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Izvleček
Ukrepi in politike trajnostne mobilnosti na izbranih urbanih in turističnih območjih
Trajnostna mobilnost je bila v Sloveniji dolga leta na stranskem tiru, saj je prevladal osebni promet z
veliko navezanostjo na avtomobil. To potrjuje tudi državna politika, ki se je osredotočila zlasti na razvoj
avtocestnega križa, pri tem pa zanemarila javni potniški promet, ki je zaradi zastarele infrastrukture in
voznega parka nekonkurenčen osebnemu prometu. Posledično zaradi vse manjšega povpraševanja
zamira ponudba JPP, pri čemer se ukinjajo nerentabilne proge in zmanjšujejo frekvence voženj. Kljub
velikemu številu avtomobilov na 1000 prebivalcev, si številni avtomobila iz različnih razlogov ne morejo
privoščiti, s čimer postaja del prebivalstva mobilno prikrajšan. V zadnjih letih se je tako državna kot
lokalna oblast začela zavedati pomena trajnostne mobilnosti pri zagotavljanju enakih možnosti za vse
prebivalstvo in skrbi za okolje. Tako so se lotili različnih ukrepov, ki promovirajo in spodbujajo
trajnostno mobilnost, kot npr. posodobitev JPP, širjenje omrežja kolesarskih prog, obnova in gradnja
prometne infrastrukture itd. Občine so pri tem različno uspešne, nekatere so tudi bolj dejavne in
inovativne. Pomembnost trajnostne mobilnosti se kaže tudi v vključevanju te v različne strateške in
razvojne dokumente, med katerimi je najpomembnejša Celostna prometna strategija, ki pa so jo
pripravile le redke slovenske občine (med drugim tudi ljubljanska in mariborska mestna občina). V
magistrskem delu smo predstavili in analizirali nekatere ukrepe, ki se jih lotevajo in jih tudi ovrednotili.
Kot problematično smo izpostavili zlasti stihijski razvoj prometa in težave občin pri zagotavljanju
trajnostne mobilnosti za lokalno prebivalstvo, kot npr. togost državne uprave in pomanjkanje
regionalnega nivoja odločanja.
Ključne besede: trajnostna mobilnost, javni potniški promet, ukrepi trajnostne mobilnosti, urbana
območja, turistična območja

Abstract
The actions and policies of sustainable mobility in selected urban and tourist areas
Sustainable mobility has been marginalised in Slovenia for years, since it has been prevailed by traffic
characterized by strong attachment to a personal car. This is also justified by the state policy, which
has particularly been focused on the development of a highway cross. Meanwhile, they have neglected
passenger public transport, uncompetitive to personal transport, due to outdated infrastructure and
vehicles. Consequently, due to a loss in demands, passenger public transport offer is decreasing, which
is the cause for the cancellation of unprofitable routes and reductions in the frequencies of rides.
Despite the existence of a large number of cars per 1000 inhabitants, many of them can't afford driving
with a personal car from different reasons. As a consequence, a part of population is becoming
movably deprived. In recent years, state as well as local authority have raised awareness in the
importance of sustainable mobility at ensuring equal possibilities for all population and caring for
environment. Therefore, they have taken various measures, which promote and encourage
sustainable mobility, such as modernisation of public transport, expansion of bike lane network,
renewal and construction of traffic infrastructure, etc. Municipalities are differently successful at these
actions, and some of them are more active and innovative, too. Importance of sustainable mobility is
also shown in creating different strategic and developmental documents. One of the most important
document is the Integrated traffic strategy, prepared by rare Slovene municipalities (along with the
municipalities of Ljubljana and Maribor). In this master's thesis, we introduced, analysed as well as
assessed some measures that have been taken. As a controversial issue, we especially emphasised
disorganized development of traffic and difficulties municipalities have at ensuring sustainable
mobility for local population, such as inflexibility of local administration and lack of regional decisionmaking.
Keywords: sustainable mobility, passenger public transport, measures for sustainable mobility, urban
areas, tourist areas
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1. UVOD
Paradigmo dosedanjega avtomobilom naklonjenega vzorca mobilnosti človeške družbe je
zaradi vse večje izrabe naravnih virov in onesnaževanja okolja potrebno usmeriti v trajnostni
razvoj, ki bo poleg okoljskega vidika vseboval tudi socialni in gospodarski razvoj v skladu z
nosilnimi zmogljivostmi okolja. Prav promet je v razvitem svetu eden glavnih onesnaževalcev
in porabnikov prostora. Tako je tudi prometna ureditev približana k trajnostnemu razvoju, pri
čemer se na račun alternativnih in okolju prijaznih oblikam prevoza zapostavlja avtomobil, ki
je bil za marsikatero regijo vse od konca druge svetovne vojne glavno prevozno sredstvo in
tudi gonilo razvoja. Osnovni cilj trajnostne mobilnosti je zadovoljiti potrebe vseh ljudi po
mobilnosti in hkrati zmanjšati prometne obremenitve, s tem pa tudi onesnaževanje, izpuste
toplogrednih plinov in porabo energije. Trajnostna mobilnost je tista, ki je hkrati okoljsko
sprejemljiva, socialno pravična in spodbuja razvoj gospodarstva (Plut, 2006, str. 106-107).
V Sloveniji se še ne sledi vzorcem trajnostne mobilnosti razvitih držav. Tako je avtomobil še
vedno ključno prevozno sredstvo, ki mu je v prid tudi poselitveni vzorec in nizka stopnja
urbanizacije. K zmanjšanju navezanosti in odvisnosti od cestnega prometa pa ne prispeva
državna oblast, saj je večina načrtovanih državnih razvojnih projektov s področja prometa za
obdobje 2007-2023 usmerjenih v izgradnjo nove infrastrukture, le zelo skromen delež denarja
pa je namenjen projektom trajnostne mobilnosti (Gabrovec, Lep, 2007, str. 112). V zadnjem
času se največ projektov trajnostne mobilnosti navezuje na vzpodbujanje javnega potniškega
prometa, razvoj intermodalnosti, izdelave celostnih prometnih strategij itd. (Trajnostna
mobilnosti …, 2015). Prometna politika je od osamosvojitve naprej stremela k izgradnji
avtocestnega križa in na njegov račun zanemarjala železniški in avtobusni promet. Poleg tega
v večjih slovenskih mestih promet že močno presega zmogljivost prometne infrastrukture,
prostora in okolja, a kljub temu, čeprav na račun drugih prometnih sredstev, še vedno raste
(Plut, 2014, str. 159). Da bi zajezili preveliko motorizacijo in prometno obremenjenost
slovenskega prostora, je ključnega pomena prehod na trajnostno mobilnost in uporabo mehke
mobilnosti v načinu potovanja. Načrtovanje mora preseči sektorje. Hoja, kolesarjenje,
avtobusni promet, železniške povezave in uporaba avtomobila se morajo medsebojno
podpirati in dopolnjevati. Ukrepi se morajo izvajati koordinirano in integrirano: sistemi
javnega prevoza morajo biti prilagojeni potrebam uporabnikov, tako časovno kot cenovno.
Poleg tega pa integriran pristop k reševanju izzivov mobilnosti vključuje še: spremembo
obnašanja ljudi v prometu in njihovem načinu življenja; tehnološke izboljšave za povečanje
učinkovitosti s hkratnim zmanjševanjem okoljskih učinkov in izboljšanjem varnosti; cene, ki
vključujejo resnične stroške prometa v procese odločanja in tako vplivajo na celotno potrošnjo
transportnih storitev in promocijo najmanj škodljivih načinov prometa (Focus društvo za
sonaraven razvoj, 2010).
Lokalne oblasti (tudi državna) morajo spoznati primerjalne prednosti trajnostne mobilnosti in
njihove pozitivne učinke na okolje in ljudi. Z izboljšanjem prometnega stanja se bodo zmanjšali
stroški, hkrati pa je vpeljevanje trajnostne mobilnosti v turistično ponudbo povsem nova tržna
niša za slovenske destinacije, kar že nakazujejo določena območja, kot npr. Logarska dolina,
Bohinj, Kranjska Gora itd.
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1.1. Namen, cilji in hipoteze
Namen magistrskega dela je s primerjalno analizo predstaviti ukrepe in politike trajnostne
mobilnosti na izbranih območjih (Ljubljana, Maribor, Bled in Bohinj).
Cilji magistrskega dela so naslednji:





Predstaviti pojem trajnostne mobilnosti (primeri dobre prakse, najnovejše smernice
in inovacije v razvoju trajnostne mobilnosti v mestih).
Preveriti stanje trajnostne mobilnosti na izbranih območjih.
Predstaviti ukrepe in politike trajnostne mobilnosti na izbranih območjih in ovrednotiti
njihovo uspešnost.
Podati smiselne in inovativne smernice za nadaljnji razvoj trajnostne mobilnosti.

V magistrskem delu bosta predpostavljeni naslednji hipotezi:
H1: Ukrepi in politike trajnostne mobilnosti na izbranih območjih še niso na zadovoljivi stopnji
in niso dosegli nivoja najboljših primerov dobre prakse v Evropi.
H2: Ljubljana je med do sedaj izbranimi območji najuspešnejša v razvoju trajnostne mobilnosti.
1.2. Metode dela
Metode, ki so uporabljene v magistrskem delu, so obsegale kabinetno in terensko delo.
Kabinetno delo je zajemalo pregled in interpretacijo literature ter virov o temah trajnostnega
razvoja, trajnostne mobilnosti in posameznih prvin geografskih značilnosti izbranih območij
(stanje okolja, stanje prometa, prostorska mobilnost prebivalstva). Sistematično so bila
predstavljena posamezna teoretična izhodišča, ki so nakazala poglavitno temo magistrskega
dela. Prav tako so teoretična izhodišča služila pri pripravi intervjujev s strokovnjaki s področja
trajnostne mobilnosti. Tako so bili za vsako območje izbrani posamezni strokovnjaki, ki se na
določeno področje najbolje spoznajo. S primerjalno analizo so bili predstavljeni ukrepi in
prometna politika na izbranih območjih. Slednje je bilo tudi ovrednoteno in kritično ocenjeno.
Posamezni statistični in geoinformacijski podatki so bili uporabljeni zlasti za dopolnitev in
poudarjanje glavnih ugotovitev magistrskega dela, hkrati pa so bili uporabljeni tudi za
predstavitev posameznih geografskih značilnosti izbranih območij. Statistični podatki so bili
pridobljeni s spletne strani Statističnega urada Republike Slovenije. Geoinformacijski podatki
so bili pridobljeni iz strežnika GIKL, avtorja podatkov pa sta GURS in ARSO.
Terensko delo je zajemalo pregled stanja prometne ureditve na izbranih območjih. Na teh
območjih smo preverili, kakšno je stanje trajnostne mobilnosti – ovrednoteni so bili dejanski
ukrepi in njihova uspešnost –, na primer zaprtje Slovenske ceste v Ljubljani, nova prometna
ureditev na Glavnem trgu v Mariboru. Preverili smo tudi ostalo infrastrukturo, ki je namenjena
spodbujanju trajnostne mobilnosti – kolesarska infrastruktura, območja za pešce, avtobusne
proge, parkirišča itd.
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2. IZHODIŠČA TRAJNOSTNE MOBILNOSTI
2.1. Trajnostni razvoj
Zaradi vsesplošnega napredka človeške družbe, to je vse večje porabe naravnih virov,
prenaseljenosti in onesnaževanja okolja, je bila leta 2008 presežena bioproduktivna
zmogljivost celotnega planetarnega ekosistema, kar pomeni, da živimo nad mejami nosilnih
zmogljivosti okolja. Hkrati pa se zaradi vse večjih pritiskov, ki jih povzroča človek, povečuje
izumiranje rastlinskih in živalskih vrst, kar povzroča drastično zmanjševanje biološke in
pokrajinske raznovrstnosti. Vse to pa negativno vpliva na številne ekosistemske storitve, ki so
življenjsko pomembne za ohranjanje naravnega ravnovesja in življenjskih razmer tudi
prihodnjim generacijam. Poleg okoljske krize je vedno bolj pereča tudi gospodarska kriza, v
kateri se je znašla sedanja družba, saj še vedno ni odpravljena svetovna revščina, vse bolj pa
se poglablja tudi prepad med revno večino in bogato elito. Sedanji netrajnostni razvojni model
količinske rasti pomeni nadaljevanje prekomerne rabe okoljskih virov, večanje ekološkega
odtisa in nadaljnje preseganje nosilnih zmogljivosti okolja. Nasprotje današnje paradigme
razvoja človeštva je trajnostni razvoj. S tem izrazom označujemo iskanje ravnovesja med
ekonomsko uspešnostjo, okoljsko odgovornostjo in socialno pravičnostjo (Plut, 2014, str. 7-9).
Najpogosteje citirana opredelitev trajnostnega razvoja je definicija Svetovne komisije za okolje
in razvoj (Brundtlandina komisija): Trajnostni razvoj naj zadovolji potrebe sedanjega
človeškega rodu, ne da bi s tem ogrozili možnosti prihodnjih rodov, da zadovoljijo svoje
potrebe (Our common future, 1987).
V javnosti lahko zasledimo prepletanje pojmov trajnostni in sonaravni razvoj. Se pa pojma med
seboj pomensko povsem ne prekrivata, saj je pojem trajnostni razvoj pomensko širši in z več
pomeni kot pojem sonaravni, ki se pomensko nanaša le na doseganje okoljske in prostorske
trajnostnosti. Če si trajnostni razvoj predstavimo kot trikotnik, vsaka stranica določa eno od
dimenzij trajnostnega razvoja – okoljski, ekonomski in družbeni razvoj. Sonaravni razvoj tako
predstavlja eno stranico trikotnika (okoljski razvoj) trajnostnega razvoja (Plut, 2014, str. 15).
V neoliberalnem razvojnem modelu, ki je danes zaznaven v svetovni politiki, skrb za okolje in
prihodnje generacije nista v prvem planu. Namesto tega bi se morala svetovna politika
usmeriti v koncept trajnostno sonaravnega okolja, ki daje prednost večplastnemu
(gospodarski, okoljski in družbeni) napredku in blaginji človeštva v skladu z nosilnimi
zmogljivostmi okolja (na lokalni in globalni ravni) (Plut, 2014, str. 15). Koncept je zasnovan na
treh ključnih principih – medgeneracijska enakost, socialna pravičnost in čezmejna
(planetarna) okoljska odgovornost. Pomembna je zlasti minimalna raba neobnovljivih
naravnih virov (fosilna goriva, minerali), sonaravna raba obnovljivih virov (prst, voda, biomasa
itd.) in razmestitev naselij in dejavnosti v okviru omejitev geografskega okolja (Plut, 2006, str.
15-16).
Preusmeritev v trajnostni razvoj bo potrebna tudi zaradi vse večjih podnebnih sprememb, ki
so se pojavile zlasti v zadnjih desetletjih. Zaradi spuščanja emisij toplogrednih plinov v ozračje
(posledica naraščajočega prometa in industrije) so se temperature v zadnjem stoletju zvišale
za 0,8 °C na globalni ravni (1,2 °C v Evropi). Nadaljnja netrajnostna oblika bivanja bo vodila v
še večje izpuste toplogrednih plinov v ozračje, kar se bo odražalo v spremembah v podnebju
– višje temperature, spremenjen padavinski režim, pomanjkanje dežja – suša, večji vremenski
ekstremi (Alpski signali 6, 2011, str. 10).
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2.1.1. Trajnostni razvoj mest
Mesta – gosto naseljena območja – predstavljajo največje človeške posege v okolje.
Urbanizacija kot osrednji dejavnik v nastanku mest je opazna že več kot 5000 let, vendar je
začela opazno naraščati šele z industrijsko revolucijo. Mest se danes nikakor ne opredeljuje
kot trajnostnih, saj je obremenjevanje okolja in poraba naravnih virov prevelika. Hkrati pa so
mesta veliki potrošniki in proizvajalci odpadkov, ki pa se jih neustrezno odlaga in predeluje,
kar vodi v onesnaževanje okolja in njegovih bistvenih elementov (voda, zrak, prst). Zato lahko
mesta označimo kot ključni vir obremenjevanja svetovnega okolja (Plut, 2006, str. 7).
Svetovna mesta se razvrščajo na različne nivoje ravnanja z okoljem. Ti so še posebej v korelaciji
s stopnjo gospodarskega razvoja in višino dohodka, saj oba vplivata na varovanje okolja,
stopnjo okoljskega prehoda in prostorski obseg negativnih vplivov onesnaženja okolja.
Največji problem predstavljajo predvsem revnejša mesta držav v razvoju, v katerih se
gospodarstvo šele razvija, ni pa še okoljske osveščenosti. Varstvo mestnega okolja je zapisano
tudi v Agendi 21 – spodbujanje okolju prilagojenega razvoja naselij kot enega ključnih
strateških ciljev. Pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja mest bo pomembno vlogo odigralo
predvsem sonaravno reševanje perečih problemov – okolju prijaznejši promet, sonaravno
gospodarjenje z mestnimi komunalnimi odpadki, sonaravna energetika ter sonaravna
prostorska in razvojna strategija (Plut, 2006, str. 11).
2.2. Trajnostna mobilnost
Hiter razvoj prometa je v zadnjih desetletjih vplival tako na človeštvo kot na tudi razvoj mest.
Promet je tako postal eden ključnih dejavnikov urbanega razvoja, prevelika
navezanost/odvisnost na avtomobil pa glavni zaviralec trajnostnega razvoja urbanih območij.
Avtomobil je postal tudi pomemben oblikovalec življenja, saj si brez njega težko predstavljamo
sodoben način bivanja. Hkrati pa prevelika zasičenost in neprilagojenost cestne infrastrukture
na tako veliko število avtomobilov negativno vpliva na kvaliteto življenja (gneče, hrup,
onesnaženost zraka, prometne nesreče) (Plut, 2006, str. 98). Potrebo po zmanjšanju prometa
podpirajo tudi empirična dejstva: promet kot dejavnost sprošča kar 26 % vseh toplogrednih
plinov (Ogrin, 2011, str. 128). Tako je promet vir številnih onesnaževal, kot so dušikovi oksidi,
prašni delci, žveplov dioksid, ogljikov dioksid in ogljikov monoksid. Hkrati pa promet vpliva tudi
na nastanek ozona. Mesta (oziroma državna politika) so prav tako še posebej postavljala v
ospredje razvoj infrastrukture, ki bi bila prilagojena avtomobilskemu prometu, pri tem pa
zanemarjale še posebej javni potniški promet in kolesarjenje. Prav zaradi tega se je v večini
primerov v javnem prometu z leti zmanjševala njegova kakovost in število uporabnikov, po
drugi strani pa se je zaradi nerentabilnosti vedno bolj dražil (Plut, 2006, str. 98). Vlogo pri
favoriziranju osebnega prometa ima tudi pojav suburbanizacije. Zaradi vse večje teritorialne
razpršenosti (preobrazba mestnih središč, selitev funkcij in storitev na obrobje mest) se je
potreba po avtomobilu povečala (Rebernik, 2008, str. 52). K temu je pripomoglo tudi novo
dojemanje prostega časa, s čimer so se podaljšale razdalje potovanj (Cigale, 2015, str. 19).
Kot odgovor na nesonaraven, avtomobilu prijazen način prometnega sistema, so se pojavili
sonaravni ukrepi. Njihov glavni cilj je zlasti zadovoljevanje potreb prebivalcev po dostopu in
prevozu, ne da bi se s tem ogrožalo javno zdravje ali ekosisteme, to je tako imenovana
minimizacija nezaželenih stranskih učinkov. Doseganje sonaravnih ciljev ni pogojeno samo s
tehnološkimi spremembami in inovacijami (čistejša goriva itd.), ampak tudi s krepitvijo
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alternativnih oblik prometa. Hkrati pa povečani ukrepi zmanjšujejo avtomobilski promet,
dostopnejši in cenovno ugodnejši javni promet ter oblikovanje mestnih površin, ki spodbujajo
in omogočajo kolesarjenje, peš hojo in javni promet (Plut, 2006, str. 107-108). Za lažji prehod
v sonaravno mobilnost je pomemben model umirjene sonaravnosti, ki v nasprotju z
radikalnimi zahtevami predvideva milejše ukrepe, kot so podpora okolju prijaznejšim načinom
prevoza (Plut, 2006, str. 115). Načrtovanje trajnostne mobilnosti v mestih mora biti
večsektorsko, premišljeno in dolgoročno – uporabiti pa je potrebno tudi integriran pristop.
Tako je za oblikovanje trajnostne mobilnosti potrebno upoštevati naslednje pristope in načela
(Focus društvo za sonaraven razvoj, 2010):











celovit (holističen) pristop,
integrirano in strateško načrtovanje,
osredotočanje na cilje in rezultate,
spoštovanje enakosti,
previdnostno načelo,
etiko ohranjanja,
transparentnost in vključevanje javnosti,
enakovrednost oblik mobilnosti,
onesnaževalec plača,
preprečevanje namesto zdravljenja.

Slika 1: Spremenjena prometna miselnost

Vir: Prometna politika MOL, 2012. str. 6
Za doseganje trajnostne mobilnosti v mestih bi se bilo potrebno držati načela »zelene
hierarhije mobilnosti«, za kar pa potrebujemo celovito izobraževanje in obveščanje
prebivalcev o sedanjem stanju in ukrepe za njegovo izboljšanje. V primeru Slovenije je
potrebno pripraviti celovito strategijo trajnostne mobilnosti in jo začeti v praksi tudi izvajati.
Hkrati pa so potrebne tudi vidne spremembe v prostoru, kot so npr. kolesarske steze,
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usklajene avtobusne in železniške povezave, spodbude za spreminjanje vedenjskih vzorcev
prebivalstva (Focus društvo za sonaraven razvoj, 2010).
Slika 2: Zelene hierarhija mobilnosti

*P.A. – prazni avtomobili (en uporabnik/voznik)
Vir: Ožir, 2011 cv: Environmental Transportation Options, 2010
Ker 12,6 % površine celotne Slovenije predstavljajo zavarovana območja, je pomemben
segment upravljanja s tem prostorom tudi ustrezna urejenost prometa. V večini primerov
zavarovana območja zaradi svoje naravne in kulturne pestrosti predstavljajo pomembne
turistične destinacije. Zaradi tega je za nadaljnji razvoj v skladu z nosilnimi zmogljivostmi okolja
pomembno upravljanje z mobilnostjo na več ravneh. V Sloveniji je z vidika ureditve prometa
zavarovanih območij problematično zlasti dejstvo, da se znotraj teh območij nahajajo tudi
kulturne pokrajine, v katerih ljudje še vedno bivajo, hkrati pa tudi gospodarijo s prostorom.
Tako prihaja do navzkrižja pri urejanju prometa, saj območij ni mogoče zapreti za promet. Zato
je potrebno mobilnost upravljati na več ravneh, in sicer na ravni (Ogrin, 2011, str. 128-129):





mobilnosti lokalnega prebivalstva,
mobilnosti obiskovalcev,
mobilnosti upravljavcev,
mobilnosti povezave z oskrbo.

Med naštetimi se je najlažje osredotočiti na mobilnost obiskovalcev, saj lahko vpeljevanje
trajnostne mobilnosti v zavarovanem območju predstavlja tržno nišo oziroma obogatitev
turistične ponudbe. Te teze potrjujejo tudi primeri dobre prakse iz tujine, npr. Werfenweng
(Ogrin, 2011). V Sloveniji je zadnjih letih opazen napredek pri razvoju trajnostne mobilnosti v
zavarovanih območjih, npr. Bohinj, Kranjska Gora in Logarska dolina. Vendar kljub temu
slovenska območja še vedno zaostajajo za najboljšimi tujimi primeri dobrih praks.
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2.3. Prometna politika
2.3.1. Prometna politika Evropske unije
Urejanje in skrb za prometno politiko se v Evropski uniji izvaja že vse od njenega oblikovanja.
Prvotne države članice so že v rimskih pogodbah izpostavile pomembnost skupne prometne
politike, ki je s tem postala tudi ena prvih skupnih politik Evropske skupnosti. Prva prednostna
naloga je bila vzpostavitev skupnega prometnega trga, to je uresničitev svobode opravljanja
storitev in odpiranje prometnih trgov. Ta cilj je bil do danes v veliki meri že dosežen, izjema je
le železniški promet, za katerega je bil notranji trg dokončno oblikovan le delno. Nadaljnji
razvoj Evropske unije, padec notranjih meja, liberalizacija prometnega in gospodarskega trga
ter vsesplošen gospodarski razvoj članic je vodil do vse večjih prometnih obremenitev. Tako
se je z ekonomskega vidika uspešen in dinamičen prometni sektor soočil z naraščajočimi
socialnimi in okoljskimi posledicami. Na tem mestu je tako postal zelo pomemben model
trajnostne mobilnosti, ki predvideva krepitev konkurenčnosti okolju prijaznih načinov prevoza,
oblikovanje celostnih prevoznih verig ob uporabi dveh ali več različnih vrst prometa
(kombinirani promet in intermodalnost) ter oblikovanje pravičnih konkurenčnih pogojev med
vrstami prometa s pravičnim zaračunavanjem zunanjih stroškov. Smernice nadaljnjega razvoja
je Evropska komisija leta 2001 vključila v Belo knjigo – Evropska transportna politika za 2010:
čas za odločitev. Na začetku je Komisija obravnavala težave in prihodnje izzive evropske
prometne politike, saj se je ob izdaji knjige bližala velika širitev EU (leta 2004). V knjigi je
predlaganih tudi 60 ukrepov, ki bi ločili gospodarsko rast in naraščanje prometa ter preprečili
nadaljnjo neenakomerno rast načinov prevoza. Konkretni cilji so: uravnotežena uporaba
različnih oblik prometa, ohranjanje konkurenčnosti gospodarstva, oblikovanje evropske
dimenzije prometa, upoštevanje stroškov, zagotavljanje trajnostnega razvoja in oblikovanje
uporabnikom prijaznega prometnega trga. Hkrati pa so si zadali tudi cilj, da se glede na skupni
obseg prometa ustali delež okolju prijaznejših vrst prometa na ravni iz leta 1998. To naj
predstavljali predvsem ukrepi za prenovo železniškega prometa, za spodbujanje pomorskega
prometa in prometa po celinskih vodnih poteh ter za spodbujanje povezovanja različnih
načinov prevoza. Leta 2006 je bila izpeljana revizija uspešnosti Bele knjige. Ugotovljeno je bilo,
da zadani ukrepi ne zadostujejo pri doseganju zastavljenih ciljev. Posledično so bili izpeljani
številni novi, kot sta npr. akcijska načrta za uvajanje inteligentnih prometnih sistemov in za
urbano mobilnost. Komisija je nato leta 2011 predstavila novo izdajo Bele knjige, ki naj bi
govorila o prihodnosti prometa do leta 2050, z naslovom Načrt za enotni evropski prometni
prostor – na poti h konkurenčnemu in z viri gospodarnemu prometnemu sistemu. V knjigo so
uvrščene nove strategije in ukrepi, npr. zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov,
modernizacija prometnih sistemov in infrastrukture (multimodalno omrežje), vključevanje
eksternih stroškov v cene prometa, obdavčitev goriv in sistemi trgovanja z izpusti. Nekateri
cilji so tudi dejansko postavljeni, saj se do leta 2030 namerava 30 % tovornega cestnega
prometa preusmeriti na železniški ali pomorski promet in več kot 50 % do leta 2050 (Thomas,
2015).
Evropska prometna politika se je dotaknila tudi problematike mestnega prometa, ki ga je
obravnavala v dokumentu Zelena knjiga o mestnem prometu: za novo kulturo mobilnosti v
mestih (Zelena knjiga …, 2007). Namen dokumenta je oblikovanje celovitega pristopa za
mobilnost v mestih, ki bi služil kot okvir za uporabnike (občine, državljani, gospodarstvo in
industrija) na različnih ravneh (evropski, nacionalni, regionalni in lokalni) (Thomas, 2015). Z
Zeleno knjigo so tako odgovorili na težave mestnih območij, ki se zaradi vse večjega prometa
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soočajo z zmanjšano kakovostjo življenja. Poudarek je zlasti na iskanju rešitev na izzive
trajnostne mobilnosti in na vpeljevanju integriranega pristopa politik. Pomembna
komponenta Zelene knjige so tudi tehnološke inovacije – inteligentnejši mestni promet, okolju
prijazna vozila itd. (Zelena knjiga …, 2007; Plevnik in sod., 2008).
Poleg prometnega direktorata Evropske komisije (Bela in Zelena knjiga) se je s problematiko
mestnega prometa ukvarjal tudi okoljski direktorat, ki je izdal okrožnico Na poti k tematski
strategiji o okolju v urbanih območjih. V njej je predlagano, da se za vsako mesto z več kot
100.000 prebivalci predpiše obvezna priprava trajnostnega mestnega prometnega načrta
(TMPN). Kasneje je ekspertna skupina predlagala, da vsaka država sama določi prag velikosti
mest (za Slovenijo so predlagali 11 mestnih občin). Okrožnica je bila vključena v dokument z
naslovom Tematska strategija za urbano okolje. Sprejeta je bila leta 2006. V njej je obveljalo
le priporočilo lokalnim skupnostim, naj razvijajo in izvajajo načrte trajnostnega mestnega
prometa (Plevnik in sod., 2008, str. 3-4).
2.3.2. Prometna politika Slovenije
Za strateško ureditev prometne politike v Sloveniji je Ministrstvo za promet pripravilo
Resolucijo o prometni politiki Republike Slovenije. Prva resolucija z naslovom Predvidljivo v
skupno prihodnost je izšla leta 2004 in predstavlja prvi poskus strateškega urejanja mobilnosti
v Sloveniji. Temeljni cilji, ki jih dokument med drugimi izpostavlja so: zagotavljanje zadovoljive
mobilnosti, varnost in učinkovitost prometnega sistema, zaposlovanje v prometnih
dejavnostih itd. (Predvidljivo …, 2004). Leto kasneje je bila izdana nova resolucija z naslovom
Intermodalnost: čas za sinergijo. Poglavitni cilji, ki izstopajo v resoluciji, so: usklajeno delovanje
različnih prometnih sistemov, zagotavljanje zadovoljive mobilnosti, povečanje prometne
varnosti, prenos tranzitnega prometa na železnico, učinkovitejša raba energije itd. Poudarjen
je tudi pomen sprejemanja odločitev, ki bodo uravnavale dogajanje v prihodnosti (to je za
prihodnje rodove). Resolucija je tudi odgovor na vse večje pritiske tranzitnega prometa po
vstopu Slovenije v Evropsko unijo, zato najdemo v njej predloge za sinergijsko in sonaravno
delovanje različnih prometnih sistemov. Hkrati se je resolucija naslonila tudi na problematiko
urejenosti javnega potniškega, železniškega in letalskega prometa. Za omenjene sisteme
podaja tudi določena izhodišča, napovedi in ukrepe (Resolucija o prometni …, 2006).
Resolucija o prometni politiki je v javnosti že takoj po izidu doživela kritike, konstruktivno
kritiko je predstavila tudi Koalicija za trajnostno prometno politiko. Slednja je nastala kot
odgovor na resolucijo, pri čemer so se združile vse pomembnejše nevladne organizacije s
področja trajnostnega razvoja in mobilnosti, npr. CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp;
Focus društvo za sonaraven razvoj; Slovenski E-forum itd. Poglavitna kritika, ki so jo naslovili
na Vlado RS, se je nanašala na to, da resolucija ne nagovarja ključnih razvojnih izzivov
Slovenije. Hkrati pa so očitali vladi, da se pri pripravi resolucije ni posvetovala z javnostjo,
vsebinsko pomanjkljivost, kontradiktornost ciljev in predlogov, konkretnost opredeljene vizije
in neupoštevanje mednarodnih obvez (Kjotski protokol in Alpska konvencija). Zato so tudi sami
oblikovali predloge (npr. celovitejše lotevanje prometne problematike, uravnoteženje razvoja,
vsestransko načrtovanje, obravnava vseh oblik mobilnosti itd.) in cilje (vključitev eksternih
stroškov v ceno prometa, okrepitev javnega potniškega prometa, uveljavitev trajnostni
ukrepov itd.) (Trajnost pelje v prihodnost, 2014).
Vzporedno z Resolucijo o prometni politiki RS se trajnostna mobilnost obravnava tudi v
Resoluciji o nacionalnih razvojnih projektih 2007–2023, ki temelji na Strategiji razvoja
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Slovenije. Projekti prometne politike in trajnostne mobilnosti so v omenjeno resolucijo
vključeni zato, da podpirajo 5. ključno razvojno prioriteto SRS (Povezovanje ukrepov za
doseganje trajnostnega razvoja). Cilj teh projektov je, da z zagotavljanjem trajnostne
mobilnosti ustvarja razmere za razvoj konkurenčnega gospodarstva in dolgoročno zagotavlja
kakovostnejši življenjski prostor. Slednje naj bi udejanjili z uvedbo sistema enotne vozovnice
in obveščanja potnikov v javnem potniškem prometu, razvojem intermodalnih stičišč in
arhitekturo inteligentnih prometnih sistemov. Poleg projekta trajnostne mobilnosti so v SRS
vključeni tudi projekti: modernizacija železniškega omrežja (V. in X. koridor), modernizacija
državnega cestnega omrežja na prioritetnih razvojnih oseh (3., 3.a, in 4. razvojna os) in
dokončanje posameznih odsekov avtocestnega križa (Resolucija o nacionalnih …, 2006).
2.3.3. Celostna prometna strategija
Model Celostne prometne strategije je preverjena oblika načrtovanja in urejanja prometa v
mestih. Načrtno in učinkovito izvajanje ukrepov vodi v zmanjšanje izdatkov za prevoz (kar je
glede na trenutno stanje v Sloveniji ključnega pomena), zmanjševanje izgubljenega časa
(zaradi prometnih zastojev), k večji dostopnosti za vse prebivalstvo in boljšemu dostopu do
evropskih sredstev ter racionalnejši porabi občinskega proračuna. Strategija je evropsko
preizkušen model, saj so ga izdelala številna mesta, kot so pomembna metropolitanska
središča (Barcelona, Zürich, København) pa tudi manjša mesta (Freiburg, Grenoble, Gradec).
Za celostno načrtovanje je značilno transparentno odločanje, ki se kaže v vključevanju javnosti,
osredotočanju na dostopnost in kakovost bivanja, stroškovno učinkovito načrtovanje itd.
(Plevnik in sod., 2012).
Prednosti obstoja strateškega dokumenta so (Trajnostna mobilnost …, 2015):










izboljšana podoba mesta ali občine,
boljša kakovost bivanja,
izboljšana mobilnost in dostopnost,
pozitivni učinki na okolje in zdravje,
večja vključenost ljudi,
odločitve, ki jih podpira javnost,
učinkovito izpolnjevanje pravnih obveznosti,
boljša konkurenčnost in dostop do sredstev,
nove in celovite politične vizije.

V zadnjih letih je tudi v Sloveniji opazen premik na tem področju, saj je trenutno že šest občin
sprejelo CPS, Goriška regija (občine Brda, Kanal, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko, in
Šempeter-Vrtojba ter mestna občina Nova Gorica) pa je v letu 2014 pripravila tudi regionalni
CPS. Prvi CPS je v Sloveniji izdala leta 2006 mestna občina Nova Gorica. Sledile so ji še še
mestna občina Murska Sobota (2008), MOL (2011), občini Ljutomer in Piran (2012) ter MOM
(2013) (Plevnik in sod., 2012; Trajnostna mobilnost …, 2015). Projekt izdelave CPS je delno
financirala EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Operativnega programa
krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Razvoj
regij, prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi. Priprava strategije se vključuje v
dejavnosti in pobude Ministrstva za infrastrukturo in prostor, ki je v letu 2012 izdalo Smernice
za pripravo Celostnih prometnih strategij (Plevnik in sod., 2012). Predlog Nacionalne strategije
celostnega prometnega načrtovanja izpostavlja na lokalni ravni cilj: do leta 2015 naj bi CPS
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izdelale vse velike občine (mestne občine in občine z naseljem z več kot 10.000 prebivalci) in
20 % manjših občin. Do leta 2020 bo CPS izdelalo 75 % vseh občin (samostojno ali v povezavi
s sosednjimi občinami), večina ostalih pa bo delovala po principih CPN (Plevnik, Mladenovič,
2014). Predvideni cilji do leta 2015 se niso uresničili, saj je zaenkrat le šest velikih in pet
majhnih občin sprejelo CPS.
Slika 3: Slovenske občine s Celostno prometno strategijo

Vir: Trajnostna mobilnost …, 2015
2.3.4. Alpska konvencija
Na območju Alp so se s poseljevanjem in vse večjo mobilnostjo tudi pojavili negativni vplivi na
okolje. Kot odgovor na vse večje pritiske na ranljivo alpsko okolje so se oktobra 1989 v Nemčiji
predstavniki alpskih držav in Evropske skupnosti (današnje Evropske unije) udeležili prve
mednarodne konference za zaščito Alp oz. prve alpske konference. Izoblikovali so Resolucijo o
zaščiti Alp, ki je služila kot obveza za pripravo Konvencije o varstvu Alp, ki je bila sprejeta na
drugi alpski konferenci v Salzburgu. Konvencija je bila sprejeta že v vseh pristopnih članicah:
Avstrija, Francija, Italija, Lihtenštajn, Monako, Nemčija, Slovenija, Švica in Evropska unija
(Premzl, Naprudnik, 1997, str. 19-20). Pomembno vlogo v organizaciji ima tudi Slovenija. Med
leti 1995 in 1998 je predsedovala in dvakrat tudi pripravila konferenco. Po začetni vnemi in
udejstvovanju je zanimanje slovenske politike za uresničevanje ciljev Alpske konvencije
zamrlo, zato je bila Konvencija ratificirana šele leta 2003, v veljavo pa je stopila leto kasneje.
V Sloveniji je za Konvencijo pristojno Ministrstvo za okolje in prostor (Ogrin, 2005, str. 261262).
Alpska konvencija se zavzema tako za ohranjanje narave kot tudi gospodarskega razvoja v
okviru nosilnih zmogljivosti alpskega okolja. Prednostne naloge so: zagotoviti dolgoročno
ohranjanje naravnega alpskega ekosistema, zagotoviti trajnostni razvoj alpskega prostora in
varovanje gospodarskega interesa alpskega prebivalstva (Konvencija ..., 1995). Od drugih
okoljskih in naravovarstvenih mednarodnih pogodb se razlikuje v številnih pogledih, saj
obravnava trajnostni razvoj, kakršnega najdemo na konkretnih področjih. S tem so dejavnosti,
kot so kmetijstvo, gozdarstvo, energetika in promet, vključene v posamezne protokole. Je pa
pomembno prav to, da je Alpska konvencija mednarodna pogodba, saj je dokument
mednarodnega prava, sklenjena z namenom ohranjanja alpskega okolja in zagotavljanja
trajnostnega razvoja (Ferjančič, 1997, str. 24).
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Izvedbeni dokument Protokol Promet predstavlja osrednje orodje za delovanje držav
Konvencije na področju prometa v Alpah. Osnovni cilj Protokola je določiti politiko
trajnostnega razvoja za promet v Alpah v skladu nosilne zmogljivosti alpskega okolja in
spodbuditi razvoj alternativnih različic cestnega prometa. Prav tako je v Protokolu posebna
pozornost namenjena tudi sodelovanju med državami (Novak, Navotnik, 1997, str. 76). V
Protokolu so za preučevano tematiko pomembni naslednji členi: 9. (javni promet), 13. in 14.
(realni stroški) (Protokol Promet, 2012).
2.4. Osnovne značilnosti prometa v Sloveniji
2.4.1. Cestni promet
Promet pomeni premikanje oziroma gibanje ljudi (potnikov), tovora in informacij, pri katerem
se obvladuje prostor. Njegova naloga je sprememba geografske lege ljudi, tovora ali
informacij, in to od izvorne oziroma začetne točke do cilja oziroma končne postaje. Namen
prometa je popolno zadovoljevanje potreb po mobilnosti, saj je bistvena značilnost prometa
premikanje oziroma gibanje ljudi, tovora in informacij (Rodrigue, Comtois, Slack, 2009).
Promet je storitvena dejavnost, soodvisna od hitre rasti in prostorske razmestitve proizvodnje,
pospešene urbanizacije in naraščanja ter zgoščanja prebivalstva. Pozitivni učinki prometa so
povečana mobilnost prebivalstva, ki vpliva na boljšo dostopnost do delovnih mest, manjše
odseljevanje, ustreznejše zadovoljevanje potreb po blagu na različnih lokacijah, spodbujanje
hitrejšega regionalnega razvoja; ima pa tudi številne negativne učinke, predvsem okoljske
(Lampič, Ogrin, 2009, str. 22).
V Sloveniji je bilo konec leta 2014 38.884 km javnih cest, od tega jih je bilo občinskih 32.160
km (83 % vseh javnih cest) in 6.724 km (17 %) državnih. V zadnjih letih ni opaziti večjih
sprememb. Večje spremembe so se zgodile v letih 2008 in 2009, ko je bilo v vzhodni Sloveniji
odprtih več pomembnih avtocestnih odsekov. Tako je bilo konec leta v Sloveniji 2007 579 km
avtocest in hitrih cest, konec leta 2008 696 km, konec leta 2014 pa 770 km (Cestna
infrastruktura, 2015).
Slovenija zaradi ugodne lege v srednji Evropi predstavlja pomembno regionalno in
mednarodno prometno os. Potek prometnih koridorjev je pogojen z naravnogeografsko
oblikovanostjo območja: slemenitev Alp in Dinarskega gorstva ter druge reliefne ovire so že v
preteklosti vplivale na oblikovanje prometne infrastrukture v pokrajini. Skozi Slovenijo
potekata dva prometna koridorja – V. in X. Prvi poteka po cesti A1 (Koper – Šentilj), ki v
evropskem merilu povezuje Barcelono in Kijev. Ta koridor poteka tudi čez Postojnska vrata
(612 metrov n.v.), ki predstavlja najnižji prehod iz Sredozemlja v notranjost Evrope, in prelaz
Trojane (609 metrov n.v.), ki je eden bolj obremenjenih prelazov v Alpah. Ta pot je postala
pomembna še posebej po vstopu Slovenije in vzhodnoevropskih držav v Evropsko unijo. S tem
je na območju Alp zgubil pomen predvsem prelaz Brenner, ki je dolgo časa veljal za najbolj
obremenjen alpski prelaz. Del X. transevropskega prometnega koridorja pa poteka po cesti A2,
t. i. Savski smeri in povezuje severno Evropo z jugom (koridor se zaključi v grškem pristanišču
Solun), na delu pa prečka tudi Karavanke. Pred izgradnjo karavanškega predora je promet
potekal čez prelaze Ljubelj, Jezersko in Korensko sedlo. Po letu 1991 in izgradnji predora pri
Hrušici so omenjeni prelazi v večini izgubili tranzitni pomen, hkrati pa je promet stekel tudi
pozimi, saj so bili prelazi v zimskih mesecih večkrat neprevozni (Lampič, Ogrin 2009, str. 2527).
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Zaradi ugodne prometne lege in splošnega naraščanja motorizacije prebivalstva (več o tem v
naslednjem poglavju) se je na slovenskih cestah število vozil zelo povečalo. Največje
spremembe v številu avtomobilov, ki so na posameznih odsekih cest, se beležijo na avtocestah
in regionalnih cestah v bližini večjih krajev, ki so odraz suburbanizacije in okrepljene dnevne
migracije. Prav tako pa se veliko število vozil pojavlja tudi v večjih krajih na občinskih cestah –
Ljubljana, Maribor, Koper, Celje, Novo mesto in drugih (Lampič, Ogrin, 2009, str. 38).
Prometne obremenitve je moč prostorsko prikazati s kazalnikom PLDP (povprečni letni dnevni
promet), ki nam razkriva število vozil, ki dnevno prečkajo določen odsek (Prometne
obremenitve, 2015). Lampič in Repe (2009, str. 49) sta z ozirom na prometne obremenitve
določila štiri območja:





mestna območja z velikimi prometnimi zgostitvami in obremenitvami,
nadpovprečno prometno obremenjene ceste – linijske obremenitve,
prometno zmerno obremenjena območja,
prometno neobremenjena območja.

Ugotovila sta, da v Sloveniji prevladujejo prometno zmerno obremenjena območja (70 %
površja Slovenije). Sem spadajo podeželska območja z manj obremenjenimi regionalnimi
cestami, ki povezujejo občinska središča in naselja z nižjo stopnjo centralnosti. Nadpovprečno
obremenjenih cest in mestnih območij je sicer najmanj (4 in 3,5 %), mednje sodijo tudi
najpomembnejša regionalna središča in njihova okolica – na primer Ljubljana in njeno
suburbano zaledje (Lampič, Repe, 2009, str. 49).
Tranzitni promet se je z izgradnjo avtocest prestavil iz regionalnih cest na avtoceste. Kot
primer lahko navedemo regionalno cesto Murska Sobota–Beltinci–Dolga vas. Slednja je bila
ena bolj obremenjenih cest s tovornim prometom – leta 2008 je na tem odseku tovorni promet
predstavljal več kot polovico celotnega prometa (Lampič, Ogrin, 2009, str. 39). Zmanjšanje
obremenjenosti se lahko dokaže tudi z zmanjšanjem hrupne obremenjenosti. Kadunc (2010,
str. 65) je ugotovil, da je bilo na odsekih Bratonci–Beltinci, Beltinci–Črenšovci in Črenšovci–
Dolnji Lakoš leta 2007 s prekomerno hrupno obremenjenostjo izpostavljenih več kot 22 %
prebivalstva (24 % v nočnem času). Po izgradnji avtocestnega odseka Pince–Murska Sobota se
je hrupna obremenjenost močno zmanjšala. Leta 2010 je bilo prekomernemu hrupu
izpostavljenih le še 0,7 % lokalnega prebivalstva (2,3 % v nočnem času) (Kadunc, 2010, str. 65).
Preglednica 1 prikazuje izračune povprečnega števila vozil na slovenskih cestah na dan
(vrednosti so vzete iz leta 2013). V zadnjih desetih letih se je promet močno povečal, številni
odseki presegajo mejne obremenjenosti (povprečni letni dnevni promet (PLDP), ki znašajo več
kot 50 % ocenjene zmogljivosti za določeno kategorijo ceste, pri dani urni distribuciji prometa).
Na avtocestah to pomeni 33.000 vozil na dan (kapaciteta cest je 66.000 vozil). Za najbolj
obremenjene odseke veljajo (Prometne obremenitve, 2015):




Ljubljanski avtocestni obroč – za celoten obroč velja, da PLDP presega 60.000 vozil na
dan; najbolj obremenjen odsek A2 Brdo-Kozarje je prevozilo v letu 2013 PLDP 68.843
vozil na dan: promet težkih tovornih vozil nad 7 ton (vključno s tovornjaki s priklopniki
in vlačilci) je v letu 2013 znašal kar 4014 vozil na dan, kar je 13,8 % več kot v letu 2012,
ko je znašal 3528 tovornih vozil.
Primorska avtocesta – odsek A1 Ljubljana (Kozarje)–Brezovica je imel v letu 2013 PLDP
67.500 vozil na dan; visok PLDP beležijo tudi do Vrhnike (56.000 vozil na dan); na
odseku A1 Unec–Postojna je v letu 2013 znašal 41.754 vozil (0,92 % manj kot leta 2012,
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ko je znašal 42.140 vozil); od tega je promet težkih tovornih vozil v letu 2013 znašal
6.432 vozil na dan, kar je 0,4 % več kot v letu 2012, ko je znašal 6408 tovornih vozil.
Štajerska avtocesta – odsek Ljubljana (Šentjakob)–Domžale je imel v letu 2013 PLDP
64.750 vozil (2 % manj kot v letu 2012, ko je znašal 66.050 vozil); pri tem je promet
težkih tovornih vozil nad 7 ton (vključno s tovornjaki s priklopniki in vlačilci) v letu 2013
znašal 5530 vozil na dan, kar je 1,8 % več kot v letu 2012, ko je znašal 5430 tovornih
vozil; močno obremenjena sta bila tudi odsek Celje–Arja vas in vzhodna mariborska
obvoznica (Dragučova–Zrkovska).
Gorenjska avtocesta – na odseku A2 LJ (Šmartno–Brod) je v letu 2013 PLDP znašal
48.800 vozil (0,4 % manj kot v letu 2012, ko je znašal 49.000 vozil); pri tem je promet
težkih tovornih vozil nad 7 ton (vključno s tovornjaki s priklopniki in vlačilci) v letu 2013
je znašal 1480 vozil na dan (5,7 % več kot v letu 2012, ko je znašal 1400 tovornih vozil);
v predoru Karavanke na avtocesti A2 je znašal PLDP v letu 2013 8574 vozil (5,1 % več
kot leta 2012, ko je znašal 8155 vozil), pri tem je znašal promet težkih tovornih vozil v
letu 2013 1056 vozil na dan (5,6 % več kot leta 2012, ko je znašal 1000 tovornih vozil);
v letu 2013 je predor prevozilo v povprečju 75 avtobusov na dan, v letu 2012 pa dnevno
63 avtobusov.
Dolenjska avtocesta – na odseku A2 Šmarje Sap–Cikava je znašal PLDP v letu 2013
49.066 vozil (0,4 % manj kot leta 2012, ko je znašal 48.867 vozil); pri tem je znašal v
letu 2013 promet težkih tovornih vozil nad 7 ton (vključno s tovornjaki s priklopniki in
vlačilci) 2356 vozil na dan, (7 % več kot leta 2012, ko je znašal 2202 tovorni vozili);
Obalna hitra cesta – razmeroma visok PLDP je tudi na odseku hitre obalne ceste H5
Bertoki–Koper (Slavček), na kateri je znašal v letu 2013 37.160 vozil (0,7 % več kot v
letu 2012, ko je znašal 36.902 vozil); pri tem je znašal v letu 2013 promet težkih
tovornih vozil nad 7 ton (vključno s tovornjaki s priklopniki in vlačilci) 514 vozil, (21,8 %
manj kot v letu 2012, ko je znašal 656 tovornih vozil);
Podravska avtocesta – na odseku Letališče MB–Marjeta je znašal v letu 2013 PLDP
18.000 vozil (1,4 % manj kot v letu 2012, ko je znašal 17.750 vozil); pri tem je znašal
promet težkih tovornih vozil nad 7 ton (vključno s tovornjaki s priklopniki in vlačilci)
1220 vozil (6,6 % več kot leta 2012, ko je znašal 1145 tovornih vozil); podravska
avtocesta je problematična še posebej v poletnih mesecih, ko proti Hrvaški potujejo
številni turisti, zato nastajajo zaradi nedokončane avtoceste proti mejnemu prehodu
Gruškovje/Macelj dolge kolone.
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Preglednica 1: PLDP na avtocestnih krakih

Avtocestni
krak
PRIMORSKI

ŠTAJERSKI

GORENJSKI

DOLENJSKI

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

29.904

31.928

34.712

38.731

41.008

41.184

42.938

41.392

40.837

1,8 %

6,8 %

8,7 %

11,6 %

5,9 %

0,4 %

4,3 %

-3,6 %

-1,3 %

23.040

24.779

27.024

31.759

32.178

33.108

34.479

33.686

32.827

7,4 %

7,5 %

9,1 %

17,5 %

1,3 %

2,9 %

4,1 %

- 2,3 %

-2,5 %

19.994

20.554

21.551

24.747

25.591

25.883

26.515

26.239

26.184

2,9 %

2,8 %

4,8 %

14,8 %

3,4 %

1,1 %

2,4 %

-1 %

-0,2 %

20.207

20.541

21.751

23.264

23.778

23.250

24.340

23.585

23.578

0%

1,6 %

5,9 %

7%

2,2 %

2,2 %

4,7 %

-3,1 %

-0,3 %

Vir: Prometne obremenitve, 2015
*Opomba: Izračuni povprečnih vozil na dan v posameznih letih in po posameznih avtocestnih
krakih (primorski: Ljubljana-Koper, štajerski: Šentilj-Ljubljana, gorenjski: Karavanke-Ljubljana
in dolenjski: Ljubljana-Obrežje) so predstavljeni na podlagi publikacije Promet 2013: Podatki o
štetju prometa na državnih cestah v Republiki Sloveniji, Direkcija Republike Slovenije za ceste,
Ljubljana, 2014 (Prometne obremenitve, 2015). Izračuni so narejeni po posebni enačbi, pri
kateri obravnavajo vsa merilna mesta na posameznem AC kraku (izvzeti so priključki na AC)
(Bobnič, 2016).
2.4.2. Osebni promet
Opaznejša motorizacija slovenskega prebivalstva sega v petdeseta leta 20. stoletja, to je v čas
industrijskega in gospodarskega razvoj države. Vzrok za motorizacijo je zvišanje standarda
prebivalstva, hkrati pa so se spremenile tudi navade prebivalstva. Število osebnih vozil na 1000
prebivalcev je leta 1955 znašalo le 2 vozili, že dve desetletji kasneje pa je naraslo na 150 vozil
(leto 1975). Povečalo pa se je tudi število osebnih vozil. Še leta 1955 so osebna vozila
predstavljala le četrtino vseh vozil, delež osebnih vozil pa se je strmo povečeval do konca
sedemdesetih, ko je znašal že 76 % (Lampič, Ogrin, 2009, str. 31-33). Rast stopnje motorizacije
se je v zadnjih letih nekoliko ustavila: leta 2008 je bilo zabeleženih 514 osebnih vozil na 1000
prebivalcev, leta 2012 pa 519. To pomeni, da ima vsak drugi Slovenec avtomobil oziroma ima
vsako slovensko gospodinjstvo več kot en avtomobil (leta 2010 1,32 avtomobila na
gospodinjstvo). Ti podatki uvrščajo Slovenijo v vrh med državami Evropske unije (8. mesto),
presegla je celo nekaj najrazvitejših držav (Danska, Nizozemska, Švedska); največje število
osebnih vozil na 1000 prebivalcev imajo Luksemburg, Italija in Malta (Plevnik, Balant,
Mladenovič, 2013). V zadnjem desetletju se je v nasprotju s stanjem v EU (kjer se povprečna
starost avtomobilov zmanjšuje) povečala povprečna starost avtomobilov in voznega parka in
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se približuje 10 letom starosti, leta 2014 je tako povprečna starost znašala 9,4 leta, leta 2001
pa 2,5 let manj (6,9 let) (Plevnik, Balant, Mladenovič, 2015).
Graf 1: Povprečna starost voznega parka
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Vir: Plevnik, Balant, Mladenovič, 2015
Pomembnost avtomobila v slovenski družbi se kaže tudi v porabi izdatkov, ki jih namenjajo
gospodinjstva. Slovensko gospodinjstvo zanj porabi 16,1 % gospodinjskega proračuna
(podatek iz leta 2012), kar je nad povprečjem EU-28 (13 %). Natančneje: med 28 državami EU
je Slovenija kar na 3. mestu, takoj za Bolgarijo (16,6 %) in Luksemburgom (19,1 %). Če to
preračunamo v evre, pomeni, da slovensko gospodinjstvo na leto porabi približno 3500 evrov
za prevozne stroške. Podatek niti ni tako presenetljiv glede na to, da je kar 86,4 % vseh voženj
opravljenih z osebnim vozilom (povprečje EU-28 je 81,6 %) (EU Transport in figures, 2014).
Trajnostne oblike osebnih vozil v Sloveniji še niso zaživele. V letu 2014 je bilo registriranih le
0,8 % vozil, ki uporabljajo alternativne oblike goriv – elektrika (133 vozil), utekočinjeni naftni
plin, zemeljski plin. Drugi so seveda uporabili avtomobile z bencinskim oziroma dizelskim
pogonom (Bajželj, 2015). Razmerje med slednjima je še vedno v prid bencinskim pogonom,
vendar se njihov delež zmanjšuje. Delež osebnih avtomobilov na dizelski pogon je v Sloveniji
med letoma 1986 in 2013 konstantno povečeval. Leta 1986 je delež znašal 7 %, leta 2013 pa
kar 40 %. Avtomobili na dizelski pogon veliko manj onesnažujejo okolje s CO 2, bolj pa
prispevajo k onesnaževanju zraka z delci; imajo tudi večji izkoristek energije. V vseh državah
EU-28 se je med letoma 2003 in 2007 povečalo število vozil na dizelski pogon. V evropskih
državah je povprečni delež avtomobilov na dizelski pogon nižji (31 %) kot v Sloveniji (37 %)
(Plevnik, Balant, Mladenovič, 2013).
2.4.3. Javni potniški promet
Na račun hitre motorizacije prebivalstva in vse večjega števila lastništva osebnih vozil, se je
zmanjšala potreba po javnem potniškem prometu. Zaradi osebne mobilnosti je bilo
povpraševanje manjše, kar je povzročilo upad števila prepeljanih potnikov, posledično se je
zmanjšal interval voženj na posameznih poteh, številne proge so se okrnile oziroma v
najslabšem primeru ukinile. Prav motorizacija prebivalstva je poskrbela tudi za razslojevanje
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družbe, saj si nekateri niso mogli privoščiti avtomobila, posledično pa so zaradi slabega
javnega prometa mobilnostno prikrajšani.
Zmanjševanje javnega potniškega prometa je zaznavno že od devetdesetih let naprej, po letu
2000 pa se beleži njegov hiter upad. Še leta 2002 je število prepeljanih potnikov znašalo skoraj
58 milijonov. Na kar je začelo število potnikov naglo upadati, 2006 je bilo prepeljanih že manj
kot 38 milijonov (Lampič, Ogrin, 2009, str. 34), 2010 28 milijonov in 2012 24,5 milijonov. V
zadnjih dveh letih pa je začelo število prepeljanih potnikov z javnim potniškim prometom celo
naraščati, in sicer na približno 26,5 milijonov leta 2014. Število potnikov po razdalji upada zlasti
na daljših razdaljah (daljše od 100 km), čeprav je v zadnjih dveh letih tudi na tem delu opaziti
manjše povečanje. Hkrati je upadalo tudi število potniških kilometrov, leta 2002 jih je bilo
opravljenih več kot milijarda, leta 2014 pa že za pol manj (Cestni potniški prevoz, 2015). Zaradi
sprememb v pridobivanju podatkov, ti po letu 2013 niso več povsem primerljivi s preteklimi
leti (natančnejše spremljanje prevozov potnikov in s tem natančnejšega izračunavanja
potniških kilometrov) (Škafar, 2015).
Preglednica 2: Število potnikov in potniških kilometrov

Potniški kilometri
(1.000)

Potniki (1.000)

Razdalje

2002

2006

2008

2010

2011

2012

2013

2014

Skupaj
57.955 37.964 38.751 34.769 32.404 24.525 24.836 26.448
do 20 km
42.717 25.571 26.164 22.726 21.086 16.554 17.711 19.683
21-50 km
11.639 10.548 11.037 10.417
9772
6805
6147
5660
51-100 km
2174
1341
1142
1231
1166
956
792
845
101-300 km
1119
440
359
338
326
188
174
245
Nad 300 km
306
64
49
57
54
21
12
15
Skupaj
1.142.849 850.266 814.836 733.204 702.384 514.830 440.492 461.590
do 20 km
388.393 323.675 333.329 270.411 259.462 225.088 197.266 221.784
21-50 km
310.144 338.027 335.286 313.956 298.362 195.864 171.510 158.520
51-100 km
147.827 86.211 74.202 78.874 74.920 60.644 45.959 47.821
101-300 km
182.042 72.229 56.353 51.672 51.525 26.315 22.009 28.768
Nad 300 km
114.443 30.124 15.666 18.291 18.115
6919
3748
4699

Vir: Cestni potniški prevoz, 2015
Tudi v mestnem potniškem prometu se vse od leta 2012 opazno zmanjšuje število potnikov.
Po tem letu se število prepeljanih potnikov nekoliko dvigne oziroma stabilizira. Poleg večjega
števila potnikov je opazen tudi porast števila prog – leta 2014 celo največ v zadnjih desetih
letih (Cestni potniški prevoz, 2015). Povečuje se tudi število prevoženih kilometrov. Že Lampič
in Ogrin (2009, str. 35) sta predvidela, da se bo kmalu število potnikov začelo povečevati, kar
se je tudi zgodilo.
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2014
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Preglednica 3: Mestni potniški promet

Potniki
(1.000)
55.937 53.604 51.745 51.336 47.748 47.210 45.980 42.760 47.750 47.549
Proge - število
106
102
106
109
114
114
94
99
128
131
Prevoženi
kilometri
(1.000)
15.813 15.778 15.759 16.291 16.518 16.370 14.990 14.307 17.046 17.840

Vir: Cestni potniški prevoz, 2015
Graf 2: Mestni javni linijski potniški prevoz (število prepeljanih potnikov (1000))
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Vir: Cestni potniški prevoz, 2015
Naraščajoča mobilnost z osebnimi avtomobili je bolj prizadela cestni javni promet kot
železniški promet. Med leti 1996 in 2008 se je število prepeljanih potnikov povečevalo,
medtem ko po 2008 trend nekoliko upada. Tudi število potniških kilometrov se giblje podobno
kot število prepeljanih potnikov (2002: 510 mio pkm; 2009; 717,5 mio pkm; 2014: 582 mio
pkm) (Železniški potniški prevoz, 2015).
Graf 3: Železniški potniški prevoz (1000 potnikov)
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Vir: Železniški potniški prevoz, 2015
Največje spremembe in s tem naraščanja števila potnikov doživljata letalski in pristaniški
promet, kar kaže tudi na spremembe v izbiri prometnih sistemov (modal split). Koalicija za
17

trajnostno prometno politiko (Teze ..., 2006, str. 12) je predlagala cilj, da se do leta 2012 delež
potniških kilometrov v JPP poviša na 30 %, do leta 2020 pa zagotovi prevlada javnega
potniškega prometa nad osebnim prometom. Žal se prvi cilj ni uresničil – delež osebnega
prometa še vedno znaša 86,1 %, medtem ko je cestni potniški promet predstavljal le 11,1 %,
železniški pa 2,5 % (EU Transport in figures, 2014).
2.4.4. Tovorni promet
Tovorni promet je naraščal od sredine devetdesetih (prej je zaradi izgube jugoslovanskega trga
doživel velik padec) pa vse do leta 2008. Po tem letu pa je vse bolj opazna gospodarska kriza,
ki je vplivala na povpraševanje po prevozih (Lampič, Ogrin, 2009, str. 37). Padec je tako viden
vse do leta 2013, medtem ko se je promet spet povečal leta 2014. To je zlasti opazno na
področju prevozov po železnici, saj je bilo po njej leta 2014 prepeljanega največ blaga od leta
2006 naprej. Še vedno pa prevladuje prevoz blaga po cestah (Blagovni prevoz in promet,
2015). Rast cestnega tovornega prometa bi bilo potrebno omejiti, najlažje z uvedbo plačevanja
dejanskih stroškov zaradi uporabe slovenskih cest (Teze ..., 2006), s čimer bi železnice lahko
postale konkurenčne. Vendar bo prej potrebno posodobiti železniško infrastrukturo, najprej
drugi tir na progi Koper-Divača (Operativni ..., 2008, str. 25). Pomembno vlogo v tovornem
prometu ima tudi pristaniški promet, ki je skoncentriran predvsem v Luki Koper, ki je
najpomembnejši blagovni terminal v Sloveniji. Obseg pristaniškega prometa v zadnjem
desetletju narašča (izjema le leto 2009) (Plevnik, 2015). Ostale vrste tovornega prometa –
zračni prevoz (prevoz blaga, ki ga je prepeljal slovenski letalski prevoznik v mednarodnem
prevozu: iz/v/po tujini), pomorski prevoz (prevoz blaga, ki ga je prepeljal slovenski pomorski
prevoznik po tujini) in letališki promet (promet blaga iz treh slovenskih mednarodnih letališč)
(Škafar, Zlobec, 2015) prispevajo le majhen delež v tovornem prometu (Blagovni prevoz in
promet, 2015).
Preglednica 4: Tovorni promet

2006 2007
Cestni prevoz 86.896 89.036
Železniški
prevoz
17.052 17.575
Zračni prevoz
4
5
Tone Pomorski
(1000) prevoz
5658 5158
Letališki
promet
8
14
Pristaniški
promet
15.483 15.853
Cestni prevoz 12.112 13.734
Železniški
Tonski
prevoz
3373 3603
km
3,4
3,7
(mio.) Zračni prevoz
Pomorski
prevoz
49.155 46.586

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
91.239 75.287 81.026 75.615 62.759 65.340 74.143
17.271 13.774 16.234 17.024 15.828 17.156 17.989
2
2
2
2
1
1
1
5733

6561

6131

6858

6149

z

z

10

7

8

8

9

9

10

16.554 13.356 14.591 16.198 16.907 17.184 18.012
16.261 14.762 15.931 16.439 15.888 15.905 16.273
3520
2

2817
1,7

3421
1,5

3752
1,6

3470
1,1

3799
1

4110
1,1

54.715 51.707 56.468 57.985 54.823

z

z

Vir: Blagovni prevoz in promet, 2015
*Oznaka »z« pomeni, da je podatek statistično zaupne narave.
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2.4.5. Kolesarski promet
Do prevlade avtomobila (druga polovica 20. stoletja) je bilo kolo glavno prevozno sredstvo. Z
razvojem in razmahom motoriziranega prometa je kolo izgubilo pomen in vlogo. Šele v
današnjem času zaradi uveljavljana idej trajnostne mobilnosti, zdravega življenja in
spremenjenih navad prebivalstva kolo znova pridobiva na veljavi. Velika prednost kolesarjenja,
zlasti v urbanih območjih, je dostopnost in priročnost, saj kolo omogoča vožnjo »od vrat do
vrat«. Hkrati pa je (v mestih z urejeno kolesarsko infrastrukturo) na poteh dolgih do sedem
kilometrov najhitrejše prometno sredstvo (Tavčar, 2013). To kaže tudi Hudsonov diagram
(Lipar, 2012, str. 8)
Slika 4: Hudsonov diagram

Vir: Lipar, 2012, str. 8
Kolesarje lahko delimo po ciljnih skupinah. Največjo skupino kolesarjev tvorijo tisti, ki se vozijo
s kolesom zaradi potrebe in s točno določenim namenom, to je na delo, v šolo in po opravkih.
Raziskave v kolesarsko razvitih evropskih državah so pokazale, da skoraj polovica ljudi hodi na
delo peš oziroma se vozi s kolesom. Podobno je pri nakupih, saj uporabljata kolo oziroma se
odpravita peš dve tretjini prebivalstva. Strokovnjaki so izračunali, da bi lahko v mestih opravili
75 % poti – namesto voženj z avtomobilom – peš ali s kolesom. Druga skupina kolesarjev
tvorijo tisti, ki kolo uporabljajo v rekreacijske in turistične namene. Ta skupina je v Sloveniji
tudi prevladujoča. Rezultati ankete so pokazali, da 73 % vprašanih uporablja kolo v športnorekreativne namene. Rekreativni kolesarji prevozijo dnevno od 25 do 50 kilometrov (največ do
80 km), kar znaša približno 5 ur vožnje. Drugi nameni so še potovalnoturistični (10 %),
nedefinirani (10 %) in dnevne vožnje (7 %) (Andrejčič Mušič, 2005, str. 18). V Sloveniji v tem
trenutku kolesarskega prometa še ne moremo primerjati z evropskimi državami, ki imajo
razvito kolesarsko kulturo (Nizozemska, Belgija, Danska itd.). Prav tako je delež potovanj
manjši tudi v državah, v katerih so naravnogeografske značilnosti (Švica – višji relief, Švedska
– hladnejše podnebje) manj naklonjene kolesarskemu prometu. Kljub temu je pričakovati, da
se bo delež potovanj s kolesom z večjimi vlaganji v infrastrukturo in z večjim osveščanjem
prebivalstva o prednostih kolesarjenja v naslednjih letih povečal (Andrejčič Mušič, 2005, str.
38).
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Graf 4: Delež potovanj opravljenih s kolesom po posameznih državah
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Vir: Andrejčič Mušič, 2005, str. 38
V Sloveniji je kolesarsko omrežje dolgo 6000 km. Žal pa je v glavnem nepovezano. Sestavljeno
je iz daljinskih, glavnih in regionalnih povezav, ki zvezno in enakomerno potekajo čez celotno
Slovenijo. Povezujejo večja mesta, pomembnejša turistična območja in pomembna prometna
križišča, hkrati pa se navezujejo tudi na mednarodne kolesarske poti. Za kolesarsko omrežje
skrbi Direkcija RS za ceste. Državna kolesarska politika teži v smer promocije in vzpodbujanja
kolesarstva in k uporabi kolesa kot alternativi avtomobilu (predvsem v potovanjih krajših od 5
km). S tem bi se uravnotežila tudi raba različnih načinov prevoznih sredstev. Pomembno
nalogo predstavlja tudi razvoj kolesarske infrastrukture, ki bo omogočila varno in prijetno
uporabo kolesa (Andrejčič Mušič, 2005, str. 11).
Slika 5: Slovensko kolesarsko omrežje

Vir: Andrejčič Mušič, 2005, str. 22

V zadnjih letih so bile izpeljane dejavnosti na nekaterih večjih mednarodnih kolesarskih
projektih (Andrejčič Mušič, 2005, str. 12):



kolesarske povezave treh dežel po opuščeni železniški progi: Mejni prehod Rateče–
Kranjska Gora–Martuljek v smeri Hrušica–Jesenice (pot je bila dokončana leta 2012),
z nadaljevanjem proti Bledu (po dolini Radovne),
Obdravska kolesarska pot: Mejni prehod Vič–Dravograd–Trbonje in možnost
nadaljevanja proti mejnemu prehodu Radlje (povezava z avstrijskim daljinskim
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omrežjem); predvidena je tudi izboljšava poti iz Trbonj proti Mariboru (odsek državne
kolesarske povezave po Dobrenski dolini od Pesnice do mejnega prehoda Šentilj – ta
del predstavlja Jantarjevo smer v Evropski kolesarski mreži),
po opuščeni železniški trasi Parenzana: Trst–Poreč (v Sloveniji skozi obalne občine).

Evropska kolesarska zveza je pripravila predlog razvoja mreže kolesarskih poti po Evropi, s
čimer bi v Evropi spodbudili kolesarjenje, še posebej v kolesarsko slabše razvitih vzhodnih
državah. Skozi Slovenijo so tako predvidene tri poti (Eurovelo, 2015):


Eurovelo 8, imenovana tudi Mediteranska pot (5.888 km), povezuje Gibraltar in Atene;
Slovenijo bo prečkala na relaciji Trst–Ilirska Bistrica–Reka,

Slika 6: Eurovelo 8 – Mediteranska pot

Vir: Eurovelo Slovenija, 2015


Eurovelo 9, imenovana tudi Jantarjeva pot (1.930 km), povezuje pa Gdansk in Pulj; v
Sloveniji bo trasa Šentilj–Maribor–Ljubljana–Portorož (350 km),

Slika 7: Eurovelo 9 – Jantarjeva pot

Vir: Eurovelo Slovenija, 2015


Eurovelo 13, poteka po poteh železne zavese (10.400 km) in povezuje Barentsovo in
Črno morje; v Sloveniji bo trasa potekala po Prekmurju (pot je še v fazi izdelave).

Slika 8: Eurovelo 13 – pot po želeni zavesi

Vir: Eurovelo Slovenija, 2015
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3. GEOGRAFSKE IN PROMETNE ZNAČILNOSTI IZBRANIH OBMOČIJ
3.1. Geografski oris izbranih območij
 Družbenogeografski oris
Na prometno stanje ima močan vpliv zlasti prebivalstvo. Občini Ljubljana in Maribor spadata
med enajst mestnih občin. Po površini je med izbranimi občinami največja občina Bohinj (4.
največja slovenska občina), sledijo Ljubljana (11. največja), Maribor in Bled. Po gostoti
prebivalstva je edino občina Bohinj pod slovenskim povprečjem, ta znaša 101,8 preb./km2
(Število prebivalcev, občine, 2015).
Preglednica 5: Osnovni podatki o občinah

Občina

Število
Število
Velikost Gostota
Število naselij
prebivalcev v prebivalcev občine
prebivalcev
znotraj občine
2
2
občini
v izbranem (km )
(preb./km )
naselju
Bled
8127
5120
72,3
112,4
10
Bohinj
5146
1750
333,7
15,4
24
(Bohinjska
Bistrica)
Ljubljana
287.218
278.789
275
1044,4
38
Maribor
112.325
95.881
147,5
761,5
33
Vir: Površina občin v Sloveniji, 2009; MOM v številkah, 2012; Predstavitev občine Bohinj, 2015;
Število prebivalcev, občine, 2015
Glede števila prebivalstva imata najbolj ugodni prirast občini Bled in Ljubljana. Obe beležita v
zadnjem desetletju pozitiven prirast, medtem ko občini Bohinj in Maribor beležita negativen
prirast. Prav Maribor v zadnjih petnajstih letih vseskozi beleži negativen naravni prirastek
(Skupni prirast, 2015).

Naravni prirast na 1000 prebivalcev

Graf 5: Naraven prirast na 1000 prebivalcev
6
4
2
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Bohinj

Ljubljana

Maribor

Vir: Skupni prirast, 2015
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Izbrana območja kažejo, da imata mestni občini pozitiven selitveni prirast (predvsem v zadnjih
desetih letih), medtem ko beležita občini Bled in Bohinj upad (Skupni prirast, 2015). Vse občine
so zabeležile večji prirast zlasti v letih od 2007 do 2009, ki pa je posledica spremenjene
metodologije (Povhe, 2009). Pozitivna prirast je povezan s priseljevanji tujih državljanov v
Slovenijo (iz držav nekdanje Jugoslavije), v manjši meri pa na to vpliva medobčinsko
preseljevanje. V kategoriji preseljevanja med občinami kažeta obe mestni občini negativni
prirast, kar je posledica suburbanih tokov.

Selitveni prirast na 1000 prebivalcev

Graf 6: Selitveni prirast na 1000 prebivalcev
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Vir: Skupni prirast, 2015
 Turizem na izbranih območjih
Proučevana območja spadajo med najbolj turistične kraje v Sloveniji, saj je Ljubljana po številu
prenočitev tujih turistov na prvem mestu (977.096 prenočitev), Bled na tretjem (609.896),
Maribor na osmem (204.525), Bohinj pa na devetem (203.326). V vseh teh krajih predstavljajo
prav tuji turisti največji delež nočitev. Povsod namreč presegajo 50 %: natančneje Ljubljana
95,6 %, Bled 94,7 %, Maribor 85,4 % in Bohinj 64,5 %. V večini primerov se je število nočitev
povečalo, izjema je le Bohinj (-7,2 %). Po vrstah turističnih območij lahko obravnavane kraje
razdelimo v dve skupini: urbana turistična območja (Ljubljana in Maribor) in gorska območja
(Bled in Bohinj) (Turizem v številkah 2014, 2015). Za urbana turistična območja velja, da motivi,
ki pogojujejo obisk, pogosto niso prostočasni (konference, kongresi, seminarji, nakupovanje
…). Medtem ko je Ljubljana kot turistična destinacija privlačna predvsem zaradi svoje kulturnozgodovinske dediščine, za Maribor velja, da je privlačen predvsem zaradi bližine Pohorja
(ponudba alpskega smučanja). Bled in Bohinj spadata v skupino gorskih območij, v katerih je
zaradi naravnogeografskih pokrajinskih značilnosti in odsotnosti ustrezne zimskošportne
infrastrukture zimska sezona drugotnega pomena (predvsem za alpsko smučanje). Tako je
zanju glavna poletna sezona, saj med junijem in septembrom beležita velik delež nočitev: Bled
62 % in Bohinj 70 % (Cigale, Gosar, 2014, str. 41).
Za proučevana območja velja, da so zanimiva še posebej za enodnevne izlete. Povprečna doba
bivanja gostov za Ljubljano znaša le 1,81 dneva (2014), za ostale mestne občine 1,91 dneva in
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gorske občine 2,52 dni. Povprečje v zadnjih letih upada, saj je še za leto 2000 povprečna doba
za Ljubljano znašala 2 dni, za gorske občine pa 3 dni (Škerbinc, 2015, str. 16).
 Fizičnogeografski oris
Med fizičnogeografskimi dejavniki so bili izbrani in opisani lega, površje in podnebje. Prav
slednji so pomembni oblikovalci razvoja prometa in tudi kakovosti zraka. Kotlinska lega, ki je
značilna zlasti za Ljubljano in Bohinj, je razlog za veliko število meglenih dni in pojav
temperaturnega obrata. Pojava megle in temperaturnega obrata sta značilna zlasti za hladno
polovico leta, ko prevladujejo šibki vetrovi in stabilno inverzijsko vreme. Slednje preprečuje
razprševanje onesnaževal v zraku, zato so vrednosti onesnaževal višje v zimskih mesecih
(Jernej, 2000, str. 127). Maribor in Bled zaradi lege (Maribor na ravnini in Bled v neizraziti
kotlini) beležita manj dni s temperaturnim obratom (Žiberna, 1991; Trontelj, 1995). Na
klimatske značilnosti Maribora in Ljubljane vpliva tudi pojav mestnega toplotnega otoka. Ta je
pomembnejši in bolj razvit v Ljubljani, saj so temperature v mestnem središču višje za 1,8 °C
od mestnega obrobja (razlike med središčem mesta in Barjem), razlike v temperaturi pa lahko
znašajo tudi do 4 °C (v ekstremnih pogojih tudi do 10 °C) (Jernej, 2000, str. 122). V Mariboru
je mestni toplotni otok manj izrazit, opazen je predvsem pozimi, ko razlike v temperaturi
dosežejo 0,7 °C (Žiberna, 1991, str. 76).

24

Preglednica 6: Osnovne fizičnogeografske značilnosti

Občina
Bled

Lega in površje
Podnebje
Bled se je razvil na dnu ledeniške kotanje, in Zmernocelinsko
podnebje
sicer na prehodu iz Radovljiške kotline v zahodne in južne Slovenije;
vzhodno vznožje Julijskih Alp. Leži ob
 TPOVP: 8,2 °C
Blejskem jezeru, ki je z vodo napolnjena
 TJAN: -1,7 °C
čelna kotanja nekdanjega Bohinjskega
 TJUL: 18,2 °C
ledenika.
 Padavine: 1473 mm
 Število dni z meglo: 24,3
Bohinj
Območje Bohinja je rezultat ledeniško Podnebje nižjega gorskega sveta
preoblikovanih procesov iz pleistocena. zahodne Slovenije (zahodni del)
Kotlino
z
jezerom
obkrožajo in zmerno celinsko podnebje
Spodnjebohinjske gore na jugu, planota zahodne in južne Slovenije
Komne na zahodu in Fužinarska planota ter (vzhodni del);
Pokljuka na severu; proti vzhodu se kotlina
 TPOVP: 7,9 °C
odpira proti Zgornji in Spodnji dolini ter čez
 TJAN: -2,0°C
Sotesko proti Blejskemu kotu.
 TJUL: 17,6 °C
 Padavine: 2261 mm
 Število dni z meglo: 131,3
Ljubljana Mesto leži na stičišču štirih glavnih Zmernocelinsko
podnebje
pokrajinskih tipov – Alp, Dinarskega gorstva, osrednje Slovenije;
Sredozemlja in Panonske nižine. Oblika
 TPOVP: 10,2 °C
mesta je zvezdasta, saj se proti središču kot
 TJAN: -0,1 °C
klina zajedata Polhograjsko hribovje iz
 TJUL: 20,4 °C
zahoda (Rožnik, Šišenski hrib, Toško čelo) in
 Padavine: 1368 mm
Posavsko hribovje z vzhoda (Golovec); na
 Število dni z meglo: 91,2
jugu mesto prehaja na Ljubljansko barje, na
severu pa na Ljubljansko polje.
Maribor Mesto se je razvilo na vršaju reke Drave, na Zmernocelinsko
podnebje
prehodu iz ozke Dravske doline na Dravsko- vzhodne
Slovenije
Ptujsko polje. Mesto oklepajo Pohorje na (subpanonsko);
jugu in Kozjak na severu ter gričevje
 TPOVP: 10,1 °C
Slovenske gorice na vzhodu.
 TJAN: -0,3 °C
 TJUL: 20,1 °C
 Padavine: 1034 mm
 Število dni z meglo: 28,8
Vir: Krajevni leksikon Slovenije, 1995; Ogrin, 1996; Hrvatin, Perko, 2000; Predstavitev občine
Bohinj, 2015
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3.2. Prostorska mobilnost prebivalstva
 Indeks delovne migracije na izbranih območjih
Indeks delovne migracije (IDM) je razmerje med številom delovno aktivnih prebivalcev (brez
kmetov) v določeni teritorialni enoti delovnega mesta in številom delovno aktivnih prebivalcev
(brez kmetov) v teritorialni enoti prebivališča pomnoženo s 100. Če je število delovnih mest v
določeni občini vsaj za 16 % večje od števila zaposlenih prebivalcev, potem je takšna občina
izrazito delovna (Brnot, 2010). IDM je dober pokazatelj medobčinskih migracij, ne pokaže pa
migracij znotraj občine (Dovečar, 2012, str.14). V zadnjih letih število dnevnih migrantov
narašča še posebej iz suburbanih območij v gospodarska središča (Gabrovec, Bole, 2009). Na
nekaterih medregionalnih povezavah se je delež dnevnih migrantov v desetih letih povečal za
več kot 100 % (Bole, 2011, str. 105).
Preglednica IDM za izbrana območja izkazuje, da sta občini Bohinj in Bled bivalni, medtem ko
sta Ljubljana in Maribor izrazito delovni. Rezultat je pričakovan, saj sta slednji glavni središči
države. Poudariti je potrebno, da zadnjih deset let IDM za Maribor stagnira, medtem ko za
Ljubljano neprestano raste. To lahko pojasnimo s tem, da je Ljubljana zaradi izgradnje
avtocestnega križa postala vedno bolj dostopna tudi za bolj oddaljene kraje – na primer
popolna dograditev štajerske avtoceste (zlasti predorov pri Trojanah) je povečala delovne
migracije s štajerskega predela (podobno velja tudi za ostale slovenske pokrajine) (Bole, 2011,
str. 98). Drobne (2012, str. 151) pa hkrati ugotavlja, da so Slovenci postali bolj tolerantni do
daljših prevozov na delo. Natančnejšo situacijo predstavlja tudi spodnji graf (slika 10), ki
prikazuje število zaposlenih, ki se vozijo na delo v Ljubljano.
Graf 7: Indeks delovne migracije
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Vir: Delovne migracije, 2015
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Slika 9: Število zaposlenih, ki se vozijo v Ljubljano (leti 2000 in 2008)

Vir: Nared in sod., 2012 (str. 44 in str. 49)

 Delovne migracije na izbranih območjih
Preglednica 7: Delovne migracije

Občina

Bled
Bohinj
Ljubljana
Maribor

Delovno aktivno
prebivalstvo
2952
1895
108902
37112

Delovno aktivno
prebivalstvo, ki delajo v
domači občini
1087
948
91808
27018

Delovno aktivno prebivalstvo,
ki delajo v drugi občini
1865
947
17094
10094

Vir: Delovne migracije, 2015
Leta 2014 je bilo v Ljubljani kar 111.962 delovnih migrantov, kar je celo več kot je delovno
aktivnega prebivalstva, ki živi v Ljubljani. V spodnji preglednici so prikazane občine z največjim
številom delovnih migrantov, ki delajo v Ljubljani. Prevladujejo primestne občine (občine
Ljubljanske urbane regije), pa tudi Kranj (5542 delovnih migrantov), Maribor (2752) in Celje
(1961), medtem ko je le 17 % prebivalcev občine Ljubljana delovno migriralo v druge občine –
največ v Domžale (1253) (Delovne migracije, 2015).
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Graf 8: Delovni migranti v MOL iz drugih občin
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

Vir: Delovne migracije, 2015
Delež prebivalcev občine Maribor, ki delajo zunaj občine prebivališča, znaša 27 %, največ jih
odhaja na delo v občini Ljubljana in Hoče-Slivnica (1054). Med občinami z največ delovnimi
migranti, ki delajo v občini Maribor, prevladujejo suburbane občine – Hoče-Slivnica (2233
delovnih migrantov), Slovenska Bistrica (1902) in Duplek (1417); na desetem mestu po številu
dnevnih migrantov je Ljubljana (906), ki je poleg Ptuja (1195) edina občina zunaj suburbanega
obroča mariborske občine (Delovne migracije, 2015).
Graf 9: Delovni migranti v MOM iz drugih občin
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Vir: Delovne migracije, 2015
Z ozirom na to, da sta občini Bled in Bohinj glede na IDM bivalni, se več prebivalcev vozi na
delo v druge občine. Prva preglednica prikazuje najpomembnejše občine, kamor migrirajo
blejski občani. Z vidika prometne obremenjenosti je pomemben podatek, da se veliko število
delovnih migrantov vozi proti Lescam (oziroma avtocesti). K tem številkam je potrebno prišteti
(sicer v precej manjšem številu) tudi delovne migrante iz občine Bohinj, ki na poti proti
Radovljici (60 delovnih migrantov), Jesenicam (36) in Ljubljani (18) prečijo tudi središče naselja
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Bled. Zato na tej regionalni cesti v jutranjih in popoldanskih konicah in tudi v višku sezone
nastajajo kolone.
 Način in čas potovanja na delo
Potovanje na delo predstavlja velik delež vseh dnevnih potovanj in se v veliki meri opravlja z
avtomobilom (Ožir, 2011, str. 29). Za vse izbrane občine velja, da se njihovi prebivalci na delo
pretežno vozijo z avtomobilom (delež variira med 60 in 75 %) (Popis 2002, 2015), kar pa velja
tudi za druge slovenske občine. Gabrovec in Bole (2009, str. 93) namreč navajata, da se je
delež uporabe avtomobila kot načina potovanja povečal iz 27 % (leta 1981) na 85 % (leta 2002).
Največ se jih z avtom vozi v občinah Bled in Bohinj, kar ni presenetljivo, saj sta občini bivalni,
več kot polovica njunih prebivalcev pa na delo migrira v druge občine (zlasti v občino
Radovljica). Delež tistih, ki se na delo odpravlja peš ali s kolesom, je najvišji v MOM in znaša
skoraj petino vseh delovno aktivnih. MPP se kot načina potovanja največ poslužujejo v MOL,
kar je pričakovano glede na urejenost MPP. Vlak in motorna kolesa (in drugo) so najmanj
uporabljeni načini potovanja na delo, še največ se teh načinov uporablja v občini Bohinj (Popis
2002, 2015).
Preglednica 8: Način potovanja na delo

Način potovanja na delo
Peš ali s kolesom
Z avtom kot voznik
Z avtom kot sopotnik
Z avtobusom
Z vlakom
Z motornim kolesom ali drugo

Bled

Bohinj
10,79
68,93
5,33
5,03
1,24
0,85

16,53
60,17
6,53
6,15
2,44
1,17

Ljubljana
Maribor
14,22
19,12
55,96
59,17
4,19
5,20
20,12
10,63
0,37
0,52
0,70
0,76

Vir: Popis 2002, 2015
Podatki o času za pot na delo kažejo, da najmanj časa porabijo v MOM, največ pa v občini
Bohinj. Vse to še dodatno potrjuje rezultate delovnih migracij. Rezultati za MOL kažejo, da
večina delovno aktivnih prebivalcev MOL za pot potrebuje manj kot pol ure.
Preglednica 9: Čas za pot v eno smer na delo

Čas za pot v eno smer v
minutah
Manj kot 15 min
16-30 min
31-45 min
46-60 min
61-90 min
Več kot 90 min

Bled

Bohinj
53,56
30,55
5,95
7,72
1,68
0,54

Ljubljana
53,64
24,65
9,29
7,93
2,63
1,87

46,72
40,67
5,95
5,06
1,17
0,44

Maribor
56,93
33,55
3,50
3,24
1,34
1,44

Vir: Popis 2002, 2015
 Migracije šolarjev in študentov
Pomembno vlogo pri dnevnih migracijah predstavljajo tudi šolarji, ki se v izobraževalne
inštitucije vozijo v druge občine. Na izbranih območjih največ šolarjev obiskuje šole v drugih
občinah iz občin Bled in Bohinj: 53 % iz občine Bled in 49 % iz občine Bohinj, in sicer v občinah
Radovljica, Jesenice, Kranj in Ljubljana. Iz MOM in MOL se v druge občine vozi le malo število
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šoloobveznih otrok (manj kot 5 %). Nasprotne rezultate pa pričakovano razkriva analiza
migracije šolarjev iz drugih občin v izbrane občine. V MOL je leta 2002 dnevno migriralo 43.979
šolarjev, največ iz občin suburbanega zaledja (Domžale, Vrhnika, Kranj, Grosuplje in Kamnik)
(Popis 2002, 2015). Ker je Ljubljana najpomembnejše izobraževalno središče s 23 fakultetami
in tremi akademijami, je potrebno k migracijam prišteti tudi študente, ki tedensko migrirajo v
MOL. V letu 2014 je na ljubljanskih fakultetah študiralo 42.922 študentov (Univerza v številkah,
2015). V šole na območju MOM je leta 2002 migriralo 22.048 šolarjev: največ iz občin
Slovenska Bistrica, Ptuj, Lenart, Hoče-Slivnica, Ruše (Popis 2002, 2015). Univerza v Mariboru
predstavlja drugo največjo visokošolsko ustanovo v državi, v študijskem letu 2014/2015 je bilo
na fakultete UM vpisanih 16.680 študentov (Analiza vpisa …, 2015).
Rezultati načina potovanja šolarjev so v večini primerov podobni načinom potovanj aktivnega
prebivalstva na delovno mesto. Razlikujejo se samo višine deležev, saj šolarji v manjši meri
potujejo z avtom v vlogi voznika – v tej kategoriji ta način najpogosteje uporabljajo šolarji
občine Bled. Načini potovanja z avtom v vlogi sovoznika so deleži nekoliko večji kot pri delovno
aktivnem prebivalstvu. Večje razlike so seveda v uporabi javnega prevoza. Tako se je avtobusa
posluževalo skoraj 46 % bohinjskih šolarjev, kar je med izbranimi območji največ. Najmanjši
delež je v MOM in je znašal 27 %. Tudi potovanje z vlakom so v največji meri uporabljali
bohinjski šolarji (14 %), sledijo jim blejski šolarji z 12 % (Popis 2002, 2015).
Preglednica 10: Način potovanja v šolo

Način potovanja
Peš ali s kolesom
Z avtom kot voznik
Z avtom kot sovoznik
Z avtobusom
Z vlakom
Z motornim kolesom ali drugo

Bled
20,56
21,07
11,98
29,77
12,24
2,78

Bohinj
12,42
16,97
6,69
45,49
13,68
2,42

Ljubljana
34,03
17,34
7,27
38,01
0,47
0,84

Maribor
40,31
15,54
9,39
27,01
4,47
0,45

Vir: Popis 2002, 2015
 Potovalne navade
Do sedaj je bila raziskava o potovalnih navadah prebivalstva opravljena le na območju MOL in
LUR (Ljubljanska urbana regija), in sicer v letu 2003. Tako so v nadaljevanju povzete glavne
ugotovitve. Osebna vozila so v Ljubljani prevladujoča izbira potovalnega sredstva (kot tudi
drugod po Sloveniji). Ugotovljeno je bilo, da se v MOL dnevno opravi kar 1,2 milijona potovanj
z vsemi prevoznimi sredstvi, od tega prebivalci MOL opravijo 70 % teh potovanj, prebivalci
regije, ki se vozijo v Ljubljano pa 30 %. Z avtomobilom se opravi 800.000 potovanj, pri čemer
prebivalci MOL opravijo 60 % potovanj, 40 % pa prebivalci regije. 74 % prebivalcev MOL za
svoja potovanja uporablja avtomobil (58 % leta 1994). Z avtomobilom pa dnevno opravijo 1,78
potovanj (1,17 leta 1994). Največ se avtomobil uporablja za službena potovanja (85 %), za
potovanja na delo (66 %) in prosti čas (61 %). V primerjavi med letoma 1994 in 2003 se je
pomembnost avtomobila povečala zlasti pri nakupovanju, saj se je delež povečal za 78 %.
Razlog za to je v suburbanizacijskih procesih in v selitvi trgovin v trgovska središča na obrobju
mesta (npr. odprtje nakupovalnega središča Citypark leta 2002). Zasedenost avtomobila se
razlikuje z ozirom na namen potovanja, tako so avtomobili najmanj zasedeni ob potovanju na
delo (1,16 osebe), najbolj pa za nakupovanje in prosti čas (1,48 in 1,46 osebe). Usmerjenost
potovanj kaže, da največ ljudi v mestno središče potuje z avtobusom (skoraj polovica), z
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avtomobilom pa le četrt. Mestno središče je zaradi urbanistične in prometne zasnove bolj
primerno za javni promet kot pa za množično rabo avtomobilov (Anketa …, 2003).
 Primerjava potovanj glede na prometna sredstva
Uspešnost ukrepov trajnostne mobilnosti se med drugim kaže tudi z deleži potovanj glede na
prometna sredstva. Kljub nekaterim pozitivnim premikom slovenska mesta še vedno
zaostajajo v primerjavi z določenimi tujimi primerljivimi mesti. Ker je Ljubljana med
slovenskimi mesti v razvoju trajnostne mobilnosti najuspešnejša, smo jo v pregledu uvrstili v
primerjavo z evropskimi mesti, ki so primerljiva po številu prebivalcev in imajo uspešno
trajnostno prometno politiko, to so Zürich, Münster, Freiburg, Gradec. Hkrati pa so dodana za
primerjavo še mesta, ki so v razvoju trajnostne mobilnosti v evropskem vrhu: Amsterdam in
København. Iz metodološkega vidika je za primerjavo problematično le leto objave podatkov,
saj se ti med seboj razlikujejo.
V kolikor se osredotočimo na deleže potovanj v mestih, primerljivih z Ljubljano, ugotovimo,
da ta zaostaja v razvoju trajnostne mobilnosti oziroma pri zmanjševanju obremenjenosti z
osebnimi vozili. Ta v Ljubljani še vedno predstavljajo več kot polovični delež, medtem ko v
primerljivih mestih delež avtomobila kot prometno sredstvo ne dosega 50 %. Zlasti Freiburg
in Zürich sta pri uporabi avtomobila za način potovanja najbolj uspešna, saj delež avtomobilov
ne predstavlja niti tretjine znotraj vseh uporabljenih prometnih sredstev. Izbrana evropska
mesta se z vidika alternativnih oblik med seboj razlikujejo, saj je v Zürichu najpomembnejše
sredstvo hoja (35 %), v Münstru je najpomembnejše prevozno sredstvo kolo (39 %), medtem
ko ima Gradec precej uravnotežene deleže.
Za nadaljnji razvoj trajnostne prometne politike je pomemben prenos najboljših dobrih praks
iz tujine v slovenski prostor. Poleg že omenjenih primerov dobrih praks lahko na tem mestu
dodamo še Münster, ki je dober primer mestne politike pri spodbujanju kolesarstva kot oblike
potovanja. Zato to mesto zaradi uspešne in dolgotrajne prometne politike ter s tem
spreminjanja vrednot in navad lokalnega prebivalstva danes predstavlja kolesarsko
prestolnico Nemčije. Kolo predstavlja kar 39-% (največ med prometni sredstvi) delež vseh
potovanj (TEMS …, 2015).
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Graf 10: Delež potovanj glede na prometno sredstvo
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3.3. Stanje okolja na izbranih območjih
Z razvojem prometa so se pojavili številni neposredni in posredni vplivi na okolje (Špes, 2009,
str. 11). Promet na enoto vira sicer proizvede manj izpustov kot jih na primer industrija in
energetika, vendar je število virov veliko večje. Torej je promet mobilni vir onesnaževanja in
zato tudi težje obvladljiv (Ogrin, 2009, str. 62-63). Učinki vplivov na okolje so povezani s
pokrajinsko občutljivostjo oziroma so odvisni od nosilne sposobnosti pokrajinotvornih
sestavin. Poleg onesnaženja okolja (zrak, vode, prst) se njegovi negativni vplivi kažejo v
zdravstvenem stanju ljudi, nesrečah, hrupu, porabi prostora za prometno infrastrukturo
(izguba rodovitnih prsti, trajna preobrazba površja), poškodbah vegetacije, motenju
migracijskih poti živali in razbitju življenjskega prostora, izgubi privlačnosti pokrajine in
podnebnih spremembah (Lampič, 2009, str. 55). Zgoraj našteti negativni učinki prometa na
okolje pa niso edini. Velik problem predstavljajo tudi zunanji ali eksterni stroški prometa
(Lampič, Ogrin, 2009, str. 22). To so stroški, ki jih promet povzroča, a jih ne krije, sem sodijo
stroški prometnih nesreč, stroški izpustov, stroški hrupa in stroški zastojev. Po podatkih iz leta
2002 predstavljajo v Sloveniji od 6 do 10 % BDP. Zaračunavanje zunanjih stroškov (vsaj
teoretično) prinaša učinkovitejši prometni sistem (Mesarec, Lep, 2006, str. 11).
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3.3.1. Kakovost zraka
Kljub razvoju tehnologije – neosvinčen bencin, katalizator, manjša poraba goriva – je promet
v zadnjem desetletju postal največji onesnaževalec okolja. Z izgorevanjem fosilnih goriv se v
zrak spuščajo številna onesnaževala (približno 200 različnih snovi), med katerimi so le redka
neškodljiva za okolje (npr. voda). Onesnaževala delimo na primarne – rezultati izgorevanja
snovi, ki so del goriv (CO2) ali pa nastajajo v zraku pri procesu izgorevanja (NOx) – in sekundarne
– nastanejo ob reakcijah primarnih onesnaževal (ozon). Na prisotnost in koncentracije
onesnaževal vplivata vremensko stanje in relief. V zimskem času so najbolj neugodne zaprte
in neprevetrene doline in kotline. Večina onesnaževal ima višje koncentracije pozimi (manjše
mešanje zraka), izjema je ozon, ki dosega višje koncentracije poleti. Za nastanek ozona je poleg
emisij dušikovih oksidov pomembno sončno, toplo vreme (Ogrin, 2009, str. 64-65).
Stanje v Sloveniji je primerljivo z drugimi državami Evropske unije. Največji delež pri izpustih
onesnaževal predstavlja promet, vendar se zaradi zmanjšanja izpustov in sodobnejšega
voznega parka izpusti zmanjšujejo. Hkrati pa se je zmanjšalo tudi obremenjevanje z izpusti, ki
jih povzroča industrija, saj so se industrijski kompleksi prilagodili okoljskim zahtevam po
zmanjšanju izpustov, hkrati pa je umazana industrija tudi propadla oziroma se je preselila v
druge države (Ogrin, 2009, str. 66). Tako se je zaradi uspešno izvedenih ukrepov v
termoelektrarnah, industriji in na področju ogrevanja gospodinjstev občutno zmanjšala
koncentracija žveplovega dioksida, ki je bil nekoč v Sloveniji največji onesnaževalec (Kakovost
zraka …, 2015). Manjši delež v zimskem času prispevajo tudi individualna kurišča, ta znaša na
letni ravni 10 % vseh izpustov dušikovih oksidov (Ogrin in sod., 2014, str. 97). Slovenija je po
izpustih delcev na prebivalca in enoto površine v vrhu držav Evropske unije. K temu največ
prispevajo prav individualna kurišča (dvotretjinski delež v skupnih izpustih delcev) s
kombinacijo neugodnega reliefa in slabe prevetrenosti. Poleg delcev je problem tudi z
prekomerno onesnaženostjo z ozonom. V nasprotju z delci, ki so lokalnega značaja, je
onesnaženje z ozonom regionalno, z velikim vplivom čezmejnega prenosa. Najvišje vrednosti
zato beležijo na Primorskem (čezmejni prenos v kombinaciji z ugodnimi klimatskimi pogoji)
(Kakovost zraka …, 2015, str. 11). Na urbanih območjih največje koncentracije beležijo v
cestnih koridorjih. Tako so bile v letih 2005 in 2006 na Slovenski cesti v Ljubljani na letni ravni
izmerjene za okrog 100 % višje koncentracije NO2 od dopustnih. Podobno stanje je bilo
zabeleženo tudi na Aškerčevi cesti, kjer imajo svoje prostore tudi srednja šola, fakultete in
zdravstveni dom (Ogrin, 2009, str. 67).
Naslednja preglednica predstavlja najpomembnejše emisije, katerih vir je v veliki meri promet.
Po eni strani se z razvojem čistejših in okolju prijaznejših tehnologij zmanjšujejo emisije
škodljivih plinov, po drugi strani pa se zaradi vse večjega števila vozil te povečujejo (Pirc, 2007,
str. 11).
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Preglednica 11: Prometne emisije in njihove posledice na človeka in okolje

Emisija

Opis

Vir

Posledice
na
človeka in okolje
Promet (vozila, Pljučne in srčne
zlasti tovornjaki, bolezni; slabša
z
dizelskimi vidljivost
motorji),
termoelektrarne,
industrija,
kmetijstvo

Prašni delci Delci različnih snovi (dim, saje, prah),
(PM10
in ki so antropogenega in naravnega
PM2,5)
izvora. Nastajajo zaradi nepopolnega
izgorevanja fosilnih goriv in izpustov
kurišč in tudi z obrabo vozil (deli
pnevmatik, zavor) ter dvigovanjem
delcev iz cestišč (sol, prah). Delijo se
na večje (PM10 – manjši od 10 µm) in
manjše (PM2,5 – manjši od 2,5 µm).
Ozon
– Nahaja se nad tlemi, sega pa do nekaj Promet (motorji Astma,
draži
troposferski kilometrov nad površjem. Uvršča se z
notranjim dihala;
med sekundarna onesnaževala. izgorevanjem),
negativen vpliv
Nastane s fotokemično reakcijo med industrija,
na
prst,
NOX in VOC ob sončnem in toplem kurjenje biomase vegetacijo
in
dnevu.
živali
Dušikovi
Nastajajo ob izgorevanju fosilnih Promet,
Pljučne in srčne
oksidi (NO2 goriv. Iz izpustov največ izhaja NO, ki industrija
bolezni; kisli dež,
in NO)
pa postopoma oksidira v zdravju bolj
smog, poškodbe
škodljiv
NO2.
Spadajo
med
dreves
predhodnike ozona in smoga, hkrati
pa posredno vplivajo na podnebne
spremembe (uvrščajo se med
toplogredne pline).
Ogljikov
Nastaja ob nepopolnem zgorevanju Promet, kurišča, Ovira ohranjanje
monoksid
ogljikovodikov. Ker je promet njegov industrija
kisika v krvi;
(CO)
glavni vir, se najvišje koncentracije
pojavljajo ob večjih prometnicah. Je
zelo strupen, prispeva tudi k nastanku
tople grede.
Nemetanske V to skupino se uvrščajo različne Promet
Rak, levkemija;
hlapne
organske spojine, npr. benzen, (avtomobili
z smog, podnebne
organske
toluen, ksilen, etanol, formaldehid. bencinskimi
spremembe
spojine
Prispevajo k nastanku prizemnega motorji)
(NMVOC)
ozona, sodelujejo pri učinku tople
grede in smogu (reakcija z NOX).
Žveplov
Nastaja ob izgorevanju fosilnih goriv Industrija,
Astma
dioksid (SO2) (premog in ogljikovodiki). Problem kotlovnice,
v
onesnaževanja z SO2 je bil pereč v manjši meri tudi
preteklosti, danes zaradi opuščanja promet
kurjenja s premogom, zmanjšanjem
deleža žvepla v tekočih gorivih in
tehnološkim napredkom v industriji
ne predstavlja več težav.
Vir: Pirc, 2007; Ogrin, 2009; NMVOC emissions, 2010; Kakovost zraka …, 2015
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3.3.1.1. Ljubljana in Maribor
Na območju Ljubljane in Maribora za merilna mesta skrbi ARSO, izjema je le merilna postaja
Maribor Vrbanski plato. Na območju MOL so tri merilna mesta: Bežigrad (na dvorišču sedeža
Agencije RS za okolje), Center (križišče Tivolske ceste in Vošnjakove ulice) in Biotehniška
fakulteta. Merilni mesti Bežigrad in BF se uvrščata v tip mestnega ozadja. Merilno mesto
Bežigrad je pretežno pod vplivom lokalnega prometa, energetike in manjših industrijskih
obratov in v manjši meri pod vplivom emisije individualnih kurišč v bližnji okolici, medtem ko
na merilno mesto BF zaradi lege (bližina Rožnika in živalskega vrta) ni pod večjim vplivom večjih
virov onesnaževanja zraka (v bližini le stanovanjski kompleks, obvoznica oddaljena 1,5 km). Pri
merilnem mestu Center gre za prometni tip, stoji pa v neposredni bližini prometnice (Tivolska
cesta) in stanovanjskih blokov. Na območju MOM sta dve merilni mesti, in sicer Center in
Vrbanski plato. Merilna postaja Center je prometnega tipa, stoji pa ob Titovi cesti, ki je tudi
ena prometnejših mestnih vpadnic. Nedaleč od merilnega mesta je tudi avtobusna postaja.
Merilno mesto Vrbanski plato stoji na zaščitenem vodovarstvenem prostoru. V okolici so le
travniki in kmetijske površine. Bližnja Vrbanska ulica je oddaljena 150 metrov, vendar ni
prometno obremenjena. Pomembnejša prometnica, ki jo predstavlja Gosposvetska cesta, je
od oddaljena 650 metrov. V analizi kakovosti zraka, ki sledi, je dodana tudi postaja Pohorje,
ki sicer leži v občini Hoče-Slivnica, v bližini bolnišnice za pljučne bolezni, na nadmorski višini
725 metrov (Atlas okolja, 2015; Kakovost zraka …, 2015).
V nadaljevanju sledi prikaz stanja zraka in onesnaževal, podatki so iz leta 2014 (Kakovost zraka
…, 2015).
 Prašni delci (PM10)
V letu 2014 na nobenem merilnem mestu v Sloveniji ni bila presežena letna mejna vrednost
prašnih delcev. Najvišje povprečne letne vrednosti so bile izmerjene v Zagorju, Celju in
merilnem mestu Ljubljana Center. Pri slednjem je bila zabeležena tudi presežena dopustna
prekoračitev dnevne mejne vrednosti, in sicer 55 krat (dovoljeno največ 35 preseganj v
koledarskem letu). Kot je že bilo omenjeno so višje vrednosti zabeležene v zimskih mesecih
(takrat je tudi največ preseganj). Pozitivno je, da se glede na povprečne letne vrednosti kaže
trend upada, prav tako pa se zmanjšujejo tudi prekoračitve dnevnih mejnih vrednosti (LJ
Center – 2009: 112, 2014: 55). Na vrednosti vplivajo tudi vremenske razmere. Na zmanjševanje
koncentracij so vplivale tudi ugodnejše vremenske razmere – npr. toplejše zime (Kakovost
zraka ..., 2015).
Če med seboj primerjamo merilna mesta (tista s podobnimi značilnostmi), opazimo, da se
merilni mesti LJ BF in MB Vrbanski plato niti ne razlikujeta. V obeh primerih gre za merilni
mesti zunaj pomembnejših prometnic in večjih poselitvenih zgostitev. Tako povprečne letne
kot povprečne mesečne vrednosti koncentracij delcev so nizke, števila prekoračitev dnevnih
vrednosti so pod dovoljeno mejo. Opaznejše so razlike med merilnimi mesti v mestnih
središčih. Čeprav sta obe merilni mesti postavljeni ob prometnicah, merilno mesto LJ Center
opazneje presega merilno mesto MB Center. Prav pri slednjem se je v zadnjem desetletju
močno izboljšalo stanje, saj so se povprečne letne vrednosti zmanjšale za skoraj polovico
(2002: 50 µg/m3 – 2014: 27 µg/m3). Opazen je tudi trend zmanjševanja števila dni s preseženo
mejno vrednostjo, kar prikazuje Preglednica 15 (Kakovost zraka ..., 2015).
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Preglednica 12: Povprečne mesečne vrednosti PM10 v letu 2014

Jan
31
27

Feb
35
27

Mar
19
24

Apr
14
20

LJ Bežigrad
LJ
Biotehniška
fakulteta
LJ Center
54
51
51
34
MB Center 39
29
32
25
MB
29
21
24
17
Vrbanski
plato
Vir: Kakovost zraka ..., 2015, str. 24

Maj
14
16

Jun
14
18

Jul
14
16

Avg
12
13

Sep
16
18

Okt
27
23

Nov
28
28

Dec
29
26

26
21
13

28
19
14

30
19
15

27
16
12

31
21
14

37
31
20

44
37
26

45
30
19

Preglednica 13: Število preseganj dnevne mejne vrednosti PM10 v letu 2014

Jan
3
3

Feb
4
2

Mar
6
4

Apr
1
0

LJ Bežigrad
LJ
Biotehniška
fakulteta
LJ Center
8
9
14
3
MB Center 6
3
2
1
MB
5
2
0
0
Vrbanski
plato
Vir: Kakovost zraka ..., 2015, str. 24

Maj
0
0

Jun
0
0

Jul
0
0

Avg
0
0

Sep
0
0

Okt
2
1

Nov
0
0

Dec
3
2

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

4
3
1

9
7
2

8
3
0

*opomba: dnevna mejna vrednost PM10 znaša 50 µg/m3; v koledarskem letu je dovoljeno
število preseganj dnevne mejne vrednost 35-krat.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2005

2004

2003

2002

Preglednica 14: Povprečne letne vrednosti PM10

LJ
42
46
41
37
33
Bežigrad
LJ BF
LJ
Center
MB
50
58
48
43
43
Center
MB
Vrbanski
plato
Vir: Kakovost zraka ..., 2015, str. 26

32

30

29

30

32

26

24

23

40

44

26
48

27
42

30
44

27
45

26
41

22
38

34

30

33

34

30

30

27

26

24

20

19

*opomba: letna mejna vrednost znaša 40 µg/m3.
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2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

LJ
36
64
71
70
47
Bežigrad
LJ BF
LJ
Center
MB
66
129 102 101 108
Center
MB
Vrbanski
plato
Vir: Kakovost zraka ..., 2015, str. 27

2007

2006

2005

2004

2003

2002

Preglednica 15: Letno število preseganj dnevne mejne vrednosti PM10

46

36

30

43

63

27

22

19

101

25
112

32
74

51
94

21
107

24
74

12
55

54

35

47

64

34

36

25

25

8

7

10

91

*opomba: letna mejna vrednost znaša 40 µg/m3.

 Ozon
V Uredbi o kakovosti zunanjega zraka za ozon ni predpisanih mejnih vrednosti. Za varovanje
zdravja je predpisana ciljna maksimalna dnevna 8-urna povprečna vrednost (120 µg/m3), ki je
lahko presežena največ 25-krat v koledarskem letu kot povprečje zadnjih treh let. Predpisane
so ciljne, opozorilne in alarmne vrednosti. V letu 2014 tako alarmna kot opozorilna vrednost
nista bili preseženi. Na merilnih mestih LJ Bežigrad in MB Vrbanski plato je bilo 8-urno
preseganje zabeleženo sedemkrat. Če se osredotočimo še na povprečne letne vrednosti, so
bile te višje od nekoč dovoljene mejne vrednosti (40 µg/m3). Najvišje vrednosti so bile
zabeležene na merilnem mestu Pohorje (kar je bilo pričakovati), hkrati pa zaskrbljujoče, saj je
v bližini merilnega mesta bolnišnica za pljučne bolezni (Kakovost zraka ..., 2015, str. 54).
Preglednica 16: Povprečne mesečne koncentracije (µg/m3) ozona v letu 2014

Jan Feb Mar Apr
LJ Bežigrad 19
22
47
46
MB
23
40
60
61
Vrbanski
plato
Vir: Kakovost zraka ..., 2015, str. 56

Maj
67
68

Jun
64
74

Jul
52
64

Avg
47
56

Sep
29
47

Okt
29
40

Nov
13
31

Dec
17
30

37

2012

2013

2014

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

Preglednica 17: Povprečne letne koncentracije ozona

LJ
48
42
44
45
42
42
40
41
43
46
Bežigrad
MB
44
34
35
39
37
37
39
40
37
43
Center
MB
55
53
Vrbanski
plato
Pohorje 88
76
79
82
76
74
74
71
71
80
*podatki zaradi prevelikega izpada niso primerljivi s podatki iz ostalih let

46

38

25*

42

38

49

76

72

Vir: Kakovost zraka ..., 2015, str. 60

Preglednica 18: Število preseganj opozorilne vrednosti 180 µg/m3

Jan
0
0

Feb
0
0

Mar
1
0

Apr
0
0

LJ Bežigrad
MB
Vrbanski
plato
Vir: Kakovost zraka ..., 2015, str. 57

Maj
0
0

Jun
3
4

Jul
2
3

Avg
1
0

Sep
0
0

Okt
0
0

Nov
0
0

Dec
0
0

 Dušikovi oksidi (NO2 in NOX)
Promet predstavlja največji delež izpustov dušikovih oksidov (leta 2013 več kot polovico).
Večino izpustov predstavlja dušikov monoksid, ki pa hitro oksidira v dušikov dioksid. Leta 2006
se je Slovenija zavezala, da v naslednjih letih ne bo presegla nivoja izpustov iz leta 1987. Leta
2013 je bilo skupnih izpustov za 5 % manj, kot jih predvideva protokol (izpustov je bilo 43 tisoč
ton, protokol zapoveduje 45 tisoč ton). Letna mejna vrednost ni bila presežena nikjer v
Sloveniji, še najbližje se je tej vrednosti približalo merilno mesto LJ Center. V splošnem so višje
vrednosti v urbanih območjih (Kakovost zraka ..., 2015, str. 65). V Ljubljani pereč problem
predstavlja zlasti cestni koridor Slovenske ceste, na katerem so se pokazale visoke vrednosti
dušikovega dioksida. Kljub omejitvam prometa je bilo ugotovljeno, da so izpusti, ki jih povzroča
javni promet, še vedno dovolj veliki, da na območjih z manjšo samočistilno sposobnostjo
povzročijo visoke vrednosti (Ogrin in sod., 2014, str. 69). S tega vidika bo pomembno
spremljati nadaljnje meritve, saj je od zadnje raziskave Slovenska cesta skorajda že v celoti
zaprta za osebni promet.
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Preglednica 19: Povprečne mesečne koncentracije NO2 v letu 2014

Jan

Feb

Mar Apr Maj Jun Jul

LJ
32 40 37
27
Bežigrad
LJ Center 38 48 47
40
MB
40 36 31
27
Center
MB
24 20 13
10
Vrbanski
plato
Vir: Kakovost zraka ..., 2015, str. 69

16

18

19

Avg Sep Okt Nov Dec Povp.
letno
16
24 29 27
31
26

34
28

35
30

33
23

34
23

40
25

42
32

40
32

45
35

40
30

8

7

7

7

8

12

19

19

13

*opomba: mejna letna vrednost znaša 40 µg/m3.

Preglednica 20: Povprečne mesečne koncentracije NOX v letu 2014

Jan

Feb Mar Apr Maj Jun Jul

LJ
49 59 51
35
Bežigrad
LJ Center 84 99 78
65
MB
106 77 55
47
Center
MB
37 26 16
13
Vrbanski
plato
Vir: Kakovost zraka ..., 2015, str. 70

22

26

29

Avg Sep Okt Nov Dec Povp.
letno
26 40 39 46
76
42

49
51

50
51

51
40

53
43

73
55

85
75

99
88

119
105

75
66

12

12

13

9

9

15

22

25

17

 Žveplov dioksid (SO2)
Na proučevanih območjih žveplov dioksid ne predstavlja več večjih težav, saj so dnevne
koncentracije pod spodnjim ocenjevalnim pragom zaščite zdravja. Ljubljana se je še v
sedemdesetih letih uvrščala med najbolj onesnažena (z žveplovim dioksidom) mesta v
Sloveniji. Še konec šestdesetih let prejšnjega stoletja so znašale povprečne koncentracije
okrog 250 µg/m3 (Ogrin, 2008, str. 16). Z leti so začele povprečne koncentracije strmo padati,
danes znaša povprečna letna koncentracija le še 3 µg/m3 (merilno mest LJ Bežigrad) (Kakovost
zraka ..., 2015).
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Preglednica 21: Povprečne mesečne koncentracije v letu 2014

Jan

Feb Mar Apr Maj Jun Jul

LJ
4
5
3
2
3
Bežigrad
LJ Center 3
1
2
3
4
Vir: Kakovost zraka ..., 2015, str. 79

3

4

Avg Sep Okt Nov Dec Povp.
letno
2
3
3
4
4
3

1

1

1

3

3

3

2

2

*opomba: mejna vrednost je podana samo za urne koncentracije in znaša 350 µg/m3; kritična
vrednost za vegetacijo v koledarskem letu znaša 20 µg/m3.

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

LJ
9
11
8
5
4
Bežigrad
LJ
Center
MB
8
9
8
8
5
Center
Vir: Kakovost zraka ..., 2015, str. 82

2007

2006

2005

2004

2003

2002

Preglednica 22: Povprečne letne koncentracije

3

2

4

2

3

6

4

3

3

2

6

5

4

4

2

2

3

4

5

 Ogljikov monoksid (CO)
Koncentracije ogljikovega monoksida so bile v letu 2014 zelo nizke, povprečna letna
koncentracija je znašala 0,3 mg/m3 (LJ Bežigrad) in 0,4 mg/m3 (MB Center), medtem ko je 8urno povprečje znašalo 1,9 mg/m3 (na obeh merilnih mestih), kar je močno pod spodnjim
ocenjevalnim pragom. V letu 2014 mejna vrednost ni bila presežena niti enkrat (Kakovost
zraka ..., 2015, str. 88).
 Benzen
Koncentracije benzena so v zadnjih letih nizke, v letu 2014 je bila na merilni postaji povprečna
letna koncentracija 1 µg/m3 (LJ Bežigrad) in 1,5 µg/m3 (MB Center), kar je pod spodnjim
ocenjevalnim pragom (2 µg/m3) (Kakovost zraka ..., 2015, str. 92).

3.3.1.2. Bled in Bohinj
Na območjih občin Bled in Bohinj ni merilnih mest za kakovosti zraka. Najbližji merilni mesti
sta v Kranju in na Krvavcu. Tako na zgornjem Gorenjskem ni merilnih mest, kljub temu pa so
analize in pretekle študije ugotavljale, da je kakovost zraka dobra, z izjemo bližnje okolice
industrijskih obratov (na primer Acroni v občini Jesenice). V primerjavi z ostalo Slovenijo so na
Gorenjskem emisije večine snovi v zrak nizke, izpostaviti je mogoče le višje vrednosti ozona, ki
je nad ciljno/mejno vrednostjo ter črni ogljik in delce v naseljih. Višje vrednosti je pričakovati
ob cestah, vendar zaradi nizke gostote ter dnevne in sezonske dinamike ni večjega vpliva na
40

kakovost zraka (Okoljsko poročilo …, 2015, str. 150). Tako sta opravljeni meritvi v Radovljici in
Vrbnjah (cesta Lesce–Črnivec) pokazali, da niti v bližini cest dušikov dioksid ne presega
prekomernih vrednosti (Ogrin, 2009, str. 71). Uredba o kakovosti zunanjega zraka določa, da
se območji občin Bled in Bohinj uvrstita v območje SI3 – Alpsko-Dinarsko območje, ki zavzema
območja Gorenjske, osrednje Slovenije in jugovzhodne Slovenije brez območja Mestne občine
Ljubljana. Raven koncentracij onesnaževal je razvidna iz spodnje preglednice. Podatki iz
preglednice izkazujejo, da na Gorenjskem ni težav (razen izjem) zaradi preseženih ravni
koncentracij – izjema je le ozon. Razlog za višje vrednosti ozona v ozračju je predvsem zaradi
višjih nadmorskih višin (Uredba …, 2011).

PM10

Pb

CO

Benzen

Ozon

Arzen

Kadmij

Nikelj

Benzo(a)piren

Ravni
0
0
onesnaževal
glede na
mejne in
ciljne
vrednosti
Ravni
1
1
onesnaževal
glede na
spodnji in
zgornji
ocenjevalni
prag
Vir: Uredba …, 2011

NOX

NO2

SO2

Preglednica 23: Raven koncentracij onesnaževal za območje SI3 – Alpsko-Dinarsko območje

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

1

3

1

1

1

3

1

1

1

1

Legenda tabele:
0 – raven onesnaževala pod mejno ali ciljno vrednostjo
1 – raven koncentracije pod spodnjim ocenjevalnim pragom
2 – raven koncentracije med spodnjim in zgornjim ocenjevalnim pragom
3 – raven koncentracije nad zgornjim ocenjevalnim pragom
4 – raven onesnaževala nad mejno ali ciljno vrednostjo
Pojasnilo legende: Mejna vrednost je raven, ki je določena na podlagi znanstvenih spoznanj,
katere cilj je izogniti se škodljivim učinkom na zdravje ljudi oziroma okolje, jih preprečiti ali
zmanjšati in jo je treba v določenem roku doseči. Ko pa se ta doseže, se ne sme preseči. Zgornji
ocenjevalni prag pa je raven, pod katero se za ocenjevanje kakovosti zraka lahko uporabi
kombinacija meritev na stalnem merilnem mestu ter tehnik modeliranja ali indikativnih
meritev ali obeh hkrati. Spodnji ocenjevalni prag je raven, pod katero se za ocenjevanje
kakovosti zraka lahko uporabijo le tehnike modeliranja ali objektivne ocene (Uredba …, 2011).
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3.3.2. Obremenjenost s hrupom
Hrup v okolju je vsak nezaželen ali škodljiv zunanji zvok, ki ga povzročajo človekove dejavnosti,
vključno s hrupom, ki ga oddajajo prevozna sredstva v cestnem, železniškem in letalskem
prometu ter naprave na območjih z industrijsko dejavnostjo, kot so na primer naprave, za
katere je potrebno pridobiti okoljevarstveno dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo emisije
naprav, ki lahko povzročajo onesnaženje večjega obsega (Okoljski hrup, 2015). Hrupa ne
moremo izmeriti, lahko pa izmerimo raven zvoka. Zvok je mehansko valovanje, ki se širi skozi
plin, kapljevino ali trdno snov. Njegovo glasnost merimo z amplitudo zvočnega tlaka, ki se
izraža v decibelih (dB). Najmanjši zvočni tlak, ki ga človeško uho zazna, imenujemo prag
slišnosti in je ovrednoten z 0 dB, nekje pri vrednostih okrog 120 dB pa postane jakost hrupa
nevzdržna, zato se pojavi bolečina. Vrednost, pri kateri se pojavi bolečina, imenujemo prag
bolečine (Kadunc, 2010, str. 11). Cestni promet je eden glavnih virov hrupa. Hrup je pogojen s
hitrostjo vožnje, zato lahko z omejitvijo hitrosti uspešno zmanjšamo njegove emisije. Vendar
pa na cestah z grbinami zaradi hitrih sprememb v hitrosti (zaviranje, pospeševanje) prihaja
celo do povečanja hrupa, tudi do 5 dB (podobno se dogaja tudi v križiščih in na avtobusnih
postajah) (Harris, 1997).
Analiza izpostavljenosti hrupu ob pomembnih cestah v Sloveniji je pokazala, da je več kot
136.000 prebivalcev izpostavljenih ravnem hrupa, ki so višje od 55 dBA. 30.000 prebivalcev, ki
živijo v neposredni bližini cest, je izpostavljenih vrednostim višjim od 65 dBA, in 686
prebivalcev ravnem, ki presegajo 75 dBA. Najbolj obremenjen odsek na avtocestah in hitrih
cestah je odsek Brezovica–Vrhnika, pri drugih cestah pa odsek Miklavž–Hajdina in odsek Cesta
proletarskih brigad–Tržaška cesta v Mariboru. Nočnemu hrupu nad 50 dBA je izpostavljenih
skoraj 86.000 prebivalcev. Skupaj je bilo ob pomembnih cestah prekomernemu hrupu
izpostavljenih 7 %, v nočnem času pa 4 % vseh prebivalcev Slovenije (Plevnik, 2011).
V zadnjem času na izbranih območjih ni bilo obširnejših meritev hrupne obremenjenosti. V
Ljubljani je bil nazadnje večji projekt merjenja hrupne obremenjenosti opravljen leta 2006
(Strateška karta hrupa, 2006). Ugotovljeno je bilo, da se cestni promet uvršča med
najpomembnejše vire hrupa. Samo v nočnem času ceste povzročijo kar 95 % hrupa. Hrupu
cestnega prometa so izpostavljeni skoraj vsi stalno prijavljeni prebivalci na območju MOL, od
tega skoraj 63 % ravnem hrupa, ki so višje od 55 dBA. Tudi v nočnem času je kar 43 % celotnega
prebivalstva izpostavljenega hrupu, in sicer ravnem hrupa, ki so višje od 50 dBA. Največji delež
ljudi v Ljubljani je izpostavljen ravnem hrupa med 55 in 60 dBA (25 %), 21 % ljudi pa je v
nočnem času izpostavljenih ravnem med 50 in 55 dBA. Na območju MOL je zaznaven tudi hrup
zaradi železniškega prometa. Ravnem hrupa, ki so višje kot 55 dBA, je izpostavljenih 4 %
prebivalcev. V nočnem času znaša odstotek prebivalcev, izpostavljenih ravnem hrupa, ki so
višje od 50 dBA, okrog 3 %. Hrupno so najbolj obremenjene obvoznice in mestne vpadnice,
najmanj pa stanovanjske soseske, ki ne ležijo ob prometnicah (Plevnik, 2011).
Za območje MOM je bila zadnja študija hrupne obremenjenosti opravljena leta 2001.
Natančneje so bili ocenjeni odseki cest, za katere so bili načrtovani in delno tudi izvedeni
ukrepi za zmanjševanje hrupne obremenjenosti. To so naslednja območja: zahodna obvoznica,
območje Univerzitetnega kliničnega centra, hitra cesta Pesnica–Maribor–Tezno, Nova
Zrkovska cesta in glavna cesta Maribor–Hajdina (na območju naselja Maribor) (Poročilo o
stanju okolja …, 2007, str. 162). Podatki o obremenitvi s hrupom zaradi cestnega prometa v
mestu Maribor kažejo, da sta hrupu nad 55 dBA izpostavljeni dve tretjini vseh prebivalcev
območja. Kar 13 % prebivalcev je izpostavljenih ravnem hrupa nad 75 dBA. V nočnem času je
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ravnem hrupa višjim od 50 dBA izpostavljenih 54 % prebivalcev. Železniški promet na območju
mesta Maribor prispeva manj pomemben delež k celotni obremenitvi s hrupom (izpostavljenih
je 3 % prebivalstva) (Plevnik, 2011).
Problematika hrupne obremenjenosti v Bohinju in na Bledu je drugačna kot v urbanih
območjih. Glavni problem hrupa v Alpah je, da se ta v gorskih predelih širi drugače kot v
nižinah, saj se zvok odbija od pobočij in dodatno širi. K hrupu prispeva tudi drugačna prometna
infrastruktura na gorskih območjih, kot so mostovi, predori in viadukti. Zvok avtomobilskega
motorja pa je v gorskih predelih tudi glasnejši kot na ravninah, saj avtomobili v gorah zaradi
strmin in večjih naklonov pogosto vozijo v nižjih prestavah in z večjim številom vrtljajev (Alpski
signali ..., 2007, str. 100). Večjih merjenj hrupne obremenjenosti na preučevanih območjih še
ni bilo, vendar strokovnjaki ugotavljajo, da prispeva cestni promet največ k hrupni
obremenjenosti lokalnega okolja. Na območju Bohinja so bile meritve opravljene na dveh
mestih: na regionalni turistični cesti Bohinjska Bistrica–Vresje in cesti na Ravne. Na izbranih
območjih meritve niso pokazale hrupne obremenjenosti, na regionalni turistični cesti pa je
raven hrupa znašala 48 dB (Lipovec Klemenčič in sod., 2012, str. 81). Z izgradnjo vzhodne
obvoznice in s spremenjenim prometnim režimom v Bohinjski Bistrici se pričakuje še
zmanjšanje prometa in s tem tudi hrupne obremenjenosti. Vir hrupa je tudi železnica Sežana–
Nova Gorica–Jesenice, vendar je zaradi redkega prometa obremenjujoča le za bližnjo okolico.
Železnica poteka skozi vzhodni del Bohinjske Bistrice in mestoma meji na stanovanjska
območja, kar z vidika hrupa ni najbolj ugodno. Tudi zunaj naselij se neposredno ob železniški
progi izjemoma pojavljajo posamezni objekti (Okoljsko poročilo …, 2015, str. 236). Na Bledu
največje težave povzroča promet skozi središče (glavna regionalna cesta Ljubljana–Bohinj).
Predvideno se bo zmanjšal ob izgradnji južne in severne obvoznice, saj so načrtovani tudi
protihrupni ukrepi za zmanjšanje hrupne obremenjenosti območja ob bodočih obvoznicah
(Razvojni program …, 2012).
Pomemben vir hrupne obremenjenosti je tudi zračni promet. Še posebej problematičen je
znotraj Triglavskega narodnega parka. Poleg koridorjev mednarodnega letalskega potniškega
prometa, ki potekajo nad tem prostoru, se odvija tudi helikopterski promet za potrebe, oskrbo
in vzdrževanje visokogorskih planinskih postojank, zaščito in reševanje (na Rudnem polju je
urejen helidrom za izvenletališko pristajanje, pri posameznih planinskih postojankah pa zasilna
vzletišča oz. pristajališča), sledijo turistični panoramski (aerotaxi) preleti (v neposredni bližini
meje narodnega parka sta letalska kluba z letališčem Lesce in Bovec), izvajanja aerosnemanj,
promet z jadralnimi in ultralahkimi motornimi letali, baloni, zmaji in jadralnimi padali. Zračni
promet zaradi letenja nad terenom območja TNP, predvsem pa hrupa, obremenjujoče vpliva
na doživljanje obiskovalcev (letno na Zavodu TNP zabeležijo več pritožb). Še posebej negativno
(celo ogrožajoče) pa vpliva hrup na nekatere prostoživeče živalske vrste (ptice, zlasti ujede, ter
gamsa in kozoroga) (Okoljsko poročilo …, 2015, str. 236).
3.3.3. Drugi negativni vplivi prometa
Kot je že bilo predstavljeno v uvodu v poglavje o vplivih prometa na okolje, je potrebno
opozoriti poleg že predstavljenih: vpliv na kakovost zraka in hrupna obremenjenost, še na
porabo in degradacijo okolja, potem pa na njegov vpliv na ljudi (nesreče, zastoji), živali in
rastline (zmanjšanje habitatov in biodiverzitete, povoz).
S porastom prometa se hkratno povečuje možnost za nastanek prometnih nesreč. Poleg
gostote prometa še vplivajo kultura voznikov, spoštovanje cestnoprometnih predpisov,
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zakonodaja, izvajanje cestnega nadzora in drugi (Lampič, Ogrin, 2009, str. 41). Varnost na
slovenskih cestah se je v zadnjih dveh desetletjih precej izboljšala. Zmanjšalo se je število
nesreč za več kot polovico (leta 2003: 43.136; leta 2014: 18.323), hkrati pa se je zmanjšalo tudi
število umrlih (leta 1990: 517; leta 2014: 108) in poškodovanih (Prometne nesreče, 2003;
Boštic Voh, 2015). Razlogi za zmanjšanje se kažejo zlasti v preusmerjanju prometa na
avtoceste in posodobljenem voznem parku (Boštic Voh, 2015). Na urbanih območjih
predstavlja največjo težavo število prometnih nesreč, v katerih so udeleženi pešci in kolesarji.
Od leta 2003 do 2014 se je število kolesarjev, ki so bili udeleženi v prometnih nesrečah,
povečalo za 13 %. V primerjavi z letom 2013 se je število kolesarjev, ki so bili udeleženi v
nesrečah, leta 2014 povečalo za 4 % (Škafar Božič, 2015).
Prometni zastoji vzamejo vsako leto povprečnemu prebivalcu v razvitih zahodnih državah kar
50 ur. Zaradi zastojev je bilo samo v letu 2011 porabljenih še dodatnih 7,6 milijarde litrov
goriva. Stroški goriva, potem stroški, ki so povezani z onesnaževanjem okolja, prometnimi
nesrečami in nekoristno porabljenim časom, katerih vzrok so gneče na cestah, lahko znašajo
tudi več kot 10 % BDP (Smart Blog, 2015). Zaradi zastojev so znašali v Sloveniji skupni eksterni
prometni stroški leta 2002 približno 123,5 milijonov evrov. Največji delež pri tem prispevajo
potovanja, ki so opravljena z osebnim vozilom (Mesarec, Lep, 2006, str. 9). Prometni zastoji so
pogosti na mestnih vpadnicah in obvoznicah. Značilni so predvsem za jutranje in popoldanske
konice.
3.4. Stanje prometa
Že v poglavju Osnovne značilnosti prometa v Sloveniji je bil predstavljen netrajnostni razvoj
prometa. V nadaljevanju bodo predstavljene osnovne značilnosti prometnih sistemov na
izbranih območjih. Vsa ta območja imajo pomembno prometno lego: zlasti turistično (Bled in
Bohinj) pa tudi tranzitno in migracijsko (Ljubljana in Maribor). Preveliko število vozil povzroča
preseganje zmogljivosti cestnega omrežja, kar povzroča gnečo in zastoje. Medtem ko sta za
Bled in Bohinj značilna predvsem na višku turistične sezone, sta za Ljubljano in Maribor stalnica
(jutranje in popoldanske konice). V naslednjih podpoglavjih bo sledil pregled značilnosti vrst
prometnih sredstev (osebni promet, JPP – avtobusni in železniški promet, kolesarski promet).
3.4.1. Cestni promet
Že omenjena tipizacija prometnih obremenitev (Lampič, Repe, 2009, str. 49) je izbrana
območja razdelila v dva razreda, tako da se Ljubljana in Maribor uvrščata v razred mestna
območja z velikimi prometnimi zgostitvami in obremenitvami, Bled in Bohinj pa v prometno
zmerno obremenjena območja. Za mestna območja velja, da zaradi suburbanizacije prihaja do
dnevnih migracij, zaradi česar se pojavljajo zgostitve in zastoji na vpadnicah, ki zmanjšujejo
kakovost bivanja prebivalcem v mestih in okolici, in prav tako tudi za dnevne migrante. Za Bled
in Bohinj veljajo ugotovitve iz prvega odstavka: manjša prometna obremenjenost (večja
obremenjenost se pojavlja izjemoma), okoljski učinki so manj izstopajoči, lokalno pa lahko
vseeno predstavljajo problem (Lampič, Repe, 2009, str. 52).
V vseh občinah se je do leta 2009 povečevala stopnja motorizacije. Po tem letu je, razen občine
Bohinj, opazen trend zmanjševanja števila avtomobilov, kar je najverjetneje tudi odraz
gospodarske krize. Sicer je zmanjšanje majhno, toda kljub temu opazno.
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Preglednica 24: Število avtomobilov na 100 prebivalcev

Občina
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Bled
64
62
59
56
55
54
54
Bohinj
49
50
50
51
51
51
52
Ljubljana
53
53
52
51
51
50
50
Maribor
47
47
47
46
46
45
46

Vir: Slovenske občine v številkah 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013; Registrirana cestna
vozila, 2015
Tudi starost avtomobilov se v skladu s slovenskimi trendi na izbranih območjih zvišuje. Tako
se je od leta 2008 do leta 2013 v vseh občinah starost avtomobilov povečala za dve leti, tako
da znaša sedaj starost voznega parka devet let.
Preglednica 25: Povprečna starost voznega parka

Občina
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Bled
7
7
8
8
8
9
Bohinj
8
8
9
9
9
9
Ljubljana
7
7
7
8
8
9
Maribor
8
8
8
8
9
9

Vir: Slovenske občine v številkah 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Slika 10: Karta prometnih obremenitev (leto 2013)

Vir: Prometne obremenitve, 2015
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 Bled
Glede prometne obremenjenosti je na območju občine Bled problematična regionalna cesta
Lesce–Bled, ki ima PLDP 17.467 vozil. Število vozil tako presega mejno obremenjenost za
regionalno cesto (10.000 vozil na dan). Za ta odsek (kot tudi za ostale v občini Bled) je značilna
večja prometna obremenjenost, kar pomeni, da je v času turistične sezone (zlasti poleti)
število vozil precej višje od povprečja. Drugi odseki so manj prometno obremenjeni, potrebno
pa je opozoriti na odsek Bled–Pristava, ki je skorajda v celoti speljan tik ob jezeru.

Prometni
odsek

Vsa vozila
(PLDP)

Motorji

Osebna
vozila

R1
R1

Lesce – Bled
Bled –
Pristava
Gorje – Bled
Pristava –
Soteska

17.467
6.784

55
121

15.959
5.901

Sr. tov.
3,5-7t

Tež. tov.
nad 7t

Tov. s
prik.

171
110

1.042
490

106
48

74
53

20
22

40
39

4.173
3.828

60
80

3.755
3.297

61
49

189
294

54
28

44
36

5
18

5
26

Vlačilci

Lah. tov.
< 3,5t

R3
R1

Avtobusi

Kat. ceste

Preglednica 26: Prometne obremenitve v občini Bled (leto 2014)

Vir: Podatki o prometu, 2015
 Bohinj
Odseki na območju občine Bohinj so med izbranimi območji najmanj prometno obremenjeni.
Največje število vozil so zabeležili na regionalni cesti, ki pelje z Bleda proti Bohinjski Bistrici.
Podobno kot za Bled je tudi za Bohinj značilna sezonska prometna obremenjenost. To zlasti
velja za odsek Zlatorog–Savica, kjer je PLDP 270 vozil. Povezavo iz blejskega predela proti
Bohinju uporabljajo predvsem lokalno prebivalstvo in turisti, zato je na teh odsekih manjše
število tovornjakov. Še največ je lahkih tovornjakov, ki oskrbujejo lokalno gospodarstvo.

1.500
1.134
270

50
60
57

190
155
129

25
20
14

30
20
10

10
7
3

16
10
8

49
19
3

1300
1.005
259

52
12
6

81
69
1

10
12
1

6
13
0

1
2
0

1
2
0

Vlačilci

3259
2873
2.194

Tov. s
prik.

70
55
22

Tež. tov.
nad 7t

Sr. tov.
3,5-7t

Jezero – Zlatorog
Jereka – Jezero
Zlatorog – Savica

Lah. tov.
< 3,5t

RT
R3
RT

Avtobusi

Soteska – Bitnje
3.650
Bitnje – Boh. Bistrica 3.200
Boh. Bistrica –
2.438
Jezero

Osebna
vozila

Prometni
odsek

R1
R1
R1

Motorji

Kat. ceste

Vsa vozila
(PLDP)

Preglednica 27: Prometne obremenitve v občini Bohinj (leto 2014)

Vir: Podatki o prometu, 2015
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 Ljubljana
Avtocestni odseki na območju občine Ljubljana so prometno najbolj obremenjeni odseki v
Sloveniji, saj predstavljajo sečišče V. in del X. evropskega prometnega koridorja. Hkrati pa je
že bilo ugotovljeno, da je Ljubljana najpomembnejše zaposlitveno središče v državi in s tem
privablja veliko število dnevnih voznikov. Najbolj prometen odsek je odsek Brdo–Kozarje, ki
ima PLDP 70.380 vozil, kar presega kapaciteto ceste (66.000 vozil na dan). Drugi odseki
avtoceste in hitre ceste so v letu 2014 beležili PLDP nižji od kapacitete ceste, vendar je bilo
število vozil na dan še vedno večje od mejne obremenjenosti. Med cestami nižjega ranga po
številu vozil prevladujeta mestni vpadnici iz severnega dela mesta – odsek Šentvid – obvoznica
in odsek Trzin–Črnuče–Brnčičeva. Obe imata PLDP višji od 31.000 vozil na dan, kar znaša več,
kot dovoljuje kapaciteta ceste (30.000 vozil na dan). Zaskrbljujoč je tudi PLDP za mestne
vpadnice (za delovni dan med 06:30–21:30), in sicer je leta 2008 na Dunajski cesti (železniški
podvoz v smeri centra) znašal 23.313 vozil, na Celovški cesti (železniški podvoz v smeri centra)
21.256 vozil in na Tržaški cesti (pri avtocestnem izhodu v smeri centra) 17.771 vozil. Operativni
cilj za leto 2015 predvideva za 20 % manj voženj z motornimi vozili na omenjenih vpadnicah
(Prometna politika MOL, 2012, str. 16).
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AC
AC
HC
HC
AC
AC
AC
G1
G2
G2
G2

58.390

301

6.037

974

440

659

3.337

64.236

132

54.438

194

4.958

762

454

472

2.826

63.842

160

54.062

168

4.966

706

398

544

2.838

62.966

96

51.893

309

5.665

859

369

759

3.016

58.900

150

49.271

162

5.377

830

526

480

2.104

56.070

156

46.990

120

4.444

718

410

436

2.796

47.524

100

39.246

158

3.964

616

372

432

2.636

47.248

99

40.172

285

3.785

510

255

495

1.647

46.097

146

39.704

247

4.036

449

207

303

1.005

45.728

171

38.790

195

4.112

559

320

379

1.202

38.928

180

35.163

507

2.416

254

133

82

193

33.606

142

30.063

59

2.499

329

171

76

267

31.779

173

28.447

161

2.214

288

172

78

246

12.214

77

10.942

50

839

104

80

34

88

Osebna
vozila

242

Motorji

Vlačilci

HC

Tov. s
prik.

HC

Tež. tov.
nad 7t

70.380

Sr. tov.
3,5-7t

Vsa vozila
(PLDP)

Brdo –
Kozarje
Zadobrova –
Leskovškova
c.
Savlje – ind.
cona Šiška
Peruzzijeva –
Barjanska
Litijska –
Malence
Vodnikova –
Podutik
Leskovškova
– Šmartinska
Malence –
Šmarje-Sap
Vodice –
Šmartno
Šentvid –
Podutik
Šentvid –
obvoznica
Črnuče –
Brnčičeva
Trzin –
Črnuče
Šentjakob –
Dolsko

Lah. tov.
< 3,5t

Prometni
odsek

AC

Avtobusi

Kat. ceste

Preglednica 28: Prometne obremenitve v MOL (leto 2014)

Vir: Podatki o prometu, 2015
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 Maribor
Na območju MOM je najbolj obremenjen odsek A1 med izhodoma Ptujska cesta in Rogoza.
Dnevno to območje prevozi 37.820 vozil, velika večina od teh so osebna vozila (67 %). Med
drugimi vozili zavzemajo največji delež tovornjaki (32 %). Med bolj obremenjenimi cestami v
MOM lahko uvrstimo še mariborsko vzhodno obvoznico, zlasti odsek Pobrežje–Tezno, ki ima
PLDP 26.025 (osebna vozila predstavljajo večino, 90 % vseh vozil), glavno cesto Koroški most–
Cesta proletarski brigad, ki ima PLDP 23.684 vozil (92 % osebnih vozil). Ta odsek močno
presega vrednosti mejne obremenjenosti, ki za glavne ceste predvideva 15.000 vozil na dan.
Podobno problematičen je tudi odsek glavne ceste Tržaška–Miklavž, ki ima PLDP 20.140 vozil
na dan. Ta odsek predstavlja glavno mestno vpadnico za voznike z Dravskega polja. Z vidika
dnevnih migracij s področja Koroške to kažeta odseka Otok–Koroški most (13.804 vozil) in
Selnica–Otok (8494 vozil).

R2
G1

Ptujska –
Rogoza
Dragučova
–Zrkovska
Pobrežje –
Tezno
Kor. Most –
C. Prole.
Brigad
Dragučova
– Pernica
Tržaška –
Miklavž
Pesnica –
Maribor
Otok –
Koroški
most
AC –
Miklavž
Selnica –
Otok

37.820

62

25.288

378

4.856

826

410

900

5.100

30.103

76

20.169

304

3.267

563

184

840

4.700

26.025

67

23.534

70

1.224

317

300

88

425

23.684

114

21.861

105

1.090

132

114

64

204

23.226

40

15.915

183

2.630

415

202

521

3.320

20.410

89

18.097

167

1.302

251

117

97

290

18.392

43

16.358

91

1.234

175

109

83

299

13.804

96

12.344

93

819

101

106

60

185

12.987

88

11.864

99

737

96

56

15

32

8494

78

7.339

89

557

99

86

58

188

Motorji

Vlačilci

G1

Tov. s
prik.

HC

Tež. tov.
nad 7t

G1

Sr. tov.
3,5-7t

AC

Lah. tov.
< 3,5t

G1

Avtobusi

HC

Osebna
vozila

AC

Vsa vozila
(PLDP)

AC

Prometni
odsek

Kat.
cest

Preglednica 29: Prometne obremenitve v MOM (leto 2014)

Vir: Podatki o prometu, 2015
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3.4.2. Javni potniški promet
 Mestni potniški promet
Med izbranimi območji imata MPP MOL in MOM. V MOL z MPP opravlja Ljubljanski potniški
promet (LPP), v MOM pa podjetje Marprom. Z osnovnimi kazalniki lahko prikažemo razvitost
posameznih omrežij MPP. V spodnji preglednici so prikazane razlike med ljubljanskim in
mariborskim MPP. Te so precej opazne in zelo v prid LPP. V bistvu je na strani Maribora le
povprečna starost voznega parka, vendar je razlika v povprečni starosti le 0,4 leta. Ne glede
na to, je starost voznega parka zaskrbljujoča, saj imajo starejši avtobusi ekološko precej
oporečne motorje (EURO II, EURO III). Potrebno pa je poudariti, da se vozni park vseeno
izboljšuje, saj je vedno več avtobusov na metan oziroma CNG pogon. Poleg omenjenih
kazalnikov lahko k razvitosti JPP dodamo še število P+R. Na območju MOL je tako pet P+R
parkirišč, medtem ko jih v Mariboru sploh še ni. Načrtovani sta dve P+R parkirišči, eno pri
trgovskem centru E.Leclerc na Tržaški cesti, ki je že skoraj v celoti urejeno, drugo pa na Ptujski
cesti v bližini azila za živali, ki pa je še popolnoma v nezgrajeno (Klinc, 2015).
Preglednica 30: Mestni potniški promet v MOL in MOM

Število MPP prog

Ljubljana

Maribor

42

21

Dolžina MPP omrežja (v km) 502,88

230

Število potovanj (na leto)

39.838.000

3.959.728

Število avtobusov

216

52

Povprečna starost voznega 10,5
parka (v letih)
Cena vozovnice (v evrih)
1,2
Vir: LPP – javni prevoz, 2015; Brdnik, 2015

10,1
1,1

Zaradi slabega stanja in urejenosti JPP oziroma natančneje LPP je začelo število potnikov od
80. let prejšnjega stoletja postopno upadati. V zadnjih letih se je upadanje umirilo, opazen je
celo porast števila potnikov (Jesenšek, 2014). Razloge za upad zanimanja za uporabo LPP kot
načina potovanja v zadnjih letih (zlasti po letu 2008) lahko pripišemo tudi ugotovitvam testa
JPP, ki je bil opravljen v 23 evropskih mestih. Ljubljana se je med njimi uvrstila na predzadnje
mesto. V štirih ocenjevalnih kazalnikih je skupna ocena negativna, izkazala se je le v kazalniku
cene vožnje, saj je prejela oceno dobro. Z oceno zadovoljivo je bil ocenjen potovalni čas,
medtem ko sta transfer (dostopnost in povezave z vozili in kolesi) in informacije prejela zelo
slabo oceno (Euro Test, 2010). Test je bil opravljen že leta 2010, kar je z vidika sprememb v
ponudbi in kvaliteti storitev LPP že zastarelo. Z izvajanjem projektov trajnostne mobilnosti se
je stanje precej izboljšalo – zlasti pri kategorijah, ki so bile ocenjene negativno.
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Slika 11: Test JPP v evropskih mestih

Vir: Euro Test, 2010

Graf 11: Število prepeljanih potnikov (LPP) v MOL
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Vir: Jesenšek, 2014
Občini Bled in Bohinj zaradi svoje velikosti ne razpolagata z MPP, vendar sta z Ljubljano in
večjimi kraji na Gorenjskem povezani z rednimi avtobusnimi progami. V poletnih mesecih
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obratuje na tem območju več različnih avtobusnih prevozov, ki so primarno namenjeni
turistom. Več je o tem povedanega v poglavju o trajnostni mobilnosti na Bledu in Bohinju.
 Železniški promet
Maribor in Ljubljana imata z vidika železniških povezav imata zlasti ugodno lego, saj skozi
občini potekata mednarodno pomembna železniška koridorja – V. in X., hkrati pa več lokalnih
železniških prog (Ljubljana–Kamnik in Maribor–Dravograd) (Zemljevid prog, 2015). Med
obema krajema dnevno vozi 26 vlakov, od tega tudi 5 vlakov ICS, ki predstavljajo najhitrejšo
železniško povezavo med krajema. Bolj kot frekvenčnost (število povezav) je problematična
dolgotrajna vožnja, saj potniški vlak potrebuje kar 2 uri in 45 minut, regionalni 2 uri in 20
minut, ICS pa 1 uro in 45 minut (Vozni redi, 2015). Zaradi številnih gradbenih in vzdrževalnih
del na progi imajo vlaki pogosto zamude, s čimer se še zmanjšuje zanimanje za vožnje z vlakom.
Skozi občini Bohinj in Bled poteka Bohinjska železnica, ki ima velik kulturno-zgodovinski
potencial. Tako na poti med Novo Gorico in Jesenicami preči Blejski vintgar (najvišja točka
odseka, 576 metrov), Bohinjski predor (najdaljši železniški predor v Sloveniji, 6372 metrov),
reki Bača in Soča, Solkanski most (85 metrov dolg lok; največji kamniti most iz rezanega kamna
na svetu). Posebnost v slovenskem merilu predstavlja Bohinjska železnica tudi zaradi
avtovlaka, ki povezuje Most na Soči in Podbrdo na primorski strani ter Bohinjsko Bistrico na
gorenjski. Dnevno pot opravi šest vlakov (Avtovlak, 2015). Med turisti je zaznati zanimanje za
potovanje po Bohinjski železnici, vendar je povečanje števila vlakov problematično zaradi
velikih vzponov v obeh smereh in vijugaste trase proge, kar zmanjšuje dovoljeno dolžino in
težo vlakovnih kompozicij. Rešitev bi predstavljala elektrifikacija proge in povečanje osnega
pritiska, vendar pa do sedaj v tej smeri ni bilo nobenih opaznejših premikov (Košir, 2010).

52

4. UPRAVLJANJE TRAJNOSTNE MOBILNOSTI
4.1. Primeri dobre prakse
V naslednjem poglavju so predstavljeni primeri dobrih praks trajnostne mobilnosti iz Evrope
in tudi Slovenije (Logarska dolina). Ker se magistrsko delo osredotoča na urbana in turistična
območja, so tudi primeri dobre prakse izbrani iz teh območij. Primer dobre prakse urbane
mobilnosti predstavlja avstrijsko mesto Gradec, turistične mobilnosti pa Werfenweng. Poleg
teh dveh bosta kot primera dobrih praks predstavljeni še južnotirolska dolina Vinschgau, ki je
znana po obuditvi železniškega prometa, in občina Chamois (dolina reke Aoste, Italija), ki je
dostopna samo po žičnici (prepoved avtomobilov). V izbiro teh dobrih praks so bili zajeti
različni vidiki trajnostne mobilnosti, ki lahko predstavljajo tudi vzor in navdih za slovenske
kraje.
 Gradec
Gradec, 2. največje avstrijsko mesto, je eden začetnikov uvajanja trajnostne mobilnosti v
srednji Evropi. Do 70. let prejšnjega stoletja je bil tipično avtomobilom prijazno mesto. Leta
1961 so sprejeli dokument, ki je predvidel izgradnjo številnih cest, hkrati pa je prednost, ki so
jo dali avtomobilu, povzročila tudi ukinitev trolejbusa in zmanjšanje prog tramvaja. Vse večja
zasedenost mestnega prostora z avtomobili je vodila k vse večji onesnaženosti zraka in
obremenjenosti s hrupom, ki ga prinaša avtomobilski promet. Začetki upravljanja mobilnosti
segajo v leto 1976, ko je izšel dokument z naslovom Koncept razvoja mesta Gradec (avstr.
Stadtentwicklungskonzept, kratko STEK). V njem se razvojna problematika naraščajočega
prometa obravnava sistematično: in sicer kot del splošnega razvojnega koncepta. V
dokumentu je izpostavljeno, da ima kakovost življenja prednost pred prometom, razvoj
prometa pa mora slediti minimalnim vplivom na okolje in razvoj funkcionalno členjenega
prometa (Lep, 2010). Že pred izdajo koncepta je bilo moč opaziti določene premike v uvajanju
mehke mobilnosti. Tako so bila že v začetku 70. let prejšnjega stoletja določena območja za
pešce, kasneje pa je bila vzpostavljena še modra cona. Potem (leta 2006) je bila modri coni
dodana še zelena cona (parkirišča na obrobju mesta, namenjena zlasti dnevnim migrantom)
(Stranzer, 2010). V začetku 80. letih prejšnjega stoletja so uredili omrežje za kolesarje, hkrati
pa so postavili urejene prostore in drugo infrastrukturo za parkiranje in varno zaklepanje koles.
Po začetni ureditvi kolesarskega prometa in območij za pešce (program Peš in kolesarska
omrežja) je sledilo urejanje in postopno favoriziranje javnega potniškega prometa. Že leta
1978 je bil imenovan odbor za pripravo enotne vozovnice oziroma integriranega sistema JPP
za Gradec in okolico. Po letu 1985 pa je sledil obsežni projekt k spodbujanju JPP, v katerem je
bil glavni motiv časovna konkurenčnost javnega prometa osebnemu avtomobilu. Vpeljani so
bili rumeni pasovi, nove in podaljšane ter nočne proge. Hkrati pa so primestna območja z
mestnim središčem povezali z železnico (Lep, 2010).
Leta 1991 je sledil naslednji večji projekt, imenovan Tempo 30/50, ki se je osredotočil na
površinsko umirjanje prometa. Projekt je bil osredotočen na hitrost vožnje po graških ulicah.
V 80 % (802 km) velja v mestu omejitev 30 km/h. Na ostalih 20 % pomembnejših cest (194 km)
je omejitev 50 km/h. Vzrok vzpostavitve nižje omejitve hitrosti je namenjen varnosti in
kakovosti življenja. Projekt je moč oceniti kot zelo uspešen, saj se je smrtnost precej zmanjšala.
Možnost za nesrečo s smrtnim izidom se je zmanjšala za 90 %. V prvih dveh letih se je število
nesreč zmanjšalo za 24 %. Zmanjšale so se emisije izpušnih plinov (čeprav ne za veliko) in
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obremenjenost s hrupom – s tem pa se je izboljšala kakovost življenja lokalnega prebivalstva.
Uspešnost projekta potrjujejo tudi številne študije: te izpostavljajo, da je bila sprva projektu
naklonjena le polovica občanov, leta 2001 pa že 80 % (Stranzer, 2010).
V zadnjih desetih letih je bilo veliko dela opravljenega zlasti na projektih P+R. Sprva so bile
vstopne točke razprešene v regiji, v zadnjih letih pa so jih začeli postavljati tudi na obrobju
mesta. Hkrati so za voznike namenili že omenjene zelene cone. Cene parkiranja niso visoke,
tako da časovno daljše parkiranje ni prevelik strošek. Na obrobju mestnega središča so uredili
tudi podzemne garaže, še posebej v bližini večjih trgovin, s čimer niso negativno vplivali na
promet v trgovinah v ožjem mestnem središču (Stranzer, 2010).
Čeprav je bil že leta 1978 imenovan odbor za pripravo enotne vozovnice oziroma integriranega
sistema JPP za Gradec in okolico, je projekt resnično zaživel šele leta 1994 z implementacijo
integriranega javnega potniškega prometa. V praksi pa je končno zaživela enotna vozovnica
(Verkersverbund). Ta projekt je bil kasneje (2007) vzorčni primer za celotno regijo (dežela
Štajerska) (Lep, 2010). Tako je v enotno vozovnico vključeno območje veliko 16000 km2 z 1,2
milijoni prebivalci. K projektu je pristopilo 535 občin in 63 prevoznih podjetij, ki servisirajo 500
prog s 7500 postajališči. Že leto po vzpostavitvi enotne vozovnice se je število potnikov
povečalo za 16 % (Stranzer, 2010).
Mestne oblasti vseskozi vzpodbujajo proces vključevanja občanov – na primer projekt, da
mestne četrti same pripravijo vizijo trajnostne mobilnosti. Hkrati pa je pomembno tudi
vključevanje invalidnih oseb v programe trajnostne mobilnosti in prilagoditev voznega parka
(nizkopodni avtobusi ...). Leta 2006 so še poostrili omejitve glede osebnega prometa – na
določenih odsekih na avtocestah so zmanjšali hitrost na 100 km/h, na regionalnih cestah zunaj
naselij pa na 80 km/h (Lep, 2010).
Za uvajanje mehke mobilnosti so značilni zlasti dolgi procesi od načrtov do realizacije, razvoj
prometne politike je potekal počasi, vendar vseskozi s kontinuiteto. Tako že od 70. let ni
posegov v širitev cestne infrastrukture – Gradec še sedaj nima svoje obvoznice. V zadnjem
času je moč zaslediti celo zmanjšanje kapacitet cest. Sami ukrepi mehke mobilnosti so mehki,
za vsako omejitev za osebni promet se ponudi alternativa v javnem prometu. Vsekakor pa je
potrebno poudariti, da za vsem stoji javne finance. Tako je vse lažje, saj se vsakemu projektu
posvetijo temeljito, obenem pa procese načrtovanja prometne politike ne vodijo t. i.
»infrastrukturci«. Pomembno je tudi to, da se v splošnih razvojnih programih promet
obravnava prednostno, hkrati pa se ne osredotočajo samo na prometni razvoj mesta, temveč
celotne regije (dežela Štajerska) (Lep, 2010). Trud mestnih oblasti so poplačale tudi številne
nagrade, ki jih je mesto dobilo zaradi uvajanja mehke mobilnosti. Tako je bilo mesto med
drugim leta 1996 prejelo nagrado evropskega trajnostnega mesta (European Sustainable City
Award) in leta 2008 CIVITAS mesto leta (CIVITAS City of the Year) (Stranzer, 2010). Vsekakor
je primer mesta Gradec lahko velik vzor tudi slovenskim mestom, zlasti v tem, da je v projekte
vključena tako lokalna oblast kot tudi lokalno prebivalstvo. Pomembno je tudi dejstvo, da se
trajnostna mobilnost ne usmerja samo v omejitev osebnega prometa, temveč se ponuja tudi
kakovostna alternativa, t. j. cenovno in časovno ugoden potniški promet, vse to pa spremlja
tudi vsa spremljajoča infrastruktura (npr. parkirišča itd.).
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Graf 12: Delež potovanj glede na prometno sredstvo v Gradcu
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Modal split za mesto Gradec v zadnji tridesetih letih kaže na povečanje uporabe JPP in kolesa
kot enega od načinov potovanja. Uporaba avtomobila je rasla do leta 2004, v zadnjem
desetletju pa upada, v tem se tudi kaže uspešnost mestne politike pri vpeljevanju ukrepov
trajnostne mobilnosti. Prav zaradi tega je Gradec primer dobre prakse in primeren zgled za
slovenska mesta, zlasti za Ljubljano in Maribor. Potrebno je še poudariti, da je delež
avtomobilov v izbiri potovanja že v osemdesetih letih precej nižji kot v Sloveniji, kjer je še sedaj
delež predstavlja več kot 60 %.
 Werfenweng
Vzorčni primer dobre prakse trajnostne prometne ureditve je avstrijska alpska vasica
Werfenweng, ki je bila večkrat nagrajena za uspešno izvajanje koncepta mehke mobilnosti
(Pirc, 2007, str. 29). Občina Werfenweng je prav tako tudi članica mednarodne mreže Alpski
biseri, ki povezuje turistične kraje z mehko mobilnostjo (Götz, 2007, 217). Vasica leži na 1000
metrih nadmorske višine, v dolini pod gorsko verigo Tennengebirge, 45 km južno od Salzburga.
Glavna dejavnost, s katero se ukvarja manj kot 1000 vaščanov, je turizem, ki že od leta 1998
temelji na konceptu mehke mobilnosti (Pirc, 2007, str. 29). Glavna usmeritev trajnostnega
turizma je oblika turizma brez avtomobila. Razlog za usmeritev v tako trajnostno obliko je bilo
spoznanje, da lahko le čisto in zdravo okolje pritegne turiste v naselje. Promet pa s svojimi
vplivi (onesnaževanje, hrup, gneča, raba zemljišč – ceste, parkirni prostori) negativno deluje
na okolje, še posebej na ranljiv alpski prostor (Alpski signali ..., 2007, str. 123). Turizem brez
avtomobila tako te vplive izniči, turistom in tudi domačinom pa ponuja možnost
kakovostnejšega bivanja z manj onesnaženim zrakom, manjšo gnečo in pa tudi manjšim
stresom. Koncept mehke mobilnosti deluje na principu ključa SAMO – SAnfte MÖbilität. Ključ
SAMO dobijo obiskovalci vasi v zameno za svoje avtomobilske ključe, dobijo pa jih tudi tisti, ki
se v Werfenweng pripeljejo z vlakom. S ključem imajo dostop do vseh alternativnih prevoznih
sredstev (vozila na električni pogon, kolesa, konjska vprega). To pa ni edina ugodnost ključa
SAMO, saj jim ta omogoča tudi brezplačno avtobusno vožnjo na bližnjo železniško postajo, ki
je od Werfenwenga oddaljena 14 kilometrov in na izlete po okolici (Pirc, 2007, str. 30). Akciji
so se množično priključili tudi domači turistični delavci, saj v njej sodeluje skoraj 80 % hotelirjev
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(Götz, 2007, str. 217). Več kot desetletje uvajanja koncepta mehke mobilnosti je prineslo
določene rezultate. Med leti 1997 (leto pred začetkom uvajanja turizma brez avtomobila) in
2004 se je število nočitev povečalo za 29 %, za 28 % pa se je povečalo tudi število turistov, ki
kraj obiščejo z vlakom. Po drugi strani pa so se zmanjšale emisije škodljivih snovi in hrup.
Koncept mehke mobilnosti pa ni namenjen le obiskovalcem, ampak tudi domačinom. V
središču kraja nameravajo zgraditi parkirno hišo, v kateri bi domačini pustili svoje avtomobile
in jih uporabili le v primeru daljših voženj. Prav tako v občini spodbujajo domačine k nakupu
električnih avtomobilov (Pirc, 2007, str. 31).
 Vinschgau
Dober primer obuditve javnega železniškega prometa je vinschgauska železnica v provinci
Bolzano/Bozen. Nekoč skorajda pozabljena dolina je s preureditvijo in modernizacijo
železniške proge znova zaživela. Progo med krajema Bolzano in Mals so italijanske železnice
zaradi racionalizacije ukinile. Ko je bila ponovno odprta, je že po treh letih presegla vsa
pričakovanja glede števila prepeljanih potnikov. Leta 2007 je bilo tako prepeljanih dva milijona
potnikov, kar je za tretjino več, kot so sprva upali in napovedovali. S tem se je precej zmanjšala
obremenjenost na cestah, na katerih so se na višku sezone vile dolge kolone avtomobilov. Prav
tako so se znižale količine izpušnih plinov in obremenjenost s hrupom. Vinschgauska železnica
slovi tudi po svoji urejeni infrastrukturi in točnosti vlakov, kar je za Italijo precej nenavadno.
Vzrok za točnost je v avtomatskem upravljanju vlakov in tirov. V kraju Merano je elektronska
postavljalnica, od koder skrbijo za tire, razpeljave, prehode in signale. Tako je vinschgauska
železnica dokaz ne samo za prebivalce tega območja in turiste, ampak tudi za druge alpske
pokrajine, da lahko železnice predstavljajo resno konkurenco oziroma trajnostno alternativo
cestnemu prometu (Götz, 2009).
 Občina Chamois
V majhno občino Chamois (200 prebivalcev) je vključenih več vasi v italijanski dolini reke Aosta
pod goro Matterhorn. Središče občine predstavlja istoimenski kraj, ki leži na 1815 metrih
nadmorske višine. Kraj ni dostopen z avtomobili, saj je z dolino povezan le z žičnico nihalko.
Gre za edino italijansko občino, ki ni dostopna z avtomobilom. Tako obiskovalci svoje
avtomobile pustijo v dolini ali v bližnjih mestih in se do izhodiščne točke povzpnejo peš,
prikolesarijo ali uporabijo žičnico nihalko. Edina cesta, ki vodi do kraja, je namenjena le
kmetijskim in gospodarskim vozilom. Po kraju se obiskovalci lahko prevažajo z električni
avtomobilo, kolesi ali kolesi z elektromotorji. Glavna panoga občine je poleg kmetijstva tudi
turizem, tako zimski (smučanje) kot poletni (kolesarjenje, pohodništvo in gorništvo, letenje z
jadralnim padalom). Od leta 2006 je kraj Chamois član Alpskih biserov. Leta 2012 se je Chamois
povezal s sosednjo vasjo La Magdeleine in se tako od takrat skupno promovirata znotraj
združenja. Kraja sta med seboj povezana s planinsko in kolesarsko potjo. Sodelujeta pa tudi
pri pripravi kulturnih in športnih prireditev. Pomembna inovacija k turistični ponudbi je tudi
virtualna mobilnost, saj je od leta 2007 v Chamoisu na voljo brezplačno, javno širokopasovno
internetno omrežje (Alpski biseri, 2015).
 Logarska dolina
Logarska dolina, ledeniška dolina v Kamniško-Savinjskih Alpah, predstavlja primer dobre
prakse v Sloveniji. Že leta 1987 je takratna občina Mozirje območje doline zavarovala kot
krajinski park. Zaradi pomanjkanja denarja in slabega nadzora nad parkom občina ni bila
sposobna skrbeti za park. Tako je skrb zanj dodelila podjetju, ki so ga sestavljali domačini –
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deset družin (bivajočih v Logarski dolini) in lastnica hotela Plesnik (odprt že od leta 1937),
predstavnika turističnega društva Solčava (v občino Solčavo spada Logarska dolina) in dve
podjetji (lastnici počitniških hiš) so leta 1992 ustanovili podjetje Logarska dolina, d.o.o.
Podjetje se je takoj lotilo nalog, sprejeli so številne ukrepe za ureditev razmer. Ena od prvih je
bila sanacija doline. Logarska dolina je zaradi svojih naravnih lepot, predvsem slapa Rinke,
privabljala veliko število turistov, kar je pomenilo vedno večjo obremenjenost prostora z
avtomobili. Dolina je tako postala eno samo veliko parkirišče. Prav tako so se začela širiti
neurejena odlagališča odpadkov, na travnikih so se pojavila kurišča, ljudje pa so hodili zunaj
označenih poti. Da bi v prihodnje prekinili z do okolja neprijaznim razvojem doline, so se
odločili za bolj načrtovan razvoj. Rešitev je bila nekoliko sporna, v Sloveniji pa tudi pionirska. Z
uvedbo vstopnine so poskusili umiriti naval avtomobilov (Götz, 2007, str. 60). Vstopnina za
park danes znaša 7 evrov za avtomobile, 8 evrov za kombije, 25 evrov za avtobuse in 5 evrov
za motorna kolesa. Vanjo pa so vključene številne ugodnosti, poleg parkirnine je v ceno
vključen ogled znamenitosti, turistični letaki in brošure ter uporaba rekreacijskih prog.
Obiskovalci, ki vstopijo v park brez motornega vozila – peš, s kolesom, električnim vozilom –
so vstopnine oproščeni (Prašnikar, Ogrin, Dovečar, 2010; Krajinski park Logarska dolina, 2015).
Letno Logarsko dolino obišče več kot sto tisoč turistov, zaslužek od vstopnin pa znaša tretjino
proračuna podjetja, ostali dve tretjini prispevata država in Evropska unija s številnimi
subvencijami in drugimi finančnimi sredstvi (Götz, 2007, str. 61). Odgovorni v krajinskem parku
razvoj turizma vidijo v ekoturizmu. Največja želja je zmanjšati število avtomobilov. V ta namen
so pri vhodu v dolino že uredili tri parkirišča. Novih parkirišč ne nameravajo zgraditi, saj načrt
predvideva ustavljanje prometa v Solčavi in nadaljevanje poti proti Logarski dolini z
alternativnimi različicami (Prašnikar, Ogrin, Dovečar, 2010, str. 26). Park je dobitnik več
nagrad, med njimi tudi nagrade za projekt Prihodnost v Alpe s strani CIPRE. Nagrada pa ni
predstavljala le finančnega priliva v blagajno podjetja, ki upravlja park, ampak tudi
mednarodno veljavo (Götz, 2007, str. 62).
Prihodnji razvoj Logarske doline je v veliki meri odvisen od razvoja turistične infrastrukture v
Solčavi. Dolgoročni plan prometnega razvoja Logarske doline je zaprtje ceste v dolino in
preusmeritev osebnega prometa na javni potniški promet. Predvsem bi bilo potrebno povečati
javni potniški promet iz Solčave oziroma Celja do Logarske doline. Vendar se pri uveljavljanju
takšnega načrta pojavljajo številne težave. Kot prva je postavitev infrastrukture za mirujoči
promet. Solčava ima glede tega neugodno lego, saj se na tem območju dolina reke Savinje zelo
zoži, kar onemogoča umestitev opaznejše prometne infrastrukture v prostor. V Solčavi je
prostora le za približno sto vozil, kar je veliko premalo glede na obisk Logarske doline. V času
največjega obiska (1. maj in 15. avgust) se v dolino pripelje okrog 800 vozil. Druga težava so
domačini, ki nasprotujejo zaprtju ceste. Z zaprtjem bi se najverjetneje, vsaj sprva, zmanjšal
turistični obisk, kar pa bi bil za družine, ki se ukvarjajo le s turizmom, velik udarec (Prašnikar,
2012a). Realnejši korak k zmanjševanju prometne obremenjenosti je osveščanje javnosti o
alternativnih in trajnostnih oblikah prevozov. Primer tega je tudi Dan trajnostne mobilnosti v
Logarski dolini. Namen dogodka je bil osvestiti ljudi o oblikah trajnostne mobilnosti in tudi o
doživljanju Logarske doline brez osebnega avtomobila. Obiskovalci so imeli na voljo električna
kolesa in električne avtomobile, s katerimi so se lahko popeljali po dolini. Pohodniki pa so se
lahko udeležili vodenega pohoda po tematski poti. Za prevoz po dolini je skrbel tudi brezplačni
avtobus, ki je obiskovalce peljal od Solčave do konca doline (Prašnikar, 2012b). Tovrstni
prevozi bi morali postati stalna oblika, saj se le tako lahko osvesti javnost o nujnosti zmanjšanja
prometne obremenjenosti ne le Logarske doline, ampak tudi drugih slovenskih alpskih dolin.
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Ker je zaprtje ceste v bližnji prihodnosti skoraj nemogoče, je najbolje, da se takšna oblika
dneva trajnostne mobilnosti organizira večkrat letno z možnostjo tudi na vrhuncu sezone (1.
maj in mesec avgust). Kot rešitev se ponuja tudi možnost, da se predvsem obiskovalce iz bližnje
okolice (celjsko območje) poskuša preusmeriti na javni potniški promet, saj imajo do Logarske
doline najboljšo edino povezavo (avtobus Celje – Logarska dolina). Težje je na javni potniški
promet preusmeriti obiskovalce iz oddaljenih območij Slovenije in tujine.
4.2. Organizacije in združenja
 NETS – evropska iniciativa za mehko mobilnost v turizmu
NETS (Network for Soft Mobility) je organizacija, ki povezuje partnerje s področja
gospodarstva, prometa in turizma. Začetek organizacije sega v leto 1996, ko je avstrijsko
ministrstvo za okolje podprlo ustanovitev vseevropskega omrežja za trajnostno mobilnost v
turizmu. Hkrati pa to omrežje temelji tudi na projektu EU (Soft mobility in tourism destination),
ki je potekal v letih 1996 in 1997. Prvi partnerji, ki so se priključili organizaciji, so bili IG Sanfte
Mobilität (avstrijsko združenje za mehko mobilnost), GAST (skupnost švicarskih turističnih
krajev brez avtomobila) in IAKF (združenje za turizem brez avtomobilov na Bavarskem). Projekt
z naslovom Mehka mobilnost v turističnih destinacijah se je sprva odvijal v dvanajstih krajih iz
Avstrije, Nemčije in Italije. Cilji NETS so razvoj in vključitev mehke mobilnosti v turistično
ponudbo, zmanjšanje negativnih vplivov prometa in povečanje kakovosti življenja v turističnih
krajih. Natančneje – naloge so naslednje: podpiranje pešcev in kolesarjev, povečanje deleža
javnega prometa na destinacijah in na potovanju, promocija uporabe nizkoemisijskih
avtomobilov ter zaprtje mestnih središč in rekreacijskih območij za avtomobile. Poseben
poudarek je tudi na izobraževanju, izmenjavi znanj in izkušenj ter mednarodnem sodelovanju.
Organizacija združuje več različnih društev, organizacij, poleg že omenjenih še npr. CIPRA,
Alpski biseri itd. (NETS, 2015).
 Alpski biseri
Alpski biseri (Alpine Pearls) je mreža alpskih turističnih krajev, ki so uvedli mehko mobilnost in
se v ponudbi držijo načel inovativnega ekoturizma. Mreža je nastala na osnovi evropskega
projekta Alps Mobility II, ki je naslednik in nadgradnja uspešnega projekta Alps Mobility I iz
leta 2001. Pri tem projektu so partnerji iz Nemčije, Avstrije in Italije sodelovali pri razvoju
okolju prijazne mobilnosti. Cilji projekta so bili vzpostavitev prometne strategije na turističnih
območjih, vzpostavitev elektronskega informacijskega sistema in meddržavno sodelovanje pri
promociji trajnostnih oblik prometa. Po uspehu prvega projekta so leta 2003 zagnali še drugi
projekt, pri katerem so (kot že omenjeno) oblikovali tudi Alpske bisere. V začetku se je projektu
pridružilo 17 članic (turističnih krajev) iz Francije, Italije, Švice, Nemčije in Avstrije. Bistvo
povezovanja krajev je omogočiti potovanje po alpskem prostoru z uporabo okolju prijaznih
oblik prevoza: vlak, avtobus, nizkoemisijski avtomobil, kolo, hoja, ježa konjev. Po zaključku
projekta (2006) so se mreži priključili še novi člani, med drugim tudi občina Bled (kot edina
slovenska občina), ki je članica že od začetka leta 2008. Danes je v mreži 27 krajev, med njimi
so tako znane in množično obiskane turistične destinacije, kot so Arosa, Bled, Berchtesgaden,
Interlaken, kot tudi manjši in manj poznani kraji, kot sta Chamois in Mallnitz. Dobro delo mreže
pri uveljavljanju mehke mobilnosti v turistični ponudbi se odraža tudi v številnih nagradah, ki
so jih prejeli v času delovanja (Alps mobility, 2015).
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 GaST – skupnost švicarskih turističnih krajev brez avtomobila
Združenje deluje že od leta 1988 in povezuje osem turističnih krajev, ki jim je skupno, da so
avtomobili znotraj naselja prepovedani. Združenje skrbi za razvoj in promocijo teh krajev,
hkrati pa širi filozofijo o preživljanju počitnic bližje naravi, torej brez avtomobila. Vsak
turističen kraj izpolnjuje določene kriterije: dostopnost z javnim prometom, zagotavljanje
prevoza prtljage gostov, odsotnost avtomobilov znotraj krajev (izjema so ekološka vozila),
minimalno dopuščanje izjem, spodbujanje javnega prometa, informiranje gostov o prednosti
mehke mobilnosti. V združenje so povezani sledeči kraji Braunwald, Bettmeralp, Mürren,
Riederalp, Saas-Fee, Stoos, Wengen in Zermatt (GaST, 2013).
 CIPRA
CIPRA je mednarodna komisija za varstvo Alp, ki se že od leta 1952 zavzema za trajnostni razvoj
v Alpah, in je najpomembnejša nevladna organizacija za varstvo Alp, prav tako pa ima tudi
poseben položaj pri Svetu Evrope (Bizjak, 1997). Članice so alpske države Nemčija, Francija,
Italija, Lihtenštajn, Švica, Avstrija in Slovenija. Eden največjih uspehov CIPRE je sodelovanje pri
nastajanju Alpske konvencije (Ogrin, 2005, str. 262), saj je pred prenosom konvencije na
državne resorje za usklajevanje in spremljanje skrbela prav CIPRA (Bizjak, 1997). Cilji delovanja
CIPRE so prizadevanja za trajnostni razvoj alpskega območja in ohranitev kulturne pokrajine
Alp z njeno naravno in kulturno dediščino (Ogrin, 2005, str. 262).
Delovanje CIPRE sega v Sloveniji že v leto 1985. Leta 2000 se je preoblikovala v zavod in postala
nevladna organizacija, od 2004 pa deluje kot društvo. Cilji so prizadevanje za trajnostni razvoj
gorskih območij, ohranjanje naravne in kulturne dediščine ter gorske pokrajine, uveljavitev
Alpske konvencije kot krovnega dokumenta trajnostnega razvoja v Alpah, vplivanje na
oblikovanje lokalnih, regionalnih ter državne prostorske politike v gorskem svetu, spodbujanje
alpskega prostora k prehodu na nizkoogljično družbo, vzpostavljanje sinergij med deležniki
razvoja v slovenskem gorskem svetu, gradnja zaupanja in zavzemanje, da postane osrednja
okoljevarstvena organizacija za gorstva v Sloveniji ter širjenje ideje varovanja gorskih območij
na Dinarsko gorstvo (O društvu, 2012). CIPRA igra pomembno vlogo tudi pri opozarjanju
slovenske politike pri okoljskih temah in trajnostnem razvoju prometa s poudarkom na alpski
prostor (Ogrin, 2005, str. 263).
 Alpska borza za tranzitni promet
Alpska borza za tranzitni promet je tržni instrument, ki ga je predlagala švicarska organizacija
Alpska iniciativa, ki se zavzema za zaščito alpskih regij pred tranzitnim prometom. Alpska borza
za tranzitni promet pospešuje prenos tovornega prometa s cest na železnice, s čimer se bori
proti onesnaževanju zraka. Čezalpske vožnje tovornjakov želi omejiti z izdajanjem tranzitnih
pravic, s katerimi se lahko trguje na trgu. Ceno tranzitnih pravic določa povpraševanje, kar
pomeni, da alpska borza sledi zakonitostim tržnega gospodarstva (Alpski signali 6 ..., 2011, str.
86-87). Deluje v skladu z Alpsko konvencijo, ki podpira tržne pristope za nadzor prometa vse
dokler niso diskriminacijski. Upošteva tudi izhodišča evropske prometne politike, to so:
svobodna izbira prevoznih oblik, prepoved kvot in nediskriminacija (Alpska borza ..., 2012).
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Alpska borza se ravna po treh načelih (Alpska borza ..., 2012):




Določitev zgornje (okoljsko še sprejemljive) meje čezalpskih voženj tovornih vozil.
Alpske tranzitne pravice se dodelijo kot brezplačni bonus tovornim prevoznikom, ki
bodo prostovoljno uporabili železnico ali se prodajo ponudnikom, ki bodo ponudili
največ.
Alpske tranzitne pravice lahko koristijo njihovi lastniki ali pa jih prosto prodajo na trgu.

Pozitivni učinki Alpske borze za tranzitni promet so zmanjševanje pritiska na ceste, manj
stroškov gradnje in vzdrževanja velikih počivališč in parkirišč za tovornjake, zmanjševanje
zastojev na cestah, konkurenčnost železniškega prometa cestnemu. Alpska borza za tranzitni
promet je koristna za industrijo in zmanjševanje stroškov čakalnih časov v prometnih
zamaških. Za lastno delovanje sistem ne predvideva dodatnih javnih stroškov, sistem je
zanesljiv in učinkovit (Alpski signali 6 …, 2011, str. 87).
4.3. Projekti trajnostne mobilnosti
 URBACT
URBACT je program, ki povezuje mesta pri izmenjavi znanj in izkušenj o trajnostnem razvoju.
Naloga programa je tudi pomoč mestom pri inovativnem in trajnostnem razvoju na več
področjih – ekonomskem, socialnem in okoljskem. Začetek programa sega v leto 2002, ko se
je začel delovati URBACT I. Ta je trajal do leta 2007, ko ga je nasledil URBACT II. V času trajanja
drugega programa je bilo vanj vključenih 255 mest iz 29 držav. Program se je nato iz leta v leto
večal, trenutno poteka že tretje nadaljevanje (URBACT III.), združuje pa že 550 mest iz 29 držav.
URBACT III. bo deloval do leta 2020, znotraj tega pa bo potekalo 16 velikih projektov. Za
financiranje programa skrbi evropski sklad za regionalni razvoj, države članice EU, Norveška in
Švica, na voljo pa je več kot 96 milijonov evrov. Ključne prioritete URBACT III. so: oblikovanje
strategij in zakonodaje na področju trajnostnega urbanega razvoja ter njihova implementacija
v prostoru, razvoj in širjenje znanj ter dobrih praks na več ravneh odločanja (lokalna oblast,
javne agencije, zasebni sektor in družba/javnost). V Sloveniji se je programu pridružilo več
mest, in sicer Celje, Ljubljana, Ljutomer in Maribor. Projekti, pri katerih so sodelovali, so bili z
različnih področij, trajnostna mobilnost je bila ena od možnosti. Tako je občina Ljutomer
sodelovala pri projektu Active Travel Network, ki je bil namenjen zmanjševanju prometnih
zamaškov v majhnih in srednje velikih mestih, ki jih povzročajo avtomobili, običajno z enim
potnikom. Prebivalce partnerskih mest so želeli spodbuditi k pogostejši hoji ali kolesarjenju po
vsakdanjih poteh. Možnosti za preusmeritev ljudi od vožnje z avtomobilom k hoji ali
kolesarjenju je v majhnih in srednje velikih mestih zelo veliko, saj je približno polovica vseh
poti, ki jih ljudje opravijo z avtomobilom, krajša od 5 km. Poleg že omenjenega Ljutomera je
pri projektu sodelovalo še osem evropski mest (Weiz iz Avstrije, Skanderborg iz Danske, Serres
iz Grčije, Riccione in Novarra iz Italije, Sebes iz Romunije in Norderstedt iz Nemčije) in Univerza
v Gradcu. Glavni cilj projekta je bil odločevalce in načrtovalce prepričati, da sta za prostorsko
načrtovanje in mestni proračun hoja in kolesarjenje prav tako pomembna kot avtomobilski in
javni promet. Drugi pomemben cilj je bil vzpostavitev lokalnega akcijskega načrta na temo
nemotoriziranega prometa. S projektom so želeli partnerji dokazati, da lahko upravljanje
mobilnosti reši prometne zagate z relativno nizkimi stroški. Zagotoviti so želeli tudi finančna
sredstva za implementacijo vsaj dela lokalnega akcijskega načrta (URBACT, 2015).
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 CIVITAS
Projekt CIVITAS izhaja pobude Evropske komisije in poteka že od leta 2002. Njegovo
poimenovanje je izpeljanka iz besed CIty-VITAlity-Sustainability. Doslej so bili izpeljani trije
razpisi (CIVITAS Ljubljana, 2015):




CIVITAS I. (2002-2006), 5. okvirni raziskovalni program, sodelovalo 19 mest v štirih
projektih (Miracles, Tellus, Vivaldi in Trendsetter);
CIVITAS II. (2005-2009), 6. okvirni raziskovalni program, sodelovalo je 17 mest v štirih
projektih (Success, Caravel, Mobilis, Smile);
CIVITAS PLUS (2008-2012). 7. okvirni raziskovalni program, sodelovalo je 25 mest v
petih projektih (Elan, Archimedes, Mimosa, Modern, Renaissance).

Trenutno pa se je začel četrti projekt CIVITAS PLUS II., v sklopu katerega potekata dva projekta
z osmimi mesti (2MOVE2 in DYN@MO) (CIVITAS Ljubljana, 2015).
Cilj vseh projektov je preizkus inovativnih strategij v mestnem prometu, ki prispevajo k
uresničevanju evropskih politik na področju prometa, učinkovite rabe energije in alternativnih
virov v prometu ter varstva okolja. Evropska komisija stremi k izboljšanju kakovosti življenja
lokalnega prebivalstva, k okrepitvi gospodarstva z vzpodbujanjem trajnostnega mestnega
prometa in k povečanju alternativnih in okolju prijaznih oblik mobilnosti. Zato se je tudi
odločila za financiranje pobud; v času trajanja projekta je bilo investiranih že več kot 200
milijonov evrov. Med slovenskimi mesti je v projektih sodelovala Ljubljana, in sicer pri projektu
CIVITAS MOBILIS in CIVITAS ELAN. Pri prvem je imela status sledilnega mesta, pri drugem pa
je bila vodilno mesto (CIVITAS Ljubljana, 2015).
Prvi projekt, ki se je izvajal, je bil CIVITAS MOBILIS, pri katerem je bila Ljubljana sledilno mesto.
V projektu je sodelovalo pet mest, in sicer Toulouse, ki je bi tudi koordinator MOBILISA,
Benetke in Debrecen kot vodilni mesti ter Odense, ki je bil prav tako sledilno mesto. V času
projekta so se v Ljubljani izvajali trije ukrepi, in sicer (CIVITAS Ljubljana, 2015):




Čistejša goriva – uporaba 100-% biodizla kot goriva za avtobuse LPP: ugotovili so, da
zaradi prevelike porabe in visoke cene uporaba biodizla ni smotrna.
Promocija trajnostne mobilnosti s poudarkom na varnem kolesarjenju – organizirane
so bile delavnice in okrogle mize.
Vzpostavitev informacijskih točk in osveščanje o alternativnih gorivih.

Projekt MOBILIS se je zaključil leta 2009. Za Ljubljano so bile pomembne zlasti izkušnje, ki so
si jih pridobili pri vzpostavljanja ukrepov trajnostne mobilnosti v mestu in pri sodelovanju in
vodenju velikega in pomembnega evropskega projekta. Uporabili pa so jih lahko pri drugem
projektu CIVITAS ELAN (potekal je od septembra 2008 do oktobra 2012), kjer je bila Ljubljana
vodilno mesto. Skupaj z 10 partnerji je izvajala 21 ukrepov (17 svojih in 4 skupne ukrepe), ki
jih je sofinancirala Evropska unija v višini 5,5 milijona evrov. Namen projekta je bil razvoj
trajnostnega, čistejšega in energetsko varčnejšega prometnega sistema v petih evropskih
mestih (sodelovali so še Gent, Zagreb, Brno in Porto). Veliko pozornosti je bilo namenjene
razvoju uporabnikom prijazne, enostavne in varne rabe javnega prometa, kolesarjenju, hoji,
uporabi alternativnih virov energije in dostopnosti prometnih storitev. Temeljno vodilo
projekta, ki so si ga zadali v Ljubljani, je bila želja po vključevanju lokalnega prebivalstva v
oblikovanje skupne vizije mobilnosti v Ljubljani. Ukrepi, ki so se izvajali, so bili (CIVITAS
Ljubljana, 2015):
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visokokakovostni koridor javnega prevoza – širitev območij za pešce v mestnem
središču, uvajanje sistema P+R,
enotna vozovnica v javnem potniškem prometu (Urbana) in spletni portal (Google
Transit),
tehnološko napredni mestni avtobusi – 20 metanbusov in pet hibridnih minibusov,
prilagajanje storitev javnega prevoza glede na potrebe – javni prevoz na klic,
izboljšana varnost na mestnih avtobusih za potnike, zlasti za starejše – videonadzor na
avtobusih,
uvedba prikazovalnikov prihodov avtobusov,
zagotavljanje prednosti avtobusom v križiščih znotraj koridorja – z uvedbo neposredne
komunikacije med vozilom in križiščem s pomočjo naprav Zigbee, ki so nameščene na
210 avtobusih, imajo avtobusi prednost, če sistem zazna zamudo po veljavnem voznem
redu; tako se povečujeta potovalna hitrost in zanesljivost avtobusov,
izdelava sodobnega načrta trajnostne mobilnosti v mestu,
celovita kolesarska strategija – uvedba in označevanje novih pasov, namenjenih
kolesarjem, omogočanje varnega parkiranja koles (posebna parkirišča za kolesa), bolj
fleksibilen in ugoden sistem izposoje koles ter ustanovitev Kolesarske platforme
Ljubljana,
zmanjšanje dovoljene hitrosti na nekaterih območjih mestnega jedra na 30 km/h,
vsaj 10 % čistejših vozil za vozni park MOL – 6 hibridnih vozil Toyota prius (za mestne
inšpektorje), 50 koles (za mestno upravo in redarstvo), električni skuterji in električna
vozila javnega podjetja Snaga ter vozili Kavalir,
uporaba rastlinskega olja za pogon motornih vozil,
varne poti v šolo – razvoj interaktivnega načrta varnih poti v šole (zajema 46 osnovnih
šol in 4 vzgojno-izobraževalne zavode); izobraževanje učiteljev, prostovoljcev in
šolarjev o varnosti v prometu bo pomagalo preprečevati prometne nesreče na šolskih
poteh, katerih žrtve so otroci,
upravljanje in racionalizacija dostave blaga v mestu – optimizacija dostave blaga, s
čimer se bodo znižali stroški ter negativni vplivi na okolje in zdravje ljudi v mestu,
proučitev možnosti za uvedbo takse za vstop vozil v ožji center mesta – zgoščevalne
takse so uvedla že nekatera evropska mesta (npr. London, Stockholm),
strategija za razvoj elektromobilnosti v MOL – predvidena je vrsta ukrepov, namenjena
spodbujanju in promociji rabe električnih vozil v mestnem prometu; ukrepi posegajo
na področje prometne ureditve, izgradnje infrastrukture za polnjenje električnih vozil,
subvencioniranja rabe električnih vozil, investicij MOL v nabavo električnih vozil ter
promocijskih in informativnih dejavnosti MOL,
individualizirana mobilnostna kampanja in vključevanje javnosti – spremljanje
potovalnih navad in vzpostavitev MOB-i-LNICE – info točke za kakovostno mobilnost.

V sklopu CIVITAS deluje tudi CIVITAS Forum, ki je mreža mest, ki si prizadevajo za razvoj urbane
trajnostne mobilnosti, in vključuje več kot 200 evropskih mest, ki so že sodelovala v CIVITAS
projektih oziroma sledijo smernicam in politikam, ki jih promovira pobuda CIVITAS. V to mrežo
je že od leta začetka vključena tudi Ljubljana (CIVITAS Forum 2015, 2015).
Ljubljana je v letu 2015 gostila tudi letno konferenco CIVITAS Foruma, ki je najpomembnejša
evropska konferenca na področji trajnostne mobilnosti v mestih. Za gostiteljico konference je
bila izmed treh finalnih mest (v izboru sta bila še danski Odense in italijanska Reggio Emilia)
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izbrana predvsem zaradi napredka pri izvajanju ukrepov na področju trajnostne mobilnosti v
zadnjih letih. Tema konference je bila »Sharing the city« (Delimo si mesto), trajnostni urbani
razvoj kot pomembno gonilo v izgradnji dostopnega in za življenje prijetnega mesta (CIVITAS
forum 2015, 2015).
Slika 12 Znak konference CIVITAS Forum v Ljubljani

Vir: CIVITAS forum 2015,2015

 Zelena prestolnica Evrope
Na pobudo nekdanjega župana estonske prestolnice Talin, Jurija Ratasa, so 15 evropskih mest
(med drugim tudi Ljubljana), združenje estonskih mest in evropski komisar za okolje leta 2006
podpisali iniciativo za podeljevanje nagrade Zelena prestolnica Evrope (European Green
Capital). S tem želijo mesta vzpodbuditi k trajnostnem razvoju, skrbi za okolje in zagotavljanju
čim višje kakovosti življenja za lokalno prebivalstvo. Nagrajena mesta tako postanejo primer
dobre prakse in navdih za druga mesta pri trajnostnem urbanem razvoju. Mesta, ki so bila
nagrajena, so ugotovila, da jim je nagrada prinesla nekatere prednosti, in sicer: povečalo se je
število turistov, pozitivne objave v medijih, izboljšana podoba mest v javnosti, nova
zaposlitvena mesta, več financiranj za nove projekte in ugodne priložnosti za nadaljnje delo.
Kriteriji, ki se upoštevajo pri podeljevanju nagrade, so: prilagojenost na podnebne
spremembe, mestni potniški promet, skrb za okolje (narava in biodiverziteta), upravljanje z
vodo in odpadki, inovacije v razvoju itd. Uspešnost projekta se kaže tudi v vse večjem
sodelovanju mest, za glavno nagrado pa se jih poteguje že 40 (od tega 21 glavnih mest).
Nagrade podeljujejo od leta 2010, do sedaj pa so zmagala naslednja mesta: Stockholm,
Hamburg, Vitoria, Nantes, København in Bristol. Leta 2016 je Zelena prestolnica Evrope
Ljubljana, leta 2017 pa bo Essen (EGCA, 2015).
 Evropski teden mobilnosti
Cilj kampanje Evropskega tedna mobilnosti (ETM) je spodbujanje evropskih mestnih
administracij, da začnejo s spodbujanjem trajnostnih ukrepov na področju aktivne mobilnosti
in da spodbudijo prebivalce k razmišljanju o novih možnostih potovanj, ki predstavljajo
alternativo vožnjam z osebnim vozilom. Evropski teden mobilnosti je odlična priložnost
predstavljanja trajnostnih načinov potovanj in tudi izzivov, s katerimi se mesta soočajo na
področju spreminjanja vedenjskih vzorcev vseh prebivalcev in vsega, kar pripomore k
ustvarjanju napredka pri vzpostavljanju novih trajnostnih strategij za Evropo. Evropski teden
mobilnosti že od leta 2002 odpira vprašanja mobilnosti in mestnega urbanega prevoza, pa tudi
o izboljšanju zdravja in kakovosti življenja v mestih. Kampanja omogoča prebivalcem, da sami
raziščejo, kakšna je dejanska vloga mestnih ulic in najdejo konkretne rešitve, s katerimi bo
možno odpraviti oziroma omejiti glavne mestne težave, kot so onesnaženost zraka, ipd.
Lokalne mestne oblasti omenjeni teden izkoristijo, da preizkusijo nove trajnostne ukrepe na
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področju mobilnosti in prejmejo koristne povratne informacije, ki so jih predstavili prebivalci.
Zato je zelo pomembno, da se tednu pridružijo tudi lokalne interesne skupine in poskušajo
skupaj najti nove inovativne rešitve, kako zajeziti uporabo osebnih vozil, kako zmanjšati
emisije toplogrednih plinov in prašnih delcev ter preizkusijo nove tehnologije in načrtovalske
ukrepe. Vsako leto poteka ETM pod določeno kampanjo (in izvirnim sloganom), tako je bilo
letošnje leto namenjeno spodbudi Potuj raznoliko (ang. Do the right mix) in sloganom Izbiraj.
Spreminjaj. Združuj (ang. Choose. Change. Combine), glavni cilj pa je bil spodbujanje
večmodalnosti – povezovanje različnih oblik mobilnosti v enem potovanju, s poudarkom na
hoji, kolesarjenju in javnem prevozu. Hkrati pa je kot stalnica potekal tudi Dan brez
avtomobila, pri katerem so sodelujoče občine za vsaj en dan v letu zaprle mestno središče
(Evropski teden mobilnosti, 2015). V primeru izbranih območij je bilo mestno središče zaprto
na odsekih:




Ljubljana – zapora Slovenske ceste,
Maribor – zapora Koroške ceste,
Bled – zapora Ceste svobode.

Uspešnost ETM se kaže tudi v participaciji mest, poleg držav EU sodelujejo tudi mesta iz drugih
celin (Argentina, Brazilija, Kanada, Tajvan). Tako je na prvem ETM sodelovalo 320 mest (v
Sloveniji 26 občin), leta 2006 je število mest naraslo na 1870 (26 slovenskih občin), leta 2011
na 2264, pri zadnjem (leta 2015) pa je sodelovalo 1873 mest (60 slovenskih občin) (European
mobility week, 2015).
Organizatorji od leta 2013 podeljujejo tudi nagrado Evropskega tedna mobilnosti. Zanjo se
lahko potegujejo vsa mesta, ki se zavežejo, da bodo organizirala dan brez avtomobila kot del
svojih dejavnosti v Evropskem tednu mobilnosti in uvedla trajne ukrepe, ki trajnostno
mobilnost omogočajo in ohranjajo. Eno najpomembnejših načel Evropskega tedna mobilnosti
je namreč, da izboljšave potovalnih navad ne bi trajale samo sedem dni, ampak naj bi s
pomočjo trajnih ukrepov dolgoročno vplivale na kakovost življenja v mestih (Vuga, 2011, str.
9). Med zmagovalce se uvršča tudi Ljubljana, ki je edina osvojila nagrado dvakrat, in sicer leta
2003 in 2013. Vrstni red zmagovalcev po letih, ko so osvojili nagrado (2003–2014): Ljubljana,
Nantes, København, Leon (Španija), Koprivnica, Budimpešta, Gävle (Švedska), Almada
(Portugalska), Bologna, Zagreb, Ljubljana, Östersund (Švedska) (European mobility week,
2015).
 Dobimo se na postaji
Projekt Dobimo se na postaji je del dejavnosti Ministrstva za infrastrukturo in prostor na
področju integracije javnega potniškega prometa. Ukvarja se z izobraževanjem, informiranjem
in osveščanjem javnosti o pomenu javnega potniškega prometa. Ciljne skupine projekta so
otroci in vzgojitelji v vrtcih, osnovnošolci in dijaki z učitelji, študenti in uporabniki osebnih
avtomobilov. Operacijo je delno financirala Evropska unija iz Kohezijskih skladov
(Izobraževanje …, 2013, str. 1). Cilji projekta so bili (Dobimo …, 2011):





Približati vsebine trajnostne mobilnosti otrokom v vrtcih, učencem v OŠ, dijakom ter
študentom.
Oblikovati pakete gradiv za promocijo trajnostne mobilnosti med učenci in dijaki.
Usposobiti osnovnošolske in srednješolske učitelje oz. profesorje za promocijo
trajnostne mobilnosti med učenci in dijaki.
Izvesti dejavnosti na izbranih šolah in spodbujati prostovoljne dejavnosti šol.
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Spodbuditi rabo trajnostnih oblik mobilnosti skozi tekmovanja na šolah.
Vključiti vsebine trajnostne mobilnosti v šolske programe in izobraževanja.
Izpeljati široko ozaveščevalno-promocijsko kampanjo za JPP.
Sodelovanje z občinami na ravni obveščanja in informiranja o JPP.
Doseči prepoznavnost JPP kot blagovno znamko.

Vzpostavljenih je bilo še nekaj povezav znotraj projektnih dejavnosti in izpeljanih nekaj
dodatnih dejavnosti, ki niso bile predvidene v projektni nalogi, a so po mnenju koordinatorja
projekta izboljšale dosežke projekta (Izobraževanje …, 2013, str. 38):











Izdelava zbirke priročnikov o temi trajnostne mobilnosti – za vzgojitelje v razpisni
dokumentaciji ni bilo predvidenega priročnika (3 zvezki; vrtci, osnovne in srednje šole);
v fazi priprave in preizkusa vsebin, vključenih v priročnik ter drugih dejavnosti, je v
okviru projekta aktivno sodelovalo več kot 50 vzgojiteljev, 70 osnovnošolskih in 30
srednješolskih učiteljev.
Bela knjiga za javni potniški promet prihodnosti, ki povzema predloge, zbrane med
kampanjo za voznike avtomobilov.
Povezava kampanje za voznike avtomobilov in kampanje za študentsko populacijo
(povezovanje sorodnih aktivnosti, komuniciranje sorodnih sporočil znotraj obeh
kampanj), velik doseg kampanje.
Evalvacija kampanje za voznike avtomobilov (rezultati bodo znani po zaključku
projekta in bodo naročniku predani naknadno).
Točke za napredovanje, ki so jih s sodelovanjem v projektu lahko pridobili vzgojitelji in
učitelji.
Prenos dobrih praks s področja izobraževanja otrok o trajnostni mobilnosti iz tujine
(igri Beli zajček in Prometna kača).
Kampanja za študente (Facebook portal Brihtni potniki) in mobilnostni načrt za
Ekonomsko fakulteto kot odskočna deska za nadaljnje delo s študentsko populacijo
(koordinator UIRS je leta 2013 uspel s prijavo na IEE EU projektu PTP Cycle, ki se ukvarja
s študentsko populacijo in kolesarjenjem).
Združevanje aktivnosti projekta s sorodnimi dejavnostmi drugih projektov, predvsem
pri organizaciji izobraževalnih in ozaveščevalnih dogodkov, kar je zagotovilo večjo
odzivnost strokovne in splošne javnosti.

 TRAMOB
Osrednji projekt je zagotovo TRAMOB, ki je bil v magistrskem delu že omenjen, vendar bo
natančneje predstavljen v nadaljevanju. Mestna občina Maribor je v sodelovanju z Mariborsko
razvojno agencijo aktivno izvajala projekt TRAMOB – ukrepi za trajnostno mobilnost v mestu
Maribor, ki ga je delno financirala Evropska Skupnost iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Z omenjenim projektom so želeli izboljšati ali vsaj nekoliko umiriti trend slabšanja kakovosti in
učinkovitosti, ki sodijo na področje mobilnost v mestu Maribor. Glavne dejavnosti so bile
usmerjene na področje izboljšanja kolesarskega prometa in na izboljšanje kakovosti dostopa
in uporabe javnega potniškega prometa v mestu. Projekt in z njim predlagani ukrepi za
izboljšanje trajnostne mobilnosti so bili usklajeni tudi z zainteresirano strokovno javnostjo in
nevladnimi organizacijami, kot sta npr. Fakulteta za gradbeništvo Univerze v Mariboru in
Mariborsko kolesarsko mrežo. Izhodišča projekta so bila usklajena tudi s sprejeto resolucijo o
prometni politiki Republike Slovenije, ki med drugim zavezuje k zagotavljanju zadovoljive
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stopnje mobilnosti prebivalstva, ki mora temeljiti na uporabi v danih razmerah najbolj
primernega prometnega sistema. Cilji projekta so se še posebej nanašali na načela trajnostne
mobilnosti in izboljšanja kakovosti mestnega okolja. Pridobljena sredstva v okviru projekta
TRAMOB so bila za MOM zelo pomembna, čeprav ne zadostujejo za celovito ureditev
kolesarske infrastrukture v mestu in okolici. Pomenila so pomemben premik pri bolj
usmerjenem načrtovanju mobilnosti in prometne politike v Mariboru (Smart City Maribor,
2015).
Projekt TRAMOB je bil kombiniran projekt. Pri njegovi izvedbi je sodelovalo več občinskih
uradov in služb. Izvajal se je v štirih fazah, in sicer z dvema investicijskima ter z dvema
neinvesticijskima operacijama (Smart City Maribor, 2015):






Faza 1 - investicijski projekt: ureditev in vzpostavitev kolesarskih stez ter pešpotnih
povezav v centru mesta Maribor in vzorčno urejena prometna dostopnost do OŠ
France Prešeren.
Faza 2 - investicijski projekt: obnova in oprema prostorov za delovanje prvega Centra
za trajnostno mobilnost v Sloveniji.
Faza 3 - neinvesticijski projekt: izdelan celovit načrt trajnostne mobilnosti v mestu in
okolici oz. celostna prometna strategija.
Faza 4 - neinvesticijski projekt: aktivnost promocije in vzpostavljanja trajnostne oblike
prevoza na delo. Tukaj so izvedli pilotski projekt: izdelavo načrtov mobilnosti za večjo
javno ustanovo in ustanovo z razvejano mrežo izpostav oz. poslovalnic.
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5. UKREPI IN POLITIKE URBANE TRAJNOSTNE MOBILNOSTI
Spodbujanje in vpeljevanje trajnostne mobilnosti v izbranih mestih (Ljubljana in Maribor) je
relativno nov pojav, saj se trajnostna mobilnost v strateških občinskih dokumentih obravnava
predvsem zadnjih deset let (Preglednica 31). Za nadaljnji razvoj trajnostne mobilnosti bo
potrebno sodelovanje na različnih ravneh odločanja, pomembna pa bo tudi participacija
lokalnega prebivalstva, saj je trajnostna mobilnost namenjena prav njim. Z zmanjševanjem
prometne obremenjenosti mestnega prostora se bo izboljšala kakovost življenja in doživljanje
prostora. Prevelika navezanost na avtomobil se kaže tudi v poslabšanju zdravstvene slike
prebivalcev. Zaradi uporabe avtomobila tudi na manjše razdalje se je povečal delež ljudi s
prekomerno težo, hkrati pa se sorazmerno manjša tudi delež športno aktivnih. Raziskava o
športni in rekreativni dejavnosti je ugotovila, da v Sloveniji skoraj 60 % odraslih prebivalcev ni
športno dejavnih, slaba četrtina je dejavnih občasno, manj kot petina pa je aktivna vsaj dvakrat
tedensko (Prometna politika MOL, 2012, str. 11).
V nadaljevanju bodo predstavljeni izbrani ukrepi, projekti in aktivnosti trajnostne mobilnosti
po prometnih sredstvih.
5.1. Trajnostna mobilnost v strateških dokumentih
Dejansko se razvoj trajnostne mobilnosti (povečanje deleža JPP, kolesarjenja in hoje) v
strategijah, planih in programih omenja že dvajset let, vendar se cilji zaradi pomanjkanja
politične volje niso uresničevali. Problematično se zdi predvsem dejstvo, da se lokalna politika
velikopotezno loteva določanja ciljev, saj ti velikokrat niso povezani z realnim stanjem v
prostoru. Dejansko zastavljeni cilji, zapisani v dokumentih, niso uporabni, v kolikor se ne bodo
spremenile navade in razmišljanje ljudi. Za to je potreben čas, pomembne pa so zlasti
dejavnosti na področju izobraževanj ljudi o prednostih trajnostne mobilnosti in njihovih
pozitivnih učinkih na kakovost življenja. V zadnjem času se občini lotevata tudi izobraževanja
najmlajših (projekti varne hoje v šolo, promocija kolesarjenja itd.), saj je ključno, da se ideje
trajnostne mobilnosti približajo že najmlajšim.
Kot je bilo že omenjeno, sta MOL in MOM eni redkih občin v Sloveniji, ki sta že sprejeli Celostno
prometno strategijo. Prva jo je sprejela MOL, in sicer leta 2011, MOM pa ji je sledila leta 2013
(Plevnik, Mladenovič, 2014). CPS mesta Maribor je nastala v sklopu projekta TRAMOB –
izdelava načrta trajnostne mobilnosti v mestu in okolici. Metodologija dokumenta je temeljila
na rezultatih EU-projektov (PILOT, BULSTRIP in ELTIS Plus) in izkušnjah evropskih mest (iz
Avstrije, Velike Britanije, Švedske) pri strateškem načrtovanju mestnega prometa. Hkrati pa so
se oprli tudi na izkušnje slovenskih mest, ki so že pripravile strategijo (Ljubljana in Ljutomer)
(Lep in sod., 2015, str. 9). Natančnejši pregled posameznih ukrepov, zapisanih v strateških
dokumentih, bo vključen v analizo posameznih prometnih sistemov.
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Preglednica 31 Trajnostna mobilnost v občinskih dokumentih

Ljubljana
Maribor
 Dolgoročni plan občin in mesta
 Dodelava primarnega kolesarskega
Ljubljane za obdobje 1986–2000
omrežja v mestu Maribor (2000),
(1986),
 Strokovne podlage za optimizacijo
 Strategija razvoja vseh vrst prometa
javnega avtobusnega potniškega
(1994),
prometa v mestu Maribor (2001),
 Trajnostni razvoj Mestne občine
 Strokovne podlage za optimizacijo
Ljubljana (2002),
javnega avtobusnega potniškega
prometa v mestu Maribor,
 Uvajanje mestne prometne politike
nadgradnja urbanistične zasnove
(2005),
(2002),
 Regionalni razvojni program LUR

Urbanistična zasnova mesta Maribor
2007–2013 (2007),
(2004),
 Okoljska analiza in presoja
 Operativni program razvoja okoljske
prostorskega razvoja MOL v obdobju
in prometne infrastrukture za
1990-2015 (2007),
obdobje 2007–2013 (2007),
 Vizija Ljubljane 2025 (2007),
 Regionalni razvojni program
 Program varstva okolja za MOL 2007
Podravske razvojne regije 2007–
–2013 (2008) in 2014– 2020 (2014),
2013 (2007),
 OPN MOL – strateški in izvedbeni del
 Občinski program varstva okolja za
(2010),
Maribor 2008–2013 (2008),
 Celovita kolesarska strategija (2010);
 Strokovne podlage za ureditev peš
 Prometna politika MOL (2011),
cone v mestu Maribor (2008),
 Politika elektromobilnosti (2013),
 Lokalni energetski koncept MOM
 Trajnostna urbana strategija MOL
(2009),
2014–2020 (2015).
 Razvojni program za področje
parkiranja (2009),
 Prometna študija Maribor 2009
(2010),
 Strategija razvoja Maribora 2030
(2012),
 Celostna prometna strategija mesta
Maribor (2013),
 Kolesarska strategija mesta Maribor
2013–2030 (2013).
Vir: Prometna politika MOL, 2012; TRAMOB …, 2013
Občini sta se priprave CPS lotili različno, razlikujeta se predvsem v načinu podajanja ciljev. Tako
CPS za mesto Maribor za vsako prometno sredstvo poda nekaj ciljev (4–6), znotraj teh pa še
natančnejše ciljne vrednosti. CPS za Ljubljano (oziroma Prometna politika MOL) pa se manj
osredotoča na numerične napovedi (podani so samo deleži po prometnih sredstvih) in bolj na
ukrepe za uresničitev zastavljenih ciljev.
Cilj prometne politike MOL je do leta 2020 prerazporediti potovanja glede na prometno
sredstvo: tretjino vseh poti v mestu naj bi se opravilo peš in s kolesom, tretjino z JPP in taksiji
ter tretjino z osebnimi avtomobili. Za leto 2015 je bil izdelan načrt, da bi se 55 % vseh poti
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opravilo z avtomobilom, 26 % peš in s kolesom ter 19 % z JPP in taksiji. Za preverjanje
uspešnosti pri uresničevanju zastavljenih ciljev do leta 2020 so postavljeni tudi vmesni cilji, ki
naj bi bili preverjeni v letu 2015 (Prometna politika MOL, 2012, str. 15). Trenutno še ni bila
opravljena evalvacija in analiza dosedanjih rezultatov. Na MOL predpostavljajo, da jim ciljev
za leto 2015 ni uspelo v celoti doseči, trenutno razmerje je približno 59 % poti opravljenih z
avtomobilom, 28 % peš in s kolesom, 13 % pa z JPP in taksiji (Sopotnik, 2015).
Slika 13: Delež potovanj glede na prometno sredstvo v MOL
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5.2. Evropski projekti trajnostne mobilnosti
V nadaljevanju bodo predstavljeni najpomembnejši projekti, ki so se oziroma se še izvajajo v
občinah. Podrobnejši cilji in ukrepi, ki so se izvajali, bodo predstavljeni pri posameznih
prometnih sredstvih.
Preglednica 32: Evropski projekti trajnostne mobilnosti v MOL

Projekt
CIVITAS MOBILIS

Leto izvedbe
2005 – 2009

Glavne značilnosti
Cilj projekta je testiranje inovativnih strategij v
mestnem prometu, ki prispevajo k uresničevanju
evropskih politik na področju prometa, učinkovite
rabe energije in alternativnih virov v prometu ter
varstva okolja. Demonstracijski projekti združujejo
ukrepe prometne politike in tehnologije.
CIVITAS ELAN
2008 – 2012
Namen projekta je razvoj trajnostnega, čistejšega
in energetsko varčnejšega prometnega sistema v
petih evropskih mestih. Veliko pozornosti je
namenjene razvoju uporabnikom prijazni,
enostavni in varni rabi javnega prometa,
kolesarjenju, hoji, uporabi alternativnih virov
energije in dostopnosti "prometnih" storitev.
Champ
2011 – 2014
Glavni cilj projekta je bil izboljšava kolesarske
prometne politike, s čimer bi se izboljšali pogoji za
kolesarstvo, hkrati pa bi tako postalo bolj privlačno
in varno. Partnerska mesta v projektu so bila še
Orebro, Groningen, Burgos, Bolzano/Bozen,
Edinburgh in Kaunas. Projekt je bil sofinanciran iz
evropskega programa Intelligent Energy Europe.
Dunajski kolesarski 2013
Memorandum je na osrednjem kolesarskem
memorandum
dogodku, mednarodni konferenci Velo-City 2013
na Dunaju, podpisal podžupan MOL Janez Koželj
skupaj z drugimi župani in podžupani z Dunaja,
Bratislave, Københavna, Göteborga, Bregenza,
Prage, Adelaide, Stockholma, Münchna, Jihlava,
Nantesa, Gdanska, Budimpešte in Luksemburga. S
podpisom so se izbrane občine zavezale k
izboljšanju razmer za kolesarjenje in spodbujanju
te oblike mobilnosti.
Mobile 2020
2011 – 2014
S projektom so želeli spodbuditi premislek
procesov prostorskega in prometnega načrtovanja
v manjših in srednje velikih mestih v 11 državah
srednje in vzhodne Evrope. V te države želijo
prenesti
primere dobrih praks iz Nemčije,
Nizozemske, Danske, Italije in Švedske.
Vir: Projekt Champ, 2013; Bertoncelj, Kontić, 2014; Civitas Ljubljana, 2015; Mobile 2020, 2015
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Preglednica 33: Evropski projekti trajnostne mobilnosti v MOB

Projekt
TRAMOB

Leto izvedbe
2011 – 2013

Glavne značilnosti
MOM je v sodelovanju z Mariborsko razvojno
agencijo aktivno izvajala projekt TRAMOB - ukrepi
za trajnostno mobilnost v Mariboru, ki ga je delno
financiral Evropski sklad za regionalni razvoj. Z
omenjenim projektom so želeli izboljšati trend
slabšanja kakovosti in učinkovitosti kar zadeva
mobilnost.
PMinter
2011–2013
Cilj projekta PMinter je poglobitev razumevanja o
interakciji lokalnih in regionalnih emisij,
meteorologije, inštrumentov za vzdrževanje
kakovosti zraka in širjenjem škodljivih snovi s
pomočjo računalniške simulacije in meritev na
skupnem čezmejnem območju avstrijske Koroško
in Štajerske ter Maribora s severno Slovenijo. V
sklopu projekta je bila uvedena POC (pilotna
okoljska cona).
Pametno
mesto Od 2013
Projekt je bil ustanovljen z namenom aktiviranja
Maribor (v okviru
trajnostnega razvoja urbanega okolja in
projekta Upside)
spodbujanja inovativnosti v mestu Maribor ter
pilotnih projektov, ki bodo omogočili aktivnosti
pametnega mesta na področju vpeljave pametnih
storitev, tehnologij in izdelkov. Cilj pobude je
izvajati napredne projekte, ki bodo izboljšali
kakovost življenja na območju mesta Maribor in
širše regije ter spodbujali tehnološke, družbene in
organizacijske inovacije. Znotraj pobude potekajo
številni projekti na področju trajnostne mobilnosti
– brezplačen WiFi na avtobusih in postajah,
prikazovalniki prihodov avtobusov, Kolesodvor,
parkirišča in polnilnice za električne avtomobile …
Added Value
2007– 2011
Informiranje prebivalstva o uporabni vrednosti
alternativnih oblik prevoza, izdelane so bile
informativne table z načrtom kolesarskih poti,
pripravljene so bile različne delavnice in
izobraževanja ter brezplačna izposoja in servis
koles.
ELIPTIC
2015– 2017
Glavni namen je prenos dobrih praks na področju
elektromobilnosti v javnem prometu. Analiziranih
bo 23 konceptov iz 11 evropskih mest (raznolik
vzorec – metropolitanska središča (Barcelona,
London, Bruselj), srednje velika (Bremen, Gdynia,
Leipzig, Szeged) in manjša mesta (Eberswalde,
Lanciano)), ki imajo najbolje razvit sistem
elektrifikacije mestnega prometa.
Vir: TRAMOB …, 2015; Eliptic, 2015; Klinc, 2015; PMinter, 2015; Smart City Maribor, 2015
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5.3. Ukrepi na področju hoje
Hoja velja za osnovno prometno sredstvo. V obeh strategijah se zavzemajo za celovito
promocijo hoje, saj je ta zdrava, okolju prijazna in infrastrukturno nezahtevna oblika prometa.
V obeh mestih je mestno središče namenjeno le pešcem, izjeme predstavljajo le dostavna
vozila (v okviru predpisanega časa), v Ljubljani pešcona zavzema 21 ulic, v Mariboru pa 12
(Tašner 2010, str. 68-69). Hkrati pa mesti še nadaljujeta s politiko zapiranja mesta za osebni
promet, vendar so rezultati povsem nasprotni, saj je v Ljubljani prenova Slovenske ceste
uspela, v Mariboru pa prenova Koroške ceste ni uspela.
V Ljubljani so si zadali tudi vmesne cilje (do leta 2015). Glede hoje je njihov cilj, da do leta 2015
povečajo delež za 20 % ter širijo območje za pešce in skupni prometni prostor za 20 %. Poleg
tega so si tudi zadali, da bo do leta 2015 preurejena Slovenska cesta (kar jim je tudi uspelo),
nadaljevale se bodo ureditve nabrežij ob Ljubljanici in Gradaščici, območje za pešce se bo
razširilo, nekatere ulice bodo preurejene na način skupnega prometnega prostora. Vse
znamenitosti ter glavne mestne in državne ustanove bodo dostopne pešcem, poti do njih pa
bodo označene s smerokazi in zemljevidi (Prometna politika MOL, 2012, str. 19). Ukrepe na
področju hoje obravnava tudi projekt CIVITAS ELAN, v sklopu ukrepov so si na tem področju
zastavili za cilj še širitev območij za pešce – prenova mestnega središča (primer Slovenske
ceste) (CIVITAS Ljubljana, 2015).
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Preglednica 34: Ukrepi Prometne politike MOL na področju hoje

Cilj
Ukrepi
V centru bomo uredili pešcem prijazno
 nova ureditev Slovenske ceste,
mrežo ulic do vseh mestnih znamenitosti in
 širitev peš cone,
pomembnih ustanov.
 preureditve ulic po principu skupni
prometni prostor,
 širitev pločnika,
 novi prehodi za pešce in brvi,
 dvignjeni prehodi (križišča) za
pešce,
 novi drevoredi.
V stanovanjskih soseskah bomo skupaj z
 novi javni prostori nad skupinskimi
novimi skupinskimi garažami uredili trge in
garažnimi hišami v soseskah,
parke, preuredili bomo tudi dovozne ceste
 preureditve ulic po principu skupni
po načelu skupnega prometnega prostora.
prometni prostor v soseskah,
 500 novih obuličnih dreves na leto,
 preureditev javnega prostora v
soseskah,
 novi parki,
 ureditev peš poti v soseskah,
 izgradnja manjkajočih pločnikov in
prehodov v soseskah-naseljih,
 osvetlitev pešpoti.
Stanovalci sosesk bodo dobili varne poti do
 širitev con 30 km/h v soseskah,
parkov, šol, domov za stare, vrtcev, trgovin,
 izvajanje načrtov varnih šolskih poti
dnevnih centrov in postajališč LPP.
OŠ v MOL,
 taktilne poti za slepe, odprava ovir
za starejše in invalide,
 celovito fizično umirjanje prometa v
30km/h conah s fizičnimi ukrepi.
Vir: Prometna politika MOL, 2012, str. 18-22
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Preglednica 35: Cilji CPS za mesto Maribor

Cilj
Ciljne vrednosti
Zagotovitev pogojev, da
 20-% povečanje območij za pešce do leta 2018
bo večina prebivalcev
(izhodišče leto 2010),
lahko opravila velik del
 vzpostavitev zelenega koridorja iz mestnega središča
dnevnih poti peš.
do vznožja Pohorja do leta 2020,
 vzpostavitev prvega pilotnega območja celovitega
umirjanja prometa do leta 2017,
 vzpostavitev štirih novih območij celovitega umirjanja
prometa v stanovanjskih soseskah do leta 2020,
 prilagojenost infrastrukture osebam z zmanjšano
mobilnostjo v ožjem središču in zaledju do leta 2020.
Povečanje deleža hoje v
 15-% delež hoje med opravljenimi mestnimi potmi do
mestnih potovanjih in
2020 (11 % v letu 2002),
prisotnosti pešcev v
 25 % manj otrok, ki jih vozijo v šolo oziroma vrtec z
mestnem prostoru.
avtomobilom do leta 2020.
Povečanje
prometne
 zmanjšanje števila nesreč s poškodovanimi pešci za 50
varnosti in občutek
% in nič smrtnih žrtev do obdobja 2024–2026
varnosti pešcev.
(izhodiščno obdobje 2009–2011).
Spremljanje števila in
 podatkovna baza o obsegu in navadah pešcev do leta
navad pešcev.
2016, ki bo redno osveževana (na 2 leti).
Vir: TRAMOB ..., 2013, str. 60
CPS mesta Maribor na področju uveljavitve hoje predvideva naslednje ukrepe (TRAMOB …,
2013, str. 60):






izboljšanje obstoječe infrastrukture,
širitev območij za pešce,
omrežje pešpoti,
izboljšanje pogojev za načrtovanje,
promocija hoje in izobraževanje prebivalcev.

Zunaj peš cone je stanje infrastrukture še vedno pomanjkljivo (velja zlasti za Maribor),
problematične so fizične ovire (slabo stanje poti, pomanjkljiva osvetlitev, preozki pločniki,
visoki robniki itd.) in neurejena svetlobna signalizacija. Stanje je težavno še posebej na
območjih prometnic, saj primanjkuje mest za prehode, čakalni pasovi na semaforjih so
predolgi, hkrati pa je časovni interval za prečkanje prekratek. Poleg tega so ob prometnicah
pločniki za pešce in kolesarje pogosto združeni ali pa slabo ločeni. V prihodnje bo potrebno še
posebej posvetiti pozornost razvoju pešpoti, ki bodo v skladu z gostoto in smermi peš tokov.
Ključno vlogo pri večji vlogi hoje ima tudi izobraževanje, v te namene je bilo opravljenih več
dejavnosti, kot je npr. program varnih poti v osnovnih šolah, pri katerem otroke spodbujajo k
hoji v šoli, hkrati pa so potekale ureditve nevarnih con v samih šolskih okoliših (TRAMOB ...,
2013, str. 57-58).
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5.4. Ukrepi na področju kolesarjenja
Za razmah kolesarjenja imata obe mesti ugodne naravnogeografske značilnosti (uravnan
relief, primerno podnebje), hkrati pa so znotraj mesta razdalje kratke – v Ljubljani je iz središča
mesta mogoče v 15 minutah mogoče doseči skorajda vse lokacije, ki so znotraj obvoznice. Vse
to kaže na pravi potencial razvoja kolesarstva (Prometna politika MOL, 2012, str. 26).
Politika kolesarskega prometa se kaže tudi v vključitvi kolesarjenja v številne strateške
dokumente. V CPS sta si občini zadali predvsem nadaljnji razvoj kolesarske infrastrukture,
povečanje deleža kolesarjev in skrb za varnost.
Preglednica 36: Ukrepi Prometne politike MOL na področju kolesarstva

Cilj
Ukrepi
Zaposleni prebivalci bodo
 vzpostavitev neprekinjene in udobne mreže glavnih in
za 40 % več uporabljali
povezovalnih kolesarskih poti, označenih s smerokazi,
kolesa za prevoz na delo.
 odprava vseh nevarnih točk v kolesarski mreži,
 500 dodatnih zunanjih stojal za kolesa (ZSK) letno okoli
glavnih zaposlovalcev v mestu,
 širjenje mreže BicikeLJ,
 promocija mestnega kolesarjenja,
 vzpostavitev 3 pokritih kolesarnic na železniški postaji in
tržnici.
Dijaki in študentje bodo
 ureditev varnih kolesarskih poti,
za 50 % več uporabljali
 1000 dodatnih kolesarskih stojal (KS) na leto ob šolah in
kolesa za vožnjo do šol in
fakultetah,
fakultet.
 uvedba plačljivih parkirnih con v okolici izobraževalnih
ustanov,
 promocija mestnega kolesarjenja,
 ureditev kolesarskih žepov (bike box),
 postavitev (novih) semaforjev za kolesarje (manjši na
višini kolesarjev) s prednostno 3 sekundno fazo za
kolesarje,
 postavitev zunanjih, vidnih kolesarskih števcev.
Vir: Prometna politika MOL, 2012, str. 28-29
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Preglednica 37: Cilji CPS za mesto Maribor na področju kolesarstva

Cilji
Ciljne vrednosti
Zagotovitev pogojev za
 vzpostavitev rekreacijske kolesarske povezave oziroma
udobno,
varno
in
zelenega koridorja iz mestnega središča do vznožja
privlačno kolesarjenje v
Pohorja do 2020,
mestu.
 odpravljanje treh nevarnih ali črnih točk za kolesarje
letno od 2015,
 izgradnja oziroma označitev 1 km novih kolesarskih poti
letno od leta 2015,
 vzpostavitev prve od kolesarskih poti z zaledjem do leta
2015, ostalih treh pa do leta 2025,
 vzpostavitev celovitega kolesarskega omrežja do leta
2025, vključno s kolesarskimi vpadnicami in s ključnimi
povezavami v zaledje mesta.
Povečanje
deleža
 10-% delež opravljenih poti s kolesom med opravljenimi
kolesarjenja v mestnih
mestnimi potmi do 2020 (5-% v letu 2002),
potovanjih.
 25 % manj otrok, ki jih vozijo v šolo oziroma vrtec z
avtomobilom in 100 % več tistih, ki kolesarijo do leta
2020,
 povečanje deleža zaposlenih, ki na delo kolesarijo, za
100 % do leta 2025.
Povečanje
prometne
 zmanjšanje števila nesreč s poškodovanimi kolesarji za
varnosti in občutek
50 % do leta 2020 glede na povprečje v obdobju 2005–
varnosti kolesarjev.
2010.
Izboljšanje
javne
 zmanjšanje zaznave kolesarjev kot motnje v prometu
podobe
kolesarjenja
med prebivalci.
med prebivalci.
Spremljanje števila in
 podatkovna baza o obsegu in navadah kolesarjev do leta
navad kolesarjev.
2016, ki bo redno osveževana (na 2 leti).
Vir: TRAMOB …, 2013, str. 63
Ukrepi za uresničevanje zastavljenih ciljev so (TRAMOB …, 2013, str. 63):





izgraditev omrežja kolesarskih stez,
zagotovitev pogojev za varno parkiranje koles,
upravljanje kolesarjenja v mestu,
izboljšanje javne podobe kolesarjenja med prebivalci.

Kolesarska infrastruktura je gotovo bolje razvita v Ljubljani. V zadnjih letih so na tem področju
pripravili številne dejavnosti, ki bodo v nadaljevanju tudi predstavljene. V Mariboru je razvoj
kolesarstva nekoliko zaostal, zlasti problematična je urejenost kolesarske infrastrukture.
Potrebno pa je poudariti, da se v zadnjem času tudi v Mariboru izvajajo določeni projekti, ki
izboljšujejo stanje kolesarstva v mestu. Hkrati pa je Maribor zaenkrat edino slovensko mesto
s sistemom B+R (Kolesodvor; opisan v nadaljevanju). V Ljubljani je B+R zaenkrat samo v
načrtih, nameravajo pa v kratkem postaviti dva B+R prostora na Rudniku in v Črnučah.
Uspešnost Ljubljane se kaže tudi v tem, da je na MOL zaposlen koordinator za kolesarje, ki
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med drugim skrbi tudi za prijave in izvajanje evropskih projektov (Sopotnik, 2015). Maribor pa
tovrstne poklicne funkcije ne pozna (Klinc, 2015).
 Kolesarski promet v Ljubljani
Za razvoj kolesarstva je bil pomemben projekt CIVITAS MOBILIS, še močnejši zagon pa je razvoj
prejel s sodelovanjem pri projektu CIVITAS ELAN. V času projekta so bile na področju razvoja
kolesarstva predstavljene številne dejavnosti. Mednje se uvrščajo (CIVITAS Ljubljana, 2015):





sprejetje Celovite kolesarske strategije,
uvedena je bila funkcija občinskega kolesarskega koordinatorja,
ustanovljena je bila Kolesarska platforma Ljubljane,
razvoj interaktivne kolesarske karte na spletnem portalu Geopedia.

Maja leta 2011 je bil uveden sistem BicikeLJ, ki ga je MOL udejanila v sodelovanju z zasebnim
podjetjem Europlakat. Javno-zasebno partnerstvo, ki so ga izoblikovali (za obdobje 15 let),
prinaša obojestranske koristi, saj za sistem v celoti skrbi podjetje Europlakat v zameno za
oglaševanje na 220 oglasnih površinah. BicikeLJ je samopostrežni sistem mestnih koles, ki
vključuje 36 postajališč in 360 koles. Postaje so med seboj oddaljene od 300 do 500 metrov,
izjeme so le tri najnovejše postaje v BTC City in v Mercator Centru Šiška. Sistem izposoje poteka
z enotno vozovnico Urbana, prva ura izposoje je brezplačna, 2. ura stane 1 evro, 3. ura 2 evra
in vsaka nadaljnja ura 4 evre. Prvo brezplačno uro so uporabniki dobro sprejeli, saj je
brezplačnih voženj kar 98,4 %. Razlog za velik delež uporabe manj kot eno uro je tudi v velikem
številu postajališč, saj se lahko kolo pred iztekom brezplačne ure vrne in nato sposodi novo.
Analize pa so pokazale, da so razdalje v Ljubljani kratke in se zanje ne porabi več kot ena ura
vožnje. Sistem se je izkazal za uspešnega, saj ga uporablja vedno več ljudi, do leta 2014 so
zabeležili skoraj 2,5 milijonov izposoj koles. V prvem letu so s 401.830 izposojami presegli vsa
pričakovanja in tudi svoje vzornike (dunajski sistem Citybike). Že po letu in pol delovanja
sistema je bila dosežena milijonta izposoja. Za uvedbo projekta je MOL prejela posebno
priznanje Urban Visionary 2011 in nagrado Informacijska jagoda za najboljši dosežek na
področju informacijske družbe v letu 2011/12 (Jamnik, 2014, str. 21).
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Slika 14: Število izposoj BicikeLJ

Vir: Prebil, 2015
Poleg BicikLJ-a je za turiste in obiskovalce Ljubljane na voljo tudi Ljubljansko kolo Turizma
Ljubljane. Najem je nekoliko dražji, saj stane dvourni najem 4 evre po drugi strani pa je za
imetnike Turistične kartice Ljubljane štiriurni najem brezplačen (Ljubljansko kolo, 2015).
V letu 2011 se je Ljubljana priključila projektu CHAMP, pri katerem so sodelovali še Orebro,
Groningen, Burgos, Bolzano/Bozen, Edinburgh in Kaunas. Projekt je bil sofinanciran iz
evropskega programa Intelligent Energy Europe. Glavni cilj projekta je bil izboljšava kolesarske
prometne politike, s čimer bi se izboljšali pogoji za kolesarstvo, hkrati pa bi postalo bolj
privlačno in varno. Vsako partnersko mesto se je v času trajanja projekta zavezalo k izvedbi
vsaj dveh ukrepov, navedenih v strategiji (Projekt Champ, 2013). V MOL so se na podlagi
analize urbanega kolesarjenja odločili za izvajanje dveh ukrepov: Hodim po stezi, kjer kolesariš
in Kolesarski letopis. Slogan Hodim po stezi, kjer kolesariš je bil del kampanje za povečanje
zavedanja o sobivanju med kolesarji in pešci. Ta ukrep so označili kot uspešen, saj so ga dobro
sprejeli tako lokalni prebivalci in oblast kot tudi mediji. Tovrstne kampanje pripomorejo k
poudarjanju pomena aktivnih prevoznih načinov. Kolesarski letopis naj bi ovrednotil
načrtovane in financirane kolesarske ukrepe s sistematičnim zbiranjem zanesljivih podatkov o
kolesarjenju ter s povratnimi informacijami o kolesarski politiki in možnostih. Ustanovljena je
bila delovna skupina, ki je sestavila minimalni nabor zbirnih podatkov (Bertoncelj, 2012):







štetje kolesarskega prometa,
kolesarska parkirišča,
kolesarska infrastruktura in vzdrževanje,
prometne nesreče, v katerih so udeleženi kolesarji,
podatki o deležu prevoznih načinov,
intervjuji in ankete za ocenjevanje zadovoljstva o kolesarskih razmerah med občani.
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Predpostavlja se, da bo ob urejeni infrastrukturi več prebivalcev uporabljalo kolo za potovanja
znotraj mesta. Zato je ključnega pomena, da se odpravijo nevarne točke, na katerih je
infrastruktura neprimerna (npr. Celovška cesta med Staro cerkvijo in Tivolijem – kovinski
količki na kolesarski stezi in robnik, ki ločuje steze za pešce in kolesarje) (Bertoncelj, 2010, str.
18). Posebno težavo povzroča neprimerna urejenost ožjega mestnega središča, saj je na
nekaterih ulicah kolesarjenje prepovedano oziroma okrnjeno. Znotraj pešcone v mestnem
središču je kolesarjenje dovoljeno, vendar mora biti hitrost prilagojena hitrosti pešcev. Hkrati
pa prihaja zaradi širjenja gostinskih lokalov na ulice do zmanjševanja prometnih površin in
pojava ozkih grl (Rokavec, 2013). Delno rešen in urejen primer je Slovenska cesta, ki je bila 40
let neprevozna za kolesarje (Bertoncelj, 2010, str. 18). Ob preureditvi na odseku med Šubičevo
in Gosposvetsko cesto se je promet za kolesarje sprostil, trenutno pa je v teku tudi ureditev
odseka med Šubičevo in Aškerčevo cesto.
Ob zgoraj navedenih ukrepih pa se še predvideva postavitev števcev kolesarskega prometa s
prikazovalniki števila kolesarjev, električne črpalke za polnjenje zračnic, polnilnice za
električna kolesa in mreža servisov za popravilo koles (Prometna politika MOL, 2012, str. 28).
Merjenje števila kolesarjev poteka na treh točkah (Dunajska cesta /števec/, Celovška in
Drenikova cesta). Med leti 2007 in 2013 je opazen rahel pozitiven porast in močna odvisnost
opravljenih poti od letnega časa in vremenskih razmer. Kolesarski promet poteka skozi celo
leto; največja stabilnost je v zimskem času, saj se število s kolesom opravljenih poti v treh
najhladnejših in snežnih mesecih komaj opazno povečuje. Na pogostost voženj s kolesom
imajo bolj kot nizke temperature vpliv drugi dejavniki, predvsem padavine in urejenost
infrastrukture, še posebej pozimi. V toplejšem obdobju, v t. i. kolesarski sezoni med aprilom
in oktobrom, so nihanja mnogo večja in izrazito pogojena z vremenskimi razmerami
(Bertoncelj, Kontić, 2014, str. 17).
Razvoj kolesarstva se kaže tudi v podaljševanju kolesarskega omrežja v mestu. Že leta 2014 je
na območju MOL omrežje obsegalo 206,4 km. V zadnjih letih so uredili številne nove steze,
npr. iz mestnega središča proti živalskemu vrtu in parku Tivoli, ki poteka na odseku parkirišče
pri bazenu–nadvoz nad Cesto 27. aprila. Steza je dolga 600 m in široka 3 m in povsem
asfaltirana, od parkovne površine pa je ločena z granitnimi kockami (Nova ..., 2014). Kljub
temu pa nekateri deli mesta še vedno niso ustrezno pokriti s kolesarsko infrastrukturo.
Preglednica 38: Kolesarsko omrežje v Ljubljani

Tip kolesarske proge
Javna pot za kolesarje in pešce
Javna pot za kolesarje
Kolesarski pas na pločniku
Kolesarski pas na vozišču
Kolesarska steza nivojsko ločena
Kolesarska steza ločena z oviro
Skupna dolžina
Vir: Bertoncelj, Kontić, 2014, str. 10

Dolžina (v km)
2,9
3,9
84,5
42,3
57,9
14,9
206,4

 Kolesarski promet v Mariboru
V podporo razvoju kolesarjenja je bila izdelana Kolesarska strategija mesta Maribor, ki je
natančno opredelila stanje in razvoj kolesarjenja v mestu (TRAMOB …, 2013, str. 62). V tem
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dokumentu je predstavljen prihodnji razvoj kolesarjenja v mestu in perspektive kolesarskega
prometa do leta 2030. Po metodologiji projekta PRESTO, ki mesta deli glede na stopnjo
kolesarskega razvoja, spada Maribor v najnižjo od treh kategorij, imenovano STARTERS (mesta
kolesarski začetniki). Glede na parametre, vključene v metodologijo, je bilo ugotovljeno, da je
mesto na začetni stopnji razvoja kolesarskega prometa (Kolesarska …, 2013, str. 6).
Preglednica 39: Kolesarski razvoj v MOM

Opaznost kolesarske kulture

Občutje

Načrtovanje in urejanje

Infrastruktura

Izziv
Največji pomen
Delež kolesarjev
Primeri mest
Vir: Kolesarska …, 2013, str. 6-7

Malo ljudi uporablja kolo. Večina uporablja
kolo le občasno in za rekreacijo.
Ljudje se ne počutijo varno. Kolesarili bi
pogosteje, če bi obstajala primerna
infrastruktura. Obstajajo močni pomisleki in
dvomi o smiselnosti uporabe kolesa.
Projektiranje cest je proavtomobilistično,
nepovezano, necelostno in točkovno.
Malo ali nič kolesarske infrastrukture. Veliko
kritičnih točk za kolesarje. Infrastruktura je
prvenstveno
prilagojena
pretočnosti
motornega prometa.
Omogočiti varno kolesarjenje in dati ljudem
občutek, da so kot kolesarji v prometu
upoštevani.
Varnost in neposredne povezave.
Manj kot 10 %.
Maribor, Dublin, Zagreb.

Zavest o pomembnosti kolesarjenja se odraža tudi v vključevanju kolesarjenja v razvojne
dokumente, tako na občinski kot tudi regijski ravni. Kolesarjenje je omenjeno v mnogih
pomembnih dokumentih, v njih so predstavljene glavne ugotovitve dejanskega stanja, hkrati
pa so podani tudi določeni cilji in ukrepi za razvoj kolesarjenja v mestu, občini in Podravski
regiji (Kolesarska …, 2013).
V zadnjem času je bilo na področju kolesarskega prometa pripravljenih nekaj dejavnosti, ki so
rezultat evropskih projektov in prenosa dobrih praks iz kolesarsko razvitih mest. Veliko dela je
bilo opravljenega na področju izboljšanja infrastrukture, še posebej v izboljševanju stanja
kolesarskih prog. Tako je bilo na novo označenih nekaj odsekov kolesarskih prog. Kjer to zaradi
pomanjkanja prostora ni mogoče, je bil uveden t. i. sharrow (shared lane marking, slov. skupna
prometna površina). Izraz se navezuje na ukrep, ki kolesarjem omogoča souporabo voznega
pasu, na način, da vozijo po sredini voznega pasu. Na ta način so vključeni v promet
enakopravno, skupaj z motornimi vozili. Sharrow je bil postavljen na odsekih, na katerih ni bilo
dovolj prostora za kolesarski pas na vozišču in tam, kjer so ob robu cestišča parkirišča. Primere
sharrowa na najdemo na Trgu Revolucije (v smeri proti Staremu mostu), v Orožnovi ulici in na
Slomškovem trgu, pa tudi drugod (Kolesarska …, 2013, str. 48; Klinc, 2015).
Za spodbujanje kolesarjenja bo potrebno hkrati z urejenimi kolesarskimi progami zagotoviti
tudi varno hranjenje in parkiranje koles, saj ta potrebujejo zaščito pred morebitnimi krajami
in vremenskimi vplivi. Poleg postavitve zadostnega števila stojal in parkirnih prostorov je
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inovativen ukrep tudi kolesodvor (prvi in tudi edini v Sloveniji), ki je postavljen v bližini glavne
železniške postaje. Primarno je namenjen uporabnikom B+R (bike and ride), ki se v Maribor
pripeljejo z vlakom ali avtobusom, nato pa pot po Mariboru nadaljujejo s kolesom. Kolesodvor
omogoča varno hranjenje kolesa, saj je elektronsko varovan. Sprva so bili kolesarji nezaupljivi
do njegove uporabe, saj je bil v prvih mesecih po postavitvi prazen: kmalu pa so začeli
razmišljati drugače. Po hranjenju koles se je začelo vedno večje povpraševanje, tako da na
MOM že razmišljajo o postavitvi novih kolesodvorjev. Koncept B+R je prenesen z Nizozemske,
pojavlja pa se tudi v drugih državah in mestih, ko so npr. Chicago, München, Los Angeles in
drugi (Klinc, 2015).
5.5. Ukrepi na področju JPP
Že večkrat je bilo v magistrskem delu omenjeno in z navajanjem konkretnih primerov
pokazano, da je urejenost JPP v Sloveniji še vedno na nizki ravni (glede na število prepeljanih
potnikov, število potniških kilometrov itd.). Kljub temu pa obstaja nekaj primerov dobre
prakse, hkrati pa se JPP v Sloveniji (kot natančneje v izbranih krajih) že posodablja in izboljšuje.
Dovečar (2012, str. 94) je v diplomski nalogi potrdil zastavljeno hipotezo, da je JPP med
slovenskimi občinami najbolj razvit prav v Ljubljani. Pri dokazovanju hipoteze se je oprl na
prometno povpraševanje (število prepeljanih potnikov), prometno ponudbo (število
prepeljanih kilometrov vozil MPP) in višino sofinanciranja občine v JPP. Na drugi strani je
mariborski JPP slabše razvit, vendar se tako kot pri drugih prometnih sredstvih stanje izboljšuje
predvsem zaradi uspešno izpeljanih evropskih projektov.
Šele z dobro razvitim JPP lahko v mestih računajo na zmanjšanje obremenjenosti z osebnimi
vozili. Za doseganje večje razvitosti so v CPS pripravili sklop ciljev, s katerimi bo lokalnemu
prebivalstvu na voljo moderen in zanesljiv JPP.
Preglednica 40: Ukrepi Prometne politike MOL na področju JPP

Cilj
Ukrepi
Z avtobusi LPP in vlaki se
 podaljšanje prog LPP v občine LUR,
bo na delo vozilo za 50 %
 prerazporeditev LPP prog s povezavami na P+R,
več dnevnih migrantov.
 uvedba dveh krožnih prog znotraj centra mesta,
 posodobitev voznega parka LPP,
 posodobitev postajališč LPP,
 širitev parkirnih con znotraj obvoznice.
V centru mesta bo
 razširiti trgovsko ponudbo in storitve po dostopnejših
nakupovalo 30 % več
cenah,
ljudi.
 boljše LPP-povezave ob nakupovalnih sobotah in ob
nakupovalnih dnevih v decembru.
Na množične prireditve
 uvedba posebne LPP vozovnice poleg vstopnice na
se bo z avtobusi LPP
množične prireditve nad 100 ljudi.
pripeljalo 50 % več ljudi.
 uvedba mobilnih načrtov za velike prireditve.
Vir: Prometna politika MOL, 2012, str. 36-38
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Preglednica 41: Cilji CPS za mesto Maribor na področju JPP

Cilji
Povečanje uporabe JPP.

Ciljne vrednosti
 povečanje deleža uporabe JPP za potovanja na delo JPP
iz 12 % (2002) na 20 % (2020),
 povečanje števila prepeljanih potnikov za 50 % v 2020 z
ozirom na leto 2010 (vključene vse vrste JPP),
 izboljšanje deleža abonentskih vozovnic v razmerju do
enkratnega prevoza.
Izboljšanje
ponudbe
 krepitev glavnih koridorjev in povečanje kakovosti
javnega prometa v
storitve glede frekvenc, četrtina mestnih prog z vsaj 7mestu.
minutno frekvenco do leta 2018,
 povečanje kakovosti storitve glede točnosti, zmanjšanje
zamud za 20 % do leta 2018 glede na leto 2013,
 povečanje pestrosti ponudbe JPP v občini prilagojene za
različne specifične situacije in skupine potnikov,
 izboljšanje konkurenčnosti osebnemu avtomobilu glede
potovalnih časov (na 5 tipičnih relacijah v mestu).
Izboljšanje integracije
 do leta 2018 100-% delež ponudnikov JPP, ki delujejo v
med različnimi sredstvi
MOM in so vključeni v enotno vozovnico
JPP ter JPP in drugimi
 vzpostavitev dveh P+R do leta 2015 in petih P+R do leta
prometnimi načini.
2018,
 10 % voznikov, ki prihaja iz zaledja mesta in od leta 2013
parkira v mestnem središču, uporabi P+R do 2018.
Izboljšanje dostopnosti
 80-% delež nizkopodnih vozil do leta 2018,
JPP za osebe, ki so manj
 100-% delež postajališč, prilagojenih slepim in
mobilne.
slabovidnim in opremljenih z oznakami v tujih jezikih do
leta 2020.
Izboljšanje podobe JPP.
 Izboljšanje zaznavanja JPP med prebivalci (rezultati
redne ankete o zadovoljstvu uporabnikov).
Vir: TRAMOB …, 2013, str. 66
Zastavljeni cilji v strategiji bodo doseženi s pripravo strategije razvoja JPP, povečanjem obsega
ponudbe in prenovo omrežja prog, ugodno cenovno politiko, izboljšanjem voznega parka,
podpori in dopolnitvi z drugimi prevoznimi načini (P+R, B+R) in vrstami JPP (mestni,
medkrajevni, posebni) (Lep in sod., 2015, str. 53-54).
Na področju javnega potniškega prometa se je v zadnjih letih zgodilo več sprememb in novosti,
saj se načela trajnostne mobilnosti vedno bolj vpletajo v ponudbo JPP. Pri tem so uspešnejši v
Ljubljani, saj so v zadnjih letih, tudi v sklopu projekta CIVITAS Elan, vpeljali številne novosti.
Tudi v Mariboru so opazne nekatere novost, ki pa jim še ne sledi opaznejše povečanje števila
potnikov. V nadaljevanju bodo predstavljeni nekateri ukrepi obeh občin.
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5.5.1. JPP v Ljubljani
 Sistem P+R
Namen P+R (ang. P & R) parkirišč je spodbuditi uporabo javnega potniškega prometa (JPP),
optimizirati stroške prevoza ter posledično zmanjšati uporabo in s tem število osebnih
avtomobilov v mestnih središčih. Sistem Parkiraj in se pelji je eden pogostih elementov
učinkovitejše trajnostne mobilnosti, saj spodbuja kakovostnejši in fleksibilnejši potniški
promet. Parkirišče na obrobju mesta postane vezna točka, kjer voznik osebnega avtomobila
parkira avto in se v mesto odpravi z mestnim avtobusom ali s kolesom iz servisa izposoje koles,
pogosto omogočenim v (bližini) P+R parkirnih mest (Sistem P+R parkirišč …, 2015). Trenutno
na območju MOL obratuje pet P+R parkirišč, in sicer v Črnučah, na Stožicah, na Studencu, na
Barju in na Dolgem mostu. Princip plačevanja deluje s kartico Urbana, ob plačilo parkirnine se
pridobi pravico do dveh voženj.
P+R Dolgi most je bil urejen že leta 2001 in velja za prvi P+R v Sloveniji. Nahaja se nedaleč od
izvoza Dunajske ceste na južno obvoznico, do parkirišča pa potekata mestni progi 6 in 6B ter
primestni 51 in 56. Sprva je imel 217 parkirnih prostorov, ob prenovitvi (septembra 2015) pa
se je njegova kapaciteta povečala na 349 parkirnih prostorov za osebna vozila (od tega 11
parkirnih mest za invalide), 11 parkirnih prostorov za avtodome in 11 za avtobuse. V začetku
je bilo parkirišče le polovično zasedeno, hkrati pa se je uporabljalo kot poligon za avtošole.
Danes je situacija precej boljša, saj je parkirišče med tednom popolnoma zasedeno, tako da se
planira že nova razširitev (Jesenšek, 2015a; Parkirišče P+R Dolgi most, 2015).
P+R Barje se nahaja ob južni ljubljanski mestni vpadnici, Barjanski cesti in povezuje državno in
mestno cestno omrežje. V center Ljubljane vozi mestni avtobus št. 9. P+R Barje je najnovejše
parkirišče v sistemu, saj je odprto šele od septembra leta 2015. Na P+R Barje je 347 parkirnih
mest za osebna vozila, od tega jih je 17 namenjenih invalidom. Postavljeni sta 2 polnilni mesti
za hkratno napajanje 4 vozil na električni pogon, 68 stojal za parkiranje koles in 10 stojal za
parkiranje koles pod nadstrešnico (skupno je torej prostora za 156 koles). Na parkirišču je tudi
postajališče sistema BicikeLJ z 20 stojali (Novo P+R Barje, 2015).
P+R Studenec se nahaja v parkirni hiši pod trgovskim centrom Hofer v bližini križišča Zaloške
in Chengdujske ceste. Vhod v parkirno hišo P+R je iz Chengdujske ceste. Na tej progi vozijo
avtobusi št. 11 in 25 s postajališčem na Zaloški cesti ter št. 20 in 22 s postajališčem na cesti
Nove Fužine. Na parkirišču je 347 parkirnih mest (od tega 17 namenjenim invalidom). Na
parkirišču sta postavljeni 2 polnilni mesti za hkratno napajanje 4 vozil na električni pogon;
možna je tudi izposoja BicikeLJ (Parkirišče P+R Studenec, 2015).
P+R Ježica je postavljeno na severnem obrobju Ljubljane na nekdanjem parkirišču za
tovornjake, kjer je urejenih 80 parkirnih prostorov za osebna vozila. Z vzpostavitvijo parkirišča
P+R Ježica so se prilagodile tudi tri proge mestnega potniškega prometa, in sicer 8, 11 in 26
(Alič, 2014).
P+R Stožice se nahajajo na severu Ljubljane, ob športnem centru. V pokriti garaži je urejenih
1280 parkirnih mest za osebna vozila, 61 parkirnih mest za avtobuse in 60 parkirnih mest za
invalide. V garažo Centra Stožice sta urejena dva vhoda: vhod 1 iz krožišča Tomačevo in vhod
5 iz povezovalne ceste od križišča Vojkove ceste. Ob vhodu 1 je postajališče mestnega
avtobusa podaljšane progo Sostro-Center Stožice št. 13. P+R Stožice niso namenjene samo
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dnevnim vozačem, temveč tudi prebivalcem bližnjih blokovskih naselij in obiskovalcem
stadiona ter dvorane (Parkirišče Center Stožice, 2010).
 Uvedba rumenih pasov
Septembra 2013 je bil na Celovški cesti (od križišča s Šišensko cesto) vrisan prvi t. i. rumeni pas
oziroma sodobna hitra linija (SHL), ki avtobusom, taksijem in intervencijskim vozilom omogoča
hitrejše premikanje po mestnih vpadnicah. Z vidika trajnostne mobilnosti je uvedba rumenih
pasov pomembna, saj je potovanje z avtobusom hitrejše kot z osebnim vozilom, še posebej v
prometnih konicah, zagotovljen pa je tudi prihod avtobusov na cilj po voznem redu. Na
odsekih, na katerih so vzpostavljeni rumeni pasovi, je tudi manj nepravilnega zaustavljanja
vozil na postajališčih LPP, tako da je potnikom zagotovljeno tudi nemoteno izstopanje in
vstopanje v avtobuse. Trenutno je v Ljubljani poleg Celovške ceste rumeni pas vrisan še na
Dunajski cesti, od Bežigrajskega stadiona proti mestnemu središču. Z vidika potnikov mestnih
avtobusov se je močno skrajšal čas potovanja med Štepanjskim naseljem in Bežigradom, pa
tudi med Bežigradom in Mostami. Po drugi strani pa se je zaradi ukinitve enega pasu pojavila
še večja gneča na ostalem pasu (zlasti v času jutranjih in popoldanskih konic). Uvajanje
rumenih pasov sovpada s preureditvijo Slovenske ceste (Preureditev Slovenske ceste, 2013).
Nadaljnji razvoj hitrih linij v Ljubljani predvideva na treh vpadnicah šestpasovno cesto
(Dunajska, Celovška in Tržaška cesta), od tega bosta dva pasova označena kot SHL (Prometna
politika MOL, 2012, str. 46).
 Enotna mestna vozovnica Urbana
Ljubljana je med prvimi mesti v Evropi, ki uvaja enotno plačevanje mestnih storitev – Urbana,
ki prinaša največje spremembe pri plačevanju storitev mestnega potniškega prometa. S
kartico je bil uveden sodoben elektronski plačilni sistem, ki omogoča brezplačno prestopanje
v časovnem razmiku 90 minut od plačila prve vožnje. Hkrati pa je z Urbano mogoče plačati tudi
vožnjo z vzpenjačo na Ljubljanski grad, parkirnino na belih conah in parkiriščih v upravljanju
Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice ter storitve Mestne knjižnice Ljubljana
(Enotna …, 2015).
 Kavalir
Poleg LPP je v Ljubljani na voljo v sklopu JPP še Kavalir – vozilo na električni pogon – ki deluje
po principu »prevoz na klic« in je eden uspešnih ukrepov projekta CIVITAS ELAN. Trenutno so
v uporabi tri vozila, eno celo leto (zaprto), dve pa v poletnih mesecih (od aprila do oktobra).
Vožnja je brezplačna, namenjena pa je zlasti starejšim in gibalno oviranim osebam. Storitve pa
opravlja na območju mestnega središča, najvišjo hitrost pa doseže pri 15 km/h (»Kavalir« spet
vozi, 2012).
 Ljubljansko železniško vozlišče
Slovenske železnice omogočajo nakup mestne vozovnice (dnevne in mesečne), ki je
namenjena neomejenemu številu voženj med postajami oziroma postajališči v ljubljanskem
železniškem vozlišču. Dnevna vozovnica stane 2,10 evra, za otroke nad 6 let 1,55 evra, otroci
pod 6 let pa imajo brezplačno vožnjo. Ob prometnih konicah vlaki vozijo približno vsakih 30
minut v vse smeri, razen na sever (proti Kamniku), kamor vozijo vsako uro (Mobilna Ljubljana,
2012).
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5.5.2. JPP v Mariboru
Trenutno stanje JPP v Mariboru je slabo, ponudba je neprimerna, z nizkimi frekvencami, hkrati
pa veliko prog v večernih in nočnih terminih ter ob nedeljah in praznikih ne obratuje. Po drugi
strani pa so ob konicah najbolj obremenjene proge premalo zmogljive. Potovalne hitrosti so
nizke, v povprečju znašajo od 12 do 18 km/h, na posameznih odsekih pa ne presegajo niti 10
km/h (podobne hitrosti veljajo tudi za Ljubljano). Zaradi prostorskega širjenja mesta in
neprilagajanja spremembam omrežje avtobusnih prog ne odraža dejanskega prostorskega
stanja. Nekaj prenov v voznem parku je že bilo izpeljanih – pogodba za enajst novih avtobusov
(pogon na metan), vendar je trenutni vozni park še vedno zastarel in neprimeren zlasti za
starejše in invalide (TRAMOB ..., 2013, str. 64). Problematika celotne prenove JPP je finančno
stanje MOM, saj veliko planov zaradi prevelikih izdatkov ne morejo udejanjiti. Eden od teh je
tudi zasnova P+R, saj za občino predstavljata prevelik finančni zalogaj, npr. en milijon evrov
samo za zagon sistema. Za funkcioniranje sistema P+R je potrebnih več ukrepov v mestu, od
izgradnje parkirišč in pripadajoče infrastrukture, zmanjšanja parkirnih mest v središču mesta,
dovolj velike frekvence avtobusov (5–7 minut v času konic), novih avtobusov in šoferjev ter do
promocije (Klinc, 2015).
 IKT inovacije
V okviru pobude Pametno mesto Maribor so bili izpeljani inovativni projekti za izboljšanje
trenutnega stanja v JPP. Tako so bili postavljeni t. i. RTPI prikazovalniki (real time passenger
information), ki nudijo informacije o prevozih v realnem času. Do sedaj jih je bilo postavljenih
14, v planu pa je širitev mreže. Pomembna pridobitev je tudi brezplačen dostop do brezžičnega
interneta (Marprom WiFi) na avtobusih in avtobusnih postajah (Smart city Maribor, 2015).
 Elektromobilnost
Trenutno teče projekt ELIPTIC (potekal bo med oktobrom 2015 in januarjem 2017), katerega
glavni namen je prenos dobrih praks na področju elektro mobilnosti v javnem prometu.
Analiziranih bo 23 konceptov iz 11 evropskih mest (raznolik vzorec mest – metropolitanska
središča (Barcelona, London, Bruselj), srednje velika (Bremen, Gdynia, Leipzig, Szeged) in
manjša mesta (Eberswalde, Lanciano)), ki imajo najbolje razvit sistem elektrifikacije mestnega
prometa. Pomembno je zlasti, da pri projektu sodelujejo tudi Mariboru podobna mesta (po
velikosti, številu prebivalstva, gospodarskem stanju, regionalni pomembnosti), kot npr. Szeged
in Gdynia (Eliptic, 2015; Klinc, 2015). Odgovorni za projekt v Mariboru želijo izvedeti zlasti,
kakšne so možnosti vpeljave električnih avtobusov v vozni park oziroma njihova rentabilnost,
saj so električni avtobusi od 3- do 4-krat dražji kot običajni (Klinc, 2015).
5.6. Osebni promet
Za razvoj trajnostne mobilnosti v mestih bo ključnega pomena zlasti ureditev problematike
osebnih vozil. Dosedanja paradigma favoriziranja avtomobila je povzročila prilagajanje mestne
infrastrukture, ki se kaže v velikem številu parkirišč v mestu (npr. Slomškov trg v Mariboru). Ta
so, razen v središču mesta, v veliki meri brezplačna, kar lahko označimo kot nesmotrno s
stališča stroškov ureditve in vzdrževanja. Hkrati se z brezplačnim celodnevnim parkiranjem
daje potuha dnevnim migrantom, ki nimajo dodatnih stroškov in tudi razloga, da bi uporabili
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alternativne oblike prevoza. V Mariboru še posebej velik problem predstavlja tudi
zanemarjena cestna infrastruktura, saj je zaradi nezmožnosti financiranja obnove marsikateri
odsek pomanjkljivo vzdrževan (luknje, grbine, kolesnice) in v izbrisanih oziroma slabo vidnih
cestnih oznakah in drugem (npr. Tržaška cesta).
Preglednica 42: Ukrepi Prometne politike MOL na področju osebnega prometa

Cilj
Diferencirana
politika bo
spremembo
navad.

Ukrepi
parkirna
 širitev parkirnih con znotraj obvoznice,
vplivala na
 izgradnja omrežja prestopnih točk P+R na uvozih v
prometnih
mesto,
 sprememba parkirnih standardov za novogradnje
glede na bližino prog javnega prevoza LPP,
 gradnja skupinskih garažnih hiš in ureditev
mirujočega parkiranja za stanovalce,
 širjenje območja nadzora in preprečitve
nelegalnega parkiranja do obvoznice.
Deset največjih zaposlovalcev
 uvedba potovalni načrtov za 5 zaposlovalcev,
v mestu bo pripravilo in
 vzpostavitev mobilnostne info točke.
izvajalo
svoje
načrte
mobilnosti prevozov v službo
po tretjinskih deležih uporabe
prometnih sredstev.
Na treh vpadnicah bo v
 zagotavljanje večjih potovalnih hitrosti LPP od
prometnih
konicah
osebnih vozil na treh glavnih cestah.
zagotovljen hitrejši potovalni
 razbremenjevanje osebnega prometa na obstoječih
čas za avtobuse LPP od
cestah v bližini novozgrajenih cest,
osebnih avtomobilov.
 preveritev uvedbe vstopne cestnine v mesto po
izgradnji omrežja P+R,
 rekonstrukcije mestnih cest,
 rekonstrukcije mestnih cest po Navodilih za
načrtovanje mestnih cest v sklopu gradnje
kanalizacije,
 rekonstrukcije mestnih cest po Navodilih za
načrtovanje mestih cest v sklopu gradnje plinovoda
po Operativnem planu MOL,
 rekonstrukcije mestnih cest po Navodilih za
načrtovanje mestnih cest v sklopu gradnje vodovoda
po Operativnem planu MOL,
 rekonstrukcije križišč po Navodilih za načrtovanje
prometnih površin v MOL.
Vir: Prometna politika MOL, 2012, str. 44-46
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Preglednica 43 Cilji CPS za mesto Maribor na področju osebnega prometa

Cilji
Povečanje
varnosti.

Ciljne vrednosti
prometne
 znižanje povprečnih hitrosti avtomobilov znotraj območij
umirjanja prometa za 25 % do leta 2020 glede na leto
2012,
 zmanjšanje števila kršitev omejitve hitrosti v območjih
umirjanja prometa za 25 % do leta 2020 glede na leto
2012,
 25-% zmanjšanje števila poškodovanih v nesrečah –
povprečje 2019–2021 v primerjavi z 2009–2011,
 doseganje Vizije 0 mrtvih v prometnih nesrečah do leta
2025.
Izboljšanje
parkirnih
 postopno zmanjševanje deleža uličnega dolgotrajnega
razmer v mestu.
parkiranja v širšem območju mestnega središča za 2 %
letno,
 zmanjšanje števila kršitev nepravilnega parkiranja za 75
% do leta 2020 glede na leto 2012.
Zmanjšanje odvisnosti
 zmanjšan delež poti meščanov na delo z avtomobili (na
prebivalcev
od
48 % do leta 2020 iz 62 % leta 2003);
avtomobila.
 zmanjšanje števila avtomobilov na prebivalca za 1 % do
leta 2020 glede na leto 2010,
 zmanjšanje deleža izdatkov za mobilnost iz 17 % v letu
2010 na 15 % do leta 2020.
Povečanje deleža okolju
 vzpostavitev osnovne mreže polnilnic za električna vozila
prijaznih vozil.
do leta 2018,
 20-% delež vozil na alternativni pogon do leta 2020.
Zmanjševanje
 zmanjševanje onesnaženosti zraka in hrupa zaradi
negativnih
učinkov
dostave v mestno središče za 50 % do leta 2020 glede na
tovornega prometa.
leto 2012,
 povečanje deleža tovora, dostavljenega z okolju
prijaznimi vozili na 30 % do leta 2020.
Vir: TRAMOB …, 2013, str. 71
Za doseganje ciljev iz strategije na področju osebnega prometa bo potrebno umirjanje
motoriziranega prometa, celovito urejanje parkiranja, spodbude za okolje prijazna vozila,
optimiziranje lastništva avtomobilov in racionalizacija tovornega prometa (TRAMOB ..., 2013,
str. 71).
 Trajnostna mobilnost mestne uprave MOL
Za razvoj trajnostne mobilnosti so pomembne tudi spremembe v voznih parkih občinski vozil.
Tako so na MOL povsem posodobili vozni park s hibridnimi vozili (6 hibridnih vozil Toyota prius)
za mestne inšpektorje, kolesi (50 koles za mestno upravo in redarstvo), električnimi skuterji in
električnimi vozili (javno podjetje Snaga). V mestnem redarstvu poleg koles (prvič so delo s
kolesi začeli opravljati v letu 2009, danes imajo v uporabi 30 koles) uporabljajo tudi okolju
prijazna vozila, ki kot pogonsko gorivo uporabljajo zemeljskih plin (CNG ali metan). MOL je ob
nazivu Zelena prestolnica Evrope za nagrado do konca leta 2016 prejela v uporabo tudi dve
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električni vozili Renault ZOE (dar družbe Group Renault, Renault Nissan d.o.o.) (Sopotnik,
2015).
 Mirujoč promet
Ukrepi na področju mirujočega prometa gredo v smeri odstranjevanja parkirnih površin v
mestnem središču, koncentraciji parkirišč v sklopu P+R na obrobju mesta in v garažnih hišah
(kot npr. garažna hiša pod Kongresnim trgom). Za preprečevanje obremenjenosti z mirujočim
prometom v MOL se modra cona širi proti predmestjem (Sopotnik, 2015), kjer bodo ulična
parkirna mesta plačljiva in omejena na dve uri. S tem ukrepom bo omejena možnost parkiranja
dnevnih migrantov na parkiriščih za stanovalce. Dnevnim migrantom so na voljo parkirna
mesta v prestopnih postajah P+R na začetkih vpadnic na obrobju mesta in v javnih garažnih
hišah. MOL bo stanovalcem sosesk ponujala gradnjo skupnih garažnih hiš na svojih zemljiščih,
s čimer se bodo zelene površine v soseskah osvobodile avtomobilov, izoblikoval se bo javni
prostor. V centru mesta bodo javne garažne hiše postopoma nadomestile parkirna mesta na
cestni površini. Novi parkirni standardi za novogradnje bodo upoštevali naslednja izhodišča
(Prometna politika MOL, 2012, str. 44):








parkirni normativi naj sledijo ciljem PP MOL,
z boljšo dostopnostjo do javnega potniškega prometa se naj število potrebnih parkirnih
mest zmanjšuje, center mesta naj bo brez parkirnih normativov,
izobraževalne, kulturne, športne ustanove, ter socialni, študentski in dijaški domovi in
površine za lokalno oskrbo v pritličjih stavb naj bodo izvzeti pri določitvi minimalnih
parkirnih standardov,
poslovne dejavnosti v parkirni coni 2 naj zagotavljajo maksimalno 30 % parkirnih mest
za zaposlene, in v parkirni coni 3 maksimalno 60 %,
določila za parkirna mesta na terenu se naj prilagajajo prostorskim in arhitekturnim
kvalitetam novogradnje,
določi naj se minimalno število PM za kolesa in njihova kvaliteta (stopnja zaščite pred
vremenskimi vplivi in krajo),
v primeru utemeljenih finančnih, prostorskih ali arhitekturnih omejitev naj ima mestna
uprava možnost določanja izjem od zahtevanih parkirnih normativov.

Čeprav Prometna politika MOL ne predvideva gradnje parkirišč v mestnem središču, se je
zgodilo ravno to, in sicer na območju nekdanje tovarne Šumi. Zaradi odhoda investitorja so
načrti za sanacijo in revitalizacijo tega območja zamrli. Na tem mestu so sedaj uredili
parkirišče, ki verjetno ne bo ostalo. Podoben primer je tudi propadli načrt Emonike, ki je
zahodno od sedanje železniške postaje predvideval sodobni potniški center. Namesto primera
dobre prakse in ureditve modernega intermodalnega središča je sedaj na tem mestu veliko
parkirišče. Zaradi umika investitorja je projekt Emonika propadel, na tem mestu pa bo
najverjetneje ostalo parkirišče (Jenko, 2014).
V Mariboru se po letu 2015 v mestnem središču ne bo več povečevalo število parkirišč, nova
parkirna mesta v objektih pa bodo nadomestila dosedanja na ulicah, kar bo omogočilo širitev
kakovostnih javnih prostorov. Nadzor plačevanja in preganjanje nepravilnega parkiranja bosta
izboljšana, posebna pozornost pa bo namenjena zasedanju parkirišč za ljudi, ki so manj
mobilni. Denar, ki bo zbran s parkirnino in kaznimi, bo od leta 2015 uporabljen neposredno za
financiranje izboljšav alternativ avtomobilskemu prometu. Maksimalni parkirni standardi
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bodo od leta 2015 omogočili gradnjo z manj parkirišči ali brez njih na predelih, na katerih bo
ugotovljena smiselnost take gradnje in preusmeritev sredstev iz parkiranja v alternativne
oblike dostopnosti. MOM bo spodbujala okolju prijazna vozila, in sicer z ukrepi parkirne
politike in verjetno tako, da bodo lahko vozila javnega potniškega prometa vozila po ločenih
pasovih za javni potniški promet na odsekih, na katerih pretok za avtobuse to dopušča. Končni
odgovor glede te možnosti bo dala študija javnega potniškega prometa. Do leta 2020 bo v
MOM 20 % delež vozil na alternativni pogon. V primeru nedoseganja ciljev izboljšanja okolja
leta 2015, bo občina izdelala študijo nadgradnje okoljskih območij z bolj omejenim dostopom
vozil, ki ne dosegajo okoljskih standardov (TRAMOB …, 2013, str. 83-84).
5.7. Urejanje in umirjanje prometa
5.7.1. Ljubljana
Z Odredbo o določitvi območij za pešce je v Ljubljani določenih 109 območij, na katerih je
promet popolnoma prepovedan. Mestno središče se je začelo zapirati že leta 2006, ko so za
promet zaprli del stare Ljubljane okrog Mestnega trga in Gornjega trga ter Gallusovo nabrežje.
Sprva se zaprti deli niso povezovali, kasneje pa so z nadaljnjimi zapiranji ulic razširili mrežo
območij za pešce (Ravbar, 2015). Danes je celotno mestno središče zaprto za motorni promet
(izjema je Slovenska cesta med Ajdovščino in Kongresnim trgom, saj je ta obnovljena po
načelih deljenega prostora – pešci, kolesarji in JPP).
Prenova Slovenske ceste se je pričela že leta 2012, čeprav so se gradbena dela začela šele
septembra leta 2013. Pred prenovo je bilo potrebno dokončati še novo štajersko vpadnico in
skleniti notranji mestni obroč, s katerim je sedaj omogočeno prerazporejanje prometnih tokov
v smeri sever-jug. V času ETM je potekala poskusna zapora ceste na odseku od križišča z
Gosposvetsko do križišča s Šubičevo cesto. Tekom poskusne zapore so razširili pločnike, uredili
kolesarska pasova na obeh straneh ceste in ob robovih postavili mize s stoli za obiskovalce. Po
poskusni zapori so v septembru 2014 pričeli z gradbenimi deli z namenom preureditve
Slovenske ceste v t. i. »shared space« - deljen prostor namenjen pešcem, kolesarjem in JPP. Z
zaporo ceste za osebna vozila namerava Ljubljana pridobiti osrednji javni prostor s sodobno
identiteto. Prenova je potekala skoraj eno leto, saj so z deli zaključili junija 2015. Z vidika
prenovitvenih del je bilo problematično zlasti načrtovanja prostora, ki bo omogočil nemoteno
delovanje JPP (16 prog in 1800 avtobusov dnevno), sobivanje kolesarjev in pešcev ter
zagotavljal varnost vseh udeležencev na tem prostoru (Slovenska cesta, 2015).
Po otvoritvi osrednjega dela se sedaj ureja še južni del (od križišča s Šubičevo do križišča z
Aškerčevo). Odsek od Šubičeve do Aškerčeve ceste bo ob spremenjenem prometnem režimu
urejen kot dvopasovna cesta z obojestranskimi kolesarskimi stezami in hodniki za pešce,
križišča bodo nadvišana. Na južni strani je načrtovan drevored na razširjeni površini za pešce.
Predvideni sta dve postajališči za mestni potniški promet, pri Drami in pri »Šumiju«. Izvedena
bo obnova vodovoda in kanalizacije, delno tudi plinovoda in vročevoda (Slovenska cesta,
2015). Prenova bo največ prinesla kolesarjem, saj je zanje vožnja po tem odseku zdaj z znakom
prepovedana (Jesenšek, 2015b).
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Z vidika trajnostne mobilnosti obstajajo na širšem območju mestnega središča še trije primeri
neurejenih območij, in sicer Cankarjeva, Rimska in Slomškova ulica. Na teh območjih je
prometno stanje še vedno v prid avtomobilu, problematičen pa je zlasti mirujoči promet.
Cankarjeva ulica je do sedaj opravljala vlogo navadne prometne ulice. Kljub enosmernemu
prometnemu režimu je območje Cankarjeve ulice še vedno zelo obremenjeno tudi zaradi
mirujočega prometa, ki še zdaleč ne kaže značaja promenade. Kritična so križišča, kjer se
vozniki ustavljajo in celo za dlje časa puščajo svoja vozila. Načrti za ureditev ulice predvidevajo
vzpostavitev promenade in cone umirjenega prometa, pri čemer se celotna ulica dvigne na
nivo pločnika in se s tem da prednost pešcem. Ureditev pa predvideva še ohranitev kolesarske
poti v obe smeri in ozelenitev ceste z drevesi v sklopu modularnih klopi (Cankarjeva ulica –
zelena os, 2015).
Tlakovana Rimska cesta že zdaj nakazuje vstop v ožji center mesta. Trenutna ureditev Rimske
ceste ne omogoča dovolj prostora za številne pešce, pločniki so zelo ozki, na najožjem delu
celo manj kot 1,4 m. Od Slovenske ceste pa do Trga francoske revolucije pa je uporaba pločnika
zaradi avtomobilov, ki so parkirani preblizu fasade, praktično nemogoča. Problematična je tudi
zapostavljenost kolesarjev, ki se v nasprotni smeri stežka prebijajo skozi zaparkirano
enosmerno ulico. Nova ureditev ulice predvideva cono umirjenega prometa, dvig cestišča in
označevanje križišč. Kolesarski promet se bo uredil v obe smeri, hkrati pa se bodo na teh
lokacijah namestila nova stojala. Po ureditvi bo ulica še vedno enosmerna, predvideva pa se
ureditev parkirnih mest v rumeno cono (dovoljeno samo za stanovalce) (Rimska ulica –
univerzitetna pot, 2015).
Na Slomškovi ulici je trenutna ureditev za pešce neprivlačna. Ti so odrinjeni na rob,
primanjkuje javni prostor za obiskovalce raznih kulturnih ustanov. Ulica postane pogosto žrtev
hitrega tranzitnega prometa. Tudi kolesarjenje ni primerno urejeno, saj je vožnja predvidena
samo v eno smer. Zato bo potrebno preurediti prostor pred Staro elektrarno in Etnografskim
muzejem v trg, saj bo le ta pešcem omogočal lažji dostop do stavbe, hkrati pa bo trg postal
prostor za druženje stanovalcev in obiskovalcev. Prometna ureditev ulice bo spremenjena v
cono 30 km/h, uvedla pa se bo tudi rumena cona (Slomškova ulica – kulturna pot, 2015).
5.7.2. Maribor
Na območju MOM je bilo za umirjanje prometa največ storjenega v mestnem središču. Leta
2011 se je pešcona povečala z zaprtjem Svetozarevske ulice (danes preimenovana v Ulico
slovenske osamosvojitve) in ureditvijo Trga Leona Štuklja. Najnovejše dejavnosti za umirjanje
prometa vključujejo širitev območja na cono 30 km/h v večjem delu središča mesta. Obsega
pa naslednje ceste in ulice: Partizansko cesto na vzhodu (vstopno/izstopne točke v območje
so na Tomšičevi ulici, Kopitarjevi ulici, Razlagovi ulici) in Strossmayerjevo ulico na zahodu
(vstopne točke so na Mladinski ulici, Gregorčičevi ulici in Orožnovi ulici). Na severu je
vstopno/izstopna točka na Ribniški ulici, na jugu pa je vstopna točka na Prešernovi ulici.
Predstavljen ukrep pomeni večjo varnost vseh udeležencev v prometu, poenoteno hitrost, s
čimer se bo dvignila kakovost bivanja na tem prostoru, hkrati pa so lahko odstranili tudi večje
število vertikalne signalizacije (Širitev …, 2015).
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Slika 15: Cona 30 km/h v središču Maribora

Vir: Širitev …, 2015
V sklopu projekta TRAMOB (1. faza) je bil vzpostavljen ukrep umirjanja prometa na Žolgarjevi
cesti, na kateri sta dve osnovni šoli – OŠ Franceta Prešerna in OŠ Borisa Kidriča. Prejšnje stanje
je bilo z vidika trajnostne mobilnosti in varnosti šolarjev neprimerno urejeno. Promet je
potekal dvosmerno do zapore, zaradi pomanjkanja parkirišč pa so nastajali zastoji, pojavljalo
se je vse več divjega parkiranja. V neposredni bližini šol je predvidena tudi izgradnja hotela.
Zato bi se ob nadaljevanju dotedanjega prometnega režima pritisk na to območje še povečal,
s tem pa bi se povečala tudi ogroženost šolarjev. Na tem območju tudi ni bila urejena niti
osnovna kolesarska infrastruktura. Preurejena Žolgarjeva cesta je sedaj enosmerna z
omejitvijo hitrosti (območje umirjenega prometa), uredili so se tudi dovozi in odvozi šolarjev
ter infrastruktura za kolesarje in pešce. Z ožjim cestiščem se je pridobil prostor za nova
parkirišča (kar sicer ni v skladu z načeli trajnostne mobilnosti) (Investicijski program, 2010, str.
29-30).
Slika 16: Ureditev Žolgarjeve ulice v Mariboru

Vir: Klinc, 2015
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Primer neuspešne prenove umirjanja prometa v mestnem središču je ureditev Koroške ceste
in Glavnega trga. Ideja odgovornih v MOM je bila, da se omenjeni odsek popolnoma zapre za
osebni promet in se nameni pešcem, kolesarjem in JPP. Zapora odseka je sovpadala z
Evropskim tednom mobilnosti 2015, saj je bila cesta zaprta med 8. in 27. septembrom. Projekt
zaprtja Koroške ceste je zaradi kritik lokalnega prebivalstva propadel, kljub temu pa so snovalci
ideje dobili odgovore na nekatera vprašanja, hkrati pa so se izpeljale tudi nekatere
spremembe: povečanje pločnikov in števila prehodov, določitev kolesarske steze (vozni pas na
cestišču) in nekoliko spremenjen režim, pri čemer imajo kolesarji in JPP pomembnejšo vlogo.
Sočasno je MOM v sodelovanju z Univerzo v Mariboru izvajala meritve prometnih tokov na 13
strateških lokacijah v mestu. Ugotovljeno je bilo, da dnevno Koroško ulico prevozi med 18.000
in 25.000 vozil (Klinc, 2015; Rotar, 2015). V času zapore je bil promet preusmerjen na številne
druge mariborske ceste, npr. Lent, Krekova ulica, Maistrova ulica, Koroški in Titov most
(Odprta Koroška, 2015).
Slika 17: Možne obvozne poti v času zaprtja Koroške ceste

Vir: Odprta Koroška, 2015
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Vsekakor so snovalci projekta pričakovali buren in negativen odziv ob zaprtju Koroške ceste,
vendar so, glede na izkušnje iz Ljubljane, pričakovali manj negodovanja lokalnega prebivalstva
in končno tudi sprejetje novega cestnega in voznega režima (Klinc, 2015). Prognoze
preusmeritve prometnih tokov ob zapori so bile (Lep, Renčelj, 2015):





10–15 % vozil, ki so na zelo kratkih poteh, bi pot opravilo peš, s kolesom (redukcija
povpraševanja),
10–15 % vozil bi opustilo pot v mestno središče (tega se bojijo ponudniki storitev),
30–40 % vozil bi se preusmerilo na Koroški most,
30–40 % vozil pa bi se preusmerilo na vzporedne ceste (Mladinsko in Krekovo ulico,
Lent).

Slika 18: Predvidena prenova Koroške ceste

Vir: Lep, Renčelj, 2015
V času zaprtja so na Koroški cesti potekale številne dejavnosti, posebej za to je bil zasnovan
projekt Odprta Koroška, s katerim so želeli lokalno prebivalstvo obveščati o nujnosti
prometnega prestrukturiranja in obnove celotnega prostora. Čeprav je Koroška cesta ena
najstarejših mariborskih ulic še iz časa srednjeveškega mesta in tudi ena od vstopnih točk
(Koroška vrata), ulica že več desetletij propada in postaja degradirana. Večina trgovin je
opuščenih, zunanja pročelja in fasade so v kritičnem stanju, saj omet odpada, zidovi pa so
popisani z grafiti (Odprta Koroška, 2015).
V oktobru 2012 (do aprila 2013) je bila uvedena pilotna okoljska cona (POC), ki je omogočala
dostop v središče mesta le vozilom, ki dosegajo osnovne okoljske standarde. S tem je bil
dostop prepovedan vozilom kategorij Euro 0 in Euro 1 oziroma glede na prvo registracijo vozila
(ustrezna vozila so morala biti prvič registrirana po 1. 1. 1997). POC se je izvajala z namenom
zmanjševanja negativnih vplivov prometa na kakovost zraka (zlasti PM10, NOx in ozon), hkrati
pa so potekala testiranja o možnostih izvedbe in učinkih tovrstnih ukrepov na kakovost zraka
v mestnem središču (Okoljska …, 2015). POC je potekala samo v preizkusni dobi, saj bi širitev
okoljske cone morala nujno sovpadati z uvedbo izboljšav alternativne ponudbe na področju
trajnostne mobilnosti (problem je predstavljal zastarel vozni park JPP), hkrati pa bi bila za
izvedbo prave okoljske cone potrebna tudi pomoč in podpora države (Rubin, Červek, 2013).
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Slika 19: Pilotna okoljska cona v središču Maribora

Vir: Okoljska …, 2015
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6. UKREPI IN POLITIKE TURISTIČNE TRAJNOSTNE MOBILNOSTI
Občini sta pri spodbujanju trajnostne mobilnosti različno dejavni. Medtem ko se na občini
Bohinj trudijo, da bi razvili trajnostno mobilnost, dejavni pa so tudi na področju umirjanja
prometa, se zdi, da kljub članstvu v mreži Alpskih biserov, občina Bled ne stori dovolj za
implementacijo načel Alpskih biserov. Ker gre, pri izbranih območjih, za pomembne slovenske
turistične destinacije z izrazito sezonsko prisotnostjo turistov in obiskovalcev, smo zato
preverili tudi ukrepe, ki spodbujajo trajnostno mobilnost v turistični ponudbi območja.
Urejanje in umirjanje prometa je za območji občin Bled in Bohinj ključnega pomena. Zaradi
lege v gorskem območju, ki ima nižji prag nosilnih zmogljivosti, je razvoj trajnostne mobilnosti
in zmanjšanje obremenjenosti z osebnimi vozili skorajda nujen. Hkrati pa umirjanje prometa
predstavlja tudi izziv za razvoj turistične ponudbe. V tem smislu bo za trajnostni razvoj območij
potrebno v turistično ponudbo vpeljati mehko mobilnost. Primerov dobre prakse iz tujine na
tem področju ne manjka, kar tudi potrjuje smotrnost razvoja trajnostne mobilnosti tako za
lokalno prebivalstvo kot za turiste in obiskovalce.
6.1. Trajnostna mobilnost v Bohinju
 Evropski projekti trajnostne mobilnosti
V Bohinju se lotevajo tudi evropskih projektov, eden od njih je tudi Parkiraj & doživi naravo s
celotnim nazivom Celovito uvajanje okolju prijazne mobilnosti v Triglavskem narodnem parku
za ohranjanje in pravo doživljanje narave. Projekt je financiran iz Programa Finančnega
mehanizma EGP 2009–2014. Namen projekta je uvedba okolju prijazne mobilnosti na območju
TNP, ki bi prispevala k ohranitvi parka in omogočila poglobljeno doživljanje narave. Poleg
Bohinja celoten projekt obsega še območje Krna, sodelujejo pa številni partnerji – TNP, občina
Bohinj in Kobarid, Turizem Bohinj, Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj, Posoški razvojni
center, ZRC SAZU Inštitut za slovensko narodopisje. V načrtu so številne dejavnosti, ki bodo
potekale v obdobju od marca 2015 do aprila 2016 (Okolju …, 2015):








Nadgraditev šestih parkirišč v bližini naravne vrednote (NV) Bohinjsko jezero z novimi
parkomati in zapornicama, kar bo omogočilo uporabo Sistema inteligentnega prometa
(ITS) za usmerjanje avtomobilskega prometa in parkiranje ter informiranje o
obiskovanju/doživljanju območja Bohinjskega jezera z mehko mobilnostjo.
Vzpostavitev dveh točk z infrastrukturo/opremo za izposojo in vračilo koles ter nakup
štirinajstih koles za obiskovanje ter doživljanje narave NV Bohinjsko jezero.
Vzpostavitev informacijske točke o pomenu trajnostne mobilnosti za ohranjanje
narave na območju naravne vrednote Bohinjsko jezero v prostorih Informacijskega
centra TNP v Stari Fužini.
Pilotna izvedba turističnih paketov z optimalnim kombiniranjem različnih oblik javnega
prometa (avtobus, Bohinjska železnica, avtovlak) z obstoječimi ali v projektu
vzpostavljenimi možnostmi mehke mobilnosti za sonaravno obiskovanje Bohinjskega
jezera in Zg. Posočja; po testiranju ter izboljšavah bodo izbrane rešitve izhodišče za
vpeljavo v redno izvajanje.
Štirje nadgrajeni turistični programi interpretacije in doživljanja narave na območju
vseh vključenih naravnih vrednot s pomočjo obiskov z javnim prometom in mehkimi
oblikami mobilnosti.
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izvedba raziskave o optimalni vpeljavi trajnostne mobilnosti na območjih izbranih
naravnih vrednot ter pripravljen komunikacijski načrt za njeno vpeljavo.

 Kolesarstvo
Poleg javnega prometa je bilo veliko storjenega tudi na področju kolesarskega prometa. Na
območju bohinjske občine je speljana Klodičeva pot oziroma Bohinjska kolesarska pot (Savenc,
2006), ki predstavlja enega od podprojektov znotraj regionalnega projekta Gorenjske
kolesarske poti, ki je del regionalnega razvojnega programa Gorenjske v obdobju 2007–2013
(Regionalni …, 2006, str. 60). Prvi gradbeni posegi za izgradnjo poti datirajo v leto 2006. Poteka
po javnih kolovozih, namenjena je kolesarjem in pešcem, tudi kmetijski mehanizaciji lastnikov
zemljišč, čez katere poteka pot. Prepovedana pa je za avtomobile, motorje in štirikolesnike.
Na kolesarski poti so bili večji gradbeni posegi opravljeni v letih 2010 in 2011. Velik delež
financiranja je prevzela EU (Evropski sklad za regionalni razvoj), saj je financirala 85 %
vrednosti projekta. Pomembna pridobitev na poti je bila izgradnja mostu Danica (pri kampu
Danica). S tem se je kolesarska pot umaknila z glavne ceste, ki pelje iz Bohinjske Bistrice proti
jezeru. Danes poteka Bohinjska kolesarska pot na relaciji Bohinjska Bistrica–Brod–Ribčev Laz–
Stara Fužina–Studor–Srednja vas–Bohinjska Češnjica. Dolga je 18 km, ima 6 vstopnih točk in
12 počivališč, na katerih so klopi in informacijske table. Pomen kolesarske poti je večplasten,
saj je hkrati temelj in hrbtenica razvoja Bohinja kot kolesarske destinacije, ima pa tudi
kulturno-zgodovinski pomen, saj poteka po trasi nekdanje ozkotirne železnice (Sodja, Langus,
2014). Za nadaljnji razvoj kolesarskega prometa bo pomembno medobčinsko in regionalno
povezovanje – izgradnja kolesarskih poti Bohinj–Bled, Bohinj–Kranjska Gora in Bohinj–Kranj
(Rozman, 2010). K ukrepom mehke mobilnosti na področju kolesarskega prometa spada še
nakup desetih električnih koles, ki je bil del projekta z naslovom Z elektro kolesom zmorem več
v sklopu programa Leader. Na projektu je Turizem Bohinj sodeloval z občino Preddvor in
Centrom za razvoj podeželja (Langus, 2013).
 Ponudba JPP v turistične namene
Proga turističnega avtobusa Hop-on Hop-off poteka tudi na območju občine Bohinj, in sicer na
relaciji Bohinjska Bistrica–Rudno polje. Poleti 2015 je avtobus je vozil vsako soboto in nedeljo
trikrat dnevno. Proga ima dve varianti: po Spodnji in Zgornji bohinjski dolini. Posebno
ugodnost imajo vsi imetniki Kartice gost Bohinja, saj je zanje vožnja brezplačna, če vstopijo na
avtobus na območju občine Bohinj. V nasprotnem primeru znaša 5 evrov za odrasle,
brezplačna pa je za otroke mlajše od 10 let. (Mikej, Smukavec, Šolar, 2015).
Če se osredotočimo na ukrepe na področju javnega prometa, so v občini Bohinj začeli s
številnimi projekti:



Uvedli so poletni avtobus na relaciji železniška postaja Bohinjska Bistrica–slap Savica
(po Zgornji Bohinjski dolini), ki vozi v juliju in avgustu, namenjen pa je tako turistom
kot lokalnemu prebivalstvu; za imetnike kartice gost Bohinja je vožnja brezplačna.
Ski bus vozi na relaciji železniška postaja Bohinjska Bistrica–Žičnica Vogel in je
brezplačen za goste, ki so nastanjeni pri podpisnikih pogodb o sofinanciranju ski busa
ali pri kooperantih Turističnega društva Bohinj; ski bus je namenjen tudi enodnevnim
gostom, ki v Bohinj prispejo z vlakom, saj je njegov vozni usklajen z voznim redom vlaka
iz Nove Gorice in Bleda (oziroma Ljubljane in Jesenic).
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Bohinj-ski vlak predstavlja paket ugodnosti za obiskovalce smučišča Vogel, ki za prihod
v Bohinj uporabijo vlak, vključuje pa tudi povratno vozovnico za vlak, prevoz s ski
busom, dnevno smučarsko vozovnico in kosilo v restavraciji na smučišču; paket je tudi
cenovno ugoden, saj znaša 35 evrov za odrasle, 23 evrov za otroke, ki so stari od 6 do
15 let, za otroke do 6. leta pa je brezplačen.
Brezplačen shuttle bus, ki vozi v času poletnih prometnih konic od hotela Kristal v
Ribčevem Lazu do jezera.
Za prihodnji razvoj trajnostne mobilnosti je ključnega pomena tudi pogodba med
Turizmom Bohinj in Slovenskimi železnicami; eden od rezultatov pogodbe je 50-%
popust pri nakupu vozovnice za vlak na relaciji Ljubljana–Jesenice–Bohinjska Bistrica–
Most na Soči–Nova Gorica (tudi v obratni smeri) in 5 % popust za avtovlak (Bohinj …,
2015).
V sklopu sodelovanja več partnerjev (STO, Skupnost Julijskih Alp, TNP in SŽ) je bil
uveden tudi vlak Julijske Alpe (vozi ob petkih, sobotah in nedeljah ter praznikih) na
relaciji Ljubljana–Jesenice–Nova Gorica (Leban, 2010);
Za potrebe promocije uporabe javnega prometa so pripravili tudi slogan Bodi kul, bodi
mobilen, v Bohinju uporabljaj javni prevoz (Bohinj …, 2015).
S CIPRO in določenimi slovenskimi turističnimi destinacijami že več let pripravljajo
projekt Vozni red v Alpah, ki ponuja pregled voznih redov SŽ, avtobusov, lokalnih
prevoznikov in izposoje koles na območju slovenskih Alp (Vozni redi v Alpah, 2015).
Za promocijo trajnostne mobilnosti skrbi tudi Zeleni vikend v Bohinju, ki je namenjen
vsem, ki se v Bohinj pripeljejo z vlakom in udeležijo čiščenja okolice; v zameno za
čiščenje sodelujočim pripada brezplačna nočitev z zajtrkom (Zeleni vikend, 2015).

 Promocija trajnostne mobilnosti s karticami ugodnosti
Kartica gost Bohinja predstavlja združitev več storitev in ugodnosti na področju trajnostne
mobilnosti. Turizem Bohinj in občina Bohinj namreč nudita gostom, ki vsaj dve noči prespijo v
Bohinju in plačajo turistično takso, omenjeno kartico. Ta omogoča brezplačno parkiranje in
ugodnosti za različne storitve v Bohinju in tudi drugod po Sloveniji. Z vidika trajnostne
mobilnosti so ugodnosti naslednje (Kartica gosta Bohinj, 2015):












hop-on, hop-off avtobus na Pokljuko,
10-% popust na izlet z Muzejskim vlakom po Bohinjski progi,
brezplačni prevozi z avtobusi Alpetour po Bohinju,
50 % popusta na avtobusno vozovnico Potovalne agencije Alpetour iz Občine Bohinj do
vseh postajališč na relaciji do Ljubljane in v obratni smeri,
50 % popusta na ceno vozovnice za vlak na relaciji Ljubljana–Jesenice–Bohinjska
Bistrica–Most na Soči–Nova Gorica in obratno,
5-% popust na ceno vozovnice za avtovlak na relaciji Bohinjska Bistrica–Most na Soči–
Nova Gorica in obratno,
10-% popust na ceno izleta z Muzejskim vlakom po Bohinjski progi,
50-% popust pri najemu električnih koles,
do 30-% popusti pri najemu koles,
50-% popust za prevoz s turistično ladjo,
50 % popusta na nakup kartice gost Bohinja za lastnike električnih avtomobilov.
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Cena kartice znaša 15 evrov (1 avto/1 oseba) oziroma 20 evrov za družine. Vpeljana je bila tudi
posebna ponudba za goste brez avtomobila (ne vključuje brezplačnega parkiranja), saj je zanje
cena kartice še nižja – 10 evrov individualna in 15 evrov družinska. Še dodaten popust (50 %)
pa imajo lastniki električnih avtomobilov. Uspešnost kartice se je pokazala tudi z osvojeno
nagrado srebrni sejalec za inovativne dosežke v turizmu (Kartica gost Bohinja, 2015).
6.2. Trajnostna mobilnost na Bledu
Občina Bled se je kot članica mreže Alpskih biserov zavezala k trajnostnim oblika turizma in
mobilnosti. Tako se že od pridružitve usmerjajo v mehko mobilnost in promocijo trajnostne
mobilnosti. Eden osnovnih pogojev za pristop k Alpskim biserom je možnost dostopa z vlakom,
kar je na Bledu omogočeno z dvema postajama Jezero in Lesce-Bled (Vozelj, 2014, str. 35).
Obiskovalci lahko z vlakom obiščejo Bled z več smeri (gorenjska in bohinjska železnica). Z
železniške postaje Lesce–Bled (od centra naselja je oddaljena 4 km) je organiziran avtobusni
in taksi prevoz, za pešce in kolesarje pa je speljana ločena asfaltirana pot. Z železniške postaje
Jezero (od centra oddaljena 1,5 km) je prevoz s taksiji in turističnim vlakcem (Lega …, 2015),
brezplačen, prevoz pa omogočajo tudi nekateri hoteli (Vozelj, 2014, str. 35). Urejen je tudi
prevoz (najcenejša vožnja stane 13 evrov) z letališča Brnik na Bled, prav tako pa tudi iz
Ljubljane. Gre tako za redne kot tudi zasebne linije, ki niso odvisne od voznega reda (Prevoz
Bled, 2015). Ker je Bled pomembna turistična destinacija, so ukrepi trajnostne mobilnosti vpeti
v turistično ponudbo. Tako je za turiste in obiskovalce na voljo več možnosti za ogled
znamenitosti: električna kolesa, segwayi, turistični vlakec in avtobus. Za obiskovalce so leta
2014 odprli informacijski center Triglavska roža, ki je označen kot regijsko turistično in
naravovarstveno informacijsko središče Bleda, Gorenjske in Triglavskega narodnega parka.
Namen centra je širjenje ideje sonaravnega turizma in predstavljanje regije z razstavami,
delavnicami, prireditvami, filmskim materialom in drugim. V sklopu centra sta tudi trgovina in
lokal, ki ponujata izdelke lokalnega porekla. Naložbo je v veliki meri financiral Evropski sklad
za regionalni razvoj (70 % naložbe), ostali delež pa občina Bled (Hanc, 2014).
Na področju trajnostne mobilnosti sodeluje občina Bled tudi na evropskem tednu mobilnosti.
V sklopu projekta so pripravili številne zanimivosti – predstavitev ekološkega vozila, seznanitev
javnosti s projekti trajnostne mobilnosti (P+R v Selah, blejska severna obvoznica), priprava
otroškega poligona itd. Poleg naštetega je TD Bled predstavil električna kolesa, turistični vlakec
pa je ponujal vožnje po znižani ceni. Župan je v tem tednu pozval vse delovno aktivne občane,
da v tednu mobilnosti za pot na delo uporabljajo javni potniški promet in kolesa. Hkrati pa so
za motoriziran promet zaprli Cesto Svobode, med Festivalno dvorano in Ljubljansko cesto
(Program …, 2015).
Poleg ukrepov lokalnih oblasti so pri spodbujanju in vpeljevanju trajnostne mobilnosti
pomembne tudi druge ustanove in podjetja. Tako npr. so projekt trajnostne mobilnosti začeli
udejanjati tudi v kampu Bled. Lotili so se merjenja ogljičnega odtisa, hkrati pa so v raziskavi
podali cilje in ukrepe za njegovo zniževanje. Čeprav je bil izmerjen ogljični odtis kampa nizek,
so se odločili, da bodo še zmanjšali njegovo vrednost. Njihov cilj je, da postanejo primer dobre
prakse pri zmanjševanju nastajanja toplogrednih plinov. Poleg zmanjšanja negativnih vplivov
želijo povečati tudi kakovost svojih storitev in udobja za goste. Med cilje in ukrepe, ki se
dotikajo trajnostne mobilnosti, so navedli prehod na električna vozila, ki vozijo po kampu,
spodbujanje okolju prijazne vožnje na delo (za zaposlene), optimiziranje službenih poti,
spodbujanje nizkoogljičnih aktivnosti za goste (vesele urice za najem koles), dodatne popuste
za goste, ki bodo v kamp prišli z javnim prevozom, uvedbo cone brez avtomobila (posebna
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parkirišča), ugodnosti za goste, ki v času bivanja v kampu ne bodo uporabljali avtomobilov
(Ogljični odtis …, 2010).
Dodatno ponudbo v celotni gorenjski regiji omogoča tudi Zelena kartica gosta Gorenjske. To
je kartica ugodnosti, ki jo lahko uporablja celotna družina (dva odrasla z otroki). Omogoča
številne popuste na različnih področjih: ogledi, športne dejavnosti (izposoja športne opreme),
prehrana, javni prevozi (10-% popust na redne cene avtobusnega prevoza), prevozi v alpske
doline (Zelena kartica, 2015).
 Kolesarstvo
Na območju občine Bled je možnost za kolesarjenje kar precejšnja, kljub temu da za kolesarje
ni posebej urejenih stez in poti. Kolesarske poti so večinoma speljane po lokalnih cestah in
kolovoznih ter gozdnih poteh (Pokljuka, Mežakla, Jelovica). So pa raznolike, prilagojene za več
vrst kolesarjev. Tako so na Bledu uredili deset poti, ki so primerne tako za družine kot tudi
rekreativne kolesarje (Kolesarjenje, 2016):










Lovska trasa (27 km): Bled–Ribno–Lancovo –Spodnja Lipnic–Lovska koča na Taležu,
Pastirska pot (17 km): Bled–Spodnje Gorje–Zgornje Gornje–Krnica– Radovna,
Karavanški izziv (37 km): Bled–Piškovca–Breg–Završnica–Valvasorjeva koča pod
Stolom,
Po poteh kulturne dediščine (24 km): Bled–Breg–Žirovnica–Breznica–Smokuč–Rodine
–Hraše–Lesce–Bled,
Stoje na pedalih (15 km): Bled–Bohinjska Bela Kupljenik;
Severni obronki Bleda (18 km): Bled–Zgornje Laze–Spodnje Laze–Grabče–Krnica–
Poljščica–Bled;
Družinski potep (12 km): Bled–Ribno–Selo–Mlino–Velika Zaka–Bled;
Medena pot (33 km): Bled–Bodešče–Lancovo–Kamna Gorica–Dobrava–Globoko–
Radovljica–Lesce–Bled;
Jutranji skok (22 km): Bled–Spodnje Gorje–Zgornje Gornje–Zatrnik.

Na Bledu je tudi več agencij za izposojo koles, prav tako pa je možno najeti tudi kolesarskega
vodiča (Kolesarjenje, 2016).
 Ponudba JPP v turistične namene
Pomembna novost je razširitev prog avtobusa Hop-on Hop-off, ki je iz radovljiške občine
razširil ponudbo tudi v blejsko in bohinjsko občino. Na območju radovljiške občine so z
avtobusnimi prevozi začeli poleti 2013 z namenom, da turistom približajo manj znane in
odmaknjene kraje. Odziv turistov je bil spodbuden, tako da so naslednje leto sistem še
nadgradili z dodatnimi programi (na Bled in Bohinj) in dnevi. Poleti 2015 (julij in avgust) je na
območju občine Bled avtobus vozil na treh progah (Mikelj, Smukavec, Šolar, 2015):




Bled–Radovljica–Kamna Gorica–Kropa–Bled (vsak torek, šest voženj na dan),
Bled–Radovljica–Begunje–Brezje–Bled (vsak četrtek, šest voženj na dan),
Bled–Rudno polje (vsako soboto in nedeljo, tri vožnje na dan).

Ob sodelovanju s TNP-jem so progo Bled–Rudno polje ob sobotah obogatili tudi z možnostjo
vodenega planinskega izleta, ki poteka z Rudnega polja na Uskovnico in planino Konjščico, ob
nedeljah pa z Mrzlega Studenca na Grajsko planino in Pokljuška barja. Cena celodnevne karte
je za odrasle 5 evrov, za otroke do 10. leta starosti pa je zastonj (Mikej, Smukavec, Šolar, 2015).
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6.1. Urejanje in umirjanje prometa
 Bled
Že v projektu Idejna zasnova prometne ureditve na Bledu (2001, cv: Prosen, 2009, str. 75) so
predlagali tri usmeritve pri oblikovanju nove turistične infrastrukture na Bledu:




izločanje motornega prometa (tudi mirujočega) od jezerske obale,
uravnotežen razvoj vseh vrst prometa (osebni, javni potniški, kolesarki promet in hoja),
umirjanje prometa.

Tako je že več desetletij dolgo načrtovanje južne in severne razbremenilne ceste, ki bi mestno
središče (zlasti Ljubljansko cesto) sprostila za tranzitni promet, trenutno na ravni izvedbenih
ukrepov (OPPN za Severno obremenilno cesto, OPPN Južno obremenilno cesto, OPPN za ožje
mestno središče). Z razbremenilnima cestama bi se umaknil promet od jezerske obale, s tem
pa bi se zmanjšale obremenitve in tudi onesnaževanje jezera. Z vidika onesnaženja jezera s
prometom je problematično zlasti zimsko soljenje cest, ki povzroča zmanjšanje kakovosti
jezerske vode. Z vidika prometnega obremenjevanja jezerske okolice je pomembna izgradnja
južne obvoznice, ki bi tako sprostila promet na cesti Bled–Pristava. Slednji odsek bi se lahko
namenili za trajnostne oblike prevoza: kolesarje, pešce, kočijaže in turistični vlakec (Idejna
zasnova …, 2001; cv: Prosen, 2009). Severna razbremenilna cesta bi prometno razbremenila
Prešernovo cesto, na kateri prihaja večkrat do zastojev, hkrati pa je problematična tudi
obremenjenost s hrupom stanovanjske soseske ob cesti. Z izgradnjo obvoznice bi Prešernova
cesta izgubila tranzitni pomen, s tem bi se lahko cesta namenila kolesarjem in pešcem,
uporaba avtomobilov pa bi bila dovoljena le za lokalno prebivalstvo in za dostop do njihovih
bivališč. Ob razbremenilni cesti proti Gorjam so predvidene obcestne površine za kolesarje in
pešce. Vzporedno z izgradnjo severne obvoznice pa je predvidena tudi ureditev in prenova
vzhodnega vstopa na Bled (ob Ljubljanski in Selški cesti), saj trenutno ta ni prepoznan kot vstop
v turistično središče (Odlok …, 2014).
Prometna ureditev ožjega mestnega središča teži v smer zaprtja za motoriziran promet, saj je
predvideno zaprtje Ljubljanske ceste, na tem mestu pa ozelenitev, ureditev obcestnega pasu
in površin za pešce. Cesta svobode bo preurejena v promenado, ki bo potekala na južni strani
do Hotela Toplice, na severni pa se bo razdelila na dva dela: prvi bo vodil do avtobusne postaje,
drugi pa do spomenika Francetu Prešernu. Parkirišča ob Cesti svobode, Veslaški promenadi,
ob Vili Rikli in ob Sokolskem domu bodo ukinjena. Ohranjena pa bodo parkirišča ob
Diagnostičnem centru in ob Festivalni dvorani. Dostop do drugih parkirišč (ob Vili Prešeren, ob
Hotelu Jelovica, Hotelu Park, Hotelu Toplice, Hotelu Korotan in Hotelu Jadran) bo omejen. Na
območju ožjega središča Bleda so predvidene tri lokacije za nivojske/izvennivojske garažne
hiše: ob Hotelu Jelovica, na območju dostopa in parkirišča pred Hotelom Park ter med
Hoteloma Jadran in Korotan (dostop z vzhodne strani). Promet v ožjem mestnem središču bo
dovoljen samo še za imetnike dovolilnic, dostavo in intervencijo. Za lažje prilagajanje na
spremembe v prometni ureditvi se bodo ukrepi zapiranja mestnega središča izvajali v več fazah
(OPPN: Ožje središče Bleda, 2014, str. 9). Do uresničitve zastavljenih planov o prometni
preureditvi mestnega središča so v občinskem svetu že sprejeli nekatere ukrepe za umirjanje
prometa, in sicer spremenjen parkirni režim in druge. Z Odlokom o urejanju cestnega prometa
v Občini Bled so določili dve parkirni coni – območje središča (prva cona) in območje zunaj
središča (druga cona). Tako je v prvi coni parkiranje omejeno na največ dve uri, hkrati pa je
dražje na mestih, ki so bližje centru. Parkirišča v drugi coni omogočajo neomejeno parkiranje,
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nahajajo pa se na Selišah (nekdanje Vezenine), nasproti pokopališča na Seliški cesti in v Mali
Zaki (Odlok …, 2014).
 Bohinj
Poglavitna naloga za ureditev prometa v Bohinju bo zmanjšanje števila avtomobilskega
prometa in preusmeritev turistov na javni potniški promet (avtobus in železnica). Glede na
PLDP (največji delež predstavljajo osebna vozila) in število parkirišč na območju Bohinjskega
jezera (število parkirišč znaša malo nad 2000) je jasno, da je prioriteta v zmanjšanju
avtomobilskega prometa, zlasti v času turistične sezone. Zato sta predvidena tudi dva
prometna režima, v času turistične sezone in zunaj nje (Smukavec, 2011).
Pri umirjanju prometa so strokovnjaki (Umirjanje ..., 2009, str. 37) območje razdelili v tri cone.
V njih so določili najvišje število vozil, ki so lahko v prisotna v danem trenutku v določeni coni.
Cone pa so razdeljene takole:
1. cona: območje znotraj Triglavskega narodnega parka (Bohinjsko jezero, planina Voje, Blato
in Vogar ter Pokljuka),
2. cona: Spodnja in Zgornja dolina, Ribčev Laz,
3. cona: Bohinjska Bistrica in okoliške vasi.
Slika 20: Cone umirjanja prometa

Vir: Umirjanje ..., 2009, str. 37
Za prvo območje je predvidena popolna zapora prometa (z izjemami, kot so lastniki zemljišč,
vozila TNP, komunala itd.). Osebni promet je potrebno nadomestiti z javnim potniškim
prometom in drugimi oblikami prevoza (hoja, kolesa, turistični vlakec, električnimi avtomobili
itd.). S tem bi to območje obvarovali pred nadaljnjimi negativnimi vplivi, hkrati pa bi s tem
spodbudili prizadevanja za trajnostno obliko turizma. Drugo območje vključuje poseljena
območja. Za to območje je pomembno ohranjanje in nega kulturne pokrajine, ki pa je ranljiva,
saj moderni posegi v prostor redkokdaj sledijo tradicionalni podobi prostora. Za to območje je
predvidena gradnja oziroma ureditev parkirišč in dodatne turistične infrastrukture. Parkirana
vozila na tem mestu niso moteč dejavnik. Moteča pa so tista, ki so parkirana zunaj za to
namenjenih površin: ne samo vizualno, ampak tudi kot grožnja za okolje (parkiranje na
travnikih ali kmetijskih površinah). Tretje območje je središče tega območja – Bohinjska
101

Bistrica. Kraj pomeni tudi vstopno točko za prvo in drugo točko. Zaradi slednjega je v kraju
potrebna ureditev prometne infrastrukture. Z ureditvijo infrastrukture in vzpostavitvijo
javnega prevoza do prve točke, bi lahko razmislili tudi o prepovedi prometa za drugo cono
(Umirjanje ..., 2009, str. 37-38).
Pred sprejetjem načel trajnostnega razvoja in mobilnosti so bila parkirišča tipičen primer
netrajnostnega razvoja. Največji delež parkirišč v občini je bil v osrednjem delu TNP (55 %), še
13 % pa v robnem območju. Zunaj TNP je bilo le 32 % parkirišč. Problematično se je pokazalo,
da je bilo na višku sezone povpraševanje po parkirnih prostorih večje, ko jih je bilo moč
ponuditi, zato so obiskovalci uporabili kar divja parkirišča na neurejenih in travnatih površinah.
Z ukrepi trajnostne mobilnosti in izgradnjo parkirnih površin v Bohinjski Bistrici in Srednji vasi
je predvideno zaprtje območja TNP za osebna vozila (cona 1) in uvajanje mehke mobilnosti na
celotnem območju občine Bohinj (Umirjanje …, 2009).
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7. SMERNICE ZA NADALJNJI RAZVOJ
 Enotna vozovnica
Doslej v Sloveniji še ni bilo uvedene integrirane ponudbe JPP. Problematika ločenosti
posameznih sistemov se odraža v netransparentnem in neracionalnem delovanju in porabi
javnih financ, prav tako tudi ni pregleda nad povpraševanjem po mobilnosti niti nad dnevno
mobilnostjo. Tudi v tem primeru se pokaže pomanjkanje regionalne ravni odločanja, saj so
občine premajhne, država pa prevelika, da bi uspela rešiti parcialne probleme. V sklopu
državnih razvojnih projektov za obdobje 2007–2023, ki zadevajo področja prometa, je
načrtovana t. i. enotna vozovnica, ki bo za plačano potovanje omogočila poljubno izbiro
ponudnikov javnega potniškega prometa (Gabrovec, Lep, 2007, str. 112). Primeri enotne
vozovnice sicer že obstajajo, vendar le na posameznih manjših območjih. Tak primer je enotna
vozovnica za vlak in avtobus na relaciji Kamnik–Ljubljana (Slovenske železnice in KamBus), ki
je v rabi že od leta 1996. Trenutno so na voljo le tedenske in mesečne vozovnice, cena pa je
odvisna od razdalje in statusa potnika (Čebašek, 2015).
Enotna vozovnica je za privlačnost javnega potniškega prometa in s tem tudi za povečanje
števila uporabnikov zelo pomemben dejavnik, vendar pa uvedba ne bo prinesla želenih
učinkov, če ne bodo hkrati na področju javnega potniškega prometa izvedene tudi druge
izboljšave in ne bodo uvedeni ustrezni standardi dostopnosti do javnega potniškega prometa
(Gabrovec, Lep, 2007, str. 177).
 Regionalno povezovanje
V Sloveniji poteka upravljanje na državni in lokalni ravni, mogoče pa je opaziti pomanjkanje
formalnega usklajevanja na regionalni ravni. Ta je delno opredeljena v različnih zakonih, ki
skušajo urejati nekatere poglavitne dejavnosti na regionalni ravni, vendar se odločanje in
upravljanje še vedno dogajata na državni ali lokalni ravni. Ker na regionalni ravni ni pravnega
subjekta s pristojnostjo odločanja, je potrebno najti neformalen način sodelovanja za
reševanje medobčinskih/regionalnih vprašanj (Ljubljanska urbana regija, 2015). Pri
uresničevanju projektov nastaja veliko težav, saj so nekateri premajhni, da bi jih izpeljali na
državni ravni, za občine pa preveliki (zlasti na področjih javnega prevoza, prostorskega
načrtovanja, upravljanja odpadkov, poplavne zaščite in drugega). Manjše občine imajo težave
tudi z opravljanjem temeljnih nalog, saj se spopadajo tudi s pomanjkanjem ljudi in denarja.
Med izbranimi občinami (MOL, MOM, Bled in Bohinj) je do sedaj na ravni regionalne
povezanosti največ naredila MOL, saj je skupaj z občinami Osrednjeslovenske statistične regije
ustanovila Regionalno razvojno agencijo LUR (Ljubljanske urbane regije), ki skrbi za različne
projekte. Eden od projektov na področju trajnostne mobilnosti je projekt P+R – Parkiraj in
prestopi. Pri projektu, ki je potekal med marcem 2011 in septembrom 2014, je sodelovalo 15
občin, in sicer Občina Brezovica, Občina Dobrepolje, Občina Dobrova – Polhov Gradec, Občina
Domžale, Občina Grosuplje, Občina Kamnik, Občina Litija, Mestna občina Ljubljana, Občina
Medvode, Občina Moravče, Občina Škofljica, Občina Trzin, Občina Vrhnika. Namen projekta je
bil, da se pripravi celotna dokumentacija za vzpostavitev 23 P+R zbirnih središč v regiji. Končan
naj bi bil do leta 2020. Z zbirnimi središči bi se zmanjšala prometna obremenjenost regije, ki
spada med najbolj tovrstno izpostavljena območja v Sloveniji. Razloga za to sta vsaj dva: lega
na stičišču mednarodnih koridorjev in s tem tranzitnega prometa ter dnevna delovna migracija
(Parkiraj …, 2014).
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Za razvoj trajnostne mobilnosti bo potrebno regionalno povezovanje in medobčinsko
sodelovanje. Na tem področju bi morali zlasti občini Bohinj in Bled bolje sodelovati in skupaj
pripraviti projekte za spodbujanje in razvoj trajnostne mobilnosti s posebnim ozirom na
turistično ponudbo, npr. kolesarska pot med občinama. Primer dobrega sodelovanja med
občinami (v tem primeru občine Radovljica, Bled in Bohinj) predstavlja turistični avtobus Hopon Hop-off, ki so ga turisti in obiskovalci zelo dobro sprejeli.
 Socialna funkcija trajnostne mobilnosti
V Sloveniji kljub velikemu število avtomobilov nimajo vsi možnosti za mobilnost, pri čemer so
zaradi neurejenega JPP najbolj prikrajšani predvsem mladi, starejši, ljudje z gibalnimi
motnjami, manj premožni in drugi. Trajnostna mobilnost v bistvu vsebuje tudi socialno
pravičnost in možnost mobilnosti za vsakogar. S tega vidika je ključnega pomena, da se
preoblikuje prometni sistem in omogoči mobilnost tudi omenjenim skupinam prebivalstva.
Najprej je potrebno urediti JPP, da bo ta dostopen vsem, tudi tistim z najnižjimi dohodki. To je
možno doseči z več ukrepi, kot so npr. brezplačen JPP (v Sloveniji v občinah Velenje, Postojna,
Nova Gorica), subvencionirane šolske vozovnice (med drugim tudi MOL in MOM), brezplačni
prevozi znotraj naselij (Dovečar, 2012, str. 53). Primer dobre prakse, ki bi ga lahko (tudi
modificiran) vpeljali pri nas, je londonska oblika brezplačnega JPP za ostarelo prebivalstvo
(Green, Jones, Roberts, 2012). Z vidika vsesplošnega staranja prebivalstva in višanja stopnje
brezposelnosti (kot rezultat gospodarske krize, ki je v Sloveniji prizadela zlasti periferna in
gospodarsko manj razvita območja) bi bil tovrstni sistem primeren tudi v Sloveniji.
 Skupna raba avtomobilov
Za zmanjšanje prometne obremenjenosti bi bilo smiselno uvesti skupno rabo avtomobilov
(skupinska vožnja; ang. carpooling) in mrežo javnih avtomobilov (vzajemni avto; ang.
carsharing).
Bistvo vzajemnega avtomobila pomeni spremembo v rabi avtomobila iz lastništva v storitev, s
tem da avtomobil uporablja večja skupina ljudi (npr. stanovanjska soseska). Avtomobil se
lahko uporablja le po potrebi. S tem se posamezniku zmanjšajo stroški lastništva in
vzdrževanja, hkrati pa se zmanjša obremenjenost prostora z mirujočim prometom (Dovečar,
2012, str. 55). V raziskavi, ki so jo opravili v ZDA, se ta oblika največkrat uporablja predvsem
za nakupovanja in osebne zadeve. Takšen način rabe avtomobila je najprimernejši za urbana
območja, v ZDA kar 95 % vseh uporabnikov živi v mestnih središčih (Millard-Ball in sod., 2005,
str. 3). Za ukrep kratkoročnega najema so se odločili tudi v MOM, saj želijo do leta 2017
vzpostaviti mrežo vzajemnih avtomobilov. V prvem koraku bo sistem na voljo v območjih z
največjimi parkirnimi obremenitvami, kasneje se bo postopoma večal do končne pokritosti
celotnega mesta. Njegovo uporabo bo spodbujala celovita promocija, zagotavljanje najbolj
dostopnih parkirnih mest v mestu, kritična masa pa bo zagotovljena z vključitvijo mestne
administracije in javnih podjetij v njegovo uporabo takoj po vzpostavitvi projekta (TRAMOB …,
2013).
V Sloveniji je že navzoča ideja skupne vožnje, in sicer študentski prevozi (prevozi.org).
Prakticirajo jo zlasti študentje pri potovanju v univerzitetna središča. Takšen sistem je dober
primer zmanjševanja števila voženj, hkrati pa so tudi stroški razdeljeni med potniki. S skupnimi
vožnjami se zmanjšuje število avtomobilov zlasti v okolici študentskih domov, kar pozitivno
prispeva h kakovosti bivanja (Dovečar, 2012, str. 55). Projekta skupinske vožnje so se lotili tudi
v RRA LUR skupaj s Tehnološkim parkom Ljubljana in ga naslovili Sopotništvo. Ker je
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sopotništvo v Sloveniji najbolj razširjeno pri študentih, so želeli s pilotskim projektom
nagovoriti in pridobiti tudi nekoliko starejšo generacijo (starejše od 30 let), ki je delovno
aktivna, ima svoje avtomobile in se mora odločiti za tovrstni način vožnje (v primerjavi s
študenti, ki po navadi nimajo izbire). S projektom so želeli preizkusiti možnost uvajanja
sopotništva v podjetjih, saj se je po svetu izkazalo kot pomembna oblika v uporabi sopotništva
na sploh. V okviru projekta je bila pripravljena spletna stran Sopotništvo z osnovnimi
informacijami o sopotništvu in spletno platformo, s pomočjo katere si lahko zaposleni poiščejo
sopotnike v okviru Tehnološkega parka Ljubljana (Sopotništvo …, 2015).
Slika 21: Sopotništvo

Vir: Sopotništvo…, 2015
Sopotništvo bi bilo za izbrane kraje primerna oblika prevoza. Z vidika MOL in MOM bi morali
promovirati skupinske prevoze med delovnimi migranti, saj bi s tem zmanjšali obremenjenost
zlasti avtocest in mestnih vpadnic. Po drugi strani pa bi morali občini Bled in Bohinj spodbujati
lokalne prebivalce za tovrstni način prevoza na delo (ki je v večini zunaj občine – predvsem
Radovljica, Jesenice, Kranj itd.).
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8. SKLEPNE UGOTOVITVE
Trajnostna mobilnost je bila v Sloveniji dolga leta zapostavljena zaradi osebnega vozila, ki je
še danes pomembna dobrina, hkrati pa predstavlja tudi določen status v družbi. Z razvojem
prometa so se pojavili številni neposredni in posredni vplivi na okolje (Špes, 2009, str. 11).
Promet na enoto vira sicer proizvede manj izpustov kot na primer industrija in energetika,
vendar je število virov veliko večje. Torej je promet mobilni vir onesnaževanja in zato tudi težje
obvladljiv (Ogrin, 2009, str. 62-63). Kakovost zraka je na izbranih območjih (Bohinj, Bled,
Ljubljana in Maribor), razen izjem, dobra, problematične vrednosti so lokalnega pomena, kot
npr. onesnaženost koridorja Slovenske ceste v Ljubljani, ki pa kmalu več ne bo problem, saj bo
koridor skorajda v celoti zaprt, hkrati pa se vozni park LPP posodablja in prehaja na CNG
oziroma pogon na metan. Na Bledu in Bohinju je z vidika kakovosti zraka problematična
onesnaženost z ozonom, ki je posledica višjih nadmorskih višin in periferije.
Med druge negativne vplive prometa se uvrščajo še hrupna obremenjenost, ki jo najdemo tako
v Ljubljani kot tudi Mariboru, ob večjih prometnicah pa celo presega dovoljene vrednosti.
Nasprotno pa na Bledu in v Bohinju hrup zaradi manjše prometne obremenjenosti ne
predstavlja večjih težav, z vidika zavarovanega območja TNP pa je problematičen letalski
promet, ki negativno vpliva zlasti na ptice.
Eden najpomembnejših povzročiteljev prometne obremenjenosti so delovne migracije. Še
vedno se večina delavcev na delo vozi z osebnim vozilom, kar predstavlja veliko število
avtomobilov na cestah in s tem zastoje. Pregled PLDP odsekov avtocest in hitrih cest je
pokazal, da na določenih odsekih število vozil na dan presega kapaciteto ceste, kar se dogaja
še posebej na ljubljanskem avtocestnem obroču.
Glavna tema magistrskega dela je bila primerjava ukrepov in politik trajnostne mobilnosti na
izbranih območjih, ki smo jih razdelili glede na vrsto mobilnosti: na urbano in turistično.
Primerjalna analiza je pokazala, da sta pri razvoju trajnostne mobilnosti uspešna MOL in
občina Bohinj. MOM in občina Bled, kljub dobrim predpogojem, zaostajata v razvoju. Za
nadaljnji razvoj bodo pomembne predvsem spremembe v miselnosti ljudi, saj avtomobil še
vedno predstavlja najpomembnejše prometno sredstvo. Poleg tega bodo spremembe
potrebne tudi na upravnih ravneh. Večkrat je bila izpostavljena problematika manjka
regionalne ravni, ki bi bila za razvoj trajnostne mobilnosti potrebna, kar lahko potrdimo tudi s
primerom LUR. Zaradi razdrobljenosti slovenskih občin so te premajhne za pripravo in
implementacijo projektov trajnostne mobilnosti, po drugi strani pa pogosto togost državne
uprave onemogoči izvajanje projektov v prostoru. Veliko prepreko pri izvajanju ukrepov
predstavlja tudi neugodno finančno stanje občine, saj velikokrat trajnostna mobilnost ni
postavljena na prvo mesto. Hkrati pa so ukrepi pogostokrat tudi finančno zelo obremenjujoči
– npr. električni avtobusi, ki so jih nameravali uvesti v Mariboru. Verjetno pa je iluzorno
pričakovati in biti odvisen le od finančne pomoči EU.
Primerjavo uspešnosti vpeljave trajnostne mobilnosti na izbranih območjih smo ovrednotili
tudi kvalitativno. Tako smo z vidika urbane trajnostne mobilnosti med seboj primerjali občini
MOL in MOM ter z vidika turistične trajnostne mobilnosti občini Bohinj in Bled. Ovrednotili
smo štiri področja: JPP, kolesarjenje, umirjanje prometa in spodbujanje trajnostne mobilnosti,
sem pa so bili vključeni številni kazalniki. Tem smo določili vrednosti, ki smo jih na koncu
sešteli. Pri pripravi kazalnikov in vrednotenja smo se zgledovali po poročilu društva CIPRA
Slovenija: Identifikacija stanja javnega potniškega prometa in ukrepov trajnostne mobilnosti v
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slovenskih občinah. V tej raziskavi so se osredotočili predvsem na stanje JPP v večjih slovenskih
občinah in ugotovili, da so najuspešnejše občine Velenje, Ljubljana, Piran, Krško in Postojna.
MOM se je uvrstila na 12. mesto med 19 sodelujočimi občinami (Dovečar, Ogrin, 2011, str.
43).
Za vrednotenje urbane in turistične trajnostne mobilnosti smo izbrali naslednje kazalnike:
Raznolikost ponudbe JPP




razvejanost omrežja JPP in intermodalnost,
JPP v turistične namene,
spodbujanje uporabe JPP.

Spodbujanje kolesarjenja




kolesarske steze,
ostala kolesarska infrastruktura,
izposoja koles.

Urejanje in umirjanje prometa




parkirišča, garažne hiše, modra cona,
območja za pešce,
cona umirjanja prometa (zaprtje (mestnega središča) za promet).

Spodbujanje trajnostne mobilnosti




evropski projekti,
nagrade,
organiziranost na lokalni ravni (medobčinsko sodelovanje).

Vsak kazalnik je bil še podrobneje razdeljen s podkazalniki. Vrednotenje je potekalo tako, da
smo občine razvrstil po uspešnosti, tako da je bilo za prvo mesto (najuspešnejše pri
spodbujanju trajnostne mobilnosti) možnih 5 točk, za drugo 3 točke, za tretje 1 točka in za
četrto nič točk. Končni rezultat pa je tako seštevek vseh štirih kazalnikov. Natančnejša razlaga
je predstavljena v preglednici 44.
Raznolikost ponudbe JPP
Pri kazalniku raznolikosti ponudbe JPP se je najbolje odrezala MOL, saj je na področju JPP do
sedaj storila največ. Zaradi vpeljevanja ukrepov na področju trajnostne mobilnosti v turistično
ponudbo smo na drugo mesto uvrstili občino Bohinj. Na tretje mesto smo uvrstili MOM, ki v
ponudbi MPP zaostaja za MOL. Z vidika ponudbe JPP je MOM potrebno pohvaliti predvsem
zaradi IKT inovacij: brezplačen WiFi na avtobusih in avtobusnih postajah. Na zadnje mesto se
je uvrstila občina Bled, ki v ponudbi JPP zaostaja za drugimi občinami. Kljub temu pa ima
občina Bled velike možnosti za napredek v trajnostni mobilnosti zaradi članstva v mreži Alpski
biseri.
1. mesto: Mestna občina Ljubljana (5 točk)
2. mesto: občina Bohinj (3 točke)
3. mesto: Mestna občina Maribor (1 točka)
4. mesto: občina Bled (0 točk)
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Spodbujanje kolesarjenja
Na področju kolesarjenja je največ storila MOL: nove kolesarske poti, sistem BicikeLJ,
Ljubljansko kolo itd. Na drugo mesto smo uvrstili MOM predvsem zaradi postavitve B+R (prvi
in do sedaj edini v Sloveniji), na tretje občino Bohinj (ureditev Klodičeve poti) in na zadnje
občino Bled (najmanj uspelih projektov – npr. kolesarska pot Bled–Lesce; ostale kolesarske
poti potekajo po regionalni in lokalnih cestah).
1. mesto: Mestna občina Ljubljana (5 točk)
2. mesto: Mestna občina Maribor (3 točke)
3. mesto: občina Bohinj (1 točka)
4. mesto: občina Bled (0 točk)
Urejanje in umirjanje prometa
Tudi pri tem kazalniku je na prvem mestu MOL, saj so v zadnjih letih pripravili številne projekte,
s katerimi so umaknili osebni promet iz mestnega središča. Na drugo mesto smo uvrstili občino
Bohinj, ki je območje občine razdelila na tri območja umirjanja prometa, hkrati pa so uredili
parkirišča, ki je odmaknjeno od jezera in ponudili brezplačen prevoz od parkirišča do jezera.
Na tretje mesto smo uvrstili MOM. Kljub uspešnemu povečanju peš cone, so v Mariboru
nekateri projekti propadli (zaprtje Koroške ceste, Pilotna okoljska cona itd.). Na zadnje mesto
se je spet uvrstila občina Bled, saj ureditev mestnega središča zaenkrat ostaja še v načrtih.
1. mesto: Mestna občina Ljubljana (5 točk)
2. mesto: občina Bohinj (3 točke)
3. mesto: Mestna občina Maribor (1 točka)
4. mesto: občina Bled (0 točk)
Spodbujanje trajnostne mobilnosti
Pri kazalniku Spodbujanje trajnostne mobilnosti se je na prvo mesto uvrstila MOL, ki je v
zadnjih letih sodelovala na številnih evropskih projektih – npr. CIVITAS ELAN itd. Prav tako so
za svoje delo pri vpeljevanju trajnostne mobilnosti prejeli tudi nagrade in nazive, kot je npr.
Zelena prestolnica Evrope. Na drugo mesto smo postavili MOM (sodelovanje pri več evropskih
projektih, ETM itd.), na tretje pa skupaj občini Bohinj in Bled.
1. mesto: Mestna občina Ljubljana (5 točk)
2. mesto: Mestna občina Maribor (3 točke)
3. mesto: občini Bohinj in Bled (1 točka)
Rezultati vrednotenja
Seštevek posameznih kazalnikov je pokazal, da je najuspešnejša MOL, saj se je prav pri vseh
kazalnikih uvrstila na prvo mesto. Na drugo mesto se je uvrstila občina Bohinj z 8 točkami, na
tretje pa MOM z eno manj. Na zadnjem mestu je občina Bled z le eno točko.
1. mesto: Mestna občina Ljubljana (20 točk)
2. mesto: občina Bohinj (8 točk)
3. mesto: Mestna občina Maribor (7 točk)
4. mesto: občina Bled (1 točka)
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Preglednica 44: Ukrepi trajnostne mobilnosti na izbranih območjih

Ljubljana:
Maribor:
Uvajanje območij
 širitev peš cone, območja umirjenega prometa,
 širitev peš cone,
za pešce
 zapora Slovenske ceste,
 izgradnja brvi čez Dravo,
 preureditve ulic po principu skupni prometni prostor,
 taktilni sistem vodenja.
 izgradnje brvi čez Ljubljanico.
Promocije
 BicikeLJ,
 Kolesodvor,
kolesarstva
 Ljubljanska kolesarska platforma,
 Mariborska kolesarska mreža,
kolesarski koordinator v mestni upravi,
 projekti na področju kolesarstva,
 projekti na področju kolesarstva,
 brezplačen servis,
 brezplačen servis,
 izboljšava infrastrukture.
 izboljšava infrastrukture,
 štetje kolesarjev.
Izboljšanje JPP
 novi avtobusi (CNG in metan),
 novi avtobusi (CNG in metan),
 uvedba novih prog, primestne proge,
 na novo urejena postajališča,
 Kavalir, mestna železnica,
 prikazovalniki prihodov avtobusov,
 urbana – enotna mestna vozovnica.
 WiFi na avtobusih in postajah.
Prednostni pasovi
 uvedba SHL na Dunajski in Celovški cesti,
 zaenkrat šele v načrtih.
za avtobuse
 v planu šestpasovnica z dvema SHL (Dunajska, Celovška
in Tržaška cesta).
P+R
 5 P+R, v načrtu še povečanja,
 v načrtih dva P+R,
 vedno večja zasedenost,
 finančne ovire in zadržki pri vzpostavitvi
sistema.
 vzpostavitev P+R tudi v občinah LUR.
Spremembe
 podaljševanje modre cone proti predmestjem,
 uvedba bele cone v stanovanjskih soseskah
politike parkiranja
(npr. Krekova ulica);
 umikanje avtomobilov iz mestnega središča,

po letu 2015 konec povečevanja števila
 P+R, garažne hiše.
parkirnih mest v mestnem središču.
Umirjanje prometa
 cone umirjanja prometa,
 cona 30 km/h v mestnem središču,
 prenova Slovenske ceste.
 prenova Žolgarjeve ulice pri OŠ F. Prešeren.
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Promocije
kolesarstva
Izboljšanje JPP

Spremembe
politike parkiranja

Umirjanje prometa

Bohinj:
Bled:
 Klodičeva pot,
 električna kolesa
 električna kolesa.
 poletni avtobus na relaciji železniška postaja Bohinjska
 vlak Julijske Alpe,
Bistrica–slap Savica,
 vozni red v Alpah (sodelovanje s CIPRO),
 ski bus na relaciji železniška postaja Bohinjska Bistrica–
 Hop-on Hop-off turistični avtobus na Pokljuko,
Žičnica Vogel,
 turistični vlakec,
 Bohinj-ski vlak,
 brezplačen prevoz od železniške postaje Lesce brezplačen shuttle bus do jezera (iz Ribčevega laza),
Bled do hotelov.
 vlak Julijske Alpe,
 Vozni red v Alpah (sodelovanje s CIPRO),
 Hop-on Hop-off turistični avtobus na Pokljuko.
 prepoved parkiranja znotraj TNP,
 spremenjen režim parkiranja – časovna
omejitev parkiranja v središču naselja,
 ureditev parkirišča v Bohinjski Bistrici in Srednji vasi.
 ureditev parkirišč na Selišah (nekdanje
Vezenine), nasproti pokopališča,
 dražja parkirnina v središču naselja.
 prepoved vstopa osebnim vozilom v TNP,
 ob izgradnji južne in severne razbremenilne
ceste zapora Ljubljanske in Prešernove ceste
 razdelitev območja v tri cone umirjanja prometa,
ter Ceste svobode,
 sodelovanje pri projektu Umirjanje prometa v Julijskih
 ureditev vstopa v naselje.
Alpah.
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V magistrskem delu smo z analizo potrdili zastavljeni hipotezi.
Prva hipoteza se je nanašala na primerjavo uspešnosti razvoja trajnostne mobilnosti med
izbranimi območji in primeri dobre prakse. Po pregledu primerov dobrih praks in primerjavi
deležev načina potovanja po prometnih sredstvih (modal split) smo ugotovili, da slovenska
mesta (oziroma natančneje izbrana mesta) zaostajajo za mesti in območji v Evropi. Zaradi
vsesplošne motorizacije slovenskega prebivalstva in zakoreninjenosti navad avtomobil še
vedno prevladuje po načinu potovanja. To potrjuje način prevoza na delo, saj v izbranih
občinah delež avtomobilskega prometa presega 50 %. To potrjujeta tudi Gabrovec in Bole
(2009, str. 93), ko ugotavljata, da se je delež uporabe avtomobila kot načina potovanja povečal
s 27 % (leta 1981) na 85 % (leta 2002). Primerjava načinov potovanj s pomočjo prometnih
sredstev za MOL in izbrana evropska mesta (z uspešno politiko trajnostne mobilnosti) so
pokazale zaostajanje v razvoju. Kljub urejanju prometa in vpeljevanju trajnostne mobilnosti
ter nekaterim pozitivnim premikom (ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti) predstavlja
avtomobil še vedno več kot polovični delež v načinu potovanj. Njegov delež se je še posebej
povečeval na račun JPP. To so pokazali nizki deleži uporabe JPP, kar posredno neugodno vpliva
na kakovost ponudbe. V Ljubljani je kolesarstvo dolga leta predstavljalo najbolj zapostavljeno
obliko potovanja. So pa na tem področju opazne velike spremembe, kot npr. povečanje
dolžine kolesarskega omrežja: 78 km kolesarskih prog v letu 2008 (Verovšek, 2008, str. 214) in
206 km v letu 2014 (Bertoncelj, Kontić, 2014, str. 10). Netrajnostni mobilnostni sistem
potrjujejo tudi nekateri kazalniki, ki so bili predstavljeni v magistrskem delu, s katerimi se
Slovenija uvršča v negativen vrh med državami EU. Mednje se uvrščajo stopnja motorizacije,
ki znaša 518 avtomobilov na 1000 prebivalcev (leto 2014), delež poti, ki jih Slovenci opravijo z
avtomobilom (87 % v letu 2012), delež izdatkov, ki jih slovensko gospodinjstvo porabi za
promet (16,1 %) in starost voznega parka (9,4 leta) (EU Transport in figures, 2014; Plut, 2014,
str. 159).
Druga hipoteza je predpostavila, da je med izbranimi območji MOL najuspešnejša z ukrepi
trajnostne mobilnosti. Za natančnejšo analizo primerjave uspešnosti ukrepov in politik ni na
voljo dovolj podatkov, saj občine v večini primerov ne izvajajo meritev potovalnih navad
prebivalcev – izjema je le MOL, ki je v letu 2003 izvedla raziskavo potovalnih navad prebivalcev
MOL in LUR (Anketa …, 2003). Kljub temu je iz analize dosedanjih izvedenih ukrepov za razvoj
trajnostne mobilnosti razvidno, da je pri tem najuspešnejša MOL. To lahko potrdimo tudi s
številnimi nagradami, ki jih je MOL dobila s spodbujanjem trajnostne mobilnosti (nagrada ETM
2003 in 2013, Zelena prestolnica Evrope 2016 itd.) in izpeljanimi evropskimi projekti (med
drugim CIVITAS MOBILIS in ELAN). Hkrati pa je do sedaj edina uspešno zaprla mestno središče
za osebni promet. Tega so se lotili tudi v MOM, vendar je pri lokalnem prebivalstvu zapora
Koroške ceste naletela na neodobravanje, zaradi česar projekt ni bil izpeljan v celoti (kljub
temu so se uspeli izvesti določeni ukrepi – prednost JPP in kolesarjem itd.). V MOM se je
predčasno zaključil tudi projekt Pilotna okoljska cona. Pri spodbujanju trajnostne mobilnosti
so uspešni tudi v občini Bohinj, v kateri so trajnostno mobilnost uspešno vključili v turistično
ponudbo in s tem pripravili številne ugodnosti za obiskovalce, ki za prihod v Bohinjski kot
uporabijo JPP. Občina Bled v tem primeru zaostaja za Bohinjem, hkrati pa kljub članstvu v
mreži Alpskih biserov ne stori dovolj za razvoj trajnostne mobilnosti. K temu lahko dodamo še
dolgoletno sago o izgradnji obvoznic.

111

9. SUMMARY
Sustainable mobility in Slovenia has been neglected for years due to the personal vehicle,
which still remains an important commodity while also representing a certain social status.
With transport development, a number of direct and indirect environmental impacts have
emerged (Špes, 2009). Even though traffic per pollution source unit produces less emissions
than industry or energetics, the number of sources is far greater. Therefore, traffic is a mobile
source of pollution, which makes it more difficult to manage (Ogrin, 2009). Air quality in
selected areas is, with exceptions, good. The problematic values are of local importance, such
as the pollution of Slovenska cesta corridor in Ljubljana, which soon won’t be a problem
anymore, as by now the corridor is almost entirely closed. At the same time, the fleet vehicle
of LPP has been updating and is switching to CNG or methane power. In Bled and Bohinj the
problem (from an air pollution standpoint) is pollution with ozone due to higher altitudes and
the periphery. Among other negative impacts of transport is also noise congestion, which can
be found in Ljubljana as well as Maribor. Along the major routes it exceeds regulated values.
On the contrary, noise doesn’t pose a significant problem in Bled and Bohinj due to smaller
congestion. In terms of the protected area of Triglav National Park, air traffic is especially
problematic, particularly its negative impact on birds.
One of the main causes of congestion are commuting of workers. The majority of workers still
commute by car, leading to a large number of vehicles on the roads and thus congestion. An
overview of AADT (annual average daily traffic) sections of motorways and expressways has
shown exceeded capacities of the road on certain sections. This is especially prominent in the
Ljubljana motorway ring.
The main topic of the masters thesis has been to compare actions and sustainable mobility
policies in selected areas, divided according to mobility type: urban and touristic. A
comparative analysis has shown that the municipalities of Ljubljana and Bohinj have been
successful in the development of sustainable mobility. The municipalities of Maribor and Bled
fall behind in development despite good preconditions. For further development a shift in the
mindset of people is needed, as the car still represents the most important means of transport.
In addition, changes at the administrative level are also needed. The problem of a missing
regional level has been reapeatedly highlighted, as it would have been crucial for the
development of sustainable mobility, which can be confirmed with the Ljubljana Urban Region
(LUR) example. Due to the fragmentation of Slovenian municipalities they are too small for a
preparation and implementation of sustainable mobility projects. On the other hand, the
stiffness of state administration often prevents implementation of projects in the
environment. A major barrier to measurement implementation is also the unfavourable
financial state of the municipality, as sustainable mobility is oftentimes not placed first. At the
same time, the intended measures are often very financially burdensome – e.g. the electric
busses intended in Maribor. It is probably illusory to expect the financial assistance of EU and
be solely dependent on it.
The comparison of the success of sustainable mobility introduction in selected areas has also
been evaluated qualitatively. Thus the municipalities of Ljubljana and Maribor have been
compared in terms of sustainable urban mobility and the municipalities of Bohinj and Bled in
terms of touristic sustainable mobility. Four areas have been evaluated: public transport,
cycling, traffic calming and encouragement of sustainable mobility. A number of indicators
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have been included, their values determined and summed up. As only four municipalities were
included in the masters thesis study, the self evaluation and comparison of the measures and
sustainable mobility policies is not so important. However, the indicators serve as a starting
point for a broader analysis of the state of sustainable mobility in the Slovenian municipalities.
In preparation of indicators and evaluation processes we have used the example of the report
of the Society CIPRA Slovenia: Identification of the state of public transport and sustainable
mobility measures in the Slovenian municipalities. Their research focuses primarily on the
state of public transport in major Slovenian municipalities and finds that the most successful
municipalities are Velenje, Ljubljana, Piran, Krško and Postojna. The city municipality of
Ljubljana is ranked in the 12th place among 19 participating municipalities (Dovečar, Ogrin,
2011).
The sum of individual indicators has showed that Ljubljana is the most successful, having
ranked first with all indicators. The municipality of Bohinj has been ranked second with 8
points, Maribor in 3rd with one point less. In the last place is the municipality of Bled with just
one point.
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