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KOLESARJENJE KOT OBLIKA TRAJNOSTNEGA PROMETA V OBČINI
GROSUPLJE
Izvleček:
Pokrajinski učinki naraščajočega cestnega prometa postajajo marsikje kritični, zato je v
prometni politiki potrebno načrtovati dostopne, varne in okolju prijaznejše oblike prometa
povsod, kjer je to mogoče. Prometna obremenitev na vseh glavnih cestnih povezavah v občini
Grosuplje konstantno narašča, kar že predstavlja probleme ob prometnih konicah. Kljub temu
se predvidene spremembe orientirajo zgolj na avtomobilski promet. V diplomskem delu so
predstavljene odlike kolesarjenja kot prevoznega sredstva za vsakodnevne poti, ki prinašajo
koristi posamezniku in družbi na več ravneh bivanja. Predstavljene so nekatere prakse in
projekti s področja vsakodnevnega kolesarjenja, ki nudijo okvirne temelje za razvoj te oblike
prometa v lokalnem okolju. Občina Grosuplje ima predvsem na območju glavnega mesta
dobre naravne pogoje in zadosten družbeni kolesarski potencial, kateremu glavno oviro oz.
pomanjkljivost predstavlja neurejena kolesarska infrastruktura. Za to območje je zato podan
tudi predlog osnovnega kolesarskega omrežja.
KLJUČNE BESEDE: kolesarjenje, trajnostna mobilnost, občina Grosuplje

CYCLING AS A MODE OF SUSTAINABLE TRANSPORT IN THE MUNICIPALITY
OF GROSUPLJE
Abstract:
The landscaping effects of increasing road traffic are becoming critical in many areas.
Therefore, transport policies need to plan accessible, safe and environmental-friendly forms of
transportation wherever possible. Traffic load on all the major road connections in the
Municipality of Grosuplje is constantly growing, which has already resulted in problems
during rush hour periods. However, the current planned changes only focus on automobile
transportation. This thesis presents the benefits of cycling as a means of daily transportation
for individuals and society for various reasons in everyday life. It also presents some good
practices and projects in the field of daily cycling, providing a basic framework for the
development of a daily cycling network in the local environment. The Municipality of
Grosuplje has good natural conditions and sufficient social cycling potential especially into
the capital city. The main disadvantage is the lack of cycling infrastructure. Therefore, a basic
cycling network for the area is suggested.
KEY WORDS: cycling, sustainable mobility, the Municipality of Grosuplje
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Kolesarjenje kot oblika trajnostnega prometa v občini Grosuplje

1. UVOD
Prometna politika že vse predolgo temelji na eni obliki prometa, ki ima tako absolutno
prevlado, in sicer na individualnem osebnem prometu − avtomobilu. Z naraščanjem cestnega
prometa se povečuje število zastojev, emisij toplogrednih in strupenih plinov, narašča število
nesreč in poraba neobnovljivih goriv. Postavljeni smo pred velik izziv, saj moramo najti
rešitev za uskladitev gospodarske rasti in socialnih zahtev po mobilnosti z okoljskimi in
drugimi stroški prometa.
Osnovna oblika trajnostnega prometa, ki nudi učinkovito in enakopravno mobilnost praktično
brez negativnih stranski učinkov, je kolo. To prevozno sredstvo ima v primerjavi z drugimi
prevoznimi sredstvi številne premalo poudarjene prednosti. Prednosti so dobro znane v
državah, ki so že doživele prometni kaos in ga začele obračati v smer bolj trajnostnega
prometa. Tudi pri nas bi bilo koristno, da se učimo z izkušenj drugih in se posvetimo raje
preprečevanju kot zdravljenju posledic. Če pogledamo prednosti in koristi, ki jih ima
kolesarjenje na okolje, posameznike in družbo, je pravo vprašanje, zakaj ga ne bi spodbujali
kjerkoli in kadarkoli.
Občina Grosuplje je srednje velika slovenska občina, v kateri prebiva mlado prebivalstvo, ki
je v veliki meri povezano z glavnim mestom Ljubljano in tako v veliki meri odvisno od
svojega avtomobila. Tako kot velja za celotno Slovenijo, velja tudi za grosupeljsko občino, da
ima premalo ustreznih kolesarskih povezav. Za nadaljnje spodbujanje vsakodnevnega
kolesarjenja je potrebno celovito načrtovanje ustreznega kolesarskega sistema, ki bo svojim
uporabnikom prijazen in kar je najpomembnejše varen. Na najvišji ravni pa je potreben tudi
preobrat v splošnem mišljenju, da ''z avtomobilom vedno in povsod'' ni rešitev ter da obstajajo
še druge alternative, velikokrat celo bolj zabavne.

1.1. NAMEN IN CILJI
Namen diplomskega dela je preučiti sistem kolesarske kulture in pregledati nekatere
dosedanje projekte in dejavnosti za spodbujanje kolesarjenja ter se tako seznaniti z možnostmi
implementacije v proučevani občini Grosuplje.
Cilji so:
− ovrednotiti nekatere naravnogeografske in družbenogeografske dejavnike z vidika
primernosti za kolesarsko obliko prometa,
− proučiti stanje kolesarskega prometa v občini Grosuplje,
− ugotoviti odnos prebivalcev občine Grosuplje do kolesarjenja in okolja,
− pripraviti predlog ureditve kolesarskega omrežja, s poudarkom na vsakodnevnem
kolesarjenju.

1.2. DELOVNE HIPOTEZE
1. Kolesarjenje je v občini Grosuplje neizkoriščena oblika vsakodnevnega prometa, kljub
temu da so pogoji zanj ustrezni.
2. Prebivalci občine Grosuplje vsakodnevnemu kolesarjenju niso naklonjeni oz. ga vidijo
predvsem kot športno-rekreativno dejavnost. Temu gre iskati vzrok predvsem v
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preprostem dostopu z avtomobilom in odsotnosti ustreznih, kolesarjem namenjenih,
površin.
3. Zaradi razmeroma majhnega števila uporabnikov urbanega kolesarjenja občina
kolesarski infrastrukturi ne posveča posebne pozornosti.

1.3. METODE DELA
V diplomskem delu sem uporabila regionalnogeografski metodološki okvir, kjer so
poudarjene tiste naravne in družbenogeografske značilnosti občine, ki so funkcijsko povezane
z vsebino diplomskega dela, torej z dejavniki kolesarjenja.
S pomočjo različnih domačih in tujih virov ter literature v tiskani in digitalni obliki sem
poskušala predstaviti tematiko kolesarjenja, predvsem kot obliko trajnostnega prometa, in s
tem prikazati možnosti in koristi vsakodnevne uporabe kolesa, kot nadomestilo avtomobila. V
veliko pomoč mi je bil Priročnik za pripravo okvirnega načrta razvoja kolesarstva v lokalnih
skupnostih avtorja Andreja Klemenca.
Analizirala sem tudi nekatere primere evropskih projektov, katerih glavni cilj je
implementacija kolesarjenja kot načina vsakodnevnega prevoza. Preko dobrih praks nekaterih
evropskih in svetovnih mest so predstavljeni tudi nasveti za spodbujanje kolesarjenja v
lokalnih območjih. Večino tovrstnih virov predstavljajo poročila in publikacije, izdane v
okviru proučevanih projektov.
Podatke o osnovnih geografskih značilnostih občine sem pridobila iz splošne geografske
literature, klimatskih podatkov Agencije RS za okolje, statističnih podatkov o prebivalstvu,
topografskih kart, občinskih spletnih virov in terenskega dela. Karte v diplomskem delu so
izdelane s programoma ArcGis in Paint.NET.
Za pridobitev informacij o odnosu prebivalcev občine do kolesarjenja in njihovih mobilnih
navadah sem anketirala mlade na treh osnovnih šolah z devetletnim programom v občini in
odrasle preko spletne ankete in anketiranja v živo. Za vzgled sem vzela anketna vprašalnika
Marka Arnuša, ki je opravljal anketiranje na primerljivo tematiko v Novem mestu, in ju
prilagodila razmeram v obravnavani občini. Pridobljene podatke sem analizirala s pomočjo
programa SPSS, diagrame za predstavitev le-teh pa izdelala v Excelu.
Na podlagi analize geografskih dejavnikov, kot so prostorska razporeditev dejavnikov,
poselitev in obstoječa prometna infrastruktura, ter lastnega poznavanja območja sem izdelala
predlog kolesarskega omrežja in predlagala ukrepe za občino. V sklepnem delu sem podala
oceno splošne primernosti za vsakodnevno kolesarjenje v občini Grosuplje.
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2. KOLESARJENJE KOT OBLIKA TRAJNOSTNEGA PROMETA
Cestni motorni promet v zadnjih desetletjih izrazito raste. Pokrajinski učinki prometa zaradi
njegove razširjenosti dobivajo poleg lokalnega tudi širši regionalni pomen. Ker je naraščajoči
promet najpomembnejši vir škodljivih emisij, posredno pa vpliva tudi na povečane
koncentracije ozona v nižjih plasteh ozračja v mestih, je potrebno pri načrtovanju
prostorskega razvoja racionalizirati obseg in način dnevne migracije ter omogočati dostopne,
varne, sonaravne in okolju prijaznejše oblike prometa, kjer je to mogoče. Prometno
onesnaževanje ozračja postaja po mnenju stroke zelo pereč, morda celo prevladujoč
okoljevarstveni problem (Špes, 2009). Zadnjih 15 let uporaba osebnega avtomobila
neprestano raste v primerjavi z ostalimi oblikami prometa (Engels in sod., 2012). Kritično
stanje v razvoju slovenskega cestnega prometa odraža to, da v Sloveniji kar 93 % kopnih
potniških poti opravimo z avtomobilom in smo tako uvrščeni v sam vrh pred vsemi
evropskimi državami, kjer je ta delež 82 % (Lampič, Ogrin, 2009).
Potrebni so resni organizacijski premiki k uveljavljanju trajnostnih oblik mobilnosti in razvoj
kolesarjenja je ena od takšnih oblik. Za marsikoga na prvi pogled zanemarljiv korak proti
trajnostnemu prometu, vendar pa gre za izjemno pomemben premik v glavi posameznikov, ki
lahko z eno majhno spremembo načina življenja začrtajo pot velikih sprememb k bolj zdravi
in ozaveščeni družbi.

2.1. TRAJNOSTNI PROMET
Promet je osnovno gibalo človeštva, saj zadovoljuje potrebo ljudi po premikanju,
premagovanju prostora in časa. Je povezovalec prostora, povezuje ljudi in omogoča
izmenjavo dobrin in znanja, sporazumevanje in sodelovanje. Poleg osebne mobilnost za razne
dejavnosti (delo, izobraževanje, prosti čas) je učinkovit promet pomemben tudi za
gospodarski razvoj. Vendar pa ima pomemben vpliv še na številne okoljske probleme
(podnebne spremembe, lokalno onesnaževanje zraka, hrup, raba prostora, fragmentacija
naravnih habitatov) in zdravje ljudi (cv. Plut, 2010).
Trajnostnost (ang. sustainability) označuje ohranjanje zmogljivosti stalnega (trajnega)
zadovoljevanja potreb in želja človeštva v ekonomskem, socialnem in okoljskem smislu. V
geografiji se pojavlja tudi pojem sonaravnost, ki se uporablja nekoliko ožje za udejanjanje
načel varstva okolja in narave (okoljska trajnostnost). V diplomskem delu bomo uporabljali
izraz trajnostni zaradi bolj razširjene rabe v politiki in medijih. Trajnostni promet pomeni
organizacijo in oblike prometa (mobilnosti) v okviru zmogljivosti prostora in okolja (Plut,
2010). Povedano drugače pomeni zagotavljanje učinkovite in enakopravne mobilnosti za vse
in vsakogar, vendar ob nižjih stroških in manjših stranskih učinkih, tveganju in porabi
naravnih virov. Trajnostni promet od nas zahteva spoštovanje gospodarskih, socialnih in
naravnih omejitev ter odgovorno ravnanje do prihodnjih generacij. Na kratko lahko rečemo,
da je vodilo trajnostne mobilnosti zadovoljiti potrebe vseh ljudi po mobilnosti in obenem
zmanjšati promet (Trajnostna mobilnost, 2013).
Principi in načela trajnostnega prevoza:
− dostopnost: prebivalci imajo primeren dostop do območij, dobrin in storitev;
− pravičnost: prevoz zadovoljuje potrebe različnih socialnih skupin in generacij;
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− zdravje in varnost: prometni sistemi so oblikovani in delujejo na načine, ki varujejo
zdravje in varnost prebivalcev;
− izobraževanje in sodelovanje: prebivalci in skupnosti so vključeni v odločanja o
prevozu;
− integrirano načrtovanje: načrtovanje prometa vključuje različna področja: okolje,
zdravje, energijo, urbano oblikovanje;
− preudarna raba zemljišč in naravnih virov: prometni sistemi so učinkoviti glede rabe
zemljišč in drugih naravnih virov ter ščitijo habitate in biotsko raznovrstnost;
− okoljska celovitost: prevoz ne ogroža javnega zdravja, globalnega podnebja ali
ključnih ekoloških procesov;
− ekonomsko blagostanje: obdavčenje in gospodarske politike spodbujajo pravičen in
čist prevoz (Sheehan, 2001).
Negativni vplivi prometa na okolje in družbo
Izrazita usmerjenost v osebni promet in podrejeni položaj javnega prometa sta pripeljala do
tega, da je cestni motorni promet eden glavnih povzročiteljev emisij toplogrednih plinov v
Sloveniji. Glede na emisije iz prometa na prebivalca (tCO2/leto) zaseda Slovenija med
članicami EU 4. mesto in 3. mesto glede deleža prometa v skupnih emisijah v letu 2009. Prav
z naraščanjem emisij CO2 v prometu grozi izničenje učinkov večje energetske učinkovitosti
na drugih področjih. Onesnaževanje z dušikovim oksidom, delci in ozonom prekomerno
ogroža zdravje prebivalstva v mestih in predvsem same udeležence v prometu. Vsaj v
Ljubljani lahko že govorimo o kršenju slovenskih in evropskih predpisov za varstvo zraka. V
Sloveniji so pomemben problem tudi prometne nesreče in prav nizka prometna varnost je
razlog, da se vse več ljudi odloča za uporabo avtomobila tudi na kratke razdalje. To velja še
posebej za prevoz otrok, ki jih tako navajamo na vsakodnevno rabo osebnega avtomobila.
Takšno stanje je posledica razvoja prostora v smeri avtocestnega križa ter ostalih cestnih
povezav, neenotne prometne politike, pomanjkanja projektov za umirjanje prometa in ostalih
prispevkov za lastnike avtomobilov, poceni goriva, potovalnih navad ljudi in zanemarjanje
razvoja integriranega javnega prevoza, ki je v sedanji obliki nekonkurenčen in tako
neustrezen. To se kaže v ceni, hitrosti, frekvenci in nenazadnje udobju. S tem se ustvarjajo
socialne razlike med vozniki avtomobilov in tistimi, ki ne vozijo ali si avtomobila ne morejo
privoščiti, kot so mladi, upokojenci in socialno ogroženi ter jim ni zagotovljena enakovredna
mobilnost oz. dostopnost. Omeniti je potrebno, da prevoz s približno 16 % proračuna stane
povprečno slovensko družino več kot hrana z okoli 10 %. Več porabimo le za stanovanje z
okoli 20 % (Stritih, 2007; Strategija prehoda Slovenije…, 2011).
Preglednica 1: Nezaželeni učinki prometa
izguba časa
ovira za nekatere vrste prevoza (npr. avtobus)
ZASTOJI
stres
ekonomska škoda
nemobilnost
onesnaževanje zraka
IZPUŠNI PLINI
podnebne spremembe
(EMISIJE)
zdravstvene težave
ekonomska škoda
NESREČE
zdravstvene težave
uničevanje okolja
INFRASTRUKTURA
škodljiv vpliv na biotsko pestrost
4
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odrezane lokalne skupnosti, ki jim avtoceste
prinašajo le nezaželene stranske učinke
zdravstveni problemi
HRUP
Stres
slabša kakovost življenjskega okolja
izčrpavanje naravnih virov
zakisovanje gozdov
DEGRADACIJA OKOLJA
onesnaževanje prsti
onesnaževanje voda
Vir: Trajnostna mobilnost, 2013
Za doseganje pozitivnih premikov na poti k trajnostni mobilnosti je potrebna medsebojna
podpora in dopolnjevanje vseh oblik prometa (hoja, kolesarjenje, avtobusni, železniški in
avtomobilski promet) ter usklajene strateške poteze. To je postopno uveljavljanje zunanjih
stroškov prometa, pri čemer je ključno politično zavedanje, da to ni le donosno področje
javnofinančnih prihodkov, pač pa področje, za katerega so potrebne korenite spremembe, saj
ima že sedaj prevelike negativne posledice tako na družbene razmere kot na zdravje ljudi in
okolje. Pri prehodu k trajnostni mobilnosti so možna tveganja odpor ljudi proti spremembam
navad, pomanjkanje sredstev za investicije in politične volje za spremembe. Novim idejam
bodo politiki, ki oblikujejo prometno politiko, prisluhnili šele takrat, ko bodo verjeli, da se s
temi idejami identificira dovolj veliko število volivcev. Zato je pomembno, da se javnosti
nenehno predstavlja številne ideje za učinkoviti prehod k trajnostnemu prometu (Ogrin, 2007,
str. 1; Strategija prehoda Slovenije…, 2011).
V Osnutku strategije prehoda Slovenije v nizkoogljično družbo do leta 2050 (2011) je kot ena
od smeri k razvoju trajnostne mobilnosti izpostavljena absolutna predanost javnemu prevozu,
kolesarjenju in hoji. Po tej viziji bo hrbtenico javnega potniškega prometa predstavljala
železnica v povezavi z avtobusom, tudi na avtocestah, kolesi in hojo. Železniške postaje bodo
prenovljene za podporo ''parkiraj in se pelji'' (P&R /ang. park and ride/) oblike mobilnosti tudi
z možnostjo hranjenja koles. Vlaki bodo imeli prostor za prevoz koles in dostop do spleta.
Nadaljevalo se bo širjenje že obstoječih mrež kolesarskih stez, v mestih in naseljih bo
zagotovljena varna peš ali kolesarska pot otrok v šolo. Načrtovanje peš in kolesarskih poti ter
con brez ali z omejenim avtomobilskim prometom bo obvezni sestavni del prostorskega
načrtovanja.

2.2. PREDNOSTI KOLESARJENJA
Prednosti kolesa, kot okolju najsprejemljivejše in najprijaznejše oblike mobilnosti, so
predvsem v zmanjševanju onesnaževanja zraka, hrupa, obremenjenosti centrov mest z
motornimi vozili in varčevanju z energijo. Kolesarjenje prav tako pozitivno vpliva na telesno
in duševno zdravje, počutje ter tudi na intelektualne sposobnosti. Pomeni torej vitalnost in
sproščenost, ki je dosegljiva širokemu krogu ljudi in ni pogojena s starostjo ali socialno
strukturo (Andrejčič Mušič, 2005).
Spodbujanje kolesarjenja ni ''čudežno zdravilo'' za vse probleme v prometu, vendar ima svoje
mesto in legitimnost. Kolesarjenje je v porastu predvsem v večjih mestih, ki so zasičena z
avtomobili in se dušijo v izpušnih plinih ob vsakodnevnih prometnih zastojih. Vendar pa ni
razloga, da se ne bi kolesarjenja kot del prometnega sistema spodbujalo tudi v občinah z bolj
podeželskim značajem, pa čeprav se še ne borijo s prometnimi zastoji in onesnaževanjem
zraka. Tudi tu je večina voženj opravljena na razdaljah le nekaj kilometrov, kar je škodljivo za
5
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avtomobile oz. njihove motorje, ki neogreti porabijo veliko več goriva in se bolj obrabljajo. In
celo podeželski kraji se že soočajo z velikim problemom današnje družbe, ki je zaznan kot
pomanjkanje gibanja prebivalcev. Poleg tega moramo misliti na naraščanje stroškov goriva in
kako lahko le to prizadene mobilnost ljudi v redkeje naseljenih in hribovitih krajih, če oz. ko
bo potrebno za liter bencina ali plinskega olja odšteti dva ali tri evre. Zmanjšanje
vsakodnevnih voženj z osebnimi vozili na delo oz. v šolo pa lahko pričakujemo tudi zaradi
vse manj parkirnih mest in zaostrenih pogojev za vstop avtomobilov v velika mesta oz.
njihova središča (Klemenc, 2012a).
Načelo trajnostnega prometa je, da pozitivno prispeva k okoljski, družbeni in gospodarski
trajnosti družbe, kateri služi. Pretekli razvoj, ki je favoriziral predvsem avtomobilski prevoz,
je pripeljal do nekaterih nasprotovanj le-tega, današnjim potrebam po trajnostno naravnani
družbi. Kolo predstavlja odgovor na zastavljeno vprašanje, kako naprej. Kolesarjenje, kot je
podrobneje opisano v nadaljevanju, prinaša koristi na vseh treh področjih trajnostnosti (Future
cities are cycling cities!, 2009).
I.

POZITIVNI OKOLJSKI UČINKI KOLESARJENJA

V svetovnem merilu se veliko govori o problematiki klimatskih sprememb in izčrpanosti
naftnih zalog, ne smemo pa pozabiti na tisto bolj lokalno raven, kjer smo neposredno tarča
okoljskih učinkov avtomobilskega prometa in kjer lahko pravzaprav kot posamezniki pustimo
največji pečat. V Evropi je kar 30 % poti opravljenih z avtomobilom, krajših od treh
kilometrov in 50 % krajših od pet km (Dekoster, Schollaert, 1999). Prav na kratkih potovalnih
razdaljah je proizvedeno nesorazmerno več emisij, ki onesnažujejo okolje, kot pri daljših
razdaljah. In ker se razdalje do pet km oz. vse do deset km smatrajo za povprečno fizično
pripravljene in sposobne ljudi popolnoma premagljive na vsakodnevni ravni, je tu možen
velik premik od avtomobilskega h kolesarskemu prometu. Po raziskavi v treh evropskih
državah gre tretjino zdravstvenih težav in tretjino smrti, povezanih z onesnaženostjo okolja,
pripisati onesnaženosti zaradi motornega prometa (Andrejčič Mušič, 2005). Raven
onesnaženega zraka v avtomobilu je vedno večja od onesnaženosti okoliškega zraka, tako
avtomobilist vdiha približno dvakrat več CO in okoli 50 % več dušikovega oksida kot kolesar
(Dekoster, Schollaert, 1999). Kolesarjenje je koristno za okolje v prvi vrsti, ker ne onesnažuje
zraka niti ne povzroča onesnaženosti s hrupom. Kolo je namreč tiho in najpomembnejše
vozilo brez emisij. Poleg tega ne porablja neobnovljivih virov energije in ne povzroča
zastojev ter na splošno porabi manj prostora kot avtomobilski promet. Kolesarjenje lahko
prispeva k sprostitvi cest še posebej v času prometnih konic. Pretočnost povprečno velikega
cestnega pasu znaša v eni uri 2.000 avtomobilov in kar 14.000 koles, kolo pa odlikuje majhna
poraba prostora tudi kar se tiče stoječega prometa, saj lahko na prostoru, namenjenemu
parkiranju enega avtomobila, parkiramo kar od sedem do devet oziroma celo deset koles.
Tudi, ko gre za urejanje novih kolesarskih poti, niso potrebni tako veliki posegi v okolje kot v
primeru avtomobilskih cest in ne smemo pozabiti, da lahko v kolesarske poti spremenimo tudi
kakšne stranske poti ali stare železniške proge (Future cities are cycling cities!, 2009).
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Slika 1: Poraba prostora

Vir: cv: Trendy Travel brošura

II.

POZITIVNI DRUŽBENI UČINKI KOLESARJENJA

Kolesarjenje izboljšuje kakovost življenja s tem, ko doprinese k bolj prijetnim življenjskim
pogojem v mestih. Vse koristi, ki jih ima kolesarjenje za okolje, posledično vplivajo na bolj
prijetne bivalne pogoje. Poleg tega predstavlja kolo demokratizacijo mobilnosti s tem, ko
omogoča večjo neodvisnost in dostopnost vseh objektov mladim in starejšim. Starostna meja
za kolesarjenje je nižja kot za vožnjo motornih koles in avtomobila in je tako rešitev za večjo
mobilnost mladih. Osebe, ki so bile odvisne od prevoza drugih, bodisi družinskih članov ali
prijateljev, z uporabo kolesa postanejo neodvisne. Kolo tako omogoča splošno mobilnost in
hkrati nudi enake možnosti za vse sloje prebivalstva. 20 % najbogatejših ljudi potuje z
avtomobilom in vlakom povprečno 4,5-krat dlje kot 20 % najrevnejših. V primeru uporabe
kolesa se ta razlika več kot prepolovi (Future cities are cycling cities!, 2009). Kolo je še
posebej v urbanih območjih učinkovito prevozno sredstvo, saj je na kratke razdalje pogosto
hitrejše kot avto. Ne povzroča hrupa in prometne gneče, je dostopno najširšim slojem
prebivalstva ter omogoča uporabnikom interakcijo z okoljem in drugimi udeleženci v
prometu. Iz (po)potnikov se zlahka spremenimo v obiskovalce. Z vsem tem kolesarjenje krepi
družbene vezi in zavest o pripadnosti, kar pomaga pri vključevanju otrok, priseljencev,
starejših ipd. v družbo oz. skupnost (Klemenc, 2012a).
Slika 2: Primerjava družabnega življenja na ulici pešcev in kolesarjev in ulici avtomobilov

Vir: cv: Klemenc, Bertoncelj, 2010
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Kot lahko vidimo na primeru uspešnih kolesarskih mest, kolesarjenje ni več le oblika
prometa, pač pa izraz življenjskega stila in predstavlja svobodo gibanja, samostojnost in
zabavo. V nekaterih primerih evropskih mest je kolesarjenje tudi oblika prometa, ki ohranja
evropsko mestno dediščino. Gosto poseljena evropska mesta s pomanjkanjem prostora
potrebujejo prostorsko učinkovit prometni sistem in kolesarska infrastruktura ustreza tem
potrebam.
III.

POZITIVNI UČINKI KOLESARJENJA ZA GOSPODARSTVO

Razvoj kolesarjenja pomeni finančne prihranke tako za posameznike kot za družbo in ima
poleg tega tudi pomembno gospodarsko vrednost samo po sebi. Osebne narave so prihranki v
družinskem proračunu na račun stroškov vzdrževanja avtomobila. Zmanjša se število
izgubljenih ur v prometnih zastojih in prihrani na morebitnih zdravstvenih stroških, kot
posledica redne telesne aktivnosti. Družbeno se zmanjša odvisnost od energije in posledično
se poveča varčevanje z neobnovljivimi viri energije (Dekoster, Schollaert, 1999). Kolesarjenje
podpira tudi gospodarski razvoj. Z vsakim evrom, ki ga vanj vložimo, se nam jih na ravni
družbe – kot boljša kakovost zunanjega zraka, manj bolezni in višja storilnost – povrne pet
(Klemenc, 2012a). Investicije v kolesarsko infrastrukturo in vzdrževanje le-te so cenejše kot
pri avtomobilski infrastrukturi, še posebej ko upoštevamo, da se z investicijami v prvo
povečajo prihranki pri drugi. So pa pri kolesarski infrastrukturi potrebna bolj pogosta
popravila pri manjših poškodbah, saj so kolesarji bolj ranljivi udeleženci prometa. Strošek
parkirnega prostora za kolo znaša pet odstotkov stroška, ki ga predstavlja parkirni prostor za
avto. Kolesarji imajo pozitivno vlogo tudi za trgovine in manjše obrti v središču mest in
sosesk, saj so bolj pogoste in redne stranke trgovin, medtem ko se z avtomobilom opravljajo
nakupi v nakupovalnih središčih na obrobjih mest. Kolesarjenje je način življenja tako
imenovanega ustvarjalnega razreda, in zato so kolesarjem prijazna mesta tudi bolj privlačna
za višje izobražene, kreativne ljudi, ki prispevajo k uspešnejšemu gospodarstvu. Vse večja je
tudi privlačnost kolesarjenja med obiskovalci in turisti. Tako predstavlja kolesarska industrija
in njen razvoj priložnost za številna nova delovna mesta. Kolesarjenje pa predstavlja koristi za
podjetja, saj so kolesarji v boljši psiho-fizični formi in imajo zatorej podjetja, katerih
zaposleni kolesarijo, večjo produktivnost, so bolj zdravi in posledično manj dni na bolniški.
Prihranek je tudi pri parkiranju, manj je zastojev v okolici podjetja in boljša je slika v očeh
lokalnega prebivalstva (Dekoster, Schollaert, 1999).
IV.

KORISTI KOLESARJENJA ZA ZDRAVJE

Poseben poudarek je na koristih, ki jih ima kolesarjenje za zdravje svojih uporabnikov. S
stališča zdravja je namreč kolesarjenje zelo koristna oblika gibanja. Številne evropske in
svetovne raziskave dokazujejo, da je kolesarjenje zelo koristno za zdravje. V Washingtonu so
v raziskavi, ki je obravnavala 600 moških in žensk, starih od 18 do 56 let, ki prekolesarijo 16
km ali več vsaj štirikrat na teden, ugotovili, da se kolesarji odlikujejo po boljšem fizičnem in
psihičnem zdravju kot nekolesarji. Z rednim kolesarjenjem se zmanjša stopnja številnih
obolenj, od srčnih težav in visokega pritiska, kroničnega bronhitisa, astme, ortopedskih težav,
do obolenj žlez lojnic in krčnih žil na nogah. Z zmerno aktivnostjo se krepi naš imunski
sistem, krepijo se tudi mišice celotnega telesa. Kolesarjenje ima pozitiven vpliv na kostno
gostoto in moč, še posebej je dobro za varovanje sklepov, saj kolo predstavlja podporo silam,
ki so posledica telesne mase, in se zato vpliv teh znatno zmanjša, zato je primerno tudi za tiste
s prekomerno telesno težo (Cycling and Health…, 2004). Prekolesarjenih osem km štirikrat
tedensko naj bi zmanjšalo možnost kardiovaskularnega obolenja za polovico. Tuje raziskave
so pokazale, da bi ob povečani stopnji kolesarjenja zaradi zmanjšanja stroškov zdravstva letno
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prihranili do 10 % celotnega zdravstvena proračuna, navkljub upoštevanju povečanja števila
poškodb in smrti v prometnih nezgodah zaradi večjega števila kolesarjev. Podatki iz Velike
Britanije kažejo, da živijo redni kolesarji dlje in ostanejo bolj zdravi od tistih, ki ne kolesarijo
(Andrejčič Mušič, 2005). Nekdo, ki redno kolesari (3-krat po 6 km na teden), je primerljivega
zdravja z deset let mlajšim nekolesarjem (cv. Doufour, 2010). S kolesarjenjem pozitivno
vplivamo tudi na psihično zdravje, saj krepimo samozavest in razvijamo večjo toleranco za
stres, medtem ko se zmanjšuje utrujenost, lajšajo se težave s spanjem in številni drugi
zdravstveni simptomi (Cavill, Davis, 2007). Kolesarjenje kot prostočasna aktivnost pridobiva
vedno večjo težo zaradi zavedanja o njegovem pomenu za zdravje.
10 razlogov za kolesarjenje
1. Je zabavno.
2. Je svobodno.
3. Je hitro.
4. Je zdravo.
5. Pomaga v boju proti stresu.
6. Nas ohranja vitke.
7. Je enakopravno.
8. Prihrani denar.
9. Zmanjšuje globalno segrevanje.
10. Prispeva k zmanjševanju nesreč.
Kolesarjenje je hitra, prilagodljiva, neodvisna, zabavna in formo vzdržujoča oblika prometa.
Lahko nam pomaga izboljšati naše fizično zdravje in ''zdravje'' naših cest, skupnosti in okolja,
je aktivnost, ki je na voljo vsem družbenim slojem in starostnim skupinam v enakih pogojih.
Vendar vseh zgoraj opisanih potencialov kolesarjenja ni mogoče dobro in učinkovito
izkoristiti, dokler ga obravnavamo le kot dejavnost in ne kot samostojen sistem, ki je
podsistem širšega prometnega sistema in ga uokvirjata kolesarska in siceršnja prometna
kultura (Klemenc, 2012a).

2.3. SISTEM KOLESARSKE KULTURE
''Kolesarstvo tako ni le kolesarska cestno-prometna infrastruktura, kot tudi slednja ne zajema
le gradnje kolesarskih poti in stez. Gre za sistem, katerega "vezno tkivo" je kolesarska kultura
kot sistem diskurzov, imaginarijev in simbolov, ki kolesarjenje osmišlja in o njem kritično in
javno razmišlja'' (Klemenc, 2012a, str. 6). Za primerno integracijo kolesarjenja v obstoječ
sistem prometa nekega območja je potrebno čim boljše medsebojno dopolnjevanje in
podpiranje vseh področij kolesarstva. V tem podpoglavju bomo predstavili okvir tematik za
načrt razvoja kolesarstva v lokalnih skupnostih.
V.

PROMETNA INFRASTRUKTURA

Za populariziranje kolesarjenja je potrebno zagotoviti dobre pogoje glede prevoznosti in
prometne varnosti. Potrebno je zmanjšati število konfliktnih točk med kolesarji in motornim
prometom, kar v praksi pomeni ločevanje teh dveh oblik prometa, kjer je to mogoče.
Načrtovanje in ustrezno opremo potrebujejo tudi križanja kolesarskih površin z drugimi
infrastrukturami ter prehodi kolesarskih na mešane površine, vključujoč oblikovanje profila,
način tlakovanja, prometno signalizacijo in t.i. ulično pohištvo (Lipar, 2012). Pomembna je
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predvsem kakovost infrastrukture in ne samo količina. Pri načrtovanju kolesarske
infrastrukture se ne smemo ozirati zgolj na sedanje stanje, pač pa je potrebno izhajati iz
pričakovanj prihodnjih obremenitev in strokovno opredeljenih ciljnih vrednosti (Klemenc,
2012a).
Kolesarske povezave
Kolesarske povezave omogočajo, da pot med dvema točkama opravimo s kolesom in so niz
prometnih površin, namenjenih javnemu prometu kolesarjev in drugih udeležencev prometa.
Njihova uporaba je določena s pravili cestnega prometa in predpisi, ki urejajo javne ceste,
označene pa so s predpisano signalizacijo (Lipar, 2012). Ločimo krajevne, medkrajevne in
daljinske kolesarske povezave. Krajevne potekajo znotraj kraja in v njem predvsem
povezujejo njegovo središče z obrobjem in obrobnimi naselji. Povezujejo gosto naseljene dele
(generatorji prometa) z glavnimi upravnimi, vzgojno-izobraževalnimi, zdravstvenimi,
kulturnimi, športnimi in nakupovalnimi stavbami (atraktorji prometa). Medkrajevne povezave
predstavljajo z usmerjevalnimi tablami označene poti za kolesarje med dvema krajema,
daljinske pa omogočajo povezave med večjimi regionalnimi središči ter med makro regijami.
Kriteriji, ki določajo dobre kolesarske povezave so:
1. varnost,
2. neposrednost (čim manjši odmiki od želene smeri),
3. neprekinjenost,
4. zanimivost (potek mimo zanimivih naravnih in kulturnih vrednot; kriterij še posebej
pomemben za turistične povezave),
5. udobnost (omogočeno čim bolj prijetno in sproščeno kolesarjenje; ustrezno tlakovanje
ter izvedba uvozov/izvozov za avtomobile preko nivojsko dvignjenih kolesarskih stez)
(Dufour, 2010).
VRSTE KOLESARSKIH POVEZAV:
− Kolesarska pot
''Kolesarska pot je s predpisano prometno signalizacijo označena javna cesta, ki je namenjena
izključno vožnji kolesarjev. Državne kolesarske poti se kategorizirajo na daljinske, glavne in
regionalne kolesarske poti, občinske kolesarske poti pa kot javne poti za kolesarje (Uradni list
RS, št. 29/1997 z dne 23. 5. 1997).'' Kolesarska pot načeloma poteka samostojno in
odmaknjeno od ceste za motorni promet (Zasnova kolesarskega omrežja v RS, 2005). So bolj
primerne za daljinsko kolesarjenje in praviloma potekajo bolj odmaknjeno od motornega
prometa (Lipar, 2012). Kolesarske poti imajo izjemen pomen predvsem pri zagotavljanju
varne poti v šolo in iz nje.
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Slika 3: Shema kolesarske poti

Slika 4: Primer kolesarske poti

Vir: Zasnova kolesarskega omrežja v RS, 2005

Vir: Pot treh dežel, 2013

− Kolesarska steza
''Kolesarska steza je del cestišča, ki ni v isti ravnini kot vozišče, ali je od njega ločena kako
drugače in je namenjena prometu koles in koles s pomožnim motorjem (Uradni list RS, št.
29/1997 z dne 23. 5. 1997).''
Slika 5: Shema kolesarske steze

Slika 6: Kolesarska steza v Grosuplju

Vir: Zasnova kolesarskega omrežja v RS, 2005

Foto: Maja Skušek, 2012

− Kolesarski pas na vozišču
Kolesarski pas je prometna površina na istem višinskem nivoju kot vozišče, namenjena
izključno prometu koles in koles s pomožnim motorjem. Označen je z ločilno črto, vendar je
zaradi zagotavljanja prometne varnosti priporočena obarvanost pasu z rdečo barvo (Zasnova
kolesarskega omrežja v RS, 2005). Kolesarski pas je dobra rešitev, ko nam prostorske
omejitve ne omogočajo nivojsko ločenih površin.
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Slika 7: Shema kolesarskega pasu na vozišču

Slika 8: Neustrezno označen kolesarski pas
v Grosuplju

Vir: Zasnova kolesarskega omrežja v RS, 2005

Foto: Maja Skušek, 2012

− Kolesarji na vozišču
Kolesarjenje je v Sloveniji, glede na Zakon o cestah, dovoljeno na vseh cestah z izjemo hitrih
cest in avtocest ali v primeru prometno signalizirane izrecne prepovedi. Po pravilih cestnega
prometa smejo kolesarji v teh primerih voziti drug za drugim po desni strani cestišča v smeri
vožnje. V primerih posameznih cest, ki so primerne za daljinski, potovalno-turistični promet,
vendar zaradi prostorskih ali finančnih omejitev nimajo ločenih kolesarskih površin, je poleg
vertikalne signalizacije za vodenje kolesarjev možno dodati tudi horizontalno signalizacijo za
mešani kolesarski pas (ang. advisory cycle lane – sharrow). Ta služi kot opozorilo voznikom
motornih vozil na prisotnost kolesarjev (Lipar, 2012). Ukrep je smiselno uporabiti tam, kjer se
pričakuje enaka hitrost koles in avtomobilov (Rotar, 2012a). Po Pravilniku o projektiranju
cest (Uradni list RS, št. 91/2005 z dne 14. 10. 2005) ni potrebe po posebnih površinah za
kolesarje na cestah, katerih PLDP ne presega 2.500 vozil.
Slika 9: Mešani kolesarski pas

Vir: Dufour, 2010
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Parkirišča za kolesa
Ko je govora o kolesarski infrastrukturi, ne smemo pozabiti na ustrezna parkirišča za kolesa,
saj so ta pomemben del kolesarske mreže za spodbujanje kolesarjenja. Pri parkiranju kolesa
imajo uporabniki dve temeljni zahtevi. Prva je prikladnost parkiranja čim bližje cilju svojega
potovanja in druga je varnost oz. pri daljšem parkiranju tudi zaščita. Ti dve zahtevi sta si v
praksi zlahka kontradiktorni, saj je za varno hranjenje koles potrebna določena koncentracija
uporabnikov, kar lahko pomeni daljšo oddaljenost za posameznikove potrebe. Potrebe
posameznikov so lahko v različnih trenutkih različne, vendar pa je veliko odvisno od
parkirnega časa. Tako ločimo kratkotrajno parkiranje (npr. pred trgovino ali poštnim uradom),
kjer je najpomembnejša bližina in hitrost parkiranja, čemur odgovarja osnovna stopnja
varnosti kolesarskih stojal, in dalj trajajoče hranjenje kolesa (npr. pred šolo ali ob
avtobusni/železniški postaji), kjer se stopnjuje potreba po varnosti in tudi zaščita pred
vremenskimi vplivi (Dufour, 2010). Poleg časa parkiranja je pomemben dejavnik tudi
lokacija. Poznamo različne tipe in oblike kolesarskih stojal, pri bolj odročnih lokacijah ali
takih z večjo verjetnostjo kraje ali vandalizma je zaželeno, da je mogoče na stojalo varno
prikleniti tako ogrodje kot tudi vsaj enega od kolesnih obročev. Mesta z bolj razvitim
kolesarjenjem imajo na voljo različne pokrite in varovane kolesarnice, kolesarske parkirne
hiše ali kolesarske omare oz. zaprte bokse, katerih uporaba je praviloma možna proti
zakupljenim mesečnim, polletnim ali celoletnim najemom (Klemenc, 2012a).
V spodnji preglednici je podano okvirno število parkirnih mest pred ustanovami različnih
dejavnosti.
Preglednica 2: Normativi za določanje števila parkirnih mest za kolesa
Število parkirnih mest za kolesa (pmk)
Dejavnost
Evropski normativ
Priporočilo za Slovenijo
2
Poslovne dejavnosti
1–3 pmk/100 m bruto površine 1 pmk/100 m2 bruto površine
(za zaposlene)
(za zaposlene)
2
Nakupovalni centri
5–10 pmk/100 m bruto
3 pmk/100 m2 bruto površine
površine (za obiskovalce)
(za obiskovalce)
Šole
1 pmk/2 šolarja
1 pmk/5 šolarjev
1 pmk/5 zaposlenih
1 pmk/10 zaposlenih
Rekreacijski centri in
30 pmk/100 sedežev
5 pmk/100 sedežev
športne dvorane
Gledališča in kino
25 pmk/100 sedežev
10 pmk/100 sedežev
dvorane
Avtobusne in železniške
Stojala za 10 do 20 % dnevnih
Stojala za 5 do 10 % dnevnih
postaje
potnikov na postaji
potnikov na postaji
Bolnice (za obiskovalce)
15–30 pmk/100 postelj
10 pmk/100 postelj
Vir: Lipar, 2012
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Slika 10: Parkirišče za kolesa na železniški postaji v nizozemskem naselju Grijpskerk s
približno 2.800 prebivalci

Vir: Hembrow, 2011
Kolesarska stojala poleg uporabnosti spremlja tudi simbolika naklonjenosti posamezne
ustanove, ki ima takšna stojala, kolesarjenju in s tem se promovira uporaba kolesa kot
trajnostnega prevoznega sredstva. Primerna pokrita parkirišča so dodatna spodbuda
zaposlenim k rednejši uporabi varnih koles. Nenavadna, umetniško oblikovana, a hkrati
funkcionalna kolesarska stojala pa so lahko tudi orodje za razvoj kolesarske kulture
(Klemenc, 2012a).
Slika 11: Ideje za kolesarska stojala

Vir: 17 Cool and Unusual Bike Racks, 2011; 26 Unique Bike Racks, 2011

VI.

PROMETNI REŽIMI

Kolesarjenje lahko spodbujamo tudi tako, da ustvarimo čim bolj varne pogoje, kar lahko
dosežemo z območji brez motoriziranega prometa ali z upočasnjenim prometom, prednostnim
razvrščanjem kolesarjev v križiščih itd. Prometni režimi lahko dajejo kolesarjem prednost, na
primer pri zavijanju v desno ob rdeči luči na semaforju, in omogočajo sobivanje različnih
prometnih sistemov (območja za pešce, deljeni prostor) ali omogočajo izjemo za kolesarje od
siceršnje ureditve prometa (možnost vožnje v nasprotni smeri v enosmernih ulicah) (Klemenc,
14
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2012a). Na tem mestu velja opozoriti še na en segment prometnih površin. V zadnjih letih je
povsod po Sloveniji, Grosuplje ni pri tem nobena izjema, opaziti razmah krožišč. Le-ta
povečujejo pretočnost in zmanjšujejo hujše trke med avtomobili, za kolesarje pa po drugi
strani povečujejo tveganja in podaljšujejo poti. Varno vodenje kolesarjev v krožiščih
praviloma poteka ločeno od motornega prometa po kolesarski stezi s 3 ̶ 5 metri zamika od
zunanjega roba krožišča. V primeru malo prometnih cest, kjer so kolesarji na vozišču skupaj z
motornim prometom, se na enak način vozijo tudi preko krožišča (Lipar, 2012).
VII.

ENOTEN SISTEM OZNAČEVANJA KOLESARSKIH POVEZAV

Označevanje kolesarskih povezav je sestavni del kolesarske infrastrukture. Oznake morajo
imeti enotno podobo in jasne informacije o smeri in oddaljenosti glavnih s kolesom dostopnih
ciljev, tako da so na vsakem križišču tudi manj izkušenim in lokacij nevajenim kolesarjem v
pomoč. Oznake kolesarskih poti, namenjenih vsakodnevnim vožnjam, se morajo jasno
razlikovati od oznak turističnih, te pa od oznak športno-rekreativnih kolesarskih poti.
Postavljene morajo biti na ustreznih lokacijah, in sicer dovolj pogosto, ter biti dovolj velike,
da so dobro vidne. V lokalnem prostoru se je pred njihovo namestitvijo dobro posvetovati z
lokalnim prebivalstvom, da ne pride do odstranitve v znak neodobravanja (Klemenc, 2012a).
VIII.

STORITVE ZA KOLESARJE

− Ustrezen in potrebam prilagojen sistem informiranja
Če želimo ljudi spodbuditi h kolesarjenju, jih je potrebno informirati o kolesarskih povezavah
in poteh, sploh če so le-te nove. Predstaviti jim je treba turistične znamenitosti in kraje vredne
ogleda ali kakšne posebne storitve, ki so na voljo kolesarjem. To lahko storimo s kolesarskimi
zemljevidi (tiskani in elektronski), zgibankami, brošurami in elektronskimi načrtovalci poti
(Klemenc, 2012a). Primer takega informiranja je portal Gremo na pot..!, ki služi kot vodnik
po kolesarskih, pohodniških in tekaških poteh Ljubljanske urbane regije, kamor spada tudi
občina Grosuplje. Koristne novice in informacije o kolesarskih poteh, stezah, prireditvah in
podobno so na voljo na kolesarskem portalu Gremo s kolesom..! (Gremo na pot..!, 2013).
− Turistične storitve za kolesarje
Posebna oblika kolesarjenja je tudi turistično ali izletniško kolesarjenje, ki ga lahko vključimo
v ponudbo občine, ki se zavzema za razvoj kolesarstva. Kolesarjem prilagojeno ponudbo
prestavljajo varno shranjevanje koles, tuši in garderobe, informacijske točke, prevoz
kolesarjev ipd. v okviru gostinskih lokalov, hotelov, kampov. Organizirajo se lahko posebni
kolesarski izleti z možnostjo najema koles in opreme ter prevozom ali različne kolesarske
prireditve in tekmovanja (Klemenc, 2012a; Kolesarjenje, 2013).
− Servisne storitve za kolesarje
Storitve za kolesarje so dodatna vzpodbuda za uporabo kolesa kot vsakodnevnega prometnega
sredstva, saj so kolesarjem v pomoč in jim dajejo občutek odobravanja in sprejetja med
udeležence prometa. To so lahko stvari kot npr. javne kompresorske tlačilke, omarice z
osnovnim orodjem za popravilo koles, avtomati s kolesarskimi zračnicami ipd. Včasih so že
majhne geste tiste, ki naredijo kolesarjenje enostavno in privlačno (Klemenc, 2012a).
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IX.

PROMOCIJA KOLESARSTVA

Najboljša spodbuda za kolesarstvo so razvoj in dejavnosti na vseh zgornjih področjih. Po
zagotovitvi osnovnih pogojev za kolesarje (poti, steze, stojala za kolesa, storitve …) pa je
potrebno z različnimi promocijami nadaljevati in si prizadevati za vedno večji delež
kolesarjev, saj lahko le na tak način zagotovimo optimalno koriščenje kolesarskih površin.
Lahko govorimo o t.i. kolesarskem zagovorništvu, ki pomeni aktivnosti v okviru prizadevanj
za večjo varnost, udobje in množičnost kolesarjenja, kot so različna izobraževanja kolesarjev
in voznikov, zagotavljanje ustreznih parkirnih mest za kolesa in izboljševanje prometne
infrastrukture, nudenje pravne pomoči ter zagotavljanje javne in politične podpore
kolesarskim projektom. Ena od organizacij kolesarskega zagovorništva je tudi Slovenska
kolesarska mreža. Da se ognemo morebitnim napakam pri promociji kolesarjenja, je dobro
poznati osnove kolesarskih zagovornikov:
− redno kolesarjenje in pozitiven vzgled (redno in zgledno kolesarjenje je najboljša
promocija);
− preprečevanje škode (nasprotovanje nevarnim kolesarskim površinam in neustreznim
kolesarskim zakonom);
− izobraževanje javnosti (kolesa so vozila, ki sodijo na cesto);
− vključevanje v skupino (skupinsko opozarjanje na probleme in potrebe ima večjo
veljavo);
− kontaktiranje izvoljenih političnih predstavnikov (če stopimo v kontakt s političnimi
predstavniki in jim predstavimo pomembnost kolesarjenja, lahko povečamo možnost
financiranja kakšnega kolesarskega projekta);
− priključitev nacionalni kolesarski organizaciji (možnosti za uspeh so večje s
sodelovanjem in izmenjavo izkušenj).
Kolesarski zagovorniki se morajo zavedati, da se spremembe ne zgodijo čez noč in so možne
samo z vztrajnostjo. Zavedati se je potrebno tudi dejstva, da je včasih manj več in so tako
nevarne kolesarske steze še slabše, kot če jih sploh ni (Rotar, 2012b).
Promocijske kampanje morajo imeti jasno določeno, komu so namenjene, upoštevati morajo
primeren čas in trajanje ter ustrezna orodja za posredovanje informacij. Predvsem pa morajo
primarno temeljiti na čustvih in sekundarno na racionalnih argumentih, saj smo ljudje bolj
podvrženi ustaljenim vzorcem ali navadam kot racionalno premišljenim odločitvam. Potrebno
se je zavedati, da ljudje uporabljajo kolo v prvi vrsti zaradi njegove uporabne, ekonomske in
širše družbene vrednosti (Klemenc, 2012a). Ljudem je potrebno predstaviti možne alternative
v njihovih potovalnih odločitvah in preko ozaveščanja o koristih poskušati preoblikovati
njihove navade. Lahko jim ponudimo tudi možnost, da sami preverijo kvalitete različnih oblik
prometa. Pri spodbujanju kolesarstva je potrebno opredeliti ciljne skupine, katerim na podlagi
njihovih mobilnih navad prilagodimo sporočilo, ki ima pozitivno povezavo s kolesom. Ko na
primer nagovarjamo mlade, je poudarek na zabavi, svobodi in samostojnosti, medtem ko ima
večji pomen za odrasle zdravje in boljša splošna forma. Koristi za oblikovanje telesa so
primernejše sporočilo za ženske, za novince v tej aktivnosti pa hitrost, preprostost in
fleksibilnost. Širše zastavljena so sporočila, ki spodbujajo varnost in medsebojno spoštovanje
in ki se tičejo vseh udeležencev prometa (Urbanczyk, 2010). Različna predavanja, okrogle
mize, posveti, delavnice in prireditve so lahko zelo učinkovita sredstva promocije, če so le-ta
dovolj številna in medijsko razpoznavna (Klemenc, 2012a).
S področja spodbujanja vsakodnevnega kolesarjenja na spletu najdemo veliko idej. Če že ne
ravno v naši državici pa nam pogled onkraj naših meja lahko da številne informacije, potrebne
za organizacijo in izpeljavo takšne ali drugačne akcije, ki bi spodbudila ljudi k uporabi kolesa.
Potrebno je le razbrati, katere bi se najbolj obrestovale v našem okolju.
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Ker gre pri kolesarstvu za skupek medsebojno podpirajočih se ukrepov in orodij za
povečevanje deleža prekolesarjenih poti v neki lokalni skupnosti, je pomembno, da kolesarske
dejavnosti koordinira in predstavlja nekdo, ki vsaj občasno kolesari v službo in/ali po
opravkih. Za zagotavljanje uspeha potrebujemo sodelovanje deležnikov kolesarske politike.
Spekter le-teh je širok in zajema:
− različne strokovnjake s področij, kot so prostorsko načrtovanje, načrtovanje prometa,
upravljanje z mobilnostjo in spreminjanje potovalnih navad;
− oddelke občinske uprave, pristojne za promet, prostorsko načrtovanje, t.i. "družbene
dejavnosti" (šolstvo, zdravstvo, šport, kultura) ter službe, pristojne za vzdrževanje
cestnih površin in upravljanje s parkirišči;
− organizirane in neorganizirane ("vsakdanje"), cestne in gorske športno-rekreativne
kolesarje;
− različne nevladne organizacije s področja varstva okolja, zdravja in zdravega načina
življenja;
− lokalne turistične organizacije in ponudnike kolesarskih ter turističnih storitev
(Klemenc, 2012a, str. 24).

2.4. KOLESARSKA VARNOST
Ob spodbujanju vsakodnevnega kolesarjenja je izjemno pomembno, da se poskrbi tudi za
varnost kolesarjev, saj so ti poleg pešcev najbolj izpostavljena in zato ogrožena skupina
prometnih udeležencev. Kolesarjenje samo po sebi ni nevarna aktivnost, kljub temu da ga
velikokrat spremljajo predsodki oz. domneve, da je nevarno. Posamezne situacije pa lahko
postanejo nevarne, če kolesarji in ostali udeleženci v prometu ne spoštujejo drug drugega, če
so kršena pravila. Nevarne so tudi posledice posameznikovih napak. Na to, da je takšnih
situacij čim manj in s tem varnost čim večja, je mogoče vplivati s primerno infrastrukturo in s
spoštovanjem cestno prometnih predpisov ter nenazadnje s promocijskimi pristopi,
usmerjenimi k posameznim ciljnim skupinam (Urbanczyk, 2010).
Kolesarji in pešci so res bolj ranljivi kot tisti v avtomobilu, vendar pa več ljudi umre zaradi
posledic telesne neaktivnosti, ki je opredeljena kot četrti dejavnik tveganja za svetovno
umrljivost, kot zaradi nesreč pri kolesarjenju (Global recommendations…, 2010). Kolesarji so
redkeje soudeleženi v cestnih nesrečah kot avtomobilisti, poleg tega je tudi manjša verjetnost
za resne ali smrtne posledice pri kolesarjih. In čeprav bi morda pomislili, da bi se s
povečanjem števila kolesarjev povečalo tudi število nesreč z vpletenimi kolesarji, pa se je v
resnici izkazalo ravno nasprotno. Varnost kolesarjev v cestnem prometu je tesno povezana z
efektom ''varnost v številčnosti'' ̶ več kot je kolesarjev, bolj je kolesarjenje varno. Z večjim
deležem kolesarjev na cesti se umirja promet, bolj so ostali udeleženci v prometu nanje
pozorni in navajeni (Safety in Numbers, 2013).
Vidiki kolesarske varnosti in dejavnosti za izboljšanje le-te so povzeti po Priročniku za
pripravo okvirnega načrta razvoja kolesarstva v lokalnih skupnostih (Klemenc, 2012a).
O kolesarski varnosti lahko govorimo z različnih vidikov:
I.

VARNOST KOLESARJEV V PROMETU

Prometna varnost kolesarjev je v večji meri odvisna od:
− tehnično brezhibnega kolesa,
− kakovosti kolesarske infrastrukture,
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− primerne usposobljenosti kolesarjev za vožnjo in pridobljenih prometnih izkušenj ter s
tem povezanim upoštevanjem prometnih pravil,
− pričakovanj in ravnanj drugih udeležencev v prometu, kar je v sorazmerni odvisnosti s
številom oz. pogostostjo kolesarjev.
Osnova varnega in ne nazadnje prijetnega kolesarjenja je ustrezno veliko, opremljeno in redno
vzdrževano kolo. Na kolesu, ki ima prevelik oz. premajhen okvir, bo imel kolesar večje
težave z obvladovanjem ravnotežja in bo pri daljših vožnjah zaradi morebitnih bolečin v
rokah in/ali hrbtenici manj skoncentriran na vožnjo. Med obvezno opremo kolesa sodijo:
učinkoviti med seboj neodvisni zavori za sprednje in zadnje kolo, luč za osvetljevanje cestišča
spredaj, rdeča luč in odsevnik zadaj, rumeni odsevniki na pedalih, bočni odsevniki in zvonec.
Na varnost in udobje vplivajo tudi ščitnik verige, distančnik z odsevom, ustrezen tlak v
pnevmatikah, čvrstost pričvrstitve koles, (ne)skrivljenost obročev in (ne)zračnost ležajev.
Priporočljiva so oprijeta oz. neohlapna oblačila svetlih barv ali oblačila z všitimi odsevniki in
seveda kolesarska čelada, ki je za otroke do 14. leta starosti obvezna. Le-ta mora biti ustrezne
kvalitete in velikosti ter čvrsto zapeta.
Zaščitna kolesarska čelada je osnovna oprema kolesarja, ki ga ščiti pred poškodbami glave pri
trkih z drugimi vozili in padcih, vendar po drugi strani študije kažejo, da se avtomobili bolj
približajo tistim kolesarjem, ki nosijo čelade. Dejstvo je, da se je obvezno oz. zakonsko
sankcionirano nošenje kolesarskih čelad izkazalo za neuspešen ukrep, kar se tiče spodbujanja
kolesarjenja, saj je ob tem ukrepu število kolesarjev, še posebej žensk, bistveno upadlo.
Uzakonjena obvezna uporaba čelade ljudi odvrača od kolesarjenja, saj sporoča, da je
kolesarjenje nevarna dejavnost, kar statistično ne drži.
Velikega pomena za varnost kolesarskega prometa je tudi ustrezno načrtovana, zgrajena in
vzdrževana prometna infrastruktura. Kolesarji so šibkejši in ranljivi udeleženci v prometu,
zato je potrebno pri prometni infrastrukturi računati na malenkosti, ki jih običajno vozniki
avtomobilov niti ne zaznajo. Tako že za slab centimeter preveč privzdignjen robnik, večja
luknja v cestišču ali ostanki peska na kolesarski stezi lahko povzročijo padec in s tem resne
poškodbe kolesarja. Za kolesarje so moteče tudi v obliki pentlje izvedene kolesarske steze
skozi križišča, ostri zavoji kolesarskih stez in pasov, nevarni izteki kolesarskih stez na
površine, na katerih kraljujejo avtomobili, po meri avtomobilov ukrojeni uvozi in izvozi prek
kolesarskih stez, prometni znaki in druge ovire na površinah, namenjenih kolesarjenju.
Usposabljanje za vožnjo kolesa naj bi se pričelo v prvem do tretjem razredu osnovne šole.
Najprej s pridobivanjem znanja o prometnih znakih, pravilih in ustreznem varnem ravnanju v
prometu. V četrtem razredu devetletke sledi utrjevanje in ponavljanje teoretičnega dela, ki se
konča s preverjanjem znanja o poznavanju cestno-prometnih predpisov pomembnih za
kolesarje. Praktično usposabljanje za vožnjo s kolesom naj bi sledilo v petem razredu in se
končalo z izpitno vožnjo v dejanskem prometu ter pridobitvijo kolesarskega izpita (Kolesarski
izpit, 2013). Potem pa ni več nobenih rednih oblik usposabljanja za varno kolesarjenje, čeprav
bi zlasti starejši, ki dalj časa niso uporabljali kolesa, potrebovali trening kolesarjenja. Naj bo
ta za ponovno pridobivanje občutka za ravnotežje ali osvežitev upoštevanja prometnih
predpisov. S tem bi se lažje varno vključili v promet. Posebno usposabljanje za varno vožnjo
v prometu je priporočljivo za družine z majhnimi otroki, ki kolesarijo v spremstvu staršev.
Organiziranje tovrstnih treningov je poleg praktičnih izkušenj in prispevka k izboljšanju
prometne varnosti odlična priložnost tudi za promoviranje kolesarjenja v lokalnih skupnostih.
Poleg samega usposabljanja kolesarjev je pomembna pozornost, ki se jo jim nameni v okviru
usposabljanj za pridobivanje vozniških izpitov med drugimi udeleženci prometa. Celo dodatni
prometni znaki in/ali talne oznake lahko pripomorejo k večji pozornosti drugih udeležencev v
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prometu na kolesarje. Zelo pomembno za varnost kolesarjev je samo pričakovanje voznikov
avtomobilov in drugih motornih vozil, da si bodo prometne površine delili s kolesarji, in samo
število kolesarjev.
II.

VARNOST KOLES

Pri varnosti koles gre v prvi vrsti za varnost pred krajo in poleg tega tudi za zaščito pred
vremenskimi vplivi (dež, sneg) med dolgotrajnejšim parkiranjem koles. Če obstaja velika
nevarnost kraje ali vandalizma koles, jih ljudje ne bodo uporabljali ali pa bodo uporabljali
slabo opremljena in vzdrževana kolesa, ki so lahko vzrok nekaterih nesreč, predvsem v
slabšem vremenu in nepredvidljivih okoliščinah, zato je pomembno, da ob spodbujanju
kolesarjenja obravnavamo tudi varnost koles. Na mestih, kjer se predvideva parkiranje kolesa
za daljši čas in so bolj na samem je pomembno, da je mogoče kolo (tudi okvir) prikleniti na
čvrsto stojalo. Na parkiriščih ali v kolesarnicah z večjim številom koles je potrebno poskrbeti
za dobro osvetlitev, priporočljiv je video nadzor ali nadzor s pomočjo za to pooblaščenih
oseb. Lahko so to težko zaposljive osebe vključene v posebne socialne programe. Za
kolesarska parkirišča v sklopu avtobusnih in železniških postajališč in postaj ter na
parkiriščih, namenjenih parkiranju koles za čas službe oz. šolskega pouka, je priporočljivo
zagotoviti osnovno zaščito (streha, nadstrešek) pred dežjem in snegom.
III.

OSEBNA VARNOST KOLESARJEV

Osebna varnost pomeni predvsem varnost kolesarjev pred kriminalnimi dejanji, ki jih
ogrožajo (npr. ropi, ugrabitve in uboji). To lahko poskušamo doseči z izogibanjem
kolesarskih povezav na za ta dejanja bolj pogostih oz. verjetnih mestih. V kolikor to ni
mogoče, in ker je več verjetnosti za kriminalna dejanja ponoči oz. v pogojih slabše
osvetljenosti, je pomembno, da so kolesarske povezave dovolj dobro osvetljene, še posebej
velja to za ozke stranske ulice in podhode. Za večjo varnost kolesarjev na območjih
povečanega tveganja lahko skrbijo še policijske patrulje, pripomore pa tudi video nadzor teh
območij.
Aktivnosti za izboljšanje varnosti kolesarjev
Osnovo za varnost kolesarjev predstavlja ustrezna cestna infrastruktura. Nadgradnjo tega pa
lahko lokalne skupnosti dosežejo z različnimi preventivnimi aktivnostmi za osveščanje
voznikov glede ranljivosti kolesarjev in usposabljanjem kolesarjev za bolj varno vožnjo.
Veliko takšnih aktivnosti se lahko izvaja v okviru kolesarskih prireditev, in sicer razne akcije
(brezplačnega) pregleda in servisa koles, razdeljevanje informacijsko-izobraževalnih gradiv o
kolesarski varnosti in promocijskih odsevnih trakov, jopičev, svetil, ter s promocijo uporabe
varnostne kolesarske čelade. Lokalne skupnosti lahko (so)organizirajo razna usposabljanja za
varno vožnjo predvsem za starejše občane. Posebno pozornost lahko namenijo tudi dodatnim
opozarjanjem voznikov na prisotnost kolesarjev z opozorilnimi tablami in s talnimi oznakami
na cestišču ter prioritetnemu krpanju lukenj in odstranjevanju peska in blata z asfaltiranih
občinskih cest, ki jih množično uporabljajo kolesarji, ter identifikaciji in ustrezni sanaciji
kolesarjem nevarnih mest oz. črnih točk. In nenazadnje zagotovijo dovolj številna in ustrezno
locirana kolesarska stojala ali kolesarnice, ki omogočajo varno zaklepanje koles na lokacijah,
kjer so najbolj potrebne, to je ob šolah, železniških in avtobusnih postajah.
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3. DOSEDANJI
PROJEKTI
KOLESARJENJA

IN

DEJAVNOSTI

ZA

SPODBUJANJE

Uporaba kolesa za poti po vsakdanjih opravkih je nekaj običajnega v številnih mestih v
Nemčiji, na Nizozemskem ter v nekaterih drugih zahodnoevropskih državah. Z naraščanjem
negativnih učinkov vsakdanjega motoriziranega prometa in neaktivnega življenjskega sloga
raste tudi želja po spremembah. O kolesu kot prevoznem sredstvu se ponovno razmišlja v vse
širšem mednarodnem prostoru in tudi v Sloveniji.
3.1. PRESTO
PRESTO – promocija kolesarjenja za vsakogar kot oblika dnevnega transporta (ang.
Promoting Cycling for Everyone as a Daily Transport Mode) je evropski projekt Programa
inteligentne energije Evropa. Namen projekta je bil ponuditi nabor orodij in veščin za
ustvarjanje kolesarjenju prijaznih urbanih območij, izvajanje tehtnih načrtov za razvoj
kolesarske kulture in zagon ciljnih promocijskih kampanj. V projekt je bilo vključenih pet
evropskih mest z različnimi pogoji, izzivi in deleži vsakodnevnih uporabnikov koles: Bremen
(Nemčija), Grenoble (Francija), Tczew (Poljska), Benetke (Italija) in Zagreb (Hrvaška). V
obdobju od maja 2009 do januarja 2012 so potekale različne aktivnosti, razdeljene na tri
tematske sklope:
− kolesarska infrastruktura (kolesarske povezave, križišča, parkirni prostori, povezava z
javnim prevozom),
− spodbujanje kolesarjenja (ozaveščanje, informiranje in izobraževanje oz.
usposabljanje),
− električna kolesa − ''pedelecs'' (zakonodaja in urejevalni vidiki).
Za vsak sklop je izšla tudi posebna publikacija pod skupnim naslovom ''Zagon kolesarjenja''
(ang. Give cycling a push) in 25 dopolnilnih brošur z bolj podrobnimi in praktičnimi
informacijami za izvedbo posameznih korakov pri razvoju kolesarske kulture. Vse so
dostopne na internetni strani (www.presto-cycling.eu) v petih oz. nekatere v sedmih različnih
jezikih. Večina tu povzetih informacij je iz zaključnega poročila Promoting Cycling for
Everyone as a Daily Transport Mode: lessons learnt in five very different cities (2011).
V projektu so mesta razvrščena v tri razrede na podlagi pogojev za kolesarjenje in števila
kolesarjev. Prvi razred predstavljajo mesta I. stopnje (ang. starter cities) z nizkimi vrednostmi
teh dveh kazalcev in do 5-odstotnim deležem kolesarjev, sledijo mesta II. stopnje (ang.
climber cities) s kolesarjenjem v vzponu z deležem med 5 in 20 % in mesta III. stopnje (ang.
champion cities), ki presegajo to vrednost.
Mestom I. stopnje predstavlja razvoj kulture kolesarjenja največji izziv, saj je v njih le malo
uporabnikov koles na dnevni ravni, imajo pomanjkljivo infrastrukturo in cestno zasnovo
osnovano za avtomobilsko uporabo. Toda ne smemo pozabiti, da tudi v teh mestih veliko ljudi
že uživa v kolesarjenju in razumejo njegove koristi, le da to počnejo kot prostočasno
dejavnost. Prav verjetno je, da kolesari več ljudi, kot si mislimo, le da jih velikokrat prezremo.
V posameznih mestih je mogoče identificirati posamezna območja, kjer je večji delež
kolesarjenja, na primer določene soseske, študentska naselja in podobno, to pa že predstavlja
neko zasnovo, na kateri lahko gradimo. Ta mesta potrebujejo le še pogumne in vizionarske
predstavnike v politiki, ki bodo znali podpreti in pridobiti ustrezno finančno podporo za
razvoj kolesarjenja. Na podlagi izkušenj (Zagreb in Tczew) za taka mesta velja, da je
prometna infrastruktura najboljša reklama. Le-ta da kolesarjem posebno mesto v prostoru in
sporoča, da je kolesarjenje možna, spoštovana in predvsem normalna oblika transporta.
Začetek lahko predstavljajo že poceni ukrepi, ki ga podpirajo, vendar niso koristni izključno
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za kolesarjenje. To so umirjanje in zmanjševanje prometa, postopno ustvarjanje stika in
upravljanje hitrosti prometa. S tem se ustvari bolj varno in kolesarjenju prijazno okolje. Sledi
promocija, ki naj bo usmerjena v najbolj dovzetne skupine prebivalstva, to je mlade, ki še
nimajo izpita za avto, tiste, ki kolesarijo v prostem času, in ljudi, dovzetne za zdravstvene in
okoljske koristi (npr.: družine z otroki). V postopek planiranja infrastrukture je zaželeno
vključiti različne skupine prebivalstva, da lahko aktivno sodelujejo pri razvijanju kolesarske
kulture in nenazdnje pripomorejo k optimalnim rešitvam.
V mestih II. stopnje (Benetke, Grenoble) imajo kolesarji že vidno vlogo v prometu, kljub
temu imajo ta mesta dva cilja, in sicer spodbuditi več ljudi, da naredijo premik od avtomobila
h kolesu, in vzdrževati ter izboljševati mrežo kolesarskih povezav. Spodbujanje kolesarjenja
se v teh mestih razširi na delodajalce in zaposlene, šolarje in njihove starše ali tiste, ki dnevno
hodijo po nakupih. Zdravje in finančni prihranki so le nekatere teme, okoli katerih lahko
osnujemo promocijske kampanje. Mesta s kolesarsko kulturo v razvoju lahko investirajo v
javno kolesarsko shemo in se tako dotaknejo tistih, ki ne posedujejo kolesa. Poleg
spodbujanja pa ne smemo pozabiti na izobraževanje vseh udeležencev v prometu, saj je
potrebno vzpostaviti vzajemno spoštovanje med vsemi udeleženci v prometu.
Mesta III. stopnje (Bremen) so mesta z razvito kolesarsko kulturo in visokim deležem ljudi, ki
uporabljajo kolo kot vsakodnevno prevozno sredstvo, vendar se promocija kolesarjenja tu ne
zaključi. Tudi v teh mestih je potrebno spodbujati ljudi k uporabi kolesa, s tem da je
osredotočenost na tistih skupinah prebivalstva, ki so kolesarjenju manj naklonjeni, to so
starejši, priseljenci iz držav z nerazvito kulturo kolesarjenja ali preprosto tisti, ki le redko
sedejo na kolo. Kot v primeru avtomobilskega prometa je tudi pri kolesarjenju potrebno
vedno znova pristopati z inovativnimi idejami in si nenehno prizadevati za razvoj. V tako
kolesarsko razvitih mestih se lahko pritegne ljudi s kolesarskimi festivali, različnimi
prireditvami za kolesarje, namestitvijo števca kolesarjev ipd.
Posebno mesto v projektu PRESTO je namenjeno promociji posebnega električnega kolesa –
''Pedelec''. Gre za kolo, opremljeno z baterijo in motorjem, ki se vključi ob pritisku na pedale
in nudi dodatni pogon kolesa. Motor z močjo do 250 W avtomatsko preneha delovati, ko
dosežemo hitrost 25 km/h ali prenehamo s poganjanjem pedal, in ne poganja kolesa
samostojno. Kolo je razen baterije in motorja oblikovano podobno kot konvencionalno kolo.
Njegova odlika je, da z njim lažje premagujemo hribovit teren in večje razdalje ali prevažamo
težje tovore, vozi pa ga lahko vsakdo (Roetynck, 2010).
Slika 12: Električno kolo – ''Pedelec''

Vir: To cycle electric or not to cycle…, 2012
Razmah kolesa z električnim pogonom in koles, ki nudijo električno podporo nožnemu
pogonu, bo zagotovo še razširil meje uporabe kolesa kot alternative vsakdanji uporabi
avtomobila (Klemenc, 2012a).
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3.2. CIVITAS ELAN
Civitas ELAN je eden izmed petih projektov, ki se je v okviru CIVITAS Plus izvajal med leti
2008 in 2012. Gre za tretjo fazo delovanja iniciative CIVITAS (CIty-VITAlitySustainability), katere začetki segajo v leto 2002 z vizijo o trajnostni urbani mobilnosti. Cilj
predstavlja večji prehod k uporabi trajnostnih oblik prometa (kolesarjenje, javni promet,
hibridni avtomobili …). Med 58. CIVITAS mesti velja moto medsebojnega učenja in
podpiranja drug drugega. CIVITAS nam prestavi 8 tematskih kategorij ukrepov kot gradnikov
enotne strategije za dosego trajnostne in energetsko učinkovite mobilnosti, med katerimi si
lahko vsakdo izbere najbolj primerne za razmere v svojem mestu:
− čistejša goriva in vozila (spodbujanje čistejšega voznega parka, alternativna goriva,
električni avtomobili …);
− celosten javni prevoz (''parkiraj in pelji'' območja, skrb za potnike s posebnimi
potrebami, razvoj sistema vozovnic, kot so na primer e-vozovnice … );
− strategije za zadovoljevanje povpraševanja in zahtev (sheme kratkotrajnega parkiranja,
zmanjševanje hrupa v prometu, izboljšave kolesarskega prometa, omejevanje dostopa
mestnih središč …);
− upravljanje mobilnosti (spodbujanje hoje in kolesarjenja, predstavitve novih strategij,
ozaveščanje javnosti, upravljanje mobilnosti za šole in podjetja …);
− varnost in zaščita (varna infrastruktura, nadzorovanje prometa, varne šolske poti …);
− življenjski stil neodvisen od avtomobila (sistem izposoje koles, skupni prevozi na delo
… );
− blagovna oskrba mest (različne strategije za učinkovito blagovno oskrbo mestnih
središč);
− inteligentni transportni sistemi (različni informacijski sistemi za zbiranje in
obdelovanje podatkov za boljšo pretočnost in nadzor prometa, zagotavljanje
zanesljivih potovalnih informacij …).
V projekt CIVITAS ELAN so bila poleg Ljubljane vključena še mesta Gent, Brno, Porto in
Zagreb, ki so se zavezala k aktivnemu reševanju trajnostnih prometnih izzivov. S pomočjo
sodelovanja in izmenjave izkušenj so sprejele 68 ukrepov za vitalna, zdrava mesta in mesta
dostopna za vse. Za več informacij o celotnem projektu kot tudi za podrobnosti za mesto
Ljubljana lahko obiščete spletno stran CIVITAS (http://www.civitas-initiative.org). Po
končnem poročilu projekta – CIVITAS ELAN Final Evaluation Report (Engels in sod., 2012)
bomo povzeli nekatere ugotovitve za mesto Ljubljana, kamor dnevno migrira tudi veliko
prebivalcev občine Grosuplje, in pod vtisom pozitivnih izkušenj lahko del teh sprememb
vnesejo v domače okolje in tudi doma večkrat sedejo na kolo.
V Ljubljani se ljudje za vsakodnevne poti v večini zanašajo na osebni avtomobil. Razmerje
med avtom in javnim prevozom je trenutno 59 : 13 znotraj mesta in celo 74 : 8 v širši regiji.
In ker gre za glavno in hkrati največje mesto Slovenije (276.000 prebivalcev), ki je
zaposlitveno in izobraževalno središče širše regije, promet v Ljubljani in na njenih vpadnicah
povzroča številne zastoje, onesnaževanje zraka in hrupno onesnaževanje. Potovalne hitrosti se
v mestu gibljejo med 10 in 18 km/h. Eden od ciljev je vsekakor zmanjšati število avtomobilov
in hkrati povečati delež okolju bolj prijaznih oblik prometa: javni promet, kolesarjenje in
hoja. Za spremembe je potreben premik v glavah uporabnikov, za kar so ključna
ozaveščenost, odprtost za spremembe in vključenost v proces.
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Preglednica 3: Karakteristike prometa v mestu Ljubljana

% DNEVNIH POTI
OPRAVLJENIH Z:

LASTNIŠTVO
AVTOMOBILA
(NA 1.000 PREB.)
AVTO
HOJA
KOLO
AVTOBUS
KOMBINACIJA

2007

2011/2012

528

519

57
19
10
13
13

39
19
16
13
12

Vir: Engels in sod., 2012
Ker se je v Ljubljani dolgo spodbujal avtomobilski, je javni promet neučinkovit. Z
naraščanjem uporabe avtomobila so se razširila tudi trgovska središča na obrobju mesta
(BTC, Rudnik), ker podjetja v centru mesta niso mogla zadovoljiti zahtev po dostopu z
avtom, se je njegova pomembnost za prostočasne in kulturne aktivnosti (kino, gledališče,
nakupovanje, sprehodi …) začela zmanjševati. Kljub temu pa ni bilo naporov uperjenih k
spremembam nastale situacije, z izjemo nekaterih poskusov promocije s strani ponudnika
javnega prometa (LPP). Nekaj več je bilo storjenega na področju zbiranja podatkov o
prometnih tokovih, vendar brez kakršnihkoli predlaganih rešitev za optimizacijo prometa.
Nekaj jih pa ponuja strategija projekta Civitas ELAN. Osnovni ukrep predstavlja predlog
visoko kvalitetnega mobilnega koridorja. To je poseben pas od severnega do južnega dela
obvoznice, ki vključuje Barjansko, Slovensko in Dunajsko cesto. Na južnem stiku obvoznice
in Barjanske ceste so predlagana območja P+R (parkiraj in pelji), na koncu Dunajske ceste,
pred vhodom v mestni center pa je predvideno stičišče za izmenjavo potnikov javnega
prometa. Center, ki sovpada s Slovensko cesto, je zaradi največje obljudenosti najbolj
potreben sprememb, po možnosti v obliki kvalitetnega pasu namenjenega avtobusom.
Tekom projekta so potekale intenzivne razprave, vendar se je izkazalo, da ključne interesne
skupine, med njimi tudi strokovnjaki za mobilnost in odločevalci, niso pripravljeni sprejemati
inovativnih rešitev, so pa v primeru vključenosti javnosti (javna diskusija) vsaj pretresali
pogoje za kolesarjenje v mestu. Zaradi močnih nasprotovanj se ni realiziral predlagani
koridor, mesto pa se je uspešno posvetilo manjšim korakom, kot so prikaz avtobusnih
prihodov na postaji, predstavitev hibridnih vozil, sistem izposoje javnih koles, portal javnega
prometa in podobno.
V okviru projekta Civitas Elan je nastala tudi Celovita kolesarska strategija mesta Ljubljane
(Klemenc, Bertoncelj, 2010), kot eden od ukrepov projekta po spreminjanju mobilnostne
kulture prebivalcev in obiskovalcev mesta z namenom izboljšanja mestne mobilnosti in
kakovosti bivanja. Vendar gre le za splošen dokument in ne operativen, ki bi neposredno
določal prioritetne naloge in nosilce ter opredeljeval višino in vire potrebnih sredstev za samo
izvedbo ukrepov. Osnovni cilj predstavlja povečanje deleža s kolesom opravljenih poti po
mestu na 20 % do leta 2020, kot ga imajo bolj razvita evropska mesta.

3.3. LIFE CYCLE
Life Cycle je evropski projekt Programa javnega zdravja EU, z začetkom v letu 2008, s
poslanstvom spodbujanja bolj aktivnega načina življenja z dodajanjem telesne aktivnosti k
vsakodnevnim opravkom. Prizadeva si za spreminjanje vedno bolj sedečega življenjskega
sloga s spodbujanjem kolesarjenja v vseh življenjskih obdobjih, s poudarjanjem vloge
kolesarjenja v zgodnjem otroštvu in z ohranjanjem te navade skozi vse življenje. Kolesarjenje
se spodbuja za pomoč pri premagovanju prekomerne prehranjenosti in debelosti, kot ene
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najtežje obvladljivih epidemij današnjega časa in kot preventivni aktivni življenjski slog.
Projekt se je končal konec maja 2011, projektno ekipo je sestavljalo 10 skupin iz 9. držav. V
okviru projekta so se odvijale številne dejavnosti od kolesarjenja v vrtcih, raznih delavnic v
šolah, potekale so kampanje za kolesarjenje na delo, po nakupih, za ljudi nad 50 let … V
aktivnostih je sodelovalo več kot 30.000 udeležencev, starih od 6 do 86 let (Life Cycle, 2013).
Priročnik primerov najboljših praks
Eden od končnih izdelkov je priročnik primerov najboljših praks, ki predstavlja zbirko kratkih
opisov več kot 100 primerov dobrih praks, ki vključujejo kolesarjenje in hojo od otroštva do
upokojitve. Poglavja vključujejo aktivnosti za družine, šole, odrasle in upokojence. Primeri
prihajajo predvsem iz Evrope, posamezni pa so tudi iz ZDA, Kanade, Avstralije in Nove
Zelandije. Če izpostavimo samo nekatere bolj zanimive:
− Poletna šola kolesarjenja (Šiauliai, Litva): dva tedna trajajoča poletna delavnica v
mestnem parku, ki omogoči otrokom brezplačen dostop do koles in spodbuja aktiven
in zdrav življenjski slog.
− Kolesarski šolski avtobus − ''Velobus'' (Regija Greater Nantes, Francija): to je
prepoznavna skupinica otrok, ki kolesarijo v šolo v spremstvu odraslih. Tako kot
šolski avtobus se držijo predpisane poti in postaj. Povprečno so poti dolge 2 km in jih
otroci prevozijo v 10–20 minutah. Leta 2006 je sodelovalo 30 šol v regiji, vključujoč
762 otrok.
− Lepotica in kolo (mesto Exeter, VB): projekt za najstniška dekleta, kot odgovor na
manjši delež deklet med otroci, ki kolesarijo v šolo. V okviru projekta so potekle
delavnice na dve temi: izgledam dobro in počutim se dobro.
− Rad imej svoje kolo! (ang. Love your bike!) (Manchester, VB): odmevna kampanja, ki
spodbuja kolesarjenje s pozitivnimi sporočili o kolesarjenju na panojih in avtobusnih
oglasih in to na območju večjih prometnih tokov. Vzpostavljena je bila tudi
interaktivna spletna stran za spodbujanje omenjene oblike prevoza (Rzewnicki,
Koellinger, 2010).
Implementacijski priročnik: Kako izpeljati kolesarske aktivnosti
Povzetek projektnega delovanja je tudi implementacijski priročnik z naslovom Kako izpeljati
kolesarske aktivnosti (ang. How to Run a Cycle Action) (Köllinger, Rewnicki, Fismer, 2011)
z uporabnimi nasveti iz praks tekom projekta ter rešitvami in primeri. Priročnik nam predstavi
posamezne mejnike v človeškem življenju, ko lahko pristopimo z določenimi spodbudami za
vsakodnevno kolesarjenje. Opomni nas, da je pomembno meriti uspeh za boljše načrtovanje
in spremljanje sprememb. Predstavi nam tudi tri uspešne prakse, od katerih se lahko česa
naučimo, in nam da informacije, kako narediti Life Cycle strategijo za svojo občino oz. regijo.
V dodatku pa lahko najdemo še 15 inovativnih ter uspešnih akcij za promocijo kolesarjenja.
Od uspešnih praks lahko povzamemo nekatere lekcije:
− Kolesarjenje na delo (Belgija)
Podjetja in zaposleni se lahko kadarkoli priključijo akciji, le da je za podjetja predpisana letna
članarina, medtem ko zaposleni takšnih stroškov nimajo. Za vsak dan, ko se s kolesom
pripeljejo na delo, zaposleni dobijo kolesarske točke. Le-te lahko potem unovčijo za
posamezne nagrade (kosila, knjige, vikend oddih, razne popuste …), enkrat letno pa se
organizira tudi žrebanje večjih nagrad.
Ob koncu leta 2010 je bilo registriranih več kot 10.000 kolesarjev s skupaj milijonom
prevoženih kilometrov, zabeleženih vsak mesec. Osnovno platformo za vso administracijo
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predstavlja spletna stran, ki ni le začetni strošek, temveč jo je potrebno tudi ažurirati in
odgovarjati na morebitna vprašanja. Stalnega vzdrževanja je potreben tudi sistem
nagrajevanja. Pomembno je tudi, da aktivnosti potekajo celo leto, v tem primeru so se odločili
za ekipni izziv in zimsko kampanjo, ki poteka od novembra do marca. Za pritegnitev
sodelujočih je reklama v medijih še kako pomembna. Počasen začetek z malo sodelujočimi se
lahko izkoristi za odpravljanje pomanjkljivosti in napak v sistemu. Predvsem pa je pomembna
vztrajnost in prizadevnost.
− Z gibanjem v šolo! (ang. On the Move to School!) (Quebec, Kanada)
Neprofitna organizacija Vélo Québec igra že 40 let pomembno vlogo na področju kolesarstva
v Quebecu. Primer uspešnega programa je tudi ''On the Move to School!'', ki je nadaljevanje
že obstoječega projekta in je tako dobil še poudarek na zdravju. Ker ima tu trajnostna
mobilnost in zdrav način življenja v Quebecu politično podporo, je podprto tudi financiranje
teh področij. Ključna za uspeh so vzpostavljena partnerstva med lokalnimi šolami, starši,
policijo in občinskim vodstvom ter ostalimi, pripravljenimi za sodelovanje. S pravimi
partnerji si lahko zagotovimo boljše možnosti za uspeh, k čemur pripomore tudi dolgoročno
financiranje. Kakršnokoli partnerstvo (financiranje, promocija, marketing, povezave) je vedno
dobrodošlo, moramo pa pri tem ostati fleksibilni in pripravljeni na sodelovanje, saj se
vzpostavitev dobrih odnosov na začetku obrestuje. Pomembno je tudi poznavanje lokalnih
razmer in potreb in prilagajanje dejavnosti temu. V obdobju treh let ekipa projekta vzpostavi
vse potrebno za neodvisno delovanje šol znotraj projekta. To je tudi primer, kako pomemben
je ugled in strokovnost organizacije, ki s tem doda verodostojnost od samega začetka.
− Kolesarjenje v šolo, do diplome in na delo (Aviero, Portugalska)
Čeprav ima Aviero kolesarsko tradicijo, je mesto zabeležilo upad z 22 na 7 % po povečanju
lastništva avtomobilov med leti 1991 in 2001, čemur je sledil program promocije kolesarstva.
Prebivalci so izrazili predvsem skrb zaradi nevarnosti kolesarjenja. Šole so pokazale le malo
zanimanja za projekt in učitelji so se branili dodatnih obremenitev, starši pa so bili zaskrbljeni
nad varnostjo. Šole so bile informirane o številnih načinih, kako lahko spodbujajo
kolesarjenje med mladimi in njihovimi starši, mladim so ponudili tečaje kolesarjenja v
prometu in različne aktivnosti, povezane s kolesarjenjem. Glavni problem ostaja pomanjkanje
mreže kolesarskih povezav. Na univerzi se je spodbujalo kolesarjenje preko različnih
seminarjev in sejmov, izbrani so bili sponzorirani ambasadorji kolesarstva med študenti. Med
delavno aktivnimi prebivalci se je spodbujalo kolesarjenje na delo, ki je v začetnih mesecih
naletelo na težave v obliki nestalnega vremena, in tako onemogočilo vzpostavitev rutine.
Kljub temu je veliko sodelujočih dalo pozitivne povratne informacije, številni so bili tudi
izgovori. Izkazala se je potreba po rednih dogodkih med akcijo kolesarjenja na delo, da se
prepreči upad sodelujočih in tako doseže boljše rezultate (Köllinger, Rewnicki, Fismer, 2011).
Life Cycle v Sloveniji
Nosilec projekta v Sloveniji je bil Inštitut za varovanje zdravja RS (Center za preprečevanje
kroničnih bolezni CINDI). Projekt je imel poudarek predvsem na izobraževanju in
ozaveščanju. Vključenih je bilo več kot 400 vrtčevskih otrok in njihovih družinskih članov. V
projekt sta bila vključena tako mestni kot ruralni vzorec prebivalstva. Prvega je predstavljala
četrtna skupnost Bežigrad v Ljubljani, drugega pa Beltinci v Prekmurju (CINDI Slovenija,
2013).
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− Aktivnosti v Ljubljani
Ob Dnevu brez avtomobila je potekalo orientacijsko kolesarjenje za predšolske otroke po
mestnem središču Ljubljane. Otroke so na dogodku spremljali starši. Na posameznih postajah
so morali uspešno opraviti določeno nalogo (npr. rešiti kolesarski kviz, pravilno uporabiti
semafor, prekolesariti spretnostni poligon itd.), za kar so bili tudi nagrajeni. Odmevnejše
aktivnosti so še prometni dan in umetniški natečaj na temo kolesarjenja, kolesarski krog za
osnovnošolce v okviru Life Cycle projekta, dopolnjen s postajo ''Kolesarjenje za zdrav
življenjski slog''.
Razvita in izvedena sta bila dva ''Tečaja varne vožnje za kolesarje'' za pedagoške delavce, in
sicer za učitelje OŠ Bežigrad in OŠ Savsko naselje ter za vzgojitelje Vrtca Jelka. Tečaj je bil
sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela. Slednji je vključeval preizkus v vožnji kolesa na
spretnostnem poligonu in v prometu, udeleženci pa so spoznali tudi animacijske metode za
spodbujanje kolesarjenja pri otrocih. Tečaj varne vožnje za kolesarje je bil izveden tudi za
slušatelje Univerze za tretje življenjsko obdobje, v okviru katerega je potekalo 2-mesečno
izobraževanje. Sodelovala je tudi Zdravstvena fakulteta v Ljubljani s posebnimi testi za
seniorje. Za spodbujanje kolesarjenja med odraslimi so poskrbeli akcija kolesarjenja v troje in
kampanja Kolesarimo na delo ter tečaji varnega kolesarjenja (Djomba, Janežič, 2013).
− Aktivnosti v Beltincih
V vrtcu Beltinci so potekali številni kolesarski dogodki. Z risanjem risbic so obeležili dan
brez avtomobila, na svetovni dan zdravja so organizirano kolesarili na osrednji dogodek.
Otroci so tekom učnega programa spoznavali kolo in njegove dele. Imeli so tudi akcijo
Spodbujajmo kolesarjenje. Izvedli so športni ''živ žav'' s kolesi in spretnostno vožnjo. V
jesenskem času je bilo pripravljeno kolesarjenje s starši in družabno srečanje za konec sezone.
Za učence petega in šestega razreda Osnovne šole Beltinci je bilo izvedenih šest delavnic z
vsebino prve pomoči, imeli so tudi možnost opravljanja kolesarskega izpita na Prometno
varnostnem poligonu v Murski Soboti. V okviru projekta Life Cycle so murskosoboški
policisti sodelovali pri kolesarjenju učencev petih razredov iz Beltincev v Mursko Soboto.
Kolesarjenja se je udeležilo kar 75 kolesarjev Osnovne šole Beltinci in njihovih
spremljevalcev. Mladi kolesarji so za popestritev opravljali tudi izpitno vožnjo za kolesarski
izpit (CINDI Slovenija, 2013).

3.4. MOBILE 2020
Projekt Mobile 2020 želi začrtati nove smernice v procese prostorskega in prometnega
načrtovanja v manjših in srednje velikih mestih v 11. državah srednje in vzhodne Evrope
(Bolgarija, Češka, Estonija, Hrvaška, Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, Romunija, Slovaška
in Slovenija). Začel se je v maju 2011 in bo potekal do konca aprila 2014. V tem času bo
poskušal vzpostaviti konstruktivne razprave na strokovni ravni za zagotovitev dolgoročnih
ciljev na področju kolesarstva in prepričati občinske planerje in odločevalce, da s pravimi
ukrepi sprožijo spremembe v mobilnostnih navadah občanov. Preko delavnic, seminarjev in
javnih dogodkov bo poskušal med države srednje in vzhodne Evrope razširiti pozitivne
izkušnje in znanja (iz Nemčije, Nizozemske, Danske, Italije in Švedske) za povečanje deleža
kolesarskega prometa.
Ker izboljšanje pogojev za kolesarjenje v lokalnih skupnostih zahteva podporo na višjih
političnih ravneh, je cilj projekta vzpostavitev nacionalne mreže ljudi, ki se profesionalno
ukvarjajo s kolesarskim prometom in bi povečevali dejavnosti podpore kolesarjenju povsod
po državi. Osredotočenost je seveda na uporabi koles za pot v službo, po nakupih ali za
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družabna srečanja v mestu. Mobile 2020 želi biti odskočna deska za nadaljevanje razprav tudi
po zaključku projekta.
Koordinator projekta v Sloveniji je Regionalni center za okolje (REC Slovenija), sodeluje tudi
Prometni inštitut Ljubljana. V letu 2012 je potekalo predvsem izobraževanje in usposabljanje
kadra preko seminarjev, delavnic in ogledov dobrih praks v mestih Odense (Danska),
Vasteras (Švedska), Zwolle (Nizozemska) in Bolzano (Italija) ter priprava izobraževalnih
gradiv v slovenskem jeziku. Ta znanja, dopolnjena z znanji vodilnih domačih strokovnjakov
na posameznih področjih razvoja kolesarskih sistemov, bodo v letu 2013 v sodelovanju
s Slovensko kolesarsko mrežo in drugimi partnerji prenesena slovenskim mestom, nevladnim
organizacijam in zainteresiranim posameznikom preko štirih tematskih delavnic (varnost
kolesarjev in kolesarskega prometa; storitve za kolesarje in razvoj kolesarskega turizma;
razvoj kolesarske infrastrukture v mestih; strateško načrtovanje kolesarskih povezav in
kolesarska kultura). Predviden je večji promocijski dogodek ̶ mednarodna tematska
konferenca ter tekmovanji za najboljšo občino in za najboljši promocijski video na področju
kolesarstva (Mobile 2020, 2013).
Slika 13: Pristop mobile 2020 – Kolesarjenje kot sistem

Vir: cv: Gostič, 2011
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4. KOLESARJENJE V OBČINI GROSUPLJE
Občina Grosuplje se s svojo velikostjo 134 km2 in 19.061 prebivalci uvršča med srednje
velike slovenske občine. Ustanovljena je bila 4. 10. 1994. Leži približno 16 km, oziroma le
dobrih dvajset minut vožnje po avtocesti proti Novemu mestu, jugovzhodno od slovenskega
glavnega mesta Ljubljane, kar v novejšem obdobju vpliva na njeno privlačnost tako za
gospodarstvo kot tudi prebivalstvo. Znana je predvsem po svoji bogati kulturni in zgodovinski
dediščini in kot razvito obrtno in industrijsko mesto. Upravno, gospodarsko in prometno
središče občine je mesto Grosuplje, ki se kot kraj omenja že davnega leta 1136 v povezavi z
višnjegorskimi plemiči (Müller in sod., 1995).
Občina Grosuplje meji na severu na mestno občino Ljubljana, na severovzhodu se Poliški
hribi skoraj dotikajo Zasavskih, vzhodni del pa meji na občino Ivančna Gorica. Na Ilovi gori
se odpre obširno območje Suhe krajine, južno nad Čušperkom meji na Dobrepoljsko dolino in
na severozahodu se pri Škofljici dotika Ljubljanskega barja (Občina Grosuplje, 2013).
Slika 14: Lega občine Grosuplje znotraj RS

Vir: Geopedia, 2013
4.1. OSNOVNE GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI OBČINE IN NJIHOV POMEN ZA
KOLESARJENJE
Izbor kolesa kot prevoznega sredstva je odvisen prav toliko od subjektivnih dejavnikov, kot
so predstava, socialna sprejemljivost, občutek nevarnosti, priznanje kolesa kot prevoznega
sredstva za odrasle ipd., kot od objektivnih dejavnikov, kot so hitrost, topografske značilnosti
in klima območja, varnost ter praktičen vidik njegove uporabe. Najbolj optimalni pogoji so v
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mestih z ustreznimi klimatskimi in geografskimi pogoji, ki imajo med 50.000 in 500.000
prebivalcev (Dekoster, Schollaert, 1999).
Za kolesarjenje je potrebna določena mera fizičnega napora, zato se predpostavlja, da se lahko
vsakodnevno kolesari le v ''ravnih'' pokrajinah. Poleg tega smo na kolesu izpostavljeni
vremenskim razmeram, kar omeji možnost vsakodnevne rabe kolesa na območja z blagim
podnebjem z malo padavinami. V resnici je omejitvenih dejavnikov, ki onemogočajo
kolesarjenje, manj, kot se morda zdi na prvi pogled, in marsikje se je možno prilagoditi danim
razmeram, če ne preko celega leta, pa je to zagotovo v posameznih mesecih. Od
nenaklonjenih objektivnih dejavnikov se štejejo za ključne odvračajoče le veliko število
strmih naklonov (več kot šest odstotkov v razdalji več kot deset metrov), močan veter in dež
ter visoka vročina (Dekoster, Schollaert, 1999).
4.1.1. Relief
Gričevnato obrobje obdaja osrednji, nižinski del občine, ki skoraj v celoti leži znotraj
Grosupeljske kotline, ki jo sestavljajo Šmarska dolina ter Grosupeljsko in Radensko polje.
Gre za uravnan del na nadmorskih višinah med 325 in 350 metrov. Okoliška hribovja,
razgibana z manjšimi dolinami in kraškimi polji, ne presegajo 700 m nadmorske višine, z
izjemo Kuclja (743 m), planotaste vzpetine 7 km severovzhodno od Grosupljega. Višinska
razlika med kotlinskim dnom in vrhovi okoliških vzpetin komaj kje presega 300 m. Kotlina je
enakomerno nagnjena proti vzhodu oz. jugovzhodu, in sicer tako, da se na tisoč metrov
znižuje za meter in pol (Müller in sod., 1995). Razgibano območje Grosupeljske kotline ima
zelo neenakomerno površje s slemenasto-dolinskim reliefom. Ravninski del se razprostira ob
večjih potokih v obrobje in v njihove doline, le-te so precej na debelo prekrite z naplavino.
Doline po večini potekajo v dinarski smeri, torej od jugovzhoda proti severozahodu. Podobno
potekajo tudi tri podolja na tem območju, in sicer Škocjansko (mimo Lipljen in Škocjana proti
Ponikvam), Radensko (mimo Račne in Čušperka proti Dobrepoljem) ter tretje podolje iznad
povirja Krke ob Lučah in Veliki Loki ter Žalni (v njem je danes dominantna velika kraška
uvala Lučke doline). Tako lahko v grobem občino Grosuplje razdelimo na Grosupeljsko in
Radensko polje, Šmarski kot, Šentjursko dolino, Poliške in Škocjanske hribe, Žalsko-Loško in
Luški dolini ter Ilovo goro. Sredi Radenskega polja se dviguje markantni hum Kopanj (392
m). Na severovzhodu se dviguje Posavsko hribovje. Ob vzhodni strani Škocjanskega podolja
se s terasami vzdiguje ozka planota Jalovec – zelo razčlenjena pusta apniška planota, razpadla
na niz dokaj priostrenih vrhov v višini med 610 in 670 m. Ker je obod Grosupeljske kotline na
gosto razrezan z grapami in dolinami mnogih potočkov, so tudi višji predeli po večini
zaobljeno izoblikovani in imajo položna pobočja (Melik, 1959).
Na slikah 15 in 16 nam reliefna karta in karta naklonov prikazujeta razgibanost površja
občine. Osrednji, pretežno nižinski del občine, odlikujejo majhni nakloni in je s tega vidika
povsem primeren za dnevno kolesarjenje. To je tudi območje mesta Grosuplja, kjer je gostota
prebivalstva največja. V samem mestu so nekoliko večji nakloni – 6 do 12° na območju
cerkvenega in Brinjskega hriba. Nakloni zelo variirajo na obrobju občine in so v povezavi z
nadmorsko višino nekoliko večji v višjih predelih. Tako so največji nakloni na
severovzhodnem in južnem delu občine. So pa zato ta območja bolj primerna za rekreativno
kolesarjenje, še posebej za tiste, ki jim predstavljajo izziv kolesarski vzponi.
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Slika 15: Relief občine Grosuplje
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Slika 16: Nakloni občine Grosuplje
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4.1.2. Klimatske razmere
Vremenske razmere so lahko ključni dejavnik pri odločitvi, ali bomo šli na pot s kolesom ali z
avtomobilom. Vendar sta zares odvračilna predvsem močan dež in huda vročina. Sploh na
krajših razdaljah lahko že s primerno opremo zmanjšamo negativne vplive morebitnih
vremenskih razmer (Dekoster, Schollaert, 1999). Je pa vsekakor za kolesarjenje
najprimernejša klima z zmernimi temperaturami, s čim manj padavinami (tako dežnimi kot
snežnimi) in tem bolj neizrazitimi temperaturnimi ekstremi.
Občina Grosuplje ima zmerno celinsko podnebje osrednje Slovenije z omiljenim celinskim
padavinskim režimom. Povprečna temperatura najhladnejšega meseca je od -3 do 0 °C in
najtoplejšega od 15 do 20 °C, s povprečno aprilsko temperaturo nižjo od oktobrske.
Povprečne letne višine padavin se na obravnavanem območju gibljejo med 1.300 in 1.500
mm. Največ padavin pade poleti, opazen je tudi sekundarni (zmerno sredozemski) jesenski
višek (povprečno pade junija in novembra okrog 150 mm). Poleti gre po večini za
konvekcijske padavine, ki padejo kot plohe ali nevihte s točo. Najmanj padavin je pozimi,
povprečno pade januarja okrog 80 mm padavin. Snežna odeja se obdrži povprečno 50–60 dni,
a je nezanesljiva (Ogrin, 1996; Podnebne razmere v Sloveniji: Obdobje 1971–2000, 2006).
Na območju občine je v preteklosti delovala padavinska in temperaturna postaja v ŠmarjeSapu, za katero imamo podatke povprečnih 30-letnih temperatur in padavin za obdobje 1961–
1990, ki so prikazani na spodnjem grafikonu.
Grafikon 1: Klimodiagram Šmarja-Sap za obdobje 1961–1990
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V Grosuplju je v sklopu državne mreže meteoroloških in klimatoloških postaj Slovenije od 1.
12. 2008 tudi klimatološka postaja pod okriljem opazovalca Iztoka Sinjurja. V spodnjih
preglednicah so predstavljeni še nekateri podatki, pridobljeni iz te postaje za zadnja štiri leta,
v prilogi pa so še preglednice mesečnih vrednosti za leta 2010, 2011 in 2012.
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Preglednica 4: Temperature in padavine klimatološke postaje Grosuplje za leta 2009–2012
2009
2010
2011
2012
povp. T (°C)
10,5
9,5
10,5
10,8
povp. max. T (°C)
16,3
14,6
16,8
17
povp. min. T (°C)
5,8
5,3
5,5
5,8
količina padavin (mm)
1331
1620,3
932,7 1331,1
št. dni s padavinami >1 mm
119
138
79
99
št. dni s padavinami >10 mm
41
52
26
38
št. dni s snežno odejo
54
105
37
44
št. ledenih dni (max. T < 0 °C)
24
34
14
24
št. vročih dni (max. T ≥ 30 °C)
26
18
28
34
Vir: Meteo, 2013
Za kolesarjenje so skrajno neugodni predvsem dnevni temperaturni ekstremi, to so vroči
dnevi z maksimalnimi temperaturami nad 30 °C in v drugo skrajnost, ledeni dnevi z
maksimalnimi dnevnimi temperaturami pod 0 °C (Arnuš, 2002). Število takih dni se je v
zadnjih štirih letih gibalo od 42 do 58. Za kolesarjenje so tako manj primerni zimski meseci
(december, januar, februar), ki poleg nizkih temperatur prinašajo pokritost s snežno odejo.
Tudi ta zna kolesarjem predstavljati veliko oviro, sploh ob veliki količini zapadlega snega.
Poleti pa so zaradi visokih temperatur manj primerni posamezni dnevi v mesecu juniju, juliju
in avgustu. Ob takih dnevih se sicer prileže rahel vetrič na kolesu, a kaj, ko se večina raje
hladi s klimatskimi napravami v avtomobilu. Vsekakor pa ni izgovora, da sedemo na kolo, ko
so temperature primernejše. Rahle padavine za kolesarje niso tak problem kot močno in
dolgotrajno deževje. Vendar bodo strastni kolesarji znali potrditi, da ni neprimernih
vremenskih pogojev, kvečjemu neustrezna oprema. Pomemben klimatski dejavnik za
kolesarjenje je tudi veter, saj je v primeru močnega vetra kolesarjenje vsaj neprijetno, če ne
celo nevarno. Močan veter povečuje tudi občutek mraza. Vendar veter v grosupeljski občini
ne predstavlja ovire za kolesarjenje, saj je že zmerno močan veter zabeležen le redko, to je ob
poletnih nevihtah.
4.1.3. Kakovost zraka
V Evropi zaradi onesnaženosti zraka vsako leto predčasno umre 370.000 ljudi (Kako ljudi…,
2010). Meritve onesnaženosti zraka se v Sloveniji izvajajo na posameznih ekološkometeoroloških postajah državne mreže za spremljanje kakovosti zraka (DMKZ), ki jih vodi
Agencija RS za okolje (ARSO). Mreža meritvenih postaj je gostejša na območjih z večjimi
viri onesnaževalcev zraka. Izvajajo se tudi občasne meritve onesnaženosti zraka z avtomatsko
mobilno ekološko-meteorološko postajo ARSO v krajih, ki so tako kot naselja na območju
občine Grosuplje izvzeta iz okvirja stalnih meritev, vendar v samem območju občine tudi teh
meritev v zadnjem času ni bilo. Tako se občina Grosuplje uvršča v območje z oznako SI3,
kamor spada še območje Gorenjske, osrednje in jugovzhodne Slovenije brez območja MOL.
Sledeče ocene kakovosti zraka so povzete iz poročila Kakovost zraka v Sloveniji v letu 2011
(2012), podatki za upravno enoto (UE) Grosuplje pa iz poročila Ocena onesnaženosti zraka z
žveplovim dioksidom, dušikovimi oksidi, delci PM10, ogljikovim monoksidom, benzenom,
težkimi kovinami (Pb, As, Cd, Ni) in policiklicnimi aromatskimi ogljikovodiki (PAH) v
Sloveniji za obdobje 2005–2009 (2010).
Kakovost zraka je splošno slabša pozimi, to velja še posebej za kotline in doline v notranjosti
Slovenije. Vzrok so dolge noči in šibko sončno obsevanje, zaradi česar nastajajo bolj ali manj
izrazite temperaturne inverzije, ki onemogočajo prevetrenost in s tem razredčevanje in prenos
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onesnaženega zraka. Pozimi se tudi emisije onesnaževal (zlasti delcev) povečajo zaradi
potrebe po ogrevanju. Tako se npr. prekoračitve mejne dnevne koncentracije delcev PM10
pojavljajo v zadnjih nekaj letih skoraj izključno v hladni polovici leta (januar–marec,
oktober–december).
Koncentracije onesnaževal, ki so v glavnem posledica prometa, imajo značilen dnevni hod z
maksimumom zjutraj in zvečer, s tem da se popoldanska prometna konica na onesnaženosti
zraka odrazi pozneje, ko se hitrosti vetra že zmanjšajo. Značilna je tudi opazno višja
koncentracija ob delavnikih, ko je promet gostejši, kot ob koncu tedna.
Preglednica 5: Emisije SO2, NOx, nemetanskih hlapnih ogljikovodikov (NMVOC), PM10 in
Pb v UE Grosuplje leta 2006
Emisije SO2 (t) Emisije NOx (t) Emisije NMVOC (t) Emisije PM10 (t) Emisije Pb (t)
96
528
613
139
0,065
Vir: Ocena onesnaženosti zraka…, 2010
− Žveplov dioksid (SO2)
Tako kot že v nekaj zadnjih letih so bile koncentracije SO2 v letu 2011 povsod pod spodnjim
ocenjevalnim pragom za varovanje zdravja. V zadnjih letih so se znižali tudi izpusti iz
cestnega prometa, ker je začela veljati Uredba o fizikalno kemijskih lastnostih tekočih goriv,
ki imajo zato nižje vsebnosti žvepla. UE Grosuplje spada med območja najmanj onesnažena s
tem onesnaževalom v Sloveniji in sicer v prvi razred do 100 ton izpustov SO2. Kot vidimo v
spodnji preglednici, so glavni vir emisij SO2 industrijske kotlovnice, sledijo mala kurišča,
industrijski procesi in promet kot zadnji.
Preglednica 6: Emisije SO2 po glavnih kategorijah virov v UE Grosuplje leta 2006
industrijski
industrijske
mala kurišča
promet
emisije SO2
procesi
kotlovnice
(t)
(t/leto)
(t/leto)
(t/leto)
(t/leto)
96
38,979
4,485
7,726
44,730
Vir: Ocena onesnaženosti zraka…, 2010
− Dušikovi oksidi (NOx)
Glavni vir onesnaženosti zraka z dušikovimi oksidi je promet, ki je v letu 2010 prispeval
52,2% k celotnim izpustom NOx, zato je koncentracija le-teh omejena predvsem na ozek pas
ob prometnih cestah in ulicah.
Skupne koncentracije NOx podajamo zaradi primerljivosti podatkov merilnih mest, ki so
različno oddaljena od izvora – prometnic in je zaradi tega stopnja oksidacije različna. V
izpušnih plinih namreč znaša delež NO med 80 in 90 %, v zraku pa NO oksidira v NO2.
Stopnja oksidacije dušikovega monoksida raste z oddaljenostjo od izvora, koncentracija pa
zaradi razredčenja pada. Odvisna je tudi od meteoroloških razmer, predvsem sončnega
sevanja in temperature, letnega obdobja in seveda lokacije. Tako so bile najvišje mesečne
koncentracije NO2 skoraj povsod dosežene v zimskih mesecih, ko je zlasti ob stabilnem
vremenu s temperaturnimi inverzijami prevetrenost najslabša in se onesnažen zrak zadrži na
območju prometnih poti. Poleti je manjša onesnaženost zraka v notranjosti Slovenije odraz
zmanjšanega prometa v juliju in avgustu zaradi dopustov oz. šolskih počitnic. Kot smo že
omenili, se za emisije iz prometa kaže značilni dnevni hod z najvišjimi koncentracijami
zjutraj in zvečer.
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UE Grosuplje se po izpustih NO2 uvršča v srednji razred (500–1000 ton). Koncentracije
dušikovih oksidov so največje v samem mestu Grosuplje, kjer je promet najgostejši, in v
bližini avtoceste. Sledeči prometni povezavi v občini sta z vidika prometne obremenitve bolj
pomembni: avtocesta Ljubljana–Novo mesto in regionalna povezava Ljubljana– Grosuplje–
Ivančna Gorica.
Preglednica 7: Emisije NOx po glavnih kategorijah virov v UE Grosuplje leta 2006
emisije NOx
mala kurišča
promet
industrijske kotlovnice
(t)
(t/leto)
(t/leto)
(t/leto)
528
61,111
456,817
9,986
Vir: Ocena onesnaženosti zraka…, 2010
− Ogljikov monoksid (CO)
Koncentracije ogljikovega monoksida so bile na vseh merilnih mestih pod spodnjim
ocenjevalnim pragom in tako kot v prejšnjih letih tudi ob najbolj prometnih cestah niso
prekoračile spodnjega ocenjevalnega praga za varovanje zdravja. Glavni vpliv prometa na
emisije CO kaže dnevni potek koncentracij z jutranjim in večernim maksimumom ter precej
višjimi koncentracijami ob delovnikih kot ob koncu tedna.
− Ozon
Ozon v prizemnih plasteh zraka je onesnaževalo, ki nastaja s kemično reakcijo ob prisotnosti
sončne svetlobe (fotokemična reakcija) iz dušikovih oksidov, le-teh pride največ v ozračje iz
prometa (motorji z notranjim izgorevanjem). Ker so reakcije sorazmerno intenzivnejše ob
višji temperaturi in močnejšem sončnem obsevanju, je onesnaženost zraka z ozonom večja
poleti in čez dan. Na prometnih merilnih mestih pa so koncentracije ozona nižje, ker le-ta
hitro reagira z dušikovim monoksidom iz izpušnih plinov in razpade nazaj na kisik.
Koncentracije ozona v občini Grosuplje ne predstavljajo težav.
− Delci (PM10)
Ločimo delce naravnega in antropogenega izvora, so različnih velikosti in pomembno
vplivajo na zdravje ljudi, klimo, vidnost itd. Onesnaženost zraka z delci je v Evropi pereč
problem, še posebej zaradi delcev manjših od 10 mikrometrov (PM10), ki potujejo v spodnje
dihalne poti. Veliko škodljivejša je dolgotrajna stalna izpostavljenost kot občasna kratkotrajna
izpostavljenost večjim koncentracijam PM10. Največji delež, to je 69 %, k skupnim izpustom
(19.685 ton) PM10 so v letu 2010 prispevala ''mala kurišča'' (kurjenje lesne biomase).
Zlasti v notranjosti Slovenije prihaja do povišanih koncentracij delcev v zimskem času zaradi
dodatnih emisij iz individualnih kurišč, ko je redčenje onesnaženega zraka težje. Na Obali in
Primorskem je zimski maksimum koncentracij manj izrazit, saj je tam malo temperaturnih
inverzij in manj emisij iz kurišč zaradi manjše potrebe po ogrevanju. Zimski maksimum je
neizrazit tudi na območjih, ki so daleč od virov emisij. Jutranji in večerni maksimum pa sta
predvsem posledica prometnih konic.
UE Grosuplje se glede na emisije delcev PM10 uvršča v drugi razred, med manj do srednje
onesnažena območja. Pozitiven je tudi razvoj toplovodnega sistema daljinskega ogrevanja v
delu naselja Grosuplje.
Povprečno je v Evropi trdim delcem izpostavljenih 28 % ljudi, v Sloveniji pa je ta številka
precej večja, in sicer znaša 46 % ljudi. Zaradi visoke koncentracije delcev je Slovenija tudi v
postopku pred Sodiščem evropskih skupnosti (Kako ljudi…, 2010).
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Onesnaženost zraka v občini Grosuplje glede na poročila ARSO še ni problematična.
Vsekakor pa je že opaziti razliko med centrom in okoliškimi naselji. Sploh v zimskih
mesecih, ko nastopi inverzija in se nad mestom zadrži onesnažen zrak. Vsekakor
onesnaženosti zraka ne gre jemati tako zlahka, čeprav se morda na prvi pogled zdi, da je
stanje dobro. Znanka, ki je pred kratkim postala mama, je potožila, da po dveh ali treh
sprehodih z vozičkom (po mestu), v katerem je otrok zaščiten z brisačo, le-ta smrdi in je
umazana, kar ji vsekakor zbuja vprašanja o tem, kakšen zrak dihamo in kaj to pomeni za naše
otroke.
Onesnaževanje s hrupom
Po zraku se poleg omenjenih onesnaževalcev prenaša tudi hrup, zato na tem mestu poglejmo
še onesnaženosti okolja občine Grosuplje s hrupom. Po ocenah je skoraj 20 % prebivalcev
Evropske unije izpostavljenih nesprejemljivim ravnem hrupa. Posledice tega so razdražljivost,
motnje spanja in zdravju škodljivi učinki, kot so kardiovaskularne posledice. Hrup vpliva tudi
na domače in divje živali (Vicario, 2012).
Hrup je večinoma posledica prometa (cestnega in železniškega) ter industrijskih in gostinskozabaviščnih dejavnosti. Osredotočili se bomo predvsem na raven hrupa iz cestnega prometa,
ta je na območju občine Grosuplje največja ob avtocesti in regionalnih ter lokalnih cestah v
strnjenem naselju mesta Grosuplje, kjer živi največ ljudi, ki so zaradi zgoščenega prometa
hrupu tudi najbolj izpostavljeni. Težava je predvsem v dnevnem času, ko je promet zaradi
različnih dejavnosti in dnevnih migracij na delo najgostejši. Ocena ravni hrupa je bila
narejena za prometno zelo obremenjen odsek regionalne ceste R3/646 Cikava–Grosuplje, ki
vodi v center mesta, in malo manj obremenjen cestni odsek R3/647 Grosuplje–Mlačevo. Na
prvem odseku je mejna dnevna vrednost kazalcev varstva pred hrupom (65 dB) presežena
približno v 20 m pasu od roba pločnikov in nočna vrednost (55 dB) v pasu 24 m. Ob
obravnavanem odseku se nahajajo stanovanjski objekti tudi bližje kot 24 metrov od roba
ceste, kjer je torej raven hrupa zaradi uporabe ceste presežena, za njimi pa raven hrupa hitro
pade in je pod dovoljenimi mejnimi vrednostmi. V primeru odseka Grosuplje–Mlačevo so
dnevne vrednosti presežene v 11 m in nočne v 12 m pasu od roba cestišča. Za ceste z manjšim
povprečnim letnim dnevnim prometom (PLDP manjši od 3.000) je mejna vrednost kazalcev
hrupa zaradi uporabe ceste za običajno porazdelitev prometa presežena le še v pasu ob cesti,
kjer ni stanovanjskih objektov, tako ob njih hrup ne predstavlja težave. V primeru avtoceste
pa ima le-ta na odsekih ob izpostavljenih stanovanjskih objektih ustrezno protihrupno zaščito.
Mejne ravni hrupa so zaradi prometa presežene predvsem v centru mesta Grosuplje. Tega naj
bi razbremenila gradnja obvoznice okoli mesta, ki pa bo hkrati predstavljala nov vir hrupa
(Okoljsko poročilo, 2009).
4.1.4. Demografske značilnosti
− GIBANJE PREBIVALSTVA
Občina Grosuplje velja za doselitveno območje, kjer število prebivalcev konstantno narašča.
To velja še posebej za mesto Grosuplje, ki ga lahko opredelimo kot satelitsko mesto, za katera
je bistvena razvojna in funkcijska tesna povezanost z večjim urbanim središčem, v našem
primeru je to Ljubljana, kar se posledično odraža z visokim deležem dnevnih migrantov. Za
tako mesto je značilna močna rast prebivalstva, kot posledica dveh procesov. Eden je
suburbanizacija oziroma razseljevanje prebivalstva iz močnega urbanega središča, sočasno pa
prihaja tudi do priseljevanja v širše območje tega gravitacijskega središča iz perifernih delov
Slovenije (Lampič, Špes, 2007).
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Slika 17: Gibanje števila prebivalcev v občini Grosuplje v obdobju 1999–2012
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Vir: SURS, 2013
Ob popisu leta 2002 je občina Grosuplje štela 15.665 prebivalcev, po zadnjih podatkih
Statističnega urada Republike Slovenije (SURS, 2013) je bilo 1 .1. 2012 v občini 19.521
prebivalcev. Ti podatki se nekoliko razlikujejo od spodnjih, pridobljenih s spletne strani
občine, katerih primarni vir je Centralni register prebivalstva. Vzrok za nastalo razliko je
različna metodologija zbiranja podatkov, vendar je trend rasti nespremenjen.
Preglednica 8: Število prebivalcev v občini Grosuplje po krajevnih skupnostih
Ime KS
GROSUPLJE
ILOVA GORA
MLAČEVO
ŠT. JURIJ
POLICA
RAČNA
SPODNJA
SLIVNICA
ŠKOCJAN
ŠMARJE SAP
ŽALNA
Skupaj

Jun.
2012
8334
161
1097
1872
1612
733

Dec.
2011
8357
159
1089
1860
1623
734

Dec.
2010
8216
158
1057
1849
1528
732

Dec.
2009
8104
157
1021
1800
1506
720

Dec.
2008
8010
156
1037
1786
1446
706

Dec.
2007
7867
147
1010
1750
1401
698

Nov.
2006
7625
149
1014
1701
1367
691

Nov.
2005
7168
155
1024
1655
1337
686

Okt.
2004
6924
156
1021
1606
1301
688

Apr.
2003
6755
145
1000
1549
1260
676

536

536

534

525

523

524

506

509

495

482

413
3189
1114
19061

413
3159
1118
19048

408
3113
1099
18694

402
3064
1089
18388

397
3032
1082
18175

387
2974
1074
17832

394
2956
1067
17470

372
2921
1071
16898

360
2864
1043
16458

341
2769
1024
16001

Vir: cv. Občina Grosuplje, 2013
Indeks rasti prebivalstva v občini Grosuplje v obdobju 1995–2012 (občina je 4. 10. 1994
dobila današnji obseg) znaša 137, kar je visok indeks in odraža stalno priseljevanje v tem
obdobju. Pri izbranih naseljih smo izračunali indeks prebivalstva za nekoliko daljše obdobje,
to je 1991–2012. Število prebivalcev se je v tem obdobju povečalo v vseh izbranih naseljih.
Še najnižje priseljevanje je razvidno v centralnem naselju Grosuplje. Torej ne gre le za
koncentracijo v mestu, ampak se povečuje tudi v ostalih naseljih. Glede na povečanje števila
prebivalstva izrazito izstopa naselje Brezje pri Grosupljem, ki z indeksom 1051 kaže na
približno 10-kratno povečanje v tem obdobju, predvsem na račun leta 2006 zgrajenega
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večstanovanjskega kompleksa Sončni dvori s 340. novimi stanovanji (cv: Hafner, 2012), ki se
nahajajo v neposredni bližini, to je 10 minut hoje, od mesta Grosuplje. Med izbranimi naselji
zasledimo močan porast prebivalstva še v naselju Polica, z indeksom 264, in Čušperku, z
indeksom 181. Obe naselji se nahajata na obrobju občine.
Preglednica 9: Število prebivalcev v občini Grosuplje v izbranih naseljih in indeks rasti
prebivalstva
2012/1991
1991 2002 2012 (1991=100)
Grosuplje
5606 6050 6836
122
Šmarje-Sap
1136 1376 1522
134
Brezje pri Grosupljem 84
131 883
1051
Polica
280 522 740
264
Ponova vas
393 441 581
148
Spodnja Slivnica
425 462 536
126
Veliko Mlačevo
384 438 550
143
Št. Jurij*
239 308 364
152
Luče
231 276 305
132
Čušperk
124 190 225
181
Mala Račna
151 164 187
124
Male Lipljene
72
88
95
132
Vir: cv: Občina Grosuplje, 2013, Popis 1991, Popis 2002
*Vas je bila leta 1952 preimenovana iz Sv. Jurija pri Grosupljem v Podtabor pri Grosupljem,
leta 1992 pa je dobila sedanje ime (Občina Grosuplje, 2013).
V obdobju 2001–2012 je bil tudi skupni selitveni prirast pozitiven, kar gre predvsem na račun
priseljevanja med občinami, v letih 2007, 2008 in 2009 je bilo povečano tudi priseljevanje iz
tujine, vendar je tu težko govoriti o stalnosti tega trenda.
Preglednica 10: Skupni selitveni prirast v občini Grosuplje
Leto
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Število
72
268 306 247 356 395 370 377 291
98
204 121
prebivalcev

Vir: Selitveno gibanje prebivalstva…, 2013
− STAROSTNA IN SPOLNA STRUKTURA
Poleg za satelitsko mesto značilne močne rasti prebivalstva je opaziti tudi drugo značilnost
tovrstnih mest – visok delež mlade in srednje generacije, kar je razvidno iz spodnje starostne
piramide. Tako je po podatkih SURS-a (Slovenske občine v številkah, 2013) za leto 2011 na
100 oseb, starih 0–14 let, prebivalo v občini 75 oseb starih 65 let ali več. To razmerje (indeks
75) pove, da je bila vrednost indeksa staranja za grosupeljsko občino nižja od vrednosti
indeksa za celotno Slovenijo (indeks 117). Povprečna starost občanov je bila 38,7 let in tako
nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (41,8 let). Na račun nizkega indeksa staranja
se povprečna starost prebivalcev občine v povprečju dviga počasneje kot v celotni Sloveniji.
Starostna sestava prebivalstva je tako razmeroma zelo ugodna, vendar pa prihaja do
razlikovanja med posameznimi naselji, med katerimi so tudi manjša naselja s staranjem in
negativno rastjo prebivalstva, to so predvsem obrobna naselja Gajniče, Udje in Podgorica pri
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Podtaboru, Rožnik, Velika Ilova Gora, Žalna, Dole pri Polici, Mala Stara vas in Zgornje
Duplice.
Slika 18: Prebivalstvo po starosti in spolu, 1. 1. 2013
Starostna piramida
85+ let
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Vir: Prebivalstvo po starosti in spolu…, 2013
Avtorica: Maja Skušek, 2013
Potencialno sposobni za kolesarjenje so vsi prebivalci v razponu od 10 let, s pridobitvijo
kolesarskega izpita, do 75 let, kar se lahko spreminja glede na zdravje in sposobnosti
posameznika. To populacijo potencialnih kolesarjev lahko razdelimo na tri razrede:
− razred I: mladi (šolarji), 10–18 let
V prvem razredu so zajeti tako vsi od narejenega kolesarskega izpita do možnosti opravljanja
izpita za kategorijo B, to hkrati pomeni, da kolo predstavlja njihovo edino osebno prevozno
sredstvo, še posebej za nekoliko daljše razdalje. Mladi so tako največji potencialni uporabniki
kolesa in hkrati pomembna dolgoročna baza t.i. kolesarske populacije.
− razred II: aktivno prebivalstvo
Gre za najštevilčnejšo skupino, ki je tudi največji vsakodnevni uporabnik avtomobila.
Sprememba njihovih mobilnih navad bi imela tako bistven vpliv na okolje.
− razred III: starejše prebivalstvo, nad 65 let
Starejši prebivalci lahko glede na svoje fizične zmožnosti s pomočjo kolesa dvignejo raven
svoje mobilnosti, kar za nekatere, podobno kot pri mladih, pomeni tudi določeno mero
samostojnosti. Ko je govora o starejši in mlajši populaciji, ne moremo mimo poudarka na
varnost kolesarske infrastrukture (Otrin, 2006).
Glede na zapisano starostno omejitev je potencialno število kolesarjev v občini Grosuplje
16.140 (Prebivalstvo po starosti in spolu…, 2013). Če izvzamemo ljudi, ki se zaradi
zdravstvenih ali drugih razlogov ne morejo voziti s kolesom, imamo v občini Grosuplje še
vedno veliko število ljudi, ki bi lahko spremenili svoje mobilne navade in tako prispevali k
spremembam v vsakodnevnem prometu.
− DNEVNE MIGRACIJE
Pri proučevanju dnevnih migracij se kaže močna navezanost na Ljubljano kot glavno
zaposlitveno središče delovno aktivnega prebivalstva, s katerim včasih migrirajo tudi
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predšolski in šoloobvezni otroci. Poleg dnevnih migracij delovno aktivnega prebivalstva se
vsakodnevno vozi v Ljubljano še večina srednješolcev in študentov.
Slika 19: Delovne migracije iz občine Grosuplje (za leto 2007)

Vir: Strokovne podlage…, 2009
Po podatkih SURS-a je bilo v letu 2007 delovno aktivnih okoli 8.200 prebivalcev. In če iz
zgornje slike razberemo, da se na delo v Mestno občino Ljubljana vozi 4.328 ljudi, to pomeni,
da se dobra polovica, 53 % aktivnega prebivalstva občine Grosuplje, vozi na delo v Ljubljano.
Zadnji podatki o delovno aktivnem prebivalstvu po kraju dela (preglednica 11) so iz popisa
leta 2002, ko je bilo delovno aktivnih 6.973 prebivalcev. Leta 2013 se je skupaj s številom
prebivalstva povečalo tudi število delovno aktivnih občanov, in sicer na 8.246 (Delovno
aktivno prebivalstvo…, 2013). Leta 2002 je bilo v občini zaposlenih približno 40 % njenih
delovno aktivnih prebivalcev, 25 % od tega v naselju prebivališča. Pri teh podatkih je treba
upoštevati, da je od tega tudi delež samozaposlenih oseb, ki lahko opravljajo različna dela na
terenu in so vezani na motorna prevozna sredstva.
Preglednica 11: Delovno aktivno prebivalstvo
delovno aktivno prebivalstvo po kraju dela
ime naselja
prebivališča
Grosuplje
Šmarje–Sap
občina Grosuplje
Vir: Popis 2002

skupaj

2.775
623
6.973

naselje
prebivališča
1.049
98
1.709

drugo
naselje v
občini
72
78
1.095
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druga občina iste
statistične regije
1.576
426
3.990

druga
statistična
regija
78
21
179
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Občina Grosuplje ima torej mlado prebivalstvo in visok migracijski prirastek. S številnimi
novogradnjami znotraj občine lahko pričakujemo, da se bo demografski razvoj še nadaljeval
oz. pospešil. Glede na demografske značilnosti lahko opredelimo občino Grosuplje kot zelo
primerno za spodbujanje razvoja kolesarske kulture. Mladi prebivalci so potencialni
uporabniki koles. Kolesarjenje je možno spodbujati tudi med aktivnim prebivalstvom, ki dela
znotraj občine.
Ljubljana kot glavno zaposlitveno središče je sicer nekoliko preveč oddaljena za vsakodnevno
kolesarjenje, vendar bi lahko v tem primeru spodbujali kombinirano uporabo kolesa in drugih
oblik javnega prevoza. Za to je potrebno urediti varna in kakovostna parkirišča za kolesa tako
na vstopnih kot na izstopnih postajah. Ker promet v smeri Ljubljane narašča in so s tem
povezani vse pogostejši zastoji ter pomanjkanje parkirnih mest, poleg tega pa je opaziti
razvijajočo se kolesarsko kulturo v našem glavnem mestu, je to izjemna priložnost, da se
kombinira prednosti kolesa in javnega potniškega prometa.
4.1.5. Poselitev in prostorska razporeditev dejavnosti
Sistem poselitve je v občini Grosuplje razpršen z izrazito zgostitvijo v mestu Grosuplje in
manjših zaselkih na obrobju, tu se namreč pojavljajo naselja, ki imajo še ohranjen vaški
prostor in kmečko prebivalstvo. Pretežno urbanega značaja je poleg Grosuplja še Šmarje-Sap,
ostala naselja imajo še vedno precej agrarno strukturo. V občini je 58 km2 kmetijskih zemljišč
in 69 km2 gozdnih površin. Ker je za Grosupeljsko kotlino značilen močvirnat in poplaven
teren, se je pozidava razvila v obliki gručastih in ponekod raztegnjenih naselij na dvignjenih
terasah, položnih pobočjih, slemenih in oblih vrhovih. Pogost tip so obcestne vasi. Zlasti ob
prometnih povezavah je prisotna razpršena stihijska gradnja (Hafner, 2012; OPN, 2012). Na
kvadratnem kilometru površine občine živi povprečno 142 prebivalcev. Največja in
najpomembnejša zgostitev je torej na območju mesta Grosuplje v Grosupeljski kotlini. Ta je
zaradi avtoceste in bližine Ljubljane postala zelo privlačna za naselitev dnevnih migrantov,
Grosuplje pa se je razvilo v živahno industrijsko središče z raznovrstno industrijo ter močno
razvitim podjetništvom, obrtjo in drugimi storitvenimi dejavnostmi, v glavnem vezanimi na
promet. V mestu in okolici je več obrtno-podjetniških in industrijskih con (Senegačnik, 2012).
Na karti v prilogi št. 1 so označena območja, kjer se prepletata razpršena gradnja in razpršena
poselitev s strnjenimi naselji. Skupno je v občini 67 krajev. Mestu Grosuplje s 6.836
prebivalci sledi Šmarje−Sap s 1.522 prebivalci in Brezje pri Grosupljem, ki šteje 883
prebivalcev. Več kot 500 prebivalcev imajo še naselja Polica, Ponova vas, Veliko Mlačevo in
Spodnja Slivnica (Občina Grosuplje, 2013). V sedmih največjih naseljih glede na število
prebivalcev živi kar 61,6 % prebivalstva občine, samo v mestu Grosuplje 37 % in v
Šmarju−Sap 7,8 % (Hafner, 2012).
V prostorskem načrtu občine Grosuplje (OPN, 2012) so usmeritve za razvoj poselitve v
spodbujanju policentričnega razvoja z Grosupljem kot občinskim središčem in naselji
Šmarje−Sap, Polica, Velika Račna − Mala Račna, Velika Žalna in Št. Jurij − Mala vas, kot
pomembnejšimi lokalnimi središči. Za mesto Grosuplje je zastavljena vloga središča
medobčinskega pomena, kot intenzivno urbano, zaposlitveno središče, kar naj bi bilo
dosegljivo s prepoznavnostjo centra mesta in izboljšano komunalno in prometno
infrastrukturo. Nadaljnji razvoj bo odvisen tudi od izgradnje predvidenega obroča obvozne
ceste. Občina bo prihodnjo gradnjo usmerjala v območja Grosuplja, Šmarja-Sap in Police,
kjer naj bi bilo to na podlagi razmeroma nizkih stroškov komunalnega opremljanja in rabe
prostora najbolj racionalno. Nadaljnjo razpršeno gradnjo bo občina preprečevala z
omejevanjem poselitve zunaj naselij. V prilogi št. 1 je karta usmeritev za razvoj poselitve.
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Gospodarske dejavnosti so v občini skoncentrirane predvsem v mestu Grosuplje in naselju
Šmarje−Sap oziroma v njuni neposredni bližini. Poslovni subjekti v občini se ukvarjajo s
predelovalno dejavnostjo (18 %), trgovino, popravili motornih vozil in izdelkov široke porabe
(18 %) ter z javnimi, skupnimi in osebnimi storitvenimi dejavnostmi (16 %) (OPN, 2012, str.
3). V občini je sedem obrtno-podjetniških oziroma industrijskih con: Brezje, Rožna dolina,
gospodarska cona, Obrtni coni Evrotrans, pri Gasilskem centru, čistilni napravi in Turistično
oskrbovalni center. V vseh conah je urejena osnovna infrastruktura. V načrtu je tudi gradnja
obvoznice, ki bo povezovala vseh sedem industrijskih con. Leta 2011 je bilo v občini 637
gospodarskih družb, ki so zaposlovale 3.026 delavcev in 700 samostojnih podjetij s 442
zaposlenimi (Občina Grosuplje, 2013).
Z značilnostmi poselitve in razporeditve gospodarske dejavnosti lahko bolje predvidevamo
dnevne migracijske tokove. Ti potekajo od stanovanjskih območij proti zaposlitvenim,
izobraževalnim, trgovinskim, upravnim itd. območjem. Pri načrtovanju kolesarske
infrastrukture je naš cilj povezati ta območja.
Na območju občine Grosuplje prevladujejo gručasta stanovanjska območja z individualno
gradnjo oz. enodružinskimi hišami. Posamezni kraji imajo tudi nekatera gospodarska in
storitvena območja, ki so lokalnega pomena in tako predstavljajo nekakšna mikrogravitacijska območja. Drugo največje naselje v občini je Šmarje-Sap, ki je v osnovi obcestno
naselje, katerega jedro poteka ob stari cesti Ljubljana−Grosuplje.
Pestrejša raba prostora je v mestu Grosuplje, upravnem, gospodarskem in prometnem središču
občine. Center mesta je nekako razpotegnjen in poteka vzdolž Adamičeve ceste, ki preči
mesto, z upravnim središčem na območju upravnega trikotnika Adamičeve, Kolodvorske in
Taborske ceste v zahodnem delu mesta. Tu se nahaja sedež občine, upravna enota, okrajno
sodišče, tri banke, knjižnica, pošta, policijska postaja in avtobusna ter železniška postaja kot
nekaj tistih ustanov, ki predstavljajo ciljno območje migracijskih tokov iz cele občine.
Območja individualne gradnje se prepletajo z večstanovanjskimi oz. blokovskimi naselji.
Starejša blokovska naselja so za policijsko postajo ob Trubarjevi cesti, pri Osnovni šoli
Louisa Adamiča na Kersnikovi cesti, v okolici centra na Adamičevi cesti, pri knjižnici in na
Adamičevi cesti ob Grosupeljščici. Ob potoku Grosupeljščici je še blokovsko naselje na
Ljubljanski cesti. Na sliki 20 je kot večstanovanjska gradnja opredeljeno tudi območje
Metelkovih, Kajuhovih in Valvazorjevih dvorov z vrstnimi hišami, kjer koncentracija
prebivalstva presega primerljivo območje individualnih hiš. Novejše blokovsko naselje pa so
Sončni dvori v Brezjem pri Grosuplju in dvori ob Slomškovi in Maistrovi ulici na severnem
delu mesta. Gospodarske cone so razporejene na obrobjih mesta in kot zaposlitvena območja
predstavljajo dnevna migracijska ciljna območja. V zadnjih letih se je na Brvacah v smeri
proti Cikavi razvilo pomembno trgovinsko območje.
Zdravstveni dom ima z vidika dostopnosti za kolesarje nekoliko manj ugodno lego, saj se
nahaja ob pobočju južnega dela Brinjskega hriba, ki predstavlja nekoliko bolj strm vzpon,
dolg okoli 300 m.
V občini Grosuplje je 5 šol s petletnim programom, in sicer na Kopanju, Polici, v Št. Juriju,
Žalni ter dislocirana enota Adamičeva (OŠ Louisa Adamiča). Devetletni program imajo 3
osnovne šole, ena v Šmarje−Sapu in dve v Grosuplju (OŠ Louisa Adamiča in OŠ Brinje).
Otroci sicer opravljajo kolesarski izpit v 5. razredu, kar pa ne pomeni, da mlajši ne morejo
kolesariti v šolo ob ustreznem spremstvu odraslih. Najmanj ugodno lego za kolesarjenje ima
šola na Kopanju, ki se nahaja pod vrhom osamelca na Radenskem polju, razgibano površje pa
predstavlja izziv še na Polici in v Št. Juriju. Tudi v preostalih šolah pogoji niso idealni, kljub
temu pa večina zdravih mladih ljudi ne bi smela imeti izgovorov za neuporabo kolesa. Mladi
nadaljujejo šolanje večinoma v Ljubljani ter nekateri v Ivančni Gorici, v povezavi s tem
omenimo še železniški in avtobusni prevoz. Poleg glavne železniške postaje v Grosupljem so
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te še v Šmarje−Sapu, Velikem Mlačevem in Žalni. Prebivalcem, ki niso v neposredni bližini
železnice, preostane tako avtobusni ali osebni prevoz.
Prevoz do športno-rekreacijskih objektov je tudi idealna priložnost za rabo kolesa, sploh v
toplejšem delu leta. Poleg tistih, ki se nahajajo v neposredni bližini že omenjenih osnovnih šol
ali v njihovih športnih dvoranah, so tu še nogometni stadion in prostori Strelskega društva v
Brinju, športno letališče za ultralahka letala in motorne zmaje na vzhodnem obrobju pri
vojašnici, Teniški center Grosuplje ob Ljubljanski cesti, prostori Športnega društva OPP
Brezje v Brezjem pri Grosuplju, če naštejemo tiste najpomembnejše.
Slika 20: Poselitev in prostorska razdelitev dejavnosti v mestu Grosuplje in okolici

Kartografska podlaga: DTK Grosuplje 1 : 25.000, 1998;
Avtorica: Maja Skušek, 2013
Razgibano površje in razpršena poselitev z vidika celotne občine ne ustvarjata povsod
idealnih pogojev za vsakodnevno kolesarjenje. Samo mesto Grosuplje pa ima povsem
zadovoljive pogoje za vsakodnevno kolesarjenje na delo in po opravkih. Za to potrebuje le še
urejeno in sklenjeno kolesarsko infrastrukturo.
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4.1.6. Prometna infrastruktura
Občina Grosuplje predstavlja pomembno tranzitno povezavo notranjosti Slovenije z
Dolenjsko in naprej s Hrvaško. Pomemben del te povezave je avtocesta A2 odsek Ljubljana–
Šmarje-Sap–Grosuplje–Ivančna Gorica, ki je še posebej pomembna vez med Grosupljem in
Ljubljano. Glavna cesta G2 navezuje Grosuplje na državni avtocestni križ ter povezuje občino
Grosuplje s sosednjo občino Škofljico. Regionalna cesta R3/646, ki poteka od Škofljice preko
Šmarja-Sap in Grosuplja proti Višnji Gori, predstavlja vez na vzhod z občino Ivančna Gorica
ter dalje vse do Novega mesta. Regionalna cesta R3/647 pa povezuje Grosuplje z naseljem
Veliko Mlačevo in se od tam razcepi v dva kraka. Eden poteka jugozahodno preko naselij
Velika in Mala Račna, Čušperk in predstavlja vez z občinama Dobrepolje in Velike Lašče ter
naprej proti Kočevju. Drugi pa povezuje naselji Lobček in Luče proti naselju Krka in
predstavlja vez na jugovzhod z občino Ivančna Gorica in naprej z Žužemberkom. Preostale
cestne povezave so predvsem lokalnega pomena in povezujejo naselja na glavnih petih
poselitvenih in prometnih oseh od Grosuplja proti Šmarje−Sapu, Polici, Žalni, Račni ter
Škocjanu. Glavno dnevno migracijsko povezavo med Ljubljano, Dolenjsko in Belo krajino
predstavlja še železnica Ljubljana−Novo mesto−Metlika. Železniška povezava poteka še v
smeri Grosuplje−Kočevje, ki jo obnavljajo za ponovno vzpostavitev potniškega prometa
(OPN, 2012).
Za urbano območje mesta Grosuplja predstavlja glavno prometno os Adamičeva cesta s
priključujočimi se prečnimi cestami, od katerih sta severno najpomembnejši Ljubljanska
cesta, ki nas popelje na priključek avtoceste Ljubljana–Zagreb, in cesta Ob Grosupeljščici, ki
poteka vzporedno z Ljubljansko cesto in pravtako vodi do priključka na avtocesto. Južno od
Adamičeve ceste sta pomembnejši Cesta na Krko in Taborska cesta (Lepen, 2006).
− PROMETNA OBREMENITEV
Štetje prometa se na območju občine Grosuplje izvaja na odekih Šmarje-Sap–Cikava,
Cikava–Grosuplje, Grosuplje–Veliko Mlačevo, Malo Mlačevo–Videm, ročno štetje se izvaja
občasno na odseku Veliko Mlačevo 2, kjer je bilo zadnje štetje prometa izvedeno leta 2010 (4
štetja), in Perovo–Grosuplje z zadnjim enkratnim štetjem prometa leta 2007. Za center
Grosuplja je podana ocena prometne obremenitve.
Slika 21: Prometna obremenitev za leto 2011

Grosuplje

Vir: Direkcija RS za ceste, 2013
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Pri poglavju o kolesarski prometni infrastrukturi smo omenili, da ni potrebe po posebnih
površinah za kolesarje na cestah, katerih PLDP ne presega 2.500 vozil. Kot pa je razvidno iz
zgornje preglednice, je bila že leta 2005 na vseh obravnavanih odsekih ta vrednost presežena.
Prometno najbolj obremenjen je odsek ceste Cikava–Grosuplje, ki vodi v center mesta. Leta
2011 je znašala prometna obremenitev kar 12.099 vseh motornih in 10.515 osebnih vozil, ki v
24 urah peljejo mimo števnega mesta na povprečni dan v letu (Direkcija RS za ceste, 2013).
Preglednica 12: Prometne obremenitve − PLDP vsa vozila (osebna vozila)
Leto
2000
2005
2011
Odsek
R3/646 Šmarje-Sap−Cikava
2.500 (2.072) 3.450 (3.049)
4.543 (3.992)
R3/646 Cikava–Grosuplje
10.701 (9.114) 11.345 (9.927) 12.099 (10.515)
R3/647 Grosuplje–Veliko Mlačevo 3.900 (3.576) 6.340 (5.693)
6.885 (6.011)
R3/647 Malo Mlačevo–idem
2.700 (2.490) 2.786 (2.491)
3.148 (2.734)
1
R3/647 Veliko Mlačevo–2
1.100 (1.021) 2.900 (2.654)
3.050 (2.819)
2
R3/647 Perovo–Grosuplje
4.000 (3.668) 6.400 (5.868)
5.100 (4.488)
R3/647 Grosuplje3
6.000 (5.501) 8.600 (7.894)
8.700 (7.951)
Vir: DRSC, 2013
1
ročno štetje, zadnje štetje l. 2010 (število štetij 4)
2
ročno štetje, zadnje štetje l. 2007 (število štetij 1)
3
ocenjen promet
Z naraščanjem števila prebivalstva v občini, še posebej v mestu Grosuplje, narašča tudi
promet in z njim povezani problemi. Prometne konice predstavljajo velik zalogaj za določena
križišča, v katerih prihaja do zastojev in težav pri vključevanju na glavne ceste. Občina vidi
rešitev predvsem v gradnji krožišč. Če med obstoječ promet vključimo še kolesarje, lahko leto zlasti zanje postane zelo nevarno (Okoljsko poročilo…, 2009).
Razvoj prometne infrastrukture v občini se nanaša na prenovo obstoječih prometnic, izgradnjo
razbremenilnih cest, dograditev prometnega omrežja na slabo pretočnih območjih, uvedbo
ustreznih prometnih režimov, izboljševanje opreme, tlakov ter signalizacije, urejanje površin
za pešce in kolesarje, ureditev prečkanja železniških in cestnih koridorjev za pešce in motorni
promet. Vendar pa so pobude, ki se nanašajo na infrastrukturo, v občini redke (Strokovne
podlage…, 2009).
− OBSTOJEČE KOLESARSKO OMREŽJE
Mestno središče Grosuplja nima urejenega kolesarskega prometa, kljub temu pa se promovira
številne športno-rekreacijske kolesarske poti, ki so obremenjene s kolesarskim prometom in ki
v povezavi s slabimi lokalnimi cestami marsikje predstavljajo nevarnost za udeležence v
prometu. Po območju občine Grosuplje poteka tudi državna daljinska kolesarska povezava
(odsek 26) Škofljica–Grosuplje–Mlačevo–Krka, ki jo namerava občina zgraditi na
samostojnem vozišču (OPN, 2012).
Kolesarske steze
O kolesarskem omrežju pravzaprav ne moremo govoriti, saj je ustrezno urejenih le nekaj med
seboj nepovezanih odsekov kolesarskih površin, ki tako ne ustvarjajo mreže kolesarskih poti,
ki bi zagotavljale varno vožnjo. Kolesarskih stez je le nekoliko več kot 3 km in še te so na
posameznih mestih že precej obledele. Posamezni odseki so tudi zelo kratki in kolesarja po
nekaj metrih vodijo nazaj na vozišče.
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Slika 22: Obstoječe kolesarsko omrežje

Obstoječe kolesarsko omrežje

Vir: Geopedia, 2013,
Avtorica: Maja Skušek, 2013
Odsek z najdaljšo obstoječo kolesarsko površino je v smeri Grosuplja proti Cikavi in poteka
mimo trgovinskega območja (Hofer, Spar, Mercator) in gospodarske cone Spodnje Brvace
proti Cikavi. 1,02 km poteka enosmerna kolesarska steza, ki se pri gospodarski coni združi v
dvosmerno (slika 6) za nekaj več kot 400 m in se nato konča v križišču pri Cikavi. V smeri
proti Grosuplju je odsek enosmerne kolesarske steze nekoliko krajši in se po približno 880
metrih na lepem konča in vodi kolesarje nazaj na cestišče (slika 23). Kolesarska steza je pred
križišči in ob avtobusnih postajališčih, kjer je predvidena souporaba površin s pešci,
pobarvana z rdečo barvo, kar dodatno opozori na kolesarje. V križišču pri Sparu je kolesarska
steza slabše urejena s tlakovano prepreko, neustrezno za kolesarje (slika 24).
Dva krajša odseka sta 170-metrski odsek dvosmerne kolesarske steze ob večstanovanjskem
kompleksu Sončni dvori (slika 25) v naselju Brezje pri Grosupljem in okoli 130 m enosmerne
kolesarske steze v krožišču Adamičeve ceste in ceste na Krko s posameznimi kraki, ki
kolesarje vodijo nazaj na cesto (slika 26). Na vzhodnem oz. jugovzhodnem obrobju mesta
Grosuplje ob obrtni coni na Gasilski cesti poteka v dolžini 500 metrov dvosmerna kolesarska
steza mimo gasilskega doma (slika 27). Od tu naprej je proti obrtni coni Rožna dolina in
trgovini Tuš nakazan kolesarski pas na vozišču, ki poleg začetne talne označbe in vertikalnega
znaka ni v nadaljevanju dodatno označen (slika 28). Omeniti velja še primer kolesarskega
pasu na vozišču, ki se nahaja na Taborski cesti, v smeri od avtobusne in železniške postaje
proti južnemu delu mesta Grosuplje, katerega oznaka je že precej zbledela in poleg
polovičnega simbola kolesa, ne označuje meje med kolesarskim pasom in voziščem (slika 8).
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Slika 23: Konec kolesarske steze na ''mestni vpadnici''

Foto: Maja Skušek, 2013
Slika 24: Slabo vzdrževana kolesarska steza

Foto: Maja Skušek, 2013
Slika 25: Kolesarska steza pri Sončnih dvorih

Foto: Maja Skušek, 2013
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Slika 26: Krožišče (Cesta na Krko)

Foto: Maja Skušek, 2012

Slika 27: Kolesarska steza na Gasilski cesti

Foto: Maja Skušek, 2013
Slika 28: Kolesarski pas na vozišču proti Pekarni Grosuplje in trgovini Tuš

Foto: Maja Skušek, 2012
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Preglednica 13: Kolesarske steze v občini Grosuplje
ODSEK
DOLŽINA
ŠIRINA
Grosuplje−Cikava 1.020 m
1m
420 m*
1m
Cikava−Grosuplje 420 m*
1m
880 m
1m
Sončni dvori
170 m
1,20 m
Krožišče
130 m
1m
Gasilska cesta
500 m
1,20 m
*isti odsek
Vir: Terensko delo, 2013
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kolesarska steza
kolesarska steza
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kolesarska steza
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dvosmerna
enosmerna
dvosmerna
enosmerna
dvosmerna

Kolesarska parkirišča
Kolesarskih parkirišč je v mestu Grosuplje kar nekaj, vendar pa je zaskrbljujoča njihova
kakovost. Ustrezna stojala za kolesa so pred mestno knjižnico (slika 29), na katera lahko
priklenemo tudi ogrodje kolesa. V nasprotju s knjižnico pa je na železniški (in avtobusni)
postaji stanje kolesarskih stojal bolj klavrno. Poleg nekaj starih stojal, na katera lahko
priklenemo le kolo in imajo zelo malo prostora med posameznim prostorom za kolesa, je še
eno novejše s prostorom za 5 koles, na katerega prav tako ne moremo prikleniti ogrodja (slika
30). Velika pomanjkljivost je tudi odsotnost strehe, saj je čas parkiranja na železniški postaji
ponavadi daljši. Na železniških postajah v Šmarje−Sapu, Velikem Mlačevem in Žalni
kolesarskih parkirišč ni. Neustrezna z vidika varnosti in vremenskih vplivov so tudi stojala
pred športno dvorano OŠ Brinje (sliki 31 in 32). Stanje stojal pred OŠ Louisa Adamiča je še
slabše, saj so ta postavljena za ograjo, da je dostop do njih praktično nemogoč. Na OŠ
Šmarje−Sap pa stojal za kolesa sploh ni. Nekaj kolesarskih stojal je pred občino in upravno
enoto. Kolesarska stojala imajo tudi posamezne trgovine. Najbolj ustrezna so pred trgovino
Hofer (slika 33), kjer so pod streho in neposredno pred vhodom. Zadnja dva pogoja sta
zadovoljena tudi pred trgovino Tuš (slika 34), vendar pa so tam nameščena zgolj osnovna
stojala.
Sliki 29 in 30: Kolesarska stojala pred knjižnico (levo) in na železniški postaji (desno)

Foto: Maja Skušek, 2012
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Sliki 31 in 32: Kolesarska stojala pred OŠ Brinje

Foto: Maja Skušek, 2012
Sliki 33 in 34: Stojala pred trgovino Hofer (levo) in Tuš (desno)

Foto: Maja Skušek, 2013
4.2. ODNOS PREBIVALCEV OBČINE GROSUPLJE DO KOLESARJENJA
Odnos Grosupeljčanov do kolesarjenja, njihove mobilne navade in nenazadnje okoljsko
ozaveščenost sem ugotavljala z anketo. Vzgled za vprašalnik sem imela pri Marku Arnušu, ki
je za potrebe svojega diplomskega dela podobno anketiranje opravil v Novem mestu.
Anketiranje mladih je bilo ločeno od anketiranja odraslih. Prilagodila sem tip vprašanj in
vključila mlade od 5. do 9. razreda osnovne šole, torej od 10. do 15. (16.) leta starosti. Pri
anketiranju so tako sodelovali mladi iz Osnovne šole Louisa Adamiča, njene Podružnične šole
Šmarje−Sap in učenci Osnovne šole Brinje. Učenci 5. razreda slednje šole so bili vključeni v
anketiranje na podlagi dejstva, da so opravljali kolesarski izpit že v jeseni na začetku šolskega
leta. Anketiranje odraslih sem na podlagi možnosti pridobivanja vozniškega izpita pri 16. letih
omejila s to starostjo.
4.2.1. Odnos mladih do kolesarjenja
V anketiranje je bilo vključenih 260 mladih, in sicer 138 fantov ter 122 deklet. Od tega jih 92
obiskuje Osnovno šolo Louisa Adamiča in 97 Osnovno šolo Brinje v Grosuplju, 71 pa je
učencev Osnovne šole Šmarje−Sap. Starostna struktura anketirancev je sledeča: 5 %
anketiranih je starih 10 let, slabih 19 % je starih 11 let, 27 % je dvanajstletnikov, malo manj
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kot 22 % je trinajstletnikov, 19 % je štirinajstletnikov, 9 % je petnajstletnikov in natančno 2
anketiranca sta stara 16 let. Več kot polovica mladih (60 %) je od šole, ki jo obiskujejo,
oddaljena manj kot 2 km. 43 % teh je oddaljenih manj kot 1 km, 17 % jih živi v radiju od 1 do
2 km. 15 % jih je oddaljenih od šole med 2 in 4 km, 25 % pa nad 4 km.
Diagrama 1 in 2: Anketiranci glede na starost (levo) in oddaljenost od šole (desno)
70
0,8 %
8,8 % 5,0 %
18,5 %
18,5 %

21,5 %

26,9 %

10 let

60

11 let

50

12 let

40

13 let

30

14 let

20

15 let

10

16 let

25 %

25 %
18 %

17 %

15 %

0
do 500 m 0,5−1 km 1−2 km 2−4 km nad 4 km

Vir: Analiza anket, 2013
Vprašanje o načinu prihoda v šolo je bilo razdeljeno na dva dela, in sicer, kako prihajajo v
šolo pozimi, in kako, ko je topleje. Rezultati ankete kažejo le manjše razlike med načinom
prihoda v šolo med hladnejšim in toplejšim letnim časom. Največ anketiranih se pozimi vozi
z avtobusom (37 %). V toplejšem delu leta je pri tej obliki minimalen padec enega odstotka.
Veliko učencev hodi v šolo peš ne glede na letni čas (34 %), v toplejšem delu leta še nekaj
učencev več (37 %). Starši vozijo pozimi 22 % anketiranih otrok, v toplejšem delu leta pa 17
%. Drugih oblik prevoza se poslužuje tako v hladnejšem kot toplejšem delu leta približno 7 %
anketiranih, tu pa gre v večini primerov za organiziran prevoz manjših skupin s kombijem. Ko
je topleje, se posamezniki v šolo odpravijo tudi s kolesom (6 anketirancev) in motorjem (3
anketiranci). Preseneča predvsem dejstvo, da se kolesa kot prevoznega sredstva tudi v
toplejšem delu leta poslužuje izredno malo mladih. Tako se tudi v ugodnih vremenskih
pogojih okoli 60 % otrok še vedno poslužuje zgolj motoriziranih oblik prevoza v šolo.
Diagram 3: Način prihoda v šolo
7%
7%

drugače

36 %
37 %

z avtobusom
17 %
22 %

z avtom

ko je
topleje
pozimi

1%
0%
2%
0%

z motorjem
s kolesom

37 %
34 %

peš
0

20

40

60

Vir: Analiza anket, 2013
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Če pogledamo še podatke za način prihoda v šolo glede na oddaljenost, vidimo, da z
naraščajočo oddaljenostjo pričakovano pada delež tistih, ki v šolo hodijo peš, in se povečuje
delež mladih, ki se vozijo z avtobusom. Presenetljivo pa je, da za prevoz z avtom ne velja
enako kot za avtobus in da tudi v toplem delu leta starši vozijo otroke v šolo, kljub temu da so
od šole oddaljeni manj kot 2 km. Največ otrok hodi peš v Osnovno šolo Brinje. V Osnovno
šolo Šmarje−Sap pa se največ otrok pripelje z avtom na razdalji do 2 km. Z avtobusom se
vozi največ anketirancev v Osnovni šoli Louisa Adamiča, ki ima tudi največje zaledje
podružničnih šol, v katerih se izvaja pouk od 1. do 5. Razreda, zato sprejme veliko učencev iz
okoliških krajev (Analiza anket, 2013).
Diagrama 4 in 5: Način prihoda v šolo pozimi (zgoraj) in ko je topleje (spodaj) glede na
oddaljenost
Način prihoda v šolo pozimi glede na oddaljenost
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Način prihoda v šolo, ko je toplo glede na oddaljenost
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Vir: Analiza anket, 2013
Kolo poseduje kar 98 % anketirancev in 90 % le-teh se z njim tudi rado vozi, medtem ko jih
10 % nad kolesarjenjem ni navdušenih. Med vprašanimi fanti je 6,5 % takih, ki jim vožnja s
kolesom ni všeč, medtem ko je ta odstotek med vprašanimi dekleti enkrat višji, 13 %.
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Večina anketirancev, kar 96 %, uporablja kolo za prosti čas in rekreacijo, poleg tega pa ga od
vseh vprašanih 20 % uporablja tudi oz. za v trgovino. Za v šolo ga od vseh vprašanih
uporablja 5 % in 4 % v druge namene (za na trening, k verouku, za vse …).
Diagram 6: Uporaba kolesa
Kolo uporabljaš za:
Število vseh odgovorov

300
250
200
150
100
50
0

v šolo

v trgovino prosti čas in
rekreacijo

drugo

Vir: Analiza anket, 2013
Približno 75 % vprašanih se s kolesom vozi vsaj 1–2-krat na teden, od tega 31,5 % celo 3–5krat na teden in 14,6 % je takih, ki se s kolesom vozijo vsak dan. Ker je bila anketa izvedena
v spomladanskem času, vzamemo v ozir, da so to odgovori, ki se navezujejo na kolesarjenje v
toplejšem delu leta. 25 % anketirancev pa kolesari manj pogosto, in sicer 10,8 % okoli 2-krat
na mesec, 13,1 % je takih, ki zelo redko sedejo na kolo in 1,2 % tega ne stori nikoli.
Zanimalo me je tudi, kako pogosto se mladi s starši odpravijo na kolesarski izlet, saj je to
priložnost za izpopolnjevanje veščin obnašanja v prometu. 12 % jih pogosto kolesari z
družino, 64 % včasih, 24 % pa nikoli.
Diagrama 7 in 8: Pogostost uporabe kolesa individualno in s starši
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Kako pogosto greš s starši na kolesarski
izlet?
12 %
24 %

nikoli
včasih
pogosto

64 %

Vir: Analiza anket, 2013
Največ mladih, 39 %, je kot razlog, da se vozijo manj, kot si želijo, izbralo pomanjkanje oz.
odsotnost urejenih kolesarskih stez, poti in cest. Drugi najpogostejši odgovor je bil
pomanjkanje časa (17 %). Predpostavljamo, da so v tem primeru imeli v mislih kolesarjenje v
prostem času in ne vsakodnevno kolesarjenje v šolo ali po opravkih. 7 % se jih ne počuti
varno, 9 % pa jih skrbi za kolo in so izbrali odgovor, da ni varnih parkirišč za kolesa. 4 % bi
se želeli več voziti, vendar jim ne dovolijo starši, nekateri učenci Osnovne šole Brinje so
izpostavili tudi, da jim v šoli ne pustijo, da bi se vozili s kolesi. 5 % mladih se vozi kolikor si
želi, 8 % pa se ne da oz. se celo nočejo večkrat usesti na kolo. Kot preostale razloge pod
možnostjo drugo (11 %) so mladi navedli še slabo vreme, premajhno ali neizpravno kolo,
hribovit teren v bližini doma, dejstvo da se raje vozijo z motorjem, ali pa se jim ne ljubi dati
kolesa iz kolesarnice.
Diagram 9: Razlogi za manjšo uporabo kolesa
S kolesom se vozim manj kot si želim
ni urejenih kolesarskih
stez, poti in cest
se ne počutim varno
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mi starši ne dovolijo

4%

se mi ne da oz. se nočem
vozim se, kolikor se želim

17 %
7%

drugo

9%

Vir: Analiza anket, 2013
Slaba polovica mladih je promet kot dejavnik zmanjševanja kvalitete bivanja (onesnaževanje
zraka, hrup …) na lestvici od 1 (ne zmanjšuje kvalitete) do 5 (je najmočnejši dejavnik
zmanjševanja kvalitete) ocenila s 3. To pomeni, da v prometu sicer prepoznajo dejavnik
zmanjševanja kvalitete bivanja, vendar pa zanje to vsekakor ni glavni problem. Pri rezultatih
ni zaslediti nobenih očitnejših razlik med posameznimi osnovnimi šolami ali starostnimi
skupinami anketirancev.
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Diagram 10: Ocena prometa kot dejavnika kvalitete bivanja
Kako bi na lestvici od 1 (ne zmanjšuje kvalitete) do 5
(je najmočnejši dejavnik zmanjševanja kvalitete)
ocenil/-a promet kot dejavnik zmanjševanja kvalitete
bivanja (onesnaževanje zraka, hrup …)?
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Vir: Analiza anket, 2013
Glede na izpolnjene ankete je 63 % mladih mnenja, da so v občini dobri pogoji za
kolesarjenje, 37 % pa nasprotno s pogoji ni zadovoljnih. 91 % jih meni, da bi se morali
prebivalci občine Grosuplje več voziti s kolesi. Glede na vse odgovore je največji razlog
korist za okolje z 39 %, ki mu sledi korist za zdravje s 30 %. 12 % vseh odgovorov vključuje
ekonomski razlog, da je kolesarjenje cenejše od vožnje z avtomobilom, 10 % pa jih je zato, da
bi bilo manj avtomobilov. 8 % odgovorov je vključevalo vse naštete razloge, kot drugo sta
bila navedena razloga kondicija in vitka postava.
Kot odvračalni razlog je bil največkrat (37 %) izbran odgovor, ker ti kolo lahko ukradejo,
kateremu s 26 % sledi odločitev, da je z avtom preprosteje. Da je kolesarjenje prenevarno, je
nakazalo 22 % odgovorov, medtem ko so bili nekateri drugi (12 %) odgovori še vse našteto,
ni za daljše razdalje, pomanjkanje časa, kolesarji povzročajo gnečo na cesti, ker se nekaterim
ne da in ni pomembno …
Diagrama 11 in 12: Razlogi za in proti kolesarjenju
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Vir: Analiza anket, 2013
Vprašanje, kako bi ljudi spodbudili k temu, da bi več kolesarili (na primer: kolesarske steze,
zaračunavanje parkirnine in reklamni letaki) sem pustila odprtega tipa z navedenimi
možnostmi v oklepaju. Tako jih je velika večina odgovorila, da bi poskrbeli za urejene
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kolesarske steze in poti, manj jih je bilo za zaračunavanje parkirnine in reklamne letake.
Predvsem pa so me zanimale druge ideje, ki bi se utegnile poroditi mladim za spodbujanje
kolesarjenja. Kar nekaj bi jih organiziralo skupne izlete in različna kolesarska tekmovanja ter
maratone. Mladi so seznanjeni tudi z ljubljanskim sistemom izposoje koles Bicike(lj) in bi kaj
podobnega naredili tudi v Grosuplju, predvsem jim je všeč ideja izposoje koles. Posamezniki
bi kolesa celo podarili tistim, ki jih nimajo. Kar nekaj jih je izpostavilo, da bi ponudili cenejša
kolesa in opremo. Nekateri bi povečali davek za avtomobile in podražili gorivo, drugi bi v
centru prepovedali prevoz z avtomobili ali kar zaprli ceste. Več mladih je omenilo kolesarski
praznik, ko bi se vozili samo s kolesi, nekdo bi uvedel kar en teden kolesarjenja. Spet drugi bi
ubrali nekoliko drugačen pristop in bi s predavanji in plakati ljudem poskušali razložiti, kako
avtomobili onesnažujejo okolje in zakaj je kolesarjenje boljše ter kakšne so njegove koristi.
Nekateri pa bi preprosto kolesarili sami in tako dajali vzgled drugim.
Ob koncu še nekatere misli, ki so jih dodali v zvezi s kolesarjenjem:
− Kolesarjenje je veliko boljše za telo in je tudi zelo zabavno, če ti ni treba skrbeti za
promet.
− Obožujem kolesarjenje.
− Kolesarjenje bi veliko pripomoglo k našemu zdravju ter okolju in to bi lahko bila
prihodnost našega kraja.
− Vozimo varno in previdno. Naj se nam nikamor ne mudi. Počasi se daleč pride.
− Kolesarska cona bi bila lahko vsepovsod.
− Avtomobil ne naredi nesreče in hrupa, če je v garaži, zato uporabi kolo.
− Vsi bi morali imeti pravilno opremljena kolesa.
− Kolesarjenje je zelo dobro za kondicijo, zdravje, sprostitev in zabavo. Zato mislim, da
bi lahko kolesarili več.
− Kolo bi moralo postati bolj pogosto prevozno sredstvo kot avto.
− Kolesarji bi morali upoštevati navodila.
− Kolesarjenje bi bilo še bolj zabavno, če bi se otroci na cestah počutili varno.
4.2.2. Odnos odraslih do kolesarjenja
V anketiranje odraslih je bilo vključenih 116 posameznikov, starejših od 16 let, od tega je bilo
58 % žensk in 42 % moških. Dobrih 54 % anketirancev je iz Grosuplja, ostali so iz okoliških
krajev. Izmed oblikovanih starostnih skupin je bila s 53 % najštevilčnejša skupina od 26 do 45
let. 22 % anketirancev je bilo starih med 46 in 65 let, 18 % pa jih je spadalo v najmlajšo
starostno skupino od 16 do 25 let. Starejših od 66 let je bilo 7 % anketirancev. Osnovnošolsko
izobrazbo imata 2 % anketirancev, srednješolsko pa točno polovica. Višjo ali visoko šolo ima
44 % vprašanih ter magisterij ali doktorat 3 % anketirancev.
Diagrama 13 in 14: Starostna in izobrazbena struktura
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Vir: Analiza anket, 2013
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Na vprašanje o oddaljenosti od delovnega mesta/mesta izobraževanja je odgovorilo 106
sodelujočih. Od tega jih je 14 % od delovnega mesta oddaljenih do 500 m in še 8,5 % od 0,5
m do 2 km. Kar 67 % anketirancev pa je od delovnega mesta/mesta izobraževanja oddaljenih
nad 10 km, od tega je 57 % takih, ki delajo ali se šolajo v Ljubljani.
Za oddaljenost od centra Grosuplja se je odločilo vseh 116 anketirancev, od tega jih biva 57%
v radiju 2 km (35 % jih je oddaljenih do 500 m in 22 % med 0,5 in 2 km). 2–4 km od centra
Grosuplja je oddaljenih 18 %, 4–6 km 9 % in 6–10 km 10 % anketiranih. Več kot 10 km ima
do centra Grosuplja 7 % sodelujočih.
Diagrama 15 in 16: Oddaljenost od delovnega mesta/mesta izobraževanja in centra Grosuplja
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Vir: Analiza anket, 2013
Tako kot mladi so tudi starejši ločeno odgovorili na način prihoda v službo/šolo pozimi in, ko
je topleje. In tako kot pri mladih rezultati ankete kažejo le manjše razlike med hladnejšim in
toplejšim letnim časom. Slika, ko primerjamo način prevoza v povezavi z oddaljenostjo od
delovnega mest/mesta izobraževanja glede na hladnejšo in toplejšo polovico leta, je skoraj
identična, s to razliko, da se v toplejših dneh posamezniki odločijo tudi za prevoz s kolesom
ali motorjem. Zato so prikazani rezultati za toplejši del leta. Najbolj izstopajoč način prevoza
je osebni avtomobil. V toplejšem delu leta ga le 4 % anketirancev zamenjajo za kakšno drugo
obliko prometa. 83 % uporabnikov avtomobila ga uporablja za razdalje od 6 km naprej, 17 %
ga uporablja za razdalje do 4 km. Pozimi hodi peš 12 % odraslih, poleti pa celo 1 % manj. To
so seveda tisti, ki so od delovnega mesta oddaljeni do 500 m, en anketiranec pa je odgovoril,
da se, ko je toplo, sprehaja tudi več kot 10 km. V toplejšem vremenu se le 4 % sodelujočih
vozi na delo oz. v šolo s kolesom, v prvih treh skupinah oddaljenosti po eden in eden, ki
kolesari dlje od 10 km. Glede na to, da jih je večina od delovnega mesta/šole oddaljenih več
kot 10 km, ti rezultati niti niso tako presenetljivi. Z avtobusom se vozi tako poleti kot pozimi
skoraj enko število anketirancev, in sicer 8–8,5 %, podobno je tudi z vlakom, ki ga ne glede
na temperaturne pogoje uporabljajo 4 % vprašanih. Okoli 10 % anketirancev se poslužuje
kombinacije osebnega avtomobila in oblik javnega prevoza ali pa kombinira prevoz z
avtobusom in vlakom. En anketiranec pa uporablja kombinacijo prevoza s kolesom in
vlakom.
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Diagram 17: Način prihoda v službo/šolo
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Vir: Analiza anket, 2013
Diagram 18: Izbrano prevozno sredstvo za v službo/šolo, ko je topleje, glede na oddaljenost
od delovnega mesta/mesta izobraževanja
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Vir: Analiza anket, 2013
Kolo ima 88,4 % anketirancev in ti ga večinoma uporabljajo za rekreacijo. V rekreativne
namene ga tako uporablja 80 % anketirancev. 31 oz. 27 % anketiranih ga uporablja tudi za v
trgovino oz., ko gre po drugih opravkih. Za prevoz na delo ali v šolo ga uporablja 8 in v druge
namene 5 anketirancev. 12 posameznikov pa si kolesa ne lasti.
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Diagram 19: Uporaba kolesa
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Vir: Analiza anket, 2013
Polovica anketirancev uporablja kolo vsak teden. 27 % 1 do 2-krat in 22 % 3 do 5-krat na
teden. Samo en sodelujoči pa je odgovoril, da uporablja kolo vsak dan. 2 krat na mesec se na
kolo usede 16 % anketiranih, 27 % le-teh pa zelo redko. 7 % je takih, ki se s kolesom ne
vozijo nikoli. Najbolj pogost odgovor za manjšo uporabo kolesa je s 33 % odsotnost urejenih
kolesarskih površin (stez, poti …). Drugi najpogostejši odgovor je pomanjkanje časa (15 %).
12 % anketirancev se ne počuti varno, 11 % pa jih meni, da ni primernih parkirišč za kolesa.
Slabim 8 % sodelujočih je kolesarjenje prenaporno, 4 % so navedli, da nimajo kolesa. Kot
drugo je 17 % anketirancev navedlo še manjšo uporabo kolesa zaradi prevelike razdalje,
neprijazne temperature, družinske obveznosti, odsotnosti želje po vožnji s kolesom ali pa se z
njim vozijo, kolikor se želijo.
Diagram 20: Pogostost uporabe kolesa
Kako pogosto se vozite s kolesom?
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Vir: Analiza anket, 2013
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Diagram 21: Razlogi za manjšo uporabo kolesa
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Vir: Analiza anket, 2013
Da je promet odločujoči dejavnik zmanjševanja kvalitete bivanja, je mnenja slabih 20 %
sodelujočih, še dodatnih 40 % pa mu je dalo oceno 4. Srednjo oceno mu je prisodilo 31 %
anketirancev, 9 % pa jih je mnenja, da ima promet na kvaliteto bivanja minimalne oz. nima
negativnih vplivov. Anketiranim največ pomeni zdravje, zelo pomembno jim je tudi čisto
okolje. Pri stroških goriva in povezanosti s sokrajani so si najbolj neenotni. Stroški goriva
pomenijo zelo veliko slabim 40 % anketiranih. Izračun povprečnih ocen pomembnosti (1 =
zelo malo, 5 = zelo veliko) je sledeč: zdravje ima največji pomen z oceno 4,8 in čisto okolje s
4,6, stroški goriva imajo povprečno oceno 3,9 in povezanost s sokrajani anketirancem pomeni
najmanj od naštetih stvari, toda še vedno srednje do veliko z oceno 3,6.
Diagram 22: Ocena prometa kot dejavnika zmanjševanja kvalitete bivanja
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Vir: Analiza anket, 2013
Diagram 23: Pomembnost čistega okolja, zdravja, stroškov goriva in odnosa s sokrajani
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V mestu Grosuplje si 26 % anketiranih želi več parkirišč za avtomobile, 74 % pa jih je bolj
naklonjenih kolesarskim površinam. Ljudje so teoretično zelo naklonjeni kolesarjenju, saj jih
kar 96 % meni, da bi se morali prebivalci občine Grosuplje več voziti s kolesi. Pri razlogih za
kolesarjenje izmed vseh odgovorov ni nobenega izstopajočega, saj koristim za zdravje z 29 %
sledi korist za okolje s 26 %, da bi bilo potem manj avtomobilov bi prepričalo 21 %, 20 % pa
jih podpira ekonomsko korist kolesarjenja. Pod drugo (4 %) se nekateri strinjajo z vsem
naštetim, navedli pa so še, da med kolesarjenjem srečuješ ljudi in uživaš v naravi, da bi bilo
posledično manj težjih nesreč, da je kolesarjenje praktično in učinkovito sploh v mestu ipd.
Zakaj kolesarjenje ni najbolj priporočljiva oblika transporta, med vsemi odgovori pravtako ni
bilo izstopajočega razloga. Najpogostejša je skrb zaradi odtujitve kolesa (34 %), z 28 % sledi
prepričanje, da je preprostejše potovanje z avtomobilom in 25 % odgovorov poudarja
nevarnost kolesarjenja. Kot drugi razlogi (12 %) so še vremenske nevšečnosti, večina pa je ta
izbor komentirala s tem, da ni razloga, da ne bi več kolesarili. Če voziš kolo, si manj vreden,
je bil odgovor, ki ga je izbral en sodelujoči.
Kot najbolj prepričljiv razlog, ki bi anketirance prepričal v bolj pogosto kolesarjenje, je izmed
vseh odgovorov urejeno kolesarsko omrežje (36 %). Sledijo zdravstveni razlogi (20 %),
ekonomski razlogi (16 %), drugo z 12 % (večina je izrazila potrebo po imeti več časa) in na
zadnjem mestu s po 4 % odgovorov bi ljudi prepričalo, da bi več kolesarili, če bi več ljudi
kolesarilo in bi bila ta oblika prometa družbeno bolj sprejemljiva.
Diagrama 24 in 25: Razlogi za in proti pogostejši uporabi koles
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Vir: Analiza anket, 2013
Diagram 26: Razlogi za pogostejšo uporabo kolesa
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12 %
4%

zdravstveni razlogi

20 %

okoljevarstveni razlogi
ekonomski razlogi
8%

če bi več ljudi kolesarilo
urejeno kolesarsko omrežje (steze, poti ...)

36 %

16 %

družbena sprejemljivost kolesarjenja

4%

drugo

Vir: Analiza anket, 2013
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Glede pogojev za kolesarjenje v občini je mnenje deljeno, in sicer z 42 %, ki so odgovorili
pritrdilno ustreznim pogojem, in 58 %, ki s pogoji niso zadovoljni.
Od 109 anketirancev, ki so odgovorili na vprašanje, bi jih 61 % svojemu otroku ali vnuku
dovolilo voziti se v šolo s kolesom. To so obrazložili z dejstvom, da je šola blizu in da je
kolesarjenje dobro za njihovo zdravje, je hitro ter ne vidijo razlogov, zakaj ne. Izrazili so tudi
potrebo po učenju mladih o obnašanju v prometu in samostojnosti. Veliko jih je odgovorilo,
pritrdilno toda izrazili so potrebo po urejenih kolesarskih stezah in poteh ter večji pozornosti
voznikov avtomobilov na kolesarje. 39 % anketirancev je mnenja, da je kolesarjenje zaradi
pomanjkanja kolesarskih stez, gostega prometa in splošne slabe kulture voznikov za otroke
prenevarno. Nekateri so izrazili tudi nezadovoljstvo s stanjem obstoječih cest in zaskrbljenost
glede možnosti kraje kolesa.
Ideja, da bi se s kolesom pripeljali na postajo v Grosuplju in vzeli kolo na vlak/avtobus v
smeri Ljubljane in tam nadaljevali pot s kolesom, se zdi približno polovici anketirancev
zanimiva, dobri petini pa neverjetna in neizvedljiva. Komentarji, ki so nekako med obema
poloma, so sledeči. Nekateri idejo sicer podpirajo, vendar izpostavljajo, da obstoječi vlaki in
avtobusi niso primerni za to, ker nimajo potrebnega prostora, ostane pa še problem slabih
povezav z javnim prometom. Nekateri vidijo alternativo temu ljubljanski BicikeLJ. Za
nekatere predstavlja problem preoblačenje in prenašanje morebitnih stvari, potrebnih za
službo, vidijo pa v tem super idejo za dijake in študente. Posamezni anketiranci tako
kombinacijo že uporabljajo, vendar se jim zdi cena doplačila za kolo previsoka za vsak dan.
En anketiranec je še dodal, da bi bil velik dosežek že, če bi se s kolesom pripeljali do
železniške postaje in pot nadaljevali z vlakom, kot je to redna praksa v tujini.
In še nekatere posebne misli, ki so jih sodelujoči dodali v zvezi s kolesarjenjem:
− Mogoče lahko naredimo grosupeljsko kolo (poni v barvah Grosuplja) in imamo vsi
enakega za vožnjo po Grosuplju (po opravkih).
− Kolesarjenje je zelo dobra zadeva, a na žalost smo na cesti za avtomobiliste zelo
moteč faktor, nesramno nas prehitevajo, trobijo, kažejo nam pesti ali pa dvignejo prst.
Skratka kultura močnejših na cesti je pod nivojem. V vaseh pa si izpostavljen
spuščenim psom, ki lajajo in tečejo za teboj ali pa te celo napadejo.
− Kolo je zelo dobro prevozno sredstvo v večjih mestih, kolesarjenje je lepa rekreacija,
ki je postala čisto preveč moderna, zato se je povečalo število kolesarjev.
Infrastruktura za varno kolesarjenje pa ni ustrezna oz. ne sledi povečanju števila
kolesarjev.
− Kolesarjenje bo moralo postati način življenja v družbi.
− Menim, da ima Grosuplje s svojo okolico (vasi) zelo dobre poti. Kljub temu da niso
povsod urejene kolesarske proge, je široka možnost za kolesarjenje po manjših, skoraj
neprometnih, cestah in poteh. Mogoče bi bilo potrebno le še malo več javnega
oglaševanja na to temo ali kaj podobnega.
− Po občini bi bile lahko speljane tematske kolesarske poti, ki bi bile varne in ustrezno
označene.
− Imamo kolesarsko društvo, v katerem primanjkuje mladih članov, čeprav jih na cesti
vidim veliko. Pogrešam kolesarske steze, še te, ki so v občini, so ponavadi tako ozke
in v istem nivoju kot pločnik za pešce − posledično jih zasedejo pešci, mamice z
vozički, sprehajalci s kužki, rolkarji ...
− Kolesarim že 30 let, vsako leto vsaj 2.000 km, to je moja najljubša rekreacija. Odkar
redno kolesarim, se počutim super in nisem imel omembe vrednih obolenj.
− Koliko kdo kolesari, je v prvi vrsti odvisno od njega samega in šele potem so tu ostali
dejavniki in izgovori.
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4.2.3. Ugotovitve anketiranja
Z anketiranjem smo ugotovili, da je v občini Grosuplje tako med mladimi kot odraslimi delež
tistih, ki uporabljajo kolo za prevoz na delo in/ali v šolo zelo majhen, in sicer manjši od 5 %.
Pri tem ni problem v posedovanju kolesa, saj ga imajo skoraj vsi mladi (98 %) in večina
(88%) odraslih. Tudi večinsko mnenje je, da bi morali prebivalci občine več kolesariti. Je pa
anketiranje mladih razkrilo, da je kolesarjenje malenkost manj priljubljeno pri dekletih.
Kar 75 % mladih je od šole oddaljenih manj kot 4 km in prav tolikšen delež odraslih ima manj
kot 4 km do središča Grosuplja, kar pa je razdalja, ki jo povprečen človek zlahka prekolesari.
Nekoliko slabše za vsakodnevno kolesarjenje je dejstvo, da v radiju 4 km od delovnega mesta
ali mesta izobraževanja biva le dobrih 28 % odraslih, od tega se jih na razdalji do 4 km
dnevno vozi z avtomobilom pozimi 54 in poleti 38 %. Pozimi 24 % otrok, ki so od šole
oddaljeni manj kot 2 km, v šolo pripeljejo starši, 17 % od teh jih je od šole oddaljenih celo
manj kot 1 km. Ko je topleje, ta delež nekoliko upade, in sicer 16 % otrok v oddaljenosti od
šole do 2 km in 10 % v radiju 1 km se v šolo vseeno pripelje z avtomobilom. 11 otrok starši
pripeljejo v šolo, ko je toplo, čeprav so od šole oddaljeni manj kot 500 m. Ti deleži sicer niso
tako visoki, vendar so to mladi, ki bi svoje potovalne navade zlahka spremenili v prid kolesa,
kar bi že pomenilo veliko pozitivno spremembo za dnevno kolesarjenje. Omeniti velja tudi
dejstvo, da tako mladi kot odrasli na krajše razdalje raje hodijo peš, kot da bi se vozili s
kolesom, po vsej verjetnosti je tako zaradi slabih razmer oz. pomanjkanja kolesarske
infrastrukture. Zgovoren je podatek, da 61 % mladih, oddaljenih od šole do 2 km, (ko je
toplo) hodi peš, medtem ko se jih s kolesom vozi le 2,6 %.
Kolesarski potencial prebivalcev občine se kaže predvsem po kolesarjenju v prostem času oz.
rekreacijskem kolesarjenju, saj je to prevladujoči razlog uporabe kolesa pri 75 % mladih in
50% odraslih, ki kolesarijo najmanj enkrat tedensko. 3–5-krat na teden ali več uporablja kolo
46 % mladih in 23 % odraslih. Med odraslimi jih je 69 % navedlo, da se ukvarjajo z
rekreacijskim kolesarjenjem in ne dvomim, da bi se vozili več, če bi bila v občini urejena
kolesarska infrastruktura. Z ureditvijo le-te bi tako zagotovili tudi večjo varnost in možnost
varnega parkiranja, kar je navedlo skupno 56 % odraslih in 55 % mladih anketirancev kot
razloge za manjšo uporabo kolesa. Drugi najpogostejši odgovor za manjšo uporabo kolesa je
bil tako pri mladih (17 %) kot odraslih (15 %) pomanjkanje časa, kar bi v primeru spremembe
mobilnih navad lahko spremenili, saj bi bili že s kolesarjenjem po vsakodnevnih opravkih
obenem tudi aktivni.
Promet kot dejavnik zmanjševanja kvalitete bivanja je dobil povprečno oceno 3,7 (1 – ne
zmanjšuje kvalitete, 5 – je najmočnejši dejavnik zmanjševanja kvalitete) med odraslimi in še
nekoliko nižjo 3,3 med mladimi. Zaskrbljujoče je, da se ravno mladi ne zavedajo, kako velik
onesnaževalec je promet. Odrasli so v anketi opredelili tudi pomembnost čistega okolja,
zdravja, stroškov goriva in odnosa s sokrajani, pri čemer ima zdravje za vse zelo velik pomen
in bi bilo pri spodbujanju kolesarjenja smiselno poudarjati koristi, ki jih ima za zdravje.
Zaradi zaposlitvene in izobraževalne navezanosti prebivalcev občine Grosuplje na Ljubljano
je poseben poudarek na prometnih intermodalnih točkah. Ideja, da bi se s kolesom pripeljali
na postajo v Grosuplju in vzeli kolo na vlak/avtobus v smeri Ljubljane in tam nadaljevali pot s
kolesom, se zdi približno polovici anketirancem zanimiva. Posamezniki to tudi že
prakticirajo, je pa vsekakor na tem področju še veliko prostora za izboljšave. Po podatkih
slovenskih železnic je cena dnevne vozovnice za kolo 3,20 €, kar je z vidika dnevnega
kolesarjenja zelo veliko, poleg tega pa je na vlakih tudi pomanjkanje prostora za prevoz koles.
V primeru, da skupina več kot 10 kolesarjev želi vzeti s sabo na vlak kolo, morajo najkasneje
8 dni pred potovanjem le-to prijaviti, da se za njih organizira prostor.
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4.3. VLOGA KOLESARJENJA V OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU
Kolesarjenje je lahko del našega življenja ne glede na to ali živimo v mestih ali na podeželju.
Vendar je za to potrebno celostno prostorsko in prometno planiranje, ki vključuje kolesarsko
infrastrukturo. To pa je le ena veja kolesarstva kot sistema, saj le-ta vključuje tudi promocijo
kolesarjenja, proizvajalce, trgovce in serviserje koles in kolesarske opreme ter ponudnike
turističnih in drugih storitev za kolesarje ter navsezadnje same kolesarje. Zato je potrebno, da
kolesarstvu več pozornosti nameni tudi občinska uprava (Klemenc, 2012a).
OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT – STRATEŠKI DEL
Izhodišče Odloka o Občinskem prostorskem načrtu občine Grosuplje (OPN, 2012)
predstavljajo načela trajnostnega razvoja, kot jih določajo temeljni evropski dokumenti
(ESDP 2000, CEMAT 2000, Ljubljanska deklaracija, Habitat, Natura 2000, Ramsarska in
Aarhurška konvencija). Z usklajenim in uravnoteženim prostorskim razvojem naj bi se v
celotni občini zagotavljalo čim bolj enake možnosti za policentrični razvoj, ki bi ohranil
naravne kakovosti in kakovosti bivalnega okolja ter zagotovil povečanje prepoznavnosti
območja občine v slovenskem in širšem prostoru. Strateški cilji so tako uravnotežen razvoj
urbanega sistema in kvalitetno bivanje, krepitev položaja občine v Ljubljanski urbani regiji in
vloge Grosuplja kot medobčinskega središča ter izboljšanje dostopnosti z javnim potniškim
prometom in prometne opremljenosti naselij, gospodarskih con in turističnih območij. Slednje
se zagotavlja z izgradnjo novih in s prenovami obstoječih prometnic – tudi kolesarskih poti, z
zagotavljanjem ustreznih prometnih ureditev v naseljih za povečanje prometne varnosti in
potrebe javnega potniškega prometa. Dobra dostopnost, v čim večji meri z javnim prometom,
kolesarskimi in peš potmi, je ključna tudi pri razvoju oskrbnih, storitvenih in družbenih
dejavnostih, ki se jih zato usmerja predvsem v centre: Grosuplje, Šmarje−Sap, Polica, Velika
Žalna in Velika Račna. Kolesarjenje kot rekreativni, doživljajski in ekološki turizem se izvaja
po obstoječih kolesarskih trasah, ki se jih poveže v sistem kolesarskih poti ter vključi v mrežo
kolesarskih poti Ljubljanske urbane regije.
Temeljno smer prometnega povezovanja (45. člen) pomeni izgradnja obvozne ceste na robu
mesta Grosuplje, ki bi vodila tranzitni promet od zahoda, po južni strani mimo mesta ter
naprej proti vzhodu in tako razbremenila Adamičevo cesto. Le-ta tako postane glavna mestna
os. V okviru urbanističnega načrta za naselje Grosuplje je poudarek prometnega omrežja na
izboljšani prometni varnosti in dostopnosti ter prednosti pešcem in kolesarjem preko peš in
kolesarskih navezav med naseljenimi območji in zaledjem. Več prostora za kolesarje je
predvidenega na območju Adamičeve ceste (odsek med t.i. ''Upravnim trikotnikom'' in
Osnovno šolo Louisa Adamiča − dislocirana enota Adamičeva), Kolodvorska ulica pa se
preoblikuje v peš cono. Kljub temu pa, ko je govora o lokalnem cestnem omrežju in njegovih
izboljšavah, gradnja kolesarske infrastrukture ni konkretno navedena. V 48. členu, ki zadeva
omrežje kolesarskih poti in pešpoti ter drugih rekreacijskih poti, je zapisano, da se daljinsko
kolesarsko povezavo, ki poteka po območju občine Grosuplje, to je odsek 26:
Škofljica−Grosuplje–Mlačevo–Krka, zgradi na samostojnem vozišču. Opredeljene 4 krožne
kolesarske trase (rumena, rdeča, vijolična in modra pot – zemljevid v prilogi) je treba v
prihodnosti v okviru prostorskih možnosti razširiti in urediti kot samostojne poti. Za naselja
je izpostavljena potreba po dograjevanju kolesarskih stez v okviru prostorskih možnosti. Tako
tudi urbanistični načrt za Šmarje−Sap omenja ureditev hodnikov za pešce in kolesarje ob
Ljubljanski cesti in s tem povezavo tega kraja z Grosupljem. Za omrežje kolesarskih poti v
zaledju Šmarje−Sapa se uporabi že obstoječe ceste in druge poti in se tako poveže nastajajoče
kolesarsko omrežje Ljubljanske urbane regije. Pomembnejše kolesarske povezave se uredi
tudi med posameznimi območji zelenega sistema in naravnim zaledjem (rekreacijsko območje
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Zacurek, Magdalenska gora, Grosupeljsko polje, itd.) s poudarkom na ustvarjanju krožnih
poti prijaznih uporabnikom. Za ureditev omrežja se uporabijo obstoječe ceste, kolesarske in
peš poti (Grosupeljska pot, Evropska pešpot E6) ter gozdne prometnice (OPN, 2012).
OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT – IZVEDBENI DEL
V izvedbenem delu Odloka o Občinskem prostorskem načrtu občine Grosuplje je navedeno,
da je obvezna ureditev kolesarske in peš povezave preko območja v navezavi z Adamičevo in
Taborsko cesto. Potrebno je zagotoviti varen prehod železniške proge in predvideti lokacijo
za izvedbo nadhoda ali podhoda za peš in kolesarski promet. Območja, za katera se pripravi
Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) in vsebujejo omembo kolesarskih povezav so
Adamičeva cesta, t.i. ''Vrata v mesto'' in jedro mesta. Vzdolž Adamičeve ceste je predvidena
rekonstrukcija vozišča in ureditev kolesarskega prometa ter programska prenova neposredne
okolice. Usmeritev za to območje je spreminjanje prioritet urejanja prometa v prid javnemu
prostoru, urejenemu za pešce in kolesarje, in povezovanje Koščakovega hriba, Ljubljanske in
Adamičeve ceste, Ceste na Krko in Taborske ceste ter zaledja Grosupeljskega polja preko
prečnih povezav in odprtih prostorov. Adamičeva cesta bi tako postala nekakšna mikrourbana
mestna avenija. Pri Vratih v mesto se ob stiku z Adamičevo cesto obvezno uredi kolesarske in
peš povezave. Tudi v OPPN je za jedro mesta zapisana potreba po ureditvi prehodov za
kolesarje iz mesta v njegovo zaledje.
Slika 35: Pomembnejše prometnice v mestu Grosuplje

Vir: Google Zemljevidi, 2013
Generalno se občina zaveda potrebe po spremembah prioritet v prometu, kljub temu pa ves
nadaljnji razvoj prometne infrastrukture polaga na izgradnjo obroča obvozne ceste. O
trenutnem stanju kolesarskih stez so mi iz občine odgovorili, da se bodo le-te urejale tam, kjer
se bodo adaptirale obstoječe ceste. V Prostorskem planu Občine Grosuplje (PUP) je sicer

65

Kolesarjenje kot oblika trajnostnega prometa v občini Grosuplje

zapisano, da se bodo naselja povezovala s pločniki in kolesarskimi stezami, natančnejših
načrtov pa ni. Naj dodam še, da je bila pred kratkim otvoritev novega krožišča pred Občino
Grosuplje, na območju t.i. Vrat v mesto, a o varnih kolesarskih stezah ni niti sledu, kljub temu
da je krožišče na zelo, če ne najbolj, prometno obremenjenem delu mesta in tako predstavlja
veliko nevarnost za kolesarje. Klemenc (2012a) sicer navaja, da je investitor v primeru
gradnje novega krožišča po zakonodaji dolžan zgraditi kolesarski pas.
Slika 36: Novo krožišče na Adamičevi cesti

Vir: Občina Grosuplje, 2013
4.4. ŠPORTNO-REKREATIVNO KOLESARJENJE V OBČINI GROSUPLJE
Kolesarjenje lahko v grobem delimo na vsakodnevno kolesarjenje (na delo, v šolo in po
raznih opravkih − ang. utility cycling. Kolesarjenje v prostem času − ang. liesure cycling.
Slednjega lahko delimo med športno-rekreativno gorsko ali cestno kolesarjenje in turistično
kolesarjenje, ki je lahko izletniško ali popotniško. V Sloveniji velja kolesarjenje za predvsem
(športno)rekreativno dejavnost, ki jo izvajamo v prostem času zunaj glavnih prometnih tokov.
In čeprav nekateri ''športni'' kolesarji nikoli ne uporabljajo kolesa za pot v službo, oz.
obstajajo kolesarji, ki se nikoli ne udeležijo športno-rekreativnih tekmovanj, pa je načeloma
meja med različnimi vrstami kolesarstva zlahka prestopna. Zato se mi zdi smiselno
promovirati kolesarjenje po vsakdanjih poteh in opravkih kot rekreacijsko, izletniško
kolesarjenje, saj lahko za marsikoga občasno rekreativno kolesarjenje preraste tudi v bolj
vsakodnevno obliko prevoza (Klemenc, 2012a).
Za rekreativno kolesarjenje je v občini Grosuplje razmeroma dobro poskrbljeno. Določene so
številne kolesarske poti, tudi 4 krožne kolesarske trase, ki so določene v Občinskem
prostorskem načrtu (rumena, rdeča, vijolična in modra pot).
V neposredni bližini občinske meje poteka t.i. Grosupeljski krog v dolžini 85 km. Vključuje
asfaltne in makadamske ceste in je primeren za treking ali gorsko kolo. Za manj zagrete
rekreativce je razdeljen na 8 kolesarskih poti oz. etap, dolgih od 24 do 35 kilometrov, ki jih je
mogoče prevoziti v 2 do 3 urah. Izhodišče se nahaja v centru Grosuplja, na Kolodvorski cesti
2, kjer so prostori Kolesarskega društva. Vsaka predlagana pot se na neki točki priključi
Grosupeljskemu krogu in vrne na izhodišče. Poti potekajo po manj prometnih cestah in se
večinoma ne ponavljajo (Občina Grosuplje, 2013). Do zemljevida Grosupeljskega kroga in
posameznih etap je možno dostopati na spletni strani Občine Grosuplje, na voljo pa je tudi v
Turistično-informacijskem centru v Grosuplju. Posebna zgibanka Grosupeljskega kroga
vsebuje prečne prereze posameznih etap, ki vsebujejo podatke o skupni razdalji in skupnemu
vzponu po poti.
Z rekreacijskim kolesarjenjem se po rezultatih ankete med odraslimi ukvarja kar 69 %
anketirancev. V občini sta dejavni dve kolesarski društvi. Že omenjeno Kolesarsko društvo
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Grosuplje ima okoli 100 članov, Kolesarsko društvo Hitri polži pa približno 70. Posebno
kolesarsko sekcijo z okoli 35 člani ima tudi Športno društvo Šmarje−Sap (Športno društvo
Šmarje-Sap, 2013). Posebnih aktivnosti za spodbujanje vsakodnevnega kolesarjenja sicer
nimajo, vendar preko rekreativnega kolesarstva indirektno spodbujajo vsakodnevno
kolesarjenje. Kolesarska društva omogočajo prijetno druženje s skupnim kolesarjenjem, ki
poteka tudi večkrat tedensko, ter organizirajo različne kolesarske izlete po Sloveniji in tujini.
Rekreativno kolesarjenje v občini Grosuplje se je razširilo tudi preko različnih akcij, kot so
Na klobaso h'Martinet, Vzponi na Peč in Gradišče ipd. Omeniti pa velja še kolesarski maraton
treh občin (leta 2013 že 15. po vrsti), ki ga organizira Kolesarsko društvo Grosuplje in poteka
po območju občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje. Ponuja različno dolge cestne
proge, posebno družinsko in gorsko preizkušnjo in predstavlja pomembno kolesarsko
prireditev v občini Grosuplje.
Za promocijo kolesarjenja v občini Grosuplje je poskrbel tudi Zavod Drevored z organizacijo
Sejma koles. Na sejmu sta sodelovala tudi lokalni kolesarski servis in Kolesarsko društvo
Grosuplje.
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Slika 37: Grosupeljski krog

Vir: Občina Grosuplje, 2013
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4.5. PREDLOG UREDITVE KOLESARSKEGA OMREŽJA IN PREDLAGANI
UKREPI ZA SPODBUJANJE VSAKODNEVNEGA KOLESARJENJA
Pri oblikovanju predloga ureditve kolesarskega omrežja v Grosuplju sem se v veliki meri
oprla na Priročnik za pripravo okvirnega načrta razvoja kolesarstva v lokalni skupnosti avtorja
Andreja Klemenca (2012a).
Občina Grosuplje je na začetni stopnji pri izgradnji kolesarske infrastrukture, mesto Grosuplje
se tako uvršča med t.i. mesta I. stopnje glede na opis v 3. poglavju pri projektu Presto.
Infrastruktura je pomanjkljiva in osnovana na avtomobilskem prometu, rezultati ankete kažejo
majhno število uporabnikov koles. Po drugi strani pa je število rekreacijskih kolesarjev večje
in tudi bolj pozorno spremljanje prometa razkrije, da so kolesarji prisotni. Zaradi teh dejstev
se je smiselno vprašati, ali je potrebno načrtovati obsežno notranjo kolesarsko mrežo ali pa se
raje osredotočiti na varen dostop do pomembnejših krajev in stavb ter prometnih
intermodalnih točk (železniške, avtobusne postaje). Vsekakor je v obeh primerih smiselen
ukrep postavitve ustreznih parkirnih mest za kolesa pred javnimi ustanovami, ki bi
vključevala ustrezna varna stojala, na katera lahko priklenemo tako okvir kot kolo.
Glavni načrti so namenjeni izgraditvi obvozne ceste (priloga 2), ki naj bi povezala
gospodarsko-industrijske cone in razbremenila ceste v mestu, zato je pripravljenost občine po
izvajanju obsežnih sprememb na področju kolesarskega prometa v tem trenutku vprašljiva.
Najprej se je potrebno osredotočiti na tiste, res osnovno potrebne, spremembe za bolj prijetno
kolesarjenje. V prvi vrsti je potrebno zagotoviti ustrezna in dovolj številčna kolesarska stojala
pri vseh upravnih poslopjih, šolah, športnih objektih in tam, kjer je to najbolj potrebno, se
pravi na železniški in avtobusni postaji. Kljub temu da so nekatera obstoječa stojala manj
ustrezna, moramo ostati racionalni in dopustiti možnost zamenjave, ko se bo povečal delež
njihovih uporabnikov. V spodnji preglednici je na podlagi normativov za določanje parkirnih
mest (preglednica 2) in osebne presoje podan predlog postavitve varnih kolesarskih stojal,
kjer jih trenutno ni, oz. so obstoječa neustrezna. Poleg kolesarskih stojal je pomembna še
osredotočenost na odpravo ali vsaj označitev nevarnih točk za kolesarje in ostale udeležence v
prometu.

Preglednica 14: Predlog za postavitev varnih kolesarskih stojal
Št.

Lokacija

1
2

Pred banko NLB (Taborska cesta 3)
Pred pošto (Taborska cesta 5)
Na železniški in avtobusni postaji
3
(Taborska cesta 24)
4 Pred sodiščem (Adamičeva 6)
5 Pred lekarno, optiko, frizerstvom (Adamičeva 8)
6 Pred kulturnim domom (Adamičeva 16)
Dislocirana enota OŠ Louisa Adamiča, Planinsko
7
društvo Grosuplje (Adamičeva 29)
8 Pred hranilnico LON (Kolodvorska 3)
Pred ZZZS, DURS izpostavo … (Kolodvorska
9
cesta 4 )
10 Pred OŠ Brinje (Ljubljanska cesta 40 a)
11 Pred Dvorano Brinje (Ljubljanska cesta 40 a)
12 Pred teniškim centrom (Ljubljanska cesta 52)
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Število
kolesarskih
mest
6
6

Tip stojala

4
6
10

standardni
z nadstreškom
z nadstreškom/
kolesarnica
standardni
standardni
z nadstreškom

15

z nadstreškom

4

standardni

8

standardni

60
30
4

kolesarnica
z nadstreškom
z nadstreškom

20
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13 Pred OŠ Louisa Adamiča (Tovarniška cesta 14)

60

14
15
16
17
18
19

8
8
6
30
8
4

z nadstreškom/
kolesarnica
z nadstreškom
standardni
z nadstreškom
z nadstreškom
standardni
z nadstreškom

4

z nadstreškom

10

z nadstreškom

Pred dvorano Pil (Brezje pri Grosupljem 34)
Pred Mercatorjem (Brvace)
Na železniški postaji v Šmarje−Sapu
Pred OŠ Šmarje−Sap (Ljubljanska cesta 49)
Na pokopališču
Na železniški postaji v Žalni
Na železniški postaji na Mlačevem (Veliko
20
Mlačevo 49)
21 Pred OŠ Žalna

V nadaljevanju podan predlog kolesarskega omrežja je oblikovan tako, da so zajete tiste
smernice kolesarskega omrežja v Grosuplju, ki bi jih bilo treba v želji po večjem deležu
dnevnega kolesarskega prometa čim prej uresničiti. Kot prioritetno smo vendarle navedli
kolesarsko stezo ob Adamičevi cesti, ki je prometno zelo obremenjena, ob njej pa se vrstijo
tudi številne storitvene dejavnosti (trgovine, lekarni, knjižnica, gostinski objekti …). Tu se
nahajajo tudi večstanovanjski objekti in nenazadnje osnovna šola (dislocirana enota OŠ
Louisa Adamiča). S strani občine je sicer predvidena rekonstrukcija vozišča in ureditev
kolesarskega prometa na tej cesti, vendar je to le stranski projekt izgradnje že omenjene
obvozne ceste. Kolesarsko stezo bi bilo potrebno urediti tudi v nadaljevanju Adamičeve ceste,
se pravi po Taborski cesti do avtobusne in železniške postaje, ker je to območje upravnega
trikotnika in je njegova dostopnost s kolesom pomembna za vsakodnevno kolesarjenje po
opravkih.
Pomembna je tudi povezava večjega stanovanjskega kompleksa Sončnih dvorov (naselje
Brezje pri Grosupljem) preko železniškega prehoda na Adamičevo cesto in tako proti centru
mesta. To je mogoče s kolesarsko stezo, ker pa je na tem območju omejen prostor ob cesti, je
možna alternativa, ki se ogne nepreglednemu ovinku Kadunčeve ceste, preko zelenih površin
do železniškega prehoda. S tem bi tudi povezali dva obstoječa odseka kolesarskih stez z
mestnim središčem.
Pomembno kolesarsko pot bi pomenila tudi urejena pot ob potoku Grosupeljščica, ki poteka
prečno od Adamičeve ceste proti severu mesta, vse do industrijsko-gospodarske cone. Pred
kratkim je bila tu dograjena sprehajalna pot od OŠ Brinje mimo večstanovanjskih dvorov,
vendar je za enkrat še v obliki makadamske poti. Če bi se jo uredilo primerno za kolesarje in
pešce, bi to povezalo večje območje severnega kraka mesta z njegovim centrom. Z ustrezno
rekonstrukcijo oz. novim mostom preko potoka pri OŠ Brinje bi omogočil lažji prehod za
kolesarje. S tem bi se povezalo tudi strnjeno stanovanjsko območje na levem bregu potoka in
dom upokojencev z Adamičevo cesto, ločeno od bolj prometne ceste Ob Grosupeljščici. Ta
pot bi potekala tudi mimo OŠ Brinje, nogometnega stadiona in večstanovanjskih blokovskih
območij.
Adamičevo cesto bi povezali z južnim delom mesta z obvozno kolesarsko stezo ali vsaj
kolesarskim pasom na cestišču po Taborski cesti in Cesti na Krko. Na tem območju bi kot
nevarno točko izpostavili most čez železniško progo v nadaljevanju Taborske ceste, ki je v
sedanji obliki neustrezen že za obstoječi promet in zato potreben ustrezne prenove. Tako bi s
centrom povezali tudi gospodarsko cono ob železniški progi. Ta krog bi bil sklenjen s
kolesarsko stezo ali pasom na Župančičevi cesti. Možna alternativa je preusmeritev
kolesarskega prometa na manj prometno Jakhlovo cesto, ki poteka vzporedno z Župančičevo
cesto. Tu je tudi že izvedeno umirjanje prometa s cono 30 km/h in hitrostnimi ovirami. Te
umirjajo promet tudi na Partizanski cesti, ki nekako loči mesto na vzhodni in zahodni del in
70

Kolesarjenje kot oblika trajnostnega prometa v občini Grosuplje

gre mimo OŠ Louisa Adamiča, kjer bi bilo mogoče smiselno s prometno signalizacijo
opozoriti na prisotnost kolesarjev.
Pomembna z vidika dnevnega kolesarjenja je tudi povezava Velikega Mlačevega, ki je
oddaljena dobra 2 km od Grosuplja, vendar je obstoječa cesta zaradi velikih hitrosti in
prometne obremenitve za kolesarje precej nevarna, kar je izrazilo kar nekaj prebivalcev med
anketiranjem. Gostemu prometu se lahko sicer ognemo po makadamski cesti mimo
pokopališča in Malega Mlačeva, vendar to razdaljo podaljša približno za polovico. Prioritetno
bi bilo potrebno za kolesarje urediti križišče med Cesto na Krko, Župančičevo in Partizansko
cesto ob Tušu, ki je nevarna točka za ves promet, še posebej za kolesarje.
Slika 38: Predlog kolesarskega omrežja

Kartografska podlaga: DTK Grosuplje 1 : 25000, 1998
Avtorica: Skušek Maja, 2013
Že pri demografski značilnostih občine smo pri proučevanju dnevnih migracij ugotovili
močno navezanost prebivalcev občine na Ljubljano in anketiranje je to le potrdilo. Približno
polovica delovno aktivnega prebivalstva se dnevno vozi v Ljubljano na delo, številni
mladostniki pa v srednje šole, na fakultete ipd. Vsi se spopadajo s pogostimi zastoji in
pomanjkanjem parkirnih mest. Alternativno rešitev tu predstavlja izboljšanje intermodalnosti
kolesarskega in javnega potniškega prometa. S tem, ko združimo prednosti javnega
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potniškega prometa kot cenovno ugodnejšega in manj stresnega in prednosti kolesarjenja kot
hitrega, fleksibilnega in koristnega za zdravje, dobimo zmagovalno kombinacijo, ki ji v
gostem urbanem prometu avto ne more biti kos. Takšno intermodalnost kolesa in javnega
prometa bi naredila še privlačnejšo enotna e-vozovnica, ki bi vključevala storitve od varnega
parkiranja kolesa, vožnje z različnimi sredstvi javnega prometa do izposoje mestnih koles
(Klemenc, 2012b).
Predlagani ukrepi:
− Izdelati prometno strategijo občine Grosuplje, ki bo pomenila začetek oblikovanja
trajnostnega prometnega sistema.
− Zgraditi kakovostno kolesarsko infrastrukturo in s tem narediti dobre kolesarske
povezave znotraj mesta in na prometno obremenjenih vpadnicah. Posledično bo
potrebno zagotoviti ustrezno vzdrževanje le-te in saniranje kolesarjem nevarnih mest.
− Vzpostaviti kolesarsko povezavo preko Šmarje−Sapa in naprej proti Škofljici in tako
vzpostaviti kolesarsko povezavo z Ljubljano.
− Postaviti varna in pred vremenskimi vplivi zaščitena kolesarska stojala, kjer je to
mogoče. Poudarek je na avtobusni in železniški postaji, kjer je treba zgradi pokrito
kolesarnico po novejših varnostnih standardih.
− V ozkih ulicah znotraj mesta, ki so namenjene dostopu do prebivališč, zmanjšati
hitrost na 30 km/h ter postaviti ustrezne hitrostne ovire. (V primeru, da ne gre za
glavne povezave med deli mesta ali naselji.)
− V bližini šol in vrtcev s piktogrami na cestišču opozoriti na prisotnost kolesarjev.
− Ustrezno označiti kolesarske povezave znotraj občine in na območjih, priljubljenih za
rekreativno kolesarjenje, ter opozoriti ostale udeležence prometa na prisotnost
kolesarjev.
− Promovirati občino kot kolesarjem zanimivo s številnimi označenimi kolesarskimi
povezavami in nadaljevati s prireditvami, kot so maraton treh občin in sejem rabljenih
koles ipd.
− Nadaljevati s tiskanimi gradivi in spletno promocijo kolesarstva samostojno in v
povezavi z Ljubljansko urbano regijo (spletni portal Gremo na pot, zemljevidi
kolesarskih poti …).
− Vzpostavitev promocijskih in ozaveščevalnih kampanj za spodbujanje varnega
kolesarjenja po posameznih ciljnih skupinah (vrtci, osnovne šole, zdravstvene in druge
organizacije ter podjetja) in tako občanom predstaviti številne koristi, ki jih ima
vsakodnevno kolesarjenje.
− Organiziranje različnih projektov, ki bi spodbujali mlade h kolesarjenju v šolo in
odrasle h kolesarjenju na delo.
− Organiziranje usposabljanja za varno vožnjo za starejše občane.
− Spodbujanje kombinirane uporabe kolesa in javnega potniškega prometa.
Vsi ukrepi za spodbujanje kolesarjenja kot oblike trajnostnega prometa v občini morajo
temeljiti na varnosti kolesarjev v prometu.
Izpostavimo še enkrat dejstvo, da gre pri kolesarstvu za prepleten sistem različnih področij,
zato je potrebno vzpostaviti dialog in sodelovanje med vsemi deležniki kolesarske politike
(str. 17), ki lahko dodajo svoj košček v mozaik kolesarske kulture. Projekti, kot so Civitas
Elan, Presto, Life Cycle, Mobile 2020 ipd., nam nudijo primere in smernice uspešnih praks,
kako se spopasti z ovirami na poti k trajnostni prometni politiki in spodbujati vsakodnevno
kolesarjenje.
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4.6. SKLEP
Na podlagi vrednotenja izbranih naravnih in družbenogeografskih dejavnikov občine
Grosuplje sem ocenila splošno primernost za vsakodnevno kolesarjenje. Zaradi velikih razlik
med mestom Grosuplje in preostalo občino sem podala ločeni oceni. Skupna ocena
primernosti je povprečna vrednost ocen posameznih dejavnikov. Vzgled sklepnega
vrednotenja in kategorije ocen predstavlja diplomsko delo Kolesarjenje kot dejavnik
trajnostnega razvoja urbane pokrajine (Arnuš, 2002).
Preglednica 15: Ocena primernosti za kolesarjenje občine in mesta Grosuplje
Ocena primernosti za
Ocena primernosti za
kolesarjenje v zaledju Grosuplja
Geografski dejavnik
kolesarjenje v mestu Grosuplje
in preostali občini
Površje
primerno (3)
pogojno primerno (2)
Podnebje
primerno (3)
primerno (3)
Družbeni potencial
primerno (3)
primerno (3)
Mobilne navade
neprimerno (1)
neprimerno (1)
prebivalcev
Prostorska razporeditev
zelo primerno (4)
pogojno primerno (2)
dejavnosti
Stanje prometne
neprimerno (1)
neprimerno (1)
infrastrukture
Cestne obremenitve
zelo primerno (4)
pogojno primerno (2)
Skupna ocena
primerno (3)
pogojno primerno (2)
Ocene: 1 – neprimerno, 2 – pogojno primerno, 3 – primerno, 4 – zelo primerno
UTEMELJITEV OCEN:
Površje (ocena za mesto Grosuplje/občino: 3/2)
Optimalni pogoji za vsakodnevno kolesarjenje so na ravnem površju, kljub temu pa so
primerna tudi območja z majhno višinsko razliko in nakloni do 6 %. Mesto Grosuplje leži na
uravnanem Grosupeljskem polju z manjšimi višinskimi razlikami v okolici Brinjskega in
cerkvenega hriba ter na obrobju mesta. Površje v preostalem delu občine pa je precej bolj
razgibano z največjimi višinskimi razlikami na severovzhodnemu (naselja Polica, Blečji Vrh,
Kožljevec, Troščine, Mali Konec, Gorenja, Dolenja vas ter Dole pri Polici, Gradišče ...) in
južnem delu (naselja Škocjan, Male in Velike Lipljene, Rožnik, Predole, Čušperk, Mala in
Velika Ilova Gora …). Kljub temu se preostala območja večjih koncentracij poselitve
nahajajo v in rahlo nad uravnanim dnom dolin in podolij, kjer reliefu sledijo tudi cestne
povezave.
Podnebje (skupna ocena: 3)
Grosupeljska občina ima zmerno celinsko podnebje osrednje Slovenije z omiljenim celinskim
padavinskim režimom, s toplimi poletji in zmerno hladnimi zimami. Ugodno za kolesarjenje
je obdobje od aprila do vključno oktobra, ko so povprečne temperature nad 5°C (Arnuš,
2002). Povprečno pade letno med 1.300 in 1.500 mm padavin. Število dni s padavinami nad
10 mm je bilo v zadnjih štirih letih (dostopni podatki) od 26–52.
Družbeni potencial (skupna ocena: 3)
Občina Grosuplje ima številčno mlado prebivalstvo in ob nadaljevanju demografskega
razvoja se bo število potencialnih uporabnikov koles še povečevalo. Po podatkih, pridobljenih
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z anketo, je 75 % mladih oddaljenih od šole manj kot 4 km in prav tolikšen delež odraslih ima
manj kot 4 km do središča Grosuplja. Nekoliko slabše za vsakodnevno kolesarjenje je dejstvo,
da prebiva v radiju 4 km od delovnega mesta ali mesta izobraževanja le dobrih 28 % odraslih.
Kolo ima 98 % mladih in 88 % odraslih. Najmanj enkrat tedensko ga uporablja 75 % mladih
in 50 % odraslih. Da bi morali več kolesariti pa je mnenja 91 % otrok in 96 % odraslih. Ker
se z rekreacijskim kolesarjenjem ukvarja kar 69 % odraslih anketirancev, ne dvomim, da bi se
vozili več, če bi bila v občini urejena kolesarska infrastruktura.
Mobilnostne navade prebivalcev (skupna ocena: 1)
Na razdalji, primerni za vsakodnevno kolesarjenje, to je do 4 km, se dnevno vozi z
avtomobilom 24–16 % (pozimi−poleti) mladih in 54–38 % (pozimi–poleti) odraslih. Kolo je
za prevozno sredstvo na delo ali v šolo izbralo le 7 % odraslih, je pa nekoliko višji odstotek
odraslih, ki uporabljajo kolo za v trgovino ali po opravkih, ta znaša 27 %. Vendar tu
omenimo, da je le 23 % odraslih, ki uporabljajo kolo 3–5-krat na teden. Med mladimi je
uporaba kolesa za v šolo še nižja, 5 %. Za v trgovino ga uporablja 20 % (govorimo o topli
polovici leta). Uporaba kolesa za vsakodnevno kolesarjenje je trenutno v občini zelo majhna.
Poglavitni razlog za to gre gotovo iskati v navezanosti na Ljubljano, ki je preveč oddaljena za
vsakodnevno kolesarjenje. Odrasli potem na poti iz službe opravijo tudi nakupe in ostale
obveznosti z avtomobilom. Drugi razlog pa je bližina delovnih mest tistih, ki so zaposleni v
Grosuplju in se na delo ter po opravkih raje odpravijo kar peš.
Prostorska razporeditev dejavnosti (ocena za mesto Grosuplje/občino: 4/2)
Večina zaposlitvenih območij v občini Grosuplje se nahaja v industrijskih conah na obrobju
mesta in v gospodarsko mešanih območjih (občina, upravna enota, storitve) v samem mestu.
V mestu ali njegovi neposredni bližini so tudi vsa večstanovanjska območja z veliko gostoto
prebivalstva. Tako so največja zaposlitvena in stanovanjska območja znotraj radija 2 km. Na
ostalem območju občine je poselitev veliko bolj razpršena, s posameznimi zgostitvami v še
nekaterih naseljih v radiju 4 km (Šmarje−Sap, Brezje pri Grosupljem, Veliko in Malo
Mlačevo, Spodnje Blato, Ponova vas …).
Stanje prometne infrastrukture (ocena za mesto Grosuplje/občino: 1/1 )
Cestno omrežje v Grosuplju in njegovi okolici je razmeroma dobro razporejeno. Slabša je le
povezava večstanovanjskega kompleksa Sončni dvori v Brezjem pri Grosuplju, kjer je
potrebno urediti prehod čez železniško progo. Boljši prehod čez železnico je potreben tudi na
jugozahodnem obrobju mesta, ki bo omogočil boljšo povezavo gospodarske cone na tem
območju. Stanje kolesarskih stez je neurejeno. Teh je le nekoliko več kot 3 km in še te niso
povezane. Primanjkuje tudi ustreznih kolesarskih stojal. Slabo je tudi stanje lokalnih cest, ki
povezujejo okoliške kraje.
Cestne obremenitve (ocena za mesto Grosuplje/občino: 4/2)
Prekomerne cestne obremenitve so z vidika kolesarjenja osnova za spodbujanje tovrstne
oblike prevoza, ki tako pripomore k razbremenitvi cest. Obremenitev cest v središču mesta
presega 10.000 vozil dnevno (PLDP). Mejo 2.500 vozil dnevno, ki nakazuje potrebo po
posebnih površinah za kolesarje, presegajo tudi ceste v smeri Cikave in naprej do
Šmarje−Sapa ter Mlačevega in Perovega, za katere imamo na voljo podatke o prometni
obremenitvi. Z oddaljenostjo od mesta Grosuplja se cestne obremenitve manjšajo.
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5. ZAKLJUČEK
Rast prometa in z njim povezano onesnaževanje postaja družbeno breme, ki potrebuje
organizacijski preobrat k uveljavljanju trajnostnih oblik prometa, ki so v okviru zmogljivosti
prostora in okolja. Trenutno je namreč okoli 93 % kopenskih potniških poti opravljenih z
avtomobilom, kar rezultira v naraščanju emisij CO2 v prometu, ki prav lahko izničijo učinke
energetske učinkovitosti na drugih področjih. Rast cestnega prometa in njegov prispevek k
onesnaženju zraka z dušikovimi oksidi, delci in ozonom predstavlja pomembno grožnjo
zdravju prebivalcev v mestih in samih udeležencev prometa. Hkrati se ustvarjajo tudi socialne
razlike med prebivalci, ki nimajo enakih možnosti pri izbiri načina prevoznega sredstva.
Razvoj kolesarskega sistema je le eden od korakov k oblikovanju trajnostnega prometa, saj je
zanj potrebna medsebojna podpora in dopolnjevanje vseh oblik prometa od hoje do
avtomobilskega prometa.
Prednosti kolesa pred ostalimi oblikami prevoza so številne. Je tiho vozilo brez emisij,
odlikuje ga tudi majhna poraba prostora. Hkrati je poceni in s tem dostopno vsem socialnim
skupinam ter omogoča večjo neodvisnost in dostopnost tudi mladim in starejšim. Tako za
posameznike kot za družbo pomeni finančne prihranke (nizki stroški vzdrževanja, manj
bolezni, višja storilnost …) in ima gospodarsko vrednost samo po sebi. Redno kolesarjenje,
dokazano, ugodno vpliva na fizično kot tudi psihično zdravje. Poleg tega je tudi hitro,
prilagodljivo in zabavno.
Za primerno integracijo kolesarjenja v obstoječ sistem prometa nekega območja je potrebno
čim boljše medsebojno dopolnjevanje prometne infrastrukture (povezave in parkirišča za
kolesa) kot osnovnih temeljev z ustreznimi prometnimi režimi, enotnim sistemom
označevanja povezav, raznimi storitvami za kolesarje in promocijo celotne kolesarske kulture.
Pri vsem tem je zelo pomembna tudi varnost kolesarjev v prometu in sama varnost koles, ki jo
je potrebno zagotavljati z vsemi možnimi sredstvi in različnimi aktivnostmi. Povezovanje pa
je potrebno tudi med različnimi deležniki kolesarske politike, ob tem mora biti vzpostavljen
dialog z obstoječimi in potencialnimi lokalnimi kolesarji.
Z naraščanjem negativnih učinkov avtomobilskega prometa in neaktivnega življenjskega
sloga raste tudi želja po spremembah. Kolo je že dobilo svoje zasluženo mesto med
prevoznimi sredstvi v številnih mestih na Nizozemskem, Danskem, v Nemčiji … Občina
Grosuplje bi vsekakor morala slediti vzoru evropskih mest in izdelati sodobno prometno
strategijo, ki bi nadgradila trenutno avtomobilsko orientirano prometno politiko. Smernice
razvoja in pomoč pri začetnih odločitvah lahko najde v različnih projektih, ki so se že
spopadli s področjem trajnostnega prometa in spodbujanjem kolesarjenja kot oblike le-tega.
Evropski projekt PRESTO ponuja vpogled v izzive, s katerimi se soočajo mesta z različno
razvito kolesarsko kulturo, in predstavi možne aktivnosti za promocijo dnevnega kolesarjenja.
Znotraj projekta so predstavili tudi posebno električno kolo, ki uporabniku olajša kolesarjenje,
s tem pa so razširili meje uporabe kolesa kot vsakodnevnega prevoznega sredstva. Z vidika
razgibanega površja občine Grosuplje, bi uporaba takega kolesa pomenila alternativo
vsakdanji uporabi avtomobila, tudi za prebivalce bolj oddaljenih krajev in tistih z bolj
hribovitih območij. Kolo z električnim pogonom je nadvse primerno tudi za starejše starostne
skupine, ki bi z njegovo uporabo lažje in samostojneje potovali po vsakodnevnih opravkih.
Iniciativa CIVITAS nam nudi ukrepe za graditev enotne strategije za dosego trajnostne in
energetsko učinkovite mobilnosti. Projekt CIVITAS ELAN, v katerega je bila vključena tudi
Ljubljana, ponuja možnosti za aktivno reševanje trajnostno prometnih izzivov. Na pomembno
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zdravstveno noto kolesarjenja opozarja projekt Life Cycle, ki je spodbujal kolesarjenje v
okviru bolj aktivnega življenjskega sloga, za pomoč pri premagovanju debelosti in
preventivnega varovanja zdravja. Projekt je predstavil številne kolesarske aktivnosti,
namenjene različnim starostnim skupinam, saj je njegov poudarek na kolesarjenju v vseh
življenjskih obdobjih. Potekajoči projekt Mobile 2020, ki bo potekal do aprila 2014, je še
posebej zanimiv, saj želi povečati delež dnevnega kolesarjenja in začrtati nove smernice v
procese prostorskega in prometnega načrtovanja v srednje velikih in manjših mestih, med
kakršne lahko uvrstimo tudi mesto Grosuplje.
Občina Grosuplje ima sicer reliefno razgibano površje, kljub temu pa upravno, gospodarsko
in prometno središče − mesto Grosuplje leži na uravnanem območju, obenem je tu tudi
največja gostota poselitve in predstavlja potencialno območje za vsakodnevno kolesarjenje.
Vremensko je za kolesarjenje ugodno obdobje od aprila do vključno oktobra.
V občini Grosuplje število prebivalcev konstantno narašča, ugodna je tudi starostna sestava z
nizkim indeksom staranja. Gospodarske, storitvene in kulturne dejavnosti so skoncentrirane v
mestu in njegovi okolici. V Grosuplju so torej pogoji za vsakodnevno kolesarjenje ustrezni,
vendar po rezultatih ankete v šolo in na delo kolesari manj kot 5 % prebivalcev občine. S tem
delno potrjujem prvo hipotezo − kolesarjenje je v občini Grosuplje neizkoriščena oblika
vsakodnevnega prometa, kljub temu da so pogoji zanj ustrezni. To velja za mesto Grosuplje,
medtem ko so pogoji za kolesarjenje v celotni občini pogojno primerni.
Nasprotno od majhne uporabe kolesa za vsakodnevne poti je med Grosupeljčani bolj
razširjeno rekreativno kolesarjenje, saj se s to obliko rekreacije ukvarja kar 69 % odraslih.
Najpogostejši razlogi za manjšo uporabo kolesa so neurejenost kolesarskih površin (33 %),
slab občutek varnosti (12 %) in pomanjkanje primernih parkirišč za kolesa (11 %). Več kot
polovica anketiranih ima tako razloge za manjšo uporabo kolesa v pomanjkanju varne
kolesarske infrastrukture. Iz osebnih izkušenj trdim, da je splošen dostop z avtomobilom v
Grosuplju še vedno preprost. S tem tudi potrdim drugo hipotezo − prebivalci občine Grosuplje
vsakodnevnemu kolesarjenju niso naklonjeni (vsaj v sedanji obliki) oz. ga vidijo predvsem
kot športno-rekreativno dejavnost. Temu gre iskati vzrok predvsem v preprostem dostopu z
avtomobilom in odsotnosti ustreznih, kolesarjem namenjenih, površin.
Pri oblikovanju prihodnosti občine je pomembno tudi načrtovanje prometa. In čeprav se
občina tega zaveda, kljub temu prihodnji razvoj prometne infrastrukture usmerja predvsem v
avtomobilski promet. Natančnejših načrtov o urejanju kolesarskih stez tako ni. Zaključim, da
zaradi razmeroma majhnega števila uporabnikov urbanega kolesarjenja, občina kolesarski
infrastrukturi ne posveča posebne pozornosti, torej lahko potrdim tretjo hipotezo. Vendar je
kljub obstoječemu stanju potrebno poudariti, da je analiza anket pokazala presenetljivo
naklonjenost kolesarjenju. Kar 74 % odraslih anketirancev si želi več kolesarskih površin kot
parkirišč za avtomobile. Poleg tega je 96 % odraslih in 91 % mladih mnenja, da bi se morali
občani več voziti s kolesi. To bi bil lahko dober razlog za vse, ki sodelujejo pri načrtovanju
prometne politike v občini, da dobro premislijo o vlogi kolesarjenja v prihodnosti.
Diplomsko delo izpostavlja potrebo po realizaciji razvoja kolesarske mreže znotraj mesta
Grosuplje in na prometno obremenjenih vpadnicah. Le z dobrimi temelji lahko namreč
začnemo graditi na razvoju varnega in uspešnega sistema kolesarske kulture v občini. Na
podlagi raziskave osnovnih geografskih značilnosti občine je podan predlog ureditve
kolesarskega omrežja, predlagani pa so tudi ukrepi za spodbujanje vsakodnevnega
kolesarjenja. Ti obsegajo ureditev ustrezne prometne infrastrukture, promoviranje
kolesarjenja po posameznih ciljnih skupinah, vzpostavljanje novih in nadaljevanje dosedanjih
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promocijskih dejavnosti ter spodbujanje intermodalnosti kolesarjenja in javnega potniškega
prometa.
Mobilnost je pravica vsakega posameznika in ne privilegij. Odločitev, kakšno obliko
mobilnosti bomo izbrali, pa ima lahko večje posledice za nas in naše zanamce, kot si
predstavljamo. Naj naše odločitve ne postanejo pretežko breme za vse, ki še niso prepotovali
naših poti. Zato naj postane kolesarjenje javna vrlina in družbeno promovirana vrednota.
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6. SUMMARY

Traffic growth and associated pollution are becoming a social burden that requires an
organizational shift toward sustainable modes of transport which are within environmental
capabilities. Currently, around 93 % of journeys by land are done by car, resulting in an
increase in CO2 emissions from the transport sector. That could easily eliminate the effects of
energy efficiency in other areas. Pollution from nitrogen oxides and particles also represent an
excessive risk to the health of the city populations and to the traffic-based travellers
themselves. At the same time it creates a social divide between people who are limited in their
choice of transport and therefore do not have equal opportunities. Development of the cycling
system is just one of the steps toward more sustainable transport possibilities, which need to
be based on the complementarity of all forms of urban transport from walking to automobile
traffic.
Cycling brings numerous benefits. It is quiet, emission free form of transports, that has a
small space requirement. At the same time it is cheap and therefore accessible to all social
groups. It also allows greater independence and accessibility for young and the elderly. It
means financial savings for individuals and society (low maintenance costs, less sickness
days, higher productivity...), and has an economic value by itself. Regular cycling has proven
beneficial effects on physical and mental health. It is also fast, flexible and fun.
To integrate cycling into an existing traffic system requires optimum complementarity of the
basic transport infrastructure (traffic links, bike lanes, cycle parking …), the appropriate
transport regimes, a unified links marking system, various services for cyclists and the
promotion of a cycling culture. It is also necessary to provide safety by every means possible,
and using various activities. Collaboration is also needed between the various stakeholders
within the cycling policy, and a dialogue with existing and potential local cyclists.
With the increasingly negative effects of car traffic and an inactive lifestyle, there is also
growing desire for change. Cycling has its deserved place among the means of transport in
numerous European cities. The Municipality of Grosuplje should follow such examples and
define a modern transport strategy that would surpass the current automobile-oriented
transport policy. Such guidelines and assistance in the initial decisions can be found in a
variety of projects. One of them is the European project PRESTO. It gives insight into the
challenges faced by cities with a variety of developed cycling cultures and offers activities for
the promotion of daily cycling. The project has also launched the promotion of a electric
bicycle that can extend the limits of daily cycling. In view of the undulating terrain in the
Municipality of Grosuplje, the use of such bikes could be a viable alternative to everyday car
use, even for people who travel longer distances on a daily basis, and for those in steeper
areas. An electrically assisted bike is also very convenient for the elderly. The CIVITAS
initiative offers us the steps for building a unified strategy to achieve sustainable and energyefficient mobility. The CIVITAS ELAN project offers opportunities to actively address
sustainable transport challenges. The Life Cycle project points out the importance of cycling
for health related reasons by promoting cycling in the context of a more active lifestyle, to
help overcome obesity and as preventive health measures. The project presented a number of
cycling activities for different age groups, as its emphasis is on cycling in all stages of life.
The current Mobile2020 project, (runs until April 2014) is particularly interesting, as it aims
to increase the modal share of cycling in medium and smaller sized towns like Grosuplje.
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The Municipality of Grosuplje has a varied terrain, however the administrative, economic,
and transportation center – the town of Grosuplje lies on a flat area. At the same time, it also
has the highest population density and is a potential area for daily cycling. The weather is
generally suitable for cycling from April to October.
The Municipality of Grosuplje population is constantly growing; it also has a favorable age
structure with a low index of aging. Economic, service and cultural activities are concentrated
in the town and its surroundings. Therefore conditions for daily cycling in Grosuplje are
adequate, but our survey results show that less than 5 % of the population of the municipality
undertake daily cycling. This partially confirms the first hypothesis − cycling in the
Municipality of Grosuplje is an under used form of commuting, although the conditions are
adequate; this applies to town of Grosuplje. while the conditions for cycling in the entire
municipality are less appropriate.
Unlike commuting, recreational cycling is more widespread among people in the Municipality
of Grosuplje, with 69 % adults undertaking riding for recreation. The most common reasons
for low commuter bicycle use are: unregulated cycling areas (33 %), poor degree of safety
(12%) and lack of adequate bicycle parking facilities (11 %). More than half of those
surveyed stated that the lack of safe cycling infrastructure was the reason for low bicycles use.
From personal experience I would assert that Grosuplje is in general still quite accessible by
car. That also confirms the second hypothesis that the inhabitants of the Municipality of
Grosuplje are not in favor of daily cycling (at least in its current form), or it is seen primarily
as a sporting and recreational activity. This can be attributed largely due to the
straightforward and quick access by car and the lack of adequate space for cyclists.
Transport planning is very important for the future of the municipality, and although the
stakeholders are aware of this, the future development of transport infrastructure is still car
oriented. There is a lack of detailed planning for the building of bike lanes. We can conclude
that because of the relatively small number of cyclists, cycling infrastructure does not get
particular attention; therefore, we confirm the third hypothesis. However, despite the current
state, it should be noted that the analysis of the survey revealed a surprising preference for
cycling. 74 % of adults responded, that they wanted more cycling space than car parking
space. In addition, 96 % of adults and 91 % of young people believe that members of the
community should cycle more. This could be a good enough reason for all those involved in
the planning of the municipality transport policy to consider the future role of cycling.
This thesis highlights the need for realizing the development of a cycling network within the
town of Grosuplje and its busiest arterial roads. Only with a good foundation can we start
building a safe and effective system of cycling for the municipality. Based on research of the
basic geographical features, a suggestion for a cycling network has been made, and some
measures to promote daily cycling are proposed. They include adequate transport
infrastructure, promotion of cycling to specific target groups, creating new and more
contemporary promotional activities and the promotion of intermodality − cycling and public
transport.
Mobility is a right of every individual, not a privilege. The kind of mobility we choose can
have a major impact for us and our descendants − bigger than we can imagine. Let our
decisions not become too heavy of a burden for those who have not traveled through our
paths. Therefore, let us ensure that cycling becomes a public virtue and a promoted social
value.
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Kolesarjenje kot oblika trajnostnega prometa v občini Grosuplje

Priloga 3: Anketni vprašalnik za mlade: Kolesarjenje v občini Grosuplje
Pozdravljen/-a!
Maja Skušek, študentka geografije iz Grosupljega, pišem diplomsko nalogo na temo
kolesarjenja v občini Grosuplje. Prosim te, da mi pomagaš z odgovori na spodnja vprašanja
(dopiši ali obkroži).
1. Starost: _________
2. Spol:

M

Ž

3. V katerem kraju stanuješ? ____________________________
4. Oddaljenost od šole:

a) do 500 m
b) 0,5–1 km

c) 1–2 km
d) 2–4 km

e) nad 4 km

5. Kako prihajaš v šolo pozimi?
a) peš
b) s kolesom
c) z motorjem
d) z avtom (s starši)
e) z avtobusom
f) drugače:__________

Kako prihajaš v šolo, ko je topleje?
a) peš
b) s kolesom
c) z motorjem
d) z avtom (s starši)
e) z avtobusom
f) drugače:__________

6. Ali imaš kolo?

b) NE

a) DA

7. Ali se rad/-a voziš s kolesom? a) DA

b) NE

8. Kolo uporabljaš za:

c) prosti čas ali rekreacijo
d) drugo: __________________

a) v šolo
b) v trgovino

9. Kako pogosto se voziš s kolesom?
a) vsak dan
c) 1–2-krat na teden
b) 3–5-krat na teden
d) 2-krat na mesec

e) zelo redko
f) nikoli

10. S kolesom se vozim manj, kot si želim, ker:
a) ni urejenih kolesarskih stez, poti in cest
b) se ne počutim varno
c) ni varnih parkirišč za kolesa
d) drugo: _______________________
11. Kako pogosto greš s starši na kolesarski izlet?
a) nikoli
b) včasih
c) pogosto
12. Kako bi na lestvici od 1 do 5 ocenil/-a promet kot dejavnik zmanjševanja kvalitete bivanja
(onesnaževanje zraka, hrup …)? Obkroži ustrezno številko.
1

2

3

4

ne zmanjšuje
kvalitete

5
je najmočnejši dejavnik
zmanjševanja kvalitete
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13. Ali meniš, da bi se morali ljudje v občini Grosuplje več voziti s kolesi?
14. Zakaj da?
a) zaradi zdravja
b) je ceneje kot z avtom
c) je bolje za okolje
d) da bi bilo manj avtomobilov
e) drugo: ______________

a) DA

b) NE

Zakaj ne?
f) je prenevarno
g) z avtom je preprosteje
h) če voziš kolo, si manj vreden
i) ker ti lahko kolo ukradejo
j) drugo: ___________________

15. Kaj bi ti storil/-a, da bi se ljudje več vozili s kolesi (na primer: kolesarske steze, zaračunavanje
parkirnine, reklamni letaki …)?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
16. Ali meniš, da so v občini Grosuplje dobri pogoji za kolesarjenje? a) DA

b) NE

17. Bi še kaj dodal/-a v zvezi s kolesarjenjem?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Najlepša hvala za odgovore.
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Priloga 4: Anketni vprašalnik za odrasle: Kolesarjenje v občini Grosuplje
Maja Skušek, študentka geografije iz Grosupljega, pišem diplomsko nalogo na temo
kolesarjenja v občini Grosuplje. Prosim vas za pomoč pri pridobivanju nepogrešljivih
informacij iz prve roke z izpolnitvijo te popolnoma anonimne ankete.
1. Spol:
2. Starost:

Ž

M

a) 16–25 let

b) 26–45 let

c) 46–65 let

a) nedokončana OŠ
b) OŠ
4. Kraj bivanja: _________________________

3. Stopnja izobrazbe:

d) nad 66 let

c) SŠ
e) magisterij, doktorat
d) višja ali visoka šola

5. Kraj zaposlitve/šolanja: ______________________
6. Oddaljenost od delovnega mesta / mesta izobraževanja:
a) do 500 m
c) 2–4 km
e) 6–10 km
b) 0,5–2 km
d) 4–6 km
f) nad 10 km
7. Oddaljenost od centra Grosuplja?
a) do 500 m
c) 2–4 km
b) 0,5–2 km
d) 4–6 km

e) 6–10 km
f) nad 10 km

8. Kako prihajate na delovno
mesto/ v šolo POZIMI?
a) peš
b) s kolesom
c) z motorjem
d) z avtom
e) z avtobusom
f) drugače:__________

Kako prihajate na delovno
mesto/ v šolo, ko je topleje?
a) peš
b) s kolesom
c) z motorjem
d) z avtom
e) z avtobusom
f) drugače:__________

9. Ali imate kolo?

a) DA

b) NE

10. Kolo uporabljate za:

a) prevoz na delo/v šolo
b) v trgovino, po opravkih

11. Kako pogosto se vozite s kolesom?
a) vsak dan
c) 1−2-krat na teden
b) 3−5-krat na teden d) 2−krat na mesec

c) rekreacijo
d) drugo: __________________

e) zelo redko
f) nikoli

12. S kolesom se vozim manj, kot si želim, ker:
e) ni urejenih kolesarskih površin (stez, poti … )
f) se ne počutim varno
g) ni varnih parkirišč za kolesa
h) je prenaporno
i) drugo: _______________________
13. Kako bi na lestvici 1 do 5 ocenili promet kot dejavnik zmanjševanja kvalitete bivanja
(onesnaževanje zraka, hrup …)? Obkroži številko:
1
2
3
4
5
ne zmanjšuje
kvalitete

je najmočnejši dejavnik
zmanjševanja kvalitete
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14. Koliko vam na lestvici 1 (zelo malo) do 5 (zelo veliko) pomenijo spodnje stvari? Obkroži
številko:
čisto okolje
1
2
3
4
5
zdravje
1
2
3
4
5
stroški goriva
1
2
3
4
5
povezanost s sokrajani
1
2
3
4
5
15. V mestu Grosuplju si želim več:
a) parkirišč (za avtomobile)

b) kolesarskih površin

16. Ali mislite, da bi se ljudje v občini Grosuplje morali več voziti s kolesi? a) DA b) NE
17. Zakaj da?
a) je koristno za zdravje
b) je ceneje kot z avtom
c) pomeni varstvo okolja
d) da bi bilo manj avtomobilov
e) drugo: ____________

Zakaj ne?
f) je prenevarno
g) z avtom je preprosteje
h) če voziš kolo, si manj vreden
i) ker ti lahko kolo ukradejo
j) drugo: ________________

18. Ali menite, da so v občini Grosuplje dobri pogoji za kolesarjenje? a) DA

b) NE

19. Kaj bi vas prepričalo, da bi se več vozili s kolesom na dnevni ravni?
a) zdravstveni razlogi
e) urejeno kolesarsko omrežje (steze, poti …)
b) okoljevarstveni razlogi
f) družbena sprejemljivost kolesarjenja
c) ekonomski razlogi
g) drugo: ______________________
d) če bi več ljudi kolesarilo
20. Ali bi svojemu otroku (vnuku) dovolili, da se vozi v šolo s kolesom? a) DA b)NE
Kratka obrazložitev: __________________________________________________________
21. Ideja, da bi se s kolesom pripeljali na postajo v Grosuplju in vzeli kolo na vlak/avtobus v
smeri Ljubljane in tam nadaljevali pot s kolesom se mi zdi:
__________________________________________________________________________
22. Ali se ukvarjate z rekreacijskim kolesarjenjem?

a) DA

b) NE

23. Bi še kaj dodali v zvezi s kolesarjenjem?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Najlepše se vam zahvaljujem.
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Priloga 5: Zemljevid Občine Grosuplje

Vir: Občina Grosuplje, 2013
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