
KRANJ SKRBI ZA TRAJNOSTNO MOBILNOST 

 

STE ŽE SLIŠALI ZA KRANVAJ IN IZPOSOJO ELEKTRIČNIH KOLES? 

Avtorice: Pika Vučko, Anja Luznar in Martina Cavotta 

V Kranju se že dalj časa trudijo, da bi naredili napredek na področju trajnostnega razvoja. Mi 

smo se osredotočili predvsem na promet in izboljšanje življenja v mestu. O idejah in prihodnosti 

smo se pogovarjali s predsednikom Krajevne skupnosti Stražišče Juretom Šprajcem. Prav tako 

smo obiskali Center trajnostnega razvoja, ki je bil ustanovljen, zato da bi prebivalce Kranja 

ozaveščali, kako lahko sami pripomorejo k trajnostnemu razvoju in lepšemu življenju v mestu. 

V pogovoru z Juretom Šprajcem smo dobili veliko novih informacij, prav tako pa smo lahko 

sami preizkusili Kranvaj, električna kolesa in električni avtomobil. 

V Kranju že nekaj časa po mestu vozi mini električni avtobus Kranvaj. Namenjen je vsem 

prebivalcem mesta, turistom, najbolj pa koristi gibalno oviranim osebam ter starostnikom. Po 

mestu se minibus vozi cel dan, mimoidoči pa ga lahko ustavijo ali pa predhodno naročijo, na 

katero lokacijo naj jih voznik pride iskat. Glede na to da deluje popolnoma na elektriko, je okolju 

prijazen. Poleg Kranvaja pa si občani lahko izposodijo tudi električne avtomobile v sklopu “car 

sharinga”. V Kranju imamo tudi 8 polnilnic za električne avtomobile, kjer lahko zastonj napolniš 

električni avto. Smo pa izvedeli, da bo v prihodnosti, zaradi velikega povpraševanja, polnjenje 

kmalu potrebno plačati. 

Tudi izposoja koles je prisotna že kar nekaj let in povpraševanje vedno bolj narašča. V 

primerjavi z lanskim letom je namreč zanimanje za kolesa kar trikrat do štirikrat večje. Kljub 

temu pa se moramo zavedati, da trenutne razmere niso najboljše, saj trenutno kolesarske poti 

povezujejo le največje soseske in lahko dostopne lokacije. Po besedah gospoda Šprajca se 

na občini trudijo, da bi to čim prej izboljšali. Po našem mnenju je uporaba koles zelo koristna, 

saj s kolesom lažje potuješ po mestu, kot pa z avtomobilom, istočasno pa ne onesnažuješ 

okolja. Z vožnjo s kolesom pa ne poskrbimo le za okolje, ampak tudi za svoje zdravje in dobro 

počutje. Glede na to da nekateri ljudje doma nimajo koles, je izposoja električnih koles zelo 

praktična ideja. Električna kolesa omogočajo starejšim, pa tudi vsem ostalim, ki težje 

uporabljajo navadna kolesa, da kljub temu kolesarijo. 

Naša izkušnja v Centru trajnostnega razvoja, je bila zelo zanimiva in poučna. Kot že omenjeno 

smo lahko preizkusili Kranvaj, s katerim nas je voznik popeljal po Kranju, električni avtomobil, 

najbolj zabavna pa so bila električna kolesa in tricikel. Skozi zabaven način smo spoznali veliko 

načinov prevažanja, s katerimi lahko, za vožnjo po mestu, nadomestimo osebne avtomobile. 



Čisto vsak posameznik pa lahko tudi sam pripomore k še lepšemu življenju v Kranju. Ena 

izmed idej je, da bi bile nedelje dnevi brez avtomobilov, seveda če bi bilo to možno. Ideja je, 

da bi razdalje do pet kilometrov prekolesarili, razdalje do enega kilometra pa prehodili. Vsak 

korak šteje in skupaj lahko poskrbimo za lepšo prihodnost Kranja. 

 

 

             

 

 

 

 

 

V centru trajnostne mobilnosti smo preizkusili električna kolesa (foto: Bernarda Božnar) 

 
Z mini električnim avtobusom imenovanim Kranvaj, smo se zapeljali po Kranju. (foto: Bernarda Božnar) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


