Datum: 23.9.2020
Poročilo o izvajanju operacije Hitro s kolesom
BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj kot vodilni partner ter projektni partnerji Občina Jesenice,
Mestna občina Kranj, Občina Naklo, Občina Radovljica, Občina Tržič, Občina Bled in CIPRA Ljubljana so
uspešno kandidirali na 1. javni poziv LAS Gorenjska košarica in se povezali v okviru operacije Hitro s
kolesom. Projekt je trajal od januarja 2019 do septembra 2020.
Glavni namen projekta je bil prispevek k razvoju trajnostne mobilnosti in spreminjanju navad
prebivalstva v smeri večje uporabe nizkoogljičnega transporta in javnega prevoza z vzpostavitvijo
mreže za izposojo koles v 5 občinah na območju LAS Gorenjska košarica. Le to bo prispevalo k ohranitvi
okolja, zmanjševanju CO2 in ohranitvi biodiverzitete na v urbanih naseljih, hkrati pa bo z novimi
storitvami trajnostnega transporta prispevala tudi k razvoju trajnostnih zelenih delovnih delovnih
mest.
Vzpostavljen je bil kolesarski sistem GORENJSKA.BIKE. Že obstoječa kolesarska sistema, KrsKOLESOM
Mestne občine Kranj in JeseNICE bikes Občine Jesenice, sta se združila, pridružili pa so se sistemi v
Občini Radovljica, Naklo in Tržič. V sistemu GORENJSKA.BIKE je skupno 43 postaj, od tega 28 v mestni
občini Kranj, 6 v občini Jesenice, 5 postaj v občini Radovljica, 3 postaje v občini Tržič in 1 v občini Naklo.
Skupaj je na razpolago 245 koles od tega jih je okoli 60% s pomožnim električnim pogonom (E-kolo).
Vzpostavljena je bila spletna stran www.gorenjska.bike ter aplikacija MOBILN.SI za pametne telefone,
kjer se uporabniki lahko prijavijo v sistem.
Operacija se priključuje aktivnostim za vzpostavitev celovitega in urejenega Gorenjskega kolesarskega
omrežja v katerega je vključenih vseh 18 občin in sosednje Komenda, Kamnik, Vodice, Medvode,
Logatec in Cerkno. Po območju so speljane tako državne kolesarske povezave kot tudi pomembnejše
lokalne povezave. Zanj sta v pripravi enotni turistični zemljevid in sistem označevanja omrežja.
Aktivnosti v občini Jesenice
V času od januarja 2019 do septembra 2020 so bile izvedene naslednje aktivnosti projekta:
 Izdelava študije za razvoj mreže izposoje koles na območju LAS Gorenjska košarica (MM Ibis d.o.o.),
 Priprava skupnega javnega naročila za kolesarnice in kolesa (Tarin svetovanje d.o.o.),
 Izgradnja in postavitev treh novih kolesarnic z avtomatiziranim sistemom izposoje in polnjenjem
električnih koles v kolesarnicah (Plavž, Blejska Dobrava, Slovenski Javornik) (MM Ibis d.o.o.),
 Dobava 18 tracking koles, od tega 9 električnih (MM Ibis d.o.o.),
 Računalniška oprema info in nadzorne točke (3BM d.o.o.),
 Priprava skupnih splošnih pogojev za sistem Gorenjska.bike in povezava kolesarskega sistema
Jesenicebikes v Gorenjska.bike,
 Spletni portal www.gorenjska.bike in vključitev sistema za izposojo v mobilno aplikacijo Mobiln.si,
 Vzpostavitev plačevanja preko spleta za uporabnike Gorenjska bike (plačilne kartice Activa, Diners,
Maestro, Mastercard, Visa, Visa Electron, mobilno plačevanje preko mBills in VALÚ Moneta ter
plačevanje preko spletne banke Abanet, NLB Klik).
Sofinancer: ESRR – Evropski sklad za regionalni razvoj
Vrednost aktivnosti Občine Jesenice
Celotna vrednost 84.320,91 €, od tega sredstva Evropski sklad za regionalni razvoj 38.375,48 € in
Proračun Občine Jesenice 45.945,43.

