimanje in radovednost, kar bi jih spodbudilo, da bi ponudbo preizkusili in 

morda uporabljali tudi v prihodnje. V tujini je opaziti očitno razliko, predvsem v 

razvitejših državah, kjer tovrstne ponudbe niso neznanka. Na Nizozemskem in v Belgiji, 

kjer je teren zelo primeren za uporabo koles, je na vsakem vogalu, pred vsako trgovino 

in marsikje drugod opaziti polnilnice za električna kolesa, kolesarske poti so veliko bolj 

razvite, ločene in izpopolnjene, poleg tega pa se tudi veliko več ljudi odloča za nabavo 

električnega kolesa. Tudi turisti radi posegajo po električnih kolesih, saj so prava 

senzacija in počutijo se kot del kulture in tradicije. Tudi v Sloveniji električna kolesa niso 

noviteta, vendar pa je potrebno še ogromno infrastrukture, oglaševanja in spremenjene 

mentalitete, da bodo tudi pri nas ljudje bolj dovzetni za stvari, ki v tujini prebivalcem 

olajšujejo življenje in so del njihovega vsakdana. 
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Tudi v Sloveniji imajo številna mesta, kot na primer Ljubljana in Velenje, vzpostavljene 

kolesarnice za izposojo koles po celotnem mestu, vendar te ne vsebujejo električnih 

koles. Razlogi se morda skrivajo v strošku investicije in bojazni, da produkt ne bo 

izkoriščen. Vendar pa iz dneva v dan v Sloveniji raste število polnilnih postaj, saj je vedno 

več tudi zavednih oz. ozaveščenih ljudi, ki električna prevozna sredstva s pridom 

uporabljajo. Izkoriščajo dejstvo, da je elektrika cenejša od naftnih derivatov in ne 

onesnažuje okolja, ob tem pa prejmejo ugodnosti in subvencije s strani države, kar je 

precej pohvalno, saj s tem premikajo meje in ljudi ozaveščajo in pritegnejo k uporabi 

alternativnih virov. 

 

Na vprašanje, kako bi dodatna ponudba izposoje električnih koles na Ptuju vplivala na 

prihod večjega števila turistov, anketiranci niso podali prepričljivega odgovora, saj jih je 

kar 38 % odgovorilo z ne vem, 6 % pa je prepričanih, da ne bi imela posebnega vpliva. 

Morda anketiranci dvomijo v tako ponudbo, predvsem zaradi majhnosti mesta, saj 

večina ptujskih znamenitosti ni močno oddaljena. Znamenitosti bi si zlahka ogledali tudi 

peš ali z avtomobilom, zato so glede ponudbe in njenega doprinosa k turizmu skeptični. 

Ravno iz tega razloga smo v ponudbo vključili tudi spoznavanje naravnih znamenitosti v 

okolici, ki so za nekatere lepše od samega mestnega jedra in vsekakor vredne ogleda. 

Ljudje bi bili najverjetneje bolj pozitivno usmerjeni, če bi šlo za kakšno večje slovensko 

mesto, kot sta na primer Ljubljana ali Maribor, vseeno pa je 56 % anketirancev tudi za 

mesto Ptuj prepričanih, da bi dodatna ponudba izposoje električnih koles privabila več 

turistov. 

 

Na Ptuju ni turistične ponudbe, ki bi vključevala izposojo električnih koles, kar je 

odgovorilo tudi 29 % anketirancev, nihče od vprašanih ni prepričan, da obstaja, 79 % 

vprašanih pa ne ve, kako je s ponudbo električnih koles na Ptuju. Velik delež, kar 84 % 

anketiranih, bi v primeru obstoja takšne ponudbe zanimala vožnja z električnimi kolesi 

za ogled mesta Ptuj z okolico, 16 % pa ne. Procentualno gledano bi bila obravnavana 

ponudba na Ptuju precej smiselna. Ptuj je vsako leto oblegan s turisti, ki bi morebiti 

zaradi navade morebiti pa iz radovednosti želeli novo in za Slovenijo precej redko 

ponudbo turističnega ogleda mesta in okolice z električnimi kolesi. Ponudba bi seveda 

morala biti dobro oglaševana, da se jo opazi, morala bi biti finančno smiselna, da se 
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turisti ne bi odločali za ostala prevozna sredstva ali hojo, in pa vsekakor zanimiva, da bi 

tudi dober glas prinesel kakšnega uporabnika več. 

 

Slovenci električnih koles še niso navajeni, zato so tudi skeptični o taki ponudbi in bi 

morda zaradi tega zanjo tudi malo plačali. Malo več kot polovica anketiranih bi za tako 

ponudbo odštela do 10 evrov, 38 % od 10 do 20 evrov, kar nam namigne neko mejno 

ceno, ki bi jo za tako storitev lahko postavili. Anketiranci so povsem po pričakovanjih 

odgovorili, koliko je po njihovem mnenju vredna taka ponudba, in postavili realno ceno, 

ki pa je odvisna od tega, kaj vsebuje: če bi ogledu vključili še obed, bi temu primerno tudi 

zvišali ceno storitve, odvisna pa je tudi od dolžine in trajanja poti, saj nikakor ne moremo 

primerjati porabo in obrabo triurnega turističnega kroga s celodnevnim izletom. Če bi 

želeli, da se investicija v tak projekt čim hitreje povrne, bi bilo treba tehtno premisliti o 

postavljanju cene, saj si lahko ob previsoki ceni marsikdo premisli. Tudi iz tega razloga bi 

bilo smotrno pridobiti turiste iz razvitih držav, ki jim ni težko odšteti določenega zneska. 

 

Zanimalo nas je tudi, ali bi bila izposoja električnega kolesa zanimiva tudi za lastne 

potrebe in ne le v turistične namene. 45 % anketirancev je bilo neopredeljenih, saj so 

odgovorili z mogoče, 29 % bi jih uporabljalo, 26 % pa ne. Ponovno ugotavljamo, da bi 

bila taka ponudba uspešnejša v večjih mestih, vendar bi bilo po vzpostavitvi 

infrastrukture za električna kolesa vsekakor smotrno, da se jo čim bolje izkoristi, saj to 

pomeni tudi več dobička. Ravno zaradi tega bi bilo dobro pritegniti ne samo turiste, 

ampak tudi čim več lokalnih prebivalcev, ki bi električna kolesa uporabljali za vsakdanje 

potrebe. O taki ponudbi bi bilo treba dobro razmisliti, saj bi skoraj 50 % uporabnikov za 

izposojo električnega kolesa na dan odštela največ 3 evre. Po naših izračunih bi morala 

biti predvidena cena za izposojo električnega kolesa 6 evrov na dan, kar je pripravljeno 

odšteti le malo več kot 30 % vprašanih in vzpostavitev take ponudbe malce zavira. 

Seveda pa je treba upoštevati dejavnik, da so anketirani najverjetneje izbrali najmanjši 

možni znesek, ki so ga imeli na razpolago, in bi v primeru, da bi bil najnižji možni odgovor 

3–6 €, večina izbrala tega. Treba je pomisliti tudi na različna ekonomska ozadja 

anketirancev, saj bi nekateri vsekakor raje hodili peš, kot na dan zapravili 3 € ali več za 

nekaj, kar lahko imajo zastonj. Realno je ponudbo smiselno vzpostaviti ob ceni izposoje 

6 € na dan, vendar ni nujno, da bi se prijela. Kolesa so namreč tako ali tako na voljo za 
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turiste in škoda bi bilo, da ne bi bila na voljo tudi za lokalno prebivalstvo, kadar ne bi bila 

v uporabi. 

 

Ljudje so pripravljeni na ponudbo z električnimi kolesi, tako turistično kot v lastni režiji, 

na kar nakazujejo odgovori, da je za hojo in kolesom najljubše turistično prevozno 

sredstvo ravno električno kolo. Vsekakor se ljudje kot turisti radi gibajo, so neposredno 

na cesti in ulici ter v bližini znamenitosti, česar s turističnim avtobusom ali vlakcem ne 

morejo doživeti, zato sta tudi med manj priljubljenimi turističnimi prevoznimi sredstvi. 

Vsak kotiček v mestu je lažje dosegljiv peš ali s kolesom, zastoji niso ovira, izginejo 

problemi s plačevanjem parkirnin in iskanjem parkirnih mest, še posebej v mestu, ki ga 

obiskovalci ne poznajo, in prav ta odgovor nam da vedeti, da bi ljudje električna kolesa 

v turistične namene uporabljali, celo raje kot avtomobile, kar je dobro za našo ponudbo, 

za njih, kakor tudi za okolje in vse nas. 
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3 Prenova ali predlog rešitve problema 

 

3.1 Sinteza spoznanj 

 

Na podlagi teoretičnih spoznanj smo si v empiričnem delu naloge zastavili tri 

raziskovalna vprašanja, ki smo jih na osnovi dobljenih empiričnih podatkov tudi 

ovrednotili. 

 

T1: Ponudba električnih koles bi privabila več turistov, ki bi si želeli ogledati mesto Ptuj, 

znamenitosti in okolico. 

 

Ponudba električnih koles bi na Ptuj privabila več turistov, saj bi večina anketirancev 

izbrala vodeni turistični ogled mesta Ptuj, če bi imeli to možnost. Večina anketirancev 

meni, da bi taka ponudba izboljšala turizem na Ptuju in s tem privabila več turistov. Tako 

Ptujčani kot tisti, ki niso s Ptuja, bi si v večini radi ogledali turistične znamenitosti mesta 

z električnim kolesom, vendar pod pogojem, da taka ponudba ne bi bila dražja od 20 

evrov. 

 

T2: Električna kolesa bodo uporabljali tudi krajani mesta Ptuj za lastne namene in 

interese. 

 

Krajani mesta Ptuj bi vsekakor uporabljali električno kolo za turistične namene, za lastne 

namene in interese pa so še neodločeni. Morda bi pomemben dejavnik pri tem 

predstavljala cena uporabe, dostopnost kolesarnic ter v primerjavi z avtomobilom lažja 

dostopnost nekaterih področij. Cena uporabe na dan ne bi smela presegati 6 evrov, 

vsekakor pa bi bilo smiselno razmisliti o tedenskih in mesečnih rentah. Cena uporabe bi 

se nižala z višanjem voženj, to pomeni: več kot se vozimo, cenejša je karta najema. 

 

T3: Na Ptuju ni turistične ponudbe, ki bi vključevala izposojo električnih koles.  
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Na Ptuju ni turistične ponudbe, ki bi vključevala električna kolesa. Turistična ponudba z 

električnimi kolesi bi bila na Ptuju zelo dobrodošla, saj je Ptuj turistično mesto s 

številnimi znamenitostmi, vrednimi ogleda. Vedno večji pa je tudi trend zelenega načina 

življenja, skrbi za okolje in lastno gibanje, kar bi lahko turisti združili v eno z obiskom 

turističnih znamenitosti z električnim kolesom. 

 

3.2 Postavitev nove turistične proge z električnimi kolesi 

 

K varovanju okolja zelo pripomore zelena mobilnost. S ponudbo električnih koles želimo 

spodbuditi turiste in izletnike, da oglede z avtomobilom zamenjajo z ogledi z električnim 

kolesom in tako prispevajo k čistejšemu okolju. Električna kolesa so priročna tudi za 

vsakodnevne nakupe v mestu in za vožnjo v službo brez znojenja. Vožnja z njimi je manj 

naporna za tiste, ki kolesarjenja navkreber ne zmorejo, vendar se mu niso pripravljeni 

odreči. In nenazadnje lahko z njim uporabnik premaguje večje razdalje brez posebnega 

napora. (»S kolesom potujem, okolje varujem«, b. d.). 

 

Prevožena razdalja je predvsem odvisna od načina vožnje, teže kolesarja, modela kolesa 

in terena. Primer: osemdesetkilogramski kolesar bo z mestno vožnjo po ravnem 

terenu brez poganjanja prevozil približno 30 kilometrov. Ob pomoči poganjanja v 

razmerju 50 : 50 ima pred seboj vsaj 60 kilometrov. Vsako električno kolo rabi polnilno 

postajo, da se napolni za nemoten potek vožnje. Zaradi velikega dometa električnih 

koles potrebujemo samo eno polnilno postajo.  

 

Pri ogledu skupino spremlja slovenski vodič s predpisano licenco, ki skrbi za optimalen 

potek potovanja, vodi po izbranih poteh, opozori na skrite znamenitosti in predstavi 

deželo in ljudi. Za skupino nad pet članov je potrebna najava za boljšo in lažjo 

organizacijo. Vodič ima priročno orodje za manjša popravila, zemljevide in komplet prve 

pomoči, zato se lahko turisti brezskrbno prepustijo užitkom kolesarjenja. Pred pričetkom 

potovanja vodiči podajo vse potrebne informacije, ki jih obiskovalci potrebujejo za varno 

pot. Pot je dolga 24 kilometrov in jo je mogoče v celoti prevoziti na električni pogon brez 

dodatnega polnjenja. 
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Kolesarska pot se začne in konča pred mestno hišo, kjer bi stale tudi polnilnice za kolesa. 

Mestna hiša stoji v samem mestnem jedru, kamor turisti, ki pridejo na Ptuj, redno 

zahajajo, zato bi morda z dobro prepoznavnostjo ponudbe privabili tudi mimoidoče 

turiste, ki morda niso imeli namena uporabiti ponudbo z električnimi kolesi, pa nanjo 

naletijo, ko si ogledujejo mesto. Težavo za ogled mestnega jedra povzročajo predvsem 

nerazpoložljiva in plačljiva parkirišča (sicer v neposredni bližini), ki bi jih morali urediti za 

najavljene skupine (spontani uporabniki tako ali tako pridejo do jedra peš) bodisi s 

posebno označbo v avtomobilu, da so na ogledu s kolesi, bodisi z rezerviranimi 

parkirnimi mesti. 

 

Slika 15: Pot po mestnem jedru Ptuja 

 

Vir: Ptuj, b. d. 

 

Pot se torej začne pred mestno hišo, ki je bila zgrajena v slogu nemške pozne gotike, 

danes pa služi kot magistrat. Pred njenimi vrati se razprostira Florjanov trg s kipcem 

Florjana, ki so ga leta 1745 vaščani postavili, da bi jih obvaroval pred požari, ki so se vrstili 

takrat v okolici. 
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Slika 16: Mestna hiša Ptuj 

 

Vir: »Ptuj, b. d.« 

 

Pot nas vodi navkreber mimo Ptujskega gledališča, ki velja za eno najstarejših ohranjenih 

ptujskih hiš. Zraven gledališča stoji mestni stolp, Orfejev spomenik, v ozadju pa cerkev 

svetega Jurija. Pot nadaljujemo skozi staro mestno jedro, kjer so še vidni ostanki baročne 

arhitekture, kakršna je bila nekoč. Nadaljujemo mimo mestne knjižnice in 

dominikanskega samostana po ulici Vičava. To je ulica, kjer se mestni promet zmanjša, 

saj se peljemo iz mesta proti podeželju.  

 

Slika 17: Dominikanski samostan 

 

Vir: »Dominikanski samostan, b. d.« 

 

Naslednja postaja po dveh kilometrih vožnje iz centra mesta je v naselju Orešje, kjer ob 

levem bregu reke Drave stoji Hincejeva sekvoja. Sekvoja je največja med tovrstnimi 
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drevesi na Slovenskem, saj njen obseg meri kar 743 centimetrov, višina pa 43,5 metra. 

Po ogledu se začnemo vračati po poti, kjer smo prišli, nazaj do dominikanskega 

samostana s sončnim parkom, kot ga imenujejo domačini. Po ogledu samostana sledi 

hiter in strm vzpon na Ptujski grad. Ob tem vzponu bi udeležencem priporočali električni 

pogon, saj je vzpon precej strm in ga morda le na gonjenje ne bi bil sposoben opraviti 

prav vsak amaterski kolesar. Ptujski grad stoji na Grajskem griču in ga v njegovi 

mogočnosti opazimo že od daleč, ko se približujemo mestu Ptuj. Je najvišja točka mesta, 

z obzidja pa se prikazuje izjemen razgled na staro mestno jedro Ptuja kot tudi na novejši 

del in njegovo okolico. Na gradu si je možno ogledati razstavišče starih zaporov, galerijo 

in zunanji del gradu brez vstopnine, lahko pa si po želji z doplačilom ogledamo tudi 

notranji del, kar traja približno eno uro.  

 

Slika 18: Ptujski grad 

 

Vir: »Ptujski grad, b. d.« 

 

Spustimo se po strmi cesti mimo starih zgradb do reke Drave, kjer vzdolž njenega toka 

po 300 metrih prečkamo most za pešce in kolesarje. Na koncu mosta zavijemo desno in 

nadaljujemo pot po makadamski stezi za pešce in kolesarje ob reki Dravi, ki nas po 

kilometru vožnje iz mestnega jedra pripelje do kompleksa ptujskih term. Te so ene 

najmlajših slovenski term, ki s svojimi zdravilnimi termalnimi vrelci privabijo ogromno 

turistov na zdravljenje in počitek ali pa samo na aktivne počitnice. Terme so seveda 

bogate z raznimi gostinskimi ponudniki, zato bi se lahko v prijetnem ambientu tu odpočili 

in okrepčali. 
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Slika 19: Terme Ptuj 

 

Vir: »Vodni parki, b. d.« 

 

Po ogledu term se obrnemo nazaj in kar sedem kilometrov peljemo ob reki Dravi. Na 

naši levi strani kaj hitro zagledamo ptujsko umetno jezero, največje umetno jezero v 

Sloveniji. Jezero je v bistvu razširjena in zamejena reka Drava. Pot ob jezeru nas vodi 

mimo Puhovega mosta vse do jeza v Markovcih, kjer si lahko v občinski stavbi ogledamo 

informacijski center za Krajinski park Šturmovci. Pot nadaljujemo po makadamski cesti 

na drugi strani jezera brez dostopa za avtomobile, zaradi česar je vožnja v naravi pravi 

užitek. Peljemo se vse do veslaškega centra Ranca, kjer se lahko v baru osvežimo in 

spočijemo, imajo pa tudi manjše pristanišče, kjer v poletnih mesecih prevladujejo lastniki 

vodnih plovil.  

 

Slika 20: Ranca na Ptuju 

 

Vir: »Ranca, b. d.« 
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Pot nadaljujemo ob jezeru navzgor proti mestu Ptuj, kjer se spet peljemo mimo 

Puhovega mostu, vendar tokrat pod njim, mimo Ptujskega parka do Vodnega stolpa. Ta 

je bil pomemben del obrambnega sistema, njegova veličina pa presune marsikoga. 

Danes v njem deluje Miheličeva galerija, ki si jo je proti vstopnini možno ogledati. Po 

ogledu se vključimo na glavno cesto in se odpeljemo do še vedno delujočega 

minoritskega samostana, kjer je tudi izredno lepa cerkev svetega Petra in Pavla, ki je bila 

pred kratkim obnovljena.  

 

Po ogledu tega kompleksa se odpeljemo po stranskih ulicah do ptujske vinske kleti, 

katere začetki segajo v leto 1239 in je zakladnica haloških in slovenskogoriških vinskih 

bogastev. Tu je zopet ponujena možnost okrepčitve z lokalno jedačo in pijačo. Po 

degustaciji vin se odpravimo nazaj do mestne hiše, ki je oddaljena kakšnih 200 metrov, 

in vrnemo kolesa na polnilno postajo, da bodo tudi naslednji turisti zadovoljni. 

 

Celotna pot bi trajala več kot štiri ure, če bi se nanjo podali peš, z električnim kolesom 

pa jo opravimo v približno dveh urah. Seveda je čas kolesarjenja odvisen od ogledov, ki 

bi jih v sklopu poti organizirali (ogled grajskega muzeja ali samostana), kar seveda poveča 

čas ogleda. Pot je dolga 24 kilometrov in ima načrtovanih 17 postankov oz. oglednih 

točk: 

 mestna hiša in Florjanov trg; 

 ptujsko gledališče; 

 mestni stolp; 

 Orfejev spomenik; 

 cerkev Sv. Jurija; 

 Dominikanski samostan; 

 Hincejeva sekvoja; 

 Ptujski grad; 

 Terme Ptuj; 

 reka Drava; 

 umetno jezero Ptuj; 

 jez v Markovcih; 
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 veslaški center Ranca; 

 vodni stolp – Miheličeva galerija; 

 minoritski samostan in cerkev Sv. Petra in Pavla; 

 ptujska vinska klet; 

 mestna hiša. 

 

Slika 21: Celotna turistična kolesarska trasa 

 

Vir: Kolesarska trasa, b. d. 

 

Za celotno pot in vodenje bi računali največ 20 evrov, vključno z izposojo kolesa (po 

zgledu danskega modela). Ob postavitvi takšne proge bi nastali stroški. Prvi tak je nakup 

električnih koles, ki stanejo 1.000 evrov in več. Za začetne potrebe bi kupili 10 električnih 

koles, kar je več kot dovolj za zagon turistične trase. Po pregledu ponudb in akcij 

električnih koles bi v primeru količinskega nakupa oziroma kakšne odprodaje ali akcije 

strošek morda zmanjšali. Za električna kolesa bi porabili približno 10.000 evrov, saj ne bi 

kupili najslabših.  

 

Drugi strošek, ki se pojavlja, je postavitev kolesarnice za hrambo in zaščito koles. 

Kolesarnica bi stala v bližini mestne hiše, njena zgradba pa bi bila iz železne ograje s 

pokrito streho. Takšna postavitev cenovno znaša približno 2.000 evrov.  
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Dodatni strošek bi bil najem prostora za polnjenje, kar bi znašalo od 300 do 500 evrov 

na mesec s stroški, saj se električna kolesa polnijo tudi prek navadne vtičnice. Za začetne 

potrebe bi bila polnitev prek navadne vtičnice dovolj, saj se je tako mogoče izogniti 

velikemu strošku postavitve polnilne postaje, ki je na Ptuju trenutno še ni, a bi jo lahko 

po potrebi postavili v prihodnje. Cena polnjenja na navadno vtičnico ob vsakodnevni 

polnitvi znaša približno 10 evrov letno za eno kolo. V sklopu tega prostora bi bila tudi 

kolesarnica za lažjo hrambo. 

 

Na začetku bi bilo potrebno tudi oglaševanje predstavljene turistične trase z električnimi 

kolesi, za kar bi odšteli 200 evrov mesečno, da bi pritegnili čim večje število turistov. 

Potrebe takšne trase vključujejo tudi vodiča, ki bi ga zaposlili za 500 evrov mesečno, 

seveda z nekim predznanjem o mestni občini Ptuj in njeni dediščini, v lasti pa bi moral 

imeti svoje električno kolo, ki bi ga znal s pridom uporabljati. 

 

Investicijski stroški postavitve turistične trase v mestni občini Ptuj torej znašajo okoli 

23.000 evrov. Ti zajemajo vso potrebno infrastrukturo, nakup koles in stroške 

obratovanja za eno leto. Investicijo bi si povrnili v štirih mesecih ob predpostavki, da bi 

bila ponudba koriščena vsak dan v letu z vsemi razpoložljivimi kolesi (10). Zaradi 

nepredvidljivih vremenskih razmer, primernosti letnega časa (pozimi je ponudba manj 

zanimiva kot poleti) in ostale turistične ponudbe, ki bi jo izbrali turisti, lahko 

predpostavljamo da bi na začetku bilo smiselno in realno, da se ponudba koristi med 

vikendi, torej v soboto in nedeljo, po želji oz. najavi pa tudi med tednom. V tem primeru 

bi se stroški, nastali ob postavitvi take proge, če jo uporabljamo oba dneva po 10 koles 

na dan (torej dve skupini na dan) povrnili približno po enem letu (vodič bi bil zaposlen za 

občutno manjšo plačo, manj bi bilo polnjenja, manjša obraba koles). V prvi vrsti mora 

biti ponudba seveda konkurenčna ostalim, predvsem pa zanimiva, prilagodljiva in 

ugodna za turiste, s čimer bi lahko občutno pripomogla k turizmu na Ptuju. 

 

V tabeli 1 smo opisali fiksne in variabilne stroške, ki se delijo na investicijski, letni in 

mesečni strošek. Investicijski fiksni strošek je nabava koles in izgradnja kolesarnice. 

Variabilni stroški so polnjenje koles, oglaševanje, najem vodiča in prostora. Izračuni so 
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poenostavljeni in približni, saj smo povzeli, da ima sezona 8 mesecev, ki imajo po 30 dni, 

kar nanese 240 dni.  

 

Tabela 1: Prikaz stroškov investicije in obratovanja na sezono 

Vir: Osebni vir 

 

V tabelah 2 in 3 smo simulirali dva scenarija izposoje in uporabe, ki prikazujeta, kdaj bi 

se investitorju strošek povrnil.  

 

Tabela 2 je optimistična simulacija, kjer smo predvidevali, da sezona izposoje in uporabe 

traja 8 mesecev, od marca do vključno oktobra (240 dni). Smatrali smo, da je med 

vikendom smiselnejši najem kolesa skupaj z vodičem. Predvidevali smo, da vsak dan v 

vikendu (petek, sobota, nedelja) koristili dvajset takih ponudb, kar nanese šestdeset 

izposoj koles z vodičem v enem vikendu. Čez teden najema z vodičem nismo 

predvidevali, smo pa smatrali, da se vsako kolo izposodi dvakrat na dan, torej dvajset 

koles na delovni dan brez petka (ponedeljek, torek, sreda in četrtek), kar je tedensko 80 

izposoj električnih koles. V taki optimistični situaciji bi torej na mesec uporabniki koristili 

240 ponudb električnih koles z vodičem in 320 izposoj samo električnih koles, če 

upoštevamo, da ima mesec štiri tedne. Po tem optimističnem primeru bi se stroški 

 MESEČNO (€) LETNO (€) INVESTICIJA (€) SKUPAJ (€) 

STROŠKI     

FIKSNI STROŠKI     

ELEKTRIČNO KOLO   10.000 10.000 

KOLESARNICA   2.000 2.000 

VARIABILNI 

STROŠKI 
    

POLNJENJE 100 800  800 

OGLAŠEVANJE 200 2.400  2.400 

VODIČ 500 4.000  4.000 

NAJEM PROSTORA 475 3.800  3.800 

SKUPAJ    23.000 
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investicije povrnili že v prvi sezoni, natančneje v 6,3 mesecih oz. 188 dneh poslovanja, 

kar je precej dober uspeh. 

 

Tabela 2: Optimistična simulacija povrnitve investicijskih stroškov 

 ŠTEVILO NA 

MESEC 

CENA V EVRIH DOBIČEK V EVRIH 

KOLESARSKA POT Z 

VODIČEM  

240 10 2.400 

IZPOSOJA KOLES  320 4 1.280 

SKUPAJ NA MESEC   3.680 

SKUPAJ NA SEZONO 

(8 MESECEV) 

  29.440 

Vir: Osebni vir 

 

Realna simulacija, prikazana v tabeli 3, je zasnovana na ideji, da bi se ponudba koles z 

vodičem koristila enkrat na vikend za posamezno kolo. Vsak dan vikenda (petek, sobota, 

nedelja) bi torej ponudbo kolesa z vodičem uporabili desetkrat, kar znese 30 koriščenj 

take ponudbe na vikend. Tudi ob dnevih med tednom smo uporabo skrčili za polovico, 

kar pomeni, da bi se vsako kolo (brez vodiča) najelo enkrat na dan, tj. 10 izposoj na dan 

oz. 40 izposoj na teden. Če upoštevamo predpostavko, da so v mesecu štirje tedni, to 

nanese 120 izposoj električnih koles z vodenjem med vikendom in 160 izposoj električnih 

koles med tednom. V tem realističnem primeru se investicija v prvi sezoni še ne povrne, 

pričakovani sta vsaj dve sezoni, tj. 12,5 meseca oz. 375 dni, da bi se ponudba 

obrestovala. 
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Tabela 3: Realna simulacija povrnitve investicijskih stroškov 

 ŠTEVILO NA 

MESEC 

CENA V EVRIH DOBIČEK V EVRIH 

KOLESARSKA POT Z 

VODIČEM  

120 10 1.200 

IZPOSOJA KOLES  160 4 640 

SKUPAJ NA MESEC   1.840 

SKUPAJ NA SEZONO 

(8 MESECEV) 

  14.720 

Vir: Osebni vir 
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Zaključek 

 

Ocena in vrednotenje uspešnosti rešitve problema 

  

Predmet raziskovanja diplomske naloge so bila električna kolesa in njihovo delovanje ter 

njihov vpliv na okolje in promet. Današnja družba živi v koraku s časom, zato smo 

preverili, koliko to drži za električno kolo in kolikšne možnosti ima razvoj turizma na 

Ptuju ob prisotnosti električnih koles. S prebiranjem domače in tuje literature smo 

zasnovali empirični del, v katerem smo predstavili mesto Ptuj, okolje in promet ter se 

osredotočili na navadna in električna kolesa. 

 

Mesto Ptuj je najstarejše slovensko mesto z večtisočletno tradicijo, ki vsako leto v mesto 

privabi številne turiste. Da bi se lahko turistična ponudba na Ptuju povečala, saj turistov 

ni nikoli preveč, bi morali imeti odlično ponudbo, ki se razlikuje od turističnih ponudb v 

ostalih mestih, ki so za turiste privlačna. Turistom bi zato ponudili ogled znamenitosti z 

električnim kolesom, da bi združili prijetno s koristnim, saj je tak ogled veliko osebnejši 

kot z drugimi prevoznimi sredstvi, saj se lahko ustavimo kadarkoli in za kolikor dolgo 

želimo, pridobimo na času, saj je kolo hitrejše od hoje, ne porabimo ogromno denarja in 

hkrati prispevamo tudi k skrbi za okolje. To je v današnjem času še posebej opevano, saj 

je vse več opozarjanja, kako ravnati, da bomo bolj ekološki. Na vsakem koraku nas 

ozaveščajo o skrbi za okolje in vedno več nas je, ki nam je mar. Opozarja se tudi na 

posledice, ki jih promet in drugi dejavniki puščajo na okolju, kot sta onesnaževanje in 

zdravje, ki mu z onesnaževanjem škodujemo. V več evropskih prestolnicah so že začeli z 

omejevanjem prometa v mestih ali z uvajanjem električnih vozil, prav tako pri nas. 

Električna vozila so prihodnost in vedno več je poseganja po njih tako za osebno kot za 

poslovno rabo. Tudi v Sloveniji se je začela izvajati tako imenovana zelena logistika, saj 

vedno več uporabnikov končnega proizvoda zanima, kako je bil izdelek narejen in 

dostavljen. Ravno zaradi te vedno večje ozaveščenosti ljudi in skrbi za okolje so 

električna vozila vedno bolj priljubljena. Za osebno rabo se ljudje vedno pogosteje 

odločajo za vozila na alternativni pogon, prav tako pa je vedno večje povpraševanje po 

električnih kolesih. To niti ni presenetljivo, saj za električno kolo ne potrebujemo 
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posebnega izpita ali registracije, hkrati pa nas podobno kot motor pripelje do želene 

točke, tudi kadar ne želimo rekreacije, ampak le prevozno sredstvo. Električno kolo nas 

pripelje skoraj kamorkoli, po kateremkoli terenu, ne glede na vzpone in spuste ter ozko 

ali široko cesto, kar za ostala vozila ne moremo trditi. Prav tako je njegova prednost to, 

da z njim v koloni ne čakamo drugih vozil, kadar je gneča, in ni prepovedano v mestnih 

središčih, ki so ponekod za ostali promet zaprta. Uporabljamo ga vsestransko, tudi za 

rekreacijo, njegovo vzdrževanje pa je preprosto in ne predstavlja visokih stroškov. 

Problem električnih koles je njihova začetna cena, omejena uporaba glede na vremenske 

razmere, poškodbe ob padcih in nesrečah, varnost, za katero je treba poskrbeti pri 

parkiranju, in pa seveda pomanjkanje polnilnih postaj, saj se lahko pri daljših relacijah 

izpraznijo. Eden izmed problemov je tudi slovensko kolesarsko omrežje in kolesarska 

politika, ki sta glede na uporabo in porast vključevanja kolesarjev v promet še vedno 

precej omejena in nenapredna. Vendar pa se stvari na tem področju razvijajo in 

napredujejo, saj je opaziti vse več zaprtih mestnih središč za osebna vozila in pa gradnjo 

novih ločenih kolesarskih prog, ki jih pozdravljajo tako vozniki osebnih vozil, ki se morajo 

izogibati kolesarjem ob cestah, kot tudi kolesarji, ki se počutijo bolj varni, če vozijo 

ločeno od ostalih vozil. 

 

Tabela 4: Tabela učinkov 

POSTAVITEV KOLESARSKE 

TRASE 

 širitev turistične ponudbe tudi na kolesa in 

električna kolesa 

 pritegnitev turistov z dobro organizacijo 

GRAJENJE KOLESARSKE 

INFRASTRUKTURE 

 več odločanja med ljudmi za uporabo kolesa 

 širša in lažja dostopnost po mestu 

 povečanje števila električnih polnilnic bi 

pripomoglo k porastu uporabe električnih 

prevoznih sredstev 

 večji občutek varnosti za lastnike in 

uporabnike koles in električnih koles 

OGLAŠEVANJE  seznanjenje ljudi s ponudbo električnih koles 

na Ptuju 
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 lokalna preobrazba prometa 

 spodbujanje razmišljanja o alternativnih 

prevoznih sredstvih 

 pritegnitev turistov z novostjo in 

atraktivnostjo 

 širjenje besede 

UVEDBA ELEKTRIČNIH KOLES  atraktivna ponudba, ki bi privabila turiste 

 vsestranska uporaba električnih koles, ki bi 

lahko vse bolj zamenjala motorna vozila 

 večja ozaveščenost in skrb za okolje 

 sledenje trendom bolj okoljevarstveno 

naprednih držav 

 porast gibanja 

UGODNA PONUDBA  množično odločanje za ponudbo 

 konkurenčnost  

 z leti vedno večji dobiček 

 odločanje lokalnih prebivalcev za najem 

Vir: Osebni vir 

 

Pogoji za uvedbo rešitve 

 

Porast uporabnikov koles je jasna, želeli pa smo izvedeti, koliko bi bila smotrna ponudba 

električnih koles na Ptuju, enem najbolj turističnih mest v Sloveniji, tudi v turistične 

namene. Menili smo, da bi bila taka ponudba privlačna ne samo za turiste, ampak tudi 

za domačine mesta Ptuj, saj je mestno središče vedno prenatrpano z avtomobili, ki 

ustvarjajo gnečo, razdalje pa niso prevelike, da jih ne bi mogli prebroditi z električnim 

kolesom. 

 

V raziskavi smo ugotovili, da bi ponudba električnih koles v turistične namene privabila 

več obiskovalcev v mesto, saj bi jim bila zanimiva oz. drugačna od drugih ponudb. V 

večini bi se turisti odločali za najem električnih koles za ogled znamenitosti mesta Ptuj. 
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Kolo in električno kolo sta po hoji namreč najbolj priljubljena načina ogleda turistične 

poti, s tem da moramo upoštevati dejstvo, da je velika večina anketirancev stara do 40 

let.  

 

V mesto Ptuj bi tako bilo smiselno uvesti ponudbo električnih koles, vendar ne samo v 

turistične namene, ampak tudi za uporabo med domačini. Ti še niso prepričani, ali bi 

električna kolesa uporabljali ali ne, saj jim je taka ponudba še dokaj neznana. Glede na 

to, da je mesto Ptuj strnjeno naselje, bi se domačini s seznanitvijo prednosti dokaj hitro 

odločali za vsaj poskus uporabe električnega kolesa, če ne celo za njegov stalen najem.  

 

Če pogledamo z druge plati smiselnosti take ponudbe, pa ugotovimo, da je vložek v tako 

ponudbo kar precejšen. Za začetek moramo kupiti zadostno število električnih koles, kar 

nanese že lep zalogaj denarja. Pomisliti moramo tudi na stroške polnilnih postaj in 

kolesarnic ter na dejstvo, da električno kolo ni primerno za uporabo v vsakem vremenu, 

kaj šele letnem času. Vložek je velik, povrnil in splačal pa bi se šele po daljšem časovnem 

obdobju. 

 

Možnost nadaljnjega razvoja 

 

V Sloveniji je opaziti vsesplošen premik na področju vlaganja v električna vozila in tudi 

električna kolesa. Vse več je ponudb na trgu, ki vključujejo električna kolesa, bodisi za 

nakup ali izposojo, posebej v večjih mestih. Ljudje so se začeli zanimati za električna 

kolesa, saj v njih vidijo določen napredek, ki ga prinašajo za ljudi in okolje. Na tem 

področju bi se moralo ogromno delati na oglaševanju, saj ljudi ponudba zanima, ni pa je 

dovolj ali pa ne vedo, kako dostopati do nje. Uporaba električnih koles ima veliko več 

prednosti kot slabosti, zato bi bilo treba ljudi poučiti in spodbuditi k njegovi stalni 

uporabi. 
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