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Splošno o  
projektu 

• MUSE - projekt v okviru programa Interreg Italija –
Slovenija, sofinanciran  s strani Evropskega sklada za 
regionalni razvoj

• 6 partnerjev – 3 SLO in 3 ITA (Univerza v Trstu –
vodilni partner, RRA LUR, RRA Severne Primorske, 
Univerza v Ljubljani – Fakulteta za gradbeništvo in 
geodezijo, Avtonomna dežela Furlanija Julijska 
krajina, Medobčinska teritorialna unija Noncello)

• Namen:  povečanje energetske učinkovitosti 
mobilnosti lokalnih javnih ustanov na čezmejnem 
območju in zmanjšanje njihovih emisij CO2 



Cilji

• Priprava smernic in akcijskega načrta za vključevanje 
energetske učinkovitosti pri načrtovanju trajnostne 
mobilnosti v javni upravi 

• Vzpostavitev čezmejne skupnosti za trajnostno 
mobilnost

• Postavitev pilotnih projektov in izvajanje meritev 



Piloti

• UNI –TS in UTI Noncello -
Fotonapetostna polnilna postaja za
električna vozila

• UNI – LJU – Varovana kolesarnica in
polnilna postaja

• RRA SP – Storitev izposoje koles z
možnostjo polnjenja preko
fotovoltaike

• RRA LUR – varovana kolesarnica za e-
kolesa s solarnimi paneli



Pilot RRA LUR

varovana kolesarnica za e-kolesa 
s solarnimi paneli



Opis

• shranjevanje in polnjenje do 8 električnih 
koles

• vsako parkirno mesto za e-kolo ima svoj 
vhod oziroma svoja vrata

• vsako parkirno mesto ima svojo vtičnico za
direktno polnjenje

• vrata kolesarnice imajo vgrajeno električno
ključavnico, na katero je priključen sistem
za omejitev dostopa

• na zunanji strani dve klopci in USB polnilec

• na strehi kolesarnice so štirje solarni paneli 



Lokacija in uporaba kolesarnice

• V Grosupljem v neposredni bližini železniške postaje in
načrtovanega P + R

• Izbira lokacije: omogočanje delavcem in študentom iz
oddaljenejših krajev parkiranje in polnjenje e-kolesa ter
odhod z vlakom na delo / predavanja

• Uporaba preko aplikacije MUSE mojEkolo ali z
uporabniško kartico

• Potrebna predhodna registracija na Občini Grosuplje

• Ob registraciji uporabnik prejme uporabniško kartico
oziroma registracijske podatke za uporabo aplikacije
MUSE mojEkolo

• Storitev je brezplačna – tako shranjevanje kot polnjenje



Namen: samooskrbna kolesarnica

Tekom meritev bomo ugotavljali kdaj, pod kakšnimi pogoji, za koliko koles itd. je slednje možno doseči. 

Spremljamo naslednje indikatorje:

• Energija, proizvedena s pomočjo fotovoltaičnega sistema

• Zasedenost kolesarnice

• Zmanjšanje emisij CO2

• Število uporabnikov

• Število uporabnikov, ki samo shranijo kolo, in število uporabnikov, ki ga tudi polnijo

• Čas zasedenosti vsakega parkirnega mesta

• Zadovoljstvo deležnikov / uporabnikov

• Koliko energije se porabi za samo delovanje sistema

Izvajanje meritev 



Namen in cilj pilota

• spodbujanje ljudi k  uporabi e-koles kot oblike trajnostne mobilnosti 

• spodbujanje razširitve mreže tovrstnih kolesarnic tudi v druge občine, regije in po 
Sloveniji 

• prispevek k zmanjševanju onesnaževanja okolja in ohranjanja tudi za prihodnje 
generacije

• prispevek k zmanjšanju prometnih zastojev



Hvala za vašo pozornost. 

Alenka Vrečko, alenka.vrecko@rralur.si, + 386 8 201 66 57 
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