
 

 

Statistično poročilo KolesCE Polzela 

Januar - avgust 2022 

 

1. Najemi 

Leto 2022 smo pričeli z nižjim številom najemov saj je bil večji del koles sistema KolesCE v 

hladnejših mesecih na zimovanju. V občini Polzela so bila ob ugodnejšem vremenu kolesa 

ponovno na voljo uporabnikom, s tem pa je začela rasti tudi frekvenca uporabe. V prvih osmih 

mesecih leta 2022 je uporaba koles dosegla vrhunec v mesecu juliju z 19. najemi.  

Do konca avgusta smo v letu 2022 v občini Polzela zabeležili 59 najemov koles kar v povprečju 

znaša 7 najemov na mesec. Skupno smo od vzpostavitve sistema v Polzeli pa do avgusta 

2022 zabeležili že 440 najemov koles.  

Najbolj priljubljen kanal za izposojo koles v občini Polzela je mobilna aplikacija, saj je bilo preko 

nje aktiviranih 100% vseh najemov v letu 2022.  
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Število najemov po mesecih - KolesCE Polzela



 

 

Uporabniki sistema KolesCE so v Polzeli v letu 2022 raje kolesarili z električnimi kolesi, saj 

so bila, razen v mesecu januarju, bolj uporabljena v vseh mesecih. Najvišjo frekvenco 

uporabe električnih koles smo zabeležili v mesecu juliju, ko je zabeležen tudi letni rekord 

števila mesečnih najemov. Navadna kolesa so bila uporabljena v mesecih januar, julij in 

avgust. 

Skupno smo v letu 2022 zabeležili 4 najeme navadnih koles in 55 najemov električnih koles, 

ki so tako predstavljala 93% vseh najemov v občini Polzela. 

 

 

  

Januar Februar Marec April Maj Junij Julij Avgust

Električno kolo 0 0 4 0 7 12 17 15

Navadno kolo 1 0 0 0 0 0 2 1

Število najemov glede na vrsto kolesa - KolesCE Polzela

Električno kolo Navadno kolo



 

 

2. Registracije 

Avgust 2022 je bil že 46. aktivni mesec delovanja sistema KolesCE v občini Polzela. V 

celotnem sistemu KolesCE se skladno z večjo priljubljenostjo uporabe koles povečuje tudi 

število novih uporabnikov v sistemu. 

Mobilna aplikacija je pri postopku registracije najbolj priljubljen uporabniški kanal. Do konca 

avgusta 2022 se je sistemu KolesCE preko mobilne aplikacije pridružilo kar 1597 uporabnikov, 

kar predstavlja približno 64% vseh registracij. Drug najbolj uporabljen registracijski kanal so 

terminali na uradnih postajah, ki so omogočili registracijo 702. uporabnikoma. 196 uporabnikov  

se je registriralo preko spletne strani sistema, 21. uporabnikom pa je pri pridružitvi sistema 

pomagal klicni center podjetja Nomago.   

Skupaj smo do konca avgusta 2022 zabeležili kar 2.516 registracij v sistem KolesCE.  
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3. Čas in prevožena razdalja 

Skupen povprečen čas najema kolesa v celotnemu sistemu KolesCE je 15 minut samo v občini 

Polzela pa je krepko višji in znaša nekaj več kot 24 minut. V letu 2022 smo v Polzeli v aktivnih 

mesecih beležili še daljše najeme, ki so v povprečju trajali nekaj več kot 35 minut. Sicer so 

uporabniki najdlje uporabljali kolesa v mesecu juliju, ko je povprečen najem trajal nekaj več 

kot 40 minut.  

Skupna povprečna prevožena razdalja najema v celotnem sistemu KolesCE znaša 1.4 

kilometra samo v občini Polzela pa je ponovno krepko višja in znaša kar 7 kilometrov. V letu 

2022 smo v aktivnih mesecih beležili nekoliko krajše najeme, ko so kolesarji v povprečju 

prevozili 4 kilometrov na najem. Sicer so uporabniki najdaljše razdalje s kolesi premagovali v  

mesecu juniju, ko se je povprečna prevožena razdalja dvignila do 7 kilometrov. 

Do konca avgusta smo v letu 2022 tako v Polzeli prekolesarili 264 kilometrov, skupno pa smo 

od vzpostavitve sistema prekolesarili že 3125 kilometrov.  
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4. Promet po postajah 

V letu 2022 so bile v sistemu KolesCE v Polzeli aktivni 2 postaji. Skupaj je bilo največ prometa 

zabeleženega na postaji Polzela, kjer smo zabeležili 37 najemov in 39 vračil koles. Na postaji 

Športna dvorana Polzela pa smo zabeležili 22 najemov in 29 vračil koles. V občini Polzela smo 

tako v letu 2022 zabeležili 59 najemov in 68 vračil, kar kaže na to, da so kolesa sistema 

KolesCE uporabljena tudi na daljših, medkrajevnih poteh v regiji. 
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