
 

4. številka E-časopisa  PRO-E-BIKE 

Spodbujanje uporabe električnih koles in skuterjev za dostavo blaga in potnikov v mestnem območju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uspeh aktivnosti projekta PRO-E-BIKE ter diseminacija le-teh prispevata k še enemu 
pilotnemu programu v Lizboni 

Sodelovanje z ostalimi projekti in pobudami na Portugalskem je privedlo do formiranja druge pilotne izkušnje v Lizboni. Ko je 
pilotni projekt napredoval, je U-scoot,  portugalska inciativa za pospeševanje uporabe in izkoriščanja električnih koles in 
skuterjev, združil dostavno podjetje Moco de Recados ter trgovsko podjetje Zevtech, z namenom da bi sodelovali v projektu 
PRO-E-BIKE. Ta nov pilot oziroma novo pilotno testiranje, bo potekalo le tri mesece, testiran pa bo električni skuter pri dnevnh 
dostavah paketov strankam podjetja Moco de Recados. Izkušnje g. Luisa Camposa, ustanovitelja podjetja Moco de Recados, 
bodo predstavljene septembra 2015 v sklopu Evropskega tedna mobilnosti na  Dnevu skuterjev, ki bo potekal 19. Septembra 
2015 v Lizboni. Prireditev organizira iniciativa U-scoot, s podporo Evropske unije in mesta Lizbona. S podporo projekta PRO-E-
BIKE zdaj restavracija »Marujo« v Oportu redno uporablja e-kuter za dostavo njihovih izdelkov strankam na dom. Restavracija 
je že imela namen uvesti dostavo izdelkov na dom, kot novo (dodatno storitev v ponudbi), zato so se odločili za uporabo e- 
skuterjev, z namenom da prispevajo k zmanjšanju onesnaženosti okolja. Sodelovanje je bilo uspešno, zato je vodstvo restavracije 
z doseženimi rezultati zelo zadovoljno. Storitev dostave na dom so začeli opravljati šele pred nekaj tedni, a se se zdi zelo 
obetavna, zato namerava restavracija z uporabo e-skuterja in izvajanjem te storitve nadaljevati tudi po zaključku testnega 
obdobja.  

 

 

 

 

Ta e-časopis predstavlja izkušnje ter nekatere izmed glavnih aktivnosti iz preteklih šestih mesecev projekta PRO-E-BIKE. Do zdaj 
je že večina aktivnosti pilotnega testiranja, ki predstavlja bistvo projekta, v zaključni fazi, kar pomeni da projekt že lahko ponudi 
številne dragocene informacije in uporabna orodja, ki lahko pomagajo izboljšati logistiko električnih koles v evropskih  mestih. 

Dokumenti, gradiva in orodja, ki so bila razvita v okviru projekta PRO-E-BIKE, so vsem  dostopni na spletni strani projekta: 
www.pro-e-bike.org. 

Ključne ugotovitve pilotnih podjetij, povezanih z uporabo električnih koles v Sloveniji 

Razvojna agencija Sinergija je povabila 8 pilotnih podjetij, da v sklopu projekta PRO-E-BIKE električna kolesa. Po zaključenem 
obdobju testiranja so zbrali in povzeli ključne ugotovitve. Podjetja so ugotovila da uporaba električnih koles pomembno 
prispeva: k zmanjšanju stroškov za gorivo; k zmanjšanju onesnaženosti zraka; k večji prepoznanvnosti podjetij med strankami, 
pomeni promocijo podjetja. Podjetja so v uporabi električnih koles prepoznala zelo koristno prevozno sredstvo za kratke proge. 
Kot glavne negativne vidike uporabe električnih koles pa so pilotna izpostavila naslednje pomanjkljivosti: tehnični problemi 
(okvare, slaba baterija, itd.); omejenost uporabe glede na omejeno kapaciteto baterije ter dejstvo, da so e- kolesa težka. Poleg 
tega je bilo ugotovljeno tudi, da je uporabo električnih koles v veliki meri odvisna tudi od vremenskih razmer. Po zaključku 
testnega obdobja se je eno izmed pilotnih podjetij (Pošta Slovenije) odločilo tudi za nadaljnjo uporabo električnih koles. Z 
aktivno vključenostjo in dejanskim testiranjem električnih koles, so pilotna podjetja v veliki meri prispevala k večji 
ozaveščenosti prebivalcev in podjetnikov, o koristih  in prednostih uporabe električnih koles. Interes za uporabo električnih koles 
v prihodnje pa je bil izkazan tudi s strani nekaterih posameznikov. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partnerstvo med ALD Automotiv-om in ISS storitvenim objektom je pripeljalo do še 
enega »pilota«  

Partnerstvo med ALD Automotive Portugal in ISS storitvenimi objekti se je pridružilo projektu PRO-E-BIKE v še enem 
pilotnem projektu, katerega izvajanje je spremljal Occam. ALD Automotive, ki je eno izmed vodilnih evropskih operativnih 
leasing podjetij, je postavil pred izziv enega svojih strank in sicer podjetje ISS storitvene dejavnosti, da so testno uporabljali e- 
skuter.  Govecs S1.2. ISS je vodilno podjetje v servisni dostavi v številnih državah in uspeh je, da od aprila 2015 naprej 
uporabljajo e- skuter za interno dostavo pisem na območju Lizbone, za obdobje 6 mesecev.  

Prvi sejem električnih vozil v Östergötland  

Prvi sejem električnih vozil v regiji Östergötland je bil organiziran 4. junija 2015 v Linkopingu. Sejem je organizirala  
Vzhodno Švedska agencija za energetiko (East  Sweden  Energy Agency) skupno v okviru dveh EU projektov (projekt PRO-
E-BIKE in projekt BEAST) in sodelovanju z regijo Östergötland. Prireditev sta slovesno otvorila županja regije Östergötland,  
ga. Elisabeth Nilsson ter predsednica Regionalnega Sveta, ga. Eve Andersson. Na sejmu je približno 25 razstavljalcev 
predstavljalo električne avtomobile, delovna električna vozila, električna kolesa, tovorna kolesa, ter različne rešitve za 
polnjenje električnih vozil (baterij). Na razstavi, ki je bila odprta za širšo javnost, je bilo možno razstavljena električna vozila 
tudi preizkusiti. Celodnevni seminar, ki ga je vodil priznani klimatski strokovnjak g. Pär Holmgren, je predstavil širok spekter 
zanimivih predavanj. Podjetje Posten, ki dostavlja pisma in pakete, ter podjetje Inner City Gothenburg sta predstavila, kako je 
potekala zamenjava oskrbovalnih oziroma dostavnih vozil na fosilna goriva na področju mest, z električnimi vozili oziroma 
električnimi kolesi. Vse prezentacije ter ostala gradiva s seminarjev so dosegljivi na povezavi www.eroadeast.se. Ta dan lahko 
obeležimo kot začetek uresničevanja skupne želje, da bi čim prej pripravili Strategijo za brezfosilno regijo do leta 2030, katere 
skupne cilje bi se trudili dosegati in uresničevati. Prireditev je obiskalo sedem občin iz regije Östergötland.                          
Politiki in uradniki so imeli priložnost spoznati dobavitelje električnih vozil,  
opraviti testno vožnjo z njimi in ponudnike spraševati o tem,  
kako bi lahko električna vozila nadomestila fosilne alternative v njihovih voznih parkih.  
 

Informacijsko orodje za upravljavce voznih parkov                               
bo dosegljivo od septembra dalje 
Namen informacijskega orodja PRO- E- BIKE je, da dopolni Simulacijsko orodje, kot 
komunikacijski material,  katerega je enostavno razširjati oziroma diseminirati in je ciljno usmerjen 
k menedžerjem oziroma upravljavcem voznih parkov v podjetjih. Dokument je zbirka rezultatov, ki 
so bili doslej doseženi v okviru projekta PRO-E-BIKE in so namenjeni povečanju prenosljivosti 
identificiranih dobrih praks med deležniki, v zvezi z implementacijo, koordinacijo in razvojem 
podobnih akcij vezanih na projekt PRO-E-BIKE. Do omenjenega dokumenta, lahko dostopate, če 
obiščite spletno stran http://www.pro-e-bike.org/publications2/. Informacijsko orodje vsebuje 
informacij o tem, kako je lahko simulacijsko orodje uporabljeno za zamenjavo voznega parka, kot 
tudi o tem, kako je lahko implementiran poslovni model za usvojitev oziroma uvedbo električnih 
koles. Dokument vsebuje tudi informacije o dobrih praksah za uporabo električnih koles (e-koles), 
poročajoč ne samo o pozitivnih, ampak tudi o pomembnih negativnih izkušnjah izvedenih pilotnih 
akcij projekta PRO-E-BIKE. V končni fazi pa so številna priporočila v zvezi z načrtovanjem in 
operativnih aktivnosti, namenjena upravljavcem voznih parkov, predstavljena z namenom, da bi 
olajšala zamenjavo konvencionalnih vozil in prispevala k boljšemu in hitrejšemu sprejetju 
električnih koles. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PRO - E- BIKE štand pri GF LOMBARDO 

 

GF Lombardo je organiziran vsako leto v Busetu Palizz olo in ga orga nizirajo terme  Cicli Lombardo. Kakih 600 tekmovalcev 

se je udeležilo tekmovanja . Omenjen dogodek je privlačil več kot 2000 gostov. Stojnico PRO- E- BIKE je obiskalo vsega 

skupaj kar 300 ljudi v sklopu tega pomembnega evropskega projekta.     

 

 

  

 

PRO-E-BIKE na prireditvi EUROBIKE 2015 

Rezultati projektov PRO-E-BIKE in CycleLogistics, sofinanciranih s strani Evropske unije, so bili predstavljeni na 
dveh delavnicah, ki sta bili organizirani kot del EUROBIKE Aademije. Delavnice so bile usmerjene na komercialno 
dostavo podjetij ter na storitve občin, ki delujejo v urbanih območjih. Strokovnjaki so prikazali, kako lahko električna 
tovorna kolesa in navadna električna kolesa nadomestijo vozne parke motornih vozil v dostavnih podjetjih ter v 
mestnih storitvenih podjetjih, tako, da so predstavljali konkretne študijske primere iz projekta. Eden izmed primerov 
dobre prakse je pilotni projekt Hrvaške pošte, katerega rezultat je bil pridobitev 180 električnih koles za to podjetje. 
Strokovnjaki so delili pomembne informacije, zbrane znotraj podjetij mest širom Evrope, o tem, kaj podjetja 
pričakujejo od tovornih in električnih koles. V okviru prireditve EUROBIKE 2015 je projekt PRO-E-BIKE predstavljal 
tudi partner Lombardo iz Italije. Predstavljal se je s stojnico in zloženkami PRO-E-BIKE. Na stojnici so vsi 
zainteresirani lahko izvedeli več o namenu, aktivnostih, ciljih in rezultatih projekta ter možnostih sodelovanja pri 
projektu. Na splošno je bila letošnja prireditev dokaz več za to,  da postajajo električna kolesa vedno bolj priljubljena. 
Na prireditvi skoraj ni bilo ponudnika, ki ne bi predstavljal vsaj enega ali več modelov električnih koles, mestnih ali 
športnih. Razstavljena so bila tudi številna tovorna kolesa ter tovorna električna kolesa. To jasno kaže na to, da lahko v 
prihodnje pričakujemo vzpon kolesarske logistike.   

 

PRO-E-BIKE stojnica  je bila razstavljena na prireditvi oziroma 
tekmovanju GF LOMBARDO v Italiji 

 

GF Lombardo je dogodek, organiziran vsako leto v Busetu Palizzolo v Italiji. V bistvu gre za tekmovanje, ki ga 
organizirajo Terme Cicli Lombardo. Letos se je tekmovanja udeležilo približno 600 tekmovalcev ter več kot 2000 
obiskovalcev. Stojnico projekta PRO-E-BIKE je obiskalo vsega skupaj okoli 300 ljudi, ki so se zanimali za namen, 
aktivnosti in rezultate projekta PRO-E-BIKE. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mednarodni Festival Tovornih Koles 2015 

Mobycon, partner v projektu PRO-E-BIKE se je udeležil Mednarodnega Festivala Tovornih Koles 2015 v Nijmegenu 
na Nizozemskem. Festival je organiziral g. Jos Sluijsmans iz  Fietsdiensten.nl. Osrednja tema prireditve so bila tovorna 
kolesa (v večini primerov je šlo za električna tovorna kolesa) iz področja načrtovanja, infrastrukture in tehnologije. 18. 
aprila 2015 je Mobycon organiziral delavnico z naslovom »E- tovorna kolesa, kot priložnosti za trajnostno podjetništvo 
in čisto mestno okolje«. Vsebina delavnice je bila usmerjena na predstavitev ključnih ugotovitev in izmenjavo izkušenj, 
ki so izhajale iz nizozemskih PRO-E-BIKE pilotov. Delavnica je bila zelo uspešna, kar dokazuje dejstvo da so jo 
morali trikrat ponoviti, z po dvajset udeleženci na delavnico. Delavnice so pritegnile lastnike podjetij, proizvajalce 
koles ter svetovalce. V prvem delu vsake delavnice sta ga. Angela van der Kloof in g. Simon Fessard predstavila 
projekt PRO-E-BIKE ter številne pilote. V drugem delu vsake delavnice sta ga. Angela in g. Simon udeležence 
povabila k razpravi o pričakovanih koristih ter nato predstavila še identificirane prednosti in pomanjkljivosti projekta. 
Med razpravo so se dotaknili številnih tem, kot so to na primer: tehnološke značilnosti E-tovornih koles, potrebna 
infrastruktura, udejstvovanje zaposlenih, logistični procesi, načini ter učinkovitost dostave, blagovne znamke, stroški, 
ipd. Odzivi udeležencev, na tematiko in vsebino delavnic so bili zelo pozitivni. Informacije so se jim zdele koristne in 
uporabne. 19 aprila 2015 je imel Mobycon v okviru projekta PRO-E-BIKE stojnico,  
kjer so delili letake in brošure (ki vsebujejo povzetke o tem,  
kaj so prednosti in slabosti nizozemskih pilotov).  
Festival Tovornih Koles 2015 je 18. Aprila 2015  
privabil okrog 100 ljudi, ter 200 ljudi na dan 19. Aprila 2015.  
 

 

 

Prihajajoči dogodki:  
•  COSMOBIKE SHOW - Mednarodni kolesarski SHOW-  
Mednarodna razstava koles. 11-14 september 2015 v Veroni, Italija 
•  Evropski teden mobilnosti. 16- 22 september 2015 
•  Dan skuterjev v Lizboni -  19 september 2015, Lizbona, Portugalska 
•  Evropska prometna konferenca. 28-30 september 2015, Frankfurt, Nemčija 
•  Evropska konferenca kolesarske logistike. 15-17 oktober 2015, San Sebastian, Španija 
•  Svetovni kongres Smart City Expo. 17-19 november 2015, Barcelona, Španija 
 

Če vas zanima, kdo so izdelovalci in distributerji električnih koles v vaši in v drugih 
partnerskih državah pri projektu PRO-E-BIKE, prosimo da obiščite PRO-E-BIKE platformo na 
spletni strani projekta PRO-E-BIKE. Tam najdete tudi pregled spletnih strani, ki ponujajo 
podrobne informacije o različnih vrstah in modelih električnih koles. Več informacij l najdete 
na http://www.pro-e-bike.org/e-bike-platform/users/#. 

 

 


