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Izvleček
Trajnostna mobilnost v občinah Cerklje na Gorenjskem in Šenčur
Magistrsko delo opisuje trajnostno mobilnost na območju občin Cerklje na Gorenjskem in
Šenčur ter aktivnosti na tem področju. V teoretičnem delu je predstavljena trajnostna
mobilnost, prometna politika v Evropski uniji in Sloveniji, problematika prometa in potovalni
načini, ki so pri prebivalcih najpogostejši pri opravljanju dnevnih potreb po mobilnosti.
Predstavljeno je izbrano območje občin Cerklje na Gorenjskem in Šenčur, na katerega se delo
navezuje tudi v raziskovalnem delu magistrskega dela. To se navezuje predvsem na
potovalne navade prebivalcev tega območja in uporabo javnega linijskega prevoza potnikov,
kar je bilo raziskano z anketiranjem prebivalcev območja. Še pred tem so izpostavljene
rešitve, ki bi sprožile večjo uporabo javnega linijskega prevoza potnikov. Izdelan je tudi
pregled stanja prometa in prometne infrastrukture na tem območju. Sledi analiza rezultatov
anketiranja prebivalcev, ki je bila glavna podlaga za izdelovanje idejne karte organizacije
javnega linijskega prevoza potnikov na območju obeh občin. Ta vsebuje kategorizirana
postajališča javnega linijskega prevoza potnikov in njegove povezave, ki so uvrščene v šest
razredov.
Ključne besede: trajnostna mobilnost, javni linijski prevoz potnikov, potovalne navade,
Cerklje na Gorenjskem, Šenčur
Abstract
Sustainable Mobility in Municipalities of Cerklje na Gorenjskem and Šenčur
The thesis discusses the sustainable mobility in the municipalities Cerklje na Gorenjskem and
Šenčur together with activities in this area. The theoretical part includes the discussion
about the sustainable mobility, the transport policies in the European Union and Slovenia,
the issue of transport and the travel modes that are the most common in the performance
of daily demands for mobility among the residents. Additionally, the municipalities of the
selected area are presented, Cerklje na Gorenjskem and Šenčur, with the connections to the
research part of the master work. This refers primarily to the travel behaviour of the
residents in this area and the use of public line transport of passengers, which have been
researched with the results of a survey of the population in the area. This thesis includes
possible solutions that would generate greater use of public line transport of passengers and
suggests them before the analysing the results of the survey. A review of the status of the
traffic and transport infrastructure in the area has also been made. The analysis of the
results of the survey has been the main basis for the design of the conceptual map of
organization of the public line transport on the territory in both municipalities. This contains
classified stops of the public line transport and its links, which are classified into six classes.
Key words: sustainable mobility, passenger public line transport, travelling habits, Cerklje na
Gorenjskem, Šenčur
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1. UVOD
V Evropski uniji je zaslediti čedalje večji poudarek na trajnostnem razvoju, kamor uvrščamo
tudi trajnostno mobilnost. Slednja se čedalje bolj uveljavlja v urbanih območjih, kar omogoča
kvalitetnejšo in bolj zdravo okolje. Takšen proces lahko spremljamo v zadnjem obdobju tudi
v mestu Ljubljana. Manj pogosto pa se takšen proces izvaja na območjih med urbanimi
središči in suburbanimi območji. V Sloveniji se soočamo z razpršenim vzorcem poselitve, kar
povzroča dnevne mobilne tokove v večja mestna središča, ki z omogočanjem dobre
dostopnosti širijo svoje zaledje dnevnih migracij. Ti se pogosto izvajajo z osebnimi
avtomobili, kar je v neskladju s trajnostno mobilnostjo. Slednja opažanja zaznavam tudi sam
v svoji domači okolici. Zato sem se tudi odločil, da raziščem trajnostno mobilnost v občinah
Cerklje na Gorenjskem in Šenčur. Iz obeh občin potekajo predvsem dnevne migracije
prebivalcev v smeri večjega regionalnega urbanega središča Kranj in v smeri glavnega mesta
države. Posledica takšnih migracij je med drugim tudi zgoščen promet na državni glavni cesti
(Kranj V – Brnik – Mengeš – Trzin - Ljubljana (Tomačevo)), katere del poteka čez izbrani
občini.

1.1. Namen in cilji
Pomen trajnostne mobilnosti je v vse večjem obsegu prisoten v razvojnih politikah v
Sloveniji, zato sem se namenil, da raziščem tematiko trajnostne mobilnosti in korake k njeni
uresničitvi. V svojem magistrskem delu bom posvetil pozornost javnemu potniškemu
prometu in najpogostejšim načinom potovanj med potniki. Pri tem želim ugotoviti prednosti
in slabosti posameznih načinov mobilnosti, trende v uporabi posameznih načinov v Sloveniji
ter rešitve za povečevanje oz. omejevanje uporabe posameznih potovalnih načinov.
V drugem delu magistrske naloge bom pozornost namenil izbranemu območju občin Cerklje
na Gorenjskem in Šenčur. Analizirati želim stanje mobilnosti in načrte na področju prometa s
pomočjo informacij iz intervjujev s posameznimi akterji na tem področju in sprejetih
prostorskih načrtov obeh občin. Zaradi zelo širokega področja trajnostne mobilnosti bom v
raziskovalnem delu pozornost namenil uporabi javnega linijskega prevoza potnikov na
izbranem območju. Pred tem bom analiziral izbrane primere rešitev, ki bi povečali uporabo
javnega linijskega prevoza potnikov. Z anketiranjem prebivalstva bom poskušal ugotoviti
potovalne navade prebivalcev na izbranem območju in pridobiti informacije o uporabi
javnega linijskega prevoza potnikov in o ukrepih za večjo uporabo le – tega.
Temeljni cilji magistrske naloge so sledeči:
 analizirati obstoječe stanje na področju prometa in prometne infrastrukture na
izbranem območju;
 ugotoviti potovalne navade prebivalstva na izbranem območju;
 ugotoviti pogostost uporabe javnega linijskega prevoza potnikov na izbranem
območju;
 ugotoviti prednosti in slabosti trenutne organizacije javnega linijskega prevoza
potnikov na izbranem območju;
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izdelati idejno karto za boljšo organizacijo javnega linijskega prevoza potnikov na
izbranem območju.

Hipoteze, ki jih želim preveriti so naslednje:
1. Med prebivalci na izbranem območju prevladuje uporaba netrajnostnih potovalnih
načinov.
2. Na izbranem območju prebivalci večinoma ocenjujejo pogoje za hojo z odlično,
medtem ko pogoje za kolesarjenje in javni potniški promet s slabo.
3. Glavna razloga za večjo uporabo javnega linijskega prevoza potnikov na izbranem
območju bi bila cenejša cena vozovnice in možnost kombiniranja različnih potovalnih
načinov z urejenimi prestopnimi točkami.
4. Prebivalcem na izbranem območju je pri uporabi javnega linijskega prevoza potnikov
najpomembnejša hitrost in cena vozovnice.

1.2. Metodologija
Magistrsko delo je sestavljeno iz dveh delov, teoretičnega in empiričnega. Pri svojem delu
sem se posluževal kabinetnega in terenskega dela. V prvem delu je na podlagi pregleda oz.
analize virov in literature predstavljena tema trajnostne mobilnosti, področje prometa,
lokalna samouprava in izdelan geografski oris izbranih območij. Iz različnih literatur so bile
izpostavljene rešitve, ki bi na izbranem območju vplivale na boljšo organizacijo javnega
linijskega prevoza potnikov, kar je bila tudi kasneje v veliki meri podlaga za izdelavo
anketnega vprašalnika. S pomočjo intervjujev, statističnih podatkov ter pregledom
dokumentov in ostale literature je bila tudi izvedena analiza stanja prometa v obeh izbranih
občinah.
V empiričnem delu so predstavljeni rezultati anketiranja. Prebivalce na območju obeh občin
sem anketiral na terenu. Na podlagi rezultatov anketiranja, pogovorov z anketiranimi
prebivalci, prostorskih načrtov obeh občin in ciljev iz regionalnega razvojnega programa je
bila izdelana idejna karta organizacije javnega linijskega prevoza potnikov na izbranem
območju. Slednja je končni produkt empiričnega raziskovanja.

1.3. Vsebina
V magistrskem delu je v posebnem poglavju predstavljena trajnostna mobilnost, kjer sem
predstavil pojem trajnostne mobilnosti ter njene pristope in načela. Znotraj tega sem
predstavil prometno politiko Evropske unije in Slovenije, predvsem usmeritve, ki se znotraj
tega izvajajo v smeri trajnostne mobilnosti. Posvetil sem se tudi glavnim problemom, ki so
posledica prometa in njihovim vplivom na okolje in družbo. V posebnem podpoglavju je
predstavljeno celostno prometno načrtovanje, ki je potrebno za doseganje trajnostne
mobilnosti. Predstavil sem tudi glavne potovalne načine, ki jih prebivalci najpogosteje
uporabljajo za svoja dnevna potovanja.
Pozornost je nato preusmerjena na izbrano območje, torej na občini Cerklje na Gorenjskem
in Šenčur. Predstavljen je nastanek samouprave v Sloveniji in geografski oris izbranega
območja.
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V naslednjem poglavju sledi analiza stanja prometa na izbranem območju, kjer sem se poleg
obstoječemu stanju posvetil tudi načrtom za prihodnost na tem področju.
Temu sledi poglavje z opisi ukrepov, ki bi botrovali k večji uporabi javnega linijskega prevoza
prebivalcev ter s tem tudi k bolj trajnostnim potovalnim vedenjem prebivalcev.
V naslednjem koraku sem predstavil rezultate anketiranja prebivalcev na izbranem območju
obeh občin, ki so usmerjali izdelavo karte o organizaciji javnega linijskega prevoza potnikov
na izbranem območju. Ta je z vsemi elementi in argumenti sprememb trenutnega stanja
opisana v ločenem poglavju, kjer je tudi predstavljena idejna karta organizacije javnega
linijskega prevoza potnikov na izbranem območju.

2. TRAJNOSTNA MOBILNOST
Promet prispeva pomemben delež k obremenitvam okolja in ogroža zdravje ljudi. Vendar je
prav mobilnost eno glavnih gonil gospodarskega in družbenega napredka industrijske in
postindustrijske družbe. V prihodnosti bo eden izmed glavnih izzivov oblikovanje okolju
prijaznega prometa, ki bo zajel akterje na vseh ravneh. To bo tudi v prihodnje eden izmed
osnovnih ciljev prometne in okoljevarstvene politike (Nachhaltige Mobilität, 2015). Zato se v
zadnjem obdobju pomen trajnostnega razvoja v vedno večji meri uveljavlja tudi v prometu. V
obdobju gospodarske krize oz. okrevanja po njej se ukvarjanje s prometom ne zdi najbolj
pomembno, vendar izkušnje iz tujine kažejo, da je takšno mišljenje napačno (Bührmann in
sod., 2012). Dejstvo je, da je za vsako skupnost ključni promet, dostopnost in mobilnost. Ti
elementi vplivajo na učinkovito premikanje ljudi in dobrin, obenem pa tudi na kakovost
življenja celotne skupnosti. Dobro razvit in uravnotežen prometni sistem je lahko pomemben
dejavnik pri gospodarskem razvoju in oblikovanju okolja z visoko kakovostjo bivanja. S tem
ko želimo zagotoviti visoko raven dostopnosti in mobilnosti, pa ustvarjamo tudi številne
negativne učinke prometa, ki vplivajo na okolje, zdravje in kakovost bivanja. V Sloveniji
promet prispeva skoraj tretjino izpustov toplogrednih plinov in njegov delež še naprej
narašča (Otrin in sod., 2013). Obseg potniškega prevoza in prometa se je v zadnjih desetletjih
močno povišal, predvsem na račun netrajnostnih načinov prevoza. Narašča predvsem osebni
avtomobilski promet in po letu 2002 tudi letalski promet. Po letu 2008 je gospodarska
recesija trend naraščanja nekoliko ustavila (Plevnik in sod., 2013). Ker se želimo izogibati
negativnih učinkov, v zadnjem obdobju na področju prometa v ospredje prihaja trajnostni
pristop. Prav to bo v prihodnosti ena ključnih razvojnih priložnosti sodobne družbe.
Trajnostna mobilnost pomeni premikanje na trajnostni način. Sem štejemo hojo,
kolesarjenje, uporabo javnega potniškega prometa, itd. Spodbuja trajnostne potovalne
načine in zagotavlja učinkovito ter enakopravno dostopnost za vse, s posebnim poudarkom
na omejevanju osebnega motornega prometa in porabe energije (Otrin in sod., 2013).
Vpeljevanje modela trajnostne mobilnosti v prometno politiko je čedalje pomembnejši,
vendar je razpet med dvema nasprotujočima se ciljema. Po eni strani skuša zagotoviti
cenovno ugodno in učinkovito mobilnost oseb in blaga kot ključni dejavnik za konkurenčnost
notranjega trga EU in osnovo za prosti potniški promet. Po drugi strani pa se je potrebno
spopasti z naraščajočim prometom in posledično zmanjševati zunanje posledice (prometne
nesreče, bolezni, podnebne spremembe, hrup, okoljske škode in stanje). Zato je potreben
celovit pristop za optimizacijo učinkovitosti prometnega sistema, organizacije in varnosti ter
za zniževanje porabe energije in vplivov na okolje. Potrebna je krepitev konkurenčnosti
okolju prijaznih načinov prevoza, oblikovanje celostnih prevoznih oblik ob uporabi dveh ali
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več različnih vrst prevoza ter oblikovanje pravičnih konkurenčnih pogojev med vrstami
prometa s pravičnim zaračunavanjem zunanjih stroškov (Thomas, 2015).
V prihodnosti bo potrebno najti rešitev, ki bi uskladila ekonomsko rast in socialne zahteve po
mobilnosti z okoljskimi in drugimi stroški prometa. Različne načine mobilnosti bo potrebno v
prihodnosti med seboj kombinirati in jih tudi podpirati (Trajnostna mobilnost, 2015).

2.1. Pristopi in načela trajnostne mobilnosti
Pri oblikovanju trajnostne mobilnosti je potrebno upoštevati različne pristope in načela. V
naslednjih točkah so našteti pristopi in načela, ki jih izpostavlja publikacija Trajnostna
mobilnost (2015, str. 1 - 2) društva za sonaraven razvoj Focus:
1. CELOSTNI PRISTOP
Dobro načrtovanje je zelo pomembno pri upoštevanju trajnostnega pristopa
(Trajnostna mobilnost, 2015). V Sloveniji je potrebna predvsem nadgradnja obstoječe
prakse, ki bi promet urejala celostno (Otrin in sod., 2013). Dober načrt vsebuje
primerne informacije in učinkovita analitična orodja. Pri analizi se ne smemo omejiti
zgolj na finančne učinke in dejavnosti trga. Potrebna je celostna analiza, ki
odločevalcem in deležnikom omogoča vnaprejšnje predvidevanje in tudi razumevanje
učinkov, ki jih povzročijo njihove odločitve (Trajnostna mobilnost, 2015). V proces
izdelave prometnega načrta je potrebno poleg oddelkov pristojnih za promet in
mobilnost vključiti tudi druge občinske in regionalne oddelke. Med te lahko uvrstimo
oddelke za urbanizem, okolje, gospodarski razvoj, socialno vključenost, zdravje,
varnost, itd. Takšno vključevanje je lahko velik izziv, a je hkrati glavni vir inovativnosti
in napredka (Trajnosti mestni…, 2015). Upoštevati moramo prispevke različnih praks
in strategij, vrst prevoznih načinov, odločevalskih sektorjev, javnih ustanov, podjetij
ter ravni oblasti (Plevnik in sod., 2012).
2. INTEGRIRANO IN STRATEŠKO NAČRTOVANJE
Pri trajnostnem načrtovanju je potrebno vzpostaviti dolgoročne strateške cilje
skupnosti. K slednjimi moramo strmeti pri sprejemanju vsake posamične odločitve
(Trajnostna mobilnost, 2015). Pri izdelavi prometnega načrta je potrebno preseči
zgolj urejanje prometa in mobilnosti ter upoštevati tudi socialne, gospodarske,
okoljske in politično – institucionalne kriterije (Trajnostni mestni…, 2015).
3. OSREDOTOČANJE NA CILJE IN REZULTATE
Pri trajnostnem načrtovanju je potrebno predhodno narediti analizo vzrokov in
izdelati vizijo oz. cilje (dostopnost, neokrnjeno okolje, družbena blaginja, itd.)
(Trajnostna mobilnost, 2015). Vizija razvoja prometa in mobilnosti mora biti izdelana
dolgoročno. Vključevati mora vse načine in oblike prevoza (javni in zasebni, potniški
in tovorni, motoriziran in nemotoriziran, premikajoč se in mirujoč). Določiti je
potrebno konkretne cilje, ki odražajo želene spremembe (Trajnostni mestni…, 2015).
4. SPOŠTOVANJE ENAKOSTI
Trajnostno načrtovanje mora upoštevati učinke na enakost v družbi. Pri tem zajame
sedanje kot tudi prihodnje generacije (Trajnostna mobilnost, 2015).
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5. PREVIDNOSTNO NAČELO
Pomembno je vključevanje tveganj v odločanje in podpiranje politik, saj s tem
tveganje poskušamo minimizirati (Trajnostna mobilnost, 2015).
6. ETIKA OHRANJANJA
Prednost dajemo rešitvam, ki poskušajo ohranjati, povečati učinkovitost in zmanjšati
porabo virov (Trajnostna mobilnost, 2015). Predvsem je pomembna naravnanost k
trajnostnemu razvoju, ki pa je zaradi svoje kompleksnosti lahko zelo težavna. Zato se
je potrebno z vsemi ključnimi deležniki dogovoriti, kaj pomenita trajnost in trajnostna
mobilnost na izbranem območju (Trajnostni mestni…, 2015).
7. TRANSPARENTNOST IN VKLJUČEVANJE JAVNOSTI
Z upoštevanjem trajnostnega pristopa je potrebno imeti jasno definiran in pregleden
proces načrtovanja, enakopravne možnosti deležnikov za informiranje in sodelovanje
pri odločanju ter komunikacijo med strokovnjaki in javnostjo (Trajnostna mobilnost,
2015). Govorimo tudi o participativnem pristopu, ki javnost vključuje v vseh fazah
procesa načrtovanja. Vključevanje se mora načrtovati temeljito, ob dogovoru in
utemeljitvi razlogov za vključitev posameznega deležnika v proces ter pretehtati in
ugotoviti njegov vpliv. Izdelati je potrebno tudi strategijo koordiniranja, ki določi
način vključevanja posameznih skupin v načrtovalski proces ter tudi čas vključevanja
(Trajnostni mestni…, 2015).
8. ENAKOVREDNOST OBLIK MOBILNOSTI
Vsaka oblika mobilnosti ima svoje prednosti in slabosti, ki se nanašajo na kapacitete,
fleksibilnost, porabo energije, varnost in učinek na okolje. Za zadovoljitev potrebe po
mobilnosti se je potrebno odločiti prav na podlagi prednostih in slabostih. Načini
prevoza se lahko kombinirajo med seboj glede na prednosti posamezne oblike. S tem
se vzpostavi transportna veriga, ki je učinkovita, stroškovno prijazna in trajnostna
(Trajnostna mobilnost, 2015).
9. ONASNEŽEVALEC PLAČA
Pri trajnostnem pristopu se zahteva, da onesnaževalec plača polno ceno, skupaj z
internaliziranimi stroški. Pri tem je potrebno izpeljati reformo trga, kjer se odstranijo
spodbude za prekomerno rabo naravnih virov in uničevanje okolja (Trajnostna
mobilnost, 2015).
10. PREPERČEVANJE NAMESTO ZDRAVLJENJA
Pri trajnostni mobilnosti je zelo pomembno, da že v naprej preprečimo probleme in
se s tem ne ukvarjamo z zdravljenjem le teh (Trajnostna mobilnost, 2015).

11

2.2. Prometna politika v Evropski uniji in Sloveniji
2.2.1. Prometna politika v Evropski uniji
Dobre prometne povezave v Evropi so ključne za trgovanje in gospodarsko rast ter
ustvarjanje blaginje in delovnih mest. So temelj gospodarstva vsake države in omogočajo
učinkovito dobavo blaga, potovanje ljudi, njihovo srečevanje in medsebojno povezovanje,
dostopnost do krajev ter visoko kvaliteto življenja. Zato je bil promet ena prvih skupnih
evropskih politik današnje Evropske unije. Omogočal je uresničevanje treh od štirih
svoboščin (prost pretok oseb, storitev in blaga) skupnega trga iz Rimske pogodbe leta 1957.
To se je dalo uresničiti zgolj z nemotenimi prometnimi povezavami in omrežji, torej z
premagovanjem ovir med državami in ustvarjanjem enotnega evropskega prometnega
prostora s pravičnimi konkurenčnimi pogoji za vse načine prometa. Pogodba ni obsegala
vsebine skupne politike, zato so se morale o tem države še dogovoriti. Njihov dialog je bil
zelo dolgotrajen, zato je Evropski parlament vložil tožbo proti Svetu Evropske unije, ker ta še
ni pripravil skupne prometne politike. Sodba v letu 1985 je pomenila politično pobudo in
začetek snovanja skupne politike, katere temelji so bili postavljeni leta 1992. Tega leta je bilo
z Maastrichtsko pogodbo v prometno politiko uvedeno vse evropsko prometno omrežje in
varstvo okolja (Politike Evropske…, 2014). Prav v 90 - ih letih 20. stoletja so v Evropski uniji
prepoznali problem velike količine izpušnih plinov in hrupa v okolju zaradi uporabe
avtomobilov, ob čemer se sploh ni povečevala mobilnost (Trajnostna mobilnost, 2015). V
letu 1992 so sprejeli tudi Belo knjigo o transportu, v kateri je bilo poudarjeno načelo
trajnostne mobilnosti (Politike Evropske…, 2014). Med drugim so si postavili kot osnovni cilj
odpiranje trga transportnih storitev. To je privedlo do nižjih cen transporta in večjega
povpraševanja po cestnem prometu, zato je v letu 2001 sledilo sprejetje bele knjige z
naslovom »Evropska transportna politika za 2010: čas za odločitev«. V njej je bilo
predlaganih 60 ukrepov, ki bi pripeljali do vzpostavitve bolj trajnostnih načinov mobilnosti.
Na podlagi omenjenega dokumenta je Evropska komisija sprejela vrsto strategij in
programov (Trajnostna mobilnost, 2015). Ta bela knjiga je pomenila odločen korak k okoljsko
odgovorni prometni politiki. Napovedala je tudi močno povečanje prometa (predvsem
cestnega in letalskega) ter s tem povezane zdravstvene in okoljske težave, ki so posledica
onesnaževanja. Leta 2006 so pri pregledu napredka ugotovili, da je potrebno več storiti v
boju proti negativnim posledicam prometa v smeri rabe energije in kakovosti okolja. Temu
primerno so bili predlagani tudi nekateri ukrepi, ki bi izboljšali situacijo na tem področju. V
letu 2011 je sledila nova bela knjiga z naslovom »Načrt za enotni evropski prometni prostor«,
ki se je osredotočila predvsem na delo za dokončno oblikovanje notranjega trga na področju
prometa. Med drugim je zajela vzpostavitev integriranih transportnih omrežij in
multimodalnih središč, odpravo tradicionalnih ozkih grl, izboljšanje infrastrukture v
pridruženih državah članicah po letu 2004 ter poudarek na pomenu raziskav, inovacij in
naložb v smeri neodvisnosti od nafte in zmanjšanja emisij CO2 (Politike Evropske…, 2014).
Razvitost prometne infrastrukture po državah Evropske unije je zelo različna. Manj razvita je
predvsem v državah, ki so se pridružile pred kratkim, medtem ko je v starejših članicah bolj
razvita. Zgraditi je potrebno še kar nekaj manjkajočih odsekov ter tudi nadgraditi in razširiti
obstoječo prometno infrastrukturo. To se poskuša doseči s projektom TEN – T, katerega cilj
je modernizacija in povezovanje različnih nacionalnih delov v nemoteno omrežje, ki bi
povezalo vse dele Evrope in bi kar najbolje uporabljalo različne možnosti prevoza. Evropska
unija želi do leta 2030 vzpostaviti osrednje omrežje, ki bo podprto z obsežnim nacionalnim in
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regionalnim cestnim omrežjem. Osrednjemu omrežju so namenjena tudi finančna sredstva v
okviru instrumenta povezovanja Evrope – CEF. Do leta 2050 naj bi se večini Evropejcev in
podjetjem zagotovil dostop do tega omrežja v največ 30 – ih minutah potovalnega časa.
Finančna sredstva bodo namenjena tudi programom raziskav na področju prometa (Politike
Evropske…, 2014).
Mestna območja so ena glavnih virov onesnaževanja okolja, saj samo ta prispevajo ¼ vseh
emisij iz prometa. Zato so ukrepi v mestih ključni za blaženje podnebnih sprememb (Politike
Evropske…, 2014). Evropska unija je začela ukrepati na tem področju in leta 2009 izdala
»Akcijski načrt o mobilnosti v mestih«. S tem je bil storjen glavni korak začetka sprememb
mobilnosti v mestih v smeri izboljšanja mestnih prevoznih sistemov (Sustainable mobility
in…, 2015).
2.2.2. Prometna politika v Sloveniji
Tudi za Slovenijo je promet ena izmed osnov za gospodarski razvoj. Pri tem izkorišča
predvsem svoj geografski položaj, avtoprevozniško tradicijo in stik z odprtim morjem
(Poročilo o okolju…, 2010). Dejavnost promet in skladiščenje je tudi pomemben
zaposlovalec, saj je bilo v njem leta 2014 zaposlenih skupaj 46.861 delovno aktivnega
prebivalstva, kar predstavlja skoraj 6 % vsega delovno aktivnega prebivalstva (Delovno
aktivno prebivalstvo po…, 2015). Slovenija, kot država v okviru Evropske unije, poskuša
slediti usmeritvam, ki jih sprejmejo na evropski ravni. Tudi sama ugotavlja negativne
posledice prometa, zato je bila pripravljena Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije
– Predvidljivo v skupno prihodnost. Ta dokument velja za prvi poskus strateškega
usklajevanja na področju mobilnosti (Trajnostna mobilnost, 2015). Leta 2006 je Državni zbor
Republike Slovenije sprejel Resolucijo o prometni politiki Republike Slovenije
(Intermodalnost: čas za sinergijo), s katero so bila tudi podana izhodišča, cilji, ukrepi za
dosego ciljev in ključni nosilci prometa (Resolucija o…, 2006). S tem se je začelo prilagajanje
sodobnim spremembam, kjer uporabniki prometnega sistema in naročniki prevozniških
storitev iščejo optimalne poti in celovite logistične rešitve (Prometna politika, 2015). Prinesla
je pomembne usmeritve razvoja prometa in spremenjene vrednote pri načrtovanju
prometne politike. Poleg klasične prometne infrastrukture je vsebovala tudi načrtovanje
trajnostne mobilnosti prebivalstva in oskrbe gospodarstva. Kot enega izmed ključnih ciljev je
navajala prehod na okolju prijaznejše načine prevoza (Strategija razvoja prometa v
Republiki…., 2015). Leta 2015 je Vlada Republike Slovenije sprejela »Strategijo razvoja
prometa v Republiki Sloveniji« (Strategija razvoja prometa v RS, 2015).
Omeniti je potrebno tudi aktivnost in prisotnost Slovenije v okviru Alpske konvencije in
züriške skupine. Alpska konvencija je mednarodni pravni inštrument za trajnostni razvoj na
območju Alp, ki ga sestavlja okvirna konvencija in osem izvedbenih protokolov. Združuje
osem držav (Avstrija, Francija, Italija, Lihtenštajn, Monako, Nemčija, Slovenija in Švica)
podpisnic dokumenta, ki so pristopile k oblikovanju skupne čezmejne politike z enotnim
konceptom trajnostnega razvoja gorskega območja in sosednjih območij. Pogodbenica
Alpske konvencije je tudi Evropska skupnost. Predstavlja predvsem podporo politiki zaščite in
povečanje sodelovanja na dvanajstih prednostnih področjih, med katerimi je tudi promet.
Predvideva tudi tesnejše sodelovanje na znanstvenem, ekonomskem in tehničnem področju
ter tudi zavezo o skupni politiki na področju raziskav in opazovanj. Slovenija je okvirno
konvencijo ratificirala leta 1995, ko je ta postala tudi del slovenskega pravnega reda. Leta
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2003 je kot četrta alpska država uzakonila tudi vse izvedbene protokole, med katerimi je tudi
protokol o prometu (Prometna politika, 2015).
Züriško skupino so ustanovili leta 2001, ko so ministri za promet iz Avstrije, Italije, Francije,
Nemčije in Švice podpisali »Deklaracijo iz Züricha«. Do tega je prišlo zaradi tragične nesreče
istega leta v predoru Gotthard in kasnejših nesreč v drugih predorih. Deklaracija naj bi služila
k izboljšanju preusmerjanja prometa in cestnoprometne varnosti, še zlasti v predorih na
območju Alp. Na konferenci v Lyonu leta 2006 se je skupini pridružila tudi Slovenija.
(Prometna politika, 2015).

2.3. Problematika prometa
V Evropi in tudi v Sloveniji je prisoten trend naraščanja prometnih tokov blaga in potnikov
(Trajnostna mobilnost, 2015). V evropskem prostoru še vedno prevladuje med posamezniki
kot najpogostejše prevozno sredstvo osebni avtomobil. V osemindvajseterici je potnik
(potovanja z osebnim avtomobilom, avtobusom in vlakom) v letu 2013 opravil en kilometer v
naslednjih deležih: 83,2 % z osebnim avtomobilom, 9,2 % z avtobusom in 7,6 % z vlakom. V
Sloveniji je bilo to razmerje sledeče: 86,3 % z osebnim avtomobilom, 11,4 % z avtobusom in
2,3 % z vlakom. Iz podatkov lahko razberemo, da ima Slovenija nadpovprečno uporabo
osebnega avtomobila in avtobusov, kot prevoznih sredstev pri opravljanju poti potnikov.
Delež uporabe osebnega avtomobila v Sloveniji se je v obdobju od leta 1990 do leta 2013
zvišal za 23,6 %. Višji delež uporabe osebnih avtomobilov v Evropski uniji imata le še
Portugalska in Litva, od držav nečlanic pa Islandija in Norveška. Slovenija je globoko pod
povprečjem v uporabi vlaka kot potniškega prevoznega sredstva. Še manjši delež od članic
Evropske unije imajo Estonija, Grčija in Litva, od nečlanic pa Makedonija in Turčija (Modal
split of passenger…, 2015). V tovornem prometu je slika zelo podobna, saj se zdaleč največ
blaga prepelje po cestah (Modal split of freight…, 2015). Po letu 2004, ko je Slovenija vstopila
v Evropsko unijo, je nad vsemi pričakovanji močno narasel cestni tovorni promet (obseg
tonskih kilometrov slovenskih prevoznikov se je v tem letu povečal za 28 %) (Poročilo o
okolju…, 2010). Naraščajoči tranzitni promet se nanaša predvsem na tovorni, v manjši meri
pa tudi na osebni tranzitni promet. To je v veliki meri posledica dveh pomembnih evropskih
koridorjev (V. in X.), ki potekata čez Slovenijo (Dovečar, Ogrin, 2011). Iz podanih podatkov
lahko ugotovimo, da je med potniki in prevozniki tovora prisotna predvsem uporaba
netrajnostnih načinov potovanj oz. prevozov.
Promet prinaša številne nezaželene stranske učinke, ki se odražajo v okolju in družbi. V ta
sklop uvrščamo naslednje učinke:
Preglednica 1: Nezaželeni učinki prometa
NEZAŽELEN UČINEK
NESREČE

ZASTOJI

POSLEDICA, TEŽAVE
 ekonomska škoda
 zdravstvene težave
 invalidnost
 smrt
 ekološka škoda
 izguba časa
 ovira za nekatere vrste transporta
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HRUP

IZPUŠNI PLINI

INFRASTRUKTURA















stres
ekonomska škoda
nemobilnost
povečani pritiski na okolje
zdravstveni problemi
stres
neprijetno okolje za življenje
onesnaženje zraka
spreminjanje podnebja
zdravstveni problemi
uničenje okolja
škodljiv vpliv na biodiverziteto
odrezane lokalne skupnosti, ki jim avtoceste prinašajo le nezaželene
stranske učinke
Vir: Otrin in sod., 2013, str. 23; Trajnostna mobilnost., 2015, str. 4

2.3.1. Nesreče
Z naraščanjem prometnih tokov se povečuje verjetnost nezaželenih učinkov prometa. Eden
izmed njih so nesreče, ki prinašajo ekonomsko škodo, zdravstvene težave, invalidnost
udeležencev, smrtne žrtve in ekološko škodo (Otrin in sod, 2013). V letu 2014 je v Evropski
uniji umrlo v prometnih nesrečah 51 udeležencev cestnega prometa na milijon prebivalcev,
medtem ko je v Sloveniji umrlo 52 udeležencev cestnega prometa na milijon prebivalcev.
Slovenija se v zadnjih letih z ukrepi na področju varnosti v prometu relativno uspešno bori z
zmanjšanjem števila smrtnih žrtev v prometnih nesrečah. Še leta 2004 je na slovenskih
cestah umrlo 137 udeležencev cestnega prometa na milijon prebivalcev, torej se je število
smrtnih žrtev v enajstih letih zmanjšalo za 62 % (Prestižna nagrada za…, 2015). Prometne
nesreče lahko pripeljejo tudi do razlitij večjih količin nevarnih snovi, med katerimi je
najpogostejše razlitje nafte oz. njenih derivatov. Zaradi prometa so ogrožene tudi divje živali,
med katerimi je zaradi trkov z njimi največ izgub med srnami, lisicami in poljskimi zajci
(Poročilo o okolju…, 2010). Prometna infrastruktura poseže tudi v življenjski prostor žab,
med katerimi se posledično zmanjšuje populacija (Promet, 2015).
2.3.2. Zastoji
Negativni učinek v prometu so zastoji, ki posledično pomenijo izgubo časa, nepotreben stres,
povečajo pritiske na okolje, prinašajo ekonomsko škodo in zdravstvene probleme ter
predstavljajo oviro za nekatere vrste transporta (Otrin in sod, 2013). Pogosto je vzrok za
njihov nastanek hitrejša rast prometa na cestah v primerjavi z razvojem prometne
infrastrukture. To povzroči povečanje prometnih tokov in zastoje na bolj obremenjenih
cestnih odsekih (Poročilo o okolju…, 2010).
2.3.3. Hrup
Hrup je prav tako negativna posledica prometa, ki povzroča zdravstvene probleme, stres in
ustvarja neprijetno okolje za življenje (Otrin in sod. 2013). Hrup v okolju je nezaželen ali
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škodljiv zvok, ki je posledica človekove dejavnosti. Med te uvrščamo tudi promet, saj različna
prevozna sredstva v cestnem, železniškem in letalskem prometu ter naprave na območjih z
industrijsko dejavnostjo povzročajo njegov nastanek. Vse vrste prometa oddajajo hrup,
vendar je najpomembnejši dejavnik okoljskega hrupa cestni promet. Najbolj so mu
izpostavljeni prebivalci urbanih okolij, saj je tam največja koncentracija prometa in
prebivalcev. Posebej moteč je hrup v nočnem času, ko so okoliški prebivalci nanj najbolj
občutljivi. Moti predvsem sposobnost koncentracije in povzroča različne nevarnosti za
zdravje. Posledice so lahko motnje spanca in sluha, visok krvni pritisk in v skrajnem primeru
tudi srčni infarkt. Nevarnim ravnem hrupa naj bi bilo v Sloveniji izpostavljenih 30 %
prebivalcev (Plevnik, Polanec, 2011).
2.3.4. Izpušni plini
Velik problem predstavljajo izpušni plini, ki onesnažujejo zrak ter povzročajo podnebne
spremembe in zdravstvene probleme (Otrin in sod., 2013). Izpusti onesnaževal zraka oz.
snovi, ki povzročajo zakisovanje, nastanek prizemnega ozona in trdnih delcev, imajo enega
glavnih virov prav v prometu. Največji delež znotraj tega prispeva cestni promet, saj je za
večino onesnaževal delež večji kot 80 %. V avtomobilskem prometu so se izpusti teh snovi po
letu 1990 zmanjševali, v letih 2009 in 2010 se je ta trend še nekoliko pospešil. Razlog za
takšen trend so strožji emisijski standardi za motorna vozila, obnova voznega parka in nižje
vsebnosti žvepla v gorivu. Po letu 2008 je na ta trend imela vpliv tudi gospodarska kriza in s
tem povezana manjša poraba goriva (Logar, 2015). Zaradi energetske rabe goriv se povečuje
tudi količina toplogrednih plinov, ki bi v prihodnosti lahko pomembno vplivala na podnebne
spremembe in porast temperature (Mekinda Majaron, Česen, 2014). Promet je v Evropski
uniji (pred vstopom Hrvaške) prispeval ¼ vseh izpustov toplogrednih plinov, v Sloveniji pa je
v letu 2012 prispeval skoraj 1/3 (31 %) vseh izpustov toplogrednih plinov (Mekinda Majaron,
Česen, 2014; Thomas, 2015). Znotraj prometa je največji vir toplogrednih plinov cestni
promet, saj je v letu 2012 prispeval 99,2 % vseh izpustov. Od tega prispeva največ osebni
promet, medtem ko v zadnjem obdobju zaskrbljujoče narašča delež tovornega (zlasti
tranzitnega) prometa. Po letu 2008 je prišlo v Sloveniji do krajšega obdobja zmanjšane
količine izpustov toplogrednih plinov, kar je bila predvsem posledica zmanjšanja tovornega
prometa in višjih cen goriv (Mekinda Majaron, Česen, 2014). Čeprav se na področju motornih
vozil izvajajo tehnične izboljšave, kar se zadeva izpustov toplogrednih plinov, pa se zaradi
povečane mobilnosti izpusti vseeno povečujejo. S tem se povečuje tudi poraba motornih
goriv in narašča količina izpustov CO2, ki velja za najpomembnejši toplogredni plin. Na
zmanjševanje izpustov dušikovih oksidov pozitivno vpliva obnavljanje voznega parka, vendar
se ponovno zaradi povečanega števila vozil ti učinki zmanjšujejo (Poročilo o okolju…, 2010).
Okoljski in varnostni standardi vozil se nenehno izboljšujejo, zato praviloma novejša vozila
manj onesnažujejo okolje, imajo manjšo porabo goriva, so manj hrupna in varnejša pred
nesrečami. Zato starost vozil posredno izkazuje njihovo okoljsko učinkovitost (Plevnik,
Kozina, Polanec, 2011). Težava v Sloveniji je, da se povprečna starost avtomobilov viša. V letu
2014 je bila ta v Sloveniji 9,4 leta in je bilo na vsak nov osebni avtomobil registriranih 20
starih osebnih avtomobilov. V letu 2008, ko je bilo do sedaj največ prvih registracij osebnih
avtomobilov, je bilo razmerje 1:13 (Horvat, 2015). Kot je bilo že omenjeno, so mestna
območja ena glavnih virov onesnaževanja okolja, saj prispevajo ¼ vseh emisij iz prometa
(Politike Evropske…, 2014). Pritisk avtomobilskega prometa na urbana območja v Sloveniji se
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je z izgradnjo avtocestnega križa močno povečal, saj so ta območja s tem pridobila večja
gravitacijska zaledja. Njihova prometna infrastruktura je s tem dobila dodatne obremenitve,
kar je pripeljalo do pogostejših zastojev in drugih obremenitev okolja (Poročilo o okolju…,
2010). Izpušni plini v kombinaciji s tresljaji, ki jih povzroča promet, poškodujejo tudi stavbe.
Onesnažen zrak vpliva na zdravje okoliških prebivalcev, saj naraščajo obolenja dihal in okvare
pljuč (Promet, 2015).
2.3.5. Prometna infrastruktura
Negativni učinek ima tudi prometna infrastruktura, ki je potrebna za izvajanje prometa po
kopnem, vodi in zraku. Sem prištevamo omrežje cest, avtocest in železniških prog, morskih
rečnih in zračnih poti, letališča, pristanišča in skladišča. Prometna infrastruktura zaznamuje
videz v pokrajini. Zaradi nje se zmanjšujejo površine za kmetijstvo ter življenjski prostor
številnih živalskih in rastlinskih vrst. Negativne posledice na okolje ima tudi soljenje vozišč v
zimskem času (Promet, 2015).

2.4. Celostno načrtovanje prometa
Dosedanje pojmovanje prometnega načrtovanja v Sloveniji je usmerjeno predvsem na
tehnično področje, ki se ukvarja z gradnjo različne prometne infrastrukture (Otrin in sod.,
2013). Prometne težave se v tem primeru rešuje z vidika zmogljivosti infrastrukture in
storitev. Občine v Sloveniji se večinoma poslužujejo tradicionalnega načina dela, ki je zaradi
hitrosti in učinkovitosti priljubljen pri županih in investitorjih. V takšnih primerih se pojavljajo
tudi slabe prakse. Sprejemanje odločitev v takšnih pogojih ni pregledno in ne obravnava
ključnih skupin deležnikov. V takšnih primerih je lahko ogrožen tudi javni interes, saj lokalni
lobiji lahko dobijo pomemben vpliv na ključne projekte v občini. Temu se lahko izognemo s
celostno prometno strategijo, saj ta povzroči sprejemanje pretehtanih odločitev v
sodelovanju z javnostjo. S tem se poveča transparentnost delovanja in okrepi javni interes
(Bührmann in sod., 2012). Celostno prometno načrtovanje se izvaja na državni in lokalni
ravni. V Sloveniji se je takšno načrtovanje začelo uveljavljati predvsem po vstopu države v
Evropsko unijo. Prav slednja in Ministrstvo za infrastrukturo, ki je pristojno za prometni
resor, spodbujata občine k sprejemanju celostne prometne strategije, ki je orodje za
doseganje celostnega prometnega načrtovanja. S sprejetim strateškim dokumentom občina
oriše vizijo in cilje na področju prometa ter zaporedje ukrepov za dosego celostnih
sprememb in višjo kakovost bivanja (Plevnik, Mladenovič, 2014). Z uvedbo pristopa, ki
promet ureja celostno, vključimo v proces strokovno okrepljeno državno in občinsko upravo,
celovito financiranje prometa in javnost ter spodbudimo sodelovanje različnih sektorjev.
Uvedemo tudi nove metode in postopke, med katerimi sta tudi spremljanje in vrednotenje
prometa (Otrin in sod., 2013). S tem preverjamo dosego zastavljenih ciljev in na podlagi
nadaljnje presoje izvedemo morebitno preoblikovanje ukrepa oz. ukrepov. Njihovo
učinkovitost preverjamo vsakih 1 – 5 let, kar je predvsem odvisno od samega ukrepa oz.
ukrepov (Bührmann in sod., 2012). Zelo je pomembno, da si zastavimo cilje, ki so merljivi, kar
lahko dosežemo z določitvijo dobro premišljenih ciljev, ki so osredotočeni na posamezna
izbrana območja in kazalce. Ukrepe ne smemo izbirati le na podlagi učinkovitosti, temveč
tudi glede na cenovno primernost. V zadnjem obdobju so proračuni za promet zelo omejeni,
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zato je potrebno pri vsakem porabljenem sredstvu doseči največji učinek. Potrebna je
osnovna ocena glede na stroške in koristi, vključno s tistimi, ki jih lahko izmerimo ali ocenimo
(Trajnostni mestni…, 2015).
Celostno urejanje prometa prinaša številne pozitivne rezultate. Izboljša se izkoriščenje
prometne infrastrukture, zmanjšajo se prometni zastoji in stroški (države, občin, podjetij in
gospodinjstev), oblikujejo se bolj učinkovite naložbe in povzroči večje zadovoljstvo ter
zmanjšanje onesnaževanja okolja. Prinaša tudi objektivno merljivo izboljšanje kakovosti
bivanja prebivalstva in povečanje možnosti za uspešen razvoj. Bistvo je v tem, da je v
ospredje postavljen človek in kvaliteta bivanja, medtem ko sta promet in mobilnost le orodji
za doseganje ciljev (Otrin in sod., 2013).
V spodnji tabeli so prikazane razlike med tradicionalnim in celostnim načrtovanjem prometa:

Preglednica 2: Razlike med tradicionalnim in celostnim načrtovanjem prometa
TRADICIONALNO NAČRTOVANJE PROMETA
Osrednji predmet obravnav je infrastruktura
Projektno načrtovanje
Netransparentno odločanje
Osrednja cilja sta pretočnost in hitrost
Osredotočenost na avtomobile
Investicijsko intenzivno načrtovanje
Zadovoljevanje prometnega povpraševanja
Osredotočenost na velike in drage projekte
Domena prometnih inženirjev
Izbor prometnih projektov brez strateških presoj

CELOSTNO NAČRTOVANJE PROMETA
Infrastruktura je eden od načinov doseganja širših
ciljev
Strateško in ciljno načrtovanje
Transparentno odločanje z vključevanjem javnosti
Osrednja cilja sta dostopnost in kakovost bivanja
Osredotočenost na človeka
Stroškovno učinkovito načrtovanje
Upravljanje prometnega povpraševanja
Osredotočenost na učinkovite in postopne izboljšave
Interdisciplinarnost, integracija s sektorji za zdravje,
okolje, prostor
Strateške presoje možnosti glede na zastavljene cilje
Vir: Bührmann in sod., 2012, str. 7

2.4.1. Prednosti celostnega načrtovanja prometa
Celostno prometno načrtovanje nadgrajuje trenutne načrtovalne prakse. Z njim lahko
merimo koristi in opazno dodano vrednost. Med temi izpostavimo lahko naslednje koristi, ki
jih s seboj prinaša celostno načrtovanje prometa (Bührmann in sod., 2012):
1. IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI BIVANJA
Pri celostnem pristopu se načrtuje za ljudi, zato s tem pridobimo in dosežemo bolj
kakovostne javne prostore, večjo varnost otrok, zmanjšanje količin toplogrednih plinov,
itd. (Bührmann in sod., 2012).
2. VAROVANJE OKOLJA IN ZDRAVJA
Pri celostnem načrtovanju prometa se strmi k izboljšanju kakovosti zdravja, zmanjšanju
hrupa, blaženju podnebnih sprememb, itd. (Bührmann in sod., 2012). V ospredje se
postavlja predvsem prevozne načine, ki omogočajo manjšo porabo energije in manj
negativnih vplivov na okolje. S tem dosežemo izboljšanje kakovosti zraka, zmanjšamo
hrup in blažimo podnebne spremembe (Otrin in sod., 2013). Trajnostna mobilnost
vključuje tudi hojo in vožnjo s kolesom, s tem pa spodbuja aktivno mobilnost prebivalcev.
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To poleg stroškovnih prihrankov prinaša tudi pozitivne učinke na zdravje ljudi (Bührmann
in sod., 2012). Nezadostna telesna aktivnost je skupaj s kajenjem in nepravilno prehrano
razlog za povečano tveganje nastanka bolezni srca in ožilja, raka, sladkorne bolezni ter
kronične bolezni dihal in prebavil. Prav omenjene bolezni so ene izmed glavnih vzrokov
za smrt v Sloveniji in Evropski uniji. Telesna aktivnost je tesno povezana z mobilnostjo, saj
je prisotna v aktivnih načinih mobilnosti (hoja, kolesarjenje, uporaba javnega potniškega
prometa). Z njimi lahko zadostimo dnevnim gibalnim priporočilom zdravstvene stroke, ki
pravi, da pol ure zmerne telesne aktivnosti večino dni v tednu zmanjšuje nastanek
kroničnih nenalezljivih bolezni. S hojo ali uporabo kolesa je mogoče doseči priporočila
tekom vsakodnevnih potovanj. V primeru uporabe javnega potniškega prevoza je
pogosto potrebno opraviti s hojo del poti od postajališča do izbrane lokacije, s tem pa
smo lahko tudi telesno aktivni (Otrin in sod., 2013).
3. IZBOLJŠANI MOBILNOST IN DOSTOPNOST
Celostni pristop pri načrtovanju prometa omogoča boljšo mobilnost in lajša dostopnost
do posameznih območij (Bührmann in sod., 2012).
4. IZBOLJŠANA PODOBA OBČINE
Občinam so dandanes pomembni nazivi, ki si jih pridobijo z izvajanjem določene politike.
Občina, ki izdela in izvaja celostno prometno strategijo se lahko ponaša z videzom
inovativnosti in naprednosti (Bührmann in sod., 2012).
5. VKLJUČEVANJE JAVNOSTI
Načrtovanje v ospredje predstavlja predvsem ljudi, zato jih je potrebno tudi vključiti v
načrtovanje in se odzivati na njihove potrebe. Z možnostjo soodločanja javnosti pri
sprejemanju prometnih odločitev te pridobivajo na javni legitimnosti (Bührmann in sod.,
2012).
6. IZPOLNJEVANJE PRAVNIH OBVEZNOSTI
Z izdelavo celostne prometne strategije lahko izpolnimo številne pravne obveznosti, kot
so direktive Evropske komisije, nacionalni predpisi, itd. (Bührmann in sod., 2012).
7. NOVE IN CELOVITE POLITIČNE VIZIJE
S takšnim pristopom oblikujemo dolgoročno in strateško vizijo zagotavljanja mobilnosti.
Spodbuja se predvsem kultura učinkovitega in integriranega načrtovanja, ki je usmerjeno
k vključevanju sektorskih politik, institucij in sosednjih občin ter omogoča izpolnjevanje
gospodarskih, socialnih in okoljskih ciljev občine (Bührmann in sod., 2012).
8. IZBOLJŠAN DOSTOP DO SREDSTEV
Inovativne rešitve, ki jih lahko dosežemo s pripravo strategije, zagotovijo dostop do
različnih sredstev, obenem pa se poveča konkurenčnost občine pri razpisih za evropska
finančna sredstva (Bührmann in sod., 2012). V prihodnosti lahko pričakujemo, da bo za
dodelitev finančnih sredstev Evropske unije občini eden iz med pogojev tudi obstoj
tovrstnega strateškega dokumenta (Plevnik, Mladenovič, 2014).
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2.4.2. Celostno prometno načrtovanje v Sloveniji
Celostno prometno načrtovanje izhaja iz dobro delujočih praks iz tujine, kjer že dalj časa in
tudi uspešno uresničujejo ključna načela tega pristopa. Največ izkušenj s tem imajo v Veliki
Britaniji, Franciji in Italiji, kjer so takšne strategije že nekaj časa obvezne. Omenjene države
so bile tudi vir navdiha za Evropsko komisijo, ki je začela aktivno spodbujati uvajanje
celostnih prometnih strategij na evropski ravni. V zadnjih letih je izdala kar nekaj priporočil,
usmeritev in spodbud. Nekatere evropske države aktivno spodbujajo sprejemanje celostnih
prometnih strategij in njihovo izvajanje (Plevnik, Mladenovič, 2014).
V Sloveniji celostno prometno načrtovanje nima dolge tradicije, vendar se je v zadnjem
obdobju razširilo predvsem v lokalnem in regionalnem okolju. Številni deležniki so prepoznali
prednosti in se odločili za pripravo celostne prometne strategije. Vlada Republike Slovenije
upošteva smernice s strani Evropske komisije in aktivno dela na načrtih za spodbujanje občin
pri pripravah celostnih prometnih strategij. Kljub temu, da v Sloveniji še ni zakonskih določil,
ki bi zahtevale sprejetje strategij, so se nekatere občine odločile za ta korak. Do sredine leta
2014 so takšen dokument pripravile naslednje občine: Ljubljana, Ljutomer, Maribor, Murska
Sobota in Piran (Plevnik, Mladenovič, 2014). Del te skupine je tudi Nova Gorica, ki je kot prva
občina v Sloveniji leta 2006 sprejela načrt trajnostne mobilnosti, v katerem je upoštevala
evropske smernice. Leta 2014 so na občini predstavili še končni predlog celostne prometne
strategije za območje šestih občin na Goriškem (Nova Gorica, Šempeter – Vrtojba, Renče –
Vogrsko, Miren – Kostanjevica, Kanal, Brda) in sosednje občine Gorica. Gre za pilotni projekt
v slovenskem merilu, ki bi lahko bil zgled za druge regije (Željan, 2014).
Za večja slovenska mesta se je v slovenskem prostoru pridobilo veliko izkušenj tekom
priprave celostne prometne strategije za Ljubljano, ki se je pripravljala v okviru projekta
CIVITAS Elan. V obdobju od januarja 2011 do oktobra 2012 se je kot del aktivnosti
Ministrstva za infrastrukturo in prostor na področju integracije javnega potniškega prometa,
s katerim so želeli prispevati k uresničitvi Resolucije o prometni politiki Republike Slovenije,
izvajal projekt Izdelava mestnih prometnih načrtov. V tem okviru je bila izdelana tudi
celostna prometna strategija za občino Ljutomer. Pri tem so uporabili kot osnovni model
smernice projekta PILOT in ga nadgradili z dokumentom »Guidelines: Developing and
Implementing Sustainable Urban Mobility Plan«, ki je bil izdelan v okviru projekta ELTIS Plus.
Model so preizkusili skozi izdelavo prometne strategije Ljubljane in pri pripravi prometne
strategije za Ljutomer. Prometno strategijo je občina Ljutomer sprejela leta 2012 in s tem
postala prva manjša slovenska občina s celovito in trajnostno naravnano prometno
strategijo. Model izdelave celostne prometne strategije je bil s posameznimi korekcijami
vnesen v priročnik »Trajnostna mobilnost za uspešno prihodnost – smernice za pripravo
celostne prometne strategije«, ki je v osnovi omenjen dokument iz projekta ELTIS Plus,
vendar vsebuje tudi izkušnje in elemente pridobljene tekom priprave strategij za Ljubljano in
Ljutomer. S tem priročnikom je bil opisan pristop k izdelavi celostne prometne strategije, ki
je prilagojen slovenskim razmeram. Tiskani izvodi so bili med drugim poslani vsem
slovenskim občinam, kot spodbuda za aktivnosti na tem področju (Plevnik, Balant,
Mladenovič, 2012).
Pred vrati so razpisi, ki bodo omogočili izdelavo 30 – ih prometnih strategij za občine. V
prvem letu bodo zunanji izvajalci občinam izdelali prometne strategije, na podlagi katerih
bodo izvajale ukrepe, ki bodo sofinancirani iz državnih in evropskih sredstev. Poudarek se bo
izvrševal na hoji, kolesarstvu in javnem prevozu (Tavčar, 2015).
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2.5. Potovalni načini
Poznano različne načine potovanj, ki omogočajo premik posameznika iz točke A do točke B.
Nekateri načini nimajo velikih vplivov na okolje, medtem ko drugi povzročajo izpuhe in
onesnažujejo okolje. Izpostavljena nista pomorski in zračni promet, saj nimata pomembne
vloge za potovanja znotraj države.
Promet znotraj Slovenije temelji na uporabi osebnih vozil. V prihodnosti bo potrebno
poseben poudarek nameniti reševanju problematike pomanjkljive prometne infrastrukture
za bolj trajnostne načine mobilnosti: kolesarske poti, pločniki, avtobusna postajališča, pasovi
za javni potniški promet, itd. (Strategija razvoja prometa v Republiki…, 2015).
2.5.1. Hoja
Hoja velja za naraven, demokratičen, zdrav in socialno pravičen način potovanja. Pri
celostnem načrtovanju prometa je potrebno prav hoji zagotoviti dobre razmere. Njena
značilnost je, da ne povzroča izpustov in drugih vplivov na okolje, poleg tega pa je takšen
način potovanja prostorsko in infrastrukturno nezahteven. Njen delež v strukturi načinov
potovanj že desetletja upada, a je še vedno drugi najpogostejši način premikanja v slovenskih
naseljih. Primerna je za potovanja na krajše razdalje, predvsem do 2 km razdalje. Tej dolžini
ustreza zgradba večine slovenskih naselij in povprečna dolžina opravljenih poti v njih (Otrin
in sod, 2013).
2.5.2. Kolesarjenje
Kolo je v primerjavi z ostalimi prevoznimi sredstvi relativno poceni in je s tem vsem socialnim
skupinam tudi dostopno (Otrin in sod., 2013). Gre za enostavno prevozno sredstvo, ki je
ekonomično za vzdrževanje, omogoča večji radij gibanja kot pešačenje in nadomešča avto na
krajših razdaljah. Omogoča svobodnejšo in učinkovitejšo izrabo prostega časa ter intenzivno
in zdravo doživljanje okolja (Lipar, 2012). Pozitivna lastnost je tudi, da je okolju prijazen način
prevoza in zasede malo prostora. Pogosto je to najhitrejši način potovanja znotraj naselij,
zato se je v zadnjih časih predvsem v velikih mestih uveljavil kot enakovreden in učinkovit
način opravljanja vsakodnevnih poti (Otrin in sod., 2013). S kolesom lahko hitreje in
enostavneje opravimo marsikatero pot v mestih, predvsem v njihovih središčih. K temu je
potrebno ljudi spodbuditi, zato se marsikje mestna politika usmerja v zapiranje središč za
motoriziran promet in oblikovanje con za pešce in kolesarje. Obenem uvajajo tudi dražje in
težje parkiranje, kar s časom prinese tudi manjše število parkirnih mest. V takem primeru pa
je potrebno zagotoviti tudi odstranitev ovir za kolesarje in vzpostavitev zveznih kolesarskih
povezav. Pri tem je potrebno uvesti krajše povezave v mestih, manj ustavljanja, možnosti
varnega shranjevanja koles, itd. (Lipar, 2012).
Kolo je primerno predvsem za potovanja do 5 km, zato se uveljavlja zlasti v mestih in
naseljih. V Sloveniji imajo slednja primerne geografske značilnosti, ki so ugodne za potovanja
s kolesom. Največja slovenska mesta so mesta kratkih razdalj in imajo razmeroma uravnan
relief. Za kolesarje so ugodne tudi klimatske razmere, saj je skozi večino dni v letu možna
uporaba kolesa (Otrin in sod., 2013). Kolesarstvo je primerno tudi za potovanja na daljše
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razdalje. Skupaj s kombinacijo javnega prevoza je konkurenčno motornemu prometu (Lipar,
2012).
Pri populariziranju kolesarjenja je potrebno predvsem zagotoviti prave pogoje glede
prevoznosti in prometne varnosti. Prav na tem področju bo potrebno v prihodnosti še veliko
storiti. Pri tem bo potrebno predvsem zmanjševati konfliktne točke med kolesarji in
motornim prometom, kar pomeni ločevanje obeh načinov, kjer bo to možno izvesti. Posvetiti
pa se bo potrebno tudi načrtovanju in opremi križanj kolesarskih površin z drugimi
infrastrukturami ter prehodov samostojnih kolesarskih površin na območja mešanih površin
(Lipar, 2012).
Že v uvodnem delu je bilo naštetih kar nekaj pozitivnih lastnosti, ki jih ima kolo kot prevozno
sredstvo. Po statistiki iz tujine lahko izvemo, da je bilo v letu 1990 več kot polovica potovanj z
motornimi vozili krajša od 7,5 km. Če bi le te zmanjšali za polovico in jih nadomestili s
potovanji s kolesom, bi se število vseh prevoženih kilometrov z motornimi vozili zmanjšalo za
5 %. To bi prineslo zmanjšanje onesnaževanja in zasedenosti prostora. Prvo bi bilo opazno
predvsem zaradi tega, ker ugotovitve kažejo pri nižjih hitrostih na večje obremenitve okolja,
kot pri višjih hitrostih. Zasedenost prostora bi bila občutno manjša, saj avtomobil na
parkirišču zasede do 12 krat več prostora kot kolo in v premikajočem stanju do 30 krat več
prostora, kot kolesar v gibanju. Zaradi spremenjenega razmerja med obema prevoznima
načinoma bi se povečala tudi varnost na cestah. Ekonomski prihranek pri kolesarjenju se ne
odraža zgolj pri posamezniku, s tem ko ima ta manjše stroške, vendar tudi s stališča celotne
družbe. Investicije na področju kolesarske infrastrukture so 10 do 20 krat manjše kot v
infrastrukturo za motorni promet. Dražja pa je tudi gradnja parkirnega prostora, ki je v
primerjavi z gradnjo kvalitetnega prostora za shranjevanje koles lahko višja kar za 15 krat.
Kolesarjenje ni ekonomično zgolj s finančnega vidika, temveč tudi z vidika porabe časa (Lipar,
2012).
2.5.3. Javni potniški promet
Javni potniški promet je organiziran prevoz za ljudi, ki ima namen zadovoljiti potrebe njihove
dnevne mobilnosti. V okvir javnega potniškega prometa uvrščamo avtobusni prevoz, prevoz
z vlakom, ladijski prevoz, prevoz s taksijem, itd. Avtobusni prevoz delimo na mestni in
medkrajevni avtobusni prevoz. Vsem načinom prevoza je skupno, da so lahko učinkoviti in s
tem v kratkem času ter z nizkimi stroški prepeljejo največ ljudi (Otrin in sod., 2013).
Avtobusni prevoz v okviru javnega potniškega prometa v notranjem cestnem prometu
označujemo z javni linijski prevoz potnikov. Med seboj povezuje avtobusne postaje,
pomembnejša avtobusna postajališča in avtobusna postajališča ob določeni liniji po v naprej
znanem voznem redu, splošnih prevoznih pogojih in ceniku (Zakon o prevozih…, 2016).
Organizira ga, z izjemo prevozov v mestnem prometu in prevozov učencev osnovnih šol,
država, ki najugodnejšemu ponudniku dodeli koncesijo (Prevoz – notranji promet, 2016).
Javni potniški promet predstavlja pomembno alternativo osebnemu motoriziranemu
prometu (Dovečar, Ogrin, 2011). Gre za trajnostni način prevoza, saj v primerjavi z osebnim
avtomobilom ob primerni zasedenosti porabi manj energije in prostora za prevoz potnika.
Poleg tega je bolj trajnosten tudi iz družbenega vidika, saj marsikdo ne more voziti
avtomobila zaradi starostnih omejitev, bolezni ali iz finančnih razlogov. Za te ljudi je ključni
kakovostni javni potniški promet, saj so v nasprotnem primeru odrinjeni na rob družbe, ker
je omejena njihova mobilnost in vključevanje v družbo (Otrin in sod., 2013). S tem je storjen
22

pomemben korak k socialni enakopravnosti na področju mobilnosti in vključevanju vseh
družbenih skupin v socialne kroge (Dovečar, Ogrin, 2011).
Javni potniški promet ima številne prednosti v primerjavi z rabo osebnega avtomobila.
Izpostavimo lahko šest vidikov, ki zajemajo omenjene prednosti:
1. EKONOMSKI VIDIK
Med stroške uporabe osebnega avtomobila pogosto štejemo le porabljeno gorivo,
vendar moramo upoštevati tudi stroške nakupa in vzdrževanja vozila. S tega vidika je
javni potniški promet cenovno dostopen (Mobiliziraj se…, 2011; Otrin in sod., 2013).
Javni potniški promet povečuje energetsko in stroškovno učinkovitost prometnega
sistema (Dovečar, Ogrin, 2011).
2. VARNOSTNI VIDIK
Z večjo uporabo javnega potniškega prevoza se na cestah zmanjša število
avtomobilov. Slednji v največji meri ogrožajo varnost najranljivejših udeležencev v
prometu, kot so pešci in kolesarji. S sredstvi javnega potniškega prometa lahko ljudje
varneje potujejo do izbranega cilja, ne glede na njihovo utrujenost in nezbranost.
Statistike tudi kažejo, da je 7 – krat varneje potovati v šolo z javnim prevoznim
sredstvom kot z osebnim avtomobilom (Mobiliziraj se…, 2011; Otrin in sod., 2013).
3. DRUŽBENI VIDIK
Vožnja s sredstvi javnega prevoza pozitivno vpliva na psihosocialni razvoj potnikov,
saj omogoča različne možnosti druženja. Omogoča jim predvsem navezovanje novih
stikov in srečevanje s starimi znanci, s katerimi se redkeje vidijo (Mobiliziraj se…,
2011; Otrin in sod., 2013).
4. OKOLJSKI VIDIK
Promet v Sloveniji prispeva okrog 30% vseh izpustov CO2 in je s tem eden glavnih
krivcev pri pogostih preseganjih mejnih vrednosti trdnih delcev v zraku. Zaradi teh
preseganj je bila Slovenija že večkrat deležna opozoril s strani Evropske komisije.
Poleg tega pa država s tem tudi ne spoštuje zavez Kjotskega protokola in se
izpostavlja milijonskim kaznim. Seveda pa imajo izpusti tudi negativne posledice na
zdravje ljudi. Uporaba javnega prevoza lahko znatno vpliva na zmanjšanje izpustov v
okolje in na zdravje ljudi (Mobiliziraj se…, 2011; Otrin in sod., 2013). Zagotovi se
zmanjšano onesnaževanje zraka z onesnaževali, ki škodujejo ljudem in rastlinam.
Zmanjšuje se tudi obremenjevanje okolja s hrupom in količina izpustov toplogrednih
plinov (Dovečar, Ogrin, 2011).
5. ČASOVNI VIDIK
Z uporabo javnega potniškega prometa lahko bolj učinkovito izrabimo potovalni čas,
saj medtem ko potujemo, lahko beremo knjigo, se pogovarjamo ali poslušamo
glasbo. Z zmanjšanjem uporabe osebnega avtomobilskega prometa se zmanjšujejo
tudi prometni zamaški, nesreče in stres. S tem se lahko izognemo zamujanjem v
službo in smo zaradi zmanjšanega stresa bolj storilni, zdravi ter se splošno bolje
počutimo. S prihodom na cilj se izognemo tudi stresnemu iskanju parkirnega
prostora. Vožnja z javnim potniškim prevozom nam omogoča tudi dokončanje dela, ki
bi ga drugače nesli domov. (Mobiliziraj se…, 2011; Otrin in sod., 2013).
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6. PROSTORSKI VIDIK
Zmanjšuje se potreba po novih parkiriščih in širitvah cest, s tem pa lahko ohranjamo
prostor za otroška igrišča, parke, pločnike, kolesarske steze, prostore za druženje, itd.
Tako se ulice vračajo prebivalcem, ki začnejo živeti v kvalitetnejšem bivalnem okolju,
saj ta postane varnejši, manj hrupen in omogoča kvalitetnejšo socialno življenje
(Mobiliziraj se…, 2011; Otrin in sod., 2013).
7. VIDIK PRAVIČNOSTI
Velik delež prebivalcev si zaradi različnih vzrokov ne more privoščiti ali voziti
osebnega avtomobila, s tem pa je njihova mobilnost popolnoma odvisna od javnega
potniškega prevoza. Vzroki za takšno stanje so v ekonomski šibkosti, bolezni, starosti,
itd. Zaradi favoriziranja osebnega avtomobila se do te skupine prebivalstva izvaja
diskriminacija, kar še dodatno povzroča razlike med prebivalci. Z dostopnostjo
javnega potniškega prevoza vsem prebivalcem zmanjšujemo diskriminacijo na
področju mobilnosti (Mobiliziraj se…, 2011).
8. VIDIK PRIJAZNOSTI UPORABNIKU
Sodobni glavni aduti javnega prevoza so fleksibilnost, zanesljivost, kvaliteta in
udobnost. Zaradi izboljšanja sistemov informiranja potnikov je organizacija potovanj
vedno bolj enostavna. Z uvajanjem modernih nizkopodnih avtobusov postaja javni
potniški promet prijazen tudi do gibalno oviranih oseb in mamic z otroškimi vozički. V
sprejemanju pa je še vedno sprejemanje enotne vozovnice, ki nam bo v Sloveniji
omogočila na poti do željnega cilja enostavno uporabo različnih transportnih načinov
z eno samo vozovnico (Mobiliziraj se…, 2011).
Slovenija se sooča s trendom upadanja rabe javnega potniškega prometa in z naraščanjem
rabe osebnega avtomobila. Več kot ¾ zasebnih potovanj opravimo z osebnim avtomobilom
(Otrin in sod., 2013). Takšno nazadovanje na področju uporabe javnega potniškega prometa
je v Sloveniji prisotno zadnjih 30 let. Sliko stanja odražajo tudi različni kazalci, ki Slovenijo
uvrščajo med najbolj motorizirane narode v Evropi, in sektor javnega potniškega prometa
med najbolj podhranjene v Evropi (Dovečar, Ogrin, 2011). Javni potniški promet je v Sloveniji
slabo razvit in neučinkovit, kar je posledica slabe organiziranosti in poselitvenega vzorca, ki je
prostorsko razpršen in z malimi naselji (Strategija razvoja prometa v Republiki…, 2015).
Število potnikov v cestnem javnem linijskem prevozu se je v obdobju 2004 – 2014
prepolovilo, medtem ko se število potnikov v železniškem prometu ni bistveno spreminjalo
(Bajželj, 2015). V okvir cestnega javnega linijskega prevoza uvrščamo medkrajevni in
mednarodni javni linijski prevoz (Škafar, 2015). Ločeno obravnavamo cestni mestni javni
linijski prevoz, pri katerem se v zadnjem obdobju prav tako pojavlja zmanjšanje števila
prepeljanih potnikov (Podatki o transportu, 2015). V obeh cestnih javnih linijskih prevozih je
zaznati rast števila potnikov po letu 2013, kar je med drugim posledica spremenjenega
sistema subvencioniranja dijaških in študentskih vozovnic (A. S., 2014; Podatki o transportu,
2015).
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Graf 1: Potniki v cestnem in železniškem prevozu (1.000) v Sloveniji
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V letu 2014 je bilo ¾ prepeljanih potnikov z avtobusom na razdalji do 20 kilometrov, dobro
1/5 pa na razdalji od 21 do 50 kilometrov (Stergar, 2015).
Dosega učinkovitega javnega potniškega prometa bo zahtevala dodatne ukrepe, med
katerimi so tudi spodaj našteti:


VZPOSTAVITEV INTERMODALNIH IN MULTIMODALNIH CENTROV
V večjih mestih in regionalnih središčih bo potrebno vzpostaviti točke, kjer bo
mogoče prestopati med vlaki, medkrajevnimi avtobusi in sredstvi mestnega javnega
potniškega prometa (Otrin in sod, 2013).



UVEDBA ENOTNIH TARIF IN ENOTNE VOZOVNICE
Z uvedbo enotnih tarif in enotne vozovnice bi ljudi spodbudili k uporabi različnih
načinov prevoza. Z isto ceno bi dosegli bolj enakopravno uporabo vseh vrst prevozov,
skupaj z enotno vozovnico pa bi tudi zmanjšali zaplete pri nakupu vozovnic in s tem
olajšali potovanje potnikov (Otrin in sod, 2013).



CENEJŠA CENA VOZOVNICE
Javni potniški promet mora biti cenovno konkurenčen z osebnim avtomobilom, kar
lahko država zagotovi skozi obdavčenje in s ceno nakaže, kateri način mobilnosti je
družbeno zaželen (Trajnostna mobilnost, 2015).



USKLAJENOST VOZNIH REDOV
Za učinkovito intermodalnost je potrebno natančno uskladiti vozne rede različnih vrst
prevoza, s čimer lahko zelo zmanjšamo čas potovanja in s tem dosežemo pri sredstvih
javnega prevoza večjo učinkovitost in privlačnost za potnike (Otrin in sod., 2013).



SPREMENJENO PROSTORSKO NAČRTOVANJE
Pogosto imajo slabšo povezavo z javnim potniškim prevozom nakupovalna središča in
poslovne cone, ki se nahajajo na obrobjih mest. To botruje k večji uporabi osebnega
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avtomobila za dostop do teh območij. Zato bi bilo potrebno vzpostaviti dobre
povezave z javnim potniškim prometom in istočasno na teh območjih zmanjšati
število parkirnih mest (Otrin in sod., 2013).
2.5.4. Osebni avtomobilski promet
Slovenija je v zadnjih desetletjih doživela številne spremembe na področju prometa.
Predvsem za tranzicijske države je značilno, da je prišlo do velikega porasta osebnega
avtomobilskega prometa, kar je privedlo do hitrega širjenja cestne infrastrukture. Vzporedno
s tem procesom se je pogosto zanemarjal javni potniški promet in druge načine trajnostne
mobilnosti (Dovečar, Ogrin, 2011).
Uporabniki osebnih avtomobilskih vozil pogosto pri opravljanju svojih poti upoštevajo le
strošek goriva, medtem ko pozabijo na ostale t.i. skrite stroške. Med slednje štejemo sam
nakup vozila, stroške registracije in zavarovanja, strošek za uporabo cest in avtocest, stroške
servisov, menjave pnevmatik, čiščenja, popravil, parkirne stroške, itd. Dodatno moramo
upoštevati še t.i. zunanje stroške, ki nastanejo zaradi uničenja okolja, in stroške negativnega
vpliva na zdravje, kot posledica onesnaženega zraka. Ob upoštevanju vseh stroškov se javni
potniški promet pogosto izkaže kot konkurenčni način mobilnosti v primerjavi z uporabo
osebnega avtomobila (Otrin in sod., 2013).
Leta 2012 je bila Slovenija po podatkih Eurostat – a med vsemi znanimi podatki1 po
posameznih državah na 7. mestu, glede na število osebnih avtomobilov na 1000 prebivalcev.
Večje število jih je bilo le še v Italiji, na Malti, Finskem, Cipru ter v Nemčiji in Švici
(Motorisation rate, 2015). V Sloveniji je bilo največje število osebnih avtomobilov na 1000
prebivalcev (do leta 2014) v letu 2011, ko jih je bilo na 1000 prebivalcev 519 osebnih vozil
(Motorisation rate, 2015; Prebivalstvo po starosti…, 2015; Osebni avtomobili in…, 2015). Na
spodnjem grafu lahko vidimo, da je število osebnih avtomobilov v Sloveniji začelo izrazito
naraščati od 60 - ih let 20. stoletja. Rast se je nekoliko umirila po letu 2008, kar se ujema z
nastopom svetovne gospodarske krize. Leta 2012 se je število osebnih avtomobilov prvič
zmanjšalo, vendar se je ta trend spremenil že v letu 2014, ko je bilo v Sloveniji 1.068.362
osebnih vozil, kar je več kot v letu 2011 oz. pred upadom. Od teh jih je bilo največ na gorivo
bencin (57,02 %) ter na dizel, nafto in plinsko olje (42,16 %) (Podatki o transportu, 2015).
Delež osebnih avtomobilov delujočih na čistejša goriva (elektrika, utekočinjeni naftni plin,
zemeljski plin in drugo) je znašal 0,8 %, med katerimi je bilo zgolj 133 električnih vozil
(Bajželj, 2015).

1

Med njimi ni podatkov za naslednje države: Avstrija, Belgija, Danska, Grčija, Islandija, Lihtenštajn, Litva,
Luksemburg, Nizozemska, Srbija, Švedska in Združeni kraljestvo.
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Graf 2: Število cestnih vozil in osebnih avtomobilov v Sloveniji
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Za dosego manjše uporabe je potrebno spodbujati predvsem naslednje ukrepe in prakse:


UVAJANJE DAVČNIH SPODBUD ZA UČINKOVITA VOZILA
Država mora uvajati davčne spodbude za vozila, ki porabijo manj goriva, medtem ko
bi vozila z večjo uporabo goriva bila bolj obdavčena (Trajnostna mobilnost, 2015).



ZMANJŠANJE UPORABE OSEBNEGA AVTOMOBILA IN POTREB PO POTOVANJU Z NJIM
Med ljudmi bi bilo potrebno zmanjšati opravljanje nepotrebnih voženj, predvsem
kratkih, z osebnim avtomobilom. Opravke morajo ljudje v čim večji meri združevati na
enem mestu (Otrin in sod., 2013).



NAČRTOVANJE PROMETNIH TOKOV
Potrebno je snovati usklajeno delovanje semaforjev in učinkovitost pretočnosti
križišč, s čimer se izognemo prometnim zamaškom in izboljšamo pretok prometa. Del
tega načrtovanja so tudi semaforji, ki olajšajo potovanje mestnih avtobusov
(Trajnostna mobilnost, 2015).



PREVOZ NA DELO
Z uporabo trajnostnih načinov potovanj do delovnega mesta, bi bilo potrebno
pogojevati povračilo potnih stroškov. Na mestih, kjer ni dobrega dostopa z javnim
prevozom, bi to pogojevali z uporabo osebnega avtomobila za več oseb hkrati
(Trajnostna mobilnost, 2015).



UČINKOVITA VOŽNJA Z OSEBNIM AVTOMOBILOM IN NJEGOVO REDNO VZDRŽEVANJE
Z osebnim avtomobilom je potrebno za večjo učinkovitost vožnje ob čim manjši
porabi goriva in povzročanja onesnaženja voziti neagresivno in po omejitvah.
Pomembno je čim hitrejše prestavljanje v višjo prestavo, saj je s tem tudi nižja poraba
goriva. Enako na to vpliva tudi zmerna uporaba klimatske naprave, pravilno
napihnjene pnevmatike, nepotrebno prevažanje tovora, itd.. Vozilo je potrebno
redno servisirati (Trajnostna mobilnost, 2015).
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»CARSHARING«
»Carsharing« ali »souporaba oz. deljenje avtomobila« je moderen koncept
mobilnosti, ki pomeni možnost uporabe avtomobila ob kateremkoli času, vendar
uporabnik ni lastnik avtomobila. Lastništvo ima podjetje, ki ima v lasti nekaj
avtomobilov in potem na različnih lokacijah te izposoja po predhodni najavi. Če ima
podjetje dobro organizacijo izposoje, to pomeni razpoložljivost avtomobilov, kot če bi
bil uporabnik lastnik vozila (Otrin in sod., 2013).



»CARPOOLING«
»Carpooling« ali »skupna vožnja z avtomobilom« pomeni, da lastnik vozila skupaj z
vsaj še enim potnikom uporablja osebno vozilo za privatne poti. Pomeni, da več
potnikov uporabi le en avto, pri čemer vsi prihranijo pri stroških prevoza in prispevajo
k ohranjanju okolja (Otrin in sod., 2013). Pri tem poznamo več vrst »carpooling – a«:
o skupna vožnja voznika in sovoznikov od začetne točke do končne točke
(voznik in sovoznik(i) se skupaj peljejo celo pot (npr. so iz iste soseske in
delajo na isti lokaciji)),
o skupna vožnja voznika in sovoznikov od izbrane točke do končne točke (voznik
in sopotniki so iz različnih naselij, zato se vsi pripeljejo do dogovorjene točke z
osebnim vozilom in nato nadaljujejo pot skupaj v enem vozilu),
o iskanje prevoza po potrebi (s pomočjo baze podatkov o voznikih, ki potujejo
na določeni lokaciji, si potnik lahko poišče enkraten prevoz).
»Carpooling« lahko spodbujajo predvsem podjetja, kjer njihovi delavci potujejo na
delo ob istem času in imajo skupen vsaj del svojih poti (Trajnostna mobilnost, 2015).
S tem podjetja lahko rešujejo morebitne težave s parkirnimi površinami ali delu teh
spremenijo namembnost v gospodarsko bolj produktivne namene. Podjetje se lahko
ob takšnih aktivnostih ponaša z videzom inovativnosti in naprednosti.

3. OBMOČJE PREUČEVANJA
3.1. Lokalna samouprava v Sloveniji
Trajnostno mobilnost bom v svojem magistrskem delu preučeval v občinah Cerklje na
Gorenjskem in Šenčur. Občina je temeljna lokalna skupnost, v kateri se uresničuje lokalna
samouprava (Demšar in sod., 2007). Delimo jih na podeželske oz. navadne in mestne občine
(Brezovšek, Kukovič, 2012). Temeljne naloge občine se navezujejo na lokalne zadeve javnega
pomena in tudi državne naloge, ki jih državna oblast prenese na njih. Velikosti območij občin
so lahko zelo različne. Običajno obsega naselje ali več naselij, v katerih imajo prebivalci
skupne potrebe in interese (Demšar in sod., 2007). Občina mora biti oblikovana tako, da
lahko svojim prebivalcem nudi storitve na področju trgovine, zdravstva, prometa, pošte in
telekomunikacij. Prav tako mora biti na njenem ozemlju organizirano osnovno šolstvo (Ogrin,
2006). Ti pogoji so večinoma izpolnjeni na večjih območjih, zato zakon predvideva tudi
minimalno število prebivalcev. Teh naj bi bilo najmanj 5000 oz. izjemoma s podanimi razlogi
tudi manj kot 5000 (Brezovšek, Kukovič, 2012). Ob tem pa mora biti občina sposobna
zadovoljevati potrebe in interese občanov ter izpolnjevati naloge v skladu z Zakonom o
lokalni samoupravi (Zakon o lokalni…, 2015). Kljub določeni spodnji meji pa ima v Sloveniji
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več kot polovica občin (111) manj kot 5000 prebivalcev (Brezovšek, Kukovič, 2012;
Prebivalstvo po starosti…, 2015). Število prebivalcev v petih prebivalstveno najmanjših
občinah v Sloveniji se je v začetku leta 2015 gibalo med 367 in 645 oseb (Prebivalstvo po
starosti…, 2015).
3.1.1. Ustanovitev občin
V Sloveniji je prišlo po letu 1991 do korenitih sprememb na področju lokalne samouprave.
Dotedanja samoupravno – komunalna ureditev se je spreminjala v smeri »klasične lokalne
samouprave« evropskega tipa. Sprememba na tem področju je za novo državo pomenila eno
najpomembnejših in najzahtevnejših nalog. Prvi zametki sprememb so bili postavljeni leta
1989, ko so pripravili strokovne podlage za projekt lokalne samouprave. Tem je sledilo
sprejetje nove slovenske ustave, ki je vsebovala poseben poudarek na področju lokalne
samouprave (Haček, 2005). Ta namreč zagotavlja državljanom pravico do uresničevanja
lokalne samouprave (Natek, Natek, 2008). Krovni zakon o lokalni samoupravi je bil sprejet
konec leta 1993, v naslednjem letu pa so v državi s sprejemom Zakona o referendumu za
ustanovitev občin izvedli referendum, ki je imel zgolj posvetovalno vlogo. Rezultate
slednjega je bilo skoraj nemogoče upoštevati, saj so se od 339 referendumskih območjih
zgolj v 111 odločili za ustanovitev lastne občine. Državni zbor je delno upošteval volilne izide
in 3. oktobra 1994 sprejel Zakon o ustanovitvi občin. S tem je bilo v Sloveniji ustanovljenih
147 občin, od katerih je bilo 11 mestnih občin. Številna nestrinjanja z ustanovitvijo občin so
zakon pripeljale na Ustavno sodišče Republike Slovenije, katero je moralo izreči njegovo
oceno ustavnosti. Ugotovili so, da zakonska člena, ki določata občine, nista skladna z ustavo.
Državni zbor je moral odpraviti neskladnost. Leta 1996 so sprejeli zakon o postopku za
ustanovitev občine in določitev njihovih območij, vendar izvedba zakona na naslednjih
volitvah v občinske svete ni bila uspešna. Ustanovili so namreč 45 novih občin, med katerimi
jih veliko ni ustrezalo določenim zahtevam za ustanovitev občin. Že čez štiri leta se je pojavilo
novih 31 predlogov za ustanovitev občin, vendar so na koncu potrdili ustanovitev zgolj ene
nove občine (Haček, 2005). Do naslednje večje spremembe v mreži slovenskih občin je prišlo
leta 2006, ko so v dotičnih naseljih izvedli posvetovalni referendum o ustanovitvi novih
občin. Državi zbor je izide referenduma potrdil in s tem tudi ustanovitev 12 novih občin, s
čimer je število vseh naraslo na 205 občin. Še istega leta je vlada poslala v Državni zbor
predlog za ustanovitev petih novih občin, kar so znova potrdili in s tem se je število povzpelo
na 210 (Brezovšek, Kukovič, 2012). Leta 2011 je bila ustanovljena občina Mirna, medtem ko
je Ankaran dobil status občine v nastajanju. Svoje organe so v njej izvolili na lokalnih volitvah
leta 2014 (Občine skozi čas, 2015).
3.1.2. Organizacija občin
Organi občine so občinski svet, župan, nadzorni odbor in občinski odbor (Demšar in sod.,
2007). Občinski svet sestavlja 7 – 45 občinskih svetnikov (odvisno od števila prebivalcev), ki
se skupaj z župansko funkcijo volijo na neposrednih in tajnih volitvah za štiriletno obdobje
(Natek, Natek, 2008). Nadzorni odbor je neodvisen in samostojen organ občine, ki nadzoruje
razpolaganje s premoženjem občine, namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev
ter finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. Njihove člane imenuje občinski
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svet (Brezovšek, Kukovič, 2012). Znotraj območja občine lahko pride do delitve na krajevne,
vaške in četrtne skupnosti. Pri tem pa se morajo upoštevati geografske, zgodovinske,
gospodarske, upravne, kulturne in druge značilnosti. Vsaka občina ima lastne finančne vire,
vendar del finančnih sredstev prispeva tudi država, da bi omilila razlike glede na stopnjo
razvitosti posamezne občine. S tem želi vzpostaviti enakomeren regionalni razvoj in podoben
nivo osnovnih javnih storitev. Občine imajo pravico do medsebojnega povezovanja pri
skupnem urejanju zadev v njihovi pristojnosti. Poleg tega lahko tudi združujejo sredstva in
ustanavljajo skupne upravne organe, javne zavode, javna podjetja, itd. (Natek, Natek, 2008).

3.2. Občini Cerklje na Gorenjskem in Šenčur
Občini Cerklje na Gorenjskem in Šenčur sta bili ustanovljeni 3. oktobra 1994, torej v prvem
valu ustanovitve novih občin v samostojni državi. Obe sta bili pred tem del komune Kranj, ki
je razpadla na pet manjših samostojnih občin. Poleg omenjenih občin sta nastali še občini
Preddvor in Naklo ter mestna občina Kranj. Komuna je obsegala 453,2 km2 površine na
katerem je bilo 120 naselij. Na njenem območju je živelo 73.766 prebivalcev. Po
preoblikovanju komune na manjše občine in mestno občino, je občini Cerklje na Gorenjskem
pripadlo 17 % ozemlja oz. 78 km2 s tridesetimi naselji in 6.016 prebivalci, medtem ko je
občini Šenčur pripadlo 10 % ozemlja oz. 43,2 km2 s trinajstimi naselji in 7.877 prebivalci. Pri
slednji je prišlo do sprememb leta 2002, ko je bilo naselje Hrastje s 1.040 prebivalci
izključeno iz občine Šenčur in se je priključilo mestni občini Kranj (Milenkovič, 2007). S tem se
je njena površina zmanjšala na 40,3 km2 (Osnovne informacije, 2015). Po površinski velikosti
se občina Cerklje na Gorenjskem uvršča na 86. mesto med vsemi občinami v Sloveniji,
medtem ko je občina Šenčur manjša in je na 149. mestu. Obe občini sta del Gorenjske
statistične regije in sta del Upravne enote Kranj (Cerklje na Gorenjskem, 2015; Šenčur, 2015).
Na izbranem območju je na začetku leta 2015 živelo skupaj 15.918 prebivalcev. Na spodnjem
grafu lahko opazimo, da se v zadnjih letih število prebivalcev povečalo v obeh občinah. V
občini Cerklje na Gorenjskem je rast v prikazanem obdobju konstantna, medtem ko se je v
občini Šenčur najhitreje povečevala do leta 2011, nato pa sledi dvoletni trend nižanja števila
prebivalcev. Po letu 2014 je zaznati ponovno rast števila prebivalcev (Prebivalstvo po
velikih…, 2015).

30

Graf 3: Število prebivalstva na izbranem območju
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Suburbanizacija pomeni selitev prebivalstva, mestnih dejavnosti in ustanov iz mestnih
središč v mestno okolico. To se odraža z novogradnjami v bolj ali maj podeželskih naseljih, ki
so bila pred tem pomembna predvsem za kmetijstvo in rekreacijo. Za suburbanizirana
območja so značilne močne dnevne migracije (Geografija, 2001). Te so izrazite v smereh
avtocestnega križa in usmerjene predvsem v večja mestna središča, kjer je med drugim
velika koncentracija delovnih mest. Prisoten je tudi obraten pojav, ko se mestni prebivalci
vozijo na delo v nekatere »podeželske« občine, ki so na svojih ozemljih uspele povečati
število delovnih mest. Ta so bila namenjena predvsem občanom občin, vendar so spodbudile
nove dnevne migracije, občani teh občin pa še vedno vezano na zaposlitve v urbanih
središčih zunaj občin. Suburbanizacijo je omogočila visoka stopnja motorizacije in dobra
mobilnost po cestnem omrežju. Dnevne migracije so doživele izrazit porast v zadnjem
desetletju, ob tem pa se je zgodilo tudi povečanje območij funkcionalnih regij večjih središč.
Dodatne prometne tokove povzroča tudi selitev storitvenih, trgovskih in poslovnih
dejavnosti na obrobje mesta (Strategija razvoja prometa v Republiki…, 2015).
Izbrani občini lahko označim kot območji suburbanizacije, saj se nahajata v vplivnem
območju mesta Kranj in tudi glavnega mesta Ljubljane. Imata dobro prometno dostopnost
do obeh večjih mestnih središč. V pokrajini se suburbanizacija odraža z gradnjo novih eno –
in večstanovanjskih objektov, ki so jih v zadnjih nekaj letih zgradili na tem območju. Poleg
tega je suburbanizacija zajela tudi delovna mesta, tako v sekundarnih kot tudi v terciarnih
dejavnostih. Ta so skoncentrirana predvsem v Poslovni coni Šenčur in na območju Letališča
Jožeta Pučnika Ljubljana.
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Slika 1: Stanovanjske novogradnje na izbranem območju

Avtor: Peter Tratnik, 2015.

Trditev lahko podkrepim z zgornjim grafom naraščanja prebivalstva v obeh občinah ter z
večinoma pozitivnim skupnim selitvenim prirastom. Slednje je prikazano v spodnjem grafu, ki
prikazuje ločeno podatke za obe občini. Skupni selitveni prirast sestavljata selitveni prirast
med občinami in s tujino. V prikazanem obdobju je bil v obeh občinah večji del pozitivni
skupni selitveni prirast (Selitveno gibanje prebivalstva…, 2015).
Graf 4: Skupni selitveni prirast na izbranem območju
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Število delovnih mest v občini se je v obdobju 2004 – 2014 v občini Cerklje na Gorenjskem
povečalo za 47 %, medtem ko je bila rast v občini Šenčur bolj izrazita, saj se je v tem obdobju
povečalo število delovnih mest za 81 % (Delavno aktivno prebivalstvo (brez kmetov),
medobčinski, 2015).
3.2.1. Občina Cerklje na Gorenjskem
Občina Cerklje na Gorenjskem leži v Ljubljanski kotlini oz. na njenem prehodu v gorski svet
Kamniško – Savinjskih Alp. Območje se nahaja med 350 in 1972 m n.m.v. Občino s
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fizičnogeografskega vidika sestavljajo tri večje enote. Na severu se nahajajo Kamniško –
Savinjske Alpe, ki jih sestavljajo triasne karbonatne kamnine (predvsem apnenec). Proti jugu
prehajajo v mehko oligocensko gričevje, kjer se izmenjujejo plasti laporja, peščenjaka in tufa.
To nato preide v pretežno ravninski svet Kranjsko – Sorškega polja, kjer najdemo prodno –
konglomeratno kamninsko osnovo (Predstavitev območja, 2015). Hribovit del občine je
pretežno gozdnat, z izjemo okolice naselij in v dolinah ob vodotokih, kjer prevladujejo
travniške površine. Ravninski del, Cerkljansko polje, je območje kmetijske krajine s
posameznimi zaplatami gozda. Povezovalni element celotne pokrajine sta vodotoka Reka in
Pšata s svojimi pritoki (Odlok o občinskem…, 2014).
V občini je v začetku leta 2015 živelo v 30 – ih naseljih 7.364 prebivalcev (Odlok o
občinskem…, 2014; Prebivalstvo po starosti…, 2015). Poselitev je večinoma kompaktna v
gručastih in obcestnih naseljih, z izjemo posameznih območij razpršene poselitve, ki je
prisotna predvsem v hribovitem severnem delu občine. Na poseljenem delu Krvavca in v
njegovi neposredni bližini so značilna počitniška naselja in počitniški objekti. Za naselja je
značilna pretežno ruralna struktura poselitve, z izjemo bolj urbaniziranih območij na
ravninskem svetu. Ta so se oblikovala ob pomembnejših prometnicah in na območju
letališča. Naselja v hribovitem delu občine so bila dolgo časa podvržena trendu upadanja
prebivalstva, vendar se v zadnjih letih v večini naselij v občini beleži pozitiven naravni in
selitveni prirast. Bolj odmaknjena manjša hribovska naselja, kot so Viševca, Vrhovje, Sidraž in
Sveti Lenart, je zaobšel takšen trend in so še vedno demografsko ogrožena (Odlok o
občinskem…, 2014).
V občini se ohranja in v prihodnosti tudi razvija gospodarska cona ob letališču, ki bi postala
gospodarsko središče regijskega pomena. V manjšem obsegu se poslovne in proizvodnje
dejavnosti umeščajo tudi v posamezna središča občine (Odlok o občinskem…, 2014).
3.2.2. Občina Šenčur
Občina Šenčur leži v vzhodnem delu Gorenjske statistične regije in meji na naslednje občine:
Cerklje na Gorenjskem, Preddvor, Vodice, Medvode in Kranj. Leži na prodni ravnini
Kranjskega polja (Odlok o občinskem…, 2011).
V občini je v začetku leta 2015 v 12 – ih naseljih živelo 8.554 prebivalcev (Odlok o
občinskem…, 2011; Prebivalstvo po starosti…, 2015). Poselitev je večinoma strnjena, vendar
se pojavljajo posamezna območja razpršene poselitve na kmetijskih zemljiščih Kranjskega
polja. Na naselja v občini se zaradi prirasta prebivalstva in selitev v širšem območju
ljubljanske regije in mesta Kranj v zadnjem obdobju vrši pritisk širitve naselij (Odlok o
občinskem…, 2011).
Ključna gospodarska dejavnost na odprtem območju je kmetijstvo, saj gre za ugodne
kmetijske površine na ravninskem svetu. V občini so z vzpostavitvijo poslovne cone izboljšali
pogoje za gospodarski razvoj, saj beležijo trend rasti delovnih mest. V njej so locirana
predvsem uspešna mala podjetja. V prihodnosti je predvidena širitev cone in dislociranje
motečih dejavnosti iz stanovanjskih območij v poslovno cono. Še vedno pa je manj delovnih
mest od števila delovno aktivnega prebivalstva, zato morajo ti v velikem deležu hoditi na
delo v bližnja zaposlitvena središča. S širitvijo cone želijo doseči povečanje števila delovnih
mest in povečati gospodarsko rast (Odlok o občinskem…, 2011).
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4. ANALIZA STANJA PROMETA NA IZBRANEM OBMOČJU
4.1. Statistični podatki o prometu in mobilnosti na izbranem območju
V letu 2014 je bilo na izbranem območju 12.269 motornih vozil, od katerih je bilo 9.111
osebnih avtomobilov. Stopnja motorizacije je bila višja v občini Cerklje na Gorenjskem, saj je
bilo tam 583 osebnih avtomobilov na 1000 prebivalcev. V občini Šenčur je bilo 563 osebnih
avtomobilov na 1000 prebivalcev. Obe občini sta imeli višjo stopnjo motorizacije od
državnega povprečja, ki je znašala 518 osebnih avtomobilov na 1000 prebivalcev (Cestna
vozila konec…, 2015; Prebivalstvo po starosti…, 2015; Osebni avtomobili in…, 2015).
Eden izmed kazalcev mobilnosti prebivalstva so delovne migracije delovno aktivnega
prebivalstva, ki sicer ne upošteva notranjih delovnih migracij znotraj posamezne občine
(Brnot, 2015). Med delovno aktivnim prebivalstvom (brez kmetov) je bilo v občini Cerklje na
Gorenjskem leta 2014 2.914 oseb, v občini Šenčur pa 3.383 oseb (Delovno aktivno
prebivalstvo (brez kmetov) po…, 2015). Indeks delovne migracije je v občini Cerklje na
Gorenjskem znašal 105,3, medtem ko je imela občina Šenčur precej nižjega, saj je ta znašal
68,5. Občina Cerklje na Gorenjskem se tako uvršča med zmerno delovne občine, medtem ko
je občina Šenčur med zmerno bivalnimi občinami v Sloveniji (Brnot, 2015; Delovno aktivno
prebivalstvo (brez kmetov), medobčinski…, 2015).
V spodnjem grafu je prikazano delovno aktivno prebivalstvo v obeh občinah po občinah
njihovega delovnega mesta.
Graf 5: Delovno aktivno prebivalstvo (brez kmetov) v letu 2014 na izbranem območju po občinah delovnega
mesta
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Iz grafa lahko razberemo, da so za delovno aktivno prebivalstvo na izbranem območju
najpomembnejše naslednje občine dela: Kranj, Ljubljana, Cerklje na Gorenjskem in Šenčur.
Največji del delovno aktivnega prebivalstva občine Cerklje na Gorenjskem dela v domači
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občini, precejšen del pa tudi v občinah Kranj in Ljubljana. V občini Šenčur je zdaleč
najpomembnejša občina dela Kranj. Drugi najpomembnejši del prinese domača občina in
nato občina Ljubljana.
V občini Cerklje na Gorenjskem je v letu 2014 imelo stalno prebivališče 338 dijakov in 346
študentov, v občini Šenčur pa 394 dijakov in 385 študentov (Dijaki po občini…, 2015;
Študentje terciarnega…, 2015). Slednje podatke navajam z razlogom, saj večina dijakov in
študentov dnevno obiskuje večja izobraževalna središča (npr. Kranj, Ljubljana, Škofja Loka,
Radovljica, itd.).
Mesti Ljubljana in Kranj imata v državni strategiji prostorskega razvoja pomen središč
državnega pomena, prvo pa ima tudi mednarodni pomen. Pomembna je vzpostavitev
trajnostne in prostorsko gospodarne prometne dostopnosti do večjih urbanih središč, ki bo
prebivalcem zagotavljala dostop do delovnih mest in storitev. Ciljna dostopnost iz
gravitacijskih območij do središč državnega pomena je 45 minut, medtem ko je predviden
dostop do regionalnih središč 30 minut. To je doseženo že danes, vendar z osebnimi
motornim vozili. V prihodnosti bo potrebno te cilje doseči tudi v sistemu javnega potniškega
prometa (Strategija razvoja prometa v Republiki…, 2015).

4.2. Prometna infrastruktura na izbranem območju
V spodnjih podpoglavjih je predstavljen splošen oris prometne infrastrukture v obeh izbranih
občinah. Skladno z občinskima prostorskima načrtoma so predstavljeni tudi načrti razvoja
prometne infrastrukture v prihodnosti. Na območju je prisotno tudi žičniško omrežje, ki služi
predvsem transportu v okviru zimskošportnega turističnega središča. Slednjega bom izpustil,
saj nima velikega pomena pri mobilnosti prebivalstva v obeh občinah.
4.2.1. Omrežje pešpoti in kolesarskih poti
Cilj v občini Cerklje na Gorenjskem je razvijati alternativne oblike prometa (kolesarjenje in
pešačenje) na urbaniziranih območjih in v navezavi na zeleni sistem ter turistična in
rekreacijska območja. Na izbranem območju je predvidena daljinska kolesarska povezava D2
(Bled – Kranj – Duplica), ki bo predstavljala osnovo kolesarskega omrežja. Na njo se bodo
povezovale lokalne krožne povezave. V kolikor je mogoče, se bo ob rekonstrukcijah,
posodobitvah in dograditvah cestnega omrežja vzpostavilo koridorje za pešpoti in kolesarske
steze (Odlok o občinskem…, 2014). V občini Šenčur želijo urediti varne pešpoti na relaciji
Trboje – Visoko in vzpostaviti urejeno kolesarsko povezavo med Kranjem in Šenčurjem ter na
relaciji Trboje – Šenčur – Visoko. Slednja bi povezovala med seboj glavni rekreacijski območji
v naravi ob reki Kokri in Savi. Varne in urejene poti za pešce želijo vzpostaviti tudi znotraj
naselij (Odlok o občinskem… 2011).
Občina Cerklje na Gorenjskem vzporedno z vzpostavljanjem kanalizacijskega omrežja
prenavlja tudi ceste, ob katerih ureja tudi pešpoti oz. pločnike, saj na marsikaterih odsekih ti
do sedaj niso bili vzpostavljeni. S tem želijo zagotoviti predvsem večjo varnost najranljivejši
skupini v prometu. Ocenjujejo, da so pogoji za pešce v občini dobro urejeni, vendar še vedno
obstajajo črne točke, ki jih poskušajo urediti. Pogoje za kolesarjenje ocenjujejo kot zelo
dobre, čeprav ni urejenih kolesarskih stez, ki bi za občino predstavljale velik strošek. So pa
temu alternativne poljske poti, med katerimi so nekatere tudi asfaltirane. V okviru programa
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čezmejnega sodelovanja Slovenija – Avstrija so na območju obeh občin vzpostavili kolesarske
poti med Krvavcem in Trbojskim jezerom, ki imajo predvsem funkcijo turistične ponudbe.
Urejene so usmerjevalne in informacijske table ter počivališča. V regionalnem razvojem
programu občina predvideva vzpostavitev kolesarske povezave z Vodicami, saj bi s tem
vzpostavili povezavo z območjem Ljubljane (Bergant Zarnik, Malovrh, Vodlan, 2015). Na TIC –
u imajo v svoji turistični ponudbi na voljo izposojo električnega kolesa, ki ga je občini
podarilo podjetje Elektro Gorenjska (Sirc, 2015). Takšno izposojo izvajajo tudi v trgovini na
Zgornjem Brniku.
Občina Šenčur prav tako z urejanjem kanalizacijskega omrežja obnavlja ceste, ob katerih
ureja tudi nove površine za pešce. Urejenih kolesarskih stez je v občini zelo malo (npr. ob
krožišču), vendar vzpostavljajo med naselji ločene poti, ki jih od cest ločuje zeleni pas in so
namenjene kolesarjem in pešcem. Takšne poti obstajajo med kraji Šenčur in Visoko, Voklo in
Prebačevo ter delno tudi med Šenčurjem in Voklom (Puhar, 2015). V letu 2016 želijo
nadaljevati gradnjo kolesarskih stez proti jugu občine in proti Kranju. Predvidena je tudi
rešitev problema povezave poti med Šenčurjem in Voklom, ki je zaradi trase avtoceste delno
prekinjena (Zavrl Žlebir, 2015). Tudi občina Šenčur je s strani podjetja Elektro Gorenjska, ob
njegovi 50 – letnici, prejela električno kolo. Tega je občina namenila uslužbencem občinske
uprave, ki z njim opravljajo svoje službene poti (S.Š., 2014).
Slika 2: Pot za pešce in kolesarje med Šenčurjem in Visokim ter izposoja električnih koles na Zgornjem Brniku

Avtor: Peter Tratnik, 2015.

4.2.2. Cestno omrežje
V občinah Cerklje na Gorenjskem in Šenčur je bilo v letu 2012 skoraj 0,8 % (305,1 km) vseh
javnih cest v Sloveniji. Od tega je bilo 35 km državnih cest in 270 km občinskih cest. Med
državnimi cestami največji delež predstavljajo regionalne ceste različnih redov, tem pa
sledijo avtoceste in glavne ceste (Dolžine cest po…, 2015). Čez območje poteka del (6,6 %
celotne dolžine) avtoceste A2, ki poteka od predora Karavank do Obrežja (Uredba o
kategorizaciji…, 2012; Dolžine cest po…, 2015). Avtocesta je del X. transevropskega
prometnega koridorja. Z načrtovano izgradnjo ceste Želodnik – Vodice bi bil ta koridor
neposredno povezan tudi s V. transevropskim koridorjem (Odlok o občinskem…, 2014).
Pomembna je tudi glavna cesta drugega reda (G2), ki poteka na relaciji Kranj vzhod – Brnik –
Mengeš – Trzin – Ljubljana (Tomačevo) (Uredba o kategorizaciji…, 2012). Del slednje (pri
letališču) želijo v bližnji prihodnosti rekonstruirati in prestaviti, da bi omogočili predviden
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nadaljnji razvoj območja letališča (Odlok o občinskem…, 2014). Regionalne ceste na
izbranem območju so prvega in tretjega reda ter tudi krajši odsek regionalne turistične ceste
(Dolžine cest po…, 2015). Slednji je odsek Grad – Krvavec, ki vodi do istoimenskega
smučarskega središča (Seznam odsekov…, 2015). V načrtu je dograditev regionalne ceste
Jezersko – Kranj (odsek Britof – Hotemaže) (Odlok o občinskem…, 2011). V okviru občinskih
cest je največ javnih poti, katerim sledijo lokalne ceste, zbirne mestne ceste in mestne
(krajevne) ceste (Dolžine cest po…, 2015). Gostota cestnega javnega omrežja na izbranem
območju je bila v letu 2011 nad državnim povprečjem, ki je znašal 1,9 km/km 2. V občini
Cerklje na Gorenjskem je bila gostota 3,4 km/km2, v občini Šenčur pa je znašala 2,2 km/km2
(Nekateri kazalniki…, 2015).
Občina Cerklje na Gorenjskem ocenjuje svoje cestno omrežje kot dobro urejeno, z izjemo
nekaterih delov državnih cest. Občina se prizadeva za prestavitev že omenjenega dela glave
ceste pri letališču, saj bo le to omogočilo razvoj tamkajšnje predvidene cone, iz katere so na
novo obvoznico predvideni tudi cestni priključki. Postopek za gradbeno dovoljenje je v
vmesnem obdobju zastarel, zato je občina državo pozvala k nujnosti prestavitve ceste
(Bergant Zarnik, Malovrh, Vodlan, 2015).
Občina Šenčur trenutno načrtuje in ureja cestne povezave znotraj poslovne cone, kjer želijo v
letu 2016 obnoviti glavno cesto v cono. Direkcija za ceste izvaja aktivnosti nadaljnje gradnje
načrtovane ceste iz 70 – ih let na odseku Hotemaže – Britof (Puhar, 2015; Zavrl Žlebir, 2015).
Močno obremenjena cesta med krožiščem na Primskovem in avtocestnim izvozom Kranj
vzhod, ki delno poteka tudi po ozemlju občine Šenčur, bo v prihodnosti deležna razširitve v
štiripasovnico (Stanovnik, 2015).
4.2.3. Omrežje letališke infrastrukture
Na izbranem območju se nahaja osrednje mednarodno letališče v Sloveniji, ki ima zastavljene
številne razvojne cilje. Ti so usmerjeni v letališko dejavnost in spremljajoče programe
(gospodarska cona, športnorekreacijski kompleks, itd.), ki bi letališče oblikovalo kot eno
izmed vodilnih gospodarskih letališč v regiji. Cilj je razvijati letališče kot prometno vozlišče
mednarodnega pomena, ki bo v prihodnosti nadgrajen z železniško povezavo. Sedanje stanje
je relativno slabo, saj je letališče slabo povezano s cestnimi in železniškimi prometnimi
omrežji. (Odlok o občinskem…, 2014). Zanimivo je različno pojmovanje letališča v obeh
prostorskih načrtih, saj občina Šenčur v njem vidi uporabo v mednarodnem prometu in ne
kot tudi regionalno prometno vozlišče (Odlok o občinskem…, 2011).
4.2.4. Železniško omrežje
Območje nima železniškega omrežja, vendar je v prihodnosti načrtovana gradnja novih
železniških povezav na relaciji Ljubljana – Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana – Kranj.
Predvideni sta izgradnji hitre železnice in krožne regionalne železnice. Hitra železnica je
načrtovana v okviru državnega prometnega omrežja na relaciji Ljubljana – letališče – Kranj –
Jesenice in bi imela mednarodni pomen. Na regionalnem nivoju se bi železniško omrežje
nadgradilo s krožno povezavo Ljubljana – (Komenda) – Letališče – Kranj – Ljubljana, ki bi bila
na prometnih vozliščih povezana tudi s hitro železnico (Odlok o občinskem…, 2014). V
prostorskih aktih imajo na občini Cerklje na Gorenjskem pripravljeno rezervacijo za
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železniško omrežje, vendar se čaka investitor za gradnjo omrežja (Bergant Zarnik, Malovrh,
Vodlan, 2015). Občina Šenčur v svojem prostorskem načrtu sicer nima izpostavljeno
predvideno železniško povezavo. Od projektanta so prejeli šest variant poteka železniške
trase, med katerimi ena predvideva tudi povezavo skozi poslovno cono (Puhar, 2015).
4.2.5. Omrežje javnega potniškega prometa
Javni potniški promet se zaradi ekonomičnosti in večje učinkovitosti razvija na nivoju regije
oz. širšega mestnega prostora Kranja in Ljubljane. Trenutno ima na tem območju vodilno
vlogo cestni javni linijski promet. V prihodnosti bi z izgradnjo železnice postalo letališče
pomembno prometno vozlišče javnega potniškega prometa in bi s tem pridobil na pomenu
tudi javni železniški promet. V občini Cerklje na Gorenjskem želijo razvijati celovit sistem
javnega potniškega prometa na relacijah, kjer je največ dnevnih delovnih in šolskih migracij.
Poleg tega želijo vzpostaviti tudi dobre povezave z večjimi mestnimi središči in žičniškim
centrom Krvavec (Odlok o občinskem…, 2014). Občina Šenčur prav tako teži k vzpostavitvi
primernega javnega potniškega prometa za mestni in izven mestni promet (Odlok o
občinskem…, 2011).
Občina Cerklje na Gorenjskem ne spremlja in analizira uporabe javnega potniškega prometa.
Do sedaj prav tako niso razmišljali o promociji in subvencioniranju te vrste prometa. Pri
organizaciji javnega linijskega prevoza potnikov, kot osrednje oblike javnega potniškega
prometa, ne sodelujejo s sosednjimi občinami, temveč to prepuščajo podjetju Alpetour, ki
izvaja prevoze. Del prevozov izvaja tudi LPP na relaciji Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana –
Ljubljana. Občina pa mora organizirati šolski avtobusni prevoz, za kar ima podpisani pogodbi
z dvema podjetjema. Podjetje Alpetour izvaja šolski avtobusni prevoz na nižinskem delu
občine, medtem ko podjetje Meteor pokriva višinski del občine (Bergant Zarnik, Malovrh,
Vodlan, 2015).
Občina Šenčur ne spremlja in analizira uporabe javnega potniškega prometa. Delno so
spremljali navade mobilnosti prebivalcev na področju parkiranja, saj so številni parkirali v
središču naselja ter se nato skupaj z enim avtom odpeljali dalje. Zato so se odločili vzpostaviti
v središču naselja modro cono, kjer je na parkiriščih dovoljeno parkiranje za največ dve uri.
Pri organizaciji javnega linijskega prevoza potnikov sodelujejo s podjetjem Alpetour, ki izvaja
tudi organiziran šolski prevoz v občini. Na ozemlje občine poteka tudi povezava javnega
mestnega linijskega prevoza, ki vozi do Prebačevega (Puhar, 2015). Slednja se uradno na
območju občine Šenčur izvaja kot javni linijski primestni prevoz, kar posledično pomeni da za
ta del ne veljajo cene mestnega prometa (Mestni linijski prevoz…, 2016). Pojavila se je ideja
za vožnjo javnega linijskega prevoza v Poslovno cono Šenčur, kjer bi tudi uredili avtobusno
postajališče, saj sedaj v neposredni bližini cone to ni nikjer urejeno (Puhar, 2015).
Poglavitni del organiziranega javnega linijskega prevoza potnikov na izbranem območju
izvaja podjetje Alpetour. Organizacija obstoječega voznega reda ima že zelo dolgo tradicijo,
ki pa jo na podlagi opažanj in predlogov spreminjajo. Vse povezave imajo registrirane na
pristojnem ministrstvu, ki mora tudi izdati dovoljenje za izvajanje morebitnih novih povezav
oz. sprememb v obstoječem voznem redu. Med podjetjem in obema občinama se
izmenjujejo pobude za spremembe v organiziranju javnega linijskega prevoza potnikov in
ureditvi potrebne infrastrukture. Podjetje se trudi promovirati uporabo njihovega
organiziranega prometa s številnimi stojnicami in oglasnimi plakati v času tedna mobilnosti.
Vzpostavitve novih linij oglašujejo na lokalnih radijih in preko socialnih omrežij. Poskušajo
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ustvarjati prijazen in privlačen javni linijski prevoz preko modernizacije voznega parka, ki je
razmeroma sodoben, saj je povprečna starost avtobusov 6 let. Z januarjem 2016 bodo z
nakupom novih avtobusov vozni park še bolj posodobili in iz njega odstranili najstarejše
avtobuse, ki so bili izdelani v letu 1998. Na desetih avtobusih, ki vozijo predvsem na daljših
relacijah, je na voljo tudi brezplačno internetno omrežje. Pri slednjem v zadnjem času
opažajo manjšo uporabo s strani potnikov, za kar domnevajo da je razlog v obstoječih
paketih mobilnih storitev, ki omogočajo veliko količino prenosa podatkov za razmeroma
ugodno ceno. Koncesijo podjetju določa pristojno ministrstvo, kar oblikuje tudi ceno
vozovnic. S sofinanciranjem občin lahko ceno vozovnic dodatno znižajo in s tem ponudijo
zelo ugodne prevoze. Z uveljavitvijo sprememb v subvencioniranju dijaških in študentskih
vozovnic v septembru leta 2012, ki je sicer pri prevozniku sprožil trend naraščanja števila
uporabnikov avtobusnega prevoza, se je pa med občinami zmanjšal interes za takšne oblike
sofinanciranj. Na krožnih povezavah Kranj – Šenčur – letališče – Cerklje na Gorenjskem –
Kranj oz. Kranj – Šenčur – Srednja vas – Cerklje na Gorenjskem – letališče – Kranj, ki ju
uporablja največ potnikov in predstavljata večino prevoženih kilometrov na izbranem
območju je število prepeljanih potnikov v letu 2013 v primerjavi z letom 2012 naraslo za 23
%, v letu 2014 pa se je število povečalo za 32 %. To naraščanje je posledica predvsem
spremenjenih pogojev, ki dijakom in študentom omogoča nakup vozovnice po enotni ceni
(Reya, 2015).
Slika 3: Avtobusno postajališče v središču Cerkelj na Gorenjskem

Avtor: Peter Tratnik, 2015.

Čez izbrano območje poteka tudi povezava čezmejnega javnega avtobusnega prevoza Alpe
Adria Line, ki ima postanek na letališču. Potovanje ni mogoče znotraj države, temveč le v
drugo državo, torej v Avstrijo (Splošno, 2015).

4.3. Razgovor na »BSC - Regionalni razvojni agenciji Gorenjske« o razvojnih
programih
BSC Regionalna razvojna agencija Gorenjske od leta 1995 deluje kot povezovalni člen med
podjetniki, zbornicami, občinami, zavodi, ministrstvi in drugimi institucijami (O nas, 2015).
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Njeno delovanje je prisotno predvsem na območju Kranja in Tržiča z okolico, vendar so
povezani tudi z razvojnima agencijama Sora in RAGOR, ki prav tako delujeta znotraj
Gorenjske statistične regije. V tekočem letu se pripravlja dogovor za razvoj regij, v katerem je
v ospredju tudi nekaj projektov, ki se navezujejo na področje trajnostne mobilnosti. V tem
dogovoru še vedno niso zagotovljena finančna sredstva s strani države, zato še nobeden od
projektov ni v fazi realizacije (Špehar, 2015).
V letu 2015 je bil sprejet »Regionalni razvojni program Gorenjske 2014 – 2020«, ki je temeljni
razvojni dokument na regionalni ravni (Regionalni razvojni…, 2015). Ta izpostavlja v dveh
(turizem; okolje, prostor in infrastruktura) izmed petih ključnih razvojnih področij tudi
ukrepe v smeri trajnostne mobilnosti. Med župani na Gorenjskem je za prihodnje obdobje
prisotna enotnost predvsem pri izgradnji in vzpostavitvi kolesarskih stez v regiji (Špehar,
2015).
V sklopu področja turizma je izpostavljena kot prednost ugodna geostrateška lega, saj je
regija dobro dostopna (bližina letališč, avtoceste, itd.), kot slabost pa izpostavljajo slabo
organiziranost javnega prevoza. Priložnosti vidijo predvsem v ureditvi javnega prevoza in
trajnostne mobilnosti. Slednja velja za razvojno smernico, saj je ob prednosti dobre
dostopnosti regije velik problem slaba organiziranost in povezanost javnega prevoza. Doseči
želijo povezovanje posameznih oblik prevoza, vzpostavitev sistema »parkiraj in pelji se«,
povečati število prepeljanih potnikov v javnem prevozu in omogočiti boljšo mobilnost
gostov, ki pridejo v regijo. Med pomembne ukrepe se uvršča boljša organizacija dostopa
turističnih gostov iz letališča do Kranja. V ospredje je postavljeno tudi spodbujanje zelenih
prevoznih sredstev (npr. elektrificirana prevozna sredstva), ureditev postajališč in
spodbujanje kolesarjenja. To bo pripeljalo do izboljšanja varnosti, sonaravnega razvoja in
izboljšanja kakovosti bivanja prebivalstva. V kolesarstvu vidijo velik potencial, zato želijo
nadgraditi in celostno razvijati ta turistični produkt. Razvijati želijo mrežo čim bolj varnih
kolesarskih poti in pripadajoče infrastrukture, podporni mehanizem informacijske
tehnologije in zagotoviti učinkovito trženje in promocijo kolesarjenja. Na tem področju želijo
tudi iz prostočasne dejavnosti narediti preboj med najpomembnejše države na področju
kolesarstva. Z motom »S kolesom na vrh« želijo na vrh v Sloveniji in svetu na tem področju.
Gre za razvojno kolesarsko zgodbo, ki predstavlja razvojno ogrodje ter med seboj prepleta
različna področja razvojnih projektov. Zajema sklop razvoja, zdravja in prepoznavnosti.
Znotraj razvoja je predviden nov dizajn kolesa, najbolj inovativno kolo na svetu (izdelano na
Gorenjskem), najboljši materiali in njihova kombinacija za izdelavo kolesa, oprema za kolo
(elektronska, merilna, itd.), IKT rešitve in uporaba trajnostnih tehnologij (Regionalni
razvojni…, 2015). Primer inovativnega kolesa je kolo, katerega okvir je izdelan iz lesa. Tega je
med drugim izdelal tudi Jure Lipar, ki izhaja iz mizarske družine v Lahovčah v občini Cerklje na
Gorenjskem. Njegovo inovativno kolo je bila cestna specialka, ki je izdelana iz jelševega lesa
(Boncelj, 2015). V sklopu zdravja so zastavljeni cilji s področja zdravstva, dobre promocije
kolesarstva, oskrbe z zdravo hrano, izobraževanja in programov za varno kolesarjenje.
Prepoznavni želijo postati po najbolj adrenalinski progi, kolesarski poti kulturne dediščine,
kolesarski poti z lepimi razgledi, ride & hike poti, najboljši družinski kolesarski poti, progi
najbolj »odštekanih« lesenih mostov, najbolj zanimivih lesenih kolesarskih postojankah z IKT
opremo, nastanitvah s celostno ponudbo in po vzpostavitvah inovativnih rešitev mestnega
kolesarjenja (Regionalni razvojni…, 2015).
Na področju okolja, prostora in infrastrukture je izpostavljena kot prednost geostrateška lega
regije, saj čez njo poteka X. koridor in se v njej nahaja mednarodno letališče. Kot slabost
znova izpostavljajo neučinkovit javni potniški promet, počasno napredovanje daljinske
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kolesarske poti, skromen obseg lokalnih kolesarskih poti, itd. Med njimi je navedena tudi
slaba pretočnost cestne povezave Kranj – Brnik – Domžale in Kranj – Jezersko, katerih del
poteka tudi na izbranem območju. Med priložnosti uvrščajo Poslovno logistično cono Brnik in
hitro progo Ljubljana – Jesenice, ki sta prav tako predvideni na izbranem območju. Investicije
na področju prometne infrastrukture bodo poleg projektov posodobitve in širitve cestne in
železniške infrastrukture vezane na vzpostavitev kolesarske mreže (Regionalni razvojni…,
2015).
Iz zgoraj opisanega povzetka razvojnega programa za obdobje 2014 – 2015 na področju
prometa lahko ugotovimo, da daje regija velik poudarek na razvoj kolesarstva in javnega
prevoza.
V spodnji preglednici so izpostavljeni projekti s področja (trajnostne) mobilnosti iz
»Regionalnega razvojnega programa Gorenjske 2014 – 2020«, ki se posredno ali neposredno
navezujejo na izbrano območje občin Cerklje na Gorenjskem in Šenčur.
Preglednica 3: Regionalni projekti v povezavi z/s (trajnostno) mobilnostjo na izbranem območju
PROJEKT
Izgradnja
kolesarske poti v
občini Cerklje na
Gorenjskem

PODROČJE
Turizem

Poslovno logistična
cona Brnik

/

Povečanje
energetske
učinkovitosti,
uvajanje
obnovljivih virov
energije in
zmanjšanje
onesnaževanja
zraka
Razvoj kolesarskih
povezav v Sloveniji

Okolje, prostor
in infrastruktura

Rekonstrukcija
lokalnih cest
Olševek – Tupaliče,
Trboje – Prebačevo
in Trboje - Voklo
Trajnostna in
zelena mobilnost
in mreža
kolesarskih poti

Okolje, prostor
in infrastruktura

Ureditev pešpoti v
občini Šenčur
Železnica – II. tir

Okolje, prostor
in infrastruktura
/

/

Okolje, prostor
in infrastruktura

OPIS
Občina Cerklje na Gorenjskem želi zgraditi
kolesarsko pot, ki bo predstavljala nadaljevanje
kolesarskih poti iz Ljubljane. S tem želijo povezati
prestolnico s podeželskimi turističnimi središči v
občini.
Osrednje letališče v Sloveniji želijo razviti v
prometni terminal, ki bo logistična, gospodarska in
poslovna cona. V njej bi bilo razvito stičišče zračnih,
cestnih in železniških poti.
Projekt med drugim zajema spodbujanje
trajnostnih rešitev za javni prevoz, izboljšanje
medkrajevnega potniškega prometa, uvajanje vozil
z okolju prijaznimi gorivi, spodbujanje projektov za
večjo uporabo koles, itd.

OPOMBA

Projekt predvideva vzpostavitev kolesarske
infrastrukture v državi, ki bo spodbujala mobilnost
prebivalstva s kolesi, razvoj turizma in povezovanje
kolesarskih povezav s sosednjimi državami.
Projekt predvideva rekonstrukcijo lokalnih cest na
omenjenih relacijah, ob katerih pa ne nameravajo
urediti poti za pešce in kolesarje.

Projekt
nacionalnega
pomena

Projekt predvideva celostno prometno strategijo za
Gorenjsko, uvaja zelene prevozna sredstva,
izgradnjo medobčinskih kolesarskih povezav,
ureditev parkirišč in objektov za shranjevanje
koles, itd.
Projekt predvideva ureditev pešpoti znotraj naselij
in med njimi v občini Šenčur.
Država želi zgraditi drugi tir železnice, ki bi izboljšal
javni potniški in tovorni promet med avstrijsko –
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Projekt
nacionalnega
pomena

Projekt
nacionalnega

slovensko mejo in Ljubljano. Proga bi potekala tudi pomena
do Poslovne logistične cone Brnik oz. letališča.
Vir podatkov: Regionalni razvojni…, 2015; Predlagani projekti…, 2015; Puhar, 2015.

5. UKREPI ZA BOLJŠO ORGANIZACIJO JAVNEGA LINIJSKEGA PREVOZA
POTNIKOV
Trajnostno mobilnost spodbujamo s strateškim in ciljno usmerjenim prometnim
načrtovanjem. V njem enakovredno upoštevamo vse potovalne načine in v njega
vključujemo javnost. Temelji na rezultatih analize in spremljanja stanja, vrednotenja ukrepov
in integraciji ostalih področij načrtovanja (Otrin in sod., 2013). Poleg izvajanja ukrepov
trajnostne mobilnosti je potreben celovit in strateški pristop k načrtovanju. K tej usmeritvi
nam pomaga izdelava Celostne prometne strategije (Plevnik, Mladenovič, 2014). Trajnostna
mobilnost je torej zelo široko področje, ki se razprostira na različnih nivojih. Zaradi širine
tematike, sem se odločil za usmeritev v javni linijski prevoz potnikov, ki je na izbranem
območju tudi najbolje organizirana oblika javnega potniškega prometa. Zato se v
raziskovalnem delu magistrske naloge nameravam ukvarjati zgolj z uporabo in organizacijo te
oblike javnega potniškega prometa, ki je le del zgodbe o trajnostni mobilnosti. Polege tega
bom poizvedoval tudi o potovalnih načinih prebivalcev.
V nadaljevanju želim izpostaviti nekaj ukrepov in dobrih praks, ki bi v slovenskem prostoru
lahko botrovali k bolj trajnostnim načinom potovanja prebivalstva v povezavi z uporabo
javnega linijskega prevoza potnikov. Ukrepi, na katere sem naletel med prebiranjem
literature, bi posredno ali neposredno vplivali na povečano uporabo te oblike javnega
potniškega prometa.
Izbira potovalnih načinov, dolžina dnevnih potovanj in porabljen čas so povezani z
gospodarskim razvojem in poselitvijo ter tudi ukrepi na področju prometne politike
(Gabrovec, Bole, 2009).
Gabrovec in Bole (2009, str. 84 – 92) v svojem delu o dnevni mobilnosti izpostavljata
predloge desetih ukrepov, ki bi botrovali k bolj trajnostnim oblikam dnevne mobilnosti. Večji
del teh se navezuje tudi na povečano uporabo javnega linijskega prevoza in so našteti v
naslednjih točkah:
1. UREDITEV KOLESARSKIH IN PEŠPOTI DO POSTAJALIŠČ JAVNEGA POTNIŠKEGA
PROMETA
Poleg bližine je pri dostopnosti do postajališč javnega potniškega prometa
pomembna tudi varnost in privlačnost peš in kolesarskih poti. Te je potrebno urediti
od postajališč do pomembnih začetnih in ciljnih točk vsakodnevnih potovanj
(Gabrovec, Bole, 2009). Hoja je vedno del začetka in konca potovanja z avtomobilom
in javnim potniškim prometom, kar je tudi ključen motiv za urejanje dobrih pogojev
za hojo. Strmeti je potrebno k promociji ugodnih vplivov na zdravje, odpravi občutka
ogroženosti, odpravi fizičnih ovir, izogibanju konfliktov z drugimi udeleženci v
prometu in prilagoditvam za gibalno ovirane osebe. Pri razvoju kolesarjenja je
potrebno razmišljati o dveh skupinah kolesarjev, ki imata vsaka svoje specifične
potrebe. Prva skupina kolesarjev predstavlja prebivalce, ki kolesarijo zaradi svojih
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vsakodnevnih poti, medtem ko drugo skupino predstavljajo prebivalci in obiskovalci,
ki kolesarijo rekreativno. Potrebno je strmeti k izboljšanju kolesarske infrastrukture in
ozaveščanju prebivalcev in obiskovalcev o pozitivnih ugodnih vplivih kolesarjenja.
Kolesarjenju je potrebno priznati status celoletnega prevoza, kar bi sprožilo tudi
čiščenje kolesarskih poti v času zimskih snežnih padavin in te poti ne bi imele več
funkcije odlagališča snega s cest in pločnikov za pešce. V okviru infrastrukture je
potrebno zagotoviti tudi prostore za varno parkiranje koles, ki so zaščiteni pred
vremenskimi vplivi. Najpomembnejša parkirišča za kolesa lahko uporabnikom nudijo
tudi infrastrukturo za osnovno popravilo koles in polnjenje električnih koles. V družbi
je potrebno dvigniti kolesarsko kulturo (Plevnik in sod., 2012). Ta je v zadnjem času v
Sloveniji v velikem porastu, vendar je na podeželju ta pogosto bolj omejena na
prostočasno rekreacijo prebivalcev.
2. PRIVLAČNA UREDITEV PRESTOPNIH TOČK MED SREDSTVI JAVNEGA POTNIŠKEGA
PROMETA
Urejeno prestopanje med sredstvi javnega potniškega prometa ima pomembno
vlogo pri povečanju konkurenčnosti javnega potniškega prometa. Tu sta glavna
problema predvsem tarifna neintegracija ter neusklajeni vozni redi med različnimi
izvajalci in ponudniki te oblike prometa. Težava so tudi velika oddaljenost in
neurejenost poti med dvema postajališčema različnih sistemov javnega potniškega
prometa (Gabrovec, Bole, 2009). Takšen primer velike medsebojne oddaljenosti sta
npr. tudi lokaciji glavne avtobusne in železniške postaje v Kranju, kar lahko vpliva na
neprivlačnost uporabe te kombinacije javnega potniškega prometa.
K privlačnosti vpliva tudi infrastrukturna urejenost dostopa, ki se navezuje predvsem
na prejšnji ukrep, torej na urejenost poti do postajališč. V današnjem času, ko imajo
ljudje preko mobilnih in ostalih elektronskih naprav dostop do svetovnega spleta, v
ospredje stopa tudi pomen informacijskih sistemov, ki ponujajo informacije o
možnostih prestopa iz enega sredstva na drugega. Sem uvrščamo tudi druge oblike, ki
omogočajo takšno informiranje (Gabrovec, Bole, 2009). Zanimiv način informiranja
ponuja tudi podjetje Alpetour, ki na svoji spletni strani ponuja vpogled natančnih
lokacij mestnih avtobusov v Kranju. Razširitev tega vpogleda in oblikovanje aplikacije
bi pomenilo privlačno informiranje potnikov in s tem tudi privlačnost uporabe
javnega avtobusnega potniškega prometa.
Ta ukrep je povezan z vsemi drugimi ukrepi, vendar znotraj tega bi lahko uvedli
obvezno sinhronizacijo avtobusnih in železniških prihodov in odhodov na
postajališčih, tarifno integracijo, višji standard kakovosti (predvsem glede točnosti
prihodov in odhodov), hitrejše avtobusne povezave (npr. preusmeritev linij na
avtoceste) ter enoten informacijski sistem (za iskanje povezav in prestopnih točk)
(Gabrovec, Bole, 2009).
3. UREDITEV P + R BLIZU IZVORA POTOVANJ
Ureditev sistema »park and ride« oz. »parkiraj in se pelji«, ki je kombinacija
zasebnega in javnega prevoza, omogoča uporabniku predvsem vožnjo z osebnim
avtomobilom do pomembnejših točk na obrobju mesta oz. do glavnih vpadnic v
mesto, od katerih dalje v mesto potuje z javnim prevozom (Parkirišče P + R…, 2016).
Takšne sisteme bi bilo potrebno urediti čim bližje izvoru potovanj, obenem pa je
potrebno zagotoviti tudi ustrezno ponudbo javnega potniškega prometa, ki bi imel
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veliko frekvenčnost in hitrost. Ureditev P + R na mestnih obrobjih lahko razbremeni le
mestno središče, medtem ko tega učinka lahko ni v širši regiji (Gabrovec, Bole, 2009).
Občina Trzin, skozi katero potekajo prometni tokovi proti Ljubljani, je ob avtobusnih
postajališčih uredila P + R in uporabnikom parkirišča ponudila brezplačno kartico za
parkiranje, v primeru da ti svojo pot nadaljujejo z javnim potniškim prometom.
Podobno parkirišče nameravajo urediti tudi ob železniškem postajališču. V občini so v
tem sklopu povečali tudi frekvenco javnega potniškega prometa (Plevnik in sod.,
2012).
4. INTEGRACIJA JAVNEGA POTNIŠKEGA PROMETA
Ukrep integracije javnega potniškega prometa bi pomenil tarifno, fizično in logično
integracijo. V regiji ali državi bi moral veljati enoten tarifni sistem, ki bi potnikom na
nekem območju ali na relaciji omogočal menjavo prevoznega sredstva. Uveden bi
moral biti tudi enoten informacijski sistem, ki bi vključeval vse oblike javnega prevoza
in tudi pešpoti (Gabrovec, Bole, 2009). Ministrstvo, pristojno za promet, je v obdobju
od leta 2007 do 2014 izvajal projekt Integrirani javni potniški promet, katere namen
je bil vzpostavitev integriranega javnega potniškega prometa na ravni železniškega
prometa, avtobusnega medkrajevnega prometa in avtobusnega mestnega prometa.
Zastavljeni so bili cilji, da bodo uskladili delovanje celotnega sistema prevoza
potnikov z enotnim upravljavcem, uvedli enotno vozovnico in zagotovili dostopnost
do informacij za uporabnike javnega potniškega prometa (O projektu, 2016). Uvedba
integriranega javnega potniškega prometa se v Sloveniji obeta v letu 2016, na podlagi
podpisa pogodbe z izbranimi izvajalci, zbranimi okrog Slovenskih železnic (Stergar,
2015).
Na tem področju so v zadnjih letih veliko naredili v Ljubljani, kjer so oblikovali
območni sistem LPP (Nove integrirane avtobusne…, 2013). Pri tem se potnik lahko
giblje zgolj v enem območju ali v dveh oz. treh. Znotraj enega območja velja enotna
cena. Če se potuje v dveh oz. treh območjih se cena vozovnice zviša. Potniki lahko
tudi 90 minut od nakupa vozovnice prestopajo z isto vozovnico (Novosti LPP, 2012).
Integrirane linije avtobusov, ki potekajo v nekatere sosednje občine, potnikom
omogočajo povečano število odhodov, enotno plačilno sredstvo Urbana, nižje cene
prevoza (okrog 50 % nižje cene vozovnic) in vključitev v območni sistem LPP (Nove
integrirane avtobusne…, 2013).
5. VKLJUČEVANJE ŠOLSKIH PREVOZOV V SISTEM JAVNEGA POTNIŠKEGA PROMETA
Predvsem na redko poseljenih območjih podeželja bi bilo smiselno vključiti šolske
prevoze v sistem javnega potniškega prometa. S tem bi omogočili oz. izboljšali
povezavo z javnim potniškim prometom tudi preostalim kategorijam potnikov. V
tujini se po nekje to uspešno realizira in izvaja, medtem ko je drugje to zaradi
varnostnih razlogov prepovedano. V Sloveniji so pri tem predvsem formalne težave,
saj je organizacija šolskih prevozov v pristojnosti občin, medtem ko so medkrajevni
avtobusni prevozi v pristojnosti države. Marsikje jim je uspelo združiti šolski prevoz z
javnim potniškim prometom (Gabrovec, Bole, 2009).
6. INTERVALNI TAKTNI VOZNI REDI
Intervalni (taktni) vozni redi pomenijo predvsem povezave med regionalnimi središči
in glavnim mestom ter občinskimi središči in regionalnim središčem, ki se izvajajo v
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rednih (npr. enournih, polurnih, izd.) presledkih. S tem je omogočena dobra
frekvenca povezav in enostavnejši vozni red za potnike. Takšen sistem je že
organiziran v javnem avtobusnem potniškem prometu na Gorenjskem (Gabrovec,
Bole, 2009).
7. KOORDINIRANO NAČRTOVANJE DRŽAVE IN LOKALNIH SKUPNOSTI
Zaradi ne vzpostavljenega institucionalnega okvirja za aktivno sodelovanje med
državnimi ustanovami in mestnimi oz. lokalnimi skupnostmi, bi bilo potrebno
ustanoviti prometna združenja, ki bi imela vrsto pristojnosti in s tem bi tudi olajšali
ponudbo integriranega sistema prometa. Kot je bilo že omenjeno, ima pristojnosti za
medkrajevni promet država, medtem ko za mestni javni potniški promet mesto.
Podaljševanje mestnih linij čez občinsko mejo predstavlja vrsto birokratskih zapletov
(Gabrovec, Bole, 2009).
8. HKRATNE IZBOLJŠAVE PONUDBE JAVNEGA POTNIŠKEGA PROMETA IN OMEJITVENIH
UKREPOV OSEBNEGA PREVOZA
Omejevalni ukrepi trajnostne politike nimajo učinka, če istočasno ali že pred tem ne
izvajamo spodbujevalnih ukrepov. Tako npr. z dvigom cen parkiranja v mestih, kot
omejevalnim ukrepom, poskušamo omejiti dostop osebnih avtomobilov v mesto,
medtem ko na drugi strani z zmanjšanjem cene vozovnice javnega potniškega
prometa, kot spodbujevalnim ukrepom, poskušamo povečati uporabo tega
prevoznega sredstva za dostop do mesta (Gabrovec, Bole, 2009).
Na območjih, ki so redko poseljena, je zelo težko zagotoviti dostop do javnega potniškega
prometa, ki bi bil dovolj fleksibilen in ekonomsko sprejemljiv (Plevnik in sod., 2012). Zato je
potrebno uvajati temu primerne rešitve:
9. VOŽNJA NA POZIV
Lokalne skupnosti skupaj s ponudniki javnega potniškega prevoza lahko na redkeje
poseljenih območjih uvedejo vožnjo na poziv. S tem je prebivalcem na teh območjih
zagotovljena osnovna raven storitve javnega prevoza. Takšna povezava ima v naprej
določeno pot in vozni red, vendar storitev izvaja le ob predhodni najavi uporabe.
Takšne rešitve se prakticirajo predvsem v tujini, medtem ko se je v Sloveniji izvaja na
zelo malo območjih. Takšna ureditev odpravi tudi socialno izključenost ljudi, ki nimajo
možnosti dostopa do osebnega avtomobila (Plevnik in sod., 2012).

6. ANALIZA ANKETIRANJA PREBIVALCEV NA IZBRANEM OBMOČJU
V okviru magistrskega dela sem na območju obeh občin v obdobju od 20. novembra 2015 do
5. januarja 2016 na terenu izvajal anketiranje prebivalstva. Anketa (Priloga 1) je bila
usmerjena v ugotovitev potovalnih navad prebivalcev in uporabe javnega linijskega prevoza
potnikov. Vzorec obsega 339 anket, kar pomeni da sem anketiral 2,1 % vseh prebivalcev na
izbranem območju glede na stanje števila prebivalcev na začetku leta 2015.
Anketa vsebuje tri sklope vprašanj: potovalne navade, javni linijski prevoz potnikov in
podatki o anketirancu. Pri prvem sem ugotavljal, na kakšen način anketiranci na izbranem
območju opravljajo svoja vsakodnevna potovanja in kako pogosto. Oceniti so morali tudi
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urejenost in organiziranost pogojev za hojo, kolesarjenje in javni potniški promet v živeči
občini z ocenami odlično, zadovoljivo in slabo. V drugem sklopu sem jih povprašal po uporabi
javnega linijskega prevoza potnikov in v primeru neuporabe tudi po razlogih za neuporabo.
Anketiranci so morali navesti tudi oddaljenost najbližjega postajališča javnega linijskega
prevoza potnikov v metrih in izbrati ukrepe, ki bi botrovali k (še) večji uporabi te oblike
javnega potniškega prometa. Izbrati so morali tudi, kaj se jim zdi pri uporabi javnega
linijskega prevoza potnikov najpomembnejše. V zadnjem sklopu sem pridobil podatke o
anketiranih osebah, kjer sem poizvedoval po spolu, starostnem razredu, dokončani izobrazbi,
statusu in kraju, v katerega vsakodnevno oz. največkrat potujejo.

6.1. Podatki o anketiranih prebivalcih
Zadnji sklop vprašanj na anketi se je nanašal na poizvedovanje spola, starosti, dokončane
izobrazbe in statusa anketiranih oseb. Poleg tega sem poizvedoval tudi po kraju, v katerega
anketiranec vsakodnevno oz. največkrat potuje. V nekaterih primerih anketiranci niso mogli
izpostaviti zgolj enega kraja, temveč so navedli dva ali več, zato sem v tem primeru upošteval
vse navedene kraje.
Na spodnjih štirih grafih so predstavljeni podatki o spolu, starosti, dokončani izobrazbi in
statusu anketirancev ločeno po obeh občinah.
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Graf 6: Spol anketirancev

Graf 7: Starost anketirancev
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Graf 8: Izobrazba anketirancev
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Graf 9: Status anketirancev
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V vzorec sem zajel oba spola in vse starostne kategorije. Pri spolu predstavlja 58,1 %
anketirancev ženski spol, medtem ko je preostali del moški. Največji delež anketirancev je za
svojo starost navedlo starostni razred od 46 do 65 let, nekaj manj pa jih je izbralo razreda od
26 do 45 let in do 25 let. Najmanj je bilo anketiranih oseb z več kot 65 leti. Prevladovali so
anketiranci z dokončano izobrazbo srednje šole, katerim sledijo osebe z dokončano visoko,
višjo ali večjo izobrazbo in strokovno / poklicno šolo. Najmanj anketirancev je imelo
dokončano le osnovno šolo ali manj. Največ oseb je kot svoj status navedlo status
zaposlenega, katerim sledijo osebe s statusom upokojenca. Precej manj je bilo študentov,
učencev in dijakov ter brezposelnih oseb. Pet anketirank je izbralo odgovor drugo in pod to
so navedle status gospodinje.
V spodnjem grafu so predstavljeni kraji, v katere anketiranci vsakodnevno oz. največkrat
potujejo. Nekateri anketiranci se niso mogli opredeliti in izpostaviti en kraj, zato so pod
odgovor navedli dva ali več krajev. Rezultati so predstavljeni ločeno po obeh občinah.
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Graf 10: Kraji, v katere anketiranci vsakodnevno oz. največkrat potujejo
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Vsi anketiranci skupaj v zdaleč največji meri vsakodnevno oz. največkrat potujejo v Kranj,
kateremu sledijo Ljubljana, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur in Škofja Loka. Našteti kraji
predstavljajo skupaj 84 % vseh navedenih odgovorov. Ločeno v obeh občinah je največ
anketirancev navedlo mesto Kranj, kateremu sledi Ljubljana in osrednji kraj občine. Rezultati
največkrat navedenih krajev se, sicer v drugačnem zaporedju, ujemajo s statističnimi podatki
delovno aktivnega prebivalstva (brez kmetov) o krajih dela prebivalcev obeh občin. Različno
zaporedje je verjetno posledica zajema kmetov in drugih statusnih skupin v vzorec.
Rezultati ankete niso najbolj primerni za splošno ugotovitev ciljnih krajev, saj bi bilo bolje
uporabiti druge podatkovne baze, ki bi zajele večje število prebivalstva in bi s tem prikazale
bolj celostno podobo ciljnih krajev dnevnih oz. najpogostejših potovanj prebivalstva. Rezultat
pa nam omogoča predvsem ugotovitev ciljnih krajev nekaterih statusnih skupin (npr.
upokojenci), za katere bi težje našli podatkovne baze s takšnimi podatki.
Pri naslednjih tortnih grafih so prikazani kraji, v katere anketiranci vsakodnevno oz.
največkrat potujejo, glede na status anketirancev. Samostojno so prikazani kraji, za katere
sta vsaj 2 anketiranca navedla, da v njih vsakodnevno oz. največkrat potujeta. Kraji, ki jih je
navedel le 1 anketiranec, so prikazani združeno v nizu »drugo«. Iz grafa lahko razberemo v
katere kraje vsakodnevno oz. največkrat potujejo anketirani učenci in dijaki, študenti,
zaposleni, brezposelni, upokojenci ter osebe, ki so izbrale opcijo »drugo«. Rezultati so
prikazani skupno za obe občini.
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Graf 11: Kraji, v katere anketiranci vsakodnevno oz. največkrat potujejo glede na status anketirancev
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Anketiranci vseh statusov, z izjemo študentov, v veliki večini vsakodnevno oz. največkrat
potujejo v Kranj, medtem ko študentje v Ljubljano. Izpostavimo lahko rezultate statusne
skupine upokojenci, za katere je težje pridobiti podatke o krajih vsakodnevnih oz.
najpogostejših potovanj iz drugih baz podatkov. Upokojenci v veliki večini vsakodnevno oz.
največkrat potujejo v Kranj, ki predstavlja kar 70 % vseh odgovorov v tej statusni skupini.
Sledita oba osrednja kraja občin in niz »drugi kraji«, ki skupaj predstavljajo 20 % vseh
odgovorov.

6.2. Potovalne navade anketiranih prebivalcev
Z anketiranjem sem poskusil ugotoviti, katere potovalne načine uporablja prebivalstvo na
izbranem območju za svoja vsakodnevna potovanja, kot je pot v šolo, na delo, v trgovino, itd.
Izbirali so med možnostmi naslednjih potovalnih načinov: hoja, kolesarjenje, vožnja z javnim
potniškim prometom, vožnja z osebnim avtomobilom in drugo. V primeru kombiniranja
različnih potovalnih načinov so anketiranci lahko izbrali več odgovorov in za vsak način
določili, ali se ga poslužujejo večinoma, občasno ali redko.
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Spodnji graf prikazuje rezultate ugotovitev potovalnih načinov. Rezultati so prikazani skupaj
za obe občini.
Graf 12: Načini opravljanja dnevnih potovanj prebivalcev na izbranem območju
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Največ anketirancev (91 %) je za opravljanje svojih dnevnih potovanj izbralo potovalni način
vožnje z osebnim avtomobilom, ki je bila njihova edina izbira ali v kombinaciji z drugimi
potovalnimi načini. Poleg tega ga je tudi največ oseb označilo kot potovalni način, ki se ga
poslužujejo večinoma. Več kot polovico manj anketirancev (42 %) je izbralo potovalni način
hoja, kot samostojen odgovor ali v kombinaciji z drugimi potovalnimi načini. Tu je razmerje
glede na pogostost uporabe nekoliko bolj porazdeljeno med večinoma in občasno, medtem
ko je najmanj ljudi izbralo možnost redko. Sledita precej izenačeni vožnja z javnim potniškim
prometom in kolesarjenje, ki se ju poslužuje okrog ¼ vseh anketirancev. Pojavljata se prav
tako kot edini odgovor ali v kombinaciji z drugimi. Pri vožnji z javnim potniškim prometom je
večina anketirancev uporabo označila kot večinoma, kateri sledita odgovora občasno in
redko. Anketiranci, ki so izbrali kolesarjenje, ta potovalni način uporabljajo predvsem
občasno, temu pa sledi odgovor redko in večinoma. To je predvsem posledica večje uporabe
tega prevoznega sredstva v toplejšem delu leta. Dva anketiranca sta izbrala možnost drugo,
kjer je eden navedel uporabo tovornega vozila, drugi pa uporabo motornega kolesa. Obe
izbiri sta bili, glede na pogostost uporabe, označeni kot večinoma.
Preglednica 4: Deleži uporabe potovalnih načinov glede na pogostost uporabe

Hoja
Kolesarjenje
Vožnja z JPP
Vožnja z osebnim
avtomobilom

VEČINOMA
48 %
23 %
42 %
82 %

OBČASNO
41 %
43 %
37 %
13 %

50

REDKO
11 %
34 %
21 %
5%

Drugo: tovorno
vozilo
Drugo: motorno
kolo

100 %

0%

0%

100 %

0%

0%

Na podlagi rezultatov ankete, kjer je bila največkrat izbrana vožnja z osebnim avtomobilom
in katere se največkrat anketiranci poslužujejo večinoma, lahko potrdim prvo hipotezo, da
med prebivalci na izbranem območju prevladuje uporaba netrajnostnih načinov mobilnosti.
Če smatramo hojo, kolesarjenje in javni potniški promet (ob primerni zasedenosti) kot
trajnostni način mobilnosti ter preostale potovalne načine kot netrajnostne, se seštevek vseh
izbranih odgovorov trajnostnih potovalnih načinov zelo približa seštevku odgovorov
netrajnostnih potovalnih načinov. Vendar z upoštevanjem pogostosti uporabe posameznih
potovalnih načinov, netrajnostni potovalni načini krepko vodijo pred trajnostnimi
potovalnimi načini. Na podlagi vzorca lahko ugotovimo, da se prebivalci na izbranem
območju poslužujejo trajnostnih potovalnih načinov za svoja vsakodnevna potovanja, vendar
jih uporabljajo v večji meri občasno in redko.

6.3. Urejenost in organiziranost pogojev za posamezne načine mobilnosti v
občinah Cerklje na Gorenjskem in Šenčur
Z anketiranjem sem želel ugotoviti, kako ocenjujejo prebivalci obeh občin urejenost in
organiziranost pogojev za hojo, kolesarjenje in javni potniški promet v živeči občini. Za vsak
potovalni način so morali oceniti pogoje z odlično, zadovoljivo ali slabo.
Spodnji tortni grafi prikazujejo rezultate ocen po posamezni občini o urejenosti in
organiziranosti pogojev za omenjene potovalne načine.
Graf 13: Urejenost in organiziranost pogojev v občini Cerklje na Gorenjskem za hojo, kolesarjenje in javni
potniški promet
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Graf 14: Urejenost in organiziranost pogojev v občini Šenčur za hojo, kolesarjenje in javni potniški promet
Hoja

Kolesarjenje

Odlično

Odlično

Zadovoljivo

Zadovoljivo

Slabo

Slabo

JPP

Odlično
Zadovoljivo
Slabo

V obeh občinah je več kot polovica anketirancev ocenila urejenost in pogoje za hojo z
odlično. Temu sledijo ocene zadovoljivo in slabo, kakršno oceno je podal majhen delež
anketirancev. Pogoje za kolesarjenje je v obeh občinah največ anketirancev ocenilo z
zadovoljivo, katerim sledi ocena odlično in slabo. Za oba potovalna načina je razmerje ocen v
obeh občinah zelo podobno, kar pa ne velja za javni potniški promet. Slednjega je v občini
Cerklje na Gorenjskem več kot polovica anketirancev ocenila z zadovoljivo, medtem ko ga je
s takšno oceno v občini Šenčur ocenila manj kot polovica anketirancev. V občini Cerklje na
Gorenjskem tej oceni sledi ocena odlično in nato ocena slabo, medtem ko v občini Šenčur
sledi ocena slabo in šele na koncu ocena odlično.
Predhodno zastavljeno hipotezo, ki govori, da na izbranem območju prebivalci večinoma
ocenjujejo pogoje za hojo z odlično in na drugi strani pogoje za kolesarjenje in javni potniški
promet s slabo, lahko le delno potrdim. Hipoteza je pravilna le v prvem delu, saj večina
prebivalcev na izbranem območju urejenost in organiziranost pogojev za hojo ocenjuje z
odlično, medtem ko pogoje za kolesarjenje in javni potniški promet v večini z zadovoljivo.
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6.4. Uporaba javnega linijskega prevoza potnikov
Med anketiranci sem ugotavljal, ali so uporabniki javnega linijskega prevoza potnikov, ki je
glavna oblika javnega potniškega prometa na tem območju. Rezultati so prikazani v
spodnjem grafu ločeno za obe občini.
Graf 15: Uporaba javnega linijskega prevoza potnikov
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Iz grafa lahko razberemo, da je v obeh občinah večina anketirancev ne uporabnikov javnega
linijskega prevoza potnikov. Kar 75 % anketirancev ga ne uporablja, 14 % ga uporablja
občasno in 11 % redno.
V družbi je uveljavljeno razmišljanje, da je javni linijski promet namenjen mlajšim in starejšim
starostnim skupinam. Vzorec anketiranega prebivalstva na izbranem območju nakazuje na
to, da se v največji meri javnega linijskega prevoza potnikov poslužujejo prebivalci v
starostnem razredu do 25 let. Skupno ga znotraj tega razreda uporablja 54 % vprašanih oseb,
od tega ga 36 % uporablja redno za svoje potrebe po dnevni mobilnosti, 18 % pa občasno.
Temu sledi starostni razred od 46 do 65 let, kjer je 17 % uporabnikov javnega linijskega
prevoza potnikov, od tega 5 % rednih in 12 % občasnih uporabnikov. Prav tako je 17 %
uporabnikov javnega linijskega prevoza potnikov v starostnem razredu več kot 65 let, vendar
so vsi občasni uporabniki. To je posledica tega, da ti prebivalci svoja vsakodnevna potovanja
opravljajo z drugimi potovalnimi načini. Vsi anketiranci v tem starostnem razredu so bili
upokojenci, ki imajo pogosto manjše potrebe po vsakodnevni mobilnosti. Največji ne
uporabniki javnega linijskega prevoza potnikov so bili v starostni skupini od 26 do 45 let, kjer
le 12 % uporablja ta potovalni način, od tega 2 % redno in 10 % občasno.
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Graf 16: Delež uporabe javnega linijskega prevoza potnikov glede na starostni razred anketirancev
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Med prebivalci sem raziskoval tudi razloge za neuporabo javnega linijskega prevoza
potnikov. Na to vprašanje so odgovarjali le anketiranci, ki so predhodno navedli, da niso
uporabniki te vrste javnega potniškega prometa. Na voljo so bili odgovori predraga
vozovnica, slabe povezave, prepočasno potovanje, velika oddaljenost od postajališča javnega
linijskega prevoza potnikov in drugo. Anketiranci so lahko izbrali več odgovorov, v kolikor so
menili, da k neuporabi botruje več razlogov. Rezultati so prikazani v spodnjem grafu ločeno
po obeh občinah.
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Graf 17: Razlogi za neuporabo javnega linijskega prevoza potnikov
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Rezultati razlogov za neuporabo javnega linijskega prevoza potnikov so med obema
občinama različni. V občini Cerklje na Gorenjskem je največ anketirancev izbralo odgovor
prepočasno potovanje, kateremu sledijo odgovori drugo, slabe povezave, velika oddaljenost
od postajališča in predraga vozovnica. V občini Šenčur je največ anketirancev izbralo odgovor
drugo, kateremu sledijo odgovori slabe povezave, prepočasno potovanje, velika oddaljenost
od postajališča in predraga vozovnica. Skupno gledano je največ anketirancev izbralo
odgovor drugo, ki mu sledijo odgovori slabe povezave, prepočasno potovanje, velika
oddaljenost od postajališča in na koncu predraga vozovnica.
V občini Cerklje na Gorenjskem je največ anketirancev izbralo odgovor prepočasno
potovanje, medtem ko je v občini Šenčur takšen razlog izbral precej manjši delež
anketirancev. Razlog za takšno sliko lahko iščemo v večji oddaljenosti območja občine Cerklje
na Gorenjskem od prvega večjega mestnega središča, Kranja, ki ga je večina tudi navedla kot
kraj v katerega vsakodnevno oz. največkrat potuje in s katerim ima izbrano območje najbolje
organiziran javni linijski prevoz potnikov. Anketiranci so ocenjevali predvsem na podlagi
obstoječih povezav, ki pa potekajo tudi čez območje občine Šenčur. Tako je vožnja z javnim
linijskim prevozom iz občine Cerklje na Gorenjskem do prvega večjega mestnega središča
daljša in počasnejša v primerjavi z večjim delom odhodov iz občine Šenčur. Glede na
razmerje si je v obeh občinah bližje odgovor slabe povezave. Razlog predrage vozovnice je
večji delež anketirancev izbral v občini Cerklje na Gorenjskem, kot v občini Šenčur. Na takšno
razmerje verjetno vpliva višja cena vozovnice do Kranja v občini Cerklje na Gorenjskem, saj je
to območje bolj oddaljeno v primerjavi s Šenčurjem. Precej večji delež pa je v občini Cerklje
na Gorenjskem prejel tudi odgovor velika oddaljenost od postajališča, kar je posledica
predvsem tega, da so v občini Cerklje na Gorenjskem naselja na hribovitem delu občine, ki z
izjemo avtobusnega šolskega prevoza nimajo organiziranega drugega linijskega prevoza
potnikov. Tega nimajo organiziranega tudi nekatera naselja na ravninskem delu občine.
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Največ anketirancev je izbralo odgovor drugo, pod katerega so navedli različne razloge za
neuporabo. Zaradi različnih navedb sem se odločil, da v samostojnem grafu prikažem ločeno
po obeh občinah razloge, ki so jih anketiranci navedli pod odgovorom drugo.
Graf 18: Navedbe razlogov za neuporabo javnega linijskega prevoza potnikov pod odgovorom »drugo«
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Pod možnostjo drugo je največ oseb navedlo, da je razlog za neuporabo imetje osebnega
avtomobila. Temu sledijo odgovori z več kot eno navedbo v naslednjem zaporedju: ni
potrebe, presedanje, služba, večja fleksibilnost z osebnim avtomobilom, organiziran je samo
šolski avtobusni prevoz, ne potujem ter ni povezave do Šenčurja, raje hodim / kolesarim,
časovna neusklajenost avtobusov in težko hodim. Po eno navedbo so imeli ne vem, manjši
avtobusi, neprilagojenost gibalno oviranim osebam in slaba organizacija prevozov med
vikendi.
Med anketiranci sem ugotavljal tudi oddaljenost najbližjega postajališča javnega linijskega
prevoza potnikov od njihovega doma. Povprečna oddaljenost tega je na izbranem območju
676 metrov. Največ oseb je navedlo, da je najbližje postajališče oddaljeno 500 metrov.
Od anketirancev sem želel izvedeti, kaj bi botrovalo k njihovi (še) večji uporabi javnega
linijskega prevoza potnikov. Na voljo so imeli odgovore cenejša vozovnica, enotna vozovnica,
večja pogostost voženj, bližje postajališče javnega linijskega prevoza potnikov, posodobljen
vozni park avtobusov, organizacija direktnih linij do večjih mestnih središč, možnost
kombiniranja različnih potovalnih načinov z urejenimi prestopnimi točkami in drugo. V
primeru, da bi k njihovi (še) večji uporabi botrovalo več ukrepov, so lahko izbrali več
odgovorov. Rezultati anketnega vprašanja so predstavljeni v spodnjem grafu ločeno po obeh
občinah.
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Graf 19: Ukrepi za (še) večjo uporabo javnega linijskega prevoza potnikov
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Največ anketirancev je v občini Cerklje na Gorenjskem izbralo odgovor organizacija direktnih
linij do večjih mestnih središč, medtem ko je ta odgovor v občini Šenčur malenkostno
prehitel odgovor možnost kombiniranja različnih potovalnih načinov z urejenimi prestopnimi
točkami. V občini Cerklje na Gorenjskem so na drugo mesto postavili večjo pogostost voženj,
medtem ko v občini Šenčur organizacijo direktnih linij do večjih mestnih središč. Na tretjem
mestu sledi v občini Cerklje na Gorenjskem cenejša vozovnica, v občini Šenčur pa večja
pogostost voženj. Nadalje si v občini Cerklje na Gorenjskem izbrani ukrepi sledijo v
naslednjem zaporedju: možnost kombiniranja različnih potovalnih načinov z urejenimi
prestopnimi točkami, enotna vozovnica, bližje postajališče javnega linijskega prevoza
potnikov, drugo in posodobljen vozni park avtobusov. V občini Šenčur je preostalo zaporedje
odgovorov naslednje: drugo, cenejša vozovnica, enotna vozovnica, bližje postajališče javnega
linijskega prevoza potnikov in prav tako na zadnjem mestu posodobljen vozni park
avtobusov.
Skupno gledano je bilo največ izbranih odgovorov organizacija direktnih linij do večjih
mestnih središč. Temu sledijo odgovori večja pogostost voženj, možnost kombiniranja
različnih potovalnih načinov z urejenimi prestopnimi točkami, cenejša vozovnica, enotna
vozovnica in drugo. Manj kot desetino vseh odgovorov predstavljata odgovora bližje
postajališče javnega linijskega prevoza potnikov in posodobljen vozni park avtobusov.
Pod drugo so anketiranci navedli različne razloge in ukrepe, ki so ponazorjeni v spodnjem
grafu ločeno po obeh občinah.
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Graf 20: Navedeni razlogi / ukrepi pod "drugo" pri ugotavljanju (še) večje uporabe javnega linijskega prevoza
potnikov
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Na podlagi rezultatov lahko ovržem hipotezo, ki govori da bi bila glavna ukrepa za večjo
uporabo javnega linijskega prevoza potnikov na izbranem območju cenejša vozovnica in
možnost kombiniranja različnih potovalnih načinov z urejenimi prestopnimi točkami. Glavna
ukrepa za večjo uporabo bi bila organizacija direktnih linij do večjih mestnih središč in večja
pogostost voženj, katerim sledita ukrepa iz zastavljene hipoteze. Kljub temu, da nista
najpomembnejša, pa sta po deležu odgovorov zelo blizu najpomembnejšima. Največkrat
izbrani odgovor organizacija direktnih linij do večjih mestnih središč je imel le 6 % večji delež
odgovorov kot četrti najpogostejši odgovor cenejša vozovnica. Skupno vsi štirje ukrepi
predstavljajo 70 % vseh izbranih odgovorov.
Z anketiranjem sem želel tudi izvedeti, kaj je prebivalcem najpomembnejše pri uporabi
javnega linijskega prevoza potnikov. Pri tem so imeli na voljo odgovore udobnost, hitrost,
prijaznost voznikov, cena vozovnice, dostop do brezžičnega interneta in drugo. V kolikor je
bilo anketirancu najpomembnejših več zadev, je lahko izbral več odgovorov. Rezultati
odgovorov so predstavljeni v spodnjem grafu ločeno po obeh občinah.
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Graf 21: Najpomembnejše zadeve pri uporabi javnega linijskega prevoza potnikov
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Anketiranci so v obeh občinah največkrat izbrali odgovor hitrost, kateremu sledi odgovor
cena vozovnice. V občini Cerklje na Gorenjskem je nadaljnje zaporedje odgovorov sledeče:
prijaznost voznikov, udobnost, dostop do brezžičnega interneta in drugo. V občini Šenčur je
nadaljnje zaporedje nekoliko drugačno: udobnost, prijaznost voznikov, drugo in dostop do
brezžičnega interneta. Pod odgovor drugo so v občini Cerklje na Gorenjskem navedli se ne
vozim (3 - krat), varnost (2 - krat), direktne povezave (2 - krat), dostopnost za invalide (1 krat), imam avto (1 – krat), nič (1 - krat), dobre povezave (1 – krat), velika pogostost voženj
(1 – krat) in fleksibilnost (1 - krat). V občini Šenčur so bile navedbe ne vem (10 – krat), velika
pogostost voženj (3 – krat), točnost (2 – krat), dobre povezave (2 – krat), sproščenost med
vožnjo (2 – krat), kombiniranje različnih potovalnih načinov (1 – krat), veliko postajališč (1 –
krat) in cenovno ugodnejši od avta (1 – krat).
Na podlagi rezultatov lahko potrdim hipotezo, da je prebivalcem na izbranem območju pri
uporabi javnega avtobusnega potniškega prometa najpomembnejša hitrost in cena
vozovnice.

7. IDEJNA KARTA ORGANIZACIJE JAVNEGA LINIJSKEGA PREVOZA
POTNIKOV NA IZBRANEM OBMOČJU
Kot zadnji cilj sem si zadal izdelavo karte, na kateri bi ponazoril svojo idejo organizacije
javnega linijskega prevoza potnikov na območju obeh občin. Pri tem želim v prvi vrsti
upoštevati rezultate ankete, v kateri sem med drugim tudi poizvedoval o ukrepih, ki bi med
prebivalci botrovali k večji uporabi javnega linijskega prevoza potnikov ter o
najpomembnejših zadevah pri uporabi in o zadovoljstvu s trenutno organizacijo. Poleg tega
želim vključiti v izdelavo tudi prostorska načrta obeh občin in cilje, ki so podani v
regionalnem razvojnem programu.
59

Anketirani prebivalci so v veliki večini zadovoljni z obstoječo organizacijo javnega potniškega
prometa na izbranem območju. Manj kot 1/5 anketirancev je obstoječo organizacijo javnega
potniškega prometa ocenilo s slabo. Glavna oblika javnega potniškega prometa na izbranem
območju je javni linijski prevoz potnikov, za katerega nameravam izdelati karto. Pri izdelavi
te bom smatral, da so prebivalci zadovoljni z obstoječim stanjem, vendar si želijo predvsem
tistih izboljšav, ki so jih izbrali oz. navedli pod vprašanji o (še) večji uporabi ter o
najpomembnejših zadevah pri uporabi javnega linijskega prevoza potnikov. V največji meri
so izrazili željo po organizaciji direktnih linij do večjih mestnih središč, večji pogostosti voženj,
možnosti kombiniranja različnih potovalnih načinov z urejenimi prestopnimi točkami ter željo
po cenejši in enotni vozovnici. Anketirancem sta bili pri uporabi javnega linijskega prevoza
potnikov zdaleč najpomembnejši hitrost in cena vozovnice.
Na izbranem območju bi uvedel možnost kombiniranja različnih potovalnih načinov z
urejenimi prestopnimi točkami, kar bi dosegel s kategorizacijo postajališč javnega linijskega
prevoza potnikov. Postajališča prve stopnje bi imela v neposredni bližini P + R sistem in
urejena parkirišča za kolesa, ki bi bila zaščitena pred vremenskimi vplivi in bi imela urejen
polnilnik zračnic in električnih koles. Po urejenih poteh bi bila dostopna za kolesarje in pešce
iz osrednjih krajev obeh občin, bližnjih manjših krajev in Kranja. Posredno bi to pomenilo
možnost potovanja s kolesom ali peš po urejeni poti iz obeh osrednjih krajev in drugih
manjših krajev do mesta Kranj. S tem bi izpolnil tudi cilj regionalnega razvojnega programa,
ki govori o vzpostavitvi daljinske kolesarske poti. Omogočen bi bil tudi urejen dostop do
letališča in Poslovne cone Šenčur, ki imata med drugim vlogo zaposlitvenih središč. Prvo
območje, ki bi imelo izpolnjene zgornje kriterije, bi bilo ob letališču, saj je ta že danes in je
tudi v prihodnosti predviden kot prometno vozlišče. Lokacija za P + R bi lahko bilo obstoječe
urejeno parkirišče z dvema postajališčema, ki je bilo nedavno zgrajeno, vendar trenutno z
izjemo manjšega dela, ni v uporabi. To območje bi imelo urejeno tudi parkirišče za kolesa ter
vzpostavljene urejene povezave za kolesarjenje in hojo do osrednjega naselja občine in
bližnjih manjših naselij. Zaradi ekonomskih razlogov (sosednja plačljiva pokrita in nepokrita
parkirišča na območju letališča) bi bilo potrebno uvesti sistem, ki bi uporabnikom z nakupom
vozovnice omogočil brezplačno parkiranje. Tu bi bilo stičišče vseh glavnih povezav javnega
linijskega prevoza potnikov, kjer bi bila tudi glavna točka prestopanja, zato bi bilo potrebno
na tem območju čim bolj uskladiti prihode in odhode na voznem redu. Parkirišče bi lahko
imelo tudi vlogo parkirišča za obiskovalce smučišča na Krvavcu, saj bi s tega območja vozil
sezonski avtobus do spodnje postaje žičnice. S tem bi močno zmanjšali povečan promet čez
osrednji del občine v času smučarske sezone in povečali prometno varnost v občini. Drugo
območje s takšno ureditvijo bi bilo ob Poslovni coni v Šenčurju, saj zaradi uvoza in izvoza na
avtocesto mimo te potekajo pomembni prometni tokovi. Tudi mimo tega bi potekale
pomembnejše povezave javnega linijskega prevoza potnikov. Parkirišče bi imelo lahko tudi
funkcijo stičišča uporabnikov »carpooling – a« oz. deljenja avtomobilov, kar je tudi pozitiven
doprinos k trajnostni mobilnosti. Ta praksa je na tem območju že prisotna, vendar ni nikjer
urejenih parkirišč za izvajanje teh dejanj. Včasih so ljudje izvajali »carpooling« s parkiranjem
osebnih avtomobilov v središču Šenčurja, ki sicer ni primerna lokacija za ta dejanja, kar je
tudi občina prepoznala in posledično uvedla modro cono. Skupaj s tem ukrepom pa niso
zagotovili ustrezne alternativne lokacije, kjer bi ljudje lahko parkirali. Med anketiranjem sem
uspel izvedeti, da je še vedno mogoče najti lokacije za parkiranje avtomobilov v okviru
»carpooling – a«. Z ureditvijo parkirišča pri Poslovni coni Šenčur bi lahko zagotovili
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alternativno lokacijo in s tem ne bi zavirali tega pozitivnega vedenja ljudi. Tretje, manjše
takšno območje, bi bilo prav tako ob glavni državni cesti, v Lahovčah, ob trenutnem
postajališču javnega linijskega prevoza potnikov. Tu že sedaj na neurejenem parkirišču, ki je
namenjen obiskovalcem gostišča ob postajališču, uporabniki javnega linijskega prevoza
parkirajo osebne avtomobile. Takšno parkiranje se izvaja tudi na zasebnem zemljišču ob
zapuščenem objektu na Spodnjem Brniku. To je razširjeno predvsem med potniki iz manjših
krajev, ki nimajo dobrega dostopa do pogostih voženj avtobusov javnega potniškega
prometa.
Slika 4: Parkirišče ob letališču

Avtor: Peter Tratnik, 2015.

Postajališča druge stopnje bi imela urejena parkirišča za kolesa, ki bi prebivalcem manjših
krajev z manjšim obsegom avtobusnih povezav, omogočila možnost dostopa do boljših
povezav z možnostjo kombiniranja dveh potovalnih načinov na urejenih prestopnih točkah. S
tem bi preprečili parkiranje koles ob ogradah na avtobusnih postajališčih in parkiranje koles
na zasebnih zemljiščih (dvoriščih), za katere se morajo osebe predhodno dogovoriti z lastniki
zasebnih zemljišč. Urejena bi bila v Cerkljah na Gorenjskem (postajališče v središču naselja),
Šenčurju (Jama, pri šoli), Trbojah, Prebačevem, Hotemažah ter na Visokem, Lužah, Trati in
Spodnjem Brniku.
Slika 5: Neurejeno parkiranje koles ob avtobusnem postajališču

Avtor: Peter Tratnik, 2015.
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Postajališča tretje stopnje bi bila vsa ostala postajališča, ki bi imela le funkcijo dostopa do
uporabe javnega linijskega potniškega prometa.
Preglednica 5: Kategorizacija postajališč javnega linijskega prevoza potnikov
STOPNJA
POSTAJALIŠČA
I. STOPNJA

II. STOPNJA

III. STOPNJA

OPIS
V neposredni bližini postajališča javnega linijskega prevoza potnikov je urejen P + R,
ki bi omogočal potnikom urejeno parkiranje osebnega avtomobila in nato nadaljnje
potovanje z avtobusom. Del parkirišča bi bil namenjen tudi urejenemu parkiranju
koles, ki bi imela zaščito pred vremenskimi vplivi. Dodatno bi bila parkirišča za kolesa
opremljena s polnilniki zračnic in električnih koles. Do njega bi bile urejene poti za
pešce in kolesarje iz obeh osrednjih krajev občin in Kranja.
Ob postajališču javnega linijskega prevoza potnikov je urejen prostor za parkiranje
koles. S tem bi omogočili predvsem prebivalcem naselij, ki nimajo veliko povezav
javnega linijskega prevoza potnikov, da bi lahko s kolesom potovali do bližnjih
sosednjih naselij, kjer bi lahko parkirali kolo na urejenem parkirišču za kolesa.
Postajališče javnega linijskega prevoza potnikov omogoča urejen dostop do uporabe
te vrste javnega potniškega prometa.

Anketiranci so v veliki meri izrazili tudi željo po cenejši in enotni vozovnici ter izpostavili
pomen cene vozovnice. Cenejšo vozovnico bi lahko dosegli s subvencioniranjem obeh občin,
katerih izdatki bi se na dolgi rok ob povečani uporabi javnega linijskega prevoza potnikov
lahko zmanjšali. Cenejšo vozovnico bi dosegel tudi z uvedbo dveh podaljšanih mestnih
povezav javnega linijskega prevoza potnikov na območju obeh občin. Obstoječo progo 1
kranjskega mestnega prometa bi v celoti preoblikoval v linijo mestnega prometa. Uvedel bi
tudi progo, ki bi med seboj povezala pomembna prometna vozlišča (letališče, glavna
avtobusna postaja v Kranju, železniška postaja), zaposlitvena središča (Labore, nakupovalna
središča, poslovna cona, letališče, itd.) in nakupovalna središča (nakupovalna središča na
Primskovem, Qulandia). Uvedbo enotne vozovnice na državni ravni lahko pričakujemo v
bližnji prihodnosti, saj se na tem področju že izvajajo aktivnosti za uvedbo.
Organizacijo direktnih linij do večjih mestnih središč bi dosegel z uvedbo hitrejših in direktnih
povezav javnega linijskega prevoza potnikov do Ljubljane in Kranja, ki sta bila v anketiranju
izpostavljena kot kraja, v katera anketiranci vsakodnevno oz. največkrat potujejo. Z
uvajanjem takšnih povezav bi uresničil tudi pomen hitrosti pri uporabi javnega linijskega
prevoza potnikov, ki so jo anketiranci izpostavili kot najpomembnejšo. Direktna linija, ki bi
med seboj povezala letališče, poslovno cono in Ljubljano, bi omogočila hitrejše potovanje
med osrednjim slovenskim letališčem in prestolnico, saj bi večji del poti potekal po avtocesti.
Potekala bi mimo dveh območij z urejenim P + R sistemom, parkiriščem za kolesa ter
povezavami kolesarskih in peš poti. Direktno in hitrejšo linijo bi delno dosegli tudi z uvedbo
že omenjene linije mestnega prometa med letališčem in Kranjem. Ohranil bi tudi obe
direktni povezavi med območjem obeh občin in Ljubljano (Visoko – Cerklje na Gor. –
Ljubljana; Šenčur – Trboje – Zapoge – Ljubljana), ki sta bili uvedeni s šolskim letom 2015/16.
Večjo pogostost voženj bi dosegel z vzpostavitvijo novih in bolj pogostih mestnih povezav ter
z večjo pogostostjo voženj ostalih povezav javnega linijskega prevoza potnikov. Pogostejše
vožnje bi bilo potrebno uvesti tudi med vikendi in ob praznikih. Ker je bil odgovor pogosto
izbran v manjših krajih, kjer nimajo organiziranih pogostih voženj, bi te med seboj povezal s
spiralno povezavo javnega linijskega prevoza potnikov, ki bi vozila znotraj območja obeh
62

občin in posredno prebivalcem omogočila dostop do povezav z večjo pogostostjo voženj. S
povezavo znotraj obeh občin bi dosegel boljšo povezanost teh krajev z glavnimi povezavami,
ki bi potekale iz obeh osrednjih krajev občine in na relaciji državne glavne ceste. Manjši kraji
bi imeli istočasno tudi boljši dostop do obeh osrednjih krajev občine (zdravstvene storitve,
trgovina, poštne storitve, itd.), zaposlitvenih središč (letališče, poslovna cona, dom
upokojencev, itd.), itd. Ta povezava bi izpolnjevala predvsem socialno pravični kriterij, saj bi
najranljivejšim družbenim skupinam omogočila večjo mobilnost znotraj občine. Z
upoštevanjem družbeno pravičnega kriterija bi bil na poseljenem hribovitem območju
organiziran javni linijski prevoz potnikov na poziv, ki bi tamkajšnjim prebivalcem prav tako
omogočil večjo mobilnost. Za ta namen bi aktivirali lokalnega ponudnika avtobusih prevozov,
ki bi v primeru predhodne najave, opravil prevoz na tej povezavi. Zaradi redke poselitve bi se
lahko povezavo namesto z velikim avtobusom opravljalo z manjšim prevoznim sredstvom
javnega linijskega prevoza potnikov.
Na izbranem območju bi ostale tri krožne povezave in dve linijski povezavi s Kranjem, ki
obstajajo že sedaj, vendar sem jih tudi delno preoblikoval. Pogostost voženj povezave
Letališče – Ljubljana, ki poteka skozi Komendo, Mengeš in Trzin, bi zmanjšal na dve uri, saj bi
bilo letališče z direktno povezavo po avtocesti bolje povezano s prestolnico.
Na območju bi obratovala tudi sezonska povezava med letališčem in spodnjo postajo žičnice
Krvavec. Ta bi služila predvsem obiskovalcem smučarskega središča na Krvavcu, ki bi se z
drugimi povezavami javnega linijskega prevoza pripeljali do letališča ali parkirali svoje vozilo
na parkirišču P + R. Proga bi obratovala tudi v času poletne sezone med vikendi.
V spodnji tabeli so prikazane vse povezave, ki sem si jih zamislil pri izdelavi karte o
organizaciji javnega linijskega prevoza potnikov na območju obeh občin. Glede na skupne
lastnosti sem jih kategoriziral v šest razredov: podaljšane povezave mestnega javnega
linijskega prevoza potnikov, krožne in linijske povezave javnega linijskega prevoza potnikov
do regionalnih središč, povezave javnega linijskega prevoza potnikov do glavnega mesta,
spiralna povezava javnega linijskega prevoza potnikov znotraj območja obeh občin, povezava
javnega linijskega prevoza potnikov na poziv in sezonska povezava javnega linijskega prevoza
potnikov. Poleg tega so navedene tudi frekvence voženj, opisi povezave, kriteriji in cilji,
kateri so doseženi z vzpostavitvijo povezave. Slednji se navezujejo na regionalni razvojni
program in so oblikovani tudi na podlagi rezultatov anketiranja.
Preglednica 6: Načrtovane povezave javnega avtobusnega potniškega prometa

I. Podaljšane povezave mestnega javnega
avtobusnega potniškega prometa

Razred

Povezava
LETALIŠČE – POSLOVNA
CONA ŠENČUR –
NAKUPOVALNO SREDIŠČE
PRIMSKOVO – GL.
AVTOBUSNA POSTAJA
KRANJ – ŽELEZNIŠKA
POSTAJA KRANJ –
LABORE – NAKUPOVALNO
SREDIŠČE QULANDIA –
POSLOVNA CONA
ŠENČUR - LETALIŠČE

Frekvenca
od 15 do 30
min

Opis
- linija mestnega
avtobusnega
potniškega
prometa
- med seboj
povezuje
pomembna
prometna vozlišča
ter zaposlitvena
in nakupovalna
središča
- cenovno ugodna
(mestni potniški
promet)
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Kriteriji
- postajališči 1.
stopnje
(letališče,
poslovna cona)
ob povezavi
imata urejene
kolesarske in
peš poti s
Kranjem, obema
osrednjima
krajema občin
in bližnjimi
naselji
- postajališči 1.

Cilji
- povezava
letališča do
železniške
postaje in
območij
storitvenih
dejavnosti
- boljša
organizacija
dostopa iz
letališča do
Kranja
- izboljšana
pretočnost

II. Krožne in linijske povezava javnega avtobusnega potniškega prometa do regionalnih mestnih središč

stopnje imata v
bližini urejen P +
R in urejen
prostor za
parkiranje koles

KRANJ – HRASTJE –
PREBAČEVO – ŽERJAVKA
– TRBOJE

od 15 do 30
min

- podaljšana linija
mestnega
avtobusnega
potniškega
prometa
- cenovno ugodna
(mestni potniški
promet)

- postajališči 2.
stopnje
(Prebačevo,
Trboje) imata
urejen prostor
za parkiranje
koles

KRANJ – ŠENČUR –
LETALIŠČE – SPODNJI
BRNIK – ZGORNJI BRNIK –
CERKLJE NA GOR. –
DVORJE – ČEŠNJEVEK –
TRATA – VELESOVO –
LUŽE – SREDNJA VAS –
ŠENČUR – POSLOVNA
CONA ŠENČUR – KRANJ

od 30 min
do 60 min

- krožna
povezava, ki
povezuje osrednja
kraja občine s
Kranjem
- povezava poteka
v obeh smereh

KRANJ – KOKRICA –
BOBOVEK – SPODNJA
BELA – SREDNJA BELA –
ZGORNJA BELA –
PREDDVOR – TUPALIČE –
OLŠEVEK – HOTEMAŽE –
VISOKO – MILJE – BRITOF
– KRANJ

od 30 min
do 60 min

KRANJ – HRASTJE –
PREBAČEVO – ŽERJAVKA
– TRBOJE – VOGLJE –
VOKLO – POSLOVNA
CONA ŠENČUR - KRANJ

od 30 min
do 60 min

KRANJ – BRITOF – MILJE –

od 30 min

- krožna
povezava, ki
povezuje
primestna naselja
ter naselja na
območju občin
Preddvor in
Šenčurja s
Kranjem
- povezava poteka
v obeh smereh
- krožna
povezava, ki
povezuje
primestna naselja
ter naselja na
območju občine
Šenčur s Kranjem
- povezava poteka
v obeh smereh
- linijska

- postajališči 1.
stopnje imata v
bližini urejen P +
R in urejen
prostor za
parkiranje koles
ter urejene
povezave za
hojo in
kolesarjenje
- postajališča 2.
stopnje imajo
urejen prostor
za parkiranje
koles
- postajališči 2.
stopnje imata
urejen prostor
za parkiranje
koles
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cestne povezave
med letališčem in
Kranjem
- urejene
prestopne točke
za kombinacijo
različnih
potovalnih
načinov
- večja pogostost
voženj
- direktna in
hitrejša linija do
mesta Kranj
- urejene
prestopne točke
za kombinacijo
različnih
potovalnih
načinov
- izboljšana
pretočnost
cestne povezave
med letališčem in
Kranjem
- urejene
prestopne točke
za kombinacijo
različnih
potovalnih
načinov

- urejene
prestopne točke
za kombinacijo
različnih
potovalnih
načinov

- urejene
prestopne točke
za kombinacijo
različnih
potovalnih
načinov

- postajališči 2.

- urejene

III. Povezave javnega avtobusnega potniškega prometa do glavnega mesta

VISOKO – HOTEMAŽE –
TUPALIČE – PREDDVOR POTOČE – KOKRA –
SPODNJE JEZERSKO –
ZGORNJE JEZERSKO

do 60 min

povezava, ki
povezuje občino
Jezersko ter
naselja v občinah
Preddvor in
Šenčur s Kranjem
- linijska
povezava, ki med
seboj povezuje
regionalni središči
Kranj in Kamnik
ter naselja v
občinah Šenčur,
Cerklje na
Gorenjskem in
Komenda
- možnost
uporabe P + R na
območju obeh
občin

stopnje imata
urejen prostor
za parkiranje
koles

prestopne točke
za kombinacijo
različnih
potovalnih
načinov

KRANJ – POSLOVNA
CONA ŠENČUR –
LETALIŠČE – SPODNJI
BRNIK – VOPOVLJE –
LAHOVČE – NASOVČE –
MOSTE – KRIŽ –
PODGORJE – KAMNIK

od 60 min
do 120 min

- postajališča 1.
stopnje imajo v
bližini urejen P +
R in urejen
prostor za
parkiranje koles
ter urejene
povezave za
hojo in
kolesarjenje
- postajališče 2.
stopnje ima
urejen prostor
za parkiranje
koles

- urejene
prestopne točke
za kombinacijo
različnih
potovalnih
načinov
- izboljšana
pretočnost
cestne povezave
med letališčem in
Kranjem

LETALIŠČE – POSLOVNA
CONA ŠENČUR –
LJUBLJANA

od 30 min
do 60 min

- hitra povezava
(po avtocesti)
letališča z
Ljubljano
- možnost
uporabe P + R na
območju obeh
občin

- direktna in
hitrejša linija do
mesta Ljubljana
- urejene
prestopne točke
za kombinacijo
različnih
potovalnih
načinov
- izboljšana
pretočnost
cestne povezave
med letališčem in
Kranjem

LETALIŠČE – SPODNJI
BRNIK – VOPOVLJE –
LAHOVČE – NASOVČE –
KOMENDA – MOSTE –
TOPOLE – MENGEŠ –
LOKA – TRZIN –
POSLOVNA CONA TRZIN –
LJUBLJANA

od 60 min
do 120 min

- povezava
letališča z
Ljubljano in
naselji v občinah
Cerklje na
Gorenjskem,
Komenda,
Mengeš in Trzin
- možnost
uporabe P + R na
območju občine
Cerklje na
Gorenjskem

VISOKO – LUŽE –
VELESOVO – TRATA –

V času
največjega

- direktna
povezava naselij

- postajališči
(letališče,
poslovna cona)
ob povezavi
imata urejene
kolesarske in
peš poti s
Kranjem, obema
osrednjima
krajema občin
in bližnjimi
naselji
- postajališči
imata v bližini
urejen P + R in
urejen prostor
za parkiranje
koles
- postajališča 1.
stopnje imajo v
bližini urejen P +
R in urejen
prostor za
parkiranje koles
ter urejene
povezave za
hojo in
kolesarjenje
- postajališče 2.
stopnje ima
urejen prostor
za parkiranje
koles
- postajališči 2.
stopnje imata
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- urejene
prestopne točke
za kombinacijo
različnih
potovalnih
načinov

- urejene
prestopne točke

IV. Spiralna povezava javnega avtobusnega potniškega prometa znotraj območja obeh občin
V. Povezava javnega avtobusnega
potniškega prometa na poziv

ČEŠNJEVEK – DVORJE –
CERKJE NA GOR. – ZG.
BRNIK – SP. BRNIK –
VOPOVLJE – LAHOVČE –
LJUBLJANA

povpraševa
nja

na območju občin
Cerklje na
Gorenjskem in
Šenčur z Ljubljano

urejen prostor
za parkiranje
koles

ŠENČUR – VOLGLJE –
VOKLO – PREBAČEVO –
ŽERJAVKA – TRBOJE –
MOŠE – DRAGOČAJNA –
VALBURGA – HAŠE –
ZAPOGE – LJUBLJANA

V času
največjega
povpraševa
nja

- direktna
povezava naselij
na območju občin
Cerklje na
Gorenjskem,
Šenčur, Medvode
in Vodice z
Ljubljano

- postajališča 2.
stopnje imajo
urejen prostor
za parkiranje
koles

CERKLJE NA GOR. – PŠATA
– POŽENIK – ŠMARTNO –
GLINJE – CERKLJANSKA
DOBRAVA – ZALOG –
LAHOVČE – VOPOVLJE –
SP. BRNIK – LETALIŠČE –
CERKLJE NA GOR. –
DVORJE – ČEŠNJEVEK –
ADERGAS – TRATA –
PRAPROTNA POLICA –
VELESOVO – OLŠEVEK –
HOTEMAŽE – VISOKO –
ŠENČUR – VOKLO –
VOGLJE – PREBAČEVO –
ŽERJAVKA – TRBOJE –
ŠENČUR – VISOKO –
HOTEMAŽE – OLŠEVEK –
VELESOVO – PRAPROTNA
POLICA – TRATA –
ADERGAS – ČEŠNJEVEK –
DVORJE – CERKLJE NA
GOR – LETALIŠČE – SP.
BRNIK – VOPOVLJE –
LAHOVČE – ZALOG –
CERKLJANSKA DOBRAVA
– GLINJE – ŠMARTNO –
POŽENIK – PŠATA –
CERKLJE NA GOR.
CERKLJE NA GOR. – GRAD
– STIŠKA VAS – RAVNE –
APNO – ŠENTURŠKA
GORA – SIDRAŽ –
ŠTEFANJA GORA –
CERKLJE NA GOR.

od 60 min
do 120 min

- spiralna
povezava znotraj
obeh občin, ki bi
med seboj
povezovala
okoliške kraje z
osrednjima
krajema obeh
občin in
postajališči
povezav s
Kranjem in
Ljubljano
- zaradi
medsebojne
povezave manjših
krajev bi na
povezavi vozil
manjši avtobus
- vzpostavljena bi
bila tudi boljša
povezava s
Šmartnim (dom
upokojencev,
zdravstvene
storitve)

- postajališči 1.
stopnje imata v
bližini urejen P +
R in urejen
prostor za
parkiranje koles
ter urejene
povezave za
hojo in
kolesarjenje
- postajališča 2.
stopnje imajo
urejen prostor
za parkiranje
koles

- urejene
prestopne točke
za kombinacijo
različnih
potovalnih
načinov

Na poziv v
času
največjega
povpraševa
nja

- povezava naselij
na hribovitem
delu občine
Cerklje na
Gorenjskem z
osrednjim krajem
občine
- vožnja se izvede
le v primeru
predhodne najave
odhoda potnika

- postajališče 2.
stopnje ima
urejen prostor
za parkiranje
koles

- urejene
prestopne točke
za kombinacijo
različnih
potovalnih
načinov
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za kombinacijo
različnih
potovalnih
načinov
- direktna linija
do mesta
Ljubljana
- urejene
prestopne točke
za kombinacijo
različnih
potovalnih
načinov
- direktna linija
do mesta
Ljubljana

VI. Sezonska povezava javnega avtobusnega
potniškega prometa

LETALIŠČE – ZGORNJI
BRNIK – CERKLJE NA GOR.
– DVORJE (picerija) –
GRAD – SPODNJA
POSTAJA ŽIČNICE

od 30 min
do 60 min

- povezava med P
+ R pri letališču in
spodnjo postajo
žičnice za
smučarsko
središče Krvavec
- povezava bi
obratovala le v
času zimske
smučarske sezone
in med vikendi v
času poletne
sezone

- postajališče 1.
stopnje ima v
bližini urejen P +
R in urejen
prostor za
parkiranje koles
ter urejene
povezave za
hojo in
kolesarjenje
- postajališče 2.
stopnje ima
urejen prostor
za parkiranje
koles

- urejene
prestopne točke
za kombinacijo
različnih
potovalnih
načinov
- razbremenitev
prometnih
pritiskov na
cestah do
spodnje postaje
žičnice

Na spodnji karti so grafično prikazane načrtovane povezave javnega linijskega prevoza
potnikov. Poleg tega so grafično označena tudi območja P + R in postajališča vseh treh
stopenj.
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Karta 1: Karta organizacije javnega linijskega prevoza potnikov v občinah Cerklje na Gorenjskem in Šenčur
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8. ZAKLJUČEK
Trajnostna mobilnost bo v prihodnosti zagotovo eden pomembnejših elementov lokalnih in
državnih politik. V prvi vrsti bo potrebno oblikovati celostne prometne strategije, ki bodo
usmerjale konkretne ukrepe na tem področju. Sam zagovarjam potrebo po oblikovanju teh
strategij, vendar se mora to oblikovati tudi na regijskem nivoju in ne le na lokalnem in
državnem nivoju. Ključna so predvsem mesta oz. mestne občine, ki morajo to oblikovati z
vključevanjem svojega vplivnega območja. S tem bi lahko privarčevali tudi pri stroških, saj bi
ena strategija zajela večje območje in bi s tem imeli manj dela ter bolj celostni zajem širšega
območja. Vse tri ravni (državno, regionalno in lokalno) bi bilo potrebno med seboj povezati v
eno celoto.
Na podlagi opazovanj in ugotovitev lahko občino Šenčur v primerjavi z občino Cerklje na
Gorenjskem označim kot bolj napredno na tem področju, saj so do sedaj veliko naredili na
področju umirjanja prometa ter izgradnji kolesarskih in pešpoti. Njihove ambicije za
prihodnost pa dosedanje delo tudi nadaljujejo. Tako na izbranem območju, kot tudi v okviru
regije, se daje velik poudarek na razvoj kolesarstva za turistične namene, medtem ko
primanjkuje načrtov po vzpostavitvi kolesarskih poti za opravljanje dnevne mobilnosti
prebivalcev. Vsekakor je pozitivno vzpostavljanje kolesarskih poti, ki med seboj povezujejo
turistično zanimive elemente v prostoru in s tem ponudijo zanimiv produkt za turiste, vendar
te poti pogosto niso uporabne za opravljanje dnevnih potovanj prebivalcev. Velika ovira za
kolesarje v prostoru je zagotovo glavna cesta Kranj vzhod – Ljubljana (Tomačevo), ki bi
morala imeti urejeno kolesarsko stezo. Ta bi bila glavna kolesarska žila, na katero bi se
napajale urejene kolesarske poti iz bližnjih naselij. Pri tem bi za slednje lahko uporabili
obstoječe poljske poti, ki bi jih asfaltirali in ustrezno označili ter se s tem izognili velikim
stroškom z izgradnjo kolesarskih stez ob obstoječih cestnih povezavah na omenjeno glavno
cesto.
Obe občini premalo pozornosti namenjata javnemu potniškemu prometu oz. spodbujanju
uporabe le tega. Zelo dobrodošla je bila pobuda o vzpostavitvi direktnih povezav javnega
linijskega prevoza do Ljubljane, ki so bile med potniki zelo dobro sprejete, vendar je po vsej
verjetnosti to povzročilo le preusmeritev že obstoječih uporabnikov javnega linijskega
prevoza do Ljubljane na obe novi direktni povezavi. V tej smeri bosta morali občini skupaj z
izvajalcem prevozov svoje delo nadaljevati, vendar ob enem zagotoviti tudi večjo pogostost
voženj in omogočiti kombiniranje potovalnih načinov z urejenimi prestopnimi točkami. Za
ureditev slednjih je verjetno vprašljiv interes obeh občin, saj bi s takšno investicijo reševali
težave večjih mestnih središč, medtem ko neposrednih koristi občina (z izjemo občanov
uporabnikov prestopnih točk) ne bi imela. Vprašljiv interes pa nastopi lahko tudi ob tem, da
bi bili potencialni uporabniki teh prestopnih točk tudi občani sosednjih občin. Tu bi v
ospredje prišla ponovno potreba načrtovanja takšnih zadev na regijskem nivoju. Dobro bi
bilo razmisliti tudi o ukrepih za cenejšo vozovnico in enotno vozovnico, kar se bo po vsej
verjetnosti tudi uredilo na državnem nivoju v bližnji prihodnosti.
Vzporedno s spodbujevalnimi ukrepi na področju javnega potniškega prometa bodo morala
tudi večja mestna središča izvajati omejevalne ukrepe za uporabo osebnega prometa v
mestih. Pomembne bodo tudi aktivnosti podjetij, ki bi lahko vplivale na izbiro potovalnih
načinov svojih uslužbencev. V družbi bo potrebno velik pomen usmeriti na področje
izobraževanja in promocije trajnostne mobilnosti, kar lahko omogoči spremembe na tem
področju.
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9. SUMMARY
Sustainable mobility is producing a growing importance in the European Union and Slovenia.
The latter is increasingly establishing sustainable mobility in the urban areas, which allows
quality and healthier environment. The process is less often performed in the areas between
the urban centres and suburbs areas. Slovenia is facing a spread pattern of human
settlements that cause daily mobile flows in the larger urban centres. Due to the urban
centres’ good accessibility, they are spreading in the areas of daily migration. The daily
mobile flows are often carried out by cars, which is inconsistent with sustainable mobility.
The municipalities of Cerklje na Gorenjskem and Šenčur, after a number of the indicators,
reflect the suburbanisation in all its stages. Sustainable mobility is a very wide area and
therefore, the thesis focuses especially on travel modes and use of public line transport of
passengers. The latter is also the best organised form of public passenger transport in the
selected area. The survey showed that residents of the municipalities of Cerklje na
Gorenjskem and Šenčur resort mainly to unsustainable travel modes, because most of the
people choose car for their day-to-day trips, either as the only means of transportation or in
combination with other travel modes. Driving by car also prevails as a travel mode that is the
most commonly used for daily trips. The interviewed residents of both municipalities
assessed the conditions for walking in their municipality as excellent, while conditions for
cycling and public transport were assessed as satisfactory. Most of the participants do not
use public line transport for passengers, including the majority of the young people up to 25
years. Reasons for avoiding the public transport are very different because most of the
participants choose different answers that can be explained by a variety of reasons. Bad
connections and slow travel are two of the important reasons for avoiding the public
transport. A better organisation of direct lines into the major urban centres, a greater
frequency of transport, the possibility of combining different travel modes with the
interchange points and cheaper single ticket would greatly increase the use of public
transportation. Participants in the survey stated that the price is the most important factor
that influences the use of public line transport of passengers. The map of the organization of
the public line transport of passengers on the territory of both municipalities provides
enforcements of the stops on three levels, which allow passengers to combine different
travel modes. The connections of public line transport of passengers are divided into six
classes: the extended connection of urban transport, links to regional urban centres,
connections to the capital, spiral connection on the territory of both municipalities, an ondemand line and the seasonal connections. The map takes into account the results of the
survey, the objectives of the regional development program and spatial planning of both
municipalities. Both of the municipalities give insufficient attention to the public transport of
passengers and do not encourage it. The organization of the public transport should be
developed at a regional level and the bigger towns should take the leading role due to their
influence on the areas of daily mobility. Together with the promotion of public passenger
transport, larger towns should implement restrictive measures for the use of personal
transport in towns. The activities of companies that can affect the choice of travel modes to
their employees are also going to be significant. It will be vital to put a great importance on
the education and promotion of sustainable mobility which can influence the society and
leads toward the positive changes.
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Priloga 1:
ANKETA - TRAJNOSTNA MOBILNOST V OBČINAH CERKLJE NA GORENJSKEM IN ŠENČUR
Potovalne navade in uporaba javnega linijskega prevoza potnikov
Številka ankete: ____; Kraj: ___________________
I. POTOVALNI NAVADE
1. Na kakšen način opravljate svoje dnevna potovanja (pot v šolo, službo,…)? Kako pogosto
uporabljate posamezni način? (Obkrožite ustrezen odgovor. V primeru kombiniranja različnih načinov
jih razvrstite z 1 – večinoma, 2 – občasno in 3 – redko.)
a) hoja
____
d) vožnja z osebnim avtomobilom
____
b) kolesarjenje
____
e) drugo: ________________
____
c) vožnja z javnim potniškim
____
prometom
2.

Ali so v vaši občini ustrezno urejeni in organizirani pogoji za spodaj naštete načine mobilnosti?
(Obkrožite ustrezen odgovor (odlično, zadovoljivo, slabo) za vsak način mobilnosti.)
odlično
zadovoljivo
slabo
 hoja:
odlično
zadovoljivo
slabo
 kolesarjenje:
odlično
zadovoljivo
slabo
 javni potniški promet:

II. JAVNI LINIJSKI PREVOZ POTNIKOV
3. Ali za vaše dnevne potrebe po mobilnosti uporabljate javni linijski prevoz potnikov? (Obkrožite
ustrezen odgovor.)
a) Da
b) Ne
c) Občasno
a.

V kolikor ste odgovorili pri prejšnjem vprašanju z »Ne«, potem izberite razloge za
neuporabo javnega linijskega prevoza potnikov. (Obkrožite lahko več odgovorov.)
a) Predraga vozovnica.
d) Velika oddaljenost postajališča.
b) Slabe povezave.
e) Drugo: _______________
c) Prepočasno potovanje.

4.

Kakšna je oddaljenost od vašega prebivališča do najbližjega postajališča javnega linijskega prevoza
potnikov? (Na spodnjo črto napišite okvirno oddaljenost v metrih.)
Najbližje postajališče je oddaljeno _____ metrov.

5.

Kaj bi botrovalo k vaši (še) večji uporabi javnega linijskega prevoza potnikov? (Obkrožite lahko več
odgovorov.)
a) Cenejša vozovnica.
b) Enotna vozovnica.
c) Večja pogostost voženj.
d) Bližje postajališče javnega avtobusnega potniškega prometa.
e) Posodobljen vozni park avtobusov.
f) Organizacija direktnih linij do večjih mestnih središč.
g) Možnost kombiniranja različnih potovalnih načinov z urejenimi prestopnimi točkami (npr. sistem
P+R, kolesarske steze in pešpoti do postajališč, itd.).
h) Drugo: ___________________________________________________

6.

Kaj se vam zdi pri uporabi javnega linijskega prevoza potnikov najpomembnejše? (Obkrožite lahko
več odgovorov.)
a) Udobnost.
d) Cena vozovnice.
b) Hitrost.
e) Dostop do brezžičnega interneta.
c) Prijaznost voznikov.
f) Drugo: _______________
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III. PODATKI O ANKETIRANCU
7. Spol (Obkrožite.):
8.

Starost (Obkrožite.):

9.

Izobrazba (Obkrožite.):

10. Status (Obkrožite.):

M

Ž

a) do 25 let
b) 26 – 45 let

c) 46 – 65 let
d) več kot 65 let

a) osnovna šola ali manj c) srednja šola
b) strokovna / poklicna šola
d) visoka, višja šola ali več
a) učenec/dijak
b) študent
__________

c) zaposlen
d) brezposeln

e) upokojenec
f) Drugo:

11. Kraj, v katerega vsakodnevno oz. največkrat potujete (Dopišite na črto.): ______________________
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