Javno povabilo dogovora za razvoj regij

PN 4.4.: Gradnja regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti
Stanje potrjenih vlog na dan:

1. 5. 2021

Upravičenec

Naziv operacije

Opis projekta

Mesec/Leto
Skupna vrednost
dodelitev sredstev projekta

1

DRSI

Kolesarska povezava Celje‐Laško (etapa I: Celje ‐ Tremerje)

V okviru operacije se bo zgradila povezava I. etapa kol. povezave Celje ‐ Laško v dolžini cca.
6,1 km, med naseljema Celje in Tremerje, vključno z 96 m brvjo preko Savinje

november/2018

2

DRSI

Ureditev glavne kolesarske povezave G4 Kalce ‐ Modrej, odsek
Idrija ‐ Mokraška vas

3

Občina Radovljica

Kolesarske povezave Radovljice z zalednimi naselji«

Zap.
št.

Projekta predvideva izgradnjo oziroma ureditev kolesarsko povezavo na odseku med Idrijo
december/2018
(nogometno igrišče) in Mokraško vasjo.
Predmet projekta je vzpostavitev kolesarske povezave s spremljajočo ostalo prometno in
komunalno infrastrukturo med občinskim upravnim središčem Radovljica (avtobusna postaja) junij/2020
in zalednim naseljem Lesce (železniška postaja).

4

Občina Izola

Kolesarske poti z javno razsvetljavo in drugo infrastrukturo

Projekt Občine Izola bo zagotovil celovito kolesarsko povezavo med Izolo in Koprom z
ureditvijo manjkajočih odsekov kolesarskih poti in sicer:
1. Ureditev kolesarskih poti od krožišča Jadranka do občinske meje z Mestno občino Koper
2. Ureditev kolesarske poti od OŠ Vojke Šmuc do Kosove ulice;
3. Ureditev kolesarske poti od Kosove ulice do Leninove ulice;
4. Ureditev kolesarske poti od Krožišča cesta »A« ‐ Prešernova cesta;
5. Ureditev kolesarskih poti v Izoli na trasi Parenzana proti Strunjanu

5

Občina Litija

DRR Ureditev kolesarske poti od mesta Litija do naselja Pogonik

Občina Litija bo uredila kolesarsko povezavo z delno rekonstrukcijo ceste na lokalni cesti LC
069030 Slapničar – Jevnica – Kresnice – Litija na odseku od Litije do naselja Pogonik v skupni januar/2021
dolžini 5.078 m.

Izgradnja hodnika in kolesarske steze Cerknica – Dolenje Jezero

Namen investicije je izgradnja kolesarske poti in hodnika za pešce na relaciji Cerknica –
Dolenje Jezero, skupne dolžine 1.393 m s pripadajočimi objekti. Zaradi potrebe po varnem
nadaljevanju vožnje kolesarjev na obeh koncih planirane kolesarske poti (na eni strani v
Cerknico, na drugi strani skozi Dolenje Jezero) je treba izvesti vse potrebne ureditve za
umirjanje prometa za zagotovitev varnosti pri souporabi skupnih prometnih površin za
motorna vozila in kolesarje na teh dveh odsekih v skupni dolžini 1.072 m.

Južna kolesarska povezava v občini Beltinci in Črenšovci

Glavni cilj investicije je vzpostaviti racionalne, varne in udobne kolesarske povezave v Občini
Beltinci in Občini Črenšovci, med naselji obeh občin ter povezave na Beltince. Za dosego tega
ključnega cilja bodo urejeni posamezni odseki kolesarskih poti v obeh občinah in sicer: Občina marec/2021
Beltinci (Dokležovje – Ižakovci ‐ 2560 m, Ižakovci – Melinci – 850 m, Melinci 1200 m, Skupaj
4610 m). Občina Črenšovci (Gornja Bistrica – 1026 m).

oktober/2020

februar/2021

Znesek EU sredstev
(ESRR)

Dolžina novozgrajene
Dolžina vzpostavljene
oz. rekonstruirane
povezave (v km)
kolesarke (v km)

3.505.965,14 €

1.824.596,00€

6,10

1.565.857,65 €

844.291,95€

3,40

2.454.749,60 €

1.141.322,76€

1,62

1.885.383,15 €

763.511,48€

4,10

3.040.446,34 €

980.882,79€

1,75

5,08

835.000,00€

87.537,64€

1,39

2,46

1.079.656,34 €

543.180,67€

5,63

5,63

375.489,56€

113.604,18€

3,17

3,17

2.023.258,99 €

1.056.000,00€

4,20

9,20

2.860.056,16

2.288.044,93

4,60

5,52

6

Občina Cerknica

7

Občina Beltinci, Občina
Črenšovci

8

Občina Krško

9

Občina Ivančna Gorica

10

Občina Brežice

11

MO Ljubljana

Namen projekta je spodbujanje trajnostnih oblik mobilnosti na območju LUR.
Rekonstrukcija in razširitev Letališke ceste v 4‐pasovnico med
Predvideni rezultati izvedbe investicije:
Bratislavsko cesto in vzhodno obvoznico vključno z ureditvijo peš ‐ Dolžina urejene kolesarske povezave: 3.900 m (obojestransko oz. 1.950 na vsaki strani
april/2021
ceste),
in kolesarskih površin
‐ Dolžina urejenega pločnika za pešce: 3.900 m (obojestransko oz. 1.950 na vsaki strani ceste).

8.016.504,11

6.413.203,29

1,95

13,00

12

Občina Kamnik

KOLESARSKA POVEZAVA KAMNIK – GODIČ

Cilj projekta je zgraditi oziroma urediti kolesarsko povezavo na odseku med Kamnikom in
Godičem, ki bo Kamnik kot pomembno gospodarsko in upravno središče povezala z zaledjem. april/2021
Skupna dolžina kolesarske povezave znaša 3.201 m od tega je novogradnja v dolžini 2.281 m.

1.099.630,82

879.704,66

2,28

3,20

Investicija obsega ureditev približno 3,17 km kolesarske povezave severno od Krškega, na
levem bregu reke Save, ki bo izboljšala kolesarsko povezanost severnega dela občine oziroma
marec/2021
naselij Senovo in Brestanica ter okolico navedenih naselij s pomembnimi točkami v mestu
Krško.
Cilj investicije je izgradnja 9,2 km kolesarskih povezav v občini Ivančna Gorica (od tega bo 4,2
Gradnja kolesarskih povezav na območju občine Ivančna Gorica za
km oz. cca 45 % kolesarske povezave potekalo po kolesarski površini), s katero se bo naselji marec/2021
zagotavljanje trajnostne mobilnosti
Stična in Muljava povezalo na občinsko središče Ivančna Gorica.
Namen projekta je zagotoviti zaključeno kolesarsko povezavo na relaciji Brežice – Dobova in
s tem kakovostne infrastrukturne pogoje, zaradi katerih bo vse več občanov za dnevno
Kolesarska povezava ob R2‐420 Brežice‐Dobova
migracijo uporabljalo kolo, s kolesarsko infrastrukturo povezati Brežice z Dobovo ter izboljšati april/2021
prometno varnost. Investicija obsega ureditev približno 4,6 km zaključene kolesarske
povezave.
Kolesarska povezava krško – Sotelsko – Brestanica

Namen projekta je izgradnja in ureditev kolesarske steze v občini Apače in Občini Gornja
Radgona. Investicija bo tekla vzporedno z rekonstrukcijo regionalne ceste R2‐438/1307.
Celotna dolžina obravnavanega posega znaša cca 2.716 metrov. Trasa poteka ob regionalni
Kolesarska povezava med naselji in sosednjimi občinami ob
državni cesti R2‐438/1307 od naselja Črnci do naselja Vratja Vas ‐ cesti R2‐438/1307 ter obstoječih nekategoriziranih poteh izven naselja (Murska kolesarska
april/2021
pot) in je z gradbenega vidika razdeljena na več pododsekov. Investicija obravnava 4 odseke,
1. faza in zveznost
ki so razdeljeni na posamezne faze.
1. faza predstavlja odsek 2: Žepovci – Črnci (2020 – 2022) in je predmet Povabila DRR.

13

Občina Apače

14

Občina Miklavž na Dravskem Ureditev kolesarskih poti in pločnikov ob rekonstrukciji Ptujske
polju
ceste v Miklavžu na Dravskem polju

Gre za pomemben regijski projekt ureditve kolesarske povezave med bližnjimi kraji. Z
ureditvijo kolesarskih poti in pločnikov ob Ptujski cesti v Miklavžu na Dravskem polju bo
zagotovljena varna povezava celotnega naselja na že obstoječo kolesarsko pot in pločnik, ki
se na severu naselja povezuje z sosednjo Mestno občino Maribor.
Projekt predvideva ureditev kolesarskih poti v skupni dolžini 1,730 m in ureditev površin za
pešce v skupni dolžini 1,730 m.

15

Občina Železniki

DRR Kolesarska povezava Železniki‐Selca

16

Občina Kočevje

17

Občina Kamnik, Mengeš,
Trzin, Ljubljana

700.651,40

241.208,37

2,71

11,10

april/2021

1.513.404,65

1.210.723,72

1,73

8,00

Predmet projekta je vzpostavitev kolesarske povezave med občinskim upravnim središčem
Železniki in zalednim naseljem Selca. Na novo kolesarsko povezavo pa gravitira tudi veliko
stanovanjskih sosesk znotraj naselja Železniki, ki so na tak način povezana s pomembnimi
storitvenimi in poslovnimi dejavnostmi ter mobilnostnim vozliščem v Železnikih.

april/2021

1.664.735,49

1.331.788,39

4,29

7,05

Ureditev kolesarskih povezav v občini Kočevje

V okviru projekta se bo vzpostavilo površine za kolesarje na več ulicah v mestu Kočevje z
navezavo na obstoječe površine za kolesarje, ki z mestom Kočevje povežejo Dolgo vas na
južni strani in vse do Gornjih Ložin na severni strani Kočevja.

april/2021

4.093.548,68

2.547.575,20

5,23

5,27

DRR Regionalna kolesarska povezava Kamnik ‐ Mengeš ‐ Trzin ‐
Ljubljana

Cilj projekta je zgraditi kolesarsko povezavo Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana z navezavo
na javni potniški promet in s tem zagotoviti kolesarsko povezanost najgosteje poseljenega
april/2021
dela regije (občine Trzin, Mengeš in Kamnik) in največjega migracijskega centra (Ljubljana).

3.823.271,80

3.058.617,44

6,51

13,74

18

Oblina Gornja Radgona

Kolesarske poti Gornja Radgona, 1. faza

Celotna investicija v izgradnjo kolesarske poti Gornja Radgona bo zajemala izgradnjo štirih
odsekov kolesarske poti v dveh fazah.
Cilj projekta je v letu 2021 urediti prvo fazo kolesarske povezave, ki zajema dva odseka v
skupni dolžini 733 m.;
‐ Odsek 1: Kolesarska povezava dolžine 440,00 m,
‐ Odsek 2: Kolesarska povezava dolžine 293 m.

april/2021

308.172,30

246.537,84

0,73

4,85

19

Občina Postojna

Kolesarska pot Postojna‐Hruševje‐Grobišče‐Zagon

Namen investicije je izgradnja kolesarske poti Postojna – Hruševje – Grobišče ‐ Zagon in s tem
povezati obstoječe in nove odseke kolesarskih povezav v povezan sistem kolesarskih poti. V
april/2021
sklopu projekta bo zgrajene in urejene 10.446 m kolesarske poti. Gre za ureditev
infrastrukture za kolesarje, ki povezuje zaledna naselja z občinskim in regijskim središčem.

3.886.545,43

3.109.236,34

7,39

10,44

20

Občina Brežice

3.340.545,03

2.672.436,02

1,50

4,30

21

Občina Lendava

1.262.901,15

1.010.320,92

Namen projekta je izgradnja kolesarske poti od Brežic do Krške vasi ter od Brežic do Čateža
Kolesarska povezava ob R2‐419 Brežice‐Krška vas in Brežice‐Čatež ob Savi. Predvidena kolesarska povezava se bo povezala do obstoječe kolesarske povezave v
april/2021
samem mestu do gradu v Brežicah. Cilj investicije je izgradnja oziroma ureditev 1,5 km novih
ob Savi
kolesarskih poti.
Predmet projekta je vzpostaviti kolesarske povezave med občinami Lendava – Velika Polana –
Kolesarska steza Lendava‐Velika Polana‐Črenšovci
Črenšovci. Gre za pomemben regijski projekt ureditve kolesarske povezave med bližnjimi
april/2021
kraji. Trasa, ki je predmet projekta je dolga cca. 6726 m.

6,72

17,00

61,78

129,01

