
 
 

Priljubljena  
in poceni storitev
BOŠTJAN TRILAR,  
župan Mestne občine Kranj: 

»Sistem KRsKolesom je najboljša 
pridobitev Kranja v zadnjem 
času, so povedali Kranjčanke 
in Kranjčani.  Izposoja koles 
je priljubljena in še poceni. Je 
pomemben ukrep trajnostne 
mobilnosti, s katerim 
prispevamo k zmanjševanju 
osnesnaženosti okolja,  z 

gibanjem na svežem zraku pa prispevamo h krepitvi 
lastnega zdravja. Zato so ključni tudi naslednji koraki, 
ki jih snujemo pri mestni upravi, to je širitev mreže 
kolesarskih postajališč koncentrično okrog mestnega 
jedra – od Mlake do Hrastja, od Žabnice do Predoselj 
…. Ker je na kolesarski poti kakšen klanec (od)več, 
bomo sistem KRsKolesom v kratkem elektrificirali, da 
bo vožnja dostopna vsakomur in kar se da prijetna. 
Z evropskimi sredstvi bomo pri desetih osnovnih 
šolah uredili pokrite kolesarnice. Širimo tudi mrežo 
urejenih kolesarskih poti. Sam sem navdušen nad 
tem načinom prevoza in navdušenje bi rad delil z 
vami. Zato, gremo na kolo!«

Sistem KRsKolesom zares deluje!
V Mestni občini Kranj smo lani uvedli ta sistem, 
glede na ugodne vremenske razmere je deloval kar 
osem mesecev, od 8. aprila do 25. novembra. V tem 
času je bilo zabeleženih kar 11.675 izposoj koles! 
Daleč najbolj obiskana postaja je bila pri Mestni 
knjižnici Kranj, kar je še en dokaz vse večjega 
obiska mestnega središča. V ta namen je že v 
načrtu razširitev te postaje z dodatnimi desetimi 
ključavnicami. 

Lokacije obstoječih in novih  
postajališč poleti 2018
Ta trenutek sistem omogoča izposojo koles na 
enajstih postajah. Postajališča so na lokacijah: Mestna 
knjižnica Kranj, Čebelica, Planina otok, Športni 
park, Šorlijevo naselje, osrednja Lekarna, Planina 
1, Planina 3, Zlato polje, Zdravstveni dom in 
Vodovodni stolp. Vsaka postaja ima deset ključavnic 
in pet koles, skupaj torej 55 koles, od tega jih bo v 
kratkem 22 električnih (novih oz. predelanih).
Uspešni smo bili tudi na evropskem razpisu za 
nadgradnjo sistema KRsKolesom. To bo v poletnih 
mesecih omogočilo postavitev še dodatnih štirih 
novih postajališč in nakup 20 koles, od tega bo osem 
električnih in 12 navadnih koles. Nova postajališča 
bodo na lokacijah: Planina 4 – ob cesti Rudija  
Šelige, Dom krajanov Primskovo, Britof  in Čirče.
Predvideni sta tudi donaciji v postajališči na 
Železniški postaji Kranj in v Poslovni coni 
Primskovo.  
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Bodite na tekočem:
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Sezona izposoje koles  
KRsKolesom je že odprta!

 

 

KRsKolesom je praktičen in 
ekološko naravnan sistem 
prevoza. Izposoja kolesa je 
preprosta, sledite le navodilom 
na zaslonu.

Novo: izposoja električnih koles!
Na obstoječih kolesarskih postajališčih bo poleg 
izposoje navadnih v kratkem možna tudi izposoja 
električnih koles. Najprej bo električnih 22 koles, 
v letu dni pa kar 54 od skupaj 135 koles.  Na vseh 
postajališčih bo možno polnjenje električnih koles.
 

Kaj dobite za letno naročnino?
Cena letne naročnine na storitev je 15 evrov, cena 
bo v poskusnem obdobju ostala enaka tudi ob (so)
uporabi električnih koles. Za to ceno vam sistem 
KRsKolesom omogoča uporabo kolesa do 14 ur 
tedensko brez doplačila. Uporabnik si porazdeli ure 
uporabe po dnevih, kot si sam želi. Izposoja je  
možna 24 na dan, 7 dni v tednu.
 

Prijava v sistem
Registracija uporabnikov je mogoča preko spleta 
na naslovu www.KRsKOLESOM.si ali v Turistično 
informacijskem centru na Glavnem trgu v Kranju 
(Kranjska hiša). Ob registraciji in podpisu pristopnice 
uporabnik pridobi uporabniško ime in geslo ter 
kartico za dostop do sistema. Sistem lahko uporabljate 
ali s kartico ali z uporabniškim imenom in geslom,  
ki ga prejmete ob registraciji.
 

Zapeljimo se  
s kolesom



Meja občine

Območje Celostne  
trajnostne naložebe  
(evropska sredstva)

Omrežje

Predvidoma 2018

Predvidoma 2019 - 2020

Predvidoma 2020 - 2022

Predvidoma po 2022

Obstoječe omrežje

11.675
IZPOSOJ KOLES V OSMIH MESECIH LANI

135
KOLES, OD TEGA BO 54 ELEKTRIČNIH

15 EVROV
NA LETO ZA IZPOSOJO

Kolesarska postajališča  
v sistemu KRsKolesom  
so v bližini obstoječih  
in načrtovanih  
kolesarskih poti. 

Mreža kolesarskih poti  
v Mestni občini Kranj

NOVE POSTAJE (predvidena izvedba jesen 2018 / pomlad 2019)

NOVE POSTAJE (predvidena izvedba poleti 2018)

DONACIJE (predvidena izvedba poleti 2018)

DOGRADNJA OBSTOJEČIH POSTAJ
(predvidena izvedba poleti 2018)

>>
> 

an
ajl

bu
jL 

Žabnica

Mavčiče

Trbojsko jezero

PLANINA
OTOK

PLANINA 3

POSLOVNA CONA
PRIMSKOVO

MESTNO
POKOPALIŠČE

KRANJ

MESTNA
KNJIŽNICA

KRANJ

ZDRAVSTVENI
DOM

ŠORLIJEVO
NASELJE

ZLATO POLJE

OSREDNJA
LEKARNA

VODOVODNI
STOLP

ŠPORTNI
CENTER 2

KOKRICA

BRITOF

ŠPORTNI
CENTER

PLANINA 1

ČIRČE 1

OREHEK

DRULOVKA

ČIRČE 2

JERNEJEVA
ULICA

BARAGOV
TRG

ŽELEZNIŠKA
POSTAJA ČEBELICA

KULTURNI DOM
PRIMSKOVO

PLANINA 2

VREČKOVA
ULICA

NOVE POSTAJE (predvidena izvedba jesen 2018 / pomlad 2019)

NOVE POSTAJE (predvidena izvedba poleti 2018)

DONACIJE (predvidena izvedba poleti 2018)

DOGRADNJA OBSTOJEČIH POSTAJ
(predvidena izvedba poleti 2018)

>>
> 

an
ajl

bu
jL 

Žabnica

Mavčiče

Trbojsko jezero

PLANINA
OTOK

PLANINA 3

POSLOVNA CONA
PRIMSKOVO

MESTNO
POKOPALIŠČE

KRANJ

MESTNA
KNJIŽNICA

KRANJ

ZDRAVSTVENI
DOM

ŠORLIJEVO
NASELJE

ZLATO POLJE

OSREDNJA
LEKARNA

VODOVODNI
STOLP

ŠPORTNI
CENTER 2

KOKRICA

BRITOF

ŠPORTNI
CENTER

PLANINA 1

ČIRČE 1

OREHEK

DRULOVKA

ČIRČE 2

JERNEJEVA
ULICA

BARAGOV
TRG

ŽELEZNIŠKA
POSTAJA ČEBELICA

KULTURNI DOM
PRIMSKOVO

PLANINA 2

VREČKOVA
ULICA

Lokacije kolesarskih  
postajališč

Naslednja velika širitev jeseni 
2018 in pomladi 2019
Pričakujete lahko še vsaj devet novih kolesarskih 
postajališč in tri razširjene ter še  24 novih električnih 
in 36 navadnih koles.  Nova postajališča bodo na 
lokacijah: Vrečkova ulica, Baragov trg, Čirče 2,  
Drulovka, Kokrica, Orehek, Pokopališče, Jernejeva 
ulica in Športni center 2. 


