Ime operacije
SPODBUJANJE TRAJNOSTNE MOBILNOSTI IN URBANA UREDITEV MEŽIŠKE DOLINE
Akronim
URBANA UREDITEV MD
Vrednost operacije: 163.528,92 EUR
Vrednost sofinanciranja (ESRR): 95.000,00
Izvedba operacije: 18.5.2017 -

Prijavitelj operacije: LAS Mežiške doline
Partnerji: občina Ravne na Kor., občina Prevalje, občina Mežica, občina Črna na Kor.

Vsebina operacije
Ozadje operacije
Operacija »Spodbujanje trajnostne mobilnosti in urbana ureditev Mežiške doline« prispeva k
povečanju atraktivnosti mest, spodbuja uporabo čistih in energetsko učinkovitih vozil, vpliva na izbiro
načina prevoza in spodbuja energetsko učinkovitejši način prevoza in vpliva na trajnostno mobilnost v
mestnih naseljih in okolici. Urbana ureditev je za trajnostni razvoj občin Mežiške doline pomembna z
vidika reševanja gospodarskih in okoljskih problemov ter zagotavljanja urejenega urbanega okolja.
Hkrati je zelo pomembna za kvaliteto bivanja občanov, rekreativcev, izletnikov in tudi turistov.
Nenazadnje pa je trajnostna mobilnost (kolesarjenje, pešačenje) pomembno tudi iz zdravstvenega
vidika.
Zdravje omogoča in zagotavlja kakovostno življenje in je temeljni vir razvoja vsake družbe. Nezdravo
prehranjevanje in nezadostna telesna dejavnost sta dejavnika nezdravega življenjskega sloga. Za
ohranjanje zdravja je v prvi vrsti odgovoren vsak posameznik, vendar da lahko ljudje skrbijo za zdrav
življenjski slog morajo biti ustvarjeni pogoji. Z vzpostavitvijo dodatnih izposojevalnih postaj za kolesa
bomo omogočili vsem občanom (tudi ranljivim skupinam) gibanje, prav tako pa bomo s tem
prispevali k bolj čistemu okolju ter energetsko učinkovitemu prometu.
Z operacijo želimo osvestiti in izobraziti širšo populacijo o pozitivnih vplivih redne telesne dejavnosti
na zdravje in pomenu zdravega načina življenja. Spodbujati želimo zdrav način življenja, tako da
bomo izvajali pristope s katerimi bomo krepili znanje in veščine prebivalcev za kakovostno življenje. S
projektom želimo izboljšati življenjski slog in kakovost življenja prebivalcev občin Mežiške doline,
spodbujati energetsko učinkoviti promet, prispevati k bolj zdravemu in čistejšemu okolju, spodbujati
razvoj rekreativnega in izletniškega turizma ter hkrati prispevati k pomembnosti pri zmanjševanju
dejavnikov tveganja za zdravje.
Cilji operacije
Z izvedbo operacije bomo doprinesli k dolgoročnim oz. strateškim ciljem:
- urejena in atraktivna urbana središča v Mežiški dolini,
- povečanje turistične privlačnosti mest v Mežiški dolini,
- dvig kvalitete življenjskega prostora in s tem kvalitete bivanja prebivalcev območja
- uresničevanje dolgoročnih razvojnih ciljev območja Mežiške doline

Operativni cilji operacije:
- izboljšati pogoje za uvajanje energetsko učinkovitejšega prometa in trajnostne mobilnosti
- Dvigniti nivo zavedanja lokalnega prebivalstva o pomenu ohranjanja in varstva okolja in
narave;
- Spodbuditi lokalno prebivalstvo k energetsko učinkoviti uporabi prevoznih sredstev;
- Spodbuditi ljudi, da prevzamejo aktivno vlogo v procesu varovanja in krepitve zdravja
- Izobraziti, motivirati pripraviti prebivalce za zdrav in aktiven življenjski slog, ne glede na
starost ali socialni položaj posameznika.
- Uravnotežiti prevozne navade ljudi
Aktivnosti operacije
1. Koordinacija, administrativno vodenje in nadzor nad izvajanjem skupnega projekta
območja LAS
Koordinacija in vodenje sestankov projektne skupine za izvedbo skupnega projekta, vodenje
dokumentacije o izvajanju operacije, spremljanje izvedbe aktivnosti, sprotno preverjanje
doseganja rezultatov ter poročanje. Priprava vmesnih in končnega poročila o izvedbi operacije.
Finančno spremljanje izvajanja operacije.
2. Postavitev novih izposojevalnih postaj s priključnimi stojali za kolesa na območju Raven:
- Celotna nova enota na območju KS Kotlje
- Celotna nova enota na območju ČS Dobja vas
Vsaka enota zajema postavitev nadstreška, stojala za kolesa (stebrički) in pripadajočo elektroniko za
identifikacijo in nadzor. Za vsako novo enoto bodo kuplena tri nova kolesa Krpan s prestavami, tri pa
se prestavi iz že obstoječih izposojevalnih postaj na Ravnah. Na vsaki novi enoti bo tudi po eno
električno kolo s stebričkom za priklop in polnjenje.
3. Nadgradnja obstoječih izposojevalnih postaj na Ravnah
Pri vsaki izmed treh obstoječih enot (Trg, Čečovje in Javornik) bo dodano eno električno kolo z dvema
stebričkoma, ki omogočata priklop in polnjenje električnih koles eKrpan. 12 koles na obstoječih
enotah se nadgradi oz. predela v kolo s prestavami.
4. Postavitev samopostrežnih popravljalnic koles (self-service)
Postavitev popravljalnih stebričkov z orodji na treh lokacijah, kjer je večja frekventnost kolesarjev.
Lokacije: Kotlje – naselje Šrotnek, Dobja vas, Ravne – naselje Brdinje.
Izvedba zajema pripravo terena in montažo.
5. Postavitev pumptrack poligona
Pumptrack poligon je sestavljen iz zaobljenih grbin in zavojev, ki so med seboj ritmično povezani v
krožno celoto. Razgibanost poligona omogoča pestro in zabavno, a varno kolesarsko izkušnjo za
prebivalce vseh starosti. Postavitev pumptrack poligona je predvidena na lokaciji igrišča na Javorniku,
na Ravnah na Koroškem. Ureditev zahteva naslednje aktivnosti: gradbeno – obrtniška dela, vključno z
zakoličbo objekta, odriv humusa, dobava drobljenca in vgrajevanje v plato, odvodnjavanje, dobava
tamponskega drobljenca za izvedbo poligona, asfaltiranje, …
6. Nakup električnega vozila za vožnjo po Ravnah in okolici za starejše in invalidne osebe
Električno vozilo, ki bo na Ravnah namenjeno prevažanju starejših, invalidnih oseb in vsem ostalim
prebivalcem za potrebe prevoza k zdravniku, na razne prireditve in podobno. Prostora ima za 6 oseb z
možnostjo ureditve ploščadi za invalide, širok 1,4 metra in dolg 3,5 metra. Hitrost vožnje je
prilagojena potrebam mesta in potnikov vendar največ do 30km/h.

7. Mobilna aplikacija – navigacija za kolesarje
Mobilna aplikacija – navigacija za rekreativne kolesarje je namenjena navigiranju po začrtani
kolesarski poti na območju urbanih naselji v občini Ravne na Koroškem. Android aplikacija bo
namenjena navigiranju po začrtani kolesarski poti. Uporabnik android aplikacije bo lahko v začetni
fazi izbiral med petimi kolesarskimi potmi, ki bodo integrirane v samo aplikacijo. Prednost aplikacije
bo v modularni zgradbi, ki bo ključnega pomena za morebitni nadaljnji razvoj aplikacije v prihodnosti.
8. Postavitev postaje avtomatiziranega sistema izposoje električnih koles na lokaciji v centru
Prevalj
- Dobava in postavitev 6 stojal iz konstrukcijskega jekla (1 postaja, 6 stojal) - Stojala
zajemajo stebričke z elektroniko za zaklepanje, identifikacijo koles, identifikacijo oseb in
talna vodila za kolesa, polnjenje električnih koles
- Montaža in priključitev sistema
- Dobava 6 koles Krpan Rent 1P, elektromotor Ducati 48V z vgrajenim akumulatorjem
- Video nadzorni sistem točke s fiksno IP kamero in WiFi povezava točke do nadzornega
informacijskega sistema
- 300 uporabniških kartic s potiskom
9. Postavitev štirih nadstrešnic in nakup mestnih koles za izposojo v Črni na Koroškem in
Žerjavu
Lokacije izposojevalnih postaj – nadstrešnica in stojala za kolesa:
-

Žerjav – pri športnem igrišču
Črna – naselje Rudarjevo pri avtobusni postaji
Črna – pri Kulturnem domu Črna
Črna – naselje Pristava pri stadionu NK Peca

10. Ureditev pešpoti znotraj naselij Črne na Koroškem in Žerjava
Ureditev pešpoti znotraj posameznih naselij s privlačnimi oznakami in motivacijskimi ter tematskimi
sporočili, ki bodo spodbujale prebivalce k hoji, gibanju na prostem in čim manjši uporabi
avtomobilov znotraj naselij. Od centra Črne do osnovne šole, bo pešpot v začetnem delu od mosta za
Občino do hotela Črna, tlakovana. Ostala gradbena dela niso predvidena. Obstoječe poti bodo
očiščene, na nekaterih odsekih na novo posute s peskom. Postavljene bodo table in oznake ter klopi
in koši.
Lokacije pešpoti: naselje Rudarjevo – center Črne – osnovna šola, center Črne –naselje Pristava,
Žerjav – delavski dom – naselje Mrdavsovo.
11. Promoviranje in spodbujanje uporabe že obstoječih polnilnih postaj za električna vozila
V Mežici in na Ravnah so polnilnice za električna vozila že vzpostavljene, zato bomo izvajali programe
za spodbujanje lokalnega prebivalstva k uporabi energetsko varčnih električnih avtomobilov.
12. Programi, delavnice, aktivnosti za zdrav življenjski slog lokalnega prebivalstva
V pripravo in izvedbo se bodo vključili vsi pomembni akterji na območju, kot so: NIJZ (aktivnosti za
krepitev zdravega življenjskega sloga prebivalcev Mežiške doline), Koroški medgeneracijski center
(aktivnosti za medgeneracijsko druženje vseh generacij prebivalcev Mežiške doline in njihovo
osveščanje ter motiviranje), ostala društva in javni zavodi (Zdravstveni dom, Društvo invalidov
Mežiške doline, Koronarni klub Mežiške doline, Društvo diabetikov Mežiške doline, Društva
upokojencev, Koroško Društvo za osteoporozo, Koroško Društvo za boj proti raku, Ozara Slovenija,
Društvo Altra, Vrtci, osnovne šole, srednje šole, mladinske organizacije, Zavod za kulturo, šport,

turizem in mladinske dejavnosti, ….)
Rezultati operacije
Rezultati operacije:
−
−
−
−

izboljšani pogoji za uvajanje energetsko učinkovitejšega prometa in trajnostne mobilnosti v
dolini – postavljene postaje za izposojo koles, popravljalnice, električni avtomobil
informirano in osveščeno prebivalstvo, ki kolesari in se poslužuje drugih oblik aktivnosti za
izboljšanje lastnega zdravja in dobrega počutja - aktivnejši življenjski slog prebivalcev
povečana uporaba energetsko učinkovitih prevoznih sredstev – povečano število kolesarjev
oz. uporabnikov koles
informirano in osveščeno prebivalstva o pomenu ohranjanja in varstva okolja in narave

