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Izvleček

PREGLED KOLESARJENJU NEVARNIH MEST V VELENJU IN PREDLOG
NJIHOVIH IZBOLJŠAV
Kolesarjenje kot alternativa motornemu prometu vse bolj pridobiva na pomenu. Zmanjšana uporaba
avtomobilov v mestih ni samo zaželena, temveč tudi lahko izvedljiva z ukrepi za spodbujanje bolj
zelenih načinov prevoza. Največji problem slovenske mentalitete je pomanjkanje kolesarske kulture,
a preden se začne spreminjati kolesarsko kulturo, je potrebno zagotoviti ustrezno kolesarsko
infrastrukturo. V Velenju se že nekaj let spodbuja zeleni transport v različnih oblikah, ki vedno naleti
na pozitiven odziv prebivalcev. Težava nastopi, ko gre za rabo kolesa za vsakodnevne opravke, saj
pomanjkljiva kolesarska infrastruktura v Velenju onemogoča varno, hitro in udobno kolesarjenje. V
zaključni seminarski nalogi smo predstavili rezultate moje raziskave o stanju kolesarskega prometa v
Velenju. V ta smo preučili fizične in družbeno-geografske dejavnike, ki kažejo na velik potencial
Velenja kot kolesarskega mesta. Cilj raziskave je bil pregledati kolesarjenju nevarna mesta v Velenju,
ki onemogočajo hitro in varno vožnjo in podati predlog možnih rešitev zanje z namenom izboljšanja
le-teh. Veliko število kolesarjenju nevarnih mest, odvrača kolesarje od uporabe kolesa za opravljanje
vsakodnevnih voženj. Odprava takih mest je za sklenitev varne in kolesarju prijazne kolesarske mreže
nujna. Na terenu smo pregledali celotno kolesarsko mrežo v Velenju in za vsako izmed prepoznanih
kolesarjenju nevarnih mest smo podali predlog rešitve.
Ključne besede: kolesarjenje, geografija prometa, kolesarska infrastruktura, trajnostna mobilnost,
Velenje

Abstract

A REVIEW OF DANGEROUS CYCLING LOCATIONS IN VELENJE AND A
PROPOSAL FOR THEIR IMPROVEMENT
Cycling as an alternative to motor traffic is gaining importance. A reduced use of automobiles in
towns is not only desirable, but is also feasible with measures encouraging greener forms of
transportation. The biggest problem of the Slovenian mentality is a lack of cycling culture, which is
why incentives are needed in this field first, but before one starts changing the cycling culture, an
adequate cycling infrastructure needs to be provided. Green transportation has been promoted in
Velenje in various forms for several years, while the residents always meet to the promotion of
cycling with positive response. Problems arise when bicycles are used for daily trips, as the deficient
cycling infrastructure in Velenje does not allow for safe, fast and comfortable cycling. In the
concluding seminar paper I am presenting the results of my study about the state of bicycle traffic in
Velenje. For this purpose, I have studied its physical and socio-geographic factors, which point to the
great potential of Velenje as a cycling town. The objective of the study in the concluding seminar
paper was to review dangerous cycling locations in Velenje that prevent fast and safe bicycle
transportation and to propose possible improvements for such locations. A large number of
dangerous cycling locations discourages people from using bicycle for everyday trips. It is necessary
to eliminate such locations in order to complete a safe and user-friendly cycling network. I have
inspected the entire cycling network in Velenje on the ground and, on the basis of the collected
results, a solution has been proposed for each of the identified dangerous cycling locations.
Key words: cycling, transportation geography, cycling infrastructure, sustainable mobility, Velenje
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1 Uvod
Pomen kolesarjenja v urbanem okolju je vse večji. Kolesarjenje je alternativa vožnji z avtomobilom za
opravljanje vsakodnevnih poti (v službo, šolo, trgovino in po ostalih opravkih). V Sloveniji na splošno
prevladuje mnenje, da je kolesarjenje predvsem športno-rekreativna dejavnost, vendar pa se danes
vse več mest sooča s težavami, ki so posledica izpušnih plinov avtomobilskega prometa. Vsakodnevno
kolesarjenje ponuja številne prednosti pred ostalimi oblikami prevoza, saj predstavlja ekonomičen,
okolju prijazen in zdrav način prevoza.
V Mariboru in Ljubljani si že nekaj let prizadevajo za bolj množično rabo koles kot prevoznega sredstva.
Prizadevanja so se izkazala za uspešna, saj so prinesla že številne pozitivne rezultate. Ne vidim razloga,
da kolesarjenja kot del prometnega sistema ne bi spodbujale tudi manjše občine. Največji problem
slovenske mentalitete je pomanjkanje kolesarske kulture, zato so spodbude najprej potrebne na tem
področju. Večina ljudi se namreč za opravljanje krajših mestih voženj še vedno najpogosteje poslužuje
avtomobila. A preden se začne spreminjati kolesarsko kulturo, je potrebno zagotoviti ustrezno
kolesarsko infrastrukturo.
V Velenju se že nekaj let spodbuja zeleni promet v različnih oblikah: brezplačni mestni avtobusni
prevoz, avtomatiziran sistem izposoje koles Bicy in številni drugi dogodki, povezani s spodbujanjem
kolesarjenja, ki vedno naletijo na pozitiven odziv prebivalcev. Težava pa nastopi, ko gre za rabo kolesa
za vsakodnevne opravke, saj pomanjkljiva kolesarska infrastruktura v Velenju onemogoča varno, hitro
in udobno kolesarjenje. Veliko število kolesarjenju nevarnih mest, kjer mora kolesar upočasniti vožnjo
ali sestopiti iz kolesa, se jim ogniti ali izbrati alternativno, bolj nevarno pot, da pride do cilja, odvrača
kolesarje, da bi kolo rabili za vsakodnevno vožnjo. Odprava takih mest je nujna, da se bo zagotovila
sklenjena, varna in kolesarju prijazna kolesarska mreža.
1.1 Namen in cilji
V zaključni seminarski nalogi želim predstaviti stanje kolesarske infrastrukture v Velenju. Predmet
raziskave je analiza in obravnava obstoječih kolesarskih prometnih površin ter pregled kolesarjenju
nevarnih mest z možnostmi njihovih izboljšav. Cilj raziskave je bil pregledati kolesarjenju nevarna
mesta v Velenju, ki onemogočajo hitro in varno vožnjo in podati predlog možnih rešitev zanje z
namenom izboljšanja le-teh.
1.2 Metodologija
Izdelava zaključne seminarske naloge se je pričela s kabinetnim delom, ki je zajemalo zbiranje in
pregledovanje literature na temo trajnostne mobilnosti na splošno, kolesarjenja in načrtovanja
kolesarke infrastrukture, prav tako sem pregledala seminarske naloge, ki so obravnavale podobno
tematiko. Nato je sledilo pridobivanje relevantnih podatkov za pregled mestne kolesarske mreže v
Velenju ter literature v zvezi z dosedanjimi in prihodnjimi načrti Mestne občine Velenje razvoja mestne
kolesarske mreže. Terensko delo je zajemalo vožnjo po vseh že zgrajenih in načrtovanih kolesarskih
povezavah po Velenju in sprotno evidentiranje kolesarjenju nevarnih mest. V zadnji fazi izdelave sem s
pomočjo različnih tujih in slovenskih priročnikov o načrtovanju kolesarske infrastrukture poskušala
poiskati najbolj optimalno rešitev za odpravo kolesarjenju nevarnih mest. Pri tem mi je bilo poznavanje
terena v veliko prednost, zato sem za vsako nevarno mesto podala predlog reševanja kolesarjenju
nevarnih mest na način, ki bi najbolj ustrezal dani situaciji na tistem mestu.
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1.3 Opredelitev problema
Glede na mednarodno uveljavljene metodologije (PRESTO1, BYPAD2) se Velenje uvršča med t. i.
kolesarske začetnike, saj zelo malo ljudi uporablja kolo za vsakodnevne poti. Meščani kolesarijo le
občasno, v večji meri pa za rekreacijo. Prebivalci se ob kolesarjenju ne počutijo varno, kolesarili bi
pogosteje, če bi obstajala primerna infrastruktura. Ceste so projektirane z namenom dobre pretočnosti
avtomobilskega prometa, necelostno in točkovno, temu primerno pa se na kolesarski infrastrukturi
pojavljajo številna nevarna mesta zaradi česar prihaja do konfliktov med kolesarji in ostalimi udeleženci
v prometu (Lozar in sod., 2013).

2 Kolesarjenje kot vidik trajnostne mobilnosti v urbanem okolju
S trajnostno mobilnostjo zagotavljamo učinkovito in enakopravno mobilnost za vse ob zmanjševanju
nezaželenih stranskih učinkov. Z različnimi ukrepi je potrebno zagotoviti, da je potreba vsakogar po
premikanju zadovoljena, vendar ob nižjih stroških in manjših stranskih učinkih, tveganju in porabi
naravnih virov. Trajnostna mobilnost je okoljsko sprejemljiva, socialno pravična in spodbuja razvoj
gospodarstva (Focus, 2014).
Urbana mobilnost je pomembna za mesta, vendar pa je v zadnjih letih zasičenost prometa zaradi
prevlade rabe osebnih avtomobilov za vsakodnevne prevoze zmanjšala učinkovitost in ogrozila
kakovost lokalnega, posledično pa tudi regionalnega in globalnega okolja. Uporaba motornih vozil kot
oblika vsakodnevnega prevoznega sredstva v mestih je povečala potovalni čas, vse večje mestne
površine so namenjene avtomobilom, okoljski pritiski pa so hkrati zmanjšali kakovost mestnega
življenja (Plut, 2006).
V kakovostnem urbanem okolju so pešci, kolesarji in javni prevoz enakopravni na ulicah in cestah z
motoriziranimi udeleženci v prometu. Z namenom izboljšanja kakovosti zraka, dostopnosti ter
varčevanja z energijo in posledično izboljšanja kakovosti bivanja v mestnih naseljih je potrebno
uporabo vozil minimizirati (Mobile 2020…, 2013)
Načela trajnostnega prevoza:
-

prebivalci nekega območja lahko enostavno dostopajo do drugih območij, dobrin in storitev;
zadovoljene so potrebe različnih socialnih skupin in generacij;
prometni sistemi so oblikovani na način, da varujejo zdravje in varnost prebivalcev;
skupnost prebivalcev je vključena v odločanja o prevozu;
načrtovanje je integrirano, vključuje različna področja – okolje, zdravje, energijo, urbano
načrtovanje;
prometni sistemi so načrtovani po principu preudarnosti, so učinkoviti glede rabe zemljišč in
ostalih naravnih virov ter ščitijo habitate in biotsko raznovrstnost;
prometni sistemi delujejo okoljsko celovito, saj ne ogrožajo zdravja ljudi, globalnega podnebja
ali ključnih ekoloških procesov;
država spodbuja ekonomsko blagostanje, obdavčenje in gospodarske politike spodbujajo
pravičen in čist prevoz (Mobile 2020…, 2013).

2.1 Urbano kolesarjenje
Kolesarji se delijo po ciljnih skupinah na:
-

1
2

kolesarje, ki se vozijo iz potrebe,
kolesarje, ki se vozijo zaradi rekreacije in v turistične namene,
kolesarje izletnike, ki se vozijo zaradi druženja, izletništva.

PRESTO – Promoting Cycling for Everyone as a Daily Transport Mode. Več na: http://www.presto-cycling.eu.
BYPAD – Bicycle Policy Audit. Več na: http://bypad.org/docs/BYPAD_Cycling_The_European_approach.pdf.

2

Kolesarji, ki se vozijo iz potrebe, se vozijo s točno določenim namenom, npr. v šolo, na delovno mesto,
po nakupih in drugih opravkih. Ta način kolesarskega prometa je najbolj pomemben, saj predstavlja
poti, ki bi jih prebivalci mest sicer opravili z avtomobilom in predstavlja največ prevoženih kilometrov.
Po nekaterih podatkih bi lahko 75 % vseh poti v mestu opravili s kolesom, saj je večina mestnih
opravkov v večjih mestih v radiju 5 km (Andrejčič Mušič, 2005).
Graf 1: Delež opravljenih poti v mestu v Flamski regiji v Belgiji

Vir: Presto Cycling policy …, 2010
Eden izmed načinov osebnega prevoza za vsakodnevne migracije v mestih je kolesarjenje, ki nudi
številne prednosti, in sicer pomembno prispeva k rekreativnim navadam, boljšemu počutju ljudi
(manjša izpostavljenost prometnemu onesnaževanju v primeru, če kolesarska infrastruktura ni v
neposredni bližini glavnih prometnic), olajša ter pospeši gibanje po mestu, hkrati pa je tudi ceneje,
infrastruktura pa je prostorsko manj obremenjujoča (Ogrin, 2013)
Načeloma se kolesarji v mestu uvrščajo med bolj počasi se premikajoč promet, vendar pa imajo vseeno
poseben status v urbanih okoljih, saj se kljub temu uvrščajo med najhitrejše oblike prometa (Navodila
za projektiranje …, 2012).
Graf 2: Hudsonov diagram za čas, ki je potreben za pot na mestnem območju

Vir: Navodila za projektiranje …, 2012
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Uporaba kolesa za opravljanje vsakdanjih poti v službo, šolo in po opravkih v urbanem okolju je zelo
dobra alternativa avtomobilskemu prometu, ki manjša privlačnost mest za življenje v njih.
- Enostavnost
Kolo kot prevozno sredstvo poganja človek z lastno močjo, ki ob enaki porabi energije omogoča vsaj 3 x
večjo hitrost kot avto. Vzdrževanje kolesa je enostavno in poceni, saj je večino manjših popravkov
mogoče opraviti doma/samostojno, poleg tega pa je kolo tudi cenovno dostopno vsakomur (solidno
novo kolo je možno kupiti za 25 % povprečne neto plače v Sloveniji).
- Egalitarnost
Kolo je dostopno vsakomur, saj lahko kolesarijo tako starejši kot otroci. Tehnika vožnje je enostavna in
jo lahko usvoji vsakdo.
- Okoljska ustreznost
Že v fazi izdelave koles so emisije zanemarljive, ob reciklaži odsluženih koles pa je možna tudi
proizvodnja popolnoma brez emisij. Kolesarjenje v mestih ne povzroča niti onesnaženja niti hrupa, zato
lahko pripomore k privlačnosti mest. Zavzema zanemarljiv prostor tako za mirujoči kot za gibajoči
promet, posledično pa je v mestih bolj smotrna izraba prostora (Ljubljanska kolesarska …, 2001).
2.1.1 Urbano kolesarjenje kot sistem
Urbano kolesarstvo kot sistem zajema prometno infrastrukturo, prometne režime oz. pravila,
komunikacijske, informacijske, mehanske, turistične ter gostinske storitve in kolesarsko kulturo.
Namen sistema je omogočanje ljudem, da pridejo s kolesom čim hitreje in varno na delovno mesto, v
šolo in po drugih opravkih, poleg tega pa je pomembna tudi simbolna plat – vsak kolesar mora imeti
občutek, da skupnost podpira izbiro kolesa kot prevoznega sredstva. Sistem kolesarjenja je nemogoče
razvijati brez upoštevanja, udeležbe
in podpore
uporabnikov
(Klemenc, 2012).
»Kolesarstvo tako ni le kolesarska cestno-prometna infrastruktura, kot tudi slednja ne zajema le
gradnje kolesarskih poti in stez. Gre za sistem, katerega "vezno tkivo" je kolesarska kultura kot sistem
diskurzov, imaginarijev in simbolov, ki kolesarjenje osmišlja in o njem kritično in javno razmišlja«
(Klemenc, 2012, str. 10).
Za uspešno delovanje kolesarskega sistema, ki je komplementaren z ostalimi prometnimi in urbanimi
sistemi, je potrebno izpolnjevanje številnih dejavnikov, ki morajo biti med seboj usklajeni in se morajo
podpirati:
-

-

-

prometna infrastruktura. Poleg kolesarskih povezav je pomembno tudi oblikovanje profila,
vrsta površine in ureditev križanj. Kolesarska infrastruktura mora biti namenjena v prvi vrsti
kolesarjem tako, da jim daje prednost, jih ščiti, poleg tega pa morajo imeti ustrezno
opremljena parkirna mesta za kolesa;
za učinkovit prometni režim, ki omogoča varno kolesarjenje na območjih brez motoriziranega
prometa ali z umirjenim prometom, prednostno razvrščanje v križiščih idr. Načrtovani morajo
biti tako, da omogočajo sobivanje različnih prometnih podsistemov;
enoten sistem označevanja kolesarskih povezav z namenom varnega in učinkovitega
kolesarjenja do želenega cilja tako, da se lahko kolesarji ravnajo po nedvoumnih oznakah;
ustrezen sistem informiranja, ki je prilagojen potrebam kolesarskih povezav, storitvam za
kolesarje in drugim dejavnostim, ki so pomembne za kolesarje;
servisne storitve za kolesarje, ki so lahko dosegljive uporabnikom za morebitne hitre popravke
na kolesih, npr. za tlačilke, osnovna orodja za popravilo, nakup zračnic in ostale osnovne
kolesarske opreme;
4

-

-

promocija urbanega kolesarstva z različnimi prireditvami in tekmovanji (npr. v številu prihodov
na delovno mesto s kolesom letno), pomembno pa je tudi vključevanje kolesarstva in simbolov
kolesarjenja v celostno podobo lokalne skupnosti;
celoviti paketi za spodbujanje kolesarjenja na delovno mesto, v šolo in po opravkih (Klemenc,
2012);

2.2 Umestitev kolesarjenja v urbano načrtovanje
Uspeh kolesarske politike je pogojen s številnimi drugimi politikami (raba prostora, urbani razvoj,
socialno-ekonomske politike), s katerimi se mora razvijati kot del celovite prometne politike in mora
biti usklajena. Mestno naselje z dobro kolesarsko politiko ima po navadi dobro razvito prometno
infrastrukturo ter razvejano mrežo ustreznih podpornih storitev, ki služijo vsakodnevnim mestnim
kolesarjem (Mobile2020 …, 2013).
Kolesarjenje kot sistem deluje na dveh ravneh – materialni in simbolni. K prvi spada strateško in
celostno prostorsko planiranje in kolesarske storitve, k simbolni ravni pa spada infrastruktura ter
komunikacija z marketingom sprememb mobilnostnih navad. Slednji nista pogojeni ena z drugo. Tako
infrastruktura in storitve, kot tudi podoba mestnega kolesarjenja so izraz posebne kulturne mobilnosti
(Mobile2020 …, 2013).
Preglednica 1: Umeščanje kolesarjenja v urbano načrtovanje

Infrastruktura

Simbolna raven
Komunikacija in
marketing sprememb
mobilnostnih navad

Strateško in celostno
prostorsko načrtovanje

Materialna raven

Kolesarske storitve

-

Kolesarska infrastruktura
Načela oblikovanja
Vrste kolesarskih površin
Izgradnja
Nadzor kakovosti
Signalizacija
Semaforizacija
Parkiranje koles
Potreba po promociji
Komunikacijska strategija
Identificiranje ciljnih skupin
Pozitivni 'imidž' in celovite kampanje
Programi in akcije za motiviranje specifičnih
skupin
Komunikacije med deležniki
Celostno prostorsko in prometno načrtovanje
Prometna strategija in politika
Vrste kolesarskih povezav
Zahteve kolesarske mreže
Povezanost povezav
Signalizacija povezav
Soudeležba pri načrtovanju
Splošne in lokalne informacije
Kolesarske mape in planerji poti
Brošure in koledarji dogodkov
Intermodalni kolesarski promet
Parkiranje in servisiranje koles
Najem koles
Druge kolesarske storitve

Vir: Mobile2020 …, 2013
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Na strateški ravni je ključnega pomena oblikovanje omrežja neprekinjenih in dovolj gostih povezav
med pomembnejšimi točkami v naselju (mestno središče, nakupovalna središča, avtobusna in/ali
železniška postaja) (Mobile2020, 2013).
2.2.1 Trajnostni urbani prometni načrt
Za doseganje trajnostnega prometa v mestih je potrebno izdelati trajnostni urbani prometni načrt, ki
mora ustrezati številnim ciljem. Dostopnost prometnega sistema mora biti dostopna vsem
potencialnim uporabnikom skladno z zmanjševanjem škodljivih vplivov prometa na zdravje in varnost
ljudi, hkrati se mora zmanjševati onesnaženost zraka, emisije hrupa, izpusti toplogrednih plinov in
poraba energije, poleg naštetega pa se mora povečati učinkovitost prometa v razmerju s stroški. Hkrati
z doseganjem naštetih ciljev se prispeva k privlačnosti in kakovosti urbanega okolja (Ogrin, 2013).
Predmet obravnave izdelave trajnostnega prometnega načrta je pomemben za vse vrste prometa v
urbanih okoljih. Javni in zasebni promet, potniški in tovorni, motoriziran in nemotoriziran ter tekoči in
mirujoči promet. Bistvo trajnostnega prometnega načrta je obrniti hierarhijo prevoznih sredstev – na
vrhu morajo biti trajnostni načini mobilnosti, na dnu pa avtomobilski promet (Ogrin, 2013).
Slika 1: Obrnjena hierarhija transporta v mestih

Vir podatkov: Ostruh, 2014
Značilnosti trajnostnega prometnega načrta:
-

-

Celovito prometno načrtovanje. Projekti morajo biti med seboj povezani in vsak nov objekt
mora biti umeščen v prostor s temeljito analizo kaj naj bi ta poseg pomenil na ravni
prometnega povpraševanja.
Nemotoriziran promet v mestu. Razdalje v mestih so po navadi zelo kratke, gostota funkcij in
dejavnosti je bolj zgoščena v središču.
Sprememba rabe cestnih površin. Optimalno koriščenje obstoječe prometne infrastrukture.
Spodbujanje rabe javnega potniškega prometa. Javni potniški promet mora biti dobro
organiziran, z dovolj veliko frekvenco, udobnostjo in cenovno ugodnostjo.
Intermodalnost. Povezava z javnim prometom, P + R parkirišča.
Mesta vrniti prebivalcem. Z večanjem motoriziranega prometa v mestih se manjša privlačnost
mest, posledično se prebivalci preseljujejo na obrobje, to pa ponovno veča potrebo po
mobilnosti do mesta (Ogrin, 2013).
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Slika 2: Izdelava trajnostnega prometnega načrta

Vir: Mobile2020 …, 2013
2.3 Prednosti kolesarjenja
Kolesarjenje, kot okolju najbolj prijazna oblika mobilnosti, nudi številne prednosti. Zmanjševanje
onesnaževanja zraka, hrupa, obremenjevanja centrov mest z motornimi vozili in varčevanje z energijo
so le nekatere izmed njih. Kolesarjenje pozitivno vpliva tudi na telesno in duševno zdravje, splošno
počutje in ne nazadnje tudi na intelektualne sposobnosti. Kolesarjenje pomeni vitalnost in sproščenost,
ki je lahko dosegljiva širokemu krogu ljudi in ni pogojena s socialno strukturo, starostjo ali s spolom
(Andrejčič Mušič, 2005).
Pozitivni učinki kolesarjenja se kažejo predvsem na štirih ključnih področjih, in sicer okoljskem,
družbenem, gospodarskem in zdravstvenem.
-

Pozitivni okoljski učinki

Kolesarjenje ne onesnažuje zraka, hkrati pa tudi ne povzroča onesnaženosti s hrupom. Kolo ne porablja
neobnovljivih virov energije in ne povzroča zastojev, obenem pa ne porablja veliko prostora v
primerjavi z avtomobilskim prometom – na mesto enega avtomobila lahko namreč parkiramo od 7 do
9 koles. Večja je tudi pretočnost prometa. Na povprečno velikem pasu za avtomobilski promet se lahko
v eni uri zvrsti 2.000 avtomobilov, koles pa kar 14.000 (Futre cities are cycling …, 2009).
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-

Pozitivni družbeni učinki kolesarjenja

Izboljšanje kakovosti življenja je povezano z bolj prijetnimi življenjskimi pogoji v mestih, ki se lahko
zagotavljajo tudi z zmanjšanjem avtomobilskega prometa. Večja neodvisnost in dostopnost do različnih
točk v mestu je zagotovljena vsem generacijam, še posebej pomembna pa je mobilnost mladih, saj je
za kolesarjenje starostna meja nižja kot za vožnjo motornih vozil. Kolo je dostopno vsem socialnim
slojem, poleg tega pa je tudi vzdrževanje le-tega zelo poceni (Futre cities are cycling …, 2009).
-

Pozitivni učinki kolesarjenja na gospodarstvo

Motoriziran promet zahteva visoke finančne vložke neposredno in posredno, z nižanjem motornega
prometa v mestih tako lahko znižamo stroške na nivoju vsakega posameznika, kot tudi na nivoju
družbe. Ljudje, ki se vozijo z avtomobili, izgubijo veliko časa v prometnih zastojih, so v slabšem psihofizičnem stanju, zato pa je tudi njihova storilnost na delovnem mestu manjša v primerjavi s kolesarji
(Futre cities are cycling …, 2009). Kolesarjenje je energetsko varčno, saj je kar ena tretjina porabe
energije na gospodinjstvo povzročena z vožnjo z avtomobilom. Prav tako je kolesarjenje pomembno z
vidika nakupovanja v trgovinah, saj ljudje, ki uporabljajo kolo za vsakodnevne nakupe, porabijo manj,
ker nakupijo manj naenkrat, trgovine pa obiščejo večkrat in tako na letni ravni porabijo več denarja kot
vozniki avtomobilov (Trendovsko kolesarjenje, 2011).
-

Pozitivni učinki kolesarjenja na zdravje

Z vidika zdravja velja kolesarjenje za eno najboljših oblik gibanja. Kolesarimo lahko vsak dan, ko se
odpravimo po vsakodnevnih opravkih. Številne raziskave so potrdile, da kolesarjenje koristi psihičnemu
in fizičnem zdravju ljudi, kolesarji pa tudi v manjši meri obolevajo za številnimi drugimi obolenji, njihov
imunski sistem je okrepljen, prav tako mišice (Cycling and Health …, 2004). Poleg koristi za
posameznika pa velja omeniti tudi rezultate raziskav, ki so pokazale, da bi ob rednem kolesarjenju,
zaradi zmanjšanja stroškov zdravstva, lahko letno prihranili do 10 % celotnega zdravstvenega
proračuna (Andrejčič Mušič, 2005).
Za zmanjšano rabo osebnega avtomobila v mestih se morajo izvajati različni ukrepi, ki spodbujajo hojo,
kolesarjenje in javni prevoz. V primeru, da se voznikom osebnih avtomobilov ponudi privlačna
alternativa avtomobila, lahko sčasoma tudi ti uvidijo številne prednosti tako zase kot za celotno
skupnost. Te prednosti so:
-

povečanje varnosti v mestnih naseljih, saj kolesarjenje v naseljih zahteva upočasnitev prometa,
je nasprotje pretežno sedečim službam večine prebivalcev mest,
tako kolesarjenje kot hoja sta bistvenega pomena za razvoj motoričnih in orientacijskih
sposobnosti pri otrocih in najstnikih, pozitivno pa vplivata tudi na njihovo samozavest,
s hojo ali kolesarjenjem lahko priporočeno stopnjo aktivnosti na dan za odrasle med 18. in 65.
letom starosti dosežemo mimogrede, medtem ko opravljamo druge opravke,
stroški parkiranja za avtomobile so bistveno višji kot stroški za parkiranje koles, poleg tega pa
lahko na parkirno mesto enega avtomobila parkiramo od 7 do 9 koles, preprosto kombiniranje
kolesarjenja in javnega prevoza (Mobile2020 …, 2013).

Poleg koristi, ki jih kolesarjenje prinaša posamezniku in skupnosti, strokovnjaki navajajo tudi številne
koristi za naselja in mesta. Višanje deleža uporabnikov koles pomeni boljšo kakovost življenja in okolja,
dolgoročno pa prinaša številne druge prednosti. Z uporabo koles za opravljanje vsakodnevnih poti v
službo, šolo ali po nakupih, se zniža število avtomobilov, v primeru možnosti kombiniranja z javnim
prometom pa se poveča privlačnost le-tega. Upad avtomobilov vpliva na manjšo onesnaženost zraka v
mestih, manjšanje obremenjenosti s hrupom v mestih in večanje privlačnosti javnih mestnih površin. S
prepovedjo avtomobilskega prometa v mestnih središčih se poveča tudi privlačnost le-tega, saj je več
javnega prostora na voljo za prostočasne dejavnosti. Z višanjem deleža kolesarjenja v mestih, in
posledično upadom avtomobilskega prometa, se nižajo stroški za javne organe, saj se znižajo naložbe
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za parkirišča, vzdrževanje infrastrukture in gradnjo nove infrastrukture (Cycling: the way ahead …,
1999).
2.4 Kolesarska infrastruktura
»Kolesarska infrastruktura zajema vse vrste kolesarskih povezav in površin, vključno z mostovi, brvmi,
nadvozi, podvozi, tuneli … ter inštalacije stalno nameščene na določenem mestu, ki služijo proizvodnji
prometnih storitev v kolesarskem prometu« (Rotar, 2009, str. 11).
Poleg naštetega spada h kolesarski infrastrukturi tudi vsa signalizacija in namestitve namenjene
regulaciji in varnosti v kolesarskemu prometu ter objekti, ki služijo stalnemu vzdrževanju in servisiranju
kolesarske infrastrukture. Med slednje prištevamo shrambe za kolesa, parkirna mesta, stojala, servisne
delavnice, izposojevalnice koles idr. (Rotar, 2009).
Eden izmed glavnih ukrepov za povišanje deleža kolesarjev v mestih je vlaganje v izgradnjo kakovostne
prometne infrastrukture za kolesarjenje. Izgradnja varne in funkcionalne kolesarske infrastrukture
pripomore k povečanju občutka varnosti kolesarjev, zmanjša se število prometnih nesreč, posledično
pa se dvigne pozornost do kolesarjev in pešcev, zaradi povečanja prometne kulture voznikov
avtomobilov. Merilo dobre in kakovostne kolesarske infrastrukture v mestih ni kvantiteta – dolžine
kolesarskih stez, z barvo označenih na ozkih pločnikih so vse prej kot dobre (Kolesarska strategija…,
2013).
Kolesarska infrastruktura, ki bo pritegnila večje število kolesarjev v mestu, se mora načrtovati po
načelih, ki so razvrščena po pomembnosti, in sicer varnost, direktnost, povezanost, udobnost in
atraktivnost.
-

Varnost

Urbanim kolesarjem pomeni varnost največ, saj so precej bolj ranljivi v primerjavi z vozniki motornih
vozili, s katerimi si delijo vozne površine. Varnost se lahko izboljša z omejitvijo hitrosti na delih
kolesarskih povezav, kjer so na isti površini tako avtomobili kot kolesarji. Kjer je mogoče, morajo biti
kolesarji fizično ločeni od motoriziranega prometa, na delih, kjer kolesarjenju nevarnih mest ni mogoče
odpraviti (npr. v križiščih), pa je na le-te potrebno opozarjati vse udeležence v prometu.
-

Direktnost

Kolesar mora pri vožnji s kolesom doseči svoj cilj čim bolj direktno, brez obvozov, potovalni časi morajo
biti nizki zato, da je lahko kolesarjenje konkurenčno vožnji z avtomobilom v mestu. Na hitrost vplivajo
številni dejavniki, mdr. obvozi, število ustavljanj na semaforjih, nakloni v mestu …
-

Povezanost

Povezano kolesarsko omrežje pomeni, da lahko vsak kolesar doseže svoj cilj brez ovir in po najkrajši
možni poti. Vsaka javna ustanova je vpeta vanj, zato lahko uporabimo kolo za opravljanje kakršnihkoli
opravkov v mestu.
-

Udobnost

Užitek in sproščeno kolesarjenje, ki ne povzroča fizičnih ali psihičnih naporov kolesarjem definira
udobne kolesarske povezave. Da bi se izognili neudobnosti je potrebno načrtovati infrastrukturo tako,
da izbiramo primerne materiale na površinah, ki ne bodo povzročale neprijetnih vibracij, posledično pa
se kolesarjem ni potrebno ustavljati zaradi morebitnega napora.
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-

Privlačnost

Kolesarska infrastruktura mora biti vpeta v prijetno okolje, ki pa je pogosto odvisno od subjektivne
zaznave. Je pa zelo pomembno, saj lahko spodbudi ali odvrne kolesarja, da bo kolesarsko
infrastrukturo uporabljal. Kolesarske povezave v mestu lahko peljejo kolesarja mimo zelenih površin,
kulturnih obeležij idr. Omeniti je potrebno tudi občutek varnosti, ki je še posebej pomemben ponoči,
povezave morajo biti torej načrtovane tako, da kolesarja peljejo po poteh z javno razsvetljavo in ne
mimo opuščenih objektov, ki lahko vzbujajo morebiten strah (Presto Cycling policy …, 2010).
V praksi lahko z izpolnitvijo enega kriterija pridemo v konflikt z drugim, zato je potrebno dano situacijo
na nekem območju dobro preučiti in poiskati takšne rešitve, da z njimi dosežemo ravnovesja med
vsemi zahtevami, pri tem pa se upoštevamo načelo varnosti, ki je za kolesarje ključnega pomena.
Načrtovanje najkrajše povezave je po navadi najboljše ob progah mestnih avtobusov, vendar to
onemogoča gradnjo varne in atraktivne kolesarske povezave. Zaradi varnosti morajo kolesarji, da
dosežejo predor ali most, nemalokrat peljati po obvozu, ter se velikokrat ustavljati na semaforiziranih
križiščih, kar pa dodatno podaljša pot. Kolesarska povezava, ki poteka skozi parke in mimo ostalih
zelenih površin v mestu, zadosti kriterij atraktivnosti, vendar velikokrat ni najboljša izbira za vožnjo s
kolesom ponoči, saj se kolesar na takih območjih ne počuti varno (Presto Cycling policy …, 2010).
Kot že omenjeno, je kolesarjenje odličen nadomestek avtomobila za vožnjo na kratke razdalje, v
kombinaciji z javnim prevozom pa je lahko odlična alternativa tudi za daljše poti. Za popularizacijo
kolesarjenja v mestih je najprej potrebno zagotoviti ustrezno prevoznost in varnost, začenši z odpravo
oz. zmanjševanjem števila kolesarjenju nevarnih mest. V praksi to pomeni fizično ločevanje
kolesarskega in motornega prometa, vendar pa v večini primerov razmere tega ne omogočajo.
Posebno pozornost je potrebno nameniti načrtovanju in opremi križanj kolesarskih površin z drugo
prometno infrastrukturo (Navodila za projektiranje …, 2012).
2.4.1 Vrste in kategorije kolesarskih povezav
V Sloveniji je v skladu s cestno prometnimi predpisi kolesarjem dovoljena vožnja skupaj z ostalimi
udeleženci v prometu po vseh cestah, razen tam, kjer je to s predpisano prometno signalizacijo izrecno
prepovedano. V naseljih in v okolici le-teh je potrebno upoštevati načela racionalne rabe prostora
zaradi urbanizacije, hkrati pa je na teh mestih po navadi večje število motornih vozil, zato je v prostor
najprimerneje umeščati kolesarske steze in pasove (Andrejčič Mušič, 2005 …, 2005).
V okviru zakonskih rešitev imamo v Sloveniji več osnovnih vrst kolesarskih površin, in sicer:
-

kolesarski pas,
kolesarska steza,
kolesarska pot,
kolesarji na vozišču skupaj z motornim prometom.

2.4.1.1 Kolesarski pas
Kolesarski pas na cesti
Je vzdolžni del vozišča, ki je označen s polno ločilno črto in je namenjen prometu koles in koles s
pomožnim motorjem. Je prometna površina na istem višinskem nivoju kot površina, ki je namenjena
vožnji z motornimi vozili, ločena z vzdolžno polno ločilno črto. Kolesarski pas je praviloma obarvan z
rdečo barvo z namenom zagotavljanja zaznavnosti in ustrezne prometne varnosti, na primerni razdalji
pa je dodatno opremljen s piktogrami koles, ki se morajo nahajati vsaj pred in po vsakem križišču.

10

Priporočljivo je, da se simbol ponavlja v enakomernih intervalih (npr. vsakih 50 ali 100 m v naseljih in
na vsakih 500 do750 m izven njih) (Andrejčič Mušič, 2005…, 2005).
Kolesarski pas na cesti je po navadi umeščen v naseljih, kjer je hitrost motoriziranega prometa
omejena na 50 km/h, predvsem na manj prometnih cestah in kjer imamo opravka z večjim obsegom
kolesarskega prometa (2.000 kolesarjev dnevno). Prednost kolesarskega pasu je predvsem manjša
poraba prostora, kjer zaradi prostorskih razlogov ne moremo narediti nivojsko ločene kolesarske
površine, ali v primeru velikega števila križišč, priključkov ali dovozov do parcel. Po navadi so
kolesarski pasovi dvostranski in enosmerni, enostranski dvosmerni kolesarski pas pa lahko umestimo
na obrobnih lokacijah in ne na cestišču (npr. v peš coni) (Andrejčič Mušič, 2005 …, 2005).
Motorizirana vozila ne smejo voziti po kolesarskem pasu ali prečkati polne vzdolžne bele ločilne črte z
namenom vožnje, prav tako ni dovoljeno parkiranje ali ustavljanje na kolesarskem pasu. Izjemoma je
dovoljeno prečkanje kolesarskega pasu na območju križišč, mestih zavijanja na desno in na dostopih do
parcel ter parkirnih prostorov. V tem primeru morajo biti vozniki motornih vozil še posebej previdni,
saj ima kolesar prednost pred levo zavijajočim vozilom (Andrejčič Mušič, 2005).
Slika 3: Kolesarski pas na vozišču

Slika 4: Kolesarski pas na vozišču v Velenju

Vir: Navodila za projektiranje …, 2013

Avtorica fotografije: Nela Halilović, 2014
Minimalna širina kolesarskega pasu je 1,2 m, optimalna širina je 1,6 m ali več. Izjemoma se kolesarski
pas zaradi nepremostljive ovire lahko izvede na krajših razdaljah v širini 1,0 m, vendar je potrebno to
točko zožitve dodatno označiti z ustrezno vertikalno in talno signalizacijo. Širši kolesarski pas dodatno
poveča udobje in varnost. Stranske ovire, kot so drogovi javne razsvetljave, vertikalna signalizacija,
ograje ali fiksne ovire (stavbe, podhodi idr.), morajo biti od kolesarskega pasu odmaknjeni vsaj 0,25 m
(Andrejčič Mušič, 2005).
Kolesarski pas se večkrat omenja kot najbolj varna površina za kolesarjenje na cestah z veliko križišči in
uvozi ali izvozi do stavb, vendar pa je občutek varnosti kolesarja velikokrat lahko lažen. Posebej nevarni
kolesarski pasovi na cesti so tisti, ki so zaradi pomanjkanja prostora izrazito ožji kot dovoljuje veljavna
zakonodaja. Pomanjkanje prostora pomeni tudi ožji pas za avtomobile, kar povzroča vožnjo
avtomobilov preblizu kolesarjem, istočasno pa preozek kolesarski pas sili kolesarje, da vozijo preblizu
cestnim robnikom ali parkiranim vozilom. Načeloma zožene kolesarske pasove umestimo le mestoma,
izjemoma, kjer je pomanjkanje širin, vedno pa v kombinaciji z učinkovitimi ukrepi za zmanjšanje hitrosti
motoriziranih vozil in dodatno opozorilno signalizacijo (Priročnik za vključujoče …, 2013).
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Na neprimerno vzdrževane ceste ne smemo umeščati kolesarskih pasov, saj neravna površina (luknje,
poškodbe vozišča) za kolesarje predstavlja motnjo, ki lahko povzroči izgubo ravnotežja, ali pa lahko
kolesar, med izogibanjem tem anomalijam, pride v konflikt z ostalimi udeleženci v prometu (Priročnik
za vključujoče …, 2013).
Dvostranski kolesarski pas na enosmernih cestah
Kolesarjenje v nasprotno smer v enosmernih ulicah nudi bistveno prednost glede skrajšanja potovalnih
časov kolesarjev v primerjavi z vozniki avtomobilov. Izvedba dvostranskega kolesarskega pasu na
enosmernih cestah je izjemoma izvedljiva v naseljih, kjer je najvišja omejitev hitrosti do 40 km/h in kjer
prostor dopušča označitev dvostranskega kolesarskega pasu. Kolesarski pas, ki je usmerjen v nasprotno
smer vožnje motornih vozil, mora biti nujno omejen s polno neprekinjeno črto, zaradi boljše vidljivosti
pa obarvan z rdečo barvo. Vendar zaradi prostorske omejitve to ni vselej izvedljivo. Pogojno se lahko
takšni pasovi označijo s prekinjeno črto tam, kjer je najvišja omejitev za motorna vozila do 30 km/h.
Poleg horizontalne signalizacije se na takih območjih postavi dodatno prometno signalizacijo, ki vse
udeležence v prometu opozarja na prisotnost kolesarjev v obeh smereh. Sprva lahko takšna ureditev
deluje nevarno, vendar so rezultati postopnih implementacij v tujini pokazali številne prednosti in
varnost tovrstne umestitve kolesarske infrastrukture. Tako kolesarji kot vozniki avtomobilov se morajo
prilagajati prometni situaciji, v izogib konfliktnim situacijam in posledično negativni nastrojenosti
uporabnikov takih površin, je potrebno takšne posege v prostor uvajati sistematično in jih prilagoditi
danim razmeram v nekem območju (Priročnik za vključujoče …, 2013).
Pomožni kolesarki pas
Pomožni kolesarski pas je prometna površina na istem višinskem nivoju kot površina, ki je namenjena
vožnji z motornimi vozili in je označen s prekinjeno ločilno črto. Po njej lahko vozijo kolesa, kolesa s
pomožnim motorjem in motorna vozila, pri čemer morajo vsi udeleženci dosledno upoštevati pravila
cestnega prometa. Namenjen je zgolj dodatnemu opozarjanju voznikov motornih vozil na večjo
prisotnost kolesarjev na vozišču, kolesarje pa usmerja k vožnji ob desnem robu smernega vozišča v
smeri vožnje. Pomožnih kolesarskih pasov praviloma ne barvamo, ker je to površina po kateri lahko
vozijo tudi motorna vozila (Priročnik za vključujoče …, 2013).
Pomožni kolesarski pas je lahko umeščen na malo prometnih cestah v naseljih na cestah z omejitvijo
hitrosti motoriziranega prometa do 40 km/h in kjer je manj kot 2.000 kolesarjev na dan, kjer ni rednih
avtobusnih prog in težkih tovornih vozil. Najmanjša širina pomožnega kolesarskega pasu mora biti vsaj
1 m, saj morajo imeti kolesarji dovolj manevrskega prostora za varno izogibanje manjšim oviram,
umeščen pa je lahko na površini, kjer je širina vozišča vsaj 2,75 m (Priročnik za vključujoče …, 2013).
Območja izvedbe pomožnih kolesarskih pasov so po navadi tam, kjer ni dovolj prostora za izgradnjo
ustreznejše infrastrukture, vendar pa se je, v kolikor niso zagotovljeni pogoji za varnost kolesarjev,
bolje ogniti takšnim rešitvam in kolesarje vključiti v promet tako, da se mešajo z drugimi udeleženci v
prometu. Prednost takšne ureditve je izboljšana vidnost kolesarjev, slabost pa je lažna prednost, ki si jo
lahko pred ostalimi udeleženci v prometu jemlje kolesar (Priročnik za vključujoče …, 2013).
Priporočljiv kolesarski pas
Na cestah z manjšim deležem motornega prometa lahko uvedemo priporočljiv kolesarski pas brez
posebnih posegov v cestno infrastrukturo, pomembno pa je, da vsi upoštevajo pravila cestnega
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prometa. Priporočljiv kolesarki pas je označen s horizontalno signalizacijo (piktogram kolesa), ki
opozarja voznike motornih vozil na souporabo površine, potrebno pa je dodati tudi vertikalne
obvestilne znake. Poleg naštetega je po navadi priporočljiv kolesarski pas lahko označen tudi s talno
označbo, imenovano sharrow, ki jo je potrebno ponoviti trikrat zapored na razdalji 10 m (Priročnik za
vključujoče …, 2013).
Slika 5: Talna označba ''sharrow''

Vir: Navodila za projektiranje …, 2013
2.4.1.2 Kolesarska steza
Je prometna površina, ki je del cestišča in je fizično ločena od vozišča za motorni promet. Kolesarska
steza je lahko ločena od motornega prometa z robnikom, zelenico, odbojno ograjo idr. Namenjena je
kolesom in kolesom z motorji. Ločimo enostranske dvosmerne in dvostranske enosmerne kolesarske
steze (Priročnik za vključujoče …, 2013).
V naseljih se priporoča izgradnja kolesarskih stez ob vseh cestah, kjer je dovoljena hitrost 50 km/h, na
odsekih cest, kjer je dovoljena hitrost več kot 50 km/h, je kolesarska steza nujna. Steze so ločene od
motoriziranega prometa z robnikom in varovalno širino, ki znaša od 50 cm do 75 cm, v primeru, da gre
za zelenico, pa tudi več (Priročnik za vključujoče …, 2013).
Kolesarsko stezo, ki se nahaja neposredno ob vozišču za motorni promet, morajo kolesarji uporabljati,
saj je, glede na Zakon o pravilih cestnega prometa, vožnja s kolesom po vozišču za motorna vozila v
primeru, da je za kolesarje zagotovljena prometna površina, prepovedana. Velja tudi obratno, saj
motorna vozila po kolesarski stezi ne smejo voziti in se na njej ustavljati (Priročnik za vključujoče …,
2013).
Menjava profila, vrste kolesarske površine ali strani izvedbe ni priporočljiva, ker prehajanje kolesarjev
preko prometnic pomeni potencialno konfliktno nevarno mesto, tam kjer pa se taki situaciji ne
moremo izogniti, je potrebna še dodatna opozorilna signalizacija (Priročnik za vključujoče …, 2013).
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Slika 6: Oblike kolesarske steze

Slika 7: Različno izvedene kolesarske steze v
Velenju

Vir: Navodila za projektiranje …, 2013

Avtorica fotografije: Nela Halilović, 2014
Steza za kolesarje in pešce
Steza za kolesarje in pešce je lahko izvedena kot:
-

steza za pešce in kolesarje, na kateri je površina, namenjena pešcem, z ločilno črto ločena od
površine, namenjene kolesom,
steza za pešce in kolesarje, na kateri površina, namenjena pešcem, ni ločena od površine,
namenjene kolesom.

V naseljih je bolj priporočljiva izgradnja steze za kolesarje in pešce, na kateri je površina za pešce
nivojsko ločena od površine za kolesarje. Kolesarske steze morajo biti ustrezno označene z
dopolnilnimi tablami. O širini posamezne površine se odločimo na podlagi števila pešcev in kolesarjev
na uro.
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Slika 8: Steza za kolesarje in pešce

Vir: Navodila za projektiranje …, 2013
2.4.1.2.1 Omejitve in pomanjkljivosti izvedbe kolesarskega pasu
Projektanti večkrat omenjajo številne pomanjkljivosti stez za kolesarje in pešce. Posebej kritične so
steze, kjer površina za kolesarje in pešce ni ločena, zaradi česar lahko tam, kjer ni zagotovljena
zadostna širina za souporabo površine, večkrat pride do konfliktnih situacij (Priročnik za vključujoče …,
2013).
Pri umestitvi kolesarske steze v prostor je veliko pozornosti potrebno posvečati podrobnostim. V
mestnih območjih je velikokrat nemogoče zagotavljati daljše odseke z manjšim številom križišč,
priključkov, uvozov in dostopov do parcel, zato je na takih mestih potrebna pravilna izvedba poglobitev
in klančin (Priročnik za vključujoče …, 2013). Širina klančine mora biti vsaj 50 cm in ne sme biti
pregloboka, da ne bi pedala zadela ob njen rob. Naklon je lahko največ 25° (Navodila za projektiranje
…, 2013).
Slika 9: Pravilno izvedena poglobitev

Vir: (Priročnik za vključujoče …, 2013)
Kolesarske steze po navadi potekajo na enakem nivoju kot pločniki, zato nemalokrat, kljub znižanju
robnikov, prihaja do nivojskih razlik v križiščih. Posledično je vožnja preko takih površin manj udobna, v
primeru nepravilne izvedbe izravnave nivojski razlik pa je lahko celo nevarna. Zaradi prehitre vožnje
preko udrtih točk na cestišču, preko robnikov in drugih podobnih anomalij na kolesarski stezi, je lahko
ogrožena kolesarjeva varnost, pride lahko do poškodbe kolesnih obročev ali predrtja zračnic, trpi pa
tudi udobje kolesarja (Priročnik za vključujoče …, 2013). Robniki morajo biti vselej znižani do nivoja
vozišča tako, da kolesarjem ne predstavljajo nikakršne ovire pri vožnji (Navodila za projektiranje …,
2013).
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Slika 10: Nepravilno in pravilno polaganje robnikov

Vir: Navodila za projektiranje …, 2013
Ob prehodu samostojnih kolesarskih stez na mešano površino se kolesarji znajdejo v bližini
avtomobilov, tj. na območju križišč in na mestih, kjer se kolesarska steza konča in kolesar preide iz
samostojne površine na vozišče, kjer vozni prometni pas deli z motornimi vozili. Kolesar sodi med bolj
ranljive udeležence v prometu, posledice kakršne koli nesreče zanj so lahko zelo hude, zato je na
možnost konflikta potrebno kolesarje dodatno opozoriti s talnimi označbami in ostalimi ukrepi. Enako
velja za opozarjanje voznikov avtomobilov z vertikalno opozorilno signalizacijo. Prehod kolesarske
površine s samostojne na mešano mora biti blag in varovan z otokom za zaščito kolesarjev, na vozišču
pa se mora vsaj trikrat ponoviti piktogram za priporočljiv kolesarski pas. V območju križišč in na drugih
mestih, kjer kolesarji preidejo iz samostojne površine za kolesarjenje na površino za mešani promet, je
priporočljivo kolesarsko površino pobarvati rdeče, kar izboljša vidnost, to pa pomeni tudi manjšo
možnost nesreč (Navodila za projektiranje …, 2013).
Posebno pozornost v mestnih naseljih je potrebno posvečati tudi bližini parkirišč ob potencialnih
kolesarskih povezavah, kjer je povišana možnost nesreč, povzročenih med parkiranjem avtomobilov.
Tovrstne nesreče se dogajajo pri dovozu/izvozu iz parkirnega mesta, pa tudi pri hitrem in za kolesarja
nepričakovanem odpiranju bočnih vrat avtomobila. Za preprečitev konflikta ob odpiranju vrat je
potrebno umestiti kolesarsko stezo ali pas, ki poteka vzporedno s pasom tako, da je med kolesarsko
površino in parkiranimi vozili vsaj 0,75 m pas. Z varnostnim pasom zagotavljamo večjo varnost
kolesarjev in zmanjšujemo tveganja nastanka konfliktnih situacij (Priročnik za vključujoče …, 2013).
2.4.1.3 Kolesarska pot
Samostojna kolesarska pot nudi največjo mero varnosti in je iz vidika kolesarjev najbolj zaželena oblika
kolesarske infrastrukture, vendar je za izgradnjo le-teh potrebno največ prostora in denarnih sredstev.
Kolesarska pot je s predpisano prometno signalizacijo samostojna javna cesta, ki je primarno
namenjena kolesarjenju. Kolesarske poti so lahko tudi mešane površine iz vidika uporabnikov le-teh,
saj se po njej lahko gibljejo tudi pešci, ki pa na poti gostujejo (Priročnik za vključujoče …, 2013).
Izgradnja kolesarskih poti je najbolj primerna izven naselij in v bližini turističnih krajev, saj so primerne
za daljinsko kolesarjenje kot obliko rekreacije. Zaželeno je, da se izkoristi opuščena obstoječa
infrastruktura za izgradnjo kolesarskih poti (npr. opuščene železniške trase, kolovozi, gozdne poti)
(Priročnik za vključujoče …, 2013).
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Slika 11: Shema kolesarske poti

Vir: Zasnova državnega kolesarskega omrežja v Sloveniji, 2005
2.4.2 Načrtovanje kolesarske infrastrukture
Pri odločanju o vrsti kolesarske povezave pri umestitvi v prostor je potrebno preučiti stanje določenega
naselja. Pomembna je predvsem količina kolesarskega prometa, prometne obremenitve z
motoriziranim prometom v prometnih konicah ter hitrosti motoriziranega prometa. Vsaka izmed zgoraj
naštetih kolesarskih povezav se lahko izvede v različici, ki je najbolj primerna danemu prostorskemu in
prometnemu stanju, v vsakem primeru pa je potrebno upoštevanje dimenzij in ostalih zahtev, ki so
določene v Navodilih za projektiranje kolesarskih površin Direkcije RS za ceste, novelacija 2012.
Glavna
načela
oblikovanja
kolesarske
infrastrukture
so
povezanost/kohezivnost,
neposrednost/direktnost, varnost, udobje in privlačnost. Eden najpomembnejših delov planiranja
kolesarske infrastrukture je oblikovanje kohezivnega kolesarskega omrežja. Uporabnik infrastrukture
mora imeti možnost, da s svoje točke odhoda hitro doseže čim več ciljnih točk, kolesarska
infrastruktura mora biti udobna za vožnjo (gladke površine, zravnani robniki in klančine, brez ovir ipd.),
poleg tega pa je dobro, da je pot čim bolj privlačna – kolesarske poti speljane mimo znamenitosti,
drevoredov, voda idr (Priročnik za vključujoče …, 2013).

17

Preglednica 2: Načela načrtovanja kolesarske infrastrukture

Širina

Enosme rna
Dvosmerna

Minimum
Priporočljivo
Minimum
Priporočljivo

Prednosti

Slabosti

Priporočila za projektiranje

Kolesarski pas

Kolesarska steza

1,2 m
1,6 m
Promet v obe smeri ni
dovoljen
- Nizki stroški
- Ne zahteva veliko
prostora
- Povečana vidnost
kolesarjev
- Najboljša rešitev v urbanih
prostorih
- Omogoča enostavno in
hitro izvedbo na obstoječih
cestah
- Ni fizične ločenosti
- Privlači nelegalno
parkiranje
- Voznikom vzbuja občutek,
da ni potrebno, da so
posebej pozorni na kolesarje

1,5 m
2,0 m
2,0 m
2,5 m
- Fizična ločenost od
glavnih prometnic
- Visoka raven varnosti
- Visoka raven udobja
- Velika spodbuda za
kolesarjenje

- Označevanje s črto
- Barvanje z rdečo barvo
- Uporaba simbola kolesa
- Uporaba varnostne cone
- Izravnana površina
Urbana območja

-Težave zaradi
uvozov/izvozov in
desno zavijajočih
- Visoka raven
tveganja v križiščih
- Fragmentacija mreže
kolesarskih povezav
- Zahtevajo veliko
prostora
- Enotnost površine
- Obarvano tlakovanje
- Sredinska črta ( v
primeru poteka v obe
smeri)
Cestne površine, ki
imajo ob straneh
dovolj prostora

Glavna območja izvedbe

Možnost
mešaneg
a
prometa

V
naseljih

Zunaj
naselij

Hitrost
Intenzivnost
prometa
Hitrost
Intenzivnost
prometa

Največ 50 km/h

Največ 60 km/h
Od 2.000 do 3.000 PLDP

Kolesarska
cesta

2,5 m
3,05 m
Omogoča
odmaknjen
promet
kolesarjev od
obremenjenih
cest

- Zahtevajo
zelo veliko
prostora
- Niso vedno
izvedljive
- Premostitev
ovir
- Draga
izvedba

Turistični kraji,
tam kjer je
veliko
potovalnoturističnih in
rekreativnih
kolesarjev

Fizična ločitev od
motoriziranega
prometa
Največ 30
km/h
(zunaj naselij
največ 50
km/h)

Vir podatkov: Priročnik za vključujoče …, 2013
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2.4.2.1 Kriteriji izbire kolesarske površine glede na prometno obremenitev
Prometno obremenitev ceste ocenjujemo s povprečnim dnevnim ali urnim pretokom osebnih in
tovornih vozil, ki dnevno prevozijo določen cestni odsek.
Slika 12: Hudsonov diagram izbora primerne kolesarske infrastrukture glede na prometno obremenitev

Legenda:
I – kolesarji na vozišču skupaj z
motornim prometom
II – kolesarski pas
III – kolesarska steza
IV – kolesarska pot

Vir: Priročnik za vključujoče …, 2013
Ob prometnicah, kjer je omejitev hitrosti višja od 50 km/h in obremenitev višja od 1.000 vozil/uro, je
primerna umestitev kolesarske steze ali pasu. Območja, kjer je obremenitev ceste manjša od 1.000
vozil/uro in je dovoljena hitrost med 30 in 50 km/h, pa je smotrna umestitev pomožnega kolesarskega
pasu ali vodenje kolesarjev na vozišče skupaj z motornim prometom. Na območjih umirjanja prometa v
naseljih in tam, kjer je značilna manjša količina prometa, je torej možno kolesarjenje na površini skupaj
z motoriziranim prometom. Omeniti velja, da na takih območjih ni dovolj le cestna infrastruktura
ustreznih dimenzij, temveč tudi dodatni ukrepi za umirjanje prometa, ki naj bi zagotavljali manj
konfliktov med različnimi udeleženci v prometu, pa tudi dodatna prometna in druga signalizacija, ki
veča pozornost voznikov avtomobilov (Priročnik za vključujoče …, 2013).
Prednosti vožnje skupaj z motornim prometom
- Ni potrebe po dodatnih površinah, saj se
lahko izkoristi čim več obstoječih cest
- Ob upoštevanju cestnih pravil kolesarji
obdržijo svobodo gibanja
- Večja varnost v križiščih
- Prostorsko in finančno ugodnejša rešitev
- Uveljavljanje sobivanja v območjih
urejanja prometa
- Več mobilnosti, dostopnosti in večji radij
gibanja s kolesom

Slabosti vožnje skupaj z motornim prometom
- Večja nevarnost za kolesarja (več nesreč,
hujše posledice nesreč)
- Parkiranje na ulicah je za kolesarja
moteče in lahko tudi nevarno
- Kolesarji lahko predstavljajo oviro
avtomobilom, še posebno v ožjih delih
- Kolesarji imajo manjšo možnost
prehitevanja
- Kolesarjenje po vozišču skupaj z
motornim prometom ni primerno za
majhne otroke ter starejše uporabnike

Vir: Priročnik za vključujoče …, 2013
2.4.3 Vodenje kolesarjev v križiščih
Večina konfliktnih situacij med kolesarji in ostalimi udeleženci v prometu se zgodi v križiščih, zato je za
varno odvijanje prometa potrebno upoštevati nekatere pogoje pri projektiranju križišč, in sicer:
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-

jasno in nedvoumno vodenje kolesarjev,
smer gibanja kolesarja mora biti v vidnem polju voznika,
razumljivo označena prednost,
zagotovljena dobra preglednost,
nedvoumno označevanje mest, kjer se prometnice križajo,
priporočljivo barvanje površin na mestih križanja (Navodila za projektiranje …, 2013).

Vodenje kolesarjev v območjih križišč je del projektnega urejanja križišča, katerega rešitev je odvisna
od celotne ureditve območja in ostalih površin v vplivnem območju križišča (Navodila za projektiranje
…, 2013). Pri izgradnji križišč, kjer nivojsko ločene kolesarske steze potekajo preko cestišča, je potrebno
robnike poglobiti tako, da so v nivoju z ostalim delom ceste. V preteklosti je bila uveljavljena praksa, da
so bili na spuščenih delih robniki vseeno dvignjeni za 2 do 3 cm, vendar pa je to nesmiselno, saj je že
manjša neravnina lahko vzrok nesreč ali poškodb (Priročnik za vključujoče …, 2013).
Slika 13: Križišče Tomšičeve ceste, Koroške ceste in Ceste Simona Blatnika v Velenju, kjer poglobitve
robnikov niso pravilno izvedene

Avtorica fotografije: Nela Halilović
2.4.4 Opredelitev kolesarjenju nevarnih mest
Kolesarjenju nevarno mesto je vsaka anomalija, ki kolesarja ovira pri vožnji s kolesom (Rotar, 2009). V
geometričnem smislu je nevarno mesto lahko točka, linija ali neka površina, ki onemogoča varno in
hitro kolesarjenje (Kolesarska strategija…, 2013):
Nevarna mesta so torej:
-

Prekinjene ali slabo vzdrževane kolesarske steze/pasovi,
prometni znaki in druge ovire na kolesarskih stezah/pasovih,
zavoji kolesarskih stez/pasov z majhnimi radiji,
hitre in pogoste spremembe nivoja kolesarske povezave,
visoki robniki, udarne jame,
mesta, kjer prihaja do konflikta z ostalimi udeleženci (Kolesarska strategija…, 2013).

Vse zgoraj naštete kritične točke odvračajo kolesarje od uporabe njim namenjenih prometnih površin
ali celo od samega kolesarjenja kot oblike prevoznega sredstva za opravljanje vsakodnevnih poti.
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3 Opis in analiza stanja v Velenju
3.1 Obravnavano območje
Mesto Velenje, danes peto največje mesto v Sloveniji, leži v vzhodnem delu Šaleške doline (Šterbenk,
Ževart, 2001). Šaleška dolina je območje med Smrekovcem in Paškim Kozjakom, med Ložniškim
gričevjem ter vzhodnimi Karavankami. Ta svet se v geografski terminologiji pogosto imenuje tudi
Velenjska kotlina, po naselitvenem in industrijskem središču Velenje (Šalej, 1999).
Dolinsko dno, ki meri približno 20 km², je v zadnjih letih doživelo obsežne spremembe. Intenzivno
izkopavanje premoga z vsemi spremljajočimi posegi v prostor je eden izmed vzrokov, da se je v
devetnajstem stoletju kulturna pokrajina izrazito preobrazila iz takrat pretežno agrarne pokrajine.
Danes pa je ves vzhodni dolinski del Šaleške doline urbaniziran, saj se je mesto, ki je po številu
prebivalcev peto največje v Sloveniji, v svojem razvoju zadnjih 50 let razširilo med nekdanjimi naselji in
zaselki (Šalej, 1999).
Središče občine je mesto Velenje, ki je hkrati tudi največje mesto v Šaleški dolini in je izrazito
industrijsko središče in prerašča v regionalni savinjsko-šaleški center z razvito trgovino in ostalimi
upravnimi, izobraževalnimi ter drugimi dejavnostmi. Velenje ima status mestne občine (Mestna občina
Velenje, 2014).
Karta 1: Pregledna karta obravnavanega območja

3.2 Dejavniki razvoja kolesarske mreže v Mestni občini Velenje
3.2.1 Fizično geografski dejavniki
Mesto Velenje leži v vzhodnem delu Šaleške doline. Po geološkem nastanku je dolina udornina oz.
kotlina. Geološko ugrezanje Šaleške doline traja že več kot dva in pol milijona let, zato je njeno dno v
globini od 1100 do 1200 metrov. Vzrok za ugrezanje doline sta dve večji neotektonski prelomnici t. i.
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Šoštanjska prelomnica in Topolški prelom. Zalivanje potokov in oglenjenje pliocenske vegetacije v
tektonski udorini je povzročilo nastanek premoga – lignita v osrednjem delu doline, ki je prekrit tudi z
do 400 m debelimi sedimenti (Šalej, 1999). Lignit v Velenju že več kot stoletje soustvarja reliefno
podobo območja, v preteklosti pa je tudi sodeloval pri oblikovanju gospodarskega in družbenega
razvoja (Šterbenk et al., 2000). Večji del mesta Velenje je zgrajen na dnu Šaleške doline, širi pa se tudi
na vzpeto obrobje (Šterbenk, Ževart, 2001).
Karta 2: Nakloni v Velenju

Preglednica 3: Površine posameznih naklonskih razredov
Naklonski razred
0–0,90°
0,90–3,10°
3,10–6,07°
6,07–9,48°
9,48–14,68°
14,68–21,68°
21,68–57,59°

Površina (km2)
4,48
2,44
1,89
1,47
1,15
0,77
0,37

Delež površine (%)
35,60
19,5
15,0
11,7
9,2
6,1
2,9

Nakloni v mestu predstavljajo omejitev pri vsakodnevnem kolesarjenju, saj za razliko od rekreativnih
kolesarjev, večina »mestnih« kolesarjev ni v dobri fizični pripravljenosti, poleg tega pa se po navadi v
mestih uporabljajo dotrajana, stara kolesa, ki niso primerna za premagovanje tovrstnih ovir. V mestih,
kjer je veliko število delov z nakloni večjimi kot 5°, kolesarjenje naj ne bi bilo primerno kot del
vsakodnevne rutine. Velenje je potemtakem vsekakor primerno mesto za razvoj kolesarstva, saj je v
razredu s primernimi nakloni več kot polovica deleža površine mesta (Cycling: the way ahead …, 1999).
Šaleška dolina ima zmerno celinsko podnebje, povprečna januarska temperatura je 0,5 °C, julijska pa
19,9 °C. Značilen je subkontinentalni padavinski režim, z viškom padavin v poletnih mesecih v obliki
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ploh in neviht ter sekundarni višek v jesenskih mesecih; v povprečju pade 10001300 mm padavin
letno. Pozimi je za najnižje predele doline značilen temperaturni obrat in megla. Pobočja nad dolinami
so pozimi toplejša, zlasti prisoje, kar vodi v nastanek termalnega pasu (Ogrin, 1996).
Graf 3: Klimogram Velenja za referenčno obdobje 1961–1990

Vir podatkov: ARSO, 2014
Klimatski pogoji omogočajo vožnjo s kolesom preko celega leta, tudi pozimi s primernimi oblačili. V
Velenju je zabeleženo v povprečju 200 dni brez padavin oz. z minimalno količino padavin (manj kot 1
mm/m2). Samo 30 dni na leto je zabeležena večja količina padavin (več kot 10 mm/m2).
(Implementation plan …, 2011). V Velenju je v povprečju 72,7 dni jasnih, ko je manj kot 2/10 neba
prekrito z oblaki (ARSO, 2014).
3.2.2 Družbeno geografski dejavniki
Mestna občina Velenje je velika 83,5 km2 in ima 33.199 prebivalcev. Mesto Velenje ima 25.834
prebivalcev in je 5. največje mesto v Sloveniji glede na prebivalstvo. Povprečna starost prebivalcev je
40 let, kar pomeni, da je prebivalstvo med mlajšimi v Sloveniji, katere povprečje starosti je 41,3 let
(Mestna občina Velenje, 2011).
Nizka povprečna starost prebivalcev Velenja se kaže v velikem številu mladih. Mladi imajo veliko
energije, zato bi lahko kot prevozno sredstvo za vsakodnevne potrebe uporabljali kolo, ki je poceni
alternativa motoriziranemu prometu in je cenovno ugodno. Mlajšim prebivalcem kolo predstavlja neke
vrste igro in zabavo, starejši pa bi z vsakodnevnim kolesarjenjem pridobili priporočljivo količino
dnevnega gibanja na prostem, ki dokazano koristi zdravju in pripomore k boljšemu življenju.
Velenje se je razvilo v zadnjih 50 letih kot posledica hitre industrializacije, zaradi intenzivnega
izkopavanja premoga. Je načrtno grajeno mesto, ki je začelo nastajati po drugi svetovni vojni. V zasnovi
mesta se posredno ali neposredno kažejo različni urbanistični koncepti (Prauhart, 2008). »Velenje je
poleg Nove Gorice naše edino modernistično mesto. Do danes je ohranilo značaj sončnega, zračnega in
zelenega mesta z ločenimi, enostavnimi geometrijskimi pravilnimi objekti, ki stojijo v uravnoteženi
prostorski kompoziciji, kakor v velikem parku« (Vodopivec, 2000 str. 3).
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Graf 4: Starostna piramida naselja Velenje
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Vir podatkov: SI-Stat podatkovni portal, 2014
Morfološka zgradba priča o primernosti Velenja za urbano kolesarjenje, saj zaradi odsotnosti tipičnega
starega mestnega jedra nima ozkih, tlakovanih ulic, ceste in pločniki so široki, veliko pa je tudi zelenih
površin in spomenikov, ki lahko dodatno simulirajo prebivalce k uporabi koles. Na nekaterih delih
cestnega omrežja se srečujemo z ozkimi grli, vendar pa so ceste splošno gledano dovolj široke in
primerne za dograditev kolesarske infrastrukture (Implementation plan …, 2011).
Danes je Velenje eno izmed pomembnejših ekonomskih polov Slovenije s 3% deležem velikih podjetij,
4% deležem srednje velikih podjetij, preostali delež pa zajema manjše družbe. Kljub prevladi manjših
podjetij, je vpliv velikih in srednjih gospodarskih družb največji, saj kar 80 % prebivalstva zaposlujejo
velike družbe. Osnovne dejavnosti tega dela gospodarstva so predelovalna industrija z večinsko
proizvodnjo strojev in naprav, rudarstvo in energetika, trgovina, gradbeništvo in storitvene dejavnosti
(Gospodarstvo v občini Velenje, 2011). Po podatkih SI-Stat podatkovnega portala je v letu 2013 v
Mestno občino Velenje na delo dnevno migriralo 5.330 delavcev, iz Velenja v druge občine, v največji
meri sosednje, pa 4.320 (SI-Stat podatkovni portal, 2014). Migranti iz sosednjih, pa tudi bolj oddaljenih
občin, bi se lahko na delo peljali z javnimi prevoznimi sredstvi, ki bi jih v Velenju kombinirali z mestnimi
kolesi BICY.
V Velenju je avtomobil najbolj priljubljeno prevozno sredstvo, saj je kar 80 % poti na razdaljah, krajših
od 5 km, opravljenih z avtomobili. Zaradi majhnosti mesta so vse pomembnejše dejavnosti zgoščene v
mestnem središču, saj večina pomembnejših točk znotraj mesta leži v radiju 3 km, tiste, ki pa so
locirane izven središča, so še vedno lahko dostopne brez avtomobila. Velenje ima torej tudi zaradi tega
dobre pogoje za razvoj kolesarjenja. Vsakodnevno kolesarjenje v Velenju je še posebej smotrno, saj
lahko zlasti ob prometnih konicah, s kolesom privarčujemo čas in denar (Implementation plan …,
2011).
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Zaradi zaposlitvene strukture prebivalstva Velenja bi večja podjetja (Gorenje, Premogovnik Velenje,
Termoelektrarna Šoštanj) lahko zlahka spodbudila veliko število prebivalcev k uporabi koles kot
prevozno sredstvo na delo – npr. z denarno spodbudo, s katero bi si podjetje lahko povišalo ugled z
vidika okoljske osveščenosti. Glavni našteti predstavniki industrije so vključeni v številne okoljske
projekte in v svoji družbeni odgovornosti poudarjajo pomembnost varovanja okolja. S tem si
prizadevajo v ljudeh vzbuditi ekološko osveščenost in ozaveščenost. Slednje bi lahko obrnili tudi v
korist promocije kolesarjenja, saj je ta način prevoza okolju daleč najbolj prijazen.
V središču Velenja je parkiranje avtomobilov na območjih t. i. modrih con časovno omejeno na 30
minut. Zaposleni v središču mesta na dan plačajo za parkirnino približno 3 evre (letna karta stane
približno 350 evrov). S kolesarjenjem do delovnega mesta lahko zaposleni privarčujejo pri prevoznih
sredstvih in plačilu parkirnine (Implementation plan …, 2011).
3.3 Kolesarska mreža v Mestni občini Velenje
3.3.1 Kolesarjenje v Velenju
Mesto Velenje ima zelo dobre pogoje za uporabo kolesa kot vsakodnevnega načina prevoza. Pred
ureditvijo kolesarske infrastrukture pa je potrebno še veliko storiti na področju popularizacije
kolesarjenja kot načina življenja prebivalcev in dela kulture (Implementation plan …, 2011).
3.3.2 Kolesarsko omrežje in infrastruktura v Velenju
Kolesarsko omrežje v Mestni občini Velenje se razvija na treh ravneh:
-

mestno kolesarsko omrežje (namenjeno je vsakodnevnemu kolesarjenju),
rekreacijsko kolesarsko omrežje (namenjeno je rekreaciji),
državno kolesarsko omrežje (tranzitne kolesarske povezave, ki povezujejo Velenje z drugimi
kraji v regiji in širše).

Za namene raziskave kolesarjenju nevarnih mest v Velenju bom preučevala mestno kolesarsko
omrežje, ki je namenjeno vsakodnevnemu kolesarjenju v šolo, službo, po opravkih in nakupih – torej za
opravljanje vsakdanjih poti, ki bi jih sicer opravili z avtomobilom.
Načrtovanje kolesarskega omrežja v Velenju se naslanja na tri zastavljena izhodišča. Potrebna je dobra
dostopnost (do stanovanjskih, proizvodnih območij, do storitev in rekreacijskih površin), varnost
(izogibanje obremenjenim cestam z motornimi vozili, kjer so tudi pogoste prometne nesreče s
kolesarji, načrtovanje povezav v obeh smereh) in povezanost v omrežje (povezava zdajšnjega
kolesarskega omrežja, sklenjenost kolesarske infrastrukture kot celote) (Ostruh, 2006).
Trenutno je v Velenju urejenih že 16,5 km kolesarskih povezav, ki se pojavljajo v treh različnih oblikah,
in sicer:
-

kolesarska steza, ločena od motoriziranega prometa z zelenim pasom ali višjim nivojem,
steza za kolesarje in pešce,
dvosmerna kolesarska steza za kolesarje in pešce,
kolesarski pas na cesti.

Kolesarske povezave v Velenju so do neke mere že dobro organizirane v smeri vzhod–zahod s
povezavo naselja Gorica in rekreacijskega območja v bližini jezer (Implementation plan …, 2011).
Očitno je pomanjkanje povezav med stanovanjskimi in zaposlitvenimi območji, s središčem mesta in
postajami javnega potniškega prometa, poleg tega pa še vedno primanjkuje urejenih parkirišč za kolesa
(Ostruh, 2006).
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Karta 3: Mestne kolesarske povezave v Velenju  maj 2014
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3.3.2.1 Omejitveni dejavniki razvoja kolesarske mreže in kulture v Velenju
Kolesarsko omrežje v Velenju je dobro zastavljeno, vendar je pomanjkljivo, saj ni povezano in
sklenjeno, na nekaterih odsekih pa je nevarno za kolesarje. Na nekaterih delih v mestu se je mogoče
voziti le po cestah, namenjenih avtomobilskemu prometu, zelo nevarna pa so tudi križišča cest. Poleg
neurejene infrastrukture predstavljajo kolesarjem nevarnost tudi nekulturni vozniki avtomobilov, ki
kolesarjev ne upoštevajo, ti pa so precej bolj ranljivi udeleženi prometa, saj so manj zaščiteni. Zaradi
tega je kolesarjev v Velenju malo, še posebej nizek je delež otrok, ki jih starši v šolo raje pripeljejo z
avtomobilom, s tem pa povzročijo še dodatno gnečo v mestu ob prometnih konicah. Za odpravo
pomanjkljive infrastrukture, ki je razlog za manjšo varnost kolesarjev, so potrebni visoki finančni vložki
(Implementation plan …, 2011).
Slabost kolesarskega omrežja v Velenju je tudi odsotnost označevalnih in usmerjevalnih tabel, ter
pomanjkljive karte, ki bi bile potrebne za potencialne kolesarje, da bi lahko preučili možne kolesarske
poti za vsakodnevne opravke (Implementation plan …, 2011).
Zelo velik zaviralni dejavnik razvoja kolesarske mreže, in še bolj kolesarske kulture v Velenju, je
pomanjkanje zavesti prebivalcev Velenja, da lahko kolo na krajših razdaljah nadomesti avtomobil.
V Velenju je značilno zmerno celinsko podnebje, zaradi katerega so zime hladne in veliko ljudi
odvračajo od uporabe koles kljub temu, da bi se z ustreznimi oblačili na tako kratkih razdaljah lahko
zlahka zaščitili pred njenimi vplivi (Implementation plan …, 2011).
V Velenju primanjkuje parkirišč za kolesa, kolesarnic zanje pa sploh še ni, zato so lastniki koles v času,
ko koles ne uporabljajo, v strahu, to pa jih še dodatno odvrača od vsakodnevnega kolesarjenja
(Implementation plan …, 2011).
3.3.3 Obstoječa vizija in ukrepi MOV
Kolesarska mreža v Velenju bi morala biti varna, sklenjena in učinkovita.
V dokumentu Implementation plan for Complementary actions in municipality of Velenje, 2011, so
zapisani sledeči predlogi za ureditev oz. izboljšanje kolesarske mreže:
-

gradnja novih kolesarskih poti,
gradnja omrežja na obeh straneh ceste,
gradnja kolesarskih poti glede na funkcije posameznih območij z namenom povezovanja,
gradnja parkirišč za kolesa,
gradnja inovativne infrastrukture ter izvajanje različnih promocij z namenom promocije,
uporabe koles za vsakdanjo rabo (Implementation plan …, 2011).

Z namenom gradnje kolesarskega omrežja, ki bo primerno za vsakodnevne migracije uporabnikov koles
v Mestni občini Velenje, naj bi vsako leto dogradili 3 km novih urbanih kolesarskih poti in 10 km novih
kolesarskih poti, namenjenih rekreaciji. Kolesarsko mestno omrežje v Velenju se razvija z dograditvijo
že obstoječega omrežja tam, kjer deli kolesarskih poti manjkajo in dograditvijo novih povezav med
glavnimi točkami v mestu (Implementation plan …, 2011).
Na Mestni občini Velenje deluje projektna skupina za urejanje kolesarskih povezav, ki jo sestavljajo
zaposleni na različnih uradih in različnih profilov – medkadrovsko sodelovanje. Letno se, skladno z
izvajanjem ostalih investicij v Mestni občini Velenje (npr. obnova cest) in izkazanimi oz. prepoznanimi
problemi, določi nabor ukrepov za izboljšanje kolesarskega omrežja.
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V obdobju od leta 2009 do 2014 so bile izvedene številne aktivnosti, in sicer:
-

okrogla miza in razstava (predstavitev vseh projektov s področja kolesarjenja v MOV),
izgradnja novih kolesarskih povezav,
postavitev novih stojal za parkiranje koles na različnih lokacijah,
dan brez avtomobila in zbiranje starih koles v dobrodelne namene v okviru Evropskega tedna
mobilnosti,
projekt Bicy,
sodelovanje s šolstvom,
izposoja gorskih koles na TIC-u Velenje,
različne prireditve z namenom spodbujanja kolesarjenja (Ostruh, 2014).

3.3.3.1 Projekti namenjeni spodbujanju trajnostne mobilnosti v Mestni občini Velenje
Bicy – Cities and Regions of Bicycles
»Mestna občina Velenje je partnerica v EU projektu BICY  »Cities and Regions of Bicycles«, ki je
sofinanciran v okviru programa Srednja Evropa (Evropski sklad za regionalni razvoj  ESRR). Namenjen
je razvoju celostnega in trajnostnega načrtovanja kolesarske politike v urbanih območjih ter hkrati
spodbujanju zdrave in okolju prijazne mobilnosti. Cilji projekta, v katerem sodeluje 11 partnerskih mest
iz območja EU, so izmenjava, razširjanje in prenos dobre prakse v zvezi z upravljanjem ukrepov,
povezanih z zmanjševanjem okoljskih obremenitev, ki izvirajo iz prometa. V projektnem konzorciju so z
aktivnostmi začeli marca 2010, projekt pa bo zaključen v februarju 2013« (Bicy – Mestna občina
Velenje, 2014).
Sistem Bicy je brezplačen avtomatiziran sistem za izposojo koles, ki je v prvi fazi vključeval pet
izposojevalnih postaj s priključnimi mesti, v letu 2013 pa so dodali še dve dodatni postaji, na katerih si
lahko občani izposodijo 32 koles. V letošnjem letu so zgradili še dve dodatni izposojevalni postaji, tako
da je sedaj na voljo 40 koles za izposojo in 72 priključnih postaj. V sistem so vključena kolesa
slovenskega proizvajalca koles Krpan, sam sistem pa je bil razvit lokalno, s strani zunanjega izvajalca tj.
Šolskega centra Velenje.
Za sodelovanje v projektu so se v Velenju odločili zaradi spodbujanja razvoja trajnostnega urbanega
prometa, z namenom uresničevanja določil evropske in nacionalne zakonodaje na področju varstva
okolja, prometa in kakovosti zraka ter zmanjšanje rabe energije, posledično pa tudi zmanjšanje emisij
CO2. S priključitvijo k projektu so v Mestni občini Velenje bližje uresničitvi razvoju sklenjene kolesarske
infrastrukture, ki naj bi lokalno prebivalstvo spodbujala k vsakodnevni uporabi koles (Bicy, 2014).
Slika 14: Logo izposojevalnega sistema Bicy

Vir: Bicy, 2014
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Brezplačni mestni avtobus ''Lokal'c''
V letu 2008 se je uvedel brezplačni mestni avtobus imenovan Lokal'c. Z brezplačnim mestnim
avtobusnim prevozom so želeli razbremeniti mestni prostor, ki je zasičen z avtomobilskim prometom,
zmanjšati onesnaženost zraka, zmanjšati potrebe po investicijah v parkirišča in garaže ter omogočiti
enake pogoje za gibalno in senzorno ovirane osebe pri dostopu do različnih delov mesta, predvsem
javnih ustanov (Knez, A., Bukovec, B., 2009).
Lokal'c v Velenju vozi po petih progah: rdeči, rumeni (krožno v eno smer), modri, zeleni in oranžni. Ob
progah je 43 postajališč (Lokalc, 2014).
Slika 14: Brezplačen avtobus Lokal'c

Vir slike: Brezplačen mestni prevoz Lokal'c, 2014
GUTS – Green transport urban sistem
GUTS – Green urban transport sistem je projekt, namenjen promociji mest srednje Evrope, ki uvajajo
inovativne rešitve v primeru spodbujanja rabe javnega prometa. S projektom želijo združiti mesta, ki
imajo dolgoročen cilj, da postanejo samozadostna glede porabe energije in oskrbe sistemov javnega
prevoza. S projektom želijo ljudi osveščati in povečati sodelovanje v lokalnem prometnem sektorju,
javno-zasebnem sodelovanju in izmenjavo izkušenj na meddržavnem nivoju.
Promet je glavni vir onesnaževanja okolja in velik porabnik energije, pa tudi eden izmed odločilnih
dejavnikov za kakovost življenja v urbanih naseljih. Razvoj bolj zelenih javnih prometnih sistemov igra
pomembno vlogo pri ustvarjanju privlačnega življenjskega okolja v mestih, hkrati pa prispeva h
kakovosti urbanega okolja v celoti (GUTS, 2014).
Na podlagi raziskav o uporabi brezplačnega mestnega avtobusa Lokal'ca so ugotovili, da ga v večini
uporabljajo šolarji, študenti in upokojenci. Glavni razlog ne-uporabnikov mestnega avtobusa je, da se
ni natančno vedelo kdaj bo avtobus pripeljal. Kot odgovor na to, so na Mestni občini Velenje razvili
aplikacijo za pametne telefone, s pomočjo katere je mogoče preveriti točen čas prihoda avtobusa na
posamezno postajališče. Poleg tega je možno preveriti tudi razpoložljivost koles na postajah mestnih
koles BICY. S to aplikacijo želijo potencialnim uporabnikom brezplačnega mestnega prevoza ponuditi
pomembne informacije in posledično tudi zvišati uporabo brezplačnega mestnega prevoza
(Predstavitev aplikacije …, 2013).
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Slika 15: Logo projekta GUTS

Vir: GUTS, 2014
Kolesarsko omrežje Savinjske regije
Namen projekta Kolesarsko omrežje Savinjske regije je izgradnja kolesarskih povezav skozi celotno
Savinjsko regijo in s tem spodbujanje razvoja turizma in dvig kakovosti bivanja prebivalcev Savinjske
regije. RASR – Razvojna agencija Savinjske regije vodi in koordinira projekt v sodelovanju z
Ministrstvom za promet – Direkcija RS za ceste (DRSC), ter občinami Savinjske regije (Kolesarsko
omrežje Savinjske regije, 2014). Cilji projekta so bili izdelati strokovne podlage za prostorsko in
tehnično dokumentacijo, ki služi kot pravna podlaga za umeščanje in gradnjo regionalne kolesarske
poti, ter določitev pravnih podlag za poseg v prostor, posledično pa umestitev kolesarske poti, ki
povezuje celotno Savinjsko regijo (Kolesarsko omrežje Savinjske regije, 2014).
Slika 16: Načrtovane kolesarske povezave v Savinjski regiji  DRSC

Vir slike: Kolesarske povezave v Savinjski regiji, 2011
V okviru projekta Kolesarsko omrežje Savinjske regije je v Mestni občini Velenje predvidenih približno
22.760 m kolesarskih povezav, ki bodo potekale po odsekih državnih kolesarskih povezav in 11.900 m
povezav, ki bodo potekale po odsekih lokalnih kolesarskih povezav. Kolesarska infrastruktura, ki bo
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potekala po državnih kolesarskih povezavah, predvideva izgradnjo nove kolesarske infrastrukture,
ureditev obstoječe, ureditev infrastrukture po ukinjeni trasi železnice Velenje–Dravograd in ureditev
kolesarske infrastrukture po obstoječih cestah. Povezave, ki bodo potekale po odsekih lokalnih
kolesarskih povezav, predvidevajo manjši del na novo zgrajene infrastrukture in ureditev kolesarske
infrastrukture po obstoječih cestah (Kolesarske povezave v Savinjski regiji, 2011).
3.3.4 Strategija razvoja kolesarske mreže v Velenju
Strokovne podlage za razvoj kolesarske mreže in kolesarske infrastrukture so zapisane v razvojnih
dokumentih Mestne občine Velenje in širše regije.
-

Strateški razvojni dokument Mestne občine Velenje (Oktober 2008)
Lokalna Agenda 21 za Mestno občino Velenje
Območni razvojni program SAŠA regije 2007–2013
Program varstva okolja 2010

V dokumentih so navedene smernice in ukrepi, ki so povezani s promocijo trajnostne mobilnosti in
kolesarjenja v Velenju. Za potrebe prijave na projekt Bicy se je izdelala strategija razvoja kolesarskega
omrežja v Mestni občini Velenje – Municipality of Velenje Cycling policy.
Z namenom doseganja ciljev velenjske kolesarske strategije je zapisanih pet nalog, ki jih je potrebno
opraviti.
1. Sistematična analiza obstoječih dokumentov, relevantnih za kolesarjenje, ocenitev trenutnega
stanja za merjenje napredka – izdelava SWOT analize, pregled kolesarskih indikatorjev,
anketiranje prebivalcev.
2. Vizija in cilji:
- Boljši pogoji za kolesarjenje
Dograditev tistih delov manjkajočih povezav, ki bodo pripomogli k popolnemu kolesarskemu omrežju,
umestitev parkirišč za kolesa v mestu, inovativne prometne ureditve v prid kolesarjenju idr.
-

Varno kolesarjenje

Izboljšava ali odstranitev kolesarjenju nevarnih mest, izobraževalne prireditve za kolesarje,
izobraževanja na področju prometne kulture.
-

Več vsakodnevnih kolesarjev na cestah

Osredotočanje na skupine potencialnih kolesarjev, promocije kolesarstva, promocije in predstavitve
mestnih koles.
-

Komunikacija med kolesarji in načrtovalci kolesarske infrastrukture

Priprava kolesarskih kart z obstoječo in načrtovano infrastrukturo, vzpostavitev kolesarske platforme,
ugotavljanje zadovoljstva uporabnikov kolesarske infrastrukture.
-

Izobraževanja na področju planiranja kolesarske infrastrukture

3. Priprava finančnega načrta in načrta izvedbe.
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4. Jasna razdelitev dela odgovornim in finančnih virov za zagotovitev ob pravem času, ko se bo
posamezna aktivnost izvajala.
5. Meritve in vrednotenja že opravljenih nalog z namenom pridobivanja povratnih informacij
(Velenje cycling policy, 2012).
V dokumentu Municipality of Velenje Cycling policy so zapisani cilji, ki jih želijo začeti izvajati v
časovnem obdobju treh let in so povezani s spodbujanjem vsakdanjega kolesarstva v Velenju. Ukrepi, s
katerimi bi Velenje lahko postalo primer dobre prakse v Sloveniji in tujini glede mestnega kolesarjenja
v manjših mestih so:
-

nadgradnja, dopolnitev kolesarske infrastrukture in popravki ter redno vzdrževanje na
kolesarski infrastrukturi;
gradnja garaže P & R;
ustrezne spremembe na področju prometne ureditve – večanje območij z umirjenim
prometom, uvajanje novosti kot so: "shared spaces", "bike-boxes", "bicycle boulevards";
omejitve parkiranja avtomobilov v mestu z ustreznimi plačili parkiranja;
uvedba mestnih cestnin in druge omejitve avtomobilskega prometa;
izboljšanje prometne kulture voznikov avtomobilov in kolesarjev (Velenje cycling policy, 2012).

4 Kolesarjenju nevarna mesta v Velenju
Kolesarjenju nevarna mesta v Velenju onemogočajo hitro in varno kolesarjenje ter enostavno
doseganje določenih točk in območij v mestu. Vplivajo na izbiro posameznika, da bo za vsakdanje
opravke in pri vožnji v službo ali v šolo uporabil kolo namesto avtomobila, na nek način pa tudi
onemogočajo razvoj kolesarske kulture v Velenju.
Geografski dejavniki Velenja kažejo, da je mesto primerno za vsakodnevno kolesarjenje, vendar pa je
ob tem potrebno zagotoviti ustrezno kolesarsko infrastrukturo, začenši z odpravo kolesarjenju
nevarnih mest.
Kolesarjenju nevarna mesta sem zaradi lažje interpretacije rezultatov terenske analize in podajanju
predlogov razvrstila v linijska in točkovna kolesarjenju nevarna mesta.
Slika 17: Nepričakovan konec kolesarske steze na Celjski cesti v Velenju

Avtorica fotografije: Nela Halilović, 2014
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4.1 Linijska kolesarjenju nevarna mesta
Najbolj problematična kolesarjenju nevarna mesta so manjkajoče povezave, takih je kar 22 oz. 9,3 km.
Sledijo kolesarske povezave, ki so zgrajene le na eni strani cestišča, takih je 2,8 km. Ostala linijska
kolesarjenju nevarna mesta so še pomanjkanje ustrezne kolesarske infrastrukture. Na mnogih mestih
vertikalna signalizacija opozarja na prisotnost le-te, čeprav je ni. Težava je tudi pomanjkanje prostora
za pešce na stezi namenjeni kolesarjem in pešcem.
Slika 18: Vertikalna signalizacija kaže na souporabo površine pešcev in kolesarjev

Avtorica fotografije: Nela Halilović, 2014
4.1.1 Možne rešitve linijskih kolesarjenju nevarnih mest
Vsako izmed nevarnih mest je specifično, zato je potrebno vsakega reševati glede na možnosti, ki so
dane na določenem mestu. Za vsako kolesarjenju nevarno mesto sem podala rešitev, ki se mi je zdela
najbolj optimalna, brez posebnih posegov v prostor, ter z nizkimi finančnimi izdatki.
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Karta 4: Linijska kolesarjenju nevarna mesta
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4.1.1.1 Manjkajoče povezave
 Celjska cesta
Na Celjski cesti, v smeri proti Vinski Gori, se kolesarska povezava nepričakovano konča, kar onemogoča
varno kolesarjenje, če želijo prebivalci priti iz središča mesta v nakupovalni center Velenjka. Na mestu,
kjer se povezava zaključi, je omejitev hitrosti za motorizirana vozila 90 km/h, zato je priporočljiva
izgradnja dvosmerne kolesarske steze ločene od ceste, namenjene motoriziranim vozilom. Možnost
izgradnje je na kolovozni poti na travniku ob cesti, vendar pa bi lahko nastal problem z odkupom
zemljišča, ki ni v celoti v lastništvu Mestne občine Velenje.
Slika 19: Predlog rešitve manjkajoče povezave na Celjski cesti (merilo 1:3000)

Vir podatkov: GURS, 2006; Mestna občina Velenje, 2013


Cesta čez Sončni grič od nakupovalnega centra Velenjka do stanovanjskega naselja Gorica

Manjkajoča kolesarska povezava bi lahko bila nadomeščena s priporočljivim kolesarskim pasom na
cesti, kjer bi z ustrezno horizontalno signalizacijo opozarjali voznike motoriziranih vozil in voznike
koles, ki bi vozili na desni strani vozišča, na souporabo površine. Predlog rešitve je ustrezen za to
območje, ker je na njem manj prometa. Težava je rešljiva z nizkimi finančnimi vložki in minimalnimi
posegi v okolje. Alternativna rešitev temu je vodenje kolesarjev na vozišče skupaj z motornim
prometom, v kombinaciji z dodatno prometno in drugo signalizacijo, ki veča pozornost voznikov
avtomobilov.
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Goriška cesta

Na prvem delu Goriške ceste iz smeri centra je že urejena steza za kolesarje in pešce z nivojsko ločeno
površino. Omenjena kolesarska povezava bi ustrezala tudi v nadaljevanju ceste, saj je na tem mestu
dovolj prostora. Da pa bi bila rešitev čim bolj poceni, bi lahko površino ločili s polno črto.


Kolesarska povezava Selo–Huda Luknja

Za manjkajočo kolesarsko povezavo je že izdelan idejni projekt na trasi opuščene železniške proge
Velenje–Huda Luknja. Zgrajena bo kolesarska pot, ki bo obsegala 9,3 km poti. Pot bo šestkrat prečkala
reko Pako in državno cesto, poleg tega pa bo potekala tudi skozi tri predore. Kolesarsko pot bo izvedla
Direkcija Republike Slovenije za ceste, ker povezava predstavlja del državnega kolesarskega omrežja
(Izdelan idejni projekt …, 2014).


Kolesarska povezava na Tavčarjevi in Stanetovi cesti

Cesta, ki poteka na Tavčarjevi ulici in se nadaljuje v Stanetovo cesto, poteka skozi krajevno skupnost
Konovo, kjer je omejitev za motorizirana vozila 30 km/h, hkrati pa gre za enosmerno cesto. Glede na
značilnosti dotične ceste (nizek delež avtomobilov, maksimalna omejitev 30 km/h), je možna umestitev
dvosmernega kolesarskega pasu na enosmerni cesti. Tovrstna izvedba deluje nevarno, vendar pa se je
v številnih krajih z ozkimi, starimi ulicami v mestnem jedru izkazala za zelo učinkovito rešitev. Potrebna
je implementacija dodatnih varnostnih ukrepov (opozorilna vertikalna signalizacija) (Priročnik za
vključujoče …, 2013).
Slika 20: Dvosmerni kolesarski pas v enosmerni ulici

Vir: National cycle manual, 2011
Slika 21: Možnost dvosmernega kolesarskega pasu v enosmerni ulici v Amsterdamu

Avtorica fotografije: Nela Halilović, 2014
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Koroška cesta in Cesta na Jezero

Na Cesti na Jezero, ki pelje na Škalsko jezero, priljubljeno športno in rekreacijsko območje, je odsotnost
kolesarske povezave možno enostavno rešiti s priporočljivim kolesarskim pasom na cestišču, saj ne gre
za zelo obremenjeno cesto. Izjema so športne prireditve, zato bi bilo potrebno na to mesto umestiti še
dodatno vertikalno signalizacijo, ki bi opozarjala na kolesarje.
Na Koroško cesto je bila v zadnjem času skoraj v celoti umeščena kolesarska steza za pešce in kolesarje,
ki pa se vmes prekine za približno 170 m in nato nadaljuje. Problem je tudi, da poteka kolesarska steza
le na eni strani cestišča, zato predlagam kolesarski pas na cesti v nasprotni smeri, kjer se nahaja
bankina, ki bi se lahko uporabila v namene kolesarske steze. Kolesarska steza za pešce in kolesarje se
nadaljuje v enostransko dvosmerno kolesarsko stezo, ki pa se po nekaj deset metrih zaključi. Za
nadaljevanje kolesarske povezave bi bilo primerno parkirišče restavracije Jezero, ki poteka vzporedno s
Koroško cesto, na kateri je kolesarska povezava načrtovana. Na parkirišču poteka tudi proga
brezplačnega mestnega avtobusa, za kolesarjenje pa bi lahko označili priporočljiv kolesarski pas.
Slika 22: Konec obnovljene steze za kolesarje in pešce na Koroški cesti, ki poteka le na eni strani vozišča

Avtorica fotografije: Nela Halilović, 2014
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Slika 23: Predlagana rešitev manjkajoče povezave na Koroški cesti in Cesti na Jezero (merilo 1:3500)

Vir podatkov: GURS, 2006; Mestna občina Velenje, 2013


Kolesarska povezava Preloge

Načrtovana kolesarska povezava, imenovana Preloge, povezuje kolesarsko stezo ob Velenjskem jezeru
s Partizansko cesto. Del nje poteka po industrijski cesti, na katero bi lahko umestili priporočljiv
kolesarski pas, nato pa preide na lokalno cesto, kjer je zaradi zelo ostrega zavoja omejitev hitrosti za
motorizirana vozila 40 km/h. Zaradi pomanjkanja prostora bi na to mesto umestila priporočljiv
kolesarski pas na cesti, vendar pa velja omeniti, da je na tej cesti večje število avtomobilov, zato bi bila
nujna opozorilna vertikalna signalizacija.
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Slika 24: Opozorilna tabla 'Pozor kolesarji!'

Vir: Priročnik za vključujoče … 2011


Partizanska cesta

Partizanska cesta povezuje Velenje z Zgornjo Savinjsko dolino in Šoštanjem, zato je na tej cesti večje
število avtomobilov. Na večjem delu poteka ob podjetju Gorenje, kar povzroča še dodatno gnečo ob
določenih urah dneva, ko zaposleni pričnejo oz. končajo z delom. Kolesarska povezava bi lahko
potekala neposredno na Partizanski cesti, kjer je že v večjem delu zgrajena, vendar le na eni strani
cestišča, z vmesnimi, nekaj metrskimi deli kolesarske steze na obeh straneh. Možna rešitev na drugi
strani cestišča, kjer povezava manjka, je umestitev kolesarskega pasu na cesto, saj je v večjem delu
ceste tam tudi odstavni pas, ki omogoča veliko manevrskega prostora za umestitev nove kolesarske
infrastrukture.
Zaradi varnosti bi bilo najbolje umestiti enostransko dvosmerno kolesarsko stezo na drugi strani struge
reke Pake, ki poteka vzdolž Partizanske ceste. Na omenjeni potencialni trasi na krajšem delu že poteka
pešpot, ki se nadaljuje v parkirišče podjetja Gorenje. Izgradnja kolesarske steze na tem mestu bi morda
spodbudila večje število zaposlenih, da bi se v službo pripeljali s kolesom.
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Slika 25: Predlagana rešitev manjkajočih kolesarskih povezav na Partizanski cesti (merilo 1:14000)

Vir podatkov: GURS, 2006; Mestna občina Velenje, 2013


Rudarska in Prešernova cesta ter Cesta Talcev

Pomanjkanje kolesarske povezave na Rudarski in Prešernovi cesti bi lahko rešili priporočljivim
kolesarskim pasom in ustrezno vertikalno signalizacijo. Na Rudarski cesti, iz smeri Mercator centra, bi
del povezave lahko potekal po cestišču, del pa po parkirišču Upravne enote, kjer poteka enosmerna
cesta – na tem mestu pa bi umestili dvosmerni priporočljiv kolesarski pas. Na delu Prešernove ceste se
nahajata parkirišči za osebna vozila, kjer je še posebej potrebno opozarjati voznike osebnih vozil na
kolesarje in upoštevati priporočila za umestitev kolesarskih pasov na takih mestih. Druga možna rešitev
manjkajoče povezave na Prešernovi cesti je kolesarska steza za kolesarje in pešce na pločnikih. Ena od
rešitev je tudi preusmeritev kolesarske steze na nasprotno stran parkiranih vozil, kjer se nahaja pločnik
za pešce. Na tak način bi se kolesarji izognili parkiranim vozilom.
V obeh primerih je nadomestna in predvsem manj zahtevna rešitev vodenje kolesarjev na vozišču
skupaj z motornim prometom, z dodatnimi ukrepi za umirjanje prometa, ki naj bi zagotavljali manj
konfliktov med različnimi udeleženci v prometu in pa tudi dodatno prometno in drugo signalizacijo, ki
veča pozornost voznikov avtomobilov.
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Slika 26: Predlagana rešitev manjkajoče kolesarske povezave na Rudarski in Prešernovi cesti
(merilo 1:1700)

Vir podatkov: GURS, 2006; Mestna občina Velenje, 2013
Na Cesti talcev se problem pomanjkanja kolesarske steze lahko reši na podoben način kot na Rudarski
in Prešernovi cesti, in sicer s priporočljivim kolesarskim pasom.


Koroška cesta

Manjkajoča povezava na Koroški cesti, ki poteka vzporedno s tiri železniške postaje v Velenju, ima
možnost enostavne rešitve na delu ceste, katerega prvobitni namen je raztovarjanje tovora
pripeljanega z vlakom. Omenjena površina se že sedaj uporablja za kolesarjenje, saj je to edina
površina na tem delu, ki omogoča varno kolesarjenje, hkrati pa služi tudi kot parkirišče v času
obratovanja podjetja Gorenje. Manjkajočo povezavo je mogoče rešiti s talnimi označbami, bodisi s
piktogrami kolesa ali pa s sredinsko prekinjeno črto, ki bi kolesarje usmerjala k uporabi te površine.
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Slika 27: Na levi strani cestišča viden del ceste, ki služi kot kolesarska steza.

Avtorica fotografije: Nela Halilović, 2014
4.1.1.2 Ostala linijska kolesarjenju nevarna mesta
Kolesarska povezava na eni strani cestišča se pojavlja na že omenjeni Partizanski cesti in delu Koroške
ceste, enako stanje je tudi na cesti v stanovanjskem naselju Šalek. Na to mesto bi bilo smiselno
umestiti priporočljiv kolesarski pas na cesti, saj gre za krajši odsek z nižjim številom avtomobilov
dnevno.
Na Aškerčevi cesti je umeščena vertikalna signalizacija za stezo za mešani promet kolesarjev in pešcev.
Pločnik, namenjen kolesarjem in pešcem poteka ob Sončnem parku, kjer bi lahko potekala kolesarska
steza. Kolesarske povezave je smiselno umeščati na vizualno prijetnih površinah, kar park sredi mesta
vsekakor je. Omeniti velja tudi, da kolesarski pas na nasprotni stezi prav tako poteka skozi park na
nasprotni strani ob cesti, na potencialni trasi kolesarskega pasu pa je tudi dovolj prostora za umestitev,
potekala bi pa tudi mimo ene izmed postaj za izposojo koles avtomatiziranega sistema Bicy.
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Slika 28: Predlagana trasa za kolesarski pas skozi Sončni park

Vir podatkov: GURS, 2006; Mestna občina Velenje, 2013
Pogojna linijska kolesarjenju nevarna mesta so zelo zbledele kolesarske steze na Šaleški cesti (pojav
dotrajanih kolesarskih povezav je opazen tudi drugje, a ne v taki meri), ki bi jih bilo potrebno obnoviti
in zagotoviti vidno označbo z rdečo barvo in piktogrami koles in kolesarska steza ob Velenjskem jezeru.
Ob Velenjskem jezeru poteka makadamska kolesarska steza namenjena kolesarjem in pešcem, vendar
je na tem mestu veliko število uporabnikov, zato lahko pride do konflikta med različnimi udeleženci v
prometu. V času ugodnega vremena je na tem mestu veliko število sprehajalcev, tekačev in kolesarjev,
zato bi bilo potrebno ustrezno ločiti površino.
Pomanjkanje prostora na Foitovi cesti v smeri iz Šoštanja je tudi pereč problem, saj je kolesarski pas
označen na pločniku, ki je namenjen pešcem in v primeru srečanja lahko pride do konfliktne situacije.
Na drugi strani cestišča je širok pločnik, na katerem je locirana kolesarska steza za kolesarje in pešce,
kjer bi lahko umestili enostransko dvosmerno kolesarsko stezo, prostora za pešce pa bi bilo še vedno
dovolj.
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Slika 29: Dotrajana horizontalna signalizacija na
Šaleški cesti

Avtorica fotografije: Nela Halilović, 2014

SSlika 30: Pomanjkanje prostora na pločniku,
nnamenjenim pešcem in kolesarjem na Foitovi cesti

Avtorica fotografije: Nela Halilović, 2014

4.2 Točkovna kolesarjenju nevarna mesta
Točkovna kolesarjenju nevarna mesta so:
-

konec kolesarske povezave (5),
nevarna, nepregledna točka (4),
več zaporednih, višjih robnikov (4),
kolesarska steza le na mestu avtobusnega postajališča (2),
prehod iz kolesarske steze na površino, deljeno z motornimi vozili (3),
ločitev dvosmerne kolesarske steze na drugo stran cestišča (1),
pomanjkanje vertikalne signalizacije (1),
napačna vertikalna signalizacija (1),
ovira na kolesarski infrastrukturi (1).
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Karta 5: Točkovna kolesarjenju nevarna mesta
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4.2.1 Možne rešitve točkovnih kolesarjenju nevarnih mest
Sanacija točkovnih kolesarjenju nevarnih mest zahteva manj dela in nižje finančne vložke v primerjavi z
linijskimi, saj je večina teh rešljivih le z ustrezno signalizacijo.
Nevarne, nepregledne točke je potrebno dodatno opremiti z ustrezno signalizacijo, da bodo kolesarji
bolj vidni v prometu. Neustrezno znižane robnike v križišču Tomšičeve ceste, Koroške ceste in Ceste
Simona Blatnika je potrebno znižati do površine vozišča. Prehod iz površine za kolesarje na mešano
površino, deljeno z motornimi vozili, je potrebno dodatno opremiti z opozorilnimi talnimi označbami in
ostalimi ukrepi za opozarjanje kolesarjev na možnost konflikta, voznike avtomobilov pa opozoriti z
vertikalno signalizacijo. Posebno pozornost gre nameniti takšnim mestom, ki nastanejo na bencinskih
črpalkah na Celjski in Šaleški cesti, kjer so vozniki avtomobilov nepozorni na kolesarje, ko zavijajo na
bencinsko črpalko.
Slika 31: Prehod iz kolesarske steze na kolesarski pas na vozišču na Celjski cesti

Avtorica fotografije: Nela Halilović, 2014
Dokaj specifičen primer je na Partizanski cesti, kjer poteka kolesarska povezava le na eni strani cestišča,
na drugi pa se ta pojavi le na dveh mestih pri avtobusnih postajališčih v Pesju in na Goriški cesti, kjer se
dvosmerna kolesarska steza loči in preusmeri kolesarja na drugo stran cestišča. Preusmeritev kolesarja
na drugo stran je nesmiselna, saj se v križišču, ki sledi v naslednjih nekaj metrih, kolesarska steza
zaključi v smeri proti Selu, v smeri proti stanovanjskemu naselju Šalek pa kolesarske povezave na
dotični strani cestišča ni.
Neustrezno signalizacijo je potrebno nadomestiti z ustrezno, oviro na kolesarski stezi pa je potrebno
premestiti tako, da ne bo oteževala kolesarjenja.
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Slika 32: Ločitev dvosmerne kolesarske steze na Goriški
cesti

Slika 33: Dve oviri, ki otežujeta dostop do kolesarske
steze v križišču na cesti Františka Foita

Avtorica fotografije: Nela Halilović, 2014

Avtorica fotografije: Nela Halilović, 2014

5 Sklep
Kolesarjenje kot alternativa motornemu prometu vse bolj pridobiva na pomenu. Zmanjšana uporaba
avtomobilov v mestih ni samo zaželena, temveč tudi lahko izvedljiva z ukrepi za spodbujanje bolj
zelenih načinov prevoza. Praksa v večjih evropskih mestih, ki spodbujajo trajnostno mobilnost je
pokazala, da so tudi prebivalci zlahka sprejeli ukrepe, saj so prepoznali številne prednosti, ki jih
kolesarjenje nudi.
Poleg javnega prometa je tudi kolo postalo učinkovito in enostavno za uporabo. Kolo ne onesnažuje
okolja z izpušnimi plini in hrupom, je ekonomično in na voljo vsem družinskim članom. V mestih se kolo
bolje obnese, saj je hitrejše od avtomobila (do 5 km, ob zastojih še več). Znan je podatek, da je v
Evropskih mestih več kot 30 % poti z avtomobilom krajših od 3 km, 50 % poti pa je krajših od 5 km.
Velik potencial kolesarjenja v mestih je predvsem pri opravljanju vsakodnevnih poti v šolo ali v službo
(40 % prevozov v mestih) in v druge namene (prevozi povezani z nakupovanjem, družbenimi
dejavnosti idr.).
Največkrat naveden razlog za neuporabo kolesa v mestnih okoljih je neustrezna infrastruktura, ki jo je
potrebno zagotoviti. Eden izmed glavnih ukrepov za povišanje deleža kolesarjev v mestih je vlaganje v
izgradnjo kvalitetne prometne infrastrukture za kolesarjenje. Varna in funkcionalna kolesarska
infrastruktura pripomore k povečanju občutka varnosti kolesarjev, zmanjšajo se prometne nesreče,
posledično se dvigne prometna kultura voznikov avtomobilov in se poveča njihova pozornost do
kolesarjev in pešcev.. Ustrezna infrastruktura je varna, kolesarsko omrežje je dobro povezano in
zagotavlja direkten prevoz iz ene točke na drugo, je udobna in atraktivna.
Bolj kot zagotavljanje ustrezne infrastrukture je pomembno spodbujanje kolesarske kulture. V Sloveniji
še vedno velik dežel prebivalcev daje prednost avtomobilu, strokovnjaki pa opozarjajo, da sta prav
mentaliteta ljudi in sprememba njihove miselnosti najbolj pomembni za spodbujanje kolesarjenja.
V zaključni seminarski nalogi sem predstavila rezultate moje raziskave o stanju kolesarskega prometa v
Velenju. V ta namen sem preučila fizične in družbeno-geografske dejavnike, ki kažejo na velik potencial
Velenja kot kolesarskega mesta. Nakloni v Velenju so ustrezni za razvoj kolesarjenja. Več kot polovica
površine Velenja ima ustrezen naklon, tj. med 0° in 5°). Šaleška dolina ima zmerno celinsko podnebje,
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značilni klimatski pogoji pa omogočajo vožnjo s kolesom preko celega leta – tudi pozimi s primernimi
oblačili. Družbeno geografski dejavniki – značilnosti prebivalstva, morfološka zgradba mesta in
zaposlitvena struktura pričajo o primernosti Velenja za kolesarjenje. Največja priložnost za ukrepanje v
zvezi s spodbujanjem kolesarjenja je zaposlitvena struktura. V Velenju je kar 80 % prebivalcev
zaposlenih v treh velikih podjetjih (Gorenje, Premogovnik Velenje in Termoelektrarna Šoštanj), ki bi z
različnimi spodbudami lahko prepričali veliko prebivalcev, da bi se na delo peljali s kolesom.
Kolesarska mreža in kultura v Velenju še vedno nista razviti. To lahko pripišem nekaterim omejitvenim
dejavnikom. Kolesarsko omrežje je dobro zastavljeno, vendar pa je še vedno zelo nepovezano in
nesklenjeno, na nekaterih odsekih pa celo nevarno. Slabost omrežja je tudi pomanjkanje označevalnih
in usmerjevalnih tabel in pomanjkljive karte za potencialne kolesarje. Velikokrat morebitne kolesarje
odvračajo zimske razmere, ki Pa v mestu niso tako hude, da bi zaradi njih ne mogli kolesariti. S
primernimi oblačili lahko v Velenju kolesarimo tudi pozimi.
V Velenju se že nekaj let spodbuja trajnostni promet v različnih oblikah – brezplačni mestni avtobusni
prevoz, avtomatiziran sistem izposoje koles Bicy in številni drugi dogodki povezani s spodbujanjem
kolesarjenja, ki vedno naletijo na pozitiven odziv prebivalcev. Kolesarska mreža v Velenju se razvija na
treh ravneh: mestno kolesarsko omrežje, rekreacijsko kolesarsko omrežje in državno kolesarsko
omrežje. V zaključni seminarski nalogi sem preučevala mestno kolesarsko omrežje, katerega dolžina
kolesarskih poti v letu 2014 je 16,5 km. Obstoječa vizija in ukrepi Mestne občine Velenje se naslanjajo
na različne razvojne dokumente Mestne občine Velenje in širše regije. V dokumentih so navedene
smernice in ukrepi, ki so povezani s promocijo trajnostne mobilnosti in kolesarjenja v Velenju. Za
potrebe prijave na projekt Bicy, se je v letu 2011 izdelala strategija razvoja kolesarjenja v Mestni občini
Velenje – Municipality of Velenje Cycling policy.
Cilj raziskave v zaključni seminarski nalogi je bil pregledati kolesarjenju nevarna mesta v Velenju, ki
onemogočajo hitro in varno vožnjo in podati predlog možnih rešitev zanje z namenom izboljšanja leteh. Veliko število kolesarjenju nevarnih mest, kjer mora kolesar upočasniti vožnjo ali sestopiti iz
kolesa, se jim ogniti ali izbrati alternativno, bolj nevarno pot, da pride do cilja, odvrača kolesarje od
uporabe kolesa za opravljanje vsakodnevnih voženj. Odprava takih mest je za sklenitev verne in
kolesarju prijazne kolesarske mreže nujna. Na terenu sem pregledala celotno kolesarsko mrežo v
Velenju in na podlagi zbranih rezultatov nevarna mesta razdelila na linijska in točkovna. To sem storila
tudi zaradi lažje interpretacije. Za vsako izmed prepoznanih kolesarjenju nevarnih mest sem podala
predlog rešitve. Vsako kolesarjenju nevarno mesto je specifično, zato je tudi rešitev vsakega drugačna.
Najbolj pereč problem velenjske kolesarske mreže so manjkajoče povezave, saj je takih kar 22 oz. 9,3
km. Sledijo kolesarske povezave, ki so zgrajene le na eni strani cestišča, takih je 2,8 km. Ostala linijska
kolesarjenju nevarna mesta so še pomanjkanje ustrezne infrastrukture in pomanjkanje prostora za
pešce na stezi namenjeni kolesarjem in pešcem. Večino linijskih kolesarjenju nevarnih mest se da rešiti
enostavno, z nizkimi finančnimi vložki – z umestitvijo priporočljivega kolesarskega pasu na cestišče.
Bolj specifična je manjkajoča povezava na Tavčarjevi in Stanetovi cesti ter Celjski cesti. Točkovna
kolesarjenju nevarna mesta se da rešiti z še manjšimi finančni sredstvi in manjšim vložkom dela, saj jih
je večina rešljivih le z ustrezno signalizacijo. Točkovna kolesarjenju nevarna mesta sem razporedila v 9
skupin, najbolj pereče kritične točke so: konec kolesarske povezave, nevarne in nepregledne točke in
visoki robniki, ki onemogočajo udobno in varno vožnjo s kolesom.
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Z odpravo kolesarjenju nevarnih mest in posodobitvijo kolesarske infrastrukture ima Velenje velik
potencial, da postane primer dobre prakse kolesarskih mest tako v Sloveniji kot v tujini. Poleg
omenjenega bo potrebno veliko postoriti tudi na področju spodbujanja kolesarske kulture pri
prebivalcih in jih spodbuditi, da bodo zgledno urejeno kolesarsko infrastrukturo uporabljali za
vsakodnevne prevoze.

6 Summary
Cycling as an alternative to motor traffic is gaining importance. A reduced use of automobiles in towns
is not only desirable, but is also feasible with measures encouraging greener forms of transportation. It
has been shown in practice in large European cities which promote sustainable mobility that residents
easily accept such measures, as they have recognised numerous advantages offered by cycling.
In addition to public transportation, bicycles have also become effective and easy to use. Bicycles do
not pollute the environment with exhaust gases and noise, and they are economical and available to
all family members. In towns bicycles are more practical than automobiles, as they are faster (up to
distances of 5 km, and even more in case of congestions). It is a well-known statistic that in European
towns, more than 30% of routes taken by an automobile are shorter than 3 km, and that 50% of routes
are shorter than 5 km. Cycling has a great potential in towns primarily in everyday trips to school or
work (40% of all trips in towns) and for other purposes (trips related to shopping, social activities, etc.).
Inadequate infrastructure is the most frequently stated reason for the non-use of bicycles in urban
areas. One of the primary measures for increasing the share of cyclists in towns is investing in the
construction of quality transport infrastructure for cyclists. Safe and functional cycling infrastructure
contributes to the feeling of safety of cyclists, reduces the number of traffic accidents and,
consequently, raises the traffic culture of automobile drivers and increases their attention to cyclists
and pedestrians. An adequate infrastructure is safe, comfortable and attractive, and an adequate
cycling network is well-connected and ensures direct transportation from one point of the network to
another.
What is even more important than providing an adequate infrastructure is the promotion of cycling
culture. A large share of people in Slovenia still prefers automobiles, and experts have maintained that
the most important thing for promoting cycling is changing the mindset of people.
In the concluding seminar paper I am presenting the results of my study about the state of bicycle
traffic in Velenje. For this purpose, I have studied its physical and socio-geographic factors, which point
to the great potential of Velenje as a cycling town. Slopes in Velenje are appropriate for development
of cycling. More than half of Velenje has an appropriate slope, i.e. between 0° and 5°. The Šalek Valley
in which Velenje is located has a moderate continental climate, and its characteristic climatic
conditions allow for cycling throughout the entire year – even in the winter, if one wears proper
clothing. The socio-geographic factors – characteristics of the population, morphological structure of
the town and employment structure – suggest that Velenje is a suitable place for cycling. The biggest
opportunity to take measures regarding the promotion of cycling is the employment structure. As
many as 80% of residents of Velenje are employed in three large companies (appliances producer
Gorenje, coal mine Premogovnik Velenje and power plant Termoelektrarna Šoštanj), which could use
various incentives to encourage a large number of residents to come to work by bicycle.
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The cycling network and cycling culture in Velenje are still underdeveloped. This can be attributed to
certain limiting factors. The concept of the cycling network is good, but cycling paths are not
interconnected and the network is incomplete, even dangerous in certain sections. Another weakness
of the network is the lack of signs and direction boards and inadequate maps for potential cyclists.
Potential cyclists are frequently discouraged by winter conditions, which are actually not so harsh to
prevent cycling. It is possible to use bicycles in Velenje also in the winter if one wears proper clothing.
Sustainable transport in various forms has been promoted in Velenje for several years: for example,
free city bus transportation and the automated bike rental system Bicy, while the residents always
meet numerous other events related to the promotion of cycling with positive response. The cycling
network in Velenje is being developed on three levels: a city cycling network, a recreational cycling
network and a national cycling network. In the concluding seminar paper I have studied the local
cycling network, which has a total of 16.5 kilometres of cycling paths. The current vision and measures
of the Velenje City Municipality are based on various development documents of the Velenje City
Municipality and the wider region. The documents define guidelines and measures related to the
promotion of sustainable mobility and cycling in Velenje. For the purpose of applying for EUZ funds for
the Bicy project, a strategy for development of cycling was created in 2011, entitled the Municipality of
Velenje Cycling Policy.
The objective of the study in the concluding seminar paper was to review dangerous cycling locations
in Velenje that prevent fast and safe bicycle transportation and to propose possible improvements for
such locations. A large number of dangerous cycling locations, where cyclists have to slow down or get
off their bicycles, or avoid them and take an alternative, more dangerous route in order to reach their
destinations, discourages people from using bicycle for everyday trips. It is necessary to eliminate such
locations in order to complete a safe and user-friendly cycling network. I have inspected the entire
cycling network in Velenje on the ground and, on the basis of the collected results, divided the
dangerous locations into dangerous segments and dangerous spots. The division was made also for
easier interpretation. A solution has been proposed for each of the identified dangerous cycling
locations. Every dangerous cycling location is specific, which is why the solutions are also different.
The most pressing problem of the cycling network is missing lanes; Velenje is missing a total of 22 or
9.3 kilometres of connections. The next problem is cycling lanes built only on one side of the road;
there are a total of 2.8 kilometres of such lanes. Other dangerous segments are the lack of adequate
infrastructure and the lack of room for pedestrians on lanes intended for cyclist and pedestrians. A
majority of dangerous segments can be solved simply, without major financial investments – by
placing the recommended cycling lane on the road. The missing connections between Tavčarjeva and
Stanetova roads and in Celjska road are more specific. The dangerous spots can be eliminated with
even less funds and work, because a majority of them can be eliminated with adequate signalisation
alone. I have divided the dangerous spots into 9 groups, with the most critical spots being the
following: ends of cycling connections, dangerous and blind spots and high kerbs, which make
comfortable and safe cycling difficult.
Elimination of dangerous cycling locations and modernisation of the cycling infrastructure is a great
opportunity for Velenje to become an example of good practice in this field both in Slovenia and
abroad. In addition to this, a lot needs to be done also in the promotion of cycling culture among the
residents by encouraging them to use a well-developed cycling infrastructure for daily trips.
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Slika 32: Ločitev dvosmerne kolesarske steze na Goriški cesti
Slika 33: Dve oviri, ki otežujeta dostop do kolesarske steze v križišču na cesti Františka Foita
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Kazalo kart
Karta 1: Pregledna karta obravnavanega območja
Karta 2: Nakloni v Velenju
Karta 3: Mestne kolesarske povezave v Velenju maj 2014
Karta 4: Linijska kolesarjenju nevarna mesta
Karta 5: Točkovna kolesarjenju nevarna mesta
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Kazalo grafov
Graf 1: Delež opravljenih poti v mestu v Flamski regiji v Belgiji
Graf 2: Hudsonov diagram za čas, ki je potreben za pot na mestnem območju
Graf 3: Klimogram Velenja za referenčno obdobje 1961–1990
Graf 4: Starostna piramida naselja Velenje

3
3
23
24

Kazalo preglednic
Preglednica 1: Umeščanje kolesarjenja v urbano načrtovanje
Preglednica 2: Načela načrtovanja kolesarske infrastrukture
Preglednica 3: Površine posameznih naklonskih razredov
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9 Seznam prilog
Priloga 1: Skupna karta kolesarjenju nevarnih mest v Velenju
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Izjava o avtorstvu

Izjavljam, da je zaključna seminarska naloga v celoti moje avtorsko delo, ter da so uporabljeni viri in
literatura navedeni v skladu z mednarodnimi standardi in veljavno zakonodajo.

Ljubljana, 15. 9. 2014

Nela Halilović
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