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PROJEKT UVEDBE SISTEMA ZA IZPOSOJO ELEKTRIČNIH KOLES V MESTU IDRIJA 

Projekt uvedbe sistema za izposojo električnih koles v mestu Idrija, ki ga je Občina Idrija pridobila konec leta 

2018, se zaključuje septembra letos. Skupna vrednost investicije je ocenjena na 316.256,08 eur. Občina Idrija 

je upravičena do 114.059,80 eur, od katerih je 85% EU sredstev, 15% pa je slovenske udeležbe (Ministrstvo za 

infrastrukturo).  

Investicija v uvedbo sistema za izposojo električnih koles, nakup električnih koles in vzpostavitev infrastrukture 

- oprema kolesarskih počivališč - sledi ukrepom, predvidenim v Celostni prometni strategiji Občine Idrija, in 

naporom, ki jih Občina vlaga v vzpostavitev kolesarskih povezav, predvsem namenjenih trajnostni mobilnosti. 

Gre za vzpostavitev infrastrukture, nakup opreme in zagotovitev sistema, ki bo povečal možnosti za trajnostno 

mobilnost v mestu Idrija.  

Namen investicije je prispevati k razvoju trajnostne mobilnosti, k izboljšanju kakovosti zraka v mestu Idrija ter  

boljši povezanosti urbanega območja z robom mestnega naselja, zmanjšanju prometnih zastojev, izboljšanju 

kakovosti življenjskega prostora v mestu in povečanju prometne varnosti.  

Konkretni cilji investicije so: 

- nakup 34 električnih koles, 

- izgradnja in oprema 5 kolesarnic – postaj za električna kolesa, 

- uvedba sistema izposoje električnih koles. 

 

Sistem izposoje smo poimenovali BE CIKL, kolesarnice/polnilnice pa imajo imena glede na lokacijo postavitve:  

- na parkirišču v Barbarah / BARBARE, 

- pri stadionu / LIKARCA, 

- v bližini občinske stavbe  / NA PLACU, 

- v bližini doma upokojencev / UTA, 

- na Marofu (pri Eurospinu) / MARAF. 

 

Večina kolesarnic je locirana v bližini kolesarske poti, ki trenutno povezuje območje Likarce, OŠ Idrija in 

Mokraške vasi.  

 

Sama izposoja je ob upoštevanju uporabe sistema BE CIKL za uporabnike brezplačna, plača se edino letno 

članarino v višini 25 eur. Uporabniku je omogočena 14-urna brezplačna uporaba kolesa na teden, čez celo leto, 

razen v zimskih mesecih. Registracija in pridobitev kartice za izposojo koles se bo izvajala na TIC v Idriji 

(Nebesa), za prevoz in servis koles pa bo skrbel Kolesarski center Bonča. Kolesa bodo lahko uporabljali vsi 

starejši od 14 let, namenjena pa so predvsem občanom občine Idrija. 

 



Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. 

 

Ukrep se je izvajal v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-

2020, prednostna os št. 4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostna naložba št. 

4.4: Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s 

spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi. 

 

https://www.eu-skladi.si/  

https://www.eu-skladi.si/

