
 
 

S P O R O Č I L O  Z A  M E D I J E 
 

Medcycletour – akcijski načrt za slovenski del trase EuroVelo 8  
 
Na javnem razpisu Programa sodelovanja INTERREG Mediteran 2014-2020, objavljenem leta 2016, 
je bil na tematskem področju trajnostni turizem odobren projekt Medcycletour – MEDiteranean 
CYcle route for sustainable coastal TOURism. 11 projektnih partnerjev želi uporabiti kolesarsko 
povezavo EuroVelo 8 kot orodje za vplivanje ne regionalne in nacionalne politike v korist 
trajnostnega in odgovornega turizma na obalnih območjih Sredozemlja. Po opravljeni oceni 
slovenskega dela trase, smo na podlagi občinskih celostnih prometnih strategij (CPS) in delavnicah 
v sklopu evropskega tedna mobilnosti pripravili povzetek akcijskega načrta. 
 

Trasa EuroVelo8 v Sloveniji poteka po ozemlju treh občin, Koper, Izola in Piran, ki imajo tudi izdelane 
Celostne prometne strategije (CPS) v katerih so definirali akcijski načrt za razvoj kolesarskega 
prometa. 
 

Glavni poudarki občinskih CPS-jev so na vzpostavitvi in vzdrževanju kolesarskega omrežja, 
zagotavljanju varnega parkiranja koles in učinkovitega sistema izposoje koles, promocija kolesarjenja 
kot sodobne in zdrave oblike prevoza, povečanje prometne varnosti in občutka varnosti kolesarjev, 
izboljšanje načrtovanja mobilnosti kolesarjev ter regionalnega povezovanja. 
 

Te tri obalne občine so si zadale cilj povečati delež kolesarskega prometa do leta 2022. V Kopru želijo 
povečati do 10% delež opravljenih poti s kolesom med opravljenimi mestnimi  potmi ter 20% 
povečanje deleža zaposlenih, ki na delo kolesarijo, v Izoli želijo povečati delež kolesarjenja v šolo na 
15 % (zdaj 3 %) in na delo (zdaj 3 %) na 10 % v  Piranu pa želijo povečanje deleža opravljenih potovanj 
v službe in šole s kolesom z 9 % na 15 % . 
 

V CPS-jah so ocenjeni tudi okvirni finančni vložki v obdobju 2018 – 2022, ki znaša za tri omenjene 
občine okrog 2 mio. Eurov. 

Slika 1: Piranko  

 
Vir: CPS Občine Piran, 2017  

Slika 2: Vizija, Prešernova cesta   

 
Vir: CPS Občine Izola, 2017 

 
 
Celoten dokument si lahko ogledate na spletnih straneh: 
- https://medcycletour.interreg-med.eu/  
- https://www.rrc-kp.si/ 
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