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IZVLEČEK
Ocena možnosti širitve ljubljanskega kolesarskega sistema Bicike(LJ)
V zadnjih letih se je začel razvoj prometa v številnih evropskih mestih intenzivneje urejati in
vedno bolj nagibati v prid trajnostnim oblikam mobilnosti. Ena od osrednjih oblik tovrstne
mobilnosti je urbano kolesarjenje, ki je v zadnjih letih predvsem z naglim razvojem modernih
sistemov izposoje mestnih koles, pridobilo nov zalet. Ta val sprememb je ujela tudi Ljubljana
in leta 2011 uvedla svoj avtomatski samopostrežni kolesarski sistem Bicike(LJ). Predmet
zaključne naloge je bila ocena širitve tega uspešnega sistema, ki je temeljila na
geoinformacijski analizi več geografskih dejavnikov mestne pokrajine, ki so se pri
dosedanjem načrtovanju sodobnih sistemov izposoje koles izkazali za pomembne. Za te
dejavnike so bili v prvi fazi analize izbrani gostota prebivalstva, časovna oddaljenost od
središča mesta in storitveni vpliv javnih interesnih točk na področju Mestne občine Ljubljana.
V drugi fazi pa se je pri širitvi upošteval še dejavnik največje medsebojne razdalje med
postajališči in prisotnost cestne infrastrukture na potencialnih območjih novih postajališč
določenih na podlagi rezultatov analize primarnih treh dejavnikov. Ugotovljeno je bilo, da bi s
60 novimi, premišljeno razporejenimi postajališči in 600 novimi kolesi sistema Bicike(LJ)
pokrili skoraj celotno zgoščeno poseljeno območje Mestne občine Ljubljana, kar bi pomenilo
eno mestno kolo na približno 314 prebivalcev občine (sedaj je razmerje 1 : 916), s čimer bi se
sistem Bicike(LJ) uvrstil ob bok najboljšim tovrstnim sistemom na svetu.
Ključne besede: Ljubljana, trajnostna mobilnost, sistemi izposoje mestnih koles, sistem
Bicike(LJ), geoinformacijske metode in kartografija

ABSTRACT
Possibility of the expansion of Ljubljana's bike-sharing system Bicike(LJ)
Development of transport in many European cities has become intensively regulated and
increasingly inclined to sustainable forms of mobility in recent years. One of the main forms
of such mobility is urban cycling. It gained a fresh new impetus in recent years, especially due
to the rapid growth of modern bicycle sharing systems. Ljubljana did not miss catching this
wave of change. The city introduced its automated self-service bicycle system Bicike(LJ) in
2011. The subject of this research paper was to assess the extension of this successful system
and it was based on GIS (geographic information system) analysis of several geographical
factors of the urban landscape, that have been proved important in so-far made researches of
planning such systems. In the first stage of the analysis, the selected factors encompassed
population density, time distance from the city centre and the influence of the public service
points of interest in the area of the Municipality of Ljubljana. The second phase of the
analysis also took into account the largest mutual distances between rental stations and the
presence of road infrastructure in potential areas of new stations established on the basis of
the results from the analysis on the three primary factors. It was concluded that with 60 new
deliberately arranged rental stations and 600 new bicycles, system Bicike(LJ) could cover
almost the whole of populated area of the Municipality of Ljubljana. That would represent
one city bike per about 314 inhabitants of the municipality (now at a ratio of 1 to 916) and this
would rank the Bicike(LJ) system alongside the best bicycle sharing systems in the world.
Key words: Ljubljana, sustainable mobility, bicycle sharing systems, Bicike(LJ) system,
geographic information system - methods and cartography
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1. UVOD
1.1. Namen
Namen zaključne seminarske naloge je bil podati predlog možne širitve ljubljanskega
samopostrežnega kolesarskega sistema Bicike(LJ) na podlagi večkriterijske geoinformacijske
analize. Izbiro kriterijev (v nadaljevanju tudi dejavnikov) za širitev, kot tudi način merjenja le
teh, sem argumentiral izključno z geografskega stališča ob predpostavljenem dejstvu, da je
uspeh določenega samopostrežnega kolesarskega sistema izposoje koles odvisen predvsem od
smiselne in dobro premišljene mreže njegovih postajališč. Ekonomske presoje širitve nisem
obravnaval, saj to ni moje področje.

1.2. Cilji
Za uresničitev osrednjega namena sem si zadal več ciljev. Prvi cilj je preučiti morebitno
obstoječo slovensko in tujo literaturo na področju samopostrežne (avtomatske) izposoje
mestnih koles v Sloveniji in svetu. Drugi cilj je izdelava pojmovnega modela raziskave z
razčlembo in navedbo izbranih dejavnikov širitve sistema. Tretji cilj je opredelitev delovnih
predpostavk, na katerih je temeljil izbor geografskih dejavnikov širitve in utemeljevanje
predlaganih lokacij novih postajališč. Četrti cilj je preučitev gostote prebivalstva Mestne
občine Ljubljana za potrebe širitve kolesarskega sistema z izračunom gostote prebivalstva na
območju obstoječih in potencialnih novih postajališč sistema Bicike(LJ). Peti cilj naloge je
analiza časovne oddaljenosti kolesarja od središča mesta z upoštevanjem maksimalnega časa
brezplačne izposoje kolesa Bicike(LJ). Šesti cilj je določitev večjih in pomembnejših javnih
interesnih točk ter njihovih storitvenih območij izven širšega središča mesta, ki kot eden od
dejavnikov širitve, privabljajo prebivalstvo in s tem potencialne uporabnike sistema izposoje
koles. Sedmi cilj je opredelitev območij največje medsebojne zračne razdalje (500 m) med
najbližjimi obstoječimi in najbližjimi novimi postajališči sistema Bicike(LJ), saj je to eden od
pomembnih kriterijev za uspešno in nemoteno delovanje posameznega sistema izposoje koles.
Osmi cilj naloge je skupna analiza vseh posamezno preučenih dejavnikov za širitev in
določitev potencialnih območij novih postajališč možne širitve sistema. Deveti cilj je izdelava
končne karte obstoječih in predlaganih novih postajališč sistema Bicike(LJ) z uporabo
geoinformacijskih in kartografskih metod. Deseti cilj je predstaviti ljubljanski kolesarski
sistem Bicike(LJ) kot veliko pridobitev in alternativo v ljubljanskem prometnem omrežju ter
sistemu dati mesto v strokovni geografski literaturi. Zadnji posredni cilj pa je izpostaviti
urbano kolesarjenje kot eno najboljših bodočih oblik ureditve osebnega prometa v mestu ter to
argumentirati.
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2. TEORETIČNA IZHODIŠČA
2.1. Pregled literature
Literature na področju samega urbanega kolesarjenja je precej, medtem ko je položaj na
področju mestnih sistemov izposoje koles drugačen. Na temo mestnih kolesarskih sistemov
tako skoraj ni pravih slovenskih raziskav, kar je glede na dejstvo, da sta se razvoj in rast
tovrstnih sistemov močneje okrepila šele v zadnjih petih letih, tudi razumljivo. Tako sem po
temeljitem pregledu bibliografskih sistemov in svetovnega spleta našel le dve diplomski
nalogi, ki obravnavata tovrstno tematiko. Prva je od Jurija Jekovca s Fakultete za
gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani z naslovom Mestni kolesarski sistem iz junija
2010. Jekovec (2010) v svoji nalogi sprva analizira in predstavi površine za shranjevanje
koles, v drugem delu naloge pa opiše pet primerov sodobnih sistemov za avtomatsko izposojo
koles (ali samopostrežnih kolesarskih sistemov) v svetu – dunajski sistem Citybike Wien,
bruseljski sistem Villo, pariški sistem Velib, sistem mesta Barcelona Bicing in montrealski
sistem Bixi. Vse naštete kolesarske sisteme v nadaljevanju med seboj primerja in sicer glede
na lokacijo in velikost mest, kjer sistemi delujejo, glede na velikost sistemov, glede na gostoto
postaj in glede na način izposoje v posameznem sistemu. Primerjava je bila narejena z
namenom predlagati podoben samopostrežni kolesarski sistem za Ljubljano, saj takrat (junija
2010) v Ljubljani kolesarskega sistema Bicike(LJ) še ni bilo oz. je bil v postopku načrtovanja.
Jekovec (2010) oceni in utemelji, da bi bil za Ljubljano najbolj primeren mestni kolesarski
sistem, podoben dunajskemu, v zadnjem delu naloge pa tudi določi prvih 26 postaj
avtomatske izposoje koles v Ljubljani.
Naslednji, ki se je podrobneje ukvarjal z mestnimi kolesarskimi sistemi je Kranjc (2014), ki je
februarja 2014 izdelal diplomsko delo z naslovom Mreža postaj mestnih koles v Ljubljani. V
svoji raziskavi je primerjal ljubljanski kolesarski sistem Bicike(LJ) s še štirimi drugimi
evropskimi sistemi izposoje mestnih koles (v mestih Dunaj, Luksemburg, Dublin in
Göteborg), ki vsi delujejo pod okriljem iste multinacionalne družbe – JCDecaux Group.
Sisteme je primerjal glede na 4 različne parametre – število postaj, cenik uporabe koles, delež
uporabnikov glede na število prebivalstva in število izposoj na leto, in sicer v letih 2010, 2011
in 2012, pri čemer je za Ljubljano primerjal podatke le za leti 2011 in 2012, saj je ljubljanski
sistem začel delovati šele maja 2011. Kranjc (2014) ugotavlja, da je ljubljanski sistem povsem
primerljiv z ostalimi, da je glede na število uporabnikov najbolj primerljiv s kolesarskim
sistemom Dublina, glede na število izposoj pa s sistemom Dunaja.
Tujih raziskav s tematiko mestnih kolesarskih sistemov je nasprotno precej več, saj so tovrstni
sistemi v tujini tudi dlje časa v veljavi, njihovo število pa se iz leta v leto naglo povečuje. Tuji
raziskovalci, ki se intenzivneje ukvarjajo s tem področjem, so npr. Oliver O'Brien, Paul
DeMaio, Peter Midgley, Susan Shaheen in Tal Raviv, če naštejem nekatere najpogosteje
citirane avtorje. V zaključni nalogi sem se najbolj oprl na dva tuja priročnika s področja
samopostrežne izposoje koles in sicer na »Vodič za načrtovanje izposoje koles« (ang. Bike
Share Planning Guide) ameriškega Inštituta za transport in razvojno politiko (ang. Institute
for Transportation & Development Policy, kratica ITDP) in svetovalni priročnik
mednarodnega projekta OBIS z naslovom »Optimizacija sistemov skupne uporabe koles v
evropskih mestih« (ang. Optimising Bike Sharing in European Cities).
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2.2. Pregled temeljnih pojmov
Urbano kolesarjenje ali tudi mestno kolesarjenje pomeni, kot je razvidno iz samega
poimenovanja, kolesarjenje v oz. po mestu. Pri tem gre bodisi za lastno kolo bodisi za
izposojeno mestno kolo. Ločiti pa je potrebno med uporabo kolesa kot prevoznim sredstvom
(npr. kolesarjenje na delo, v šolo, po opravkih, itd.) in uporabo kolesa kot rekreacijskim
sredstvom. Ko govorimo o pojmu urbanega kolesarjenja mislimo vedno na prvi primer
kolesarske uporabe. Angleški izraz za tako rabo kolesa je utility cycling (Utility cycling,
2014). Nekaj več o zgodovinskem razvoju, svetli prihodnosti in prednostih urbanega
kolesarjenja pa v podpoglavju 2.3.
Samopostrežni (ali tudi avtomatski) kolesarski sistem je sistem izposoje mestnih koles (ang.
Bicycle sharing system oz. Bike share scheme), ki temelji na svobodni, praviloma brezplačni,
kratkočasni izposoji javnih koles na avtomatskih postajah sistema v določenem mestu.
Uporabnik si lahko po predhodni registraciji v sistem izposoja in vrača kolesa kadar koli
(24/71) in na kateri koli izmed postaj sistema, ki so strateško in enakomerno razporejena po
mestu. Sistem je namenjen predvsem ciljnim prevozom, transportu od neke za nas začetne do
neke končne točke (postaje) v mestu, zato je brezplačna izposoja praviloma časovno omejena
(npr. 30 ali 60 min). Na tak način kolesa ves čas krožijo znotraj sistema in v dnevu/uri
zamenjajo več različnih uporabnikov. Zavoljo tega morajo biti tovrstna kolesa bolj odporna in
univerzalna kot domača, lastna, kar praviloma pomeni večjo težo in manj ali nič prestav. To je
ena izmed redkih slabosti tovrstnih koles, medtem ko je na drugi strani veliko več prednosti:
npr. urejeno »parkirno mesto«, ni stroškov vzdrževanja ali nakupa lastnega kolesa, hitro in
brez skrbi lahko zamenjamo prevozno sredstvo za javni prevoz ali pešačenje, predvsem pa je
uporabniku prihranjen strah pred krajo lastnega kolesa. Povrhu vsega kažejo izkušnje iz
mestih s takšnim sistemom, da ta splošno spodbuja uporabo koles v mestu. Tako se ne poveča
le število kolesarjev s samopostrežni kolesi, ampak se hkrati poveča tudi število »običajnih«
kolesarjev v mestu (A.M., 2011). Več o razvoju, principu delovanja in razširjenosti
samopostrežnih (avtomatskih) kolesarskih sistemov pa v podpoglavju 2.3.4.
Bicike(LJ) je oznaka za ljubljanski samopostrežni sistem izposoje koles, ki je začel delovati
maja 2011. Sistem je rezultat javno-zasebnega partnerstva med Mestno občino Ljubljana
(MOL) in oglaševalskim podjetjem Europlakat, d. o. o. Trenutno obsega 36 postajališč s
približno 330 kolesi in 660 prostimi stojali. Obstoječa postajališča se nahajajo predvsem v
širšem središču mesta Ljubljana. Sistem izposoje deluje po samopostrežnem principu vse dni
in ves čas v letu in je primerljiv z ostalimi sodobnimi sistemi izposoje mestnih koles po svetu.
Več o samem sistemu Bicike(LJ) pa v poglavju 2.5.

1

Splošno uveljavljena oznaka za neprestano delovanje, 24 ur v dnevu in 7 dni v tednu.
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2.3. Urbano kolesarjenje
2.3.1. Zgodovinski uvod
Včasih je bilo kolesarjenje poglavitna oblika prevoza na delo v večjem delu Evrope, na kolo
pa se je gledalo kot na skoraj osnovno prevozno sredstvo. Kolo je bilo priljubljeno in pogosto
prevozno sredstvo predvsem do prve svetovne vojne, pri nas pa nekoliko dlje, saj se je tudi
industrializacija (in z njo motorizacija) pri nas začela kasneje. Tako je bila uporaba koles v
Ljubljani izjemno popularna vse do 70. let prejšnjega stoletja. »Lahko bi jo primerjali z
nizozemskimi ali danskimi mesti, kjer je kolesarska tradicija najbolj zakoreninjena« (Arnuš,
2002, str. 48). Z razmahom avtomobilizma v obdobju fordizma2 (1920–1970) se je v Evropi
in tudi pri nas začel nagel vzpon motoriziranega prometa in hkrati posledičen zaton mestnega
kolesarjenja. Mesta so se začela intenzivno širiti in preobražati, razdalje v mestih so se
povečevale in ulični prostor je postajal vedno bolj prirejen potrebam avtomobilov, ki jih je
bilo vedno več, so bili vedno hitrejši in vedno večji. Sobivanje s kolesarji je s tem postajalo
težje, problematično in celo nevarno za kolesarje. »V takih razmerah je kolo kot prevozno
sredstvo za opravljanje rednih poti dokončno izgubilo bitko z motoriziranimi prevoznimi
načini. Mestno kolesarjenje se je ponekod marginaliziralo celo do te mere, da so ga začeli
dojemati kot dejavnost čudakov ali nesposobnežev, ki si ne morejo privoščiti avtomobila«
(Nikšič, 2013, str. 22). Tudi druge oblike mestnega prometa so se morale enostavno
prilagoditi ali pa celo umakniti hitrejši, novejši in popularnejši obliki. Eden takšnih primerov
je tudi ukinitev ljubljanskega tramvaja leta 1958. Vse do konca 20. stoletja se je razvoj
infrastrukture in prostora v evropskih mestih prilagajal skoraj izključno potrebam
avtomobilskega prometa, s tem pa je posredno vedno večji vpliv in moč dobivala
avtomobilska industrija. Šele z začetkom uveljavljanja ideje trajnostnega razvoja 3 in
trajnostne mobilnosti v 80. letih se je začela vloga avtomobila v Evropi zmanjševati, preobrat
pa se je začel ravno v mestih, kjer so se negativne okoljske posledice motoriziranega prometa
najbolj izrazile. S sodobnim preoblikovanjem mest (v skladu s tem je npr. nedavna
preureditev Slovenske ceste v Ljubljani, kjer je sedaj dovoljeno kolesarjenje v obe smeri) je v
ospredje ponovno prišlo kolo, spremenil (in se še spreminja) pa se je tudi pogled in miselnost
ljudi o kolesarjenju. Vedno manj je zapriseženih avtomobilistov, ki v kolesarjih vidijo le
prometne ovire in zaviralce prometa, predvsem pa so pogled na kolesarjenje spremenile
mestne oblasti in zakonodajalci. To bi sam označil kot ključen preobrat pri spremembah na
področju mobilnosti v mestih. Po mojem mnenju namreč volja in pripravljenost do
kolesarjenja pri ljudeh nikoli nista (bili) zares vprašljivi, sploh pa ne pri nas Slovencih, ki
slovimo kot narod športnikov in rekreativcev, kar nam priznavajo številni turisti. Tisto, kar je
manjkalo, je bila po mojem mnenju izvršilna volja in pogum mestnih oblasti za spremembe na
področju urbanega kolesarjenja. To nazorno pokaže spodnji intervju Aleša Šarca izpred več
let. »V osebnem razgovoru mi je vodja urbanizma v Ljubljani dejal: ,Ne lomite ga s kolesi, v
službo ne moreš priti prepoten in premočen.‘ Vodja urejanja prometa pa: ,Če bi se ljudje
vozili po Ljubljani s kolesi, bi bile Cankarjeva ulica in hiše v mestu zaslonjene s kolesi, za
pešce ne bi bilo več prostora.‘ […]« (Šarec, 2001, str. 14). Danes lahko ugotovim, da sta oba
izgovora omenjenih uradnikov slaba. Morda bi marsikdo prvemu celo pritrdil, a če dobro
premislim, je potenje pri normalno intenzivni kolesarski vožnji majhno. Prepotimo pa se
lahko tudi v avtomobilu zaradi npr. živčnosti pri iskanju parkirnega mesta ali pa zaradi
2

fordízem -zma m ( ) ekon. načela in metode organizacije proizvodnje, ki jih je vpeljal ameriški industrialec
Ford (SSKJ, Ljubljana, 2000).
3
Pojem trajnostni razvoj prvič definiran v t. i. Brundtlandovem poročilo Združenih narodov iz leta 1987
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prometnega zastoja. Prvi pravi protiargument oz. zadržek proti povečanju obsega urbanega
kolesarjenja je povezan z vremenom, saj vemo, da vreme veliko bolj neposredno vpliva na
kolesarjenje kot na druge oblike urbane mobilnosti (z izjemo pešačenja, kjer je vpliv
podoben). A podatki in raziskave na tem področju kažejo, da le sneg in dež zares ovirata in
preprečujeta redno kolesarjenje, ostali vremenski pojavi pa niso tako moteči. »Na Švedskem
je mrzlo, in vendar v mestu Västerås (115 tisoč prebivalcev) kar 33 % poti opravijo s kolesom.
[…] V Veliki Britaniji kar naprej dežuje, kljub temu v Cambridgeu (sto tisoč prebivalcev) kar
27 % vseh poti opravijo s kolesom« (Kuščer, 2001, str. 27). Za primerjavo opravimo v
Ljubljani približno 12 % vseh poti s kolesom (Glasilo Ljubljana, 2014). Resen in tehten
zadržek pred kolesarjenjem v mestih je varnostne narave. Kolesarji poleg peščev spadajo med
najbolj ranljive udeležence v prometu, kar se najbolj pokaže ravno v mestih, kjer je možnost
pojava konfliktih situacij največja in kjer prihaja do številnih bližnjih srečanj. Ker je promet
živa stvar, ki se ves čas spreminja in odvija ter je zato nepredvidljiv, bo vedno prihajalo do
konfliktih situacij in nesreč. Po drugi strani ima kolesarjenje precej pozitivnih plati, ki po
mojem mnenju odtehtajo grožnjo nevarnosti urbanega kolesarjenja. V spodnji preglednici
(Preglednica 1) sem zbral nekaj glavnih splošnih prednosti kolesarjenja pred motoriziranim
prometom, tako za družbo kot tudi za okolje v katerem živimo. Razdelil sem jih v 3 skupine
glede na vrsto prednosti, ki jo predstavljajo.
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Preglednica 1: Tabelarični prikaz prednosti mestnega kolesarjenja pred motoriziranimi
prevoznimi sredstvi, Ljubljana, 2014
EKONOMSKE
PREDNOSTI

DRUŽBENE
PREDNOSTI

OKOLJSKE
PREDNOSTI

prihranek potnih stroškov
(najcenejša oblika prevoza)

manjša obremenitev zdravja
prebivalstva
(ni hrupa, ni onesnaženja)

ne povzroča onesnaženja
zraka, prsti ali voda

zmanjšanje stroškov
povezanih z avtomobilom v
družinskem proračunu
(gorivo, servis, cestnina, itd.)

demokratizacija mobilnosti,
bolj enakovredna možnost
prevoza (marsikatero
gospodinjstvo si npr. ne
more privoščiti avtomobila
in njegovega vzdrževanja)

močno zmanjšani sta
svetlobna in zvočna
onesnaženost

potencialno zmanjšanje
splošno izboljšanje
števila delovnih ur izgubljenih
kakovosti življenja v mestu
v prometnih zastojih

zmanjšana odvisnost od
zunanje energije
(energijo proizvajamo sami)

zmanjšanje zdravstvenih
stroškov zaradi dobrodejnega
učinka kolesarjenja

večja neodvisnost in
dostopnost za starejše in
mladino (skoraj 50 %
prebivalstva ne more
uporabljati osebnega avta)

manjša poraba energije in
potencialni prihranek
neobnovljivih virov energije

zmanjšanje potrebe po
drugem, tretjem avtu pri
gospodinjstvih in s tem
povezan prihranek

prihranek časa na kratkih
razdaljah in
princip »od vrat do vrat«

prihranek prostora
(na cestah in parkiriščih) ter
pojav možnosti drugačne
izrabe le-tega

zmanjšanje naložb in stroškov
za parkiranje in vzdrževanje
cestne infrastrukture
(npr. manj poškodb cest,
redkejše čiščenje itd.)

povečano je zanimanje
družbe za javna prevozna
sredstva (iskanje možnosti
kombiniranja prevoza tipa
P+R in P+B)

počasnejše propadanje
mestnih stavb, spomenikov,
zelenih in cestnih površin

manjše gospodarske izgube
zaradi bolniških odsotnosti z
dela

blagodejni vpliv na gibalne
sposobnosti in zdravje
prebivalstva (manj dihalnih
obolenj, boljša fizična
kondicija in stanje srca)

mestna središča postanejo
bolj privlačna

Viri podatkov: Kuščer, 2001; Šarec, 2001.
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2.3.2. Kolesarjenje = prihodnost mest?
Pod tem rahlo provokativno naslovljenim poglavjem bom obrazložil, zakaj je urbano
kolesarjenje nadvse primerno za bodoči razvoj prometa v mestih. Sprva bi želel izpostaviti, da
ima urbano kolesarjenje svetlo prihodnost in je v današnjih časih po svetu zelo aktualno. V
mestih danes živi več kot polovica vsega svetovnega prebivalstva, po podatkih svetovne
zdravstvene organizacije (ang. WHO) pa naj bi ta delež do leta 2030 narasel na več kot 60 %,
kar pomeni, da bo v mestu takrat živel vsak šesti človek. To pomeni velik pritisk na mesta,
njihove oblasti in v mestih, ki imajo danes težave s prometom in prometnimi zastoji, bo
situacija z leti še slabša in težje obvladljiva. Spremembe v mestnem prometu so zato potrebne
že sedaj in urbano kolesarjenje se kaže kot odlična alternativa avtomobilskemu prometu ter
dopolnilo kakovostnemu javnemu prevozu. »V prihodnost zazrta mesta tako načrtno
spodbujajo kolesarjenje, na primer uvajajo sisteme izposoje mestnih koles, gradijo nove in
nadgrajujejo obstoječe mreže kolesarskih poti, promovirajo uporabo koles in podpirajo
skupine, ki prispevajo k razvoju mestnega kolesarjenja. Rasti števila mestnih kolesarjev sledi
tudi podjetniška pobuda, ki jim ponuja storitve in izdelke za izboljšanje njihove uporabniške
izkušnje – od mobilnih popravljalnic koles na klic in razvoja dodatne opreme, ki uporabo
kolesa prilagaja potrebam posameznikov, do manj nujnih pritiklin, ki poskrbijo, da tudi
kolesarji sledijo modnim trendom« (Nikšič, 2013, str. 22). Kot že opisano pa ima kolesarjenje
še številne prednosti: »[…] kolo je poceni prevozno sredstvo (tako za uporabnike kot za
mesto), ne povzroča emisij in hrupa, porabi malo prostora, spodbuja socialni kontakt s
someščani in prispeva k zdravem in aktivnem načinu življenja« (Prometne politika MOL…,
2010, str. 22). Predvsem ta zdravstveni vidik je velika, dodatna prednost. Kruto, a resnično je
namreč, da je kolesarjenje za marsikoga sploh edina priložnost, da se vsak dan vsaj malce
razgiba, ne da bi moral pri tem temeljito spremeniti svoje življenjske navade. Raziskave
kažejo, da 30 minut kolesarjenja na dan zagotavlja zdravo srce. »V mestu Washington so na
primer z raziskavo zajeli 600 moških in žensk, starih od 18 do 56 let, ki vsaj štirikrat na teden
prekolesarijo 16 km ali več, in ugotovili, da so kolesarji telesno in duševno bolj zdravi od
nekolesarjev. Stopnja srčnih težav je bila pri kolesarjih le 42,7 na tisoč prebivalcev v
primerjavi s 84,7 pri nekolesarjih. […] Podobno zmanjšano število obolenj pri kolesarjih so
izmerili tudi v povezavi s povišanim krvnim tlakom, kroničnim bronhitisom, astmo,
ortopedskimi težavami, obolenji žlez lojnic in krčnimi žilami na nogah. Raziskava je pokazala
tudi, da je verjetnost, da se kolesarji opišejo kot »zadovoljni« ali »zelo zadovoljni«, štirikrat
večja kakor pri drugih« (Kuščer, 2001, str. 35). Zelo zanimivi so tudi rezultati raziskovalnih
študij na področju vdihavanja škodljivih delcev in plinov v prometu. Izmerili so namreč, da je
onesnaženje znotraj avtomobila večje kot zunaj (Preglednica 2). Avtomobilisti vdihnejo
približno dvakrat večjo koncentracijo ogljikovega monoksida in enkrat večjo koncentracijo
dušikovih oksidov kot kolesarji (Kuščer, 2001). Obenem vdihnejo šestkratno koncentracijo
benzena in petkratno koncentracijo toluena, obe spojini pa sta zdravju zelo škodljivi (benzen
je rakotvoren). Tudi če upoštevamo dejstvo, da kolesar zaradi napora vdihava bolj pogosto in
več zraka kot avtomobilist (približno od dva- do trikrat več), je kolesar vseeno v boljšem
položaju, saj ga gibanje utrdi, njegov imunski sistem pa je bolj odporen proti onesnaženosti
zraka (ibid).
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Preglednica 2: Največje povprečne vrednosti koncentracij polutantov, ki jih vdihnejo kolesarji
in avtomobilisti v eni uri na enaki poti ob enakem času
ogljikov monoksid (CO)
dušikov dioksid (NO2)
benzen
toluen
ksilen

Kolesarji (μg/m³)
2 670
156
23
72
46

Avtomobilisti (μg/m³)
6 730
277
138
373
193

Vir: The exposure of cyclist, car drivers and pedestrians to traffic-related air-pollutants, Van
Wijnen/ Verhoeff/ Henk/ Van Bruggen, 1995 (Int. Arch. Occup. Environ. Health 67: 187-193);
cv: Kuščer, 2001, str. 35.
Nadaljnja velika prednost urbanega kolesarjenja je njegova velika dostopnost in priročnost,
saj kolo omogoča t. i. prevoze od vrat do vrat (Tavčar, 2013). To je do nedavno omogočal tudi
avtomobil, a je v zadnjih letih, z zapiranjem mestnih središč in »pomanjkanjem« parkirnih
mest v mestih, to pomembno prednost izgubil. Ob tem se je jasno pokazalo, da je osebni
avtomobil prostorsko in energetsko najbolj potratno prevozno sredstvo v mestu, saj potrebuje
veliko prostora tako na izvoru kot tudi na cilju vsake svoje vožnje (Prometna politika MOL,
2010). »Na parkirni prostor za avtomobil spraviš namreč od osem do deset navadnih koles in
kar 40 zložljivih« (Tavčar, 2013). Če ob tem dodam, da več kot 30 % prevozov z
avtomobilom v EU ni daljših od 3 km, 50 % pa je krajših od 5 km in če vemo, da je kolo na
teh razdaljah v mestu dokazano hitrejše od avtomobila (Slika 1), ob morebitnih zastojih pa še
toliko bolj, potem bi lahko rekli, da smo našli idealno rešitev prevoza po mestu. (Šarec, 2001).
Tako preprosto seveda ni, kljub temu da je kolo široko dostopno, pa ga v mestu vendar ne
morejo uporabljati čisto vsi (npr. starejši, bolni, invalidi, majhni otroci), poleg tega kolo ni
primerno za intervencije, dostavo ali prevoz tovora (če izvzamemo t. i. tricikle, tovorna vozila
s tremi kolesi). A kljub tem trem pomanjkljivostim se lahko strinjamo, da čeprav kolesarjenje
ni edina rešitev za prometne in okoljske probleme v mestih, pa vsekakor lahko precej prispeva
k spremembi mobilnosti in se odlično sklada z vsako politiko, ki želi izboljšati stanje
mestnega prostora (Kuščer, 2001).
Slika 1: Hudsonov diagram primerjave potovalnih hitrosti (od vrat do vrat) v mestu

Vir: Navodila za projektiranje kolesarskih površin, 2012, str. 8
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Kolesarjenje ima tudi splošne ekonomske prednosti, kar nam dokazujejo primeri iz tujine.
Raziskava za nizozemsko mesto Groningen (~ 200.000 prebivalcev) nam kaže, da je mesto
med letoma 1987 in 1988, ker je bilo kar 50 % prevozov med domovi in delovnimi mesti
opravljenih s kolesom in le 22 % z avtomobilom, prihranilo 4,4 milijona evrov (Preglednica 3)
(Šarec, 2001). Podobno izkušnjo ima tudi glavno mesto Danske (~550.000 prebivalcev), kjer
se okoli 37 % vseh meščanov na delo ali v šolo vsak dan vozi s kolesom. To je tipičen primer
»kolesarskega mesta«, ki poleg vseh drugih pozitivnih učinkov, po njihovi raziskavi »za
vsakih 10 % populacije, ki kolesari na delo ali v šolo vsak dan, za zdravstveno varstvo
prihrani 10 milijonov dolarjev letno, s tem ko se izogne 57.000 bolniškim dnevom in doda
61.000 dodatnih let življenja« (Prometna politika MOL, 2010, str. 26). Spet druga študija » ki
vključuje tudi učinke na zdravje ljudi in izpuste toplogrednih plinov, kaže, da vsak kilometer
poti, opravljen s kolesom, mestu prinese 16 evrskih centov dobička, vsak kilometer, opravljen
z avtomobilom, pa osem centov škode« (Tavčar, 2013). Svetovna zdravstvena organizacija
(ang. WHO) je v namen pridobitve podatkov o ekonomski vrednosti pozitivnih zdravstvenih
učinkov kolesarjenja in hoje v sodelovanju s strokovnjaki razvila spletno orodje imenovano
HEAT (ang. Health economic assessment tool). Omenjeno orodje izračuna, kakšna je
ekonomska vrednost izboljšanja stopnje umrljivosti prebivalstva, če x število ljudi redno
kolesari ali hodi neko y razdaljo (Health economic assessment tool…, 2014). Orodje so
uporabili v nekaterih evropskih državah ter mestih in primer sosednje Avstrije kaže, da
njihova stopnja kolesarjenja (5 % delež kolesarjenja v skupnem prometu s povprečno dolžino
poti – 2 km), zaradi redne telesne aktivnosti, vsako leto »prihrani« 412 življenj. Povprečni
letni prihranek države Avstrije zaradi tega zmanjšanja umrljivosti je bil ocenjen na 405
milijonov evrov. (Examples of applications of the health…, 2014).
Preglednica 3: Izračun letnih prihrankov, ki so posledica kolesarjenja na delo v mestu
Groningen
Avtor je izhajal iz predpostavke, da bi se delež poti z avtomobilom povečal z 22 % na 37 % s tem, da
bi se tretjina kolesarjev začela voziti v službo z avtomobilom namesto s kolesom kot do sedaj.

Postavka
onesnaženost ozračja
hrup
infrastruktura
poraba energije
prometni zastoji
višja poraba virov

Vrsta dodatnih stroškov
dodatni katalizatorji,
več neosvinčenega bencina
davek na hrup*
več parkirnih površin**
višja povprečna poraba energije
dodatna poraba (5 min/avtomobil)
viri za večjo proizvodnjo
avtomobilov (dodatnih 15.000)

Ocena letnih stroškov (€)
220 000
25 000
10 000
3 100 000
400 000
485 000
160 000

*davek na hrup bi bil prištet k ceni vsakega litra goriva, z njim pa bi subvencionirali ukrepe za boj proti hrupu
**okoli 22 hektarov novih parkovnih površin, strošek je bil ocenjen glede na ceno, ki jo računa občina na leto
(480 guldnov oz. 240 evrov/parkirni prostor). Stroški novih cestnih površin in stroški povezani s pogostejšim
vzdrževanjem infrastrukture niso bili všteti.

Vir: Bicycles and environment in the city – a quantification of some environmental effects on
a bicycle-oriented traffic policy in Groningen, Radverkehrspolitik und Radverkehrsanlagen in
Europa, ECF/DG VII, 1988; cv: Kuščer, 2001, str. 17 in 18
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2.3.3. Potencialne možnosti Ljubljane
Ljubljana je po svoji velikosti in številu prebivalcev zelo primerna za uspešen razvoj in dvig
mestnega kolesarjenja. Ni prevelika, da bi bila neobvladljiva in ni premajhna, da se vlaganje v
kolesarsko infrastrukturo in podporne sisteme ne bi izplačalo. Poleg tega je precej ravninska
(z izjemo območja Golovca, Rožnika, ter grajske planote, ki pa služijo kot rekreacijske
površine in niso poselitvena območja) in ni vetrovna. Marsikateri okoljsko ozaveščen tujec bi
verjetno pričakoval, da je v Ljubljani veliko dnevnih kolesarjev in da se velik delež poti
prevozi s kolesom. A to ne drži, kar nam kažejo številke (Slika 2). Razlogov je več in na temo
tega vprašanja bi lahko napisali novo diplomsko nalogo. Če na kratko strnem, so glavni
razlogi, da Ljubljana (še) ni kolesarjem prijazno mesto naslednji: premalo in slabo urejene
kolesarske steze in pasovi (pogosto prekinjene ali »poniknejo neznano kam«), preveč
nevarnih odsekov, t. i. črnih točk, velika nevarnost kraje kolesa4, še vedno slaba prometna
kultura in pomanjkanje spoštovanja do kolesarjev, premalo (varovanih) pokritih kolesarnic
in/ali stojal za kolesa, še vedno preveč prepovedanih odsekov za kolesarjenje, itd.
Slika 2: Primerjava deležev uporabe različnih prevoznih sredstev po letih (Ljubljana)

Delež uporabe (%)

37

20

29

26

34

13
19

13
21

33
67

58

55

42

1994

33

2003

Avto

2011

Avtobus

2015*

2020*

Kolo in peš

*Pri letih 2015 in 2020 gre za načrtovane, želene vrednosti

Viri podatkov: MOL, Oddelek za urbanizem, 2003. Anketa po gospodinjstvih, raziskava
potovalnih navad prebivalcev Ljubljanske regije; Guzelj, 2011. Makro-, mezo- in
mikroskopska prometna preveritev koncepta trajnostnega prometa v Ljubljani; cv: Prometna
politika MOL, 2012.
Potrebno pa je povedati, da se je začel položaj na področju urbanega kolesarjenja v Ljubljani
v zadnjih letih spreminjati na bolje. Glavna zasluga temu gre mestnih oblastem, ki so
spregledale, da je kolesarjenje odlična in poceni rešitev prometnih težav v mestu. Intenzivneje
se je vse začelo leta 2008 z vključitvijo v evropski projekt Civitas Elan, katerega namen je bil
»razvoj trajnostnega, čistejšega in energetsko varčnejšega transportnega sistema v petih
4

V Ljubljani uradno na leto ukradejo okoli 1500 koles, neuradno pa verjetno še več.
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evropskih mestih« (poleg Ljubljane, še Gent, Porto, Brno in Zagreb) (Civitas Elan…, 2012a).
Projekt se je iztekel oktobra 2012, uspešno pa je bilo v Ljubljani izpeljanih vseh 17
načrtovanih ukrepov 5 . Med drugim je bila sprejeta celovita kolesarska strategija MOL, ki
predvideva številne ukrepe za promocijo kolesarjenja v mestu, uvedena je bila funkcija
občinskega kolesarskega koordinatorja (zaseda jo Janez Bertoncelj), ustanovljena pa
Kolesarska platforma Ljubljane, ki se srečuje približno vsake tri mesece in katere član lahko
postane vsakdo, ki si želi izboljšati pogoje za kolesarjenje v mestu (Civitas Elan…, 2012b).
Naslednji velik korak na tem področju je bil septembra 2011 izdan predlog nove prometne
politike MOL, ki je bila nato potrjena in sprejeta naslednje leto. Gre za pomemben dokument
(na državni ravni ga nimamo), v katerem je vidno mesto zavzelo kolesarjenje in s katerim si je
Mestna občina Ljubljana zadala ambiciozne cilje in z njimi skladne ukrepe. Do leta 2020 si je
tako MOL zadala cilj prerazporediti uporabo prevoznih sredstev na tretjinske deleže.
Konkretno to pomeni, da se naj bi 34 % vseh poti v mestu opravilo s kolesom ali peš, 33 % z
javnim prevozom in taksiji ter le še 33 % z osebnimi avtomobili. Za preverjanje uspešnosti pri
uresničevanju teh dolgoročnih ciljev so postavili tudi vmesne cilje do leta 2015. Tako si
občina želi do naslednjega leta povečati kolesarjenje za 40 %, vožnjo z avtobusom za 50 % in
sočasno zmanjšati vožnjo z avtom za 20 %. Dve izmed enajstih poglavitnih akcij za doseganje
teh ciljev obravnavata kolesarjenje in sicer pod številko 4: »Zaposleni prebivalci bodo za
40 % več uporabljali kolesa za prevoz na delo« in pod številko 5: » Dijaki in študentje bodo
za 50 % več uporabljali kolesa za vožnjo do šol in fakultet«. Da bi to dosegli oz. se temu
približali, so si zastavili 12 konkretnih kolesarskih ukrepov (Prometna politika MOL…., 2012,
str. 34, 35):













Ureditev varnih kolesarskih poti
Vzpostavitev neprekinjene in udobne mreže glavnih in povezovalnih kolesarskih poti
označenih s smerokazi
Odprava vseh nevarnih točk v kolesarski mreži
Postavitev (novih) semaforjev za kolesarje (manjši na višini kolesarjev) s prednostno 3s
fazo za kolesarje
Ureditev kolesarskih žepov (t. i. bike box)
Postavitev zunanjih, vidnih kolesarskih števcev
500 dodatnih zunanjih stojal za kolesa letno okoli glavnih zaposlevalcev v mestu
1000 dodatnih kolesarskih stojal na leto ob šolah in fakultetah
Vzpostavitev 3 pokritih kolesarnic na železniški postaji in tržnici
Uvedba plačljivih parkirnih con v okolici izobraževalnih ustanov
Širjenje mreže BicikeLJ
Promocija mestnega kolesarjenja

Po pregledu tega seznama ugotovim, da se mesto dobro zaveda glavnih pomanjkljivosti
kolesarjenja v Ljubljani, ki sem jih izpostavil malo prej. Ti ukrepi gredo v pravo smer in bodo
dvignili stopnjo kolesarjenja, a potrebno jih bo uresničiti, pri čemer pa ne bo šlo brez novih
finančnih vlaganj. Cilji prometne politike so verjetno preveč optimistični in težko je verjeti,
da bo Ljubljani do naslednjega leta uspelo uresničiti prej navedene vmesne cilje. Kljub vsemu
je bil storjen premik in konkretni cilji ter ukrepi so sedaj zapisani v uradnih mestnih
dokumentih. Da verjetno ne bo ostalo vse le na papirju, nakazujejo uresničitve nekaterih
ukrepov do sedaj. Tako so v preteklih letih postavili nova kolesarska stojala za kolesa pred
Filozofsko fakulteto in Gimnazijo Poljane. Po križiščih v Ljubljani lahko najdemo tudi nekaj
5

Seznam in kratek opis vseh ukrepov lahko najdete na tej spletni strani: http://www.civitasljubljana.si/oprojektu/ukrepi
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novih manjših semaforjev za kolesarje, eden zadnjih uresničenih ukrepov pa je postavitev
prvega vidnega števca kolesarjev ob Dunajski cesti pri železniškem podhodu (Slika 3).
Slika 3: Kolesarski števec ob Dunajski cesti (smer center), Ljubljana, 2014

Vir: Ljubljanska kolesarska mreža, 2014.
Dr. Dušan Plut je pred leti v enem od svojih znanstvenih člankov (2007, str. 60) opozoril na
potencial kolesarjenja v Ljubljani. Med drugim je zapisal, da bi bilo skupaj z drugimi
primernimi ukrepi mestne politike možno doseči cilj, da bi 20-30 % (namesto sedanjih dobrih
10%) potovanj v Ljubljani bilo opravljeno z okolju prijaznim kolesom. »Glede na primerno
morfologijo mesta, relativno ugodno podnebje (v primerjavi s kolesarskimi skandinavskimi
državami), skromno reliefno energijo (majhni strmci kolesarskih prog) ima kolesarjenje v
MOL objektivno vse pogoje, da postane do leta 2015 druga (po javnem prevozu – mestni
železnici) najbolj pogosta, okolju (tudi z vidika zmanjševanja toplogrednih plinov) in zdravju
najbolj prijazna oblika vsakodnevnega potovanja prebivalcev mesta (zlasti v razdaljah med 1–
5 (10) km)« (Plut, 2007, str. 60). Ta zapis odlično in jedrnato odrazi kolesarski potencial
našega glavnega mesta z obzirom do navedene letnice (2015), ki je bila v času nastanka tega
članka precej bolj realistična kot je danes.
Da bi bila Ljubljana lahko mesto po meri kolesarjev, nam kažejo tudi podatki o časovni
dostopnosti mesta s kolesom (Slika 4). Študija urbanističnega inštituta Republike Slovenije je
pokazala, da je mogoče s kolesom iz središča mesta v 15 minutah (s povprečno hitrostjo 17
km/h) doseči praktično vsako lokacijo znotraj avtocestnega obroča mesta. Če dodamo še
nadaljnjih 15 minut pa pokrijemo skoraj celotno poselitveno območje mestne občine
Ljubljana, z izjemo njenega ruralnega vzhodnega dela. »Ob dejstvu, da ima skoraj 100.000
Ljubljančanov po statističnem letopisu iz leta 2009 tudi delovno mesto znotraj MOL, lahko
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sklepamo, da imajo sorazmerno kratke poti na delo in iz dela, ki bi jih lahko opravili s
kolesom« (Prometna politika MOL, 2012, str. 33). Vse to nakazuje na velik potencial in
rezerve pri povečanja uporabe kolesa pri Ljubljančanih tako za vsakodnevne poti na delo oz. v
šolo kot tudi za občasne poti po drugih opravkih. Če lahko od prebivalcev MOL upravičeno
pričakujemo povečanje uporabe kolesa za vožnjo na delo in v šolo, pa enako ne moremo
pričakovati od »Neljubljančanov«. Ljubljana, kot glavno zaposlitveno, upravno in storitveno
središče Slovenije, bo vedno naš največji dnevno-migracijski cilj, zaradi česar se od nekdaj
sooča z dnevno visokim prilivom in odlivom večinoma delovnih migrantov oz. t. i. vozačev iz
drugih občin. Ti se v Ljubljano praviloma pripeljejo z osebnimi avtomobili, saj so njihove
dnevne poti precej daljše in bolj razgibane kot poti Ljubljančanov. Kljub temu se tudi slednji
večinoma poslužujejo uporabe osebnih avtomobilov, kar dokazuje zadnje prometno štetje v
Ljubljani z leta 2003, ko je bilo 60 % osebnega prometa posledica vožnje znotraj mesta, ki ni
imela izvora in cilja izven meja mestne občine Ljubljana (Prometna politika MOL…, 2010).
Slika 4: Prikaz dostopnosti Ljubljane iz središča mesta s kolesom

Vir: Prometna politika MOL…, 2010, str. 22
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2.3.4. Samopostrežni kolesarski sistemi
Poglavje o samopostrežnih kolesarskih sistemih sem razdelil na podpoglavje o razvoju (a),
podpoglavje o principu delovanja (b) in podpoglavje o rasti ter razširjenosti (c)
samopostrežnih (avtomatskih) kolesarskih sistemov.
a) Razvoj
Dosedanjo zgodovino razvoja samopostrežnih sistemov izposoje koles lahko razdelimo na tri
različne generacije. Za prvi tovrsten sistem izposoje koles velja t. i. sistem »Belih koles« (ang.
White Bikes) vzpostavljen v Amsterdamu poleti 1965. Idejni vodja je bil nizozemski izumitelj
in politik Luud Schimmelpennick. Šlo je za povsem običajna kolesa, pobarvana na belo, ki so
jih namenili javni rabi. Kdor je našel takšno kolo, se je lahko z njim odpeljal na poljubno
lokacijo in ga tam enostavno pustil za naslednjega uporabnika. Sistem se je v nekaj dneh
izjalovil, saj je večina koles končala v amsterdamskih kanalih ali pa v zasebnih garažah
(DeMaio, 2009). Za del prve generacije veljata še sistem »Rumenih koles« (ang. Yellow Bikes)
v francoskem mestu La Rochelle iz leta 1976 in sistem »Zelena kolesarska shema« (ang.
Green Bike Scheme) v mestu Cambridge (1993). Drugi se je končal podobno kot nizozemski,
medtem ko velja francoski sistem Yellow Bikes (1976) za prvi uspešen samopostrežni
kolesarski sistem (Midgley, 2011; Bicycle sharing…, 2014).
Kot odgovor na prvo generacijo je sledila druga generacija kolesarskih sistemov v danskih
mestih Farsø in Grenå (oba leta 1991) ter v mestu Nakskov (1993). Šlo je za manjše
kolesarske sisteme, sistem iz mesta Nakskov je imel tako npr. le 4 postaje in 26 koles. Prvi
sistem nove generacije večjega formata je nato razvila danska prestolnica Kopenhagen leta
1995. Sistem se je imenoval Bycyklen ali City Bikes in v primerjavi s prejšnjimi generaciji
imel veliko izboljšav. Kolesa so bila posebej prilagojena za intenzivno javno rabo z
močnejšimi pnevmatikami in oglaševalskimi pokrovi, na voljo za izposojo in vrnitev so bila
na različnih lokacijah v mestnem središču pod pogojem plačila nekaj kovancev. Čeprav je bil
sistem bolj formaliziran kot sistemi prejšnjih generacij, s postajami in upravljanjem neprofitne
organizacije, pa so bila kolesa, zaradi anonimnosti uporabnikov, še vedno podvržena krajam.
To je vodilo do nove generacije samopostrežnih kolesarskih sistemov z izboljšanim sledenjem
uporabnikom (DeMaio, 2009).
Prvi od te nove, t. i. tretje generacije samopostrežnih kolesarskih sistemov je bil program
Bikeabout angleške univerze mesta Portsmouth iz leta 1996. Pri tem sistemu so prvič
uporabili »pametno tehnologijo«, saj so si lahko študentje kolesa izposojali s karticami na
magnetni zapis. Od tega sistema naprej so praktično vsi sistemi 3. generacije opremljeni z
različnimi »pametnimi« tehnološkimi izboljšavami, kot so elektronsko zaklepanje stojal,
podpora telekomunikacijskega sistema, pametne kartice, povezljivost z mobilnimi telefoni in
potovalnimi računalniki itd. A tovrstna izposoja koles je v naslednjih letih le počasi rasla, z
enim ali dvema novima sistema letno, kot sta bila sistem Vélo à la Carte v francoskem mestu
Rennes (1998) in münchenski sistem Call a Bike (2000). Šele leta 2005 je prišlo do velikega
preboja na področju tovrstne izposoje koles z obsežnim sistemom Velo’v v francoskem Lyonu,
ki ponuja 1500 koles, ustanovila pa ga je oglaševalska multikorporacija JCDecaux, pod čigar
okriljem je danes 27 tovrstnih sistemov (tudi ljubljanski) v 11 različnih državah sveta. To je
bil največji samopostrežni kolesarski sistem do tedaj in vzbudil je veliko pozornost. Pridobil
je 15.000 tisoč uporabnikov do konca leta 2005, kolesa pa so bila vsak povprečno dnevno
uporabljena 6.5 krat (Henley, 2005; cv: DeMaio, 2009). Dve leti kasneje je tudi Pariz
vzpostavil svoj lasten samopostrežni kolesarski sistem Vélib’ s 7000 kolesi, do danes pa se je
njihovo število povečalo že na 23.600 koles v mestu in njegovi okolici. Ta obsežen pariški
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podvig in njegov uspeh, ki je presegel vsa pričakovanja je spremenil potek zgodovine razvoja
samopostrežnih sistemom izposoje koles in ustvaril ogromno zanimanje za tovrstni način
prevoza po vsem svetu. Izven Evrope se je tako začelo širjenje tovrstne izposoje koles leta
2008 s številnimi novimi sistemi/programi v Braziliji, Čilu, na Kitajskem, Novi Zelandiji, v
Južni Koreji, na Tajvanu in v ZDA (Slika 5). Pri vseh je šlo za sisteme nove, t. i. tretje
generacije samopostrežnih kolesarskih sistemov (DeMaio, 2009).
Slika 5: Primer sodobne postaje samopostrežnega kolesarskega sistema, New York, 2013

Vir: Bicycle sharing system, 2014.
b) Princip delovanja
Današnje postaje samopostrežnih kolesarskih sistemov so praviloma sestavljene iz enega
terminala in več kolesarskih stojal. Terminal je povezan in komunicira s stojali, na katerih so
pritrjene elektronske ključavnice. Ko si želi uporabnik preko terminala izposoditi kolo, ta
pošlje signal posamezni ključavnici, ki se odklene in sprosti izbrano kolo. V drugo smer pa
potuje signal v terminal, da je določeno stojalo prosto. To je ključno, kajti uporabnik lahko
vrne kolo le v primeru, da so na njegovi izbrani postaji prosta stojala, ki pa jih je v sistemu
zato logično vedno več kot je koles. Vse izposoje in vrnitve koles v sistemu so zabeležene in
v realnem času posredovane centralno nadzorni postaji. Na ta način operaterji sistema v
vsakem trenutku vedo, koliko je prostih stojal in prostih koles na vsaki od postaj kolesarskega
sistema. Povrhu tega te informacije praviloma delijo z uporabniki sistema na spletu ali v
obliki aplikacij za pametne telefone, tako da lahko tudi oni pred potovanjem preverijo, kje so
prosta kolesa in kje lahko le-ta tudi vrnejo (Raviv, Tzur, Forma, 2013). Veliko delo na tem
področju je opravil angleški raziskovalec in programer Oliver O’Brien s centra za napredno
prostorsko analizo (CASA, ang. Centre for Advanced Spatial Analysis), ki je na splet postavil
interaktivno karto imenovano »Bike Share Map« 6 , ki v realnem času prikazuje tovrstne
podatke (tudi za 3 dni nazaj) o večini samopostrežnih kolesarskih sistemov na svetu (med
drugim tudi o ljubljanskem sistemu).
6

Karta je prosto dostopna na naslednjem naslovu: http://bikes.oobrien.com/global.php
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Ključni dejavnik za uspeh samopostrežnih kolesarskih sistemov delitve koles je torej njihova
sposobnost zadovoljevanja stalno spreminjajočih se potreb po prostih kolesih in prostih
stojalih/ključavnicah na vsaki od postaj. To operaterji sistemov dosegajo s procesom
dinamičnega premeščanja koles, kar pomeni, da kolesa iz (bolj) polnih postaj prestavljajo na
(bolj) prazne postaje sistema s pomočjo namenskih kombijev, avto prikolic, tovornjakov ali
pa koles s tovornimi prikolicami (ibid.).
c) Rast in razširjenost
V zadnjih desetih letih so se samopostrežni sistemi izposoje koles iz sprva simpatično
zanimivih eksperimentov na področju urbane mobilnosti razvili v eno od glavnih javno
prevoznih možnosti v mestih, tudi v tako velikih, kot sta npr. Pariz in London. Še pred
desetimi leti je obstajalo le okoli 5 tovrstnih sistemov v petih različnih državah s skupno okoli
4 tisoč kolesi (največji je bil sistem v danskem glavnem mestu z 2000 kolesi) (Midgley, 2011).
Ob koncu leta 2007 je bilo na svetu okoli 60 samopostrežnih kolesarskih sistemov 3.
generacije. Do konca naslednjega leta je njihovo število naraslo na 92 (DeMaio, 2009). Leta
2011 je bilo vzpostavljenih 375 samopostrežnih kolesarskih sistemov v 33 različnih državah
(Midgley, 2011). Danes pa na svetu deluje kar približno 700 različnih samopostrežnih
kolesarskih sistemov s skupaj okoli 700 000 kolesi v praktično vsaki regiji sveta (Slika 10).
Kot lahko razberete s spodnjih grafikonov (Slika 6 in Slika 7), je rast števila samopostrežnih
kolesarskih sistemov posebej visoka od leta 2008 naprej, ko so se tovrstni sistemi izposoje
začeli uveljavljati tudi v Aziji in Oceaniji. V Evropi se je na drugi strani rast v zadnjih dveh
letih upočasnila, saj je verjetno blizu svojega vrha, ko bo v večini od večjih evropskih mest
samopostrežni kolesarski sistem že uveden. Peter Midgley, strokovnjak s področja mestnega
prometa, je ob tem celo zapisal: »Samopostrežna izposoja koles je doživela najhitrejšo rast
katerekoli vrste prometa v zgodovini našega planeta« (Larsen, 2013). Vsekakor gre za
impresivno rast in številke, ki nam dokazujejo, da je to področje izjemno perspektivno za
bodoči razvoj mestnega prometa.
Slika 6: Število držav s samopostrežnimi kolesarskimi sistemi (2000–2013)

Vir: Larsen, 2013.
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Slika 7: Število samopostrežnih kolesarskih sistemov po regijah (2000–2012)

Vir: Larsen, 2013.
Največji samopostrežni kolesarski sistem ima mesto Wuhan (6. največje kitajsko mesto z 9
milijoni prebivalcev), ki uporabnikom ponuja kar 90.000 koles. Pred kratkih je primat vzel
mestu Hangzhou, ki v svojem sistemu ponuja 69.750 koles. To mesto je na Kitajskem uvedlo
prvi računalniško nadzorovan sistem izposoje koles, integriran z mrežo javnega avtobusnega
prometa in podzemne železnice, ki omogoča uporaba iste prometne kartice za vse oblike
prevoza. Poleg tega kombinirano uporabo javnega prevoza nagrajujejo z dodatnim
brezplačnim časom za izposojo koles. Ocenjujejo, da bi se lahko do leta 2020 sistem mesta
Hangzhou povečal kar na 175.000 koles. Med desetimi največjimi samopostrežnimi
kolesarskimi sistemi jih 8 najdemo na Kitajskem (Slika 8), s čimer je ta država prevzela
vodilno vlogo na področju izposoje koles (Larsen, 2013). Največji sistem izven Kitajske je
nato že omenjeni pariški Vélib’ z okoli 25.000 kolesi in 1450 postajami. Država z največ
različnimi samopostrežnimi kolesarskimi sistemi pa ni Kitajska, temveč Španija (132), nato
sledi Italija (104) in na tretjem mestu je Kitajska (79). Po številu koles za izposojo na
prebivalca (Slika 9) sta na prvem mestu francoska kolesarska sistema mesta Pariz in Lyon
(Bicycle sharing system, 2014). Ljubljana je po mojem izračunu na podlagi podatkov o številu
prebivalcev za leto 2013 (SURS) na 6. mestu z 1 kolesom na 916 prebivalcev mesta.
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Slika 8: Največji samopostrežni kolesarski sistemi na svetu (po številu koles),
začetek leta 2013

Vir: Larsen, 2013.
Slika 9: Število koles samopostrežnega kolesarskega sistema na prebivalca

Viri podatkov: Velib celebrates…, 2013; SURS, 2013.
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Slika 10: Karta sveta s samopostrežnimi sistemi izposoje koles 3. generacije, april 2014

Vir: The Bike-sharing World Map, 2014.
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2.4. Ljubljanski kolesarski sistem Bicike(LJ)
2.4.1. Predstavitev sistema
Ljubljana je sodoben sistem izposoje mestnih koles vzpostavila leta 2011. Vzpostavitev
sistema je spremljala odmevna medijska kampanja z informacijskim središčem na
Prešernovem trgu in odštevanjem do uradnega začetka delovanja sistema, ki je bil 12. maja
2011. Prvi se je z »bicikljem« uradno zapeljal župan mesta, Ljubljana pa se je na ta dan
pridružila množici okoljsko ozaveščenih evropskih mest, ki so že prej ponujale tak sistem
izposoje koles. Glavno mesto je s tem sistemom postalo bogatejše za novo obliko javnega
prevoza, ki je tudi okolju prijazen. Poleg tega je bil to takrat po dolgem času sploh prvi večji
ukrep oz. investicija na področju trajnostne mobilnosti v Ljubljani. Upam si trditi, da je
kolesarski sistem Bicike(LJ) s svojo presenetljivo veliko priljubljenostjo in rastjo števila
uporabnikov marsikaterega občana dokončno prepričal, da avtomobili v mestno središče ne
sodijo in da je kolo za mesto, kot je Ljubljana, dobra prometna rešitev. Tako ne čudi, da velja
uvedba samopostrežnega kolesarskega sistema Bicike(LJ), po mnenju mnogih meščanov in
meščank pa tudi mestne uprave, za enega od najboljših projektov mestne občine Ljubljana v
zadnjih letih. O uspešnosti projekta priča tudi prejeta nagrada informacijska jagoda za
najboljši dosežek na področju informacijske družbe v letu 2012. Nagrado je prejel skupaj z
mestno kartico Ljubljana, podelil pa jima jo je Inštitut Jožef Štefan v okviru mednarodne
konference »Informacijska družba 2012« (S.P., 2012a).
Slika 11: Logotip sistema Bicike(LJ)
Slika 12: Logotip podjetja Europlakat, d. o. o.

Vir: http://www.bicikelj.si
(Citirano 11. 4. 2014)

Vir: http://www.europlakat.si
(Citirano 11. 4. 2014)

Zasebni partner pri uvedbi sistema in njegov skrbnik je oglaševalsko podjetje Europlakat, ki
je del v nalogi že omenjene multinacionalke JCDecaux, ki je razvila sodoben sistem mestnih
koles v več kot 20 mestih po principu financiranja koles preko trženja oglasnih površin.
Javno-zasebno partnerstvo je torej v tem primeru pomenilo, da zasebno podjetje Europlakat v
zameno za 220 novih oglasnih površin v mestu vzpostavi, vzdržuje in upravlja nov sistem
izposoje mestnih koles za obdobje 15 let. Na ta način sta obe strani pridobili korist (ang. winwin situation), občina je praktično brez stroškov dobila odličen sistem izposoje mestnih koles,
podjetje pa je utrdilo svoj vodilni položaj na področju zunanjega oglaševanja v Sloveniji.
Stroški vzpostavitve sistema za podjetje so znašali približno 1,8 milijona evrov, stroški
delovanja in vzdrževanja sistema pa so na letni ravni ocenjeni na dobrih 900.000 evrov (A.M.,
2011; Sistem izposoje koles, 2011).
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Slika 13: Primer postajališča sistema Bicike(LJ)
Slika 14: Eden od terminalov sistema
Bicike(LJ)

Avtor: Žiga Jamnik, 2014.

Avtor: Žiga Jamnik, 2014.

Samopostrežni kolesarski sistem Bicike(LJ) je sistem 3. generacije kolesarskih sistemov in
obsega trenutno 36 postajališč s 330 kolesi in 660 parkirnimi stojali v širšem središču mesta
(Slika 15). Postajališča (Slika 13) med seboj niso oddaljena več kot 300 do 500 metrov, saj
samopostrežni sistemi za razliko od običajnih izposojevalnic koles spodbujajo posamezne oz.
večkratne kratke izposoje koles. Zadnja tri postajališča so postavili v letošnjem juliju na
območju nakupovalnega središča BTC City in so poleg postajališča pri Mercatorjevem centru
v Dravljah začasna izjema glede pravila največje medsebojne razdalje. Sistem deluje 24 ur na
dan, 7 dni v tednu in vse leto (v vseh vremenskih razmerah), namenjen pa je tako
prebivalcem MOL kot tudi dnevnim obiskovalcem in turistom, v čigar namen sta na voljo dva
abonmaja, letni in tedenski, kar bom podrobneje predstavil v nadaljevanju (Poglavje 2.4.2.).
Vsako postajališče ima poleg stojal za kolesa tudi svoj terminal (Slika 14), kjer se lahko
uporabnik seznani s storitvijo in preko katerega si izposodi poljubno prosto kolo. Na
terminalu se lahko uporabnik identificira in si ogleda svoj račun s preteklimi izposojami ter
preveri, kje na treh najbližjih postajališčih so še prazna stojala ali prosta kolesa in koliko jih je.
Ker so ta kolesa bolj izpostavljena različnim vremenskim vplivom (dežju, snegu, nizkim in
visokim temperaturam …) kot običajna kolesa, morajo biti zelo vzdržljiva, zato so na prvi
pogled drugačna, bolj okorna. Teža posameznega kolesa je tako približno 16 kilogramov,
njihovi okvirji pa so primerni za oba spola. Kolesa imajo preprosto nastavljiv sedež, prostorno
košaro, široko krmilo za boljšo stabilnost in, kar je zanimivo, gumirane, polne pnevmatike,
kar pomeni, da se pri teh kolesih zračnica ne more predreti. Za varnost imajo kolesa tudi
avtomatski dinamo, ki je vgrajen v prednje kolo, žaromet pa sveti še minuto ali dve za tem, ko
se kolo ustavi (zaradi npr. čakanja na rdeči luči). Tukaj so še sprednja in »torpedo zavora«,
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kolo pa ima tudi mehanizem za zaklepanje krmila s priloženim ključem. Kar marsikdo pri teh
kolesih verjetno pogreša, so prestave, ki jih ni, ker so na ta način precej zmanjšali možnost
okvar koles (A.M., 2011; Značilnosti koles, 2012).
Slika 15: Karta postajališč kolesarskega sistema Bicike(LJ), Ljubljana, avgust 2014

2.4.2. Registracija v sistem
Pogoj za uporabo koles sistema Bicike(LJ) je predhodna registracija. Na voljo sta tedenska in
letna naročnina oz. abonma.
Tedenska naročnina je namenjena predvsem kratkotrajnim obiskovalcem mesta in tistim, ki
bi želeli sistem le preizkusiti pred odločitvijo za letni abonma. Prijavo za tedensko uporabo
sistema BICIKE(LJ) se lahko opravi le preko spleta (www.bicikelj.si), potrebna sta
elektronski naslov in kreditna kartica. S kreditno kartico se plača prijavnino, ki znaša za
tedensko naročnino 1 €, ter morebitne naknadne pristojbine za daljše izposoje (o katerih več v
nadaljevanju). Takoj po koncu spletnega postopka in preveritvi podatkov o kreditni kartici
dobi uporabnik potrditveno elektronsko pošto s svojo številko uporabnika in 4-mestno PIN
kodo (ki si jo v postopku določi sam). Ti dve številki sta potrebni ob vsakokratni izposoji
kolesa. Za razliko od letne naročnine, pa pri tedenski ni potrebna mestna kartica Urbana.
Naročnina je aktivirana, ko stranka na najbližjem terminalu enega od postajališč vnese svojo
številko uporabnika in 4-mestno osebno PIN-kodo (za sistem BicikeLJ). Dodeljena tedenska
naročnina velja nato največ 7 dni od datuma začetka, ki si ga izbere uporabnik sam (Splošni
pogoji dostopa in uporabe…, 2011; Europlakat…, 2014a).
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Letna naročnina je vezana na mestno kartico Urbana, sklene pa se jo lahko bodisi preko
spleta (www.bicikelj.si) bodisi preko navadne pošte, pri čemer se obrazec za prijavo pošlje na
sedež podjetja Europlakat. Za prijavo prek spleta sta potrebna elektronski naslov in kreditna
kartica, za prijavo po pošti pa bančna kartica oziroma osebni račun. Poleg osebnih podatkov
je potrebno pri prijavi navesti še podatke o svoji banki, saj se plačilo prijavnine, ki za letno
naročnino znaša 3€, in pristojbine za vožnje, ki so daljše od ene ure, opravi z direktno bančno
bremenitvijo računa. Ko ponudnik storitve Bicikelj, podjetje Europlakat preveri strankino
prijavo in dobi odobritev s strani banke (pri plačilu z bančno kartico traja postopek do 3 tedne,
pri plačilu s kreditno kartico pa je odobritev takojšna), stranka po elektronski ali navadni pošti
(odvisno od strankine prijave) dobi obvestilo s svojo osebno 4-mestno PIN-kodo, 12-mestno
aktivacijsko kodo in številko uporabnika. Te tri kode skupaj z mestno kartico Urbana so nato
potrebne ob aktivaciji oz. prvi izposoji kolesa na enem od terminalov (terminal na ta način
poveže uporabnikov Bicikelj račun z uporabnikovo kartico Urbana). Ob nadaljnjih izposojah
sta potrebna le še kartica Urbana in 4-mestna PIN koda za Bicikelj (ibid.).
Celoten postopek registracije in tudi izposoje kolesa Bicike(LJ) je po korakih prikazan tudi v
obliki videoposnetka na spletnem portalu YouTube pod geslom BICIKE(LJ) – postopek
registracije7.

2.4.3. Izposoja/vrnitev kolesa
Ko ima uporabnik enkrat aktiviran račun za izposoje mestnih koles Bicike(LJ), je le-ta
preprosta in izgleda podobno kot npr. uporaba bankomata. Uporabnik pristopi k terminalu
poljubnega postajališča, prisloni svojo mestno kartico Urbana, vnese svojo Bicikelj PIN-kodo
(ki si jo sam izbral ob registraciji) in si izbere poljubno kolo. Nato stopi do stojala z izbranim
kolesom, ga s pritiskom na gumb odklene (za ta korak ima na voljo 60 sekund, v kolikor
poteče več časa, se izposoja prekliče, uporabnik pa mora postopek ponoviti) ter se odpelje.
Slika 16: Ročica kolesa (spodaj) in
mehanizem za zaklepanje krmila (zgoraj)
Slika 17: Priklenjeno kolo in gumb za izposojo

Avtor: Žiga Jamnik, 2014.

Avtor: Žiga Jamnik, 2014.

Kolo vrnemo tako, da ga potisnemo v prosto stojalo kateregakoli postajališča sistema. Pri tem
moramo biti pozorni le, da ročica kolesa pravilno zdrsne v ključavnico stojala. Če pri potisku
kolesa v ključavnico stojala le-ta začne oddajati večkraten, piskajoč signal, kolesa nismo
pravilno vrnili. Pri tem lučka okoli gumba na stojalu (Slika 17) utripa. V takem primeru
pomaga, če rahlo privzdignemo sedež kolesa in kolo zapeljemo v ključavnico stojala pod
kotom. V kolikor potisnemo ročico kolesa (Slika 16) pravilno v prosto stojalo, bomo zaslišali
7

URL: http://www.youtube.com/watch?v=boByGJS4FD4
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kratek, enoznačen zvočni signal, lučka na stojalu pa bo začela svetiti konstantno (zeleno). Ta
dva znaka nam dasta vedeti, da se je izposoja zaključila. S tem pa se zaključi tudi morebitna
pristojbina za izposojo (Vračilo kolesa, 2012).
Če se uporabniku pripeti, da na katerem od postajališč ni prostih koles za izposojo ali prostih
mest za vrnitev kolesa, je v krogu 300 do 400 metrov drugo postajališče, kjer si lahko
izposodite kolo oziroma ga vrnete. V kolikor se bojite, da boste zaradi tovrstnega zapleta
prekoračili 60 minut brezplačne izposoje, lahko na terminalu postajališča zaprosite za
dodatnih brezplačnih 15 minut in v tem času poiščite najbližje postajališče s prostimi stojali.
Sicer pa sistem redno nadzira in upravlja Bicike(LJ) podporna služba, ki po potrebi tekom dne
ta kolesa z različnimi vozili (npr. s kombiji, tovornimi kolesi, avtomobilskimi prikolicami)
prestavlja s polnih postaj na prazne oz. tja kjer se ob določenem času pričakuje večje število
izposoj (npr. popoldne na postaje v bližini fakultet) (Vračilo kolesa, 2012; Europlakat…,
2014a). Tako so od 6. ure zjutraj do 21. ure zvečer na terenu po tri ekipe s skupaj 11
zaposlenimi (sprva je bilo zaposlenih sedem, a so zaradi velikega povpraševanje po kolesih
Bicike(LJ) prvo leto zaposlili dodatne štiri). »Vsak dan premaknejo od 350 do 500 koles, torej
v povprečju na dan prestavijo vsako kolo v sistemu vsaj enkrat. "Občasno sicer prihaja do
preobremenjenosti posameznih postaj, vendar gre le za kratkotrajne situacije," zagotavlja
namestnik direktorja podjetja Europlakat Boštjan Berčan« (Hreščak, 2011).
V kolikor se med izposojo, vožnjo ali vračanjem pojavijo kakršnekoli težave, lahko uporabnik
vsak delovnik med 6. in 22. uro (med vikendi in prazniki pa med 8. in 20. uro) pokliče na
brezplačno telefonsko številko 080 23 34 (številka je zapisana tudi na kolesu in terminalu). Na
to številko lahko uporabniki sporočijo tudi informacije o morebitnih poškodbah na kolesu, da
jih vzdrževalci čim prej popravijo in kolesa vrnejo v uporabo. Lahko pa obiščete spletno stran
storitve Bicikelj in tam sami poiščete odgovore na vprašanja, ki vas zanimajo« (Župevc, 2011;
Civitas Elan…, 2014).
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2.4.4. Cena uporabe sistema
Glavna prednost samopostrežnega kolesarskega sistema Bicike(LJ) je dejstvo, da gre
pravzaprav za brezplačno izposojo koles. Za vse uporabnike je namreč vsakih prvih 60
minut izposoje brezplačnih. Morda se komu 1 ura ne zdi veliko, a če dobro pomislimo, je za
vožnjo po Ljubljani to povsem zadosten časovni okvir. V kolikor pa bi si želel kdo kolesariti
še več časa, pa lahko kolo pred potekom prve ure izposoje vrne in si po 5 minutah za novo uro
ponovno brezplačno izposodi novo (staro) kolo. Šele v kolikor uporabnik kolesa le-tega po
eni uri nepretrgane uporabe ne vrne, se začne zaračunavati pristojbina po naslednjem ceniku
(Preglednica 4).
Preglednica 4: Cenik storitev sistema Bicike(LJ), Ljubljana, 2014
Postavka
1. ura izposoje
2. ura izposoje
3. ura izposoje
Vsaka nadaljnja ura izposoje
Letna naročnina
Tedenska naročnina
Podaljšanje veljavnosti kreditne kartice
Kraja oz. izginotje kolesa
Poškodba mehanizma za zaklepanje
kolesa in/ali izguba priloženega ključa

Cena
brezplačno
1,00 €
2,00 €
4,00 €
3,00 € *
1,00 €
1,00 € *
350,00 € **
20 €

Vir podatkov: Splošni pogoji dostopa in uporabe…, 2011.
*Plačana letna naročnina in bremenitev podaljšanja kreditne kartice se uporabniku na račun zapiše kot dobropis
za vožnje daljše od prve brezplačne ure. V kolikor uporabnik dobropisa ne koristi, pa se mu ta po poteku
naročnine ne vrača in se ne prenaša v naslednje leto.
**Kot kraja oz. izginotje kolesa se smatra tudi vsaka izposoja, ki presega 24 ur, dokler se kolo morebiti ponovno
ne pojavi.

V kolikor se storitev uporablja dlje kot brezplačnih prvih 60 minut, se v celoti zaračuna vsak
začeti interval uporabe. Morebitne pristojbine, ki jo mora uporabnik poravnati, se enkrat
mesečno obračunajo preko trajnika, ki ga je uporabnik pri registraciji uredil v korist
ponudnika storitve Bicikelj (podjetja Europlakat d.o.o.), oziroma preko kreditne kartice z
bančnega računa (Splošni pogoji dostopa in uporabe…, 2011).

2.4.5. Statistika uporabe sistema
Sistem Bicike(LJ) ima zavidljivo statistiko uporabe, kar dokazujejo sprotno beleženi podatki.
Po dobrem mesecu obratovanja je imel sistem več kot 12.000 registriranih uporabnikov,
število izposoj pa je znašalo preko 50.000. Hitra rast in priljubljenost sistema se je nadaljevala
še leto in pol, po katerem je imel sistem okoli 40.000 registriranih uporabnikov, ki so v tem
času opravili več kot milijon izposoj koles. Ob koncu lanskega leta je bilo v sistem
registriranih več kot 51.000 letnih uporabnikov (blizu 20 % populacije v Ljubljani), ki so
opravili približno 1.700.000 voženj (Slika 18). Po natanko treh letih, na dan 12. 5. 2014, je
bilo v sistem Bicike(LJ) registriranih 54.721 letnih uporabnikov, od tega okoli 25.000
dnevno aktivnih, ki so opravili 1.941.745 izposoj koles (BicikeLJ – sveža statistika, 2014). V
začetku letošnjega junija pa so, kot so napovedali, dočakali simbolno 2 milijonto izposojo
kolesa Bicike(LJ) (Berčan, 2014). Velika priljubljenost in zanimanje za kolesa sistema
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Bicike(LJ) je presenetila tudi oba partnerja pri vzpostavitvi sistema, podjetje Europlakat d.o.o.
in Mestno občino Ljubljana (MOL). Namestnik direktorja podjetja Europlakat Boštjan Berčan
je ob tem povedal: "Pred zagonom sistema Bicikelj nismo natančno vedeli, kaj pričakovati.
Izkušnje ob uvajanju takšnih sistemov v tujini so kazale, da je število uporabnikov naraščalo
postopno. V Ljubljani pa smo tako rekoč po treh tednih delovanja sistema dosegli število
izposoj na dan, ki jih beležijo v mestih, kjer takšni sistemi delujejo že več let, denimo v
Lyonu ali Parizu". »Tudi na MOL pravijo, da nikakor niso predvidevali, da bo že ob samem
zagonu sistema povpraševanje po Biciklju tako veliko. Trenutno Bicikelj sicer deluje kot
dopolnilni sistem javnemu prevozu, toda na občinskem oddelku za gospodarske dejavnosti in
promet menijo, "da so uporabniki v nekaterih primerih – predvsem za krajše relacije v mestu
– avtobus dejansko nadomestili z Bicikljem"« (Hreščak, 2011).
Slika 18: Rast števila registriranih uporabnikov in števila izposoj koles v sistemu Bicike(LJ) v
obdobju treh let (2011–2014), Ljubljana, 2014
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Viri podatkov: Bicikelj, 2014; BicikeLJ – sveža statistika, 2014; Europlakat, d.o.o., 2014b.
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Število izposoj

Slika 19: Število izposoj koles Bicike(LJ) po letih, Ljubljana, 2014
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*Le od maja (vzpostavitev) do konca leta 2011

Viri podatkov: Europlakat, d. o. o. Interni podatki podjetja, 2014; cv: BicikeLJ – sveža
statistika, 2014; Kranjc, 2014.
Iz zgornjega grafikona (Slika 19) je razvidno, da se je število izposoj koles na leto po enem
letu delovanja ustalilo in ne narašča več oz. je lansko leto celo rahlo upadlo. To gre pripisati
koncu začetne »evforije« in dejstvu, da se sistem prostorsko ne širi naprej oz. se ne povečuje
število koles v sistemu. Ob ogledu grafikona pa je treba dodati, da je v prvem letu obratovanja
(2011) zaradi začetka delovanja sistema v maju zajetih le slabih 8 mesecev obratovanja, zato
je dejanska rast v drugem letu manjša, kot se zdi na prvi pogled.
Slika 20: Razporeditev števila izposoj koles Bicike(LJ) po mesecih, 2011–2013, Ljubljana

Vir: Kolesarski letopis…, 2014.
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Prejšnji grafikon (Slika 20) nam kaže razporeditev izposoj koles sistema Bicike(LJ) po
mesecih od ustanovitve sistema do konca leta 2013. Opazimo lahko precej enoten in
ponavljajoč vzorec spreminjanja števila izposoj skozi leta. Če graf podrobneje pogledamo
lahko ugotovimo, da število izposoj (razumljivo) začne upadati sredi jeseni in doseže najnižjo
točko pozimi, meseca februarja. Razlog za to je značilen upad števila kolesarjev pri nas
pozimi. Marca oz. aprila se s prihodom toplejšega vremena začne nagla rast števila izposoj, ki
doseže prvi glavni »višek« maja. Ta višek se delno potegne še v junij, nato pa sledi majhen, a
ne nezanemarljiv padec poleti, ko se mesto z odhodom številnih študentov, dopusti in koncem
šolskega leta izprazni. Z začetkom študijskega leta začne število izposoj spet rasti in doseže
svoj drugi višek in hkrati najvišjo vrednost v oktobru (izjema je bilo prvo leto delovanja, ko je
bilo največje število izposoj zabeleženo v septembru, kar bi sam pripisal dejstvu, da številni
»neljubljanski« študentje sistema še niso poznali in ga tako še niso množično uporabljali).
Preglednica 5: Zanimiva dejstva o sistemu Bicike(LJ)
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tolikšen delež uporabnikov je starih med 18 in 35 let
tolikšen odstotek vseh letnih izposoje je bil zabeležen med marcem in
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rekorden dan po številu izposoj: 4.469 oz. samo št. uporabnikov 4.113
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3. 10. 2012
Nama,
Prešernov trg
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Viri podatkov: BicikeLJ – sveža statistika, 2014; Kranjc, 2014.
Na podlagi statističnih dejstev v Preglednici 6 lahko potegnemo več ugotovitev. Prva je ta, da
služi samopostrežni sistem Bicike(LJ) praktično izključno brezplačni izposoji koles. Druga je
ta, da je širše središče Ljubljane za kolesarje obvladljivo v manj kot petnajstih minutah, kar
ponovno dokazuje, da je Ljubljana po svoji velikosti zelo primerna za večji razvoj in stopnjo
kolesarjenja. Tretja precej logična ugotovitev je, da je pozimi število izposoj koles zaradi
padavin pa tudi nižjih temperatur manjše kot v drugih letnih časih. Zadnja oz. četrta
ugotovitev pa je ta, da smo študentje ena glavnih skupin uporabnikov sistema Bicikelj, saj je
bil rekord zabeležen ob začetku novega študijskega leta, tudi sicer pa je oktober po številu
izposoj med meseci vsako leto v vrhu (Slika 20).
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2.4.6. Mnenja in zadovoljstvo uporabnikov
Samopostrežni kolesarski sistem Bicike(LJ) se je dobro prijel, Ljubljančani pa so ga hitro
vzeli za svojega, kar je potrdila tudi raziskava podjetja Europlakat d.o.o. iz oktobra 2012. V
njej je sodelovalo 311 prebivalcev Ljubljane in okolice, 93,9 % vprašanih je ocenilo sistem
Bicikelj za bodisi zelo koristen (78,8 %) bodisi koristen (15,1 %) za mesto Ljubljana. S tem
se je skladalo tudi mnenje o sistemu, saj je 94,9 % vprašanih menilo, da je projekt pozitiven.
Skoraj vsi so za sistem že slišali (55,3 %) oz. ga dobro poznali (42,4 %, skupaj 97,7 %),
petina med njimi pa je kolesa tudi že uporabila. Med temi vprašanimi, ki so si že izposodili
kolo Bicikelj, jih dobra polovica (50,9 %) kolesa uporablja vsak teden, od tega 22,8 % trikrat
tedensko ali več, dobrih 28 % pa enkrat ali dvakrat tedensko. Vsaj enkrat na mesec sistem
Bicike(LJ) uporablja 26,3 % vprašanih, ostali pa ga uporabljajo redkeje. Raziskava je
pokazala še, da so s sistemom Bicike(LJ) nekoliko bolje seznanjeni višje izobraženi, malo
pogosteje pa ga uporabljajo mlajši (S.P., 2012b; Bicikelj, 2014). Zgornje ugotovitve je
potrdila tudi raziskava o Spreminjanju ureditve javnega prometa v Ljubljani in Ljubljanski
regiji (v okviru že omenjenega evropskega projekta Civitas Elan). Kot ugotavljajo avtorji
raziskave, je »sistem BicikeLJ v relativno kratkem času pridobil soliden delež vsaj občasnih
uporabnikov, predvsem pa si je pridobil tudi visoko stopnjo prepoznavnosti. Prepoznavnost
sistema BicikeLJ je opazna tudi pri respondentih iz okoliških krajev, saj celoten delež
anketirancev, ki tega sistema ne poznajo, ne preseže 5 odstotkov. Potrebno je omeniti, da je
delež uporabnikov BicikeLJ relativno visok tudi z vidika obstoječe pokritosti mreže sistema
oz. dejstva, da ga ni mogoče uporabljati na vseh območjih v mestu, saj je fokusiran pretežno
na zagotavljanje voženj po mestnem središču« (Uršič in sod., 2012, str. 39). Ravno na to
zadnjo dejstvo pa dalj časa opozarjajo številni dosedanji in potencialni uporabniki, ki vse od
vzpostavitve sistema čakajo in si želijo njegove širitve. Tako je tudi mestna uprava pred
časom v okviru zbiranja predlogov meščanov na temo dviga kakovosti življenja v mestu pod
projektom »Ljubljana – pametno mesto« dobila največ predlogov ravno za širitev sistema
Bicike(LJ) (Jesenšek, 2013). Ob prebiranju različnih spletnih forumov in komentarjev pod
novicami, ki govorijo o kolesarskem sistemu Bicike(LJ), se vedno pojavi kakšno od vprašanj
tipa »Kdaj se bo širila mreža sistema?«, »Zakaj ni nobenega postajališča ob Šmartinski
cesti?«, »Ali boste postavili postajališče tudi pri Žalah?«, »Zakaj ni postajališč ob parkiriščih
P+R (z izjemo Stožic)?« itd. Vsa ta vprašanja kažejo veliko zanimanje in posredno
zadovoljstvo ljudi nad sistemom Bicike(LJ). Zasnova sistema Bicike(LJ) sicer omogoča
širitev, a konkretnih načrtov in izračunov za to še ni. Trenutno je še vse pri pogovorih oz. kot
pravi namestnik direktorja podjetja Europlakat Boštjan Berčan: »Pogovori potekajo, nič pa še
ni dogovorjeno, in sicer niti glede lokacij kot tudi ne glede financiranja in časovnih zavez«.
Interes za širitev in postavitev kakšne nove postaje so dosedaj pokazali le v nakupovalnih
središčih Mercator center Dravlje in BTC City, kjer so v sodelovanju s podjetjem Europlakat
v prvem primeru postavili eno postajo leta 2013 in 3 nova postajališča v drugem primeru letos
poleti. A sedaj ostaja problem, da so ta postajališča v Dravljah in Jaršah precej osamljena,
najbližja naslednja pa ne ustrezajo pravilu največje medsebojne razdalje 500 metrov.
Problema se zavedajo tudi na Mestni občini Ljubljana, ki ima širitev sistema (kot sem navedel
nekaj strani nazaj) med ukrepi svoje prometne politike: »V kolikor bomo sistem širili, ga
bomo v začetni fazi ravno zato širili proti večjim trgovskim centrom, kar pomeni, da bo
potrebno postaviti tudi vmesne postaje do teh centrov, saj je potrebno ohraniti logiko
delovanja sistema. Zaenkrat o tem potekajo pogovori.« (Jesenšek, 2012).
Glavna in ena redkih pomanjkljivosti sistema Bicike(LJ) je, poleg (trenutno) dokaj majhne
prostorske pokritosti sistema, občasna prenasičenost oz. prezasedenost sistema. Zgodi se, da
na posameznih postajališčih ni več prostih koles, ali pa sicer redkeje, da na posameznih
postajališčih ni moč vrniti kolesa, saj so vsa stojala zasedena s kolesi. Ta problem priznavajo
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tudi v podjetju Europlakat: »Vzdrževalci na terenu vsak dan opravijo po več sto premikov
koles iz polnih postaj na prazne. Vendar v času prometnih konic na posameznih postajah
vseeno lahko začasno zmanjka prostih koles ali stojal.« (Sedlar, 2013). Da bi ta problem
omilili, so upravljavci sistema podatke o številu prostih koles in stojal v realnem času ponudili
javnosti, razvijalci aplikacij za pametne telefone pa so ustvarili več aplikacij namenjenih
spremljanju stanja sistema Bicike(LJ). Tako se lahko npr. na portalu Google Play v tem
trenutku najdejo 3 različne brezplačne aplikacije o sistemu Bicike(LJ) 8 , vse pa ponujajo
ažurne informacije o zasedenosti posameznih postajališč s pripadajočo kartografsko podlago.
Podatki o postajališčih so na voljo tudi preko Najdi.si zemljevida, kjer je poseben sloj
namenjen sistemu Bicike(LJ).

2.4.7. Primerjava s podobnimi kolesarskimi sistemi v Evropi in Sloveniji
Kot sem obširno opisal v prejšnjem poglavju o samopostrežnih kolesarskih sistemih (Poglavje
2.3.4.), so le-ti v zadnjih letih postali zelo popularni, močno pa je naraslo (in še raste) tudi
njihovo število. Ob uvajanju vedno novih in novih sistemov izposoje koles se je pojavil
interes po primerjavi tovrstnih sistemov med seboj. Tako je poleti leta 2012 združenje
avtomobilskih klubov EuroTest, ki tudi sicer opravlja veliko s prometom povezanih testiranj,
predvsem npr. pnevmatik, strešnih kovčkov, otroških sedežev itd., kot prvo opravilo tovrstno
raziskavo. V testiranje je bila, poleg 40 drugih evropskih mest, vključena tudi Ljubljana s
svojim samopostrežnih sistemom Bicike(LJ). Le-ta je na skupni lestvici zasedel 18. mesto s
skupno oceno dobro (Slika 21). Prvi dve mesti sta zasedla ena prvih modernih
samopostrežnih sistemov nasploh, francoska sistema mest Lyon (edini ocenjen z oceno zelo
dobro) in Pariz. Na zadnjih treh mestih z oceno slabo najdemo vse tri nizozemske
predstavnike. Nizozemski sistem izposoje OV-fiets ima namreč poleg tega, da je turistom
praktično nedostopen, še precej drugih pomanjkljivosti. Eden izmed razlogov za slabo
razvitost tovrstnih sistemov na Nizozemskem je po mojem mnenju dejstvo, da velika večina
Nizozemcev poseduje in kolesari s svojimi lastnimi kolesi. Sicer pa je raziskava pokazala, da
ima »60 odstotkov ponudnikov sisteme razpršene po celotnem mestnem ozemlju, nekaj več
kot tretjina sistemov pa je omejena na mestna središča (tudi naš Bicike(LJ). Sistema »Velib’«
v Parizu in »velopass« v Lozani sta razširjena celo zunaj mestnih meja. Dostop do koles je
večinoma urejen ob pomoči kupčeve kartice, pri tretjini sistemov pa tudi prek terminalov na
sposojevalnih postajah ali ob pomoči ustrezne kode. Pri četrtini sistemov je ključ do uporabe
kreditna kartica« (Kmetič, 2012). Glede pomanjkljivosti le v danskih mestih Kopenhagen in
Aarhus ni starostne omejitve za najemnika kolesa, povsod drugod je zahtevana polnoletnost.
Večina sistemom ponuja kolesa brez vzmetenja, le v petih mestih je vožnja malo udobnejša.
Pri 26 sistemih je postajališč premalo, prav tako so kolesa 26 sistemov opremljena z
reklamnimi napisi, kar lahko vpliva na spremenjeno vozno dinamiko. Pri 24 sistemih je
pomoč prek telefona plačljiva in kar 18 internetnih strani ponudnikov je na voljo le v
domačem jeziku. Ljubljanski sistem Bicike(LJ) se je dobro odrezal, kot dobre lastnosti so
ocenjevalci izpostavili njegov čas obratovanja (celo leto, 24/7), povsem avtomatizirano
izposojo in vračilo, povezavo z javnim potniškim prometom, zelo informativno in uporabniku
prijazno spletno stran, brezplačno aplikacijo za pametne telefone z informacijami o trenutnem
stanju, brezplačno telefonsko pomoč in prtljažnik ter dodatno ključavnico na kolesih. Kot
pomanjkljivosti sistema Bicike(LJ) so izpostavili majhno razširjenost (le širše središče mesta),
dejstvo da je registracija mogoča le preko spleta (ni prodajnega mesta z osebjem), plačilo le z
neposredno obremenitvijo bančnega računa in dejstvo, da so kolesa brez vzmetenja ter prestav
(ibid.).
8

Na spodnjem spletnem naslovu so brezplačno na voljo vse tri različne aplikacije na temo sistema Bicike(LJ):
https://play.google.com/store/search?q=Bicikelj
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Za konec so avtomobilski klubi zapisali tudi nekaj priporočil za nove/stare upravljavce
sistemom izposoje koles (Kmetič, 2012):
 Zagotoviti karseda razpredeno mrežo sposojevalnic in koles;
 Zagotoviti povezavo in usklajenost z javnim prevozom s postajami, ki so blizu postaj
javnega prevoza, prilagojenimi cenami ali s skupno uporabniško kartico;
 Uporaba koles naj ne bo omejena le na eno skupino uporabnikov, na primer le prebivalce
določenega mesta;
 Ceniki morajo biti pregledni, cene pa sprejemljive za vse skupine uporabnikov;
 Zagotoviti različne možnosti registracije in plačila – tudi naključnim uporabnikom;
 Zagotoviti enostavno uporabo in vračilo koles na vsaki postaji, tudi tam, kjer trenutno ni
prostih mest;
 Informacije na spletnih straneh in neposredno na postajah naj bodo v več jezikih, vsekakor
pa – ob domačem jeziku – vsaj v angleščini;
 Omogočiti pomoč z brezplačnimi klici in aplikacijami za mobilne telefone;
 Na voljo naj bodo samo varna, dobro vzdrževana in udobna kolesa, reklamni napisi na njih
naj bodo omejeni na zmerno mero.
Slika 21: Test 40 sistemov izposoje koles v evropskih mestih

Vir: Kmetič, 2012.
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Ljubljanski samopostrežni sistem izposoje koles pa ni edini tovrsten sistem v Sloveniji. V
zadnjih letih so podobne, a precej manjše, samopostrežne sisteme vzpostavili tudi v Velenju,
Kopru (sistema »BICY«) in Mariboru (sistem »BCikel«). Velenjski in koprski sistem spadata
pod okrilje istega projekta »BICY«, sofinanciranega s strani EU, in sta še najbolj podobna
ljubljanskemu sistemu Bicike(LJ), saj prav tako omogočata avtomatizirano izposojo in vračilo
na več različnih lokacijah (v Kopru na šestih, v Velenju pa na sedmih). Mariborski sistem
»BCikel« (trenutno 7 postaj, sprva 4) je malo drugačen, saj ni avtomatiziran, ampak deluje na
podlagi prijave in odjave uporabnika preko spletne strani, kjer uporabnik dobi kodo
ključavnice, ki odklepa izbrano kolo. V drugih krajih po Sloveniji je izposoja, če obstaja,
urejena »tradicionalno« (eno prevzemno mesto, ki je hkrati tudi mesto vrnitve) in je
namenjena predvsem oz. le turistom (Slika 22). Velja izpostaviti še izposojo mestnih koles v
Piranu (storitev »Piranko«), kjer si lahko prebivalci in obiskovalci mesta kolesa izposojajo po
vzoru izposoje knjig v knjižnicah. Izposoja je brezplačna, kolo pa ima lahko uporabnik do 7
dni.
Slika 22: Izposoja mestnih in javnih turističnih koles v Sloveniji

Vir: Piano in sod., 2013.
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3. METODOLOGIJA
Območje proučevanja je bilo območje Mestne občine Ljubljana kot lastnice samopostrežnega
kolesarskega sistema Bicike(LJ). Meje občine so bile tako tudi skrajne meje predlagane širitve
sistema, saj sistem Bicike(LJ) ni medobčinski projekt. Pri tem se širitev sistema osredotoči
predvsem na območja zunaj širšega središča (izven notranjega obroča) Ljubljane, ker je to
območje že z obstoječimi postajališči dobro in kakovostno pokrito.
Metode dela zajemajo skoraj izključno kabinetno delo. V okvir terenskega dela spada ogled in
preizkus sistema ter fotografiranje elementov samopostrežnega kolesarskega sistema
Bicike(LJ) v maju 2014. V sklopu kabinetnega dela, ki je intenzivneje potekalo od februarja
do junija 2014 sem najprej zbral in kritično preučil obstoječo literaturo s področja raziskave.
V teoretičnem delu naloge sem za predstavitev urbanega kolesarjenja, sistemov izposoje
mestnih koles, prednosti in razvoja tovrstne izposoje uporabil opisno oz. deskriptivno metoda
za opisovanje in razlago pojmov, pojavov, pomembnih za razumevanje in kontekst celotne
naloge. V tem delu sem se najbolj uprl na Prometno politiko Mestne občine Ljubljana,
publikacijo Evropske komisije z naslovom Kolesarjenje – za lepšo prihodnost mest, ki jo je
leta 2001 izdala Ljubljanska kolesarska mreža (LKM) in na spletno stran same storitve
samopostrežnega kolesarskega sistema Bicike(LJ). V empiričnem delu sem uporabil najprej
primerjalne metode za primerjavo različnih evropskih samopostrežnih kolesarskih sistemov z
ljubljanskim, v nadaljevanju pa sem pri izdelavi predloga širitve ljubljanskega sistema
izposoje koles Bicike(LJ) na podlagi večkriterijske geoinformacijske analize uporabil različne
geoinformacijske in kartografske metode (Poglavje 3.2.). V zaključku sem z metodo sinteze
združil rezultate empiričnega dela z izhodišči v začetnem, teoretičnem delu naloge.

3.1. Priprava podatkov za nadaljnje analize
Za začetek raziskave sem najprej izbral ustrezno kartno podlago, ki je v mojem primeru
georeferencirana državna topografska karta (DTK, 2 lista) Ljubljane v merilu 1 : 25 000. To
merilo sem izbral zato, ker je pri tem merilu vidno celotno območje mestne občine Ljubljana,
ki je predmet širitve. Na to kartno podlago sem s programom ArcGIS 10.1 podjetja ESRI
digitaliziral dosedanja postajališča samopostrežnega sistema Bicike(LJ). Pri tem sta mi bili v
pomoč karti postajališč na spletnem naslovu sistema Bicike(LJ) in interaktivni zemljevid
strežnika Najdi.si. Vsakemu postajališču sem v atributivni bazi podatkov priredil podatke o
zaporedni številki, imenu postajališča, naslovu postajališča in številu ključavnic oz. stojal za
kolesa. Vsako postajališče namreč nima enakega število ključavnic, ampak to število variira v
odvisnosti od razpoložljivega prostora in od stopnje povpraševanje na določenem območju.
Največja postajališča sistema so na Trgu OF (veliko povpraševanje), pri Športnem centru
Stožice (dovolj prostora) in pri Kinu Šiška (dovolj prostora in veliko povpraševanje), vsa
imajo po 26 ključavnic. Najmanjše postajališče je v Mestnem Logu ob Koprski ulici z le
osmimi ključavnicami, pri čemer pa gre za izjemo, saj je to postajališče namenjeno predvsem
zaposlenim podjetja Europlakat, ki ima sedež na tistem območju. Drugi najmanjši postajališči
sta eno pri Stari Cerkvi v Šiški, drugo pa na Trgu MBD in obe sta na prostorsko omejenih
območjih, zato ima prvo 14 ključavnic, drugo pa 16. Z izračunom vsote in povprečja sem
ugotovil, da ima sistem Bicike(LJ) skupaj 706 stojal/ključavnic za kolesa, povprečna postaja
pa ima malo manj kot 20 stojal (19,61). Po koncu digitalizacije sem dobil preglednico, ki je
prikazana spodaj (Preglednica 6).
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Preglednica 6: Atributivna baza obstoječih postajališč sistema Bicike(LJ)
Zaporedno število
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Im e postajališča

Naslov postajališča

Prešernov trg - Petkovškovo nabrežje
Pogačarjev trg - tržnica
Kongresni trg - Šubičeva ulica
Cankarjeva ul. - Nama
Breg
Grudnovo nabrežje - Karlovška c.
Miklošičev park
Bavarski dvor
Trg OF - Kolodvorska ul.
Masarykova DDC
Vilharjeva cesta
Park Navje - Železna cesta
Trg MBD
Parkirišče NUK 2 - FF
Ambrožev trg
GH Šentpeter - Njegoševa c.
Ilirska ulica
Tržaška c. - Ilirija
Tivoli
Stara Cerkev
Kino Šiška
Špica
Barjanska c. - Center starejših Trnovo
Zaloška c. - Grablovičeva c.
Tržnica Moste
Rožna dolina - Škrabčeva ul.
Dunajska c. - PS Petrol
Plečnikov stadion
Dunajska c. - PS Mercator
Vojkova c. - Božičeva c.
Športni center Stožice
Koprska ulica
Mercator center Šiška
Citypark
BTC City - Dvorana A
BTC City - Atlantis

Avtor: Žiga Jamnik, 2014.
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Prešernov trg 6
Pogačarjev trg 3
Kongresni trg 3
Cankarjeva cesta 1
Breg 20
Grudnovo nabrežje 3
Miklošičeva cesta 20
Slovenska cesta 55c
Trg OF 12
Masarykova cesta 14
Vilharjeva cesta 23
Železna cesta 18
Trg MDB 9
Zoisova cesta 2
Poljanska cesta 20c
Zaloška cesta 1
Ilirska ulica 1
Tržaška cesta 37
Celovška cesta 26
Celovška cesta 69
Celovška cesta 111c
Prule 8
Devinska ulica 1a
Zaloška cesta 16
Zaloška cesta 54
Škrabčeva ulica 2
Dunajska cesta 50
Dunajska cesta 70
Dunajska cesta 105
Vojkova cesta 73
Vojkova cesta 91
Koprska ulica 98
Cesta Ljubljanske brigade 33
Šmartinska 152g
Šmartinska 152
Šmartinska 152

Število ključavnic
20
18
20
23
20
18
18
22
26
18
20
20
16
20
18
24
18
20
20
14
26
18
20
16
21
18
20
18
18
22
26
8
22
20
20
20

3.2. Uporabljene metode
Pri analitičnem določanju lokacij potencialnih novih postajališč sistema Bicike(LJ) sem
uporabljal geoinformacijske metode in kartografske metode, analize pa sem delal s
programom ArcGIS 10.1 podjetja ESRI.
Navedba in kratek opis uporabljenih geoinformacijskih metod:
POINT DENSITY (Spatial Analyst Tools – Density): metoda analize konteksta, ki izračuna
gostoto vektorskih točk (input) v okolici (neighborhood) vsake od izhodnih rastrskih celic
(output). Tipičen primer uporabe je prikaz gostote prebivalstva na določenem območju (št.
prebivalcev na km² površja), ki sem ga uporabil tudi v svoji nalogi.
ZONAL STATISTICS (Spatial Analyst Tools – Zonal): metoda analize konteksta, ki izračuna
nove statistične vrednosti rastrskih celic (value input layer) na podlagi rastrskih ali vektorskih
celic, ki pripadajo isti coni oz. območju (zone input layer). Rezultat je vedno rastrski sloj
(output), ki prikazuje izbrana območja, cone (npr. občine) glede na vrednosti izhodiščnega
rastrskega sloja podatkov in glede na izbran statistični parameter (povprečje, standardni
odklon, mediano, najvišjo ali najmanjšo vrednost, najpogostejšo ali najredkejšo vrednost,
vsoto vseh vrednosti, razpon vrednosti ali glede na raznolikost vrednosti). Primer uporabe te
metode v nalogi je izračun povprečne gostote prebivalstva po četrtnih skupnostih MOL.
BUFFER (Analysis Tools – Proximity): široko uporabna metoda za analizo oddaljenosti, ki
ustvari pas oz. koridor določene širine, razdalje okoli izhodiščnega vektorskega podatkovnega
sloja (bodisi točke, linije ali poligona). Primer uporabe te metode v nalogi je prikaz
storitvenih območij izbranih javnih interesnih točk.
MULTIPLE RING BUFFER (Analysis Tools – Proximity): podobna metoda prejšnji (gl.
BUFFER) le da tukaj nastane več pasov, koridorjev na izbranih razdaljah okoli izhodiščnega
vektorskega podatkovnega sloja. Primer uporabe te metode v nalogi je prikaz časovne
oddaljenosti kolesarja od središča mesta.
UNION (Analysis Tools – Overlay): metoda prekrivanja vektorskih slojev, ki izračuna
območja geometrijskega združenja (unije) med izhodiščnimi podatkovnimi sloji. Rezultat
(output) je nov vektorski sloj, ki vsebuje skupna območja vseh izhodiščnih podatkovnih
slojev (input), in tudi vsa njihova posamezna (ne skupna) območja.
INTERSECT (Analysis Tools – Overlay): metoda prekrivanja vektorskih slojev, ki izračuna
območja geometrijskega preseka med izhodiščnimi podatkovnimi sloji. Rezultat je nov
vektorski sloj, ki vsebuje le območja ali dele območij, ki so skupni prav vsem izhodiščnim
podatkovnim slojem.
EXTRACT BY ATTRIBUTES (Spatial Analyst Tools – Extraction): metoda pretvorbe
rastrskega sloja glede na določeno logično poizvedbo (where clause), ki ustreza obliki formul
v SQL jeziku (npr. »value« > X). Rezultat je nov rastrski sloj, ki vsebuje vrednosti le tistih
celic, ki ustrezajo pogoju logične poizvedbe. Če analiziramo npr. gostoto prebivalstva nekega
območja je primer uporabe te metode prikaz le območij, ki imajo višjo gostote prebivalstva od
100 prebivalcev/km². Metoda pretvorbe rastrskega sloja je lahko vezana tudi na določene
oblike (Extract by Circle, Extract by Rectangle, Extract by Polygon) ali pa lokacije (Extract
by Points, Extract by Mask).
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DISSOLVE (Data Managment Tools – Generalization): klasifikacijska metoda združevanja
atributov vektorskega sloja podatkov (input) glede na poljubno izbrano lastnost podatkov
(dissolve field). Pri tem gre vedno za poenostavitev atributivne baze podatkov, pri čemer se
zmanjša število izhodiščnih atributov, prostorski obseg (in s tem natančnost) podatkov pa se
ne zmanjša. Primer uporabe te metode v nalogi je bila združitev različno dolgih vektorskih
odsekov istega vodotoka v en, enoten vodotok.
Navedba uporabljenih kartografskih metod:







Prikaz podatkov z ustreznimi simboli in barvami;
Prikaz in klasifikacija podatkov v ustrezne razrede;
Prikaz postajališč samopostrežnega sistema Bicike(LJ) z ustreznimi simboli;
Prikaz izbranih javnih interesnih točk z ustreznimi simboli;
Urejanje kart s programom ArcGIS;
Izdelava kartografskega modela s programom ArcGIS.

3.2.1. Izračun gostote prebivalstva za potrebe širitve sistema Bicike(LJ)
Prva analiza, ki sem jo opravil za potrebe raziskave, je bil izračun gostote prebivalstva na
celotnem območju Mestne občine Ljubljana za potrebe širitve sistema Bicike(LJ) in izračun
povprečne gostote prebivalstva MOL na gravitacijskih območjih obstoječih (v nadaljevanju
tudi novih) postajališč sistema Bicike(LJ). Delal sem z izvedenim rastrskim slojem podatkov
o številu prebivalcev po hišnih številkah (velikost celic 25 × 25 m, transverzalna Mercatorjeva
projekcija, Besselov referenčni elipsoid), ki se nanaša na leto 2014 in tako kar najbolje odraža
poselitveno sliko Mestne občine Ljubljana. Za izračun gostote prebivalstva sem uporabil
geoinformacijsko metodo POINT DENSITY (opis v poglavju 3.2.), gostoto prebivalstva
(število prebivalcev na km²) pa sem prikazal po razredih glede na naravne meje po Jenksovi
metodi. Za ta način sem se odločil, ker se mi je zdel za tovrsten prikaz najboljši, saj najbolje
pokaže velike razlike in skoke, ki jih imamo pri analizi gostote prebivalstva. Najbližjo od
meja razredov sem ročno izenačil s povprečno vrednostjo gostote prebivalstva za celotno
občino, saj je to reprezentativna vrednost pri določanju meje ob iskanju lokacij potencialnih
novih postajališč sistema Bicike(LJ). Tako je iz bilo iz rezultatov (Poglavje 4.1.) jasno vidno,
katera območja so nad- in katera podpovprečno gosto poseljena in tako primerna oz.
neprimerna za širitev sistema. Rezultate sem zaradi večje preglednosti zaokrožil na cela
števila. Nato sem na podlagi teh podatkov in sloja o četrtnih skupnostih MOL z metodo
ZONAL STATISTICS (Poglavje 3.2.) izračunal tudi povprečne (statistični parameter MEAN)
gostote prebivalstva (število prebivalcev/km²) po četrtnih skupnostih. Uporabo te metode sem
nadaljeval z izračunom gostote prebivalstva v gravitacijskih območjih (okolica premera 300
m okoli) vsakega od obstoječih postajališč sistema Bicike(LJ), s čimer sem pridobil
informativne podatke o obstoječem stanju povezanosti med gostoto prebivalstva in lokacijami
postajališč sistema. Enak izračun sem nato ponovil tudi v gravitacijskih območjih predlaganih
novih postajališč samopostrežnega sistema Bicike(LJ) (Preglednice 9–12).

3.2.2. Izračun časovne oddaljenosti kolesarja od središča mesta
Ena glavnih prednosti in lastnosti ljubljanskega sistema izposoje koles je brezplačnih 60
minut izposoje kolesa, zato sem si pri tej metodi določil zgornjo časovno omejitev 60 min, za
časovno enoto pa sem določil 5 minutne intervale. Časovne enote sem pretvoril v razdaljo na
podlagi povprečne hitrosti kolesarja. Za to sem uporabil podatek 15 km/h, kar je malo nižja
hitrost od običajne, a upoštevati moramo, da so kolesa sistema Bicike(LJ) malo težja in brez
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prestav. Izračunal sem, da kolesar v 5 minutah pri hitrosti 15 km/h prekolesari 1,25 km. Za
pretvorbe v programu ArcGIS sem tako uporabil SQL formulo: (časovna enota ÷ 5min) ×
1,25km. Ob tem naj na tem mestu povem, da pri analizi nisem upošteval upora reliefa ali
drugih ovir (npr. semaforjev, križišč, stavb, itd.) na poti kolesarjev, saj za to nisem pridobil
dovolj potrebnih podatkov, poleg tega pa sem presodil, da bo analiza kljub temu dovolj
reprezentativna in uporabna. Sploh če upoštevamo, da sta dinamika in hitrost kolesarske
vožnje zelo subjektivni spremenljivki (še precej bolj kot hoja), poleg tega pa sem za
povprečno hitrost kolesarja določil podpovprečno vrednost (15 km/h), ki pokaže časovno
reprezentativnejši rezultat. Po preračunu razdalj na časovne enote sem določil središče mesta,
za kar sem uporabil lokacijo Prešernov trg, saj gre za eno najbolj tranzitnih, dinamičnih in
prepoznavnih točk v mestu, kjer stoji tudi prvo postajališče sistema Bicike(LJ). Lokacija
spada po definiciji iz 3. člena odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine
Ljubljana – izvedbeni del (OPN MOL ID) v ožje mestno središče (Odlok o občinskem
podrobnem načrtu…, 2010, str. 11443). Na podlagi lokacije središča sem z metodo
MULTIPLE RING BUFFER (Poglavje 3.2.) in vnosom razdalj po večkratnikih osnovne
razdalje (1,25km) izračunal oddaljenost od središča mesta. Pri tem sem za maksimalno
razdaljo od središča vzel 30 minutno časovno enoto (7,5km) in ne 60 minutne (ki je v mojem
primeru torej celotno časovno območje), saj ni nujno, da je cilj vseh uporabnikov ožje mestno
središče. V tem primeru bo vožnja uporabnika trajala dlje kot 30 minut, a bo predvidoma
vseeno ostala v okviru brezplačnih 60 minut. V kolikor bi za maksimalno razdaljo od središča
mesta vzel 60 minutno časovno enoto bi sicer s tem v širitev sistema vključil skoraj celotno
področje Mestne občine Ljubljana (izpadla bi le najbolj robna, vzhodna območja občine v
četrtni skupnosti Sostro), a bi bili uporabniki s teh najbolj oddaljenih območij v
neenakopravnem položaju z ostalimi, saj bi morali za svoje poti dlje od ožjega središča mesta
prestopiti oz. zamenjati kolo, v kolikor ne bi želeli plačevati izposoje (prekoračiti brezplačnih
60 minut). Poleg tega bi bil tako razširjen sistem težje uresničljiv in vzdržen, saj bi bilo za
zagotovitev kriterija maksimalne razdalje med najbližjima sosednjima postajališčema (500m)
potrebno predvideti dvakrat več postajališč kot v tem primeru.

3.2.3. Določitev storitvenih območij izbranih javnih interesnih točk
Digitaliziranim izbranim javnim interesnim točkam sem v programu ArcGIS določil
pripadajoča storitvena območja, tako da sem izvedel analizo oddaljenosti z metodo BUFFER
(Poglavje 3.2.). Storitveno območje je območje, ki obdaja izbrane javne interesne točke in je
prebivalcem dostopno peš s sprejemljivo peš razdaljo. Sam sem to določil pri 300 metrih, saj
je to zračna razdalja, ki jo povprečen pešec (hitrost vsaj 3,6 km/h) prehodi v manj kot 5
minutah. S tem domnevam, da je to razdalja, ki jo večina še dojema kot za hojo sprejemljivo.
V primeru širitve sistema Bicike(LJ) pa je to razdalja, ki bi jo bil povprečen uporabnik
sistema Bicike(LJ) pripravljen prehoditi od novega postajališča Bicike(LJ) do svojega cilja oz.
izbrane interesne točke. Ta razdalja bi bila lahko tudi večja, saj v svetu ni splošne
sprejemljivo peš razdalje, a večjo razdaljo kot bi vzel, bolj bi zmanjšal veliko kolesarsko
prednost principa »od vrat do vrat«, s tem pa bi posledično zmanjšal tudi verjetnost, da bi si
npr. nek obiskovalec nakupovalnega središča za svojo pot izbral kolo Bicike(LJ). Po določitvi
storitvenih območij vsem izbranim skupinam interesnih točk (str. 42) sem z analizo
prekrivanja slojev z metodo UNION (Poglavje 3.2.) združil vse novo nastale sloje in dobil
nov sloj iz katerega so jasno razvidna različna skupna storitveno območja vseh izbranih
interesnih točk, v bližino katerih bi bilo smotrno postaviti nova postajališča sistema
Bicike(LJ).
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3.2.4. Opredelitev največje medsebojne zračne razdalje med postajališči
Ena od glavnih lastnosti oz. zakonitosti kolesarskega sistema Bicike(LJ) je pravilo, da je
največje razdalja do naslednjega najbližjega postajališča sistema med 300 in 500 metri. Ta
razpon so določili snovalci prvotne faze sistema Bicike(LJ) (Postajališča, 2012), odločitev pa
se navezuje na že uveljavljeno in predpisano največjo medsebojno razdaljo med podobnimi
sistemi v svetu (OBIS, 2011, str. 53). Sam sem se pri širitvi odločil za upoštevanje predpisane
višje, zgornje meje največje razdalje, torej približno 500 m, saj se razdalje z oddaljevanjem od
središča mesta povečujejo (redkejša poselitev, večji, širši prostor). Da sem dobil vpogled do
kam segajo območja do 500 m oddaljenosti od obstoječih postajališč sistema, sem najprej v
programu ArcGIS izvedel analizo oddaljenosti z metodo BUFFER (Poglavje 3.2.) v razponu
500 m na sloju obstoječih postajališč sistema Bicike(LJ). Sloj sem nato generaliziral z
ukazom DISSOLVE in dobil končen grafičen prikaz največje zračne oddaljenosti med
obstoječimi postajališči.
Z novo analizo oddaljenosti v razponu 500m zračne razdalje med novimi postajališči, ki sem
jih določil na podlagi skupne analize dejavnikov v prvi fazi večkriterijske geoinformacijske
analize širitve (Poglavje 4.4.), sem v drugi fazi določanja točnih lokacij novih postajališč
(Poglavje 4.6.1.) v programu ArcGIS grafično (optično) preveril, če je lokacija vseh novih
predlaganih postajališč ustrezna in ročno s procesom digitalizacije korigiral lokacijo
posameznih novih postajališč, kjer je bilo to potrebno ter dodal manjkajoča nova postajališča,
kjer je bila oddaljenost med najbližjima sosednjima postajališčema prevelika. Preveritev sem
opravil optično, tako da sem pregledal prekrivanja območij 500 metrske oddaljenosti od
lokacij vseh novih postajališč. Kjer je bilo posamezno novo postajališče znotraj meja, na meji
ali v neposredni bližini najbližjega 500m-območja drugega novega ali obstoječa postajališča
je bila medsebojna razdalja ustrezna in korekcija ni bila potrebna. To je bil eden od dveh
sekundarnih (orientacijskih) dejavnikov širitve sistema (Poglavje 3.4.), ki sem ga upošteval v
drugi fazi analitičnega določanje točnih lokacij novih postajališč. Ob tem sem v drugi fazi
poskušal upoštevati še prisotnost cestne infrastrukture v bližini lokacij potencialnih novih
postajališč (Poglavje 4.6.1).

3.2.5. Sinteza rezultatov analiz vseh primarnih dejavnikov širitve
Skupno analizo in primerjavo primarnih dejavnikov sem izvedel z metodo sinteze vseh
informacij o posameznih izbranih dejavnikih. Pri tem sem v programu ArcGIS uporabil
geoinformacijsko metodo prekrivanja slojev. Odločil sem se za vektorski način izpeljave te
metode s skupino ukazov pod imenom OVERLAY (Poglavje 3.2.). Najprej sem obravnaval
sloj gostote prebivalstva. Z metodo EXTRACT by ATTRIBUTES (Poglavje 3.2.) sem
izhodiščnemu sloju določil območje, kjer je po utemeljitvi iz analize gostote prebivalstva
(Poglavje 4.1.) še dovolj visoka gostota prebivalstva za upravičeno širitev sistema. Za atribut
zmanjšanja obsega primarnega sloja sem določil mejo 1019 prebivalcev/km², kar je enako
povprečni gostoti prebivalstva za območje Mestne občine Ljubljana (Slovenske občine v
številkah 2012, 2014). Pri tem sem ponovno dobil rastrski sloj podatkov (velikost celice rastra
– 25 × 25 m), ki sem ga reklasificiral v en podatkovni razred, saj me v tem koraku ne
zanimajo posamezne točke in območja, ampak celotno območje, kjer je gostoto prebivalstva
nadpovprečna ( >1018 prebivalcev/km²). Nato sem z metodo RASTER to POLYGON sloj
vektoriziral in dobil celotno ciljno območje nadpovprečne gostote, s katerim sem nadaljeval
analizo. Vse ciljne informacije prej analiziranih primarnih dejavnikov (sloj gostote
prebivalstva, sloj storitvenih območij vseh izbranih interesnih točk in sloj časovne dostopnosti
iz središča mesta) v vektorski obliki sem združil z metodo INTERSECT (Poglavje 3.2.). Kot
rezultat sem tako dobil nov sloj območij (poligonov), ki so presečišče enournega časovnega
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območja okoli središča mesta, območja nadpovprečne gostote prebivalstva (glede na MOL) in
območja, ki so del posameznih storitvenih območij izbranih javnih interesnih točk. Z drugimi
besedami sem dobil grafični izračun vseh potencialnih območij novih postajališč (Slika 30), ki
hkrati v skladu s pojmovnim modelom analize ustrezajo vsem zastavljenim primarnih
kriterijem širitve (visoka gostota prebivalstva, primerna oddaljenost od središča mesta, bližina
vsaj ene pomembnejše javne interesne točke).
Slika 23: Kartografski model določitve potencialnih območij novih postajališč
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3.3. Delovne predpostavke
Glavni pogoj za uspeh posameznega samopostrežnega sistema izposoje koles je v njegovi
smiselni in dobro premišljeni mreži postajališč. Postajališča morajo biti v osnovi postavljena
tam, kjer je velika koncentracija ljudi, oz. tam, kjer se tekom dneva pričakuje, giblje oz.
zadržuje veliko ljudi. Zato je pri zasnovi oz. širitvi omenjenih sistemov potrebno upoštevati
podatke o dnevnih pretokih in poteh prebivalcev določenega območja. Na tem mestu moram
poudariti, da je bila začetna faza sistema Bicike(LJ) precej dobro načrtovana, lokacije pa
premišljeno in pametno izbrane, kar se je nato odrazilo v veliki priljubljenosti in uporabnosti
sistema. Za podlago širitve sem si postavil nekaj delovnih predpostavk, na katerih je slonela
moja analiza in utemeljevanje predlaganih lokacij.











Uporabnik sistema ne želi dodatno plačevati prevoza s kolesi sistema Bicike(LJ)
( > 60 min). => časovni faktor
Največja medsebojna razdalja med dvema najbližjima postajališčema sistema ne sme biti
večja od 500 m (pravilo sistema Bicike(LJ) in splošno priporočilo načrtovalcev tovrstnih
sistemov). => faktor medsebojne razdalje
Bližje kot so različne javne interesne točke (izobraževalne ustanove, nakupovalna
središča, nastanitveni objekti, gospodarska središča, kulturne ustanove, športnorekreacijska območja, parki …), večje je število potencialnih dnevnih migrantov kot
uporabnikov kolesarskega sistema.
Večja kot je gostota prebivalstva v bližini predvidenega kolesarskega postajališča, večje
je število potencialnih uporabnikov sistema.
V kolikor želimo zmanjšati stopnjo motoriziranega prometa v mestu, je potrebno postaviti
postajališča v bližino večjih parkirišč, predvsem na obrobju mesta (t.i. sistem »Park and
Bike«, torej parkiraj in se odpelji s kolesom).
Predlog širitve se osredotoči predvsem na območja zunaj širšega središča Ljubljane,
medtem ko širše središče mesta, zaradi že obstoječe dobre pokritosti, ni predlog raziskave.
Širitev naj bo omejena na območje lastnice sistema, Mestne občine Ljubljana, saj sistem
Bicike(LJ) (zaenkrat še) ni medobčinski projekt.
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3.4. Pojmovni model
Za bolj nazorno argumentiranje lokacij novih postajališč samopostrežnega kolesarskega
sistema Bicike(LJ) sem si zamislil pojmovni model v podobi organigrama. Čeprav je ta tip
diagrama namenjen predvsem prikazu hierarhičnih odnosov med posameznimi pojavi oz.
elementi, pa sem ga jaz izbral zato, ker lahko z njim nazorno prikažem potek analize po
korakih od začetka do njenega cilja – določitve novih postajališč sistema Bicike(LJ). Kot
osnovo oceni širitve sistema Bicike(LJ) sem vzel naslednjih pet geografskih dejavnikov (v
nadaljevanju tudi kriterijev):
1.
2.
3.
4.
5.

Gostota prebivalstva.
Časovna oddaljenost od središča mesta.
Javne interesne točke.
Največja medsebojna razdalja med postajališči.
Prisotnost cestne infrastrukture.

Izbor teh kriterijev se navezuje na prej zasnovane delovne predpostavke (Poglavje 3.3.), v
veliki meri pa ga utemeljujeta »Vodič za načrtovanje izposoje koles« (ang. Bike Share
Planning Guide 9 ) ameriškega Inštituta za transport in razvojno politiko (ang. Institute for
Transportation & Development Policy, kratica ITDP) in svetovalni priročnik mednarodnega
projekta OBIS z naslovom »Optimizacija sistemov skupne uporabe koles v evropskih mestih«.
V okviru projekt OBIS (ang. Optimising Bike Sharing in European Cities10) je bila izvedena
najširša analiza 51 sistemov izposoje mestnih koles v 48 mestih in 10 državah Evrope
(Avstrija, Belgija, Češka, Francija, Nemčija, Italija, Poljska, Španija, Švedska in Velika
Britanija), projekt pa je bil financiran iz virov Evropske unije v okviru programa Intelligent
Energy Europe (IEE). Na podlagi teoretičnih del in praktičnih opažanj v okviru projekta so
predstavili dejavnike, ki vplivajo na sisteme izposoje mestnih koles ter podali nasvete in
priporočila pri načrtovanju, uvajanju in optimizaciji tovrstnih sistemov. Ugotovili so, »da sta
gostota gospodinjstev in delodajalcev na določenem območju ključna dejavnika
povpraševanja po prevozu na tem območju. Obstoječa kolesarska infrastruktura, splošna
kolesarska ozaveščenost in izkušnje prebivalstva z uporabo koles pa vplivajo na stopnjo
uporabe koles, posebej pa tudi na pripravljenost sprejetja in na uspeh projekta sistema
izposoje mestnih koles« (OBIS, 2011, str. 44–45). Poleg tega so zapisali, da » […] če je
sistem izposoje mestnih koles v glavnem namenjen podpori vsakodnevne mestne mobilnosti,
mora ustrezno pokriti stanovanjska območja, trgovska območja in trgovine, razna zanimiva
mesta, izobraževalne ustanove in druge lokacije dnevno potrebnih ali priljubljenih destinacij«
(OBIS, 2011, str. 51) V mojem primeru so to izbrane javne interesne točke. »[…] Število
postaj je odvisno od območja, ki ga pokriva sistem. Veliki sistemi, kot so Bicing v Barceloni,
Barclays Cycle Hire v Londonu ali Velib’ v Parizu, običajno razmeščajo postaje ne več kot
300 metrov narazen, to so razdalje, ki se jih zlahka premaga peš. Predpostavlja se, da večje
razdalje med postajami odvračajo uporabnike od uporabe sistemov izposoje mestnih koles kot
oblike vsakodnevne, rutinske mobilnosti« (OBIS, 2011, str. 53). Zato sem za širitev izbral
tudi dejavnik največje medsebojne razdalje med postajališči.

9

Vodič je prosto dostopen na spletnem naslovu:
https://go.itdp.org/display/live/The+Bike-Share+Planning+Guide
10
Priročnik je prosto na voljo v različnih jezikih na spletnem naslovu:
http://www.eaci-projects.eu/iee/page/Page.jsp?op=project_detail&prid=1790&side=downloadablefiles

41

Večkriterijsko geoinformacijsko analizo širitve sistema Bicike(LJ) sem razdelil na dva koraka
oz. dve fazi. V prvi fazi so pomembni trije osnovni oz. primarni dejavniki širitve, ki so
gostota prebivalstva, časovna oddaljenost od središča mesta in vpliv javnih interesnih točk.
Na podlagi skupne geoinformacijske analize teh treh primarnih dejavnikov (metoda je opisana
pod podpoglavjem 3.2.5., rezultati analize pa so predstavljeni v poglavju 4.5) sem računsko
določil potencialna območja novih postajališč sistema Bicike(LJ) v Mestni občini Ljubljana
(izvzemši širše mestno središče Ljubljane). Nato je sledila druga faza analize, kjer sem na
podlagi teh potencialnih območij ob upoštevanju dveh sekundarnih (orientacijskih)
dejavnikov – prisotnosti cestne infrastrukture in največje medsebojne razdalje med novimi in
novimi ter obstoječimi postajališči sistema – ročno digitaliziral mikrolokacije potencialnih
novih postajališč sistema Bicike(LJ) (Poglavje 4.6.).
Slika 24: Poenostavljen pojmovni model širitve sistema Bicike(LJ), Ljubljana, 2014
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4. ANALITIČNO DOLOČANJE LOKACIJ POTENCIALNIH
NOVIH POSTAJALIŠČ SISTEMA BICIKE(LJ)
4.1. Dejavnik gostote prebivalstva
Po pripravi podatkov za analize (Poglavje 3.1.) je bila prva analiza, ki sem jo naredil, analiza
dejavnika gostote prebivalstva, ki je eden od primarnih dejavnikov moje ocene širitve sistema
Bicike(LJ). Po izračunu gostote prebivalstva po metodi opisani v poglavju 3.2.1 sem izdelal
karto (Slika 25), ki prikazuje grafično povezavo med gostoto prebivalstva in obstoječimi
postajališči sistema Bicike(LJ), za večjo informativnost in preglednost karte pa sem dodal še
sloja meja četrtnih skupnosti in Mestne občine Ljubljana. Iz karte je tako lepo razvidno, kje bi,
glede na veliko gostoto prebivalstva v Ljubljani, še lahko postavili postajališča. Ugotovil sem,
da manjka še kakšno postajališče v Šiški, ki je ena najgosteje poseljenih četrtnih skupnosti v
MOL (Preglednica 7). Manjkajo tudi postajališča v gosto poseljenih ljubljanskih soseskah, npr.
v Štepanjskem naselju, Fužinah, Savskem naselju, Zeleni jami in na Vodmatu. V drugo
skupino potencialnih novih območij bi uvrstil četrtne skupnosti, ki sicer že imajo vsaj eno
postajališče, a bi, glede na gostoto poselitve, lahko imeli še kakšno. To so ČS Dravlje, ČS Vič,
ČS Rožnik (Rožna dolina), ČS Trnovo in ČS Bežigrad (območje ob obvoznici). Pod tretjo
skupino lokacij, kamor bi, glede na analizo dejavnika gostote prebivalcev, še bilo smiselno
umestiti vsaj eno postajališče sistema Bicike(LJ), pa bi uvrstil še četrtne skupnosti (ČS), ki
trenutno nimajo nobenega postajališča. To so ČS Rudnik, ČS Posavje, ČS Črnuče, ČS Polje in
ČS Šentvid. Na podlagi dejavnika gostote prebivalstva bi torej izločil le najredkeje poseljeni
četrtni skupnosti Sostro in Šmarna gora, saj je v ti dveh četrtnih skupnostih potencial prijave
novih uporabnikov najmanjši. Pri analizi tega dejavnika sem izračunal tudi gostoto
prebivalstva na gravitacijskih območjih (okolici premera 300 m okoli) vsakega od obstoječih
postajališč sistema Bicike(LJ), s čimer sem pridobil informativne podatke o obstoječem stanju
povezanosti med gostoto prebivalstva in lokacijami postajališč sistema. Ugotovil sem, da je
povprečna gostota prebivalstva na gravitacijskih območjih obstoječih postajališč 7621
prebivalcev/km², največja je povprečna gostota prebivalstva v gravitacijskem območju
Bicike(LJ) postajališča »Masarykova DDC« – 8632 preb/km², najmanjša pa je povprečna
gostota na območju najnovejšega postajališča »BTC City – Atlantis« – 2254 preb/km²
(Preglednica 8). Na tem mestu naj dodam, da bi bili rezultati še boljši in bolj realistični, če bi
lahko pridobil podatke o številu zaposlenih na gravitacijskih območjih obstoječih postajališč.
Relativno visoke vrednosti so pričakovane, saj se večina trenutnih postajališč sistema
Bicike(LJ) nahaja v četrtnih skupnostih Center in Bežigrad, ki spadata med najbolj naseljene
četrtne skupnosti MOL. Predmet širitve sistema Bicike(LJ) so nasprotno druge, v povprečju
ne tako gosto naseljene četrtne skupnosti MOL (z izjemo ČŠ Moste in ČŠ Šiška), zato
povprečne vrednosti gostote na gravitacijskih območjih obstoječih postajališč za raziskavo ne
morejo biti povsem relevantne. Za reprezentativno vrednost pri določanju meje ob iskanju
lokacij potencialnih novih postajališč sistema Bicike(LJ) sem zato določil povprečno vrednost
gostote prebivalstva za celotno Mestno občino Ljubljana, ki je leta 2012 (zadnji podatki)
znašala 1019 prebivalcev/km² (Slovenske občine v številkah 2012, 2014). Tako lahko
utemeljim, da so za širitev sistema Bicike(LJ) primerna in upravičena le območja znotraj
Mestne občine Ljubljana, ki imajo nadpovprečno gostoto prebivalstva. Na karti (Slika 25), ki
prikazuje grafično povezavo med gostoto prebivalstva in obstoječimi postajališči sistema
Bicike(LJ) so ta območja nazorna prikazana s toplimi barvnimi odtenki, saj je meja med
drugim in tretjim razredom prikaza gostote prebivalstva hkrati povprečna vrednost gostote
prebivalstva MOL.
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Preglednica 7: Povprečna gostota prebivalstva po četrtnih skupnostih Mestne občine
Ljubljana za leto 2014
ČETRTNE SKUPNOSTI
MOL

POVPREČNA GOSTOTA PREBIVALSTVA
(število prebivalcev/km²)

Sostro
Šmarna gora
Črnuče
Rudnik
Polje
Šentvid
Vič
Posavje
Dravlje
Golovec
Rožnik
Jarše
Trnovo
Bežigrad
Šiška
Moste
Center

84
384
692
740
819
1056
1171
1357
1543
1755
1814
2156
2227
4777
4862
5375
5968

Vir podatkov: Gostota prebivalcev, 2014.
Slika 25: Obstoječa postajališča sistema Bicike(LJ) in gostota prebivalstva v Mestni občini
Ljubljana
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Preglednica 8: Povprečna gostota prebivalstva v gravitacijskih območjih (okolica premera 300
m okoli) obstoječih postajališč sistema Bicike(LJ)
Zap.
število
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Ime postajališča
Prešernov trg Petkovškovo nabrežje
Pogačarjev trg - tržnica
Kongresni trg - Šubičeva ulica
Cankarjeva ul. - Nama
Breg
Grudnovo nabrežje Karlovška c.
Miklošičev park
Bavarski dvor
Trg OF - Kolodvorska ul.
Masarykova DDC
Vilharjeva cesta
Park Navje - Železna cesta
Trg MBD
Parkirišče NUK 2 - FF
Ambrožev trg
GH Šentpeter - Njegoševa c.
Ilirska ulica
Tržaška c. - Ilirija
Tivoli
Stara Cerkev
Kino Šiška
Špica
Barjanska c. Center starejših Trnovo
Zaloška c. - Grablovičeva c.
Tržnica Moste
Rožna dolina - Škrabčeva ul.
Dunajska c. - PS Petrol
Plečnikov stadion
Dunajska c. - PS Mercator
Vojkova c. - Božičeva c.
Športni center Stožice
Koprska ulica
Mercator center Šiška
Citypark
BTC City - Dvorana A
BTC City – Atlantis

Število
ključavnic

Povprečna gostota
prebivalstva v gravitacijskem
območju postajališča
(število prebivalcev/km²)

20

6825

18
20
23
20

7442
6273
5609
6708

18

6161

18
22
26
18
20
20
16
20
18
24
18
20
20
14
26
18

6687
6260
8104
8632
8604
7559
6205
6022
7380
7182
6114
4632
5125
7621
4779
5986

20

6930

16
21
18
20
18
18
22
26
8
22
20
20
20

7087
4342
7610
7145
6030
4633
4140
2858
4031
6572
2971
3619
2254

Vir podatkov: Gostota prebivalcev, 2014.
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4.2. Dejavnik časovne oddaljenosti
Raziskavo sem nadaljeval z analizo časovne oddaljenosti od središča mesta, saj je to moj
naslednji primarni dejavnik širitve. Ena glavnih prednosti in lastnosti ljubljanskega sistema
izposoje koles je brezplačnih 60 minut izposoje kolesa, zato sem si za analizo določil zgornjo
časovno omejitev 60 min, za časovno enoto pa sem določil 5 minutne intervale. Pri tem sem
za polmer maksimalne razdalje od središča vzel 30-minutno časovno enoto in ne 60-minutne
(ki je v mojem primeru torej premer), saj ni nujno, da je cilj vseh uporabnikov ravno mestno
središče. 30-minutna časovna oddaljenost kolesarja ustreza, glede na izračun časovne
oddaljenosti od središča mesta po metodi opisani v poglavju 3.2.2, razdalji 7,5 km. Naredil
sem karto (Slika 26), iz katere lahko razberemo, kolikšna površina Mestne občine Ljubljane je
približno zajeta v roku brezplačnih 60 minut izposoje kolesa. Jasno se vidi, da sta le četrtni
skupnosti Sostro in Šmarna gora skoraj v celoti izvzeti iz tega časovnega okvira, četrtni
skupnosti Polje in Šentvid sta približno polovično pokriti, vse ostale četrtne skupnosti pa so
skoraj ali povsem v celoti zajete v tem časovnem okviru. Z geometrijskim izračunom v
programu ArcGIS sem ugotovil, da je na območju enourne dostopnosti zajetih 176,71 km²
površine občine, kar je malo več kot 64 % celotne površine MOL. Za orientacijo, kako daleč
so postavljena sedanja postajališča, sem na karto dodal tudi mrežo obstoječih postajališč
sistema Bicike(LJ). Analiza tega dejavnika dokazuje, da je širitev z vidika časovne
oddaljenosti povsem smiselna in upravičena ter da za to obstaja še veliko manevrskega
prostora. Vsa trenutna postajališča (z izjemo tistega pri Mercator centru Šiška) so v okviru 30minutnega (polovica brezplačnega časa) časovnega območja, večina postajališč sistema pa je
znotraj območja 20-minutne dostopnosti.
Slika 26: Časovna oddaljenost kolesarja od središča mesta na območju MOL in sedanja mreža
postajališč sistema Bicike(LJ)
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4.3. Dejavnik vpliva javnih interesnih točk
Naslednji dejavnik, ki sem ga glede na svoj model širitve upošteval, je vpliv nekaterih javnih
interesnih točk mesta na uporabo sistema izposoje koles Bicike(LJ). Ta dejavnik sem izbral,
ker menim, da so lokacije interesnih točk v določenem mestu eden ključnih faktorjev, ki jih
moramo upoštevati pri načrtovanju in upravljanju prometa, pod čigar okrilje seveda spadajo
tudi sistemi izposoje mestnih koles, kakršen je sistem Bicike(LJ). Interesne točke delujejo kot
nekakšni magneti, t. i. pull dejavniki, ki vsakodnevno ali občasno privabljajo in sprejemajo
prebivalce mest ter s tem neposredno vplivajo na prometne poti in tokove prebivalcev v mestu.
Pri svojem predlogu širitve sistema Bicike(LJ) sem se osredotočil na interesne točke izven
širšega središča Ljubljane, saj je le-to že dobro pokrito z dosedanjimi postajališči in tako ni
predmet raziskave. Za svojo analizo sem po tehtnem premisleku izbral naslednjih 8 skupin
javnih interesnih točk v Ljubljani:









Nastanitveni objekti.
Nakupovalna središča.
Izobraževalne ustanove.
Gospodarska središča.
Športno rekreacijska območja.
Parkirišča P+R.
Knjižnice.
Ostalo.

Nastanitvene objekte sem vključil v analizo, ker se v njih več ali manj stalno nahaja večje
število ljudi, ki praviloma nimajo lastnega prevoznega sredstva in so tako odvisni izključno
od javnega prevoza v mestu. Tako se postavitev postaje v bližino nekega hotela izkaže za
odlično idejo in rešitev oz. dopolnilo prevozu njegovih obiskovalcev. Velika nakupovalna
središča privabljajo veliko in najširši krog ljudi, zato so logična izbira. Skeptiki bi izpostavili
problem prostora za nakupljeno blago, a v resnici veliko kupcev sploh ne kupi toliko blaga, da
ga ne bi mogli pospraviti v npr. kolesarsko košaro koles Bicike(LJ). Poleg tega se pojavlja
tudi možnost vožnje s kolesom med samimi trgovskimi poslopji po večjih nakupovalnih
središčih. Eden takšnih »podsistemov« je bil vzpostavljen ravno letos poleti, ko so v
nakupovalnem središču BTC City postavili tri nova postajališča, eno pri središču Citypark,
drugo pri Hali A in tretje pred vodnim mestom Atlantis. Za vzpostavitev podobnega
»podsistema« je v Ljubljani primerno tudi nakupovalno središče na območju Rudnika, ki je
tudi precej obsežno, zato je pešačenje iz enega konca na drugega lahko za marsikoga naporno
in zamudno. Prestavljanje z avtomobilom je zaradi vsakokratnega iskanja novega parkirnega
mesta in spremljajoče gneče neekonomično in časovno zamudno, kolo pa se pri tem ponuja
kot alternativna rešitev, zato sem pri širitvi tudi na primeru NS Rudnik določil več manjših
postajališč, eno postajališče tako med trgovinama OBI in Bauhaus, drugo med restavracijo
McDonald's in trgovino Rutar in tretje med trgovinama E.Leclerc in Supernova. V takšnih
primerih se ponuja tudi priložnost, da bi tovrstne sisteme na območju nakupovalnih središč
financirale njihove uprave, za katere ta znesek glede na njihove prihodke in učinke
vzpostavitve tovrstnega podsistema ne bi bil prevelik, poleg tega pa bi si uprave s tem
naredile tudi lepo uslugo pri promociji varovanja okolja in krepitvi družbene odgovornosti
(skladno npr. z zeleno misijo središča BTC City11).

11

Več o zeleni misiji BTC City na naslednjem naslovu: http://eko-btc.si/misija_zeleno/o_misiji_zeleno/
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Tretja skupina interesnih točk, ki sem jo izbral, so izobraževalne ustanove. Pri tem sem
izločil osnovne šole, saj je uporaba sistema Bicike(LJ) prepovedana mlajšim od 14 let
(Splošni pogoji dostopa in uporabe…, 2011). Tako sem v analizo vključil srednje šole, višje
šole in visoke šole oz. fakultete (tako javne kot zasebne), ki imajo svoje prostore izven
mestnega središča. Izobraževalne ustanove so interesne točke po meri sistema Bicike(LJ), saj
so dijaki in študentje ena glavnih ciljih skupin sistemov izposoje koles po svetu. Tudi v
Ljubljani je, kot že omenjeno, temu tako, kar je po eni strani tudi logično, saj večina dijakov
nima lastnega prevoznega sredstva, študentje pa si sedaj v času krize tudi ne morejo privoščiti
vsakodnevne vožnje z avtomobilom. Potem sem v analizo vključil tudi vsa večja
gospodarska središča v MOL, saj je na teh območjih velika koncentracija podjetij, s tem pa
tudi veliko delavcev, ki bi lahko bili potencialni uporabniki sistema Bicike(LJ). Vedno več
podjetij se danes zaveda okoljskih problemov, ki jih povzroča avtomobilski promet, zato na
različne načine informirajo in spodbujajo svoje zaposlene k spremembi miselnosti in svoje
mobilnosti. Ena od ponujenih rešitev bi lahko bila samopostrežna izposoja koles. Tudi
različna športno rekreacijska območja več ali manj redno privabljajo veliko ljudi, ki se
morajo do njih nekako pripeljati. Na nekaterih območjih ni dovolj velikih parkirišč, da bi se
vsi pripeljali z avtomobili, večina pa je tudi precej oddaljena od postajališč mestnega
potniškega prometa. Tako se spet ponudi možnost prihoda s kolesom, ki za športnika ne bi
smela biti problem. Naslednja skupina, ki sem jo izbral za analizo, so mestne knjižnice izven
središča mesta. Knjižnice so pomemben kulturni prostor in stičišča lokalne skupnosti, poleg
tega pa so velikokrat locirane v istih prostorih kot je npr. sedež četrtne skupnosti, dnevni
center za starejše ali mlade ali pa kjer so sedeži različnih društev. To danes niso več le
prostori, kamor si pridejo člani izposodit oz. vrnit določeno knjigo, ampak so tudi prostori za
preživljanje prostega časa, za učenje in za udeležbo na različnih javnih in brezplačnih
dogodkih, ki so namenjeni prav vsem prebivalcem, ne le članom knjižnice. Tako je letno
povprečno v različnih enotah Mestne knjižnice Ljubljana (MKL) okoli 2000 različnih
dogodkov, od literarnih večerov, bralnih skupin, predavanj, filmskih projekcij do delavnic,
predstav in jezikovnih tečajev. Po besedah direktorice te knjižnice Jelke Gazvoda je
pravzaprav že sam prostor storitev, njihov cilj pa je zanimivo, »[…] da bi bile knjižnice za
občane tako imenovani tretji prostor, kamor gredo, kadar niso v službi ali doma« (Valenčič,
2014). Pomenljivo dodaja še: »Pravi pomen splošnih knjižnic kot ene najboljših javnih služb
v državi potrjuje tudi to, da se ljudem zdijo same po sebi umevne – dokler jih ne poskusiš
zapreti« (ibid.).
Naslednjo skupino izbranih javnih interesnih točk predstavljajo parkirišča P+R. Dosedaj ima
Ljubljana le 3 tovrstna bolj ali manj uspešna parkirišča – P+R Dolgi most, P+R Stožice, P+R
Studenec. V občinskem prostorskem načrtu pa ima predvideno vzpostavitev še 8 tovrstnih
parkirišč na obrobju mesta, večinoma ob ali blizu obvoznice. Čeprav tovrsten koncept ang.
»Park and Ride« temelji na povezavi parkirišč in postajališč javnega potniškega prometa
(bodisi železnice, avtobusa, tramvaja ali kombinacije le teh), pa se v zadnjem času v tujini
obenem uveljavlja tudi koncept ang. »Park and Bike« (P+B). Gre za to, da se uporabnik do
parkirišča na obrobju mesta pripelje z avtomobilom, nato pa svojo pot proti središču mesta
nadaljuje s kolesom, ki si ga izposodi na postajališču samopostrežnega kolesarskega sistema,
ki je seveda locirano nekje v bližini parkirišča. Tovrsten koncept je odlično dopolnilo sicer
dobremu osnovnemu konceptu P+R. Tako si lahko v primeru, da bi morali dalj časa čakati na
odhod avtobusa oz. vlaka, izposodimo kolo ali pa kombiniramo uporabo, npr. v primeru dežja
nadaljujemo pot proti središču z avtobusom, v primeru lepega vremena pa se raje uporabimo
kolo in hkrati nekaj naredimo tudi za svoje telo. Ker so skoraj vsa načrtovana ljubljanska P+R
parkirišča znotraj 30-minutne časovne oddaljenosti kolesarja od središča mesta (malo izstopa
le P+R Stanežiče, ki je od središča oddaljeno približno 35 minut vožnje s kolesom), sem
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skoraj na vseh predvidenih lokacijah predlagal tudi postajališče kolesarskega sistema
Bicike(LJ) (izločil sem le kot rečeno P+R Stanežiče in P+R Zadobrova ter P+R Bizovik, ker
sta ti dve parkirišči predvideno skoraj povsem na samem ob avtocestnem izvozu, v bližnji
okolici je gostota prebivalstva precej podpovprečna, blizu pa ni niti kakšne pomembnejše
interesne točke. Poleg tega bi imel z morebitno umestitvijo novega postajališča v to okolico
problem tudi z največjo medsebojno razdaljo med postajališči). Na ta način sem tudi zamejil
območje širitve sistema, saj so novo predvidena postajališča na parkiriščih P+R tudi zadnja v
smeri izven mesta (Slika 27). Iz analize sem namenoma izpustil parkirišče P+R Stožice, saj je
v neposredni bližini tega parkirišča že obstoječe postajališče kolesarskega sistema Bicike(LJ).
Slika 27: Karta načrtovanih in obstoječih parkirišč P+R ter časovna oddaljenost kolesarja od
središča mesta na območju MOL

Druge izbrane javne interesne točke, ki niso sodile v nobene od zgoraj opisanih skupin sem
uvrstil v skupino ostalo. Gre za specifične širši javnosti zanimive interesne točke izven
središča mesta, kot so npr.: kinocenter Kolosej, živalski vrt, centralno pokopališče Žale,
Šmartinski park, Koseški bajer itd. Morda kdo pogreša še kakšno od skupin interesnih točk, ki
bi jo morda še lahko vključil, a za reprezentativno analizo je bil po mojem mnenju tovrsten
izbor zadosten in dovolj obsežen. Naj ob tem dodam še utemeljitvi, zakaj v izbor nisem uvrstil
npr. avtobusnih postajališč LPP ali bolnišnic oz. zdravstvenih domov. Postajališč LPP med
izbrane javne interesne točke nisem uvrstil, ker kolesa Bicike(LJ) niso zložljiva in s tem
primerna za transport na avtobusih, poleg tega pa po mojem prepričanju obstaja premajhna
verjetnost, da bi nekdo na svoji poti do središča mesta najprej koristil izposojeno mestno kolo,
nato pa še avtobus (oz. obratno), saj menim, da je samo mesto Ljubljana za kaj takega
premajhno (temu delno pritrjuje tudi analiza dejavnika časovne oddaljenosti, poglavje 4.2.).
Po mojem mnenju se želi uporabnik, ko je enkrat na avtobusu, z njim pripeljati do cilja ali
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središča mesta (kjer pa nato za morebitno nadaljevanje poti že ima na voljo samopostrežno
izposojo koles) oz. mu, če začne pot na kolesu, ni v interesu prestopiti na avtobus, saj bo
hitreje in ceneje v središče Ljubljane prišel s kolesom. Moja utemeljitev velja za prebivalce
Mestne občine Ljubljana, na območju katere tudi deluje kolesarski sistem Bicike(LJ).
Utemeljitev, zakaj nisem pri analizi upošteval še lokacij bolnišnic oz. zdravstvenih domov, pa
temelji na moji predpostavki, da velik del obiskovalcev zdravstvenih institucij takrat ni
pripravljen kolesariti (velikokrat ravno zaradi zdravstvenih težav, zaradi katerih se odpravi
proti zdravstvenemu domu oz. bolnišnici). Ob tem je vredno dodati, da je osrednje
zdravstveno središče v centru mesta ob Zaloški že dosegljivo s kolesom Bicike(LJ).
Zaradi specifičnosti analize (predmet raziskave so skupine precej različnih javnih interesnih
točk, prostorsko omejenih le na okolico izven širšega središča mesta) sem vse izbrane javne
interesne točke ročno digitaliziral, saj sem precenil, da bo to hitreje in manj problematično kot
iskanje vseh potrebnih prostorskih podatkov na spletu. Vsaki posamezni interesni točki sem
določil svoje ime in naslov oz. podatek o lokaciji, v kolikor točka ni vezana na posamezen
naslov (primer Koseški bajer). Tako sem dobil 8 atributivnih baz podatkov vsake od
izbranih skupin javnih interesnih točk, katerih skupen seznam je priložen diplomski nalogi
(Priloga 1). Pri digitalizaciji na osnovno kartografsko podlago (DTK Ljubljane, 1 : 25 000)
sem si pomagal z novejšim spletnim zemljevidom Najdi.si za določitev lokacij, pri iskanju
točnih naslovov in seznamov interesnih točk pa z različnimi z njimi povezanimi spletnimi
stranmi. Pri nastanitvenih objektih sem si tako pomagal s turistično spletno stranjo Ljubljane,
Visit Ljubljana 12 ter Študentskega doma Ljubljane 13 , pri izobraževalnih ustanovah sem
podatke pridobil s spletnih strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport 14 (seznam
srednjih šol, seznam dijaških domov in seznam višjih strokovnih šol) ter Ministrstva za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo (seznam visokošolskih zavodov). Pri digitalizaciji knjižnic mi
je prav prišel zemljevid na strani Mestne knjižnice Ljubljana 15 , pri športno rekreacijskih
območjih pa sem uporabil tabelarične podatke o športni infrastrukturi po občinah Ministrstva
za izobraževanje, znanost in šport ter podatke o objektih s spletne strani javnega zavoda Šport
Ljubljana 16 . Pri digitalizaciji gospodarskih središč sem si pomagal s kartami iz članka
»Analiza gospodarskih središč v Ljubljani«17 dr. Marjana Ravbarja in dr. Davida Boleta z
geografskega inštituta Antona Melika. Pri digitalizaciji bodočih parkirišč P+R v MOL pa sem
se naslonil na strateški del občinskega prostorskega načrta MOL (OPN MOL) in njihovo
Karto 10 o bodočem razvoju javnega potniškega prometa v Ljubljani18 ter na podatke projekta
Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) z naslovom »Mreža P+R
zbirnih središč v LUR«19, na čemer delno tudi temelji prej omenjeni OPN MOL.

12

URL: http://www.visitljubljana.com/si/nastanitev/
URL: http://www.stud-dom-lj.si/
14
URL:
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/
15
URL: http://www.mklj.si/nase-knjiznice
16
URL: http://www.sport-ljubljana.si/vsi-objekti/
17
URL: http://giam2.zrc-sazu.si/sl/programi-in-projekti/analiza-gospodarskih-sredi%C5%A1%C4%8D-vljubljani#v
18
URL: https://urbanizem.ljubljana.si/index3/files/OPN_MOL_SD_10_jpp.jpg
19
URL: http://www.catch-mr.eu/public/DB_Data/files/Downloads/6_Matej_Gojcic_Park_and_ride.pdf
13
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Slika 28: Karta vseh za raziskavo izbranih večjih javnih interesnih točk izven širšega središča
Ljubljane

Po določitvi storitvenih območij vsem izbranim skupinam interesnih točk po metodi opisani v
poglavju 3.2.3, sem izdelal karto (Slika 29), na katero sem vključil tudi obstoječa postajališča
sistema in njihova gravitacijska območja (okolica premera 300 m okoli vsakega od
postajališč). Ta sem določil enako kot storitvena območja izbranih interesnih točk (Poglavje
3.2.3.). Iz karte (Slika 29) se tako lepo razloči, do kam segajo gravitacijska območja
obstoječih postajališč in kje se ta območja že prekrivajo s katerim od storitvenih območij
izbranih javnih interesnih točk. V tem primeru so ta območja že sedaj dosegljiva z obstoječimi
postajališči in v procesu določanja novih postajališč niso bila zajeta. Ugotovil sem, da so
storitvena območja okoli nakupovalnega središča Mercator center Ljubljana (ČS Dravlje) in
nakupovalnega središča BTC City (ČŠ Jarše) kot ena redkih izven središča (v nalogi že
omenjena kot izjema) že dosegljiva z obstoječimi nazadnje postavljenimi postajališči sistema
Bicike(LJ). Do delne dosegljivosti območij izbranih interesnih točk prihaja tudi ponekod
drugod, v malce večjem obsegu pa še na začetku Dolenjske ceste (pri Strelišču), na vrhu
Rožne doline pri parku Tivoli in v okolici Kina Šiška ob Celovški cesti. Za večja storitvena
območja javnih interesnih točk, ki trenutno niso dosegljiva s postajališči sistema Bicike(LJ),
se izkažejo območja na Brdu (okolica Tehnološkega parka), v Rožni dolini (fakultetno
središče in študentsko naselje), na Viču (okolica Športnega parka Svoboda), na Kodeljevem, v
Novih Fužinah, v Savskem naselju, v Šiški (območje Litostroja), v Kosezah, v Črnučah in v
Šentvidu.
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Slika 29: Skupna storitvena območja vseh izbranih javnih interesnih točk in gravitacijska
območja obstoječih Bicike(LJ) postajališč
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4.4. Skupna analiza primarnih dejavnikov širitve
Do sedaj sem predstavil in analiziral vsak posamezni primarni dejavnik širitve, zadnji in
ključni korak raziskave pa je primerjava in skupna analiza vseh zajetih primarnih dejavnikov
širitve sistema. Cilj analize je bil poiskati območja, kjer sta teža in vpliv izbranih primarnih
geografskih dejavnikov enakovredno zastopana. Zanimalo me je torej, kje so skupna območja,
presečišča vseh ugodnih območij posameznih primarnih analiziranih dejavnikov širitve
(dejavnika gostote prebivalstva, dejavnika časovne oddaljenosti in dejavnika vpliva javnih
interesnih točk), saj so ta območja hkrati tudi območja potencialnih novih postajališč sistema
Bicike(LJ), ker so izpolnjeni vsi trije primarni kriteriji širitve sistema. To analizo sem izvedel
z metodo sinteze informacij o posameznih prej analiziranih dejavnikih (Poglavje 3.2.5. in
Slika 23), rezultat so presečiščna območja, kjer je gostota prebivalstva glede na območje
občine nadpovprečna, kjer je časovna oddaljenost od središča mesta znotraj 30-minutne
časovne dostopnosti in kjer so storitvena območja izbranih javnih interesnih točk. Iz naslednje
karte (Slika 30) so torej razvidna vsa potencialna območja novih postajališč, ki ustrezajo
osnovnim trem v raziskavi preučenim kriterijem (visoka gostota prebivalstva, primerna
oddaljenost od središča mesta, bližina vsaj ene pomembnejše javne interesne točke). Ugotovil
sem, da je največ potencialnih območij novih postajališč v četrtnih skupnostih Rožnik in
Šiška. Nekaj manj, a še vedno precej potencialnih območij imajo četrtne skupnosti Vič,
Trnovo, Dravlje, Rudnik, Moste, Posavje in Črnuče. Nekaj potencialnih območij imajo še
četrtne skupnosti Golovec, Šentvid, Polje, Jarše (že sedaj 3 postajališča) in Bežigrad (že sedaj
sedem postajališč), medtem ko v četrtnih skupnostih Šmarna gora in Sostro, upoštevajoč
osnovne kriterije širitve sistema, praktično ni potencialnih območij novih postajališč sistema
Bicike(LJ). Prav tako analiza razumljivo ni pokazala potencialnih lokacij v četrtni skupnosti
Center (z izjemo območja Gornjih Poljan in dela parka Tivoli na meji s ČŠ Rožnik), saj ta
četrtna skupnost edina skoraj v celoti ni bila predmet raziskave širitve.
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Slika 30: Karta potencialnih območij novih postajališč, ki ustrezajo v raziskavi zajetim
primarnim dejavnikom širitve
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4.5. Sekundarni dejavnik največje medsebojne razdalje
Dejavnik največje medsebojne razdalje med postajališči je sekundarni dejavnik modela širitve
sistema Bicike(LJ). To je pravilo oz. zakonitost sistema Bicike(LJ), ki sem jo želel upoštevati
pri širitvi, hkrati pa je tudi dober orientacijski dejavnik za zagotovitev pravilne razporeditve in
gostote postajališč koles znotraj sistema. Za delovanje vsakega sistema izposoje koles je
namreč pomembna njegova razporeditev postajališč, ki ne smejo biti postavljena predaleč
narazen in hkrati tudi ne preveč skupaj. Načrtovalci ljubljanskega kolesarskega sistema
Bicike(LJ) so presodili, da je optimalna razdalja med postajališči med 300 in 500 metri zračne
razdalje, zato je v tem razponu praviloma tudi največja razdalja med ljubljanskimi postajališči
(večje izjeme so zaenkrat postajališče pri Mercator centru v Dravljah, tri postajališča na
območju NS BTC City in postajališče na Koprski ulici pri podjetju Europlakat, d.o.o)
(Postajališča, 2012). Ta razdalja je za kolo relativno majhna, a pri tovrstni izposoji koles se
občasno primeri, da na prvotno izbranem postajališču uporabnik ne dobi prostega kolesa.
Tako mu ostane možnost počakati, da morda kdo drug v kratkem na tistem postajališču vrne
kolo ali pa da se odpravi k naslednjemu najbližjemu postajališču (bolj verjetno in pogosto). V
takšnih primerih se ob praviloma slabi volji pozna vsak meter nepredvidene hoje, zato je bolje,
da postajališča niso locirana preveč narazen in je v tem kontekstu ta razdalja prava. Pri širitvi
sem se odločil za upoštevanje predpisane višje, zgornje meje največje razdalje, torej približno
500 m, saj se razdalje z oddaljevanjem od središča mesta povečujejo (redkejša poselitev, večji,
širši prostor). Najprej sem opredelil največjo medsebojno razdaljo med najbližjimi
obstoječimi postajališči (podroben opis metode v poglavju 3.2.4) in izdelal pripadajočo karto
(Slika 31), s katere je razvidno, do kam segajo območja do 500 m oddaljenosti od obstoječih
postajališč sistema. Za raziskavo so pomembna območja, ki so robna in tista, ki se v celoti ne
prekrivajo z ostalimi območji (v tem primeru so to tri območja, eno v Dravljah pri
postajališču Mercator center Šiška, drugo na Viču pri postajališču Koprska in tretje v okolici
postajališč BTC City – Atlantis, BTC City – Hala A in Citypark), ter seveda vsa območja
MOL izven teh posameznih območij največje medsebojne razdalje med postajališči. Robna od
teh posameznih območij so tista, ki določajo, kam postaviti predlog najbližjega naslednjega
novega postajališča sistema, če želimo doseči upoštevanje zakonitosti največje medsebojne
razdalje. Ta dejavnik raziskave sem torej upošteval kot sekundarni, bolj orientacijski faktor
pri določanju novih lokacij postajališč, saj podatki o analizi tega dejavnika sami po sebi ne
določijo točnih lokacij potencialnih novih postajališč sistema.
Opredelitev največje medsebojne zračne razdalje (Poglavje 3.2.4.) sem nato ponovil še med
novimi in novimi ter najbližjimi obstoječimi postajališči po določitvi predlogov potencialnih
lokacij novih postajališč sistema na podlagi primarnih treh dejavnikov širitve sistema
(Poglavje 4.4.), s čimer sem grafično preveril, če je lokacija vseh novih predlaganih
postajališč ustrezna in kje je morda potrebna popolnitev mreže ali premik kakšnega od
postajališč zaradi prevelike oddaljenosti od najbližjega naslednjega postajališča. Pri tem
moram omeniti, da se razdalje 500 metrov nisem vedno držal, saj ponekod to enostavno ne bi
bilo smotrno in ekonomično (npr. ob strogem upoštevanju dejavnika največje medsebojne
razdalje bi moral na Dolenjski cesti namesto petih določiti devet postajališč), poleg tega pa
sem pri analizi obstoječih postajališč ugotovil, da je že sedaj marsikje to nepisano pravilo
kršeno in so medsebojne razdalje marsikje dejansko daljše od predpisanih (izvzemajoč
postajališča Mercator center Šiška, Koprska in postajališča v »podsistemu« nakupovalnega
središča BTC City).

55

Slika 31: Karta največje predpisane medsebojne zračne razdalje med obstoječimi Bicike(LJ)
postajališči

Slika 32: Karta območij največje medsebojne zračne razdalje med obstoječimi in
predlaganimi novimi postajališči kolesarskega sistema Bicike(LJ)
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4.6. Predlogi novih postajališč kolesarskega sistema Bicike(LJ)
4.6.1. Določitev in seznam vseh novih postajališč s pripadajočimi mikrolokacijami
V skladu s pojmovnim modelom (Poglavje 3.4.) večkriterijske geoinformacijske analize
širitve sistema Bicike(LJ) sem nova postajališča kolesarskega sistema Bicike(LJ) določil
ročno v prvi fazi na podlagi karte skupne analize primarnih dejavnikov širitve (Slika 30), v
drugi fazi pa na podlagi dveh sekundarnih (orientacijskih) dejavnikov širitve. Prvi sekundarni
dejavnik je bil, kot že opisano (Poglavje 4.5.), dejavnik največje medsebojne razdalje med
obstoječimi in novimi postajališči, s katerim sem preverjal, če je lokacija vseh novih
predlaganih postajališč, glede na razdaljo do najbližjega obstoječega in/ali najbližjega novega
postajališča sistema, ustrezna oz. z drugimi besedami, kje je morda potrebna popolnitev mreže
ali premik kakšnega od postajališč zaradi prevelike oddaljenosti od najbližjega naslednjega
postajališča. Drugi sekundarni (orientacijski) dejavnik širitve je bil dejavnik prisotnosti
cestne infrastrukture (ulice, kolesarske steze, poti oz. pasovi in pločniki) v bližnji okolici
mikrolokacije potencialnega novega postajališča. Pri upoštevanju tega kriterija sem si
pomagal s shemo uličnega omrežja MOL, z državno topografsko karto Ljubljane v merilu 1 :
25.000, z lastnim poznavanjem mesta ter z uporabo spletnega orodja Street View podjetja
Google. Rezultat raziskave in ročne digitalizacije območij za nova predlagana postajališča je
atributivna baza 60 novih postajališč kolesarskega sistema Bicike(LJ) s predlaganimi podatki
o imenu, mikrolokaciji (približen naslov) in številu ključavnic posameznega postajališča
(Preglednica 9). Vsako novo postajališče ima svojo ID številko in zaporedno število, ki
upošteva zaporedno število obstoječih postajališč. Mikrolokacije postajališč so presojane
izključno s strani v tej raziskavi analiziranih primarnih in sekundarnih geografskih dejavnikov
širitve, medtem ko morebitni drugi pomembni kriteriji (npr. lastništvo ali prometna varnost
lokacij novih predlaganih postajališč) niso bili predmet te raziskave. Oznake za lokacije oz.
naslovi novih postajališč so pridobljeni s pomočjo spletnega zemljevida Google maps. Za
imenovanje novih postajališč sem uporabljal 4 različne oblike poimenovanja, pri čemer sem
sledil obstoječemu zgledu in sicer: a) poimenovanje po imenu bližnje markantne, interesne
točke (npr. Kopališče Kodeljevo, Avtokamp Ježica); b) poimenovanje po krajevnem imenu,
predelu Ljubljane (npr. Savsko naselje, Zelena jama); c) poimenovanje po križišču bližnjih
cest, ulic (npr. Dolenjska c. – Peruzzijeva ul., Barjanska c. – Cesta dveh cesarjev) ali č)
poimenovanje po kombinacije bližnje ceste in markantne točke (npr. Gerbičeva ul – Športni
park Svoboda, Tržaška c. – Gimnazija Vič). Predlogi števila ključavnic posameznega
postajališča so predmet lastne presoje, ki je temeljila na subjektivnem predvidevanju
priljubljenosti posameznega novega postajališča oz. koncentracije naslednjih postajališč v
bližini. Postajališča ob parkiriščih P+R imajo vsa, zaradi narave principa P+B, tako več
ključavnic – 25 (izjema Dolgi most kot najbolj priljubljeno in že utečeno parkirišče s
tridesetimi ključavnicami). Na drugi strani sem postajališčem določenim predvsem na podlagi
ustrezanja kriteriju največje medsebojne razdalje dodelil malo manj postajališč – 16 (v
primeru malo manj poseljene mikrolokacije) oz. 18 (v primeru nadpovprečno poseljene
mikrolokacije). Ostalim postajališčem sem vsem določil po 20 ključavnic, kot je približno
povprečje tudi pri obstoječih postajališčih. Nova postajališča imajo skupaj predvidenih 1925
stojal s ključavnicami, kar ob upoštevanju obstoječega razmerja – približno 1 kolo na 2
stojali – ustreza približno 600 novih kolesom Bicike(LJ). S takšnim številom novih koles bi
glede na moj predlog širitve pokrili praktično celotno zgoščeno poselitveno območje MOL.
Skupaj bi ljubljanski sistem Bicike(LJ) imel približno 900 koles, 1925 stojal in 96 postajališč.
To bi pomenilo 1 kolo sistema Bicike(LJ) na približno 314 prebivalcev Mestne občine
Ljubljana (sedaj je razmerje 1 kolo na 916 prebivalcev MOL), s čimer bi se ljubljanski
kolesarski sistem približal najboljšim tovrstnim sistemom na svetu (Slika 9).
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Preglednica 9: Atributivna baza novih postajališč sistema Bicike(LJ)
ID

Zaporedno število

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

Im e postajališča

Približen naslov postajališča

Supernova Rudnik - E. Leclerc
OBI Rudnik - Bauhaus Rudnik
McDonald's Rudnik - Rutar.
Megamarket Interspar Vič
P+R Pri Gorjancu
P+R Dolgi most
P+R Barje
P+R Rudnik
Studenec - Mercator
P+R Studenec - Hofer
Polje
P+R Črnuče
Vižmarje
Avtokamp Ježica
Črnuče
Glinškova ploščad
Dunajska c. - Smelt
Litostroj
Celovški dvori
Športni park Ljubljana (ŽAK)
Vodnikova c. - Ilirija
Koseze
Topniška ulica - FSD
Savsko naselje
Žale - Šmartinski park
Zelena jama
Šmartinska c. - Kolinska
Šmartinska c. - HM Mercator Šmartinska
Gornje Poljane
Kopališče Kodeljevo
Kodeljevo
Zaloška c. - Hofer
Zaloška c. - Brodarjev trg
Nove Fužine - Pregljev trg
Dolenjska c. - Strelišče
Dolenjska c. - Rakovnik
Dolenjska c. - Peruzzijeva ul.
Dolenjska c. - Hofer
Kopališče Kolezija - Kemijski inštitut
Gerbičeva ul - Športni park Svoboda
Barjanska c. - PS Trnovska vrata
Barjanska c. - Cesta dveh cesarjev
Trgovsko poslovni center Murgle
Tržaška c. - Gimnazija Vič
Tržaška c. - Dolgi most Rotar
Tržaška c. - Majlond
Tehnološki park - Konex center
Cesta na Brdo - Nova Grbina
Fakultetno središče ob Večni poti - Živalski vrt
UŠD Rožna dolina
Rožna dolina - Večna pot
Dunajska c. - Cerkev Sv. Duha
Dunajska c. - Soseska BS 4/2
Športni center Črnuče - Cesta 24. junija
Celovška c. - PS Slovenija avto
Celovška c. - Boccaccio
Šentvid
Podgora
Štepanjsko naselje - Rugby igrišče
Dravlje - Klub 300

Jurčkova cesta 223
Jurčkova cesta 226
Peruzzijeva ulica 129
Jamova cesta 105
Tržaška cesta, AC Priključek Brezovica
Tržaška cesta, Dolgi most
AC priključek LJ. - Center
AC priključek LJ. - Jug
Zaloška cesta 168a
Chengdujska cesta 1
LJ. - Polje (Zaloška cesta)
LJ. - Črnuče (križišče Štajerske in Dunajske c.)
Gunceljska cesta (končna postaja 1)
Dunajska cesta 270
Dunajska cesta 367
Glinškova ploščad 7
Dunajska cesta 160
Litostrojska cesta 51
Celovška cesta 189
Milčinskega ulica 2
Vodnikova cesta 155
Koseška cesta 8
Topniška ulica 33
Šmartinska cesta 45
Med hmeljniki 2
Pokopališka ulica 35
Šmartinska cesta 28
Šmartinska cesta 102
Poljanska cesta 61
Poljanska cesta 99
Kajuhova ulica 68
Zaloška cesta 99
Brodarjev trg 2
Preglov trg 15
Dolenjska cesta 11
Dolenjska cesta 43
Dolenjska cesta 190
Dolenjska cesta 240d
Gunduličeva ulica
Gerbičeva ulica 61a
Barjanska cesta 66
Pot na Rakovo jelšo 18
Cesti v Mestni log 55
Tržaška cesta 72
Tržaška cesta 216
Tržaška cesta 337
Cesta na Brdo 109
Cesta na Brdo 63
Večna pot 111
Svetčeva ulica 14
Večna pot 83
Dunajska cesta 133
Dunajska cesta 196
Cesta 24. junija 72
Celovška cesta 150
Celovška cesta 249
Celovška cesta 360
Celovška cesta 330
Pesarska cesta
Regentova cesta 35

Avtor: Žiga Jamnik, 2014.
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Število ključavnic
20
20
20
20
25
30
25
25
20
25
25
25
25
20
20
18
20
25
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
18
18
20
20
20
16
18
20
20
18
16
20
20
18
16
20
20
25
20
16
18
20
20
20
18
20
18
20
18

4.6.2. Postajališča, izbrana na podlagi enakovredne zastopanosti vseh primarnih
dejavnikov
V tem podpoglavju sem združil in izpostavil nova postajališča, ki enakovredno ustrezajo vsem
primarnim dejavnikom širitve. Torej je v okolici teh območij nadpovprečna gostota
prebivalstva, lokacije so primerno oddaljene od središča mesta (60-minutno časovno območje
s središčem na Prešernovem trgu), v njihovi bližini pa je vsaj ena pomembnejša javna
interesna točka. Takšna postajališča, glede na raziskavo, razumljivo prevladujejo in
predstavljajo večino. Skupaj jih je 40 od 60 predlaganih, kar predstavlja skoraj 67 % vseh
novo predlaganih postajališč (Preglednica 10).
Preglednica 10: Postajališča, izbrana na podlagi enakovrednega vpliva vseh primarnih
dejavnikov širitve
ID

Ime postajališča

Povprečna gostota
prebivalstva v radiju
300 m od postajališča
(št. preb/km²)

Javne interesne točke v bližini
postajališča

1153

Nakupovalno središče Rudnik

4677
2900
2254

Trgovski center Interspar Vič
Obstoječe parkirišče P+R, PST
Bodoče parkirišče P+R
Obstoječe parkirišče P+R,
trgovina Hofer
Bodoče parkirišče P+R, knjižnica,
športni park
Bodoče parkirišče P+R
Hotel Nox, penzion Jelen,
trgovini Lidl in Merkur
Hotel Ljubljana Resort in
avtokamp, kopališče Laguna
Knjižnica, kulturni in gasilski
dom, trgovina Mercator
Knjižnica
Austria Trend Hotel, GEA
College – center višjih šol, pošta,
garažna hiša
Srednja frizerska šola Ljubljana,
Srednja šola tehniških strok Šiška,
študentski dom, industrijska cona,
PST
Prenočišča Šiška, knjižnica, PST
Športni park, Gimnazija Šiška
Športni park
Koseški bajer, PST
Fakulteta za socialno delo – FSD,
študentski dom, športni center
Knjižnica, pošta
Centralno pokopališče, park
Srednja medijska in grafična šola
Dijaški dom, Srednja zdravstvena
šola

4
6
7

Supernova Rudnik – E.
Leclerc
Megamarket Interspar Vič
P+R Dolgi most
P+R Barje

10

P+R Studenec – Hofer

3953

11

Polje

2876

12

P+R Črnuče

1633

13

Vižmarje

1668

14

Avtokamp Ježica

2276

15

Črnuče

2624

16

Glinškova ploščad

3105

17

Dunajska c. – Smelt

5346

18

Litostroj

2865

19
20
21
22

Celovški dvori
Športni park Ljubljana (ŽAK)
Vodnikova c. – Ilirija
Koseze

8330
7150
8428
4350

23

Topniška ulica - FSD

6757

24
25
26

Savsko naselje
Žale - Šmartinski park
Zelena jama

7118
4906
5945

29

Gornje Poljane

5532

1

59

Letno kopališče Kodeljevo,
Fakulteta za šport – FŠ, Višja
strokovna šola za kozmetiko in
velnes, športni park, grad
Srednja šola za gostinstvo in
turizem, knjižnica, pošta
Strelišče, knjižnica
Športna dvorana Krim, športni
park Rakovnik, pošta, trgovina
Mercator

30

Kopališče Kodeljevo

4949

34

Nove Fužine - Pregljev trg

4723

35

Dolenjska c. – Strelišče

3651

36

Dolenjska c. – Rakovnik

2264

39

Kopališče Kolezija –
Kemijski inštitut

6440

Bodoče novo kopališče, kemijski
inštitut, Preglov raziskovalni
center, inštitut za vode

40

Gerbičeva ul - Športni park
Svoboda

5190

Športni park, veterinarska
fakulteta – VF, dijaški dom Vič,
študentski dom Gerbičeva,
pedagoški inštitut, Hostel Simbol

41

Barjanska c. - PS Trnovska
vrata

5097

Poslovno središče, pošta

43

Trgovsko poslovni center
Murgle

4186

Tržaška c. - Gimnazija Vič
Tehnološki park - Konex
center

5900

48

Cesta na Brdo - Nova Grbina

3614

49

Fakultetno središče ob Večni
poti
– Živalski vrt

1603

50

UŠD Rožna dolina

3799

53

Dunajska c. - Soseska BS 4/2

4431

44
47

54
55

Športni center Črnuče
– Cesta 24. junija
Celovška c. - PS Slovenija
avto

Študentski dom Mestni log,
Biotehniški izobraževalni center,
TPC Murgle, pošta
Gimnazija Vič, pošta
Tehnološki park, športni center,
trgovina Hofer
Knjižnica, visoka šola za storitve
(VIST), višja strokovna šola
Inter-es, višja strokovna šola
Izraz, Garni Hotel Azur, PST
Fakulteta za kemijo in kemijsko
tehnologijo – FKKT, Fakulteta za
računalništvo in informatiko –
FRI, Biotehniška fakulteta – BF,
Nacionalni inštitut za biologijo,
Živalski vrt
Univerzitetna športna dvorana,
študentsko naselje
Birokrat hotel, pošta, poslovni
center
Športni center, trgovina Mercator,
obrtna cona
Poslovno središče, prenočišča
Šiška, Aladin Hostel
Gimnazija Šentvid, Škofijska
klasična gimnazija, knjižnica
Hotel Bit Center, Hostel Bit
Ljubljana, rugby igrišče

2371

1883
8508

57

Šentvid

2001

59

Štepanjsko naselje - Rugby
igrišče

7036

Vir podatkov: Gostota prebivalcev, 2014.
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4.6.3. Postajališča, izbrana na podlagi visoke gostote prebivalstva
V tem podpoglavju sem izpostavil nova postajališča, ki so bila izbrana za širitev predvsem na
podlagi faktorja visoke gostote prebivalstva v okolici predvidenih postajališč, medtem ko je
vpliv javnih interesnih točk na teh območjih manjši. Takšnih postajališč je 7, kar predstavlja
dobrih 11 % vseh predlaganih postajališč (Preglednica 11).
Preglednica 11: Postajališča, izbrana na podlagi prevladovanja dejavnika visoke gostote
prebivalstva
ID

Ime postajališča

27
31
32
56
33
60
52

Šmartinska c. – Kolinska
Kodeljevo
Zaloška c. – Hofer
Celovška c. – Boccaccio
Zaloška c. – Brodarjev trg
Dravlje – Klub 300
Dunajska c. – Cerkev Sv. Duha

Povprečna gostota prebivalstva v radiju
300 m od postajališča (št. preb/km²)
8418
7431
7034
6813
6180
5972
5439

Vir podatkov: Gostota prebivalcev, 2014.

4.6.4. Postajališča, izbrana na podlagi vpliva bližnjih javnih interesnih točk
V tem podpoglavju sem izpostavil nova postajališča, ki so bila izbrana za širitev predvsem na
račun vpliva pomembnejših sedanjih in načrtovanih javnih interesnih točk v okolici, medtem
ko je gostota prebivalstva v okolici teh postajališč podpovprečna (in s tem oziraje le glede na
analiziran dejavnik gostote prebivalstva neustrezna) glede na povprečno gostoto prebivalstva
v Mestni občini Ljubljana. Gre za postajališča na specifičnih lokacijah, kot so nakupovalna
središča in načrtovana postajališča P+R na obrobju mesta, kjer v okolici stalno prebiva
majhno število ljudi, a se (oz. se bo v prihodnje) tekom dneva na teh območjih zadržuje in
zbira zato precej večje število obiskovalcev. Takšnih postajališč je skupaj 4 in predstavljajo
slabih 7 % vseh predlaganih postajališč (Preglednica 12).
Preglednica 12: Postajališča, izbrana na podlagi prevlade vpliva bližnjih javnih interesnih točk

ID

2
3
5
8

Ime postajališča
OBI Rudnik –
Bauhaus Rudnik
McDonald's Rudnik –
Rutar.
P+R Pri Gorjancu
P+R Rudnik

Javne interesne točke v bližini
postajališča

Povprečna gostota
prebivalstva v radiju
300 m od postajališča
(št. preb/km²)

Nakupovalno središče Rudnik

638

Nakupovalno središče Rudnik

448

Bodoče parkirišče P+R
Bodoče parkirišče P+R

500
391

Vir podatkov: Gostota prebivalcev, 2014.
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4.6.5. Postajališča, izbrana na podlagi upoštevanja največje medsebojne razdalje
V tem podpoglavju sem izpostavil nova postajališča, ki sem jih določil zaradi zadostitve
sekundarnega kriterija največje medsebojne razdalje med postajališči kolesarskega sistema.
Ta postajališča sem določil nazadnje, oziraje na do tedaj že določena nova postajališča in
njihovo medsebojno razdaljo. Pri kartiranju teh manjkajočih postajališč sem poskušal
upoštevati tudi bližino kakšne od javnih interesnih točk in kolikor toliko visoko in
nadpovprečno gostoto prebivalstva, a ti dva kriterija pri teh postajališčih (za razliko od
prejšnjih) vseeno nimata odločilne vloge. Določil sem 9 tovrstnih postajališč, kar predstavlja
15 % vseh predlaganih postajališč (Preglednica 13).
Preglednica 13: Postajališča, izbrana zaradi popolnitve sheme razširjenega sistema na podlagi
upoštevanja dejavnika največje medsebojne razdalje.

ID

Ime postajališča

Povprečna gostota
prebivalstva v
radiju 300 m od
postajališča
(št. preb/km²)

9

Studenec - Mercator

2831

Trgovina Mercator, bližina
PST

3927

Hipermarket Mercator

2012
1382

PST oz. Pot ob žici, Golovec
Trgovina Hofer, Semenarna

3765

PST oz. Pot ob žici

28
37
38
42

Šmartinska c. - HM Mercator
Šmartinska
Dolenjska c. - Peruzzijeva ul.
Dolenjska c. - Hofer
Barjanska c. - Cesta dveh
cesarjev

45

Tržaška c. - Dolgi most
Rotar

1471

46

Tržaška c. - Majlond

851

51

Rožna dolina - Večna pot

3643

58

Podgora

2843

Javne interesne točke v
bližini postajališča

Nekaj podjetij (Mrak
Computer, Prelog, Prosign,
odvetniška družba Krapenc)
Podjetje Etis, salon pohištva
Triles
Oddelek za gozdarstvo – BF,
Gozdarski inštitut Slovenije,
Rožnik
Pošta, športni park Šentvid,
penzion Žibert

Vir podatkov: Gostota prebivalcev, 2014.
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4.6.6. Končna karta obstoječih in predlaganih novih postajališč sistema Bicike(LJ)
Če pogledamo karto predlogov novih in obstoječih postajališč sistema Bicike(LJ) (Slika 33),
lahko ugotovimo, da sem širitev kolesarskega sistema Bicike(LJ) predvidel predvsem ob in
vzdolž glavnih mestnih vpadnic. To je glede na zvezdasto zasnovo Ljubljane in upoštevanje
sekundarnega dejavnika največje medsebojne razdalje tudi logično nadaljevanje obstoječe
mreže sistema. Tako sem predvidel nova postajališča vzdolž Dunajske ceste do konca Črnuč
(zadnje obstoječe postajališče pri poslovni stavbi Mercatorja), vzdolž Zaloške ceste do Polja
(zadnje obstoječe postajališče pri tržnici Moste), vzdolž Tržaške ceste do avtocestnega
priključka Brezovica (zadnje obstoječe postajališče nasproti tovarne Ilirije), vzdolž Barjanske
ceste do avtocestnega priključka Center (zadnje obstoječe postajališče pri centru starejših
Trnovo) in vzdolž Celovške ceste do Vižmarij (zadnje obstoječe postajališče pri Mercator
centru Šiška). Pri zadnji vpadnici sem obenem zapolnil (pre)velik razkorak med
postajališčema Mercator center Šiška in Kino Šiška s še tremi vmesnimi postajališči. Hkrati
sem postajališča predvidel tudi vzdolž dosedaj ne vključenih mestnih vpadnic, Dolenjske in
Šmartinske ceste (s čimer sem zapolnil vrzel do podsistema v nakupovalnem središču BTC
City), medtem ko Litijske, Štajerske in Ižanske ceste zaradi redkejše obcestne poselitve nisem
vključil v širitev sistema. Sem pa zato širitev usmeril tudi vzdolž Ceste na Brdo in Večne poti
zaradi močnega vpliva tu prisotnih večjih javnih interesnih točk (Tehnološki park Ljubljana,
Živalski vrt, novo fakultetno središče ob Večni poti …). S preostalimi predlogi novih
postajališč izven tega okvirja sem predvsem zapolnil in pokril nekatera nadpovprečno
poseljena vmesna območja (npr. Savsko naselje, Zelena jamo, Kodeljevo, Štepanjsko naselje,
Gornje Poljane, Ježico, Litostroj, Koseze, Dravlje, Murgle in Kolezijo).
Slika 33: Končna karta obstoječih in predlaganih novih postajališč kolesarskega sistema
Bicike(LJ)

*Karta večjega formata (A3) je priložena diplomski nalogi
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5. SKLEP
Namen zaključne seminarske naloge je bil podati predlog možne širitve ljubljanskega
samopostrežnega kolesarskega sistema Bicike(LJ) na podlagi večkriterijske geoinformacijske
analize. Predlog širitve sistema je temeljil na upoštevanju več geografskih dejavnikov (tudi
kriterijev), ki so se v dosedanjih analizah sodobnih sistemov izposoje koles med drugimi
izkazali za pomembne pri načrtovanju tovrstnih sistemov. Ti kriteriji so bili gostota
prebivalstva, časovna oddaljenost od središča mesta, vpliv različnih javnih interesnih točk,
dejavnik največje medsebojne razdalje med postajališči in prisotnost cestne infrastrukture.
Menim, da sem s svojo zaključno nalogo v celoti dosegel namen in izpolnil vse zastavljene
cilje, ki jih je bilo enajst. Pri prvem, ki je bil preučitev obstoječe domače in svetovne literature
na temo samopostrežne izposoje koles, sem ugotovil, da domačih raziskav na tem področju
skoraj ni, medtem ko je tujih raziskav precej več, najbolj pa so na tem področju aktivni
Američani in predvsem Kitajci, kjer najdemo največje avtomatske sisteme izposoje koles in
kjer je tovrstna oblika mobilnosti v naglem porastu. Drugi cilj je bila izdelava pojmovnega
modela na katerem je temeljila moja raziskava, za kar sem uporabil model v obliki
organigrama (Poglavje 3.4.). Tretji cilj je bila opredelitev delovnih predpostavk, na katerih je
temeljil izbor geografskih dejavnikov širitve in utemeljevanje predlaganih lokacij novih
postajališč. Določil sem sedem delovnih predpostavk (Poglavje 3.4.), iz katerih sem tudi na
podlagi Vodiča za načrtovanje izposoje koles ameriškega Inštituta za transport in razvojno
politiko (ang. ITDP) in priročnika Optimizacija sistemov skupne uporabe koles v evropskih
mestih določil 5 zgoraj navedenih dejavnikov širitve sistema. Četrti cilj je bila preučitev
gostote prebivalstva Mestne občine Ljubljana za potrebe širitve kolesarskega sistema z
izračunom gostote prebivalstva na območju obstoječih in potencialnih novih postajališč
sistema Bicike(LJ). Ugotovil sem, da manjkajo postajališča predvsem v Četrtni skupnosti
Šiška pa tudi v najbolj gosto poseljenih ljubljanskih soseskah, npr. v Štepanjskem naselju, v
Fužinah, Savskem naselju, Zeleni jami, na Vodmatu in v Dravljah. Pri petem cilju naloge, ki
je bil analiza časovne oddaljenosti kolesarja od središča mesta z upoštevanjem maksimalnega
časa brezplačne izposoje kolesa Bicike(LJ), sem ugotovil, da so vsa obstoječa postajališča (z
izjemo tistega pri Mercator centru Šiška) v okviru 30-minutnega (polovica brezplačnega časa)
časovnega območja, večina postajališč sistema pa je že znotraj območja 20-minutne
dostopnosti kolesarja do središča, kar dokazuje, da je širitev z vidika časovne oddaljenosti
povsem smiselna in upravičena ter da za to obstaja še veliko manevrskega prostora. Šesti cilj
je bila določitev večjih in pomembnejših javnih interesnih točk ter njihovih storitvenih
območij izven širšega središča mesta, ki, kot eden od primarnih dejavnikov širitve, privabljajo
prebivalstvo in s tem potencialne uporabnike sistema izposoje koles. Sam sem pri tem v
nalogi upošteval nastanitvene objekte, nakupovalna središča, izobraževalne ustanove,
gospodarska središča, športno rekreacijska območja, načrtovana (in obstoječa) parkirišča P+R,
knjižnice in ostale javno pomembne točke na območju Mestne občine Ljubljana. Ugotovil
sem, da so večja storitvena območja javnih interesnih točk, ki trenutno niso dosegljiva s
postajališči sistema Bicike(LJ), območja na Brdu (okolica Tehnološkega parka), v Rožni
dolini (fakultetno središče in študentsko naselje), na Viču (okolica Športnega parka Svoboda),
na Kodeljevem, v Novih Fužinah, v Savskem naselju, v Šiški (območje Litostroja), v Kosezah,
v Črnučah in v Šentvidu. Pri sedmem cilju naloge, ki je bil opredelitev območij največje
medsebojne zračne razdalje (500m) med najbližjimi obstoječimi in najbližjimi novimi
postajališči sistema Bicike(LJ), sem preveril, če je lokacija vseh novih predlaganih postajališč
ustrezna in kje je morda potrebna popolnitev mreže ali premik kakšnega od postajališč zaradi
prevelike oddaljenosti od najbližjega naslednjega postajališča. Osmi, tudi glavni cilj oz. korak
naloge, je bila skupna analiza vseh posamezno preučenih primarnih dejavnikov za širitev, s
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čimer sem na podlagi geoinformacijskih metod določil potencialna območja novih postajališč
možne širitve sistema (Slika 30). Ugotovil sem, da je največ potencialnih območij novih
postajališč v četrtnih skupnostih Rožnik, Šiška in Moste. Nekaj manj, a še vedno precej
potencialnih območij, imajo četrtne skupnosti Vič, Trnovo, Dravlje, Rudnik, Posavje in
Črnuče. Nekaj potencialnih območij imajo še četrtne skupnosti Golovec, Šentvid, Polje, Jarše
(sedaj 3 postajališča) in Bežigrad (sedaj 7 postajališč), medtem ko v četrtnih skupnostih
Šmarna gora in Sostro, upoštevajoč izbrane kriterije širitve sistema, ni potencialnih območij
novih postajališč sistema Bicike(LJ). Deveti cilj je bila izdelava končne karte obstoječih in
predlaganih novih postajališč sistema Bicike(LJ) z uporabo geoinformacijskih in
kartografskih metod. Karta (Slika 33) je v večjem formatu (A3) priložena nalogi, na njej pa je
60 predvidenih novih in 36 obstoječih postajališč kolesarskega sistema Bicike(LJ). Deseti cilj
je bil predstaviti ljubljanski kolesarski sistem Bicike(LJ) kot veliko pridobitev in alternativo v
ljubljanskem prometnem omrežju ter sistemu dati mesto v strokovni geografski literaturi, kar
menim, da sem udejanjil znotraj posebnega poglavja (Poglavje 2.4.). Zadnji posredni cilj pa je
bil izpostaviti urbano kolesarjenje kot eno najboljših bodočih oblik ureditve osebnega prometa
v mestu ter to argumentirati, kar sem v čim večji meri (glede na obseg same zaključne
seminarske naloge) poskusil doseči s poglavjem o urbanem kolesarjenju, s katerim sem želel
postaviti tudi nekakšen teoretični okvir nalogi.
Pri raziskovanju področja naloge in izdelavi le-te, sem prišel do več glavnih spoznanj. Prvo se
nanaša na samo urbano kolesarjenje, pri čemer sem ugotovil, da gre za zelo perspektivno in
vsestransko ugodno obliko transporta v mestih, ki v zadnjih letih pridobiva vedno večji
pomen in vlogo, predvsem v Evropi. Tako je tudi pri nas, predvsem v glavnem mestu, ki je z
vidika relativno ugodnega podnebja in naklona površja skoraj idealno za kolesarjenje. Mestna
občina Ljubljana s sprejetjem svoje trajnostno razvojno naravnane prometne politike,
sodelovanjem v skupnih evropskih prometnih projektih (Civitas Elan, Champ) in izdajo
pionirskih dokumentov, kot je bil npr. »Kolesarski letopis Ljubljane«, obrača trende na
področju prometa in osebne mobilnosti v smer bolj trajnostne, okolju prijazne mobilnosti, s
tem pa posredno kaže smer ostalim slovenskim občinam. Drugo spoznanje se navezuje na
samopostrežne (tudi avtomatske) sisteme izposoje mestnih koles, pri čemer sem pri
preučevanju literature tega področja ugotovil, da so tovrstni sistemi v zadnjih letih doživeli (in
doživljajo) po svetu izjemno rast. Število samopostrežnih kolesarskih sistemov v svetu se je
tako v zadnjih sedmih letih povečalo za kar več kot 1100%, od 60 tovrstnih sistemov, kolikor
jih je po svetu delovalo leta 2007, do približno 700 tovrstnih sistemom leta 2014.
Mednarodni strokovnjak s področja mestnega prometa Peter Midgley je ob tem celo dejal, da
je samopostrežna izposoja koles doživela najhitrejšo rast katerekoli vrste prometa v zgodovini
našega planeta (Larsen, 2013). Danes lahko primer takšne izposoje kolesa najdemo v
praktično vsaki regiji sveta, največji sistemi so razumljivo na Kitajskem, najboljši pa v
Franciji, kjer se je tovrstna moderna izposoja koles v bistvu zares začela. Naslednje glavno
spoznanje se navezuje na sam namen naloge in je hkrati moj prispevek znanosti na tem
področju. Pri raziskovanju sem ugotovil, da je širitev ljubljanskega samopostrežnega
kolesarskega sistema, glede na v nalogi preučene geografske dejavnike, povsem realna
možnost in da je mesto (ne občina) Ljubljana kolesarsko obvladljivo v enournem
(brezplačnem) časovnem obsegu. Glede na mojo raziskavo bi tako večino gosto poseljenega
območja mesta zajeli s širitvijo sistema v obsegu dodatnih 60 postajališč sistema in približno
600 novimi kolesi. V okviru raziskave sem poleg tega izdelal devet kart, vključno s končno
karto predlogov novih postajališč sistema Bicike(LJ), kar je bil eden od glavnih ciljev
zaključne naloge. Odprto za nadaljnje raziskovanje pa ostaja vprašanje ekonomske plati in
študije širitve obstoječega sistema.
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6. SUMMARY
The primary purpose of the research paper was to make a proposal of the possible expansion
of Ljubljana’s self-service rental bicycle system Bicike(LJ) on the basis of multi-criteria GIS
analysis. The proposal was based on the consideration of several geographical factors (also
criteria), which have been – among others – proven to being important (according to previous
researches) in designing modern bicycle sharing systems. These criteria were population
density, time distance from the city centre, the influence of various public service points of
interest, the factor of the largest mutual distances between stations and the presence of the
road infrastructure. I believe that I reached the intended purpose and fulfilled all eleven goals
of the research. The first goal was examining the existing Slovenian and foreign literature on
the topic of self-service bicycle rental. I found out that Slovenian research is almost
nonexistent in this area, just the opposite of foreign researches. The most researches in this
area are made by the Americans and the Chinese. In China you can find the largest automated
bicycle rental systems and there this form of mobility remains in a sharp rise. The second goal
was to produce a conceptual model, on which my further research was based (Chapter 3.4.).
The third goal was the identification of the suppositions on which the selection of
geographical factors of expansion and assessment of the proposed locations of the new
stations were based. I set seven working suppositions (Section 3.3). On their basis I defined
(in combination with “Bike Share Planning Guide” of American Institute for Transportation
and Development Policy (ITDP) and manual “Optimizing Bike Sharing in European Cities”
(OBIS)) five geographically important factors for the expansion. The fourth goal was to
examine the population density of the Municipality of Ljubljana for an enlargement of the
Bicike(LJ) system by calculating population density in the area of already existing and also
new potential system stations. It has been concluded that there are missing stations especially
in the city district Šiška and also in the most densely populated neighbourhoods in Ljubljana,
for example in Štepanjsko naselje, in Fužine, in Savsko naselje, in Zelena jama, in Vodmat
and in Dravlje. The fifth goal of the research was to analyze the temporal distance of the
cyclist from the city centre, taking into account the maximum free rental time (60 minutes) of
the system Bicike(LJ). I came to a conclusion that all the existing stations (with the exception
of the station Mercator center Šiška) are situated within 30 minutes (half free rental time) time
zone and that most of the stops of the system are even within a 20 minute cycling accessibility
to the centre, which proves that the expansion is in terms of temporal distance entirely
reasonable and justified. The sixth goal was to determine the major and the most important
public interest points and their service areas outside of the wider city centre of Ljubljana, that
attract population and thus the potential users of the system. I took into account the
accommodation facilities, shopping malls, educational institutions, the economic centres,
sports and recreation areas, planned (and existing) P + R car parks, libraries and other
important public locations in the Municipality of Ljubljana. I concluded that the larger service
areas of the public interest points that are currently not accessible by the system stations
Bicike(LJ) are at Brdo area (surrounding the Technology Park Ljubljana) in Rožna dolina
(new student faculty centre and big student residence hall), in Vič (Sports Park Svoboda,
student residence hall), in Kodeljevo, in Nove Fužine, in Savsko naselje, in Šiška (within the
range of Litostroj area), in Koseze, in Črnuče and in Šentvid. The seventh goal of the research
was to identify areas of the greatest mutual air distance (500m) between the closest existing
and new rental stations of the system Bicike(LJ). I checked if the locations of all new
proposed stations were adequate to the factor of the greatest mutual air distance and if any
particular location needs to be improved. The eight goal was also the main object of the
research and it deals with the analysis of all individually examined primary factors for the
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expansion. Hence, I defined all potential areas of new stations on the basis of geoinformation
methods (Figure 30). It was concluded that the most potential areas of the new rental stations
are situated in the city districts Rožnik, Šiška and Moste. Slightly less, but still some potential
areas have city districts Vič, Trnovo, Dravlje, Rudnik, Posavje and Črnuče. Some new
potential areas have city districts Golovec, Šentvid, Polje, Jarše (which now has three stations)
and Bežigrad (now seven stations), while in the city quarters Šmarna gora and Sostro,
considering my criteria of expansion of the system, there are no potential areas of new system
stations Bicike(LJ). The ninth goal was to create a final map of the existing and proposed new
system stations Bicike(LJ) using geoinformation and cartographic methods. Final map (Figure
33) is in a larger format (A3) attached to the research paper. It represents 60 new and 36
existing rental stations of bicycle system Bicike(LJ). The tenth goal of the research was to
present Ljubljana’s bicycle sharing system Bicike (LJ) as a great asset and an alternative in
Ljubljana’s transport network, which I believe I successfully presented in a special chapter
(Chapter 2.4.). Last indirect goal was to highlight the urban cycling as one of the best forms
of organization of the future personal transportation in the cities and to defend that. I have
tried to reach that in the chapter of urban cycling as much as it was possible. In that particular
chapter I endeavoured to put a theoretical framework to the task.
While working on the thesis paper I came to several key findings. The first concerns the urban
cycling, where I found out that it is a very promising and cheap form of transport in cities. Its
importance and role have grown noticeably in recent years, particularly in Europe. The same
is also in Slovenia, especially in the capital city of Ljubljana, which is in the light of its
relatively favourable climate and gentle slopes almost ideal for cycling. The Municipality of
Ljubljana adopted its sustainable development-oriented transport policy, participated in joint
European transport projects (Civitas Elan, Champ) and published some pioneering documents
(e.g. “Bicycle account Ljubljana”). In this way Ljubljana is turning trends in the field of
transport and personal mobility into the direction of a more sustainable, environmentally
friendly mobility and thereby indirectly indicating the direction for the rest of Slovenian
municipalities. The second finding refers to the self-service (also automatic) bicycle sharing
systems. While I was studying literature about this topic I found that such systems
experienced (and still experience) an incredible growth in the recent years. The number of
self-service bike rental systems in the world has increased in the last seven years by more than
1100 per cent, from 60 of such systems around the world in 2007, to 700 of such systems in
2014. International expert in the field of urban mobility Peter Midgley even said that bicycle
rental had experienced the fastest growth of any type of traffic in the history of our planet
(Larsen, 2013). Today one can rent such city bicycles in almost every region of the world.
The largest systems of this type are intelligibly in China, the best however in France, a
country where this kind of modern bike sharing practically really began. The next major
finding refers to the main purpose of the research, which is also my contribution to science in
this area. By researching I found that the expansion of Ljubljana’s bicycle sharing system,
according to the examined geographical factors, is an entirely realistic option and that the city
Ljubljana is manageable in only one-hour time for cyclist. According to my research most of
the densely populated areas of the city could be incorporated with the system expansion of
additional 60 rental stations and about 600 new bicycles. Within the final research paper I
created nine maps, including the final map of the new, larger, bicycle system Bicike(LJ),
which was also one of the main goals of the research. The question of economic aspects of
expansion of the existing Bicike(LJ) system remains open for further research.
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9. SEZNAM PRILOG




Skupen seznam vseh izbranih javnih interesnih točk izven širšega središča Ljubljane
Preglednica uporabljenih prostorskih slojev podatkov
Karta možne širitve samopostrežnega sistema izposoje koles Bicike(LJ) - v formatu A3

Priloga 1: Skupen seznam vseh izbranih javnih interesnih točk izven širšega središča
Ljubljane
NAZIV IZOBRAŽEVALNE USTANOVE
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana
Gimnazija Šentvid
Gimnazija Šiška
Gimnazija Vič
Srednja frizerska šola Ljubljana
Srednja medijska in grafična šola Ljubljana
Srednja šola tehniških strok Šiška
Srednja šola za gostinstvo in turizem v Ljubljani
Srednja zdravstvena šola Ljubljana
Zavod sv. Stanislava, Škofijska klasična gimnazija
B&B Izobraževanje in usposabljanje d.o.o.,
Višja strokovna šola v Ljubljani
EMONA EFEKTA, izobraževanje in svetovanje,
d.o.o., Višja strokovna šola

NASLOV
Cesta v Mestni log 47
Prušnikova ulica 98
Aljaževa ulica 32
Tržaška cesta 72
Litostrojska cesta 53
Pokopališka ulica 33
Litostrojska cesta 51
Preglov trg 9
Poljanska cesta 61
Štula 23
Letališka cesta 16
Stegne 21c

ERUDIO Višja strokovna šola
GEA College CVŠ, Družba za višješolsko
izobraževanje - Center višjih šol, d.o.o.
GLOTTA NOVA center za novo znanje, d.o.o.,
Ljubljana, Višja strokovna šola za kozmetiko in
velnes

Litostrojska cesta 40
Dunajska cesta 156
Poljanska cesta 95

Inštitut in akademija za multimedije, Višja šola za
multimedije
INTER-ES d.o.o., Višja strokovna šola
Izobraževalno razvojni zavod IZRAZ Višja
strokovna šola

Leskoškova cesta 12
Cesta na Brdo 85
Poklukarjeva ulica 70

PRAH, izobraževalni center, avtošola in drugo
izobraževanje, d.o.o., Višja strokovna šola Rogaška
Slatina, Podružnica Ljubljana

Središka ulica 4

SKALDENS, zasebni zdravstveni zavod,
Višja strokovna šola za ustne higienike

Ulica bratov Jančar 25

Višja policijska šola
BF - Biotehniška fakulteta
FKKT - Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
FRI - Fakulteta za računalništvo in informatiko
FSD - Fakulteta za socialno delo
FŠ - Fakulteta za šport
VF - Veterinarska fakulteta

Rocenska ulica 56
Jamnikarjeva ul. 101
Večna pot 113
Večna pot 113
Topniška ul. 31
Gortanova ul. 22
Gerbičeva ul. 60 in Cesta v mestni log
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NAZIV NASTANITVENEGA OBJEKTA
Ahotel Ljubljana
Austria Trend Hotel Ljubljana
Birokrat hotel
Bit Center Hotel
Design Hotel Mons Ljubljana
Garni Hotel Azur
Hotel Nox
Hotel Stil
G Design Hotel
Hotel Ljubljana Resort
Plaza Hotel Ljubljana
Aladin Hostel
Hostel Simbol
Hotel AA Lipa
Hostel Print
Penzion Jelen
Dvor Tacen
Penzion Kmečki hram
Aparthotel Vila Minka
Penzion Portal
Prenočišča Cirman
Prenočišča Šiška
Dijaški dom Poljane
Dijaški dom Vič

NASLOV
Cesta dveh cesarjev 34d
Dunajska cesta 154
Dunajska cesta 191
Litijska cesta 57
Pot za Brdom 4
Sattnerjeva 2
Celovška cesta 469
Litijska cesta 188
Tržaška cesta 330
Dunajska cesta 270
Bratislavska cesta 8
Tugomerjeva ulica 56
Gerbičeva ulica 46
Celovška cesta 264
Rožna Dolina, cesta IV 34
Celovška cesta 462
Pot sodarjev 2
Tomačevska cesta 50
Kogovškova ulica 10
Zaloška cesta 110
Medno 15
Celovška cesta 166
Potočnikova ulica 3
Gerbičeva ulica 51 A

NAZIV NAKUPOVALNEGA SREDIŠČA

NASLOV

BTC City Ljubljana
Supernova Ljubljana Rudnik
Mercator center Ljubljana
Center Interspar Vič

Šmartinska 152
Jurčkova cesta 223
Cesta Ljubljanske brigade 33
Jamova cesta 105

NAZIV KNJIŽNICE

NASLOV

Knjižnica Šentvid
Knjižnica Šiška
Knjižnica Glinškova ploščad
Knjižnica Črnuče
Knjižnica Jarše
Knjižnica Savsko naselje
Knjižnica Nove Poljane
Knjižnica Rudnik
Knjižnica Grba
Knjižnica Fužine
Knjižnica Polje
Knjižnica Zalog
Knjižnica Zadvor

Prušnikova ulica 106
Trg komandanta Staneta 8
Glinškova ploščad 11a
Dunajska cesta 367
Clevelandska ulica 17-19
Belokranjska ulica 2
Povšetova ulica 37
Dolenjska cesta 11
Cesta na Brdo 63
Preglov trg 15
Zadobrovška cesta 1
Zaloška cesta 220
Cesta II. grupe odredov 43
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NAZIV ŠPORTNO/REKREACIJSKEGA
OBJEKTA
Laguna mestna plaža
Vodno mesto Atlantis
Kajak - kanu center Livada
Kajak kanu center Tacen
Letno kopališče Kodeljevo
Drsališče Zalog
Športni park Kodeljevo
Športna dvorana Krim
Športni park Ljubljana
Športni park Svoboda
Strelišče
Športna park Ilirija
Športni center Črnuče
Športni center Savsko naselje
Športni center Tesovnikova
Športni park Rakovnik
Stadion Oval
Športni park Polje
Športna dvorana Rožna dolina
Športni park Ježica
Rekreacijsko izobraževalni center Sava (RIC Sava)
Rekreacijski center Mostec
Konex center

NASLOV
Dunajska cesta 270
Šmartinska cesta 152
Livada 31
Marinovševa 8a
Poljanska c. 99
Hladilniška pot 36
Gortanova 21
Ob dolenjski železnici 50
Milčinskega 2
Gerbičeva 61
Dolenjska cesta 11
Vodnikova 155
Cesta 24. junija
Stolpniška ulica
Tesovnikova ulica
Pot k ribniku
Kolesarska pot
Polje 356
CESTA 27. APRILA 31
Savlje 6
Tomačevo
Mostec, večna pot
Cesta na Brdo 109

NAZIV GOSPODARSKEGA SREDIŠČA
Industrijska cona Šiška
Industrijska cona Stegne
Industrijska cona Moste
Obrtna cona Vič
Obrtna cona Vič - Cesta dveh cesarjev
Obrtna cona Črnuče
Tehnološki park Ljubljana

NASLOV
Šiška
Stegne
Letališka cesta
Vič
Cesta dveh cesarjev
Črnuče
Tehnološki park 19

OSTALO
Pokopališče Žale
Cerkev sv. Mihaela
Kinocenter Kolosej
Živalski vrt ZOO Ljubljana
Muzej za arhitekturo in oblikovanje
SiTiTeater BTC
Vodnikova domačija - MGML
Koseški bajer
Šmartinski park

NASLOV
Med hmeljniki 2
Črna vas 48
Šmartinska cesta 152
Večna pot 70
Pot na Fužine 2
Šmartinska 152
Vodnikova cesta 65
Koseze
Pri Žalah
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Priloga 2: Preglednica uporabljenih prostorskih slojev podatkov
Ime kriterija

Uporabljen sloj

Vodotoki

Reke na območju MOL (stanje 2007)

Železniška
infrastruktura

Železnice na območju MOL
(stanje 2007)
Državne ceste na območju MOL
(stanje 2008)

Cestna
infrastruktura

Vir podatkov
Agencija Republike
Slovenije za okolje
Geodetska uprava RS;
podatki zbirnega katastra
gospodarske javne
infrastrukture
Direkcija RS za ceste

Raba tal

Kataster stavb (stanje 2008)

Geodetska uprava RS;
podatki zbirnega katastra
gospodarske javne
infrastrukture
Geodetska uprava RS

Meje in RPE

Meje MOL (stanje 2007)
Četrtne skupnosti MOL (stanje 2007)

Geodetska uprava RS

Ulice na območju MOL (stanje 2007)

Evidenca hišnih številk (stanje 2014)
Nadmorska višina

Digitalni model višin 12,5 m
(stanje 2012)
Prebivalstvo po naslovu stalnega
bivališča (stanje 2014)

Prebivalstvo
Gostota prebivalcev (stanje 2014)
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Geodetska uprava RS
Ministrstvo za notranje
zadeve; podatki centralnega
registra prebivalstva (CRP)
Filozofska fakulteta
Univerze v Ljubljani,
Oddelek za geografijo
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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.

Žiga Jamnik

Ljubljana, 15. september 2014
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