»Vzpostavitev kolesarskega sistema v občini Jesenice – projekt IDAGO«
Vzpostavitev kolesarskega sistema v občini Jesenice je ena izmed
aktivnosti v okviru projekta IDAGO - Izboljšanje dostopnosti in atraktivnosti
gorskih obmejnih območij, v katerem je Občina Jesenice eden izmed
projektnih partnerjev. Projekt je sofinanciran v okviru Programa
čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007–2013 iz sredstev Evropskega
sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev v višini 95% sredstev.
Za vzpostavitev kolesarskega sistema je bilo izbrano podjetje
MULTIMEDIJSKA HIŠA IBIS, d.o.o. s podizvajalcem BETO Podjetje za
ekonomske, trgovinske in obrtne storitve d.o.o..
Vzpostavitev kolesarskega sistema zajema 15 mestnih koles, 3 kolesarnice in
avtomatiziran sistem za izposojo koles.
Vrednost del po pogodbi znaša 49.794,30 € z vključenim DDV. Predvideno
končanje del je v začetku aprila 2015.
Trenutno je v teku tudi izbor izvajalca za dobavo 6 električnih koles, ki bodo
integrirana v omenjeni avtomatiziran sistem.
V avtomatiziranem sistemu ˝jeseNICE bikes˝ bo na voljo za izposojo 15
mestnih koles in 6 električnih. Izposojeno kolo bodo uporabniki lahko vrnili
na katero koli izmed treh kolesarnic oziroma na prosto stojalo sistema
˝jeseNICE bikes˝. Pred prvo uporabo se bodo morali uporabniki registrirati,
pridobiti kartico za uporabo ter plačati znesek za registracijo v sistem.
Izposoja koles je nato brezplačna.
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Mikrolokacije kolesarnic:




Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice
Neposredna bližina TIC Jesenice, Cesta m. Tita 20, 4270 Jesenice
Hrušica, Hrušica 55a, 4276 Hrušica

V okviru projekta IDAGO se bosta uredili tudi dve vstopni točki na daljinsko
kolesarsko povezavo 910200. Točki bosta na Stari Savi in v športnem parku
Podmežakla. Izbran izvajalec je Andrej Bizjak s.p.. Vrednost del za ureditev
znaša 5.422,17 € z DDV. Na vsaki vstopni točki bo postavljena tabla z
osnovnimi informacijami o kolesarski poti, klop, koš in pitnik vode. Dela bodo
predvidoma končana v začetku aprila 2015.
Obstoječa kolesarska pot povezuje Jesenice, Kranjsko Goro in Trbiž v
sosednji Italiji. Trasa poteka v večjem delu po opuščeni železniški progi v
smeri Jesenice - Rateče. Odsek skozi občino Jesenice je dolg 13 km, začne
se na Hrušici in poteka na stiku pobočij Mežakle s travniki ob avtocesti
Hrušica - Ljubljana. V prihodnje bo trasa zgrajena tudi od Jesenic, proti
Žirovnici oz. do Lesc, kjer se bodo kolesarji sami lahko odločili ali bodo
nadaljevali pot proti Bledu in Gorjam ali skozi vasi proti Radovljici.
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V okviru projekta se bo posodobila tudi zloženka za Kolesarske izlete v
Občini Jesenice. Izbran izvajalec je Razvojna agencija Zgornje Gorenjske.
Vrednost prenove znaša 3,088,00 € z vključenim DDV. Zloženka bo na voljo
v aprilu 2015.

V torek, 24. marca 2015, bo organizirana zaključna konferenca projekta
IDAGO, ki bo potekala v dopoldanskih urah v Trbižu.
V mesecu aprilu Občina Jesenice predvideva tudi kolesarski promocijski
dogodek. Več informacij bo na kmalu na voljo na spletni strani
www.jesenice.si.
Pripravila:
Aleksandra Orel
Jesenice, 10. 3. 2015
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