UNIVERZA V LJUBLJANI
FILOZOFSKA FAKULTETA
ODDELEK ZA GEOGRAFIJO

MARTINA HERIČ

Trajnostni prometni mestni načrt Mestne občine Maribor
Zaključna seminarska naloga

Ljubljana, 2012

UNIVERZA V LJUBLJANI
FILOZOFSKA FAKULTETA
ODDELEK ZA GEOGRAFIJO

MARTINA HERIČ

Trajnostni prometni mestni načrt Mestne občine Maribor
Zaključna seminarska naloga

Mentor: dr. Matej Ogrin

Univerzitetni študijski program
prve stopnje: GEOGRAFIJA

Ljubljana, 2012

Izvleček
Trajnostni prometni mestni načrt Mestne občine Maribor
Zaključna seminarska naloga preučuje vsebino trajnostnega prometnega načrta, na podlagi
katerega je izdelan predlog takšnega načrta za mesto Maribor. V prvem, teoretskem delu je
opredeljen pojem trajnostni promet, razloženi so osnovni elementi trajnostnega prometnega
mestnega načrta in prometna politika v Sloveniji in Evropi. Predstavljena sta tudi vloga in
pomen trajnostnega prometa v sodobni družbi. V drugem delu je analizirano trenutno
prometno stanje v Mestni občini Maribor. Na podlagi tega je oblikovana vizija trajnostnega
prometnega načrta, predstavljeni pa so tudi cilji za dosego takšnega prometa. Izdelan je paket
pristopov za trajnostni mestni prometni načrt Maribora. Predstavljene so ideje in možnosti, ki
jih Maribor na področju prometa ima, a jih do sedaj še ni izkoristil v takšni meri, kot bi lahko.
Ključne besede: geografija prometa, trajnostni mestni prometni načrt, načrtovanje prometa,
Mestna občina Maribor, trajnostna mobilnost.

Abstract
Sustainable urban transport plan for Maribor
The final seminar paper focuses on the contents of sustainable urban transport planning, based
on which a plan of the same type has been made for Maribor. The first, theoretical, part,
defines the meaning of sustainable transport, the basic elements of sustainable urban transport
planning and the traffic policies of Slovenia and Europe. The role of sustainable transport in
modern society is also introduced. The second part analyses the current state of transport in
the Municipality of Maribor. This has become the basis on which the vision and goals as well
as measures to ensure sustainable urban transport planning in Maribor have been designed.
Presented in the paper are also ideas and options available to Maribor in the area of transport,
but which have yet to be exploited to their fullest potential. The final seminar examines the
contents of a sustainable transport plan under which the proposal is made that plan for the city
of Maribor.

Key words: geography of transport, sustainable urban transport planning, transport planning,
the Municipality of Maribor, sustainable mobility.

Kazalo
1.

2.

UVOD ................................................................................................................................ 2
1.1.

Namen in cilji naloge ................................................................................................... 2

1.2.

Metodologija ................................................................................................................ 2

1.3.

Obravnavani viri in literatura ...................................................................................... 2

1.4.

Struktura zaključne seminarske naloge ....................................................................... 3

POJAV TRAJNOSTNEGA PROMETA ........................................................................... 4
2.1. Trajnostni promet ............................................................................................................ 4
2.2.

2.2.1.

Opredelitev TMPN ............................................................................................... 6

2.2.2.

Ukrepi za zagotavljanje trajnostne mobilnosti ..................................................... 7

2.2.3.

Vsebina TMPN ..................................................................................................... 8

2.2.4.

Sprejetje in prevzem načrta ................................................................................ 11

2.2.5.

Zaključki in priloge ............................................................................................ 11

2.3.

3.

Trajnostni mestni prometni načrt ................................................................................. 6

Prometna politika ....................................................................................................... 12

2.3.1.

Slovenska prometna politika .............................................................................. 12

2.3.2.

Evropska prometna politika ............................................................................... 12

TRAJNOSTNI PROMETNI MESTNI NAČRT MESTNE OBČINE MARIBOR ......... 14
3.1.

Območje obravnave ................................................................................................... 14

3.2.

Fizično geografski dejavniki razvoja prometa........................................................... 14

3.3.

Družbeno geografski dejavniki razvoja prometa ....................................................... 15

3.4.

Stanje okolja v Mestni občini Maribor – kakovost zraka .......................................... 21

3.5.

Stanje okolja v Mestni občini Maribor - obremenitev s hrupom v MOM ................. 24

3.6.

Stanje okolja v Mestni občini Maribor - ostale posledice prometa na okolje ........... 25

3.7.

Stanje prometa v Mestni občini Maribor ................................................................... 26

3.7.1.

Stanje prometne varnosti pešcev ........................................................................ 27

3.7.2.

Stanje osebnega avtomobilskega prometa v Mestni občini Maribor ................. 29

3.7.3.

Stanje kolesarskega prometa .............................................................................. 31

3.7.4.

Stanje mirujočega prometa ................................................................................. 35

3.7.5.

Stanje javnega prometa ...................................................................................... 37

3.8.

Obstoječi ukrepi v mestni občini Maribor ................................................................. 38

3.8.1.

Projekti v Mestni občini Maribor ....................................................................... 42

4.

VIZIJA IN CILJI TRAJNOSTNEGA PROMETNEGA MESTNEGA NAČRTA ......... 44

5.

UKREPI ........................................................................................................................... 46
5.1.

Ukrepi na področju pešačenja .................................................................................... 46

5.2.

Ukrepi na področju kolesarskega prometa ................................................................ 48

5.3.

Ukrepi na področju osebnega prometa ...................................................................... 49

5.4.

Ukrepi na področju mirujočega prometa ................................................................... 50

5.5.

Ukrepi na področju javnega prometa ......................................................................... 51

6.

ZAKLJUČEK ................................................................................................................... 53

7.

SUMMARY ..................................................................................................................... 54

8.

VIRI IN LITERATURA .................................................................................................. 55

Trajnostni mestni prometni načrt Mestne občine Maribor

Martina Herič

1. UVOD
Trajnostna mobilnost je temelj trajnostnega razvoja družbe in temelji na vzdržnem razvoju
mobilnosti, ki naravnih virov ne črpa preko mej njihove regeneracije. S tem zagotavlja enake
možnosti razvoja tudi prihodnjim generacijam. Dejstvo je, da skorajda ni družbene dejavnosti,
ki ne bi koristila prometa oziroma mobilnosti in pri tem proizvajala velikih količin
toplogrednih plinov. Prehod na trajnostno mobilnost je zato nujen korak pri doseganju
nizkoogljične družbe, manjše energetske odvisnosti ter uresničevanju ciljev za boljšo
kakovost okolja, ki so zapisani tudi v dokumentih Evropske Unije, kot so »Postkjotski«
sporazum ter Zelena knjiga o urbani mobilnosti oziroma jih določa Direktiva o čistem zraku.
V Evropi in svetu se vse bolj uveljavljajo metode, ki v ospredje postavljajo drugačno
hierarhijo udeležencev v prometu, kot je veljala v obdobju hitre motorizacije v drugi polovici
20. stoletja. Trajnostno prometno načrtovanje mesta ponovno odpira ljudem, urbane površine
osvobaja pločevine in prostor odpira številnim interakcijam, uvaja območja zmanjšanega
prometa in nudi celovit pogled reševanja sedanjih problemov urbane mobilnosti.
Izdelavo trajnostnega prometnega načrta vidim kot priložnost za izboljšanje stanja prometa v
mestih, zato sem se odločila, da bom v sklopu zaključne seminarske naloge poiskala možnosti
in priložnost za razvoj prometa v Mariboru. V predlogu trajnostnega mestnega načrta(v
nadaljevanju TMPN) bom uporabila omenjene vidike, ki bodo upoštevali specifiko Maribora
in prispevali k njegovi prometni ureditvi.

1.1.

Namen in cilji naloge

Namen zaključne seminarske naloge je proučiti vsebino trajnostnega mestnega prometnega
načrta in izdelati predlog takšnega načrta za mesto Maribor.
Cilji naloge so:
· opredeliti pojem trajnostni promet, osnovne elemente TMPN in prometno politiko,
· analizirati in oceniti trenutno prometno stanje v mestni občini Maribor,
· na podlagi analize izdelati paket pristopov za TMPN Maribora.

1.2.

Metodologija

Pri izdelavi zaključne seminarske naloge sta uporabljeni dve metodi dela, in sicer kabinetna in
terenska:
· kabinetna metoda zajema pregled in obravnavo literature s področja trajnostnega
prometa, analizo pridobljenih podatkov ter podaja predloge za vzpostavitev TMPN,
· terenska metoda zajema proučitev območja mesta Maribor na terenu.

1.3.

Obravnavani viri in literatura

Največkrat uporabljeni avtorji v zaključni seminarski nalogi so dr. Dušan Plut, profesor na
Filozofski fakulteti v Ljubljani, ki se ukvarja z varstvom geografskega okolja, dr. Aljaž
Plevnik z Urbanističnega inštituta Republike Slovenije ter pa dr. Marjan Lep, profesor na
Fakulteti za gradbeništvo v Mariboru, ki se podrobneje ukvarjata s trajnostnim prometnim
načrtovanjem.. V pomoč mi je bilo tudi diplomsko delo Špele Ožir z naslovom Trajnostni
mestni prometni načrt za mesto Celje.
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Pri izdelavi analize stanja sem kot glavne vire uporabila Poročilo o stanju okolja Mestne
občine Maribor v letih 2005 in 2006, Prostorski plan mestne občine Maribor ter Občinski
program varstva okolja za Maribor 2008 - 2013.

1.4.

Struktura zaključne seminarske naloge

Zaključna seminarska naloga je izdelana iz teoretskega in praktičnega sklopa. V prvem delu
so predstavljene značilnosti trajnostnega mestnega prometnega načrta ter obstoječa prometna
politika na področju trajnostnega prometa v Evropi in Sloveniji. V drugem delu naloge je
predstavljeno obstoječe prometno stanje v Mariboru, in na tem temelječi sklopi ukrepov v
okviru TMPN za mesto Maribor.
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2. POJAV TRAJNOSTNEGA PROMETA
2.1. Trajnostni promet
Razvoj prometa v drugi polovici 20. stoletja je temeljil na razvoju avtomobilskega prometa in
njegove prevladujoče uporabe. Ta je slonel na nizkih cenah nafte, z državnimi, občinskimi in
mestnimi proračuni pa so intenzivno gradili in vzdrževali cestna omrežja. Na povečan obseg
prometa sta vplivala predvsem povečanje dohodkov prebivalstva in pa prostorski razvoj, ki je
oskrbne dejavnosti postavil na obrobje mest (npr. gradnja nakupovalnih središč (Plut, 2010).
V obdobju začetka motorizacije so za ključne prednosti uporabe avtomobila veljale prihranek
časa, prilagodljivost in večja udobnost. Vendar je število avtomobilov kmalu začelo presegati
razpoložljivo cestno infrastrukturo, kar je vplivalo na povečanje prometnih zastojev,
onesnaženega zraka in hrupa, ki ga je povzročal promet (Plut, 2006). Z začetkom novega
stoletja je v gospodarsko razvitih državah prišlo do trajnega konflikta med avtomobilom in
okoljem. Zaradi prometnega onesnaževanja zraka, h kateremu pomembno vplivajo osebna
vozila, letno umre več milijonov prebivalcev, prometni zastoji pa povzročajo ogromne
časovne, okoljske in energetske stroške (Plut, 2010).
Eden glavnih ukrepov za zagotavljanje trajnostne mobilnosti je sonaravno prostorsko
načrtovanje. Integracija rabe prostora in prometno načrtovanje sta ključna instrumenta
mestnih in drugih prostorskih politik. Prostorsko načrtovanje kot prednostne načine prometne
mobilnosti spodbuja hojo, kolesarjenje in rabo javnega prometa. Takšno načrtovanje rabe
prostora in prometa zaradi manjše rabe osebnih vozil bistveno zmanjšuje negativne vplive na
okolje in prinaša družbene ter ekonomske koristi (Plut, 2010).
Prevelik obseg cestnega prometa se v glavnem poskuša rešiti z gradnjo novih cest. To seveda
prinaša nekatere pozitivne posledice, vendar se po določenem obdobju tudi te zapolnijo z
novimi vozili, kar povzroča nove prometne zastoje in ima negativen vpliv na okolje, prostor
ter zdravje mestnega prebivalstva. Vlaganje v razvoj osebnega prometa zmanjšuje kakovost
javnega prometa, manj denarja pa ostane za podporo železnici in mestnemu kolesarjenju (Plut,
2006). Mesta brez urbane mobilnosti ne bi mogla funkcionirati, vendar je zasičenost prometa
zaradi prevladujoče rabe osebnih vozil za vsakodnevne prevoze zmanjšala prometno
učinkovitost. V številnih mestnih območjih so že presežene meje trajnosti z okoljskega in
prometnega vidika, kar zmanjšuje kakovost življenja v mestih in vse bolj negativno vpliva na
gospodarstvo. Zaradi večje uporabe avtomobila za osebni prevoz se zmanjša število
uporabnikov javnega potniškega prometa (v nadaljevanju JPP), to pa zmanjšuje njegovo
kakovost in s tem vpliva na nadaljnje povečanje uporabe avtomobila (Plut, 2006). Za razliko
od tega pa trajnostna mobilnost zagotavlja učinkovite in enakopravne možnosti za vse in pri
tem minimalizira stranske učinke. Ukrepi prometne politike morajo zagotavljati, da lahko
vsakdo zadovolji svoje potrebe po premikanju, pri tem pa zmanjša stroške, stranske učinke,
tveganje in porabo naravnih virov. Prometne politike morajo težiti k zadovoljitvi potrebe ljudi
po mobilnosti in hkrati zmanjšati promet (Focus, 2012).
Temeljni cilj sonaravnih prometnih sistemov predstavlja zadovoljevanje potreb prebivalcev
po dostopu in prevozu blaga, brez da se s tem ogroža javno zdravje in ekosisteme. Sonaravnih
ciljev ni mogoče doseči zgolj s prehodom na čistejša goriva, omogočiti moramo drugačne
oblike prevoza, ki omogočajo izbiro najboljšega načina glede na namen. Gradnja novih cest
vedno ne zagotavlja rešitve prometnih problemov. Vse bolj so potrebni različni ukrepi, kot so
zakonodaja za omejevanje avtomobilskega prometa, cenovni ukrepi za zmanjšanje rabe
osebnih avtomobilov ter pa spremembe v strukturi mest, ki zagotavljajo prednost kolesarjenju,
peš hoji in javnemu prometu pred vožnjo z osebnim avtomobilom (Plut, 2006). Doseganje
trajnostne urbane mobilnosti je neobhoden korak, potreben za splošno izboljšanje in
ohranjanje gospodarske vitalnosti mestnega okolja. Eden ključnih korakov je, da kratkoročno
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minimiziramo in zaustavimo rast števila in dolžine potovanj. Dolgoročno pa je potrebno
zmanjšati potrebe po potovanju ter izboljšati prometno dostopnost. Bistveno je, da namesto
stalnega prizadevanja za skrajšanje časa potovanja težimo k uvedbi ukrepov za zmanjšanje
potreb po potovanju. Zahteva o enakomerni obravnavi okoljskih razsežnosti pri načrtovanju
mestne prometne politike pa pomeni, da je potrebno spremeniti celotno politiko načrtovanja
razvoja mest, česar pa ne moremo spremeniti brez sprememb v mestni politiki, kulturi ter v
vsakodnevnem prometnem ravnanju vseh meščanov ter dnevnih migrantov. Rezultati
trajnostne mestne politike se zaradi svoje zahtevnosti pokažejo šele po daljšem časovnem
obdobju, praviloma po dvajsetih letih, kratkoročni pa po nekaj letih. Trajnostna sonaravna
mobilnost zahteva temeljne spremembe v rabi zemljišč, sestavi prometnih sredstev in
življenjskega stila. Vseh teh zahtev pa seveda ni mogoče izpolniti le v nekaj letih (Plut, 2006).
Strategije in ukrepi za doseganje sonaravne organiziranosti mestne mobilnosti in zmanjšanja
odvisnosti od avtomobila, predstavljajo eno najbolj zahtevnih nalog mestnih politik.
Trajnostna mobilnost zahteva temeljne spremembe v rabi zemljišč, sestavi prometnih sredstev
in življenjskem stilu. Zaradi tega je nerealno pričakovati, da lahko do leta 2020 izpolnimo vse
zahteve trajnostne mobilnosti, ki vključujejo varstvo okolja in zmanjšanje izpustov, sonaravni
razvoj mestne regije in učinkovito gospodarstvo. V primeru nadaljnjega naraščanja prometa
tehnološke rešitve ne bodo dovolj, saj stopnja rasti mobilnosti izničuje okoljske tehnološke
izboljšave v številnih primerih (izpusti CO2 in hrup) (Plut, 2006).
Z dvigom dohodkov in rastjo BDP naraščajo tudi potrebe po mobilnosti, ob enem pa prihaja
tudi do pocenitev, izboljšanja udobnosti in večje hitrosti potovanj. Z okoljskega zornega kota
je hitrejši prevoz problematičen, saj omogoča daljša potovanja znotraj določenega časa pri
čemer se povečuje poraba energije in pritiski na okolje. Prav tako zniževanje prometnih
stroškov običajno ne vključuje okoljskih stroškov. Udeleženci osebnega avtomobilskega
prometa plačujejo manj kot polovico dejanskih stroškov potovanj (onesnaževanje, prometni
zastoji, korozija, poškodbe vegetacije, nesreče). Prometna obremenitev z emisijami je postala
osrednji problem onesnaževanja mest in na prvem mestu izrinila industrijo. Negativne
okoljske vplive mestnega prometa zmanjšujejo strožji emisijski standardi za nova vozila,
večja raba neosvinčenega bencina, izboljšanje učinkovitosti goriv in izboljšanje mestnih
prometnih politik. Vse te pozitivne ukrepe pa izničuje naraščanje števila osebnih vozil v
večini mest in manj razvitih držav in s tem naraščanje prometnih emisij. Za spodbujanje
potovanj s sredstvi javnega prevoza ter kolesarjenja in njegove konkurenčnosti, bi bilo
potrebno finančno bolj obremeniti uporabnike prostorsko in okoljsko neprimernih oblik
prevoza (Plut, 2006).
Stroški predstavljajo glavno oviro pri uvajanju novih tehnologij v promet. Tradicionalne
metode podpore javnemu prometu več niso učinkovite, odločneje bo potrebno uvajati
plačevanje polnih stroškov vožnje z avtomobili, čistejše tehnologije, dajatve na uporabo vozil
namesto na lastništvo. Če bi vozniki plačevali celotne stroške, bi bili prometni vzorci bistveno
drugačni od današnji. V prihodnosti bo potrebno omejevati privatno uporabo avtomobilov, s
čimer naj bi se pospešila uporaba drugih, okolju prijaznejših oblik potovanja ponovno
prevzele pomembno prometno vlogo (hitri in varni medmestni in primestni vlaki, mestni
tramvaji). Avtomobili bodo še naprej pomembno prometno sredstvo, vendar tišji, varnejši in
okolju prijaznejši. Množični promet bo potekal s hitrimi vlaki in cestno ali podzemeljsko
železnico. Ob nadaljevanju trendov se bodo prometni problemi in zgostitve verjetno
postopoma prestavili v zrak (Plut, 2006).
Sistematične sonaravne mestne politike morajo z zakonskimi, ekonomskimi, planskimi ter
izobraževalnimi instrumenti in ukrepi javni promet in kolesarjenje dvigniti na raven, kjer
bodo varne in udobne »neavtomobilske« oblike urbanega prevoza postale cenovno in časovno
privlačnejše od mestne vožnje z avtomobili (Plut, 2006).

5

Trajnostni mestni prometni načrt Mestne občine Maribor

2.2.

Martina Herič

Trajnostni mestni prometni načrt

Temeljni cilj TMPN je zadovoljevanje potreb prebivalcev po dostopu in prevozu, brez da se
pri tem ogroža javno zdravje in ekosisteme. Na poti do okoljsko in socialno trajnostnih
prometnih sistemov je potrebno upoštevati časovne, prostorske, okoljske, ekonomske in
socialne principe. Trajnostnih ciljev ni mogoče doseči le s prehodom na čistejša goriva,
temveč s krepitvijo različnih atraktivnih oblik prevoza, ki omogočajo najboljšo izbiro
prometnega sredstva prevoza glede na namen (Plut, 2006). Trajnostni sonaravni mestni razvoj
označuje željo po splošnem blagostanju, visoki kakovosti življenja za vse prebivalce mest,
primerno materialno blagostanje in stopnjo socialne varnosti, ob tem pa naj bi se hkrati
ohranjali primerni življenjski pogoji za prihodnje generacije (Plut, 2007). Trajnostna
prometna politika spodbuja vse ukrepe, ki zmanjšujejo individualno uporabo osebnega
avtomobila, ki je družbeno najmanj zaželena oblika mobilnosti. Med ukrepe, ki lahko
bistveno prispevajo k doseganju ciljev trajnostne mobilnosti sodijo strateški ukrepi
prostorskega načrtovanja, kot so ukrepi na cestni infrastrukturi, kakor tudi operativni ukrepi,
kot je na primer čistost avtobusov (Lep in sod., 2008). V praksi najdemo številne omejitve, ki
vplivajo na prometno načrtovanje. Najpogostejše so med vrstami prometnih sredstev in
prevoznikov, ki imajo ločene pristojnosti za javni in cestni promet, prav tako pa tudi za pešce,
kolesarje, parkiranje ter železniški, vodni in zračni promet. Naslednja ovira so teritorialne
razmejitve, ki presekajo obstoječe potovalne vzorce(npr. območja dnevnih migracij). Oviro
predstavljajo tudi ločeni politični sektorji, ki bolj ali manj vplivajo na mobilnost (npr.
urbanistično načrtovanje, gospodarski razvoj) ter agencije, ki so odgovorne za načrtovanje in
izvajanje infrastrukture (npr. JPP, železnice, letališča). Ena izmed ovir so tudi ravni oblasti,
med katere so razdeljene pristojnosti (npr. mestni, regionalni, državni) (Wolfram, Bührmann,
2007).
Prometno načrtovanje še vedno velja za zgolj tehnično nalogo, ki v osnovi odpravlja ozka grla
oziroma povečuje zmogljivosti infrastrukture in ne doseganje širših družbenih ciljev.
Posledica je, da v njem pogosto primanjkuje sodelovanja s čimer bi rešili različne
organizacijske prepreke (Wolfram, Bührmann, 2007).
Na tej točki v igro stopi TMPN. Mobilnostni problemi, s katerimi se soočamo danes,
potrebujejo takojšnji in večplasten odgovor s strani politike, ki bo temeljil na dolgoročni
strategiji ter bo nastal v dogovoru z vsemi pristojnimi oblastmi in civilno družbo. Prav tako si
je za dosego sprememb potrebno zastaviti konkretne in uresničljive cilje. TMPN ta izziv
sprejema in ponuja strukturiran pristop za usmerjanje aktivnosti na področju lokalnega
prometnega načrtovanja na poti k doseganju skupnega cilja trajnostnega urbanega razvoja
(Wolfram, Bührmann, 2007).

2.2.1. Opredelitev TMPN
TMPN si prizadeva za trajnostni sistem mestnega prometa, pri tem pa moramo težiti k
zagotavljanju dostopnosti prometnega sistema vsem uporabnikom, zmanjševanje škodljivih
vplivov prometnega sistema na zdravje in varnost prebivalcev, zmanjševanje onesnaževanja
zraka, emisij hrupa izpustov toplogrednih plinov in porabe energije. Izboljšati je potrebno
razmerje med stroški in učinkovitostjo v osebnem in tovornem prometu ob upoštevanju
zunanjih stroškov in prispevati k privlačnosti in kvaliteti urbanega okolja (Wolfram,
Bührmann, 2007).
Strategije in ukrepi, ki jih določa TMPN, celovito obravnavajo vse vrste in oblike prometa v
mestni aglomeraciji, torej javni in zasebni, potniški in tovorni, motorizirani in nemotorizirani.
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Glavne značilnosti TMPN so udeležbeni pristop, jamstvo trajnostnega razvoja, celovit pristop,
osredotočenost na doseganje merljivih ciljev, premik proti vključevanju zunanjih stroškov in
en cikel oblikovanja politike in njenega uresničevanja. Udeležbeni pristop vključuje
prebivalce v celoten potek postopka odločanja, izvajanja in ocenjevanja ter pri tem razvija
sposobnosti lokalnih predstavnikov za reševanja kompleksnih prostorskih vprašanj ter
zagotavlja pravično obravnavo spolov. Jamstvo trajnostnega razvoja temelji na doseganju
ravnotežja med družbeno enakostjo, kakovostjo okolja in gospodarskim razvojem. V
celovitem pristopu sodelujejo različne prakse strategije med vrstami prevoznih sredstev,
političnimi sektorji, različnimi nivoji oblasti, javnimi ustanovami in zasebnimi podjetji.
Osredotočenost na doseganje merljivih ciljev je izpeljana iz kratkoročnih ciljev, ki so
usklajeni z vizijo prometnega sistema in vključujejo splošno strategijo trajnostnega razvoja
(Wolfram, Bührmann, 2007).
En cikel oblikovanja politike in njenega uresničevanja vključuje pet korakov, in sicer analizo
stanja in oblikovanje možnih scenarijev, opredelitev vizije ter ciljev in ciljnih vrednosti,
izbiranje in oblikovanje strategij in ukrepov, dodelitev pristojnosti in virov ter spremljanje in
vrednotenje. TMPN zaznamuje smer, v katero naj bi se stalno pomikali postopki načrtovanja
in tako spodbujali trajnostni razvoj mestnega prometa. Gre za nov pristop k načrtovanju, ki se
mora razvijati znotraj lokalnih oblasti in obstoječih praks (Wolfram, Bührmann, 2007).

2.2.2. Ukrepi za zagotavljanje trajnostne mobilnosti
V splošnem sta poznana sva pristopa k načrtovanju ukrepov za zagotavljanje mobilnosti in
sicer ukrepi, ki so usmerjeni k ponudbi ter ukrepi, usmerjeni k povpraševanju. V prvo skupino
sodijo ukrepi za učinkovitejšo rabo obstoječe infrastrukture, kot so načrtovanje ponudbe
potniškega prometa in načrtovanje prometne infrastrukture, v drugo pa prostorsko načrtovanje,
kjer s prostorsko razporeditvijo funkcij natančno definiramo obseg potreb po mobilnosti, in pa
upravljanje z mobilnostjo, kjer skušamo vplivati na izbor poti, sredstva in način potovanja
(Gabrovec, Lep, 2007).
V Sloveniji prevladuje infrastrukturno reševanje problemov v prometu, kjer se s
povečevanjem ponudbe in kapacitet infrastrukture poskuša zadostiti povpraševanju. Splošno
je znano, da izboljšana ponudba povzroči povečanje povpraševanja, kar pomeni, da je takšna
politika dolgoročno obsojena na neuspeh in ni trajnostna (Gabrovec, Lep, 2007).
Ukrepi načrtovanja trajnostnega prometa se v osnovi ločijo na štiri področja in sicer (Stropnik,
2010):
- potreba po prevozu;
- izbor prevoznega načina;
- izbor vozila;
- upravljanje prometa.
Na podlagi tega so bili oblikovani pristopi, ki pomagajo pri razumevanju ukrepov in so
navedeni kot vzorčni primeri.
· Zmanjševanje obsega motoriziranega prometa
Obseg motoriziranega prometa v mestih je mogoče zmanjšati s prostorskim načrtovanjem, in
sicer s strategijami prostorskega načrtovanja, s povezanostjo prostorskega in prometnega
načrtovanja ter ukrepi prostorskega planiranja za zniževanje ravni CO2 (Stropnik, 2010).
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· Spodbude v smeri raznolikosti rabe prevoznih načinov
Z vidika spodbujanja raznolikosti rabe prometnih načinov poznamo omejevalne »push«
ukrepe in spodbujevalne »pul« ukrepe. Med »push« ukrepe uvrščamo državno cenovno
politiko za zmanjševanje emisij v prometu, zaračunavanje stroškov prometa, mestne cestnine,
območja z omejevanjem prometa in »čiste cone« v mestnih centrih, kjer je dostop z
motornimi vozili omejen oziroma ustrezno zaračunan. Med »pull« ukrepe uvrščamo
promocijo javnega prevoza, deljenje vozil (car sharing), načrte mobilnosti, promocijo,
dvigovanje zavesti in načrtovanje potovanj, spodbujanje hoje in uporabe kolesa. K rabi
raznolikih prevoznih načinov pripomore tudi ustrezna ureditev mestnega prostora in cest
(Stritih, 2007).
· Vlaganje v čiste in tihe prometne sisteme
Med ukrepi za zniževanja nivoja hrupa uvrščamo omejevanje cestnega prometa in sprejetje
zakonodaje za znižanje emisij hrupa. Pomembno je spodbujanje uporabe »čistejših« goriv in
prilagajanje vozil, nefosilna goriva za avtobuse in preurejanje avtobusov. Pomembno je
omejiti dostopnost do določenih območij na podlagi emisijskih standardov. Uvesti je potrebno
predele nizkih dovoljenih koncentracij onesnaževal in območja, kjer veljajo omejitve
tovornega prometa. K zmanjšanju emisij bi pomembno pripomogla tudi hibridna vozila in
vozila na električno energijo. Potrebne so spodbude in predpisi glede odvoza in razgradnje
izrabljenih vozil (Stropnik, 2010).
· Izboljšanje učinkovitosti prometa
Pomembno vlogo pri upravljanju osebnega prometa imajo omejitve hitrosti na cestah.
Upravljanje logistike in tovornega prometa se mora osredotočiti na politiko tovornega
prometa v mestih, uvesti celovit pristop do tovornega prometa v mestih, zagotoviti prostorsko
racionalna in čista dostavna vozila, odpreti mestne distribucijske centre, prevzeti nekatere
naloge javnega prometa, prerazporeditev tovornega transporta na nočni čas ter podporo
informacijske in komunikacijske tehnologije pri distribuciji blaga. Zelo koristni so inteligentni
prometni sistemi z naprednimi sistemi za pomoč vozniku. Potrebno je optimizirat prometne
tokove in dodelat prometno signalizacijo (Stropnik, 2010).

2.2.3. Vsebina TMPN
Pri pripravi TMPN zaradi lažje obravnave pomagamo s petimi koraki, ki vodijo od začetne
analize do uresničevanja politik oz. ukrepov. Začnemo z analizo stanja in oblikovanjem
možnih scenarijev. Glede na prednostne naloge, ki jih določijo akterji opredelimo splošno
vizijo ter cilje in ciljne vrednosti. Temu sledi oblikovanje strategij in ukrepov, ki so glede na
te smernice najustreznejši. Identificirati je torej treba podatkovne vrzeli, ki jih moramo
zapolniti, da bi podkrepili sprejete odločitve in s tem zagotovili nadzor nad izvajanjem
ukrepov. Na koncu se je potrebno dogovoriti o dodeljevanju odgovornosti in finančnih
sredstvih za uvajanje sprejetih ukrepov (Wolfram & Bührmann, 2007).
Teh pet korakov je združenih iz sklopov vsebinskih zahtev, ki jih v nadaljevanju razdelimo na
osem zahtev:
· Analiza stanja in oblikovanje scenarijev.
Potrebno je narediti pregled obstoječih načrtov vezanih na TMPN, oceniti trenutno stanje
prometa in mobilnosti v mestu, da pridemo do izhodiščne točke, na podlagi katere se bo
ocenjeval nadaljnji napredek. Vsebina omenjenega poročila naj bi zahtevala (Wolfram &
Bührmann, 2007):
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primerne kazalnike za opis sedanjega stanja,
zagotovila naj bi razpoložljivost vseh potrebnih podatkov udeleženim institucijam,
agencijam in podjetjem,
zunanjo oceno stanja in oblikovanje osnovnega scenarija.

V opis in analizo stanja so vključene osnovne informacije o obravnavanem območju (velikost,
število prebivalcev, prostorska zgradba itd.) in njegovem prometnem sistemu (razvitost
omrežja, stopnja motorizacije, ponudba javnih prevozov itd.). Pomembni so tudi podatki o
potovalnih navadah prebivalcev in obiskovalcev mesta (število in namen poti, izbor prevoznih
sredstev, prostorska in časovna razporeditev poti). Smiselno je analizirati povezane trende
(prometne, družbene, gospodarske), predstaviti izzive, ki jih ti trendi prinašajo, ter njihov
vpliv na okolje, zdravje ljudi in kakovost bivanja (Plevnik, 2004).
· Določitev vizije in ciljev
Na začetku je treba izdelati splošno vizijo mesta, ki naj se tiče tako mobilnosti kot tudi
razvoja drugih sektorjev in ponuja dolgoročno sliko TMPN. Opisati je potrebno konkretne
cilje, ki kažejo želene cilje na posameznih področjih. Spremembe morajo biti merljive z
določenimi ciljnimi vrednostmi. V ciljih je potrebno opredeliti, kakšne so potrebne izboljšave
na področju sociale, gospodarstva in okolja. Cilji morajo biti natančno opredeljeni in usklajeni
z vsemi akterji (Wolfram & Bührmann, 2007).
Smiselno je prikazati povezavo s cilji relevantnih državnih dokumentov in dokumentov EU
ter zakonskimi izhodišči. Pomembna je tudi opredelitev časovnega razvoja TMPN (Plevnik,
2004).
V TMPN je potrebno opredeliti dolgoročno vizijo prometnega razvoja, ki se sklada z vsemi
povezanimi vidiki (rabo zemljišč, prostorskim razvojem, gospodarskim, okoljskim in
družbenim razvojem, razvojem informacijskih tehnologij ipd.). Pri pripravi TMPN je
potrebno določiti cilje, ki temeljijo na analizi stanja, problemov in določenih predmetov
obravnave. Cilji TMPN naj bodo (Majkić, 2007):
- malo številčni in reprezentativni glede na vizijo TMPN,
- tehnično merljivi (s predhodno določenimi kazalniki),
- dolgoročni in kratkoročni,
- odražajo naj integriranost trajnostnega načela na med sektorji.
· Izbor strategije in ciljnega stanja
V TMPN je potrebno opredeliti dolgoročno vizijo prometnega razvoja, ki je skladna z vsemi
povezanimi vidiki (raba zemljišč, prostorski razvoj, gospodarski, okoljski in družbeni razvoj
ipd.) (Majkić, 2007).
Pri pripravi TMPN je potrebno na osnovi analize stanja, analize problemov in določenih
predmetov določiti cilje, ki naj bi bili (Majkić, 2007):
- maloštevilni in reprezentativni glede na vizijo TMPN;
- merljivi (predhodno določeni merljivi kazalniki);
- dolgoročni in kratkoročni;
- odražali naj bi integriranost trajnostnega načela med sektorji.
· Načrt delovanja in sklopi ukrepov
TMPN naj bi se nanašal na časovno obdobje 5 do 10 let. Posamezni projekti ter potrebna
finančna sredstva za njihovo izvajanje naj bi se preverjali na 1 do 2 leti. V strategijo je
potrebno vključiti natančen opis izvajanja, prednostne naloge in njihovo upravičenost.
Specifični cilji naj bi se dosegali z uporabo širokega spektra različnih pristopov, ki so
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orientirani problemsko in usmerjeni v doseganje zastavljenih ciljev in ne zgolj na vpeljavo
novih meril (Majkić, 2007).
Za vsak predlagani ukrep je potrebno podati podroben opis in analizo, ki naj zajema finančen
obseg, časovni obseg, človeške vire, odgovorni organ, ciljne vrednosti, kazalce, program
zbiranja podatkov in spremljanje stanja. Smiselno je tudi, da prikažemo kako posamezni
ukrep sam in skupaj z drugimi prispeva k doseganju ciljnih vrednosti posameznih
problemskih sklopov (Plevnik, 2004).
Pri pripravi TMPN je potrebno upoštevati štiri vsebinska področja (Majkić, 2007):
- Splošna načela.
Potrebno je doseči popolno integracijo prometnega načrtovanja z načrtovanjem v ostalih
sektorjih, pri čemer sta mišljeni predvsem raba zemljišč in prostorski razvoj. Upoštevati
moramo prostorske in prometne vzorce na ravni celotne urbane regije. Vpliv prometa je
potrebno obravnavati v zvezi z vsemi razvojnimi projekti znotraj urbane regije in hkrati
omejevati in preprečevati negativne prometne vplive. Pomembno je tudi upoštevanje načela,
da promet ne sme naraščati sorazmerno z gospodarsko rastjo, ampak se je potrebno
osredotočiti na zagotavljanje učinkovite rabe že obstoječe prometne infrastrukture.
Pomembna je tudi internalizacija eksternih stroškov. Uporabljali naj bi tudi pristope za
spodbujanje lokalne raznolikosti in razvoja specifičnih rešitev, ki ustrezajo lokalnemu okolju.
Poudarja se uporabo in izmenjavo najboljših praks med posameznimi urbanimi območji na
področju trajnostnega mestnega prometnega načrtovanja.
- Omejevanje potrebe po prometu.
Potrebno je zagotavljati dostopnost storitev »od vrat do vrat«, ki zmanjšujejo potrebo po
mobilnosti prebivalstva in s tem zmanjšujejo število potovanj. Učinkovit pristop za
zmanjševanje prometnih potreb je upravljanje z rabo zemljišč, ki je usmerjeno k oblikovanju
kompaktnega mesta in spodbujanju takega urbanega razvoja, ki zagotavlja mešano urbano
strukturo, ki je usmerjena k javnemu prometu, kolesarjenju in hoji. V obstoječem prometnem
sistemu je potrebno ohranjati t.i. bližnjice, ki skrajšajo čas in dolžino potovanj.
- Upravljanje s prometom.
Na tem področju lahko izpostavimo pet ključnih nalog za zagotavljanje trajnostnega mestnega
prometnega sistema:
- zmanjševanje prometnih zgostitev in racionalizacija uporabe vozil (minimizacija
individualne uporabe osebnih vozil s pomočjo splošnih omejitev za osebne avtomobile,
npr. omejitve dostopa v mestna središča, parkirna politika) ter selektivnih omejitev
(omejitev uporabe energetsko neučinkovitih in visoko emisijskih vozil), zmanjševanje
deleža motoriziranega prometa, učinkovito izvajanje parkirne politike;
- sprememba v deležih prometnih načinov (izboljšanje in izgradnja prometne
infrastrukture za javni promet, kolesarjenje in hojo ter omejevanje hitre rasti lastništva
osebnih avtomobilov, izboljšave in novosti na področju inovativnih prometnih
tehnologij);
- upravljanje z mobilnostjo (upravljanje s ponudbo in povpraševanjem z namenom
optimizacije uporabe prometnega sistema in uvajanjem novih storitev, vpeljava
finančnih instrumentov v obliki uporabnin za prometno infrastrukturo, dviganje ravni
ozaveščenosti prebivalcev o koristih trajnostnega prometnega mestnega sistema);
- optimizacija tovornega prometa in logistike, uskladitev potreb mestnega tovornega
prometa s tovornim prometom širšega obsega;
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vpeljava inteligentnih prometnih sistemov za izboljšanje učinkovitosti prometnega
sistema, uporaba naprednih tehnologij za parkiranje, cestninjenje in informiranje
potnikov, oblikovanje shem javnega prometa in kontrole hitrosti (Majkić, 2007).

- Razvoj čistega in pravičnega prometnega sistema
Spodbujati je potrebno uporabo čistejših, manj hrupnih in energetsko varčnejših prometnih
sistemov ter izboljšati varnost vseh udeležencev v prometu. Poudariti je potrebno tudi pomen
izboljšanja kakovosti urbanega okolja z odstranjevanjem motečih elementov v prostoru ter
kakovostnim urbanističnim oblikovanjem.
· Finančni viri, stroški in koristi.
Določiti moramo odgovornosti posameznih členov ter predvideti finančna sredstva za izvedbo
posameznih projektov. Izdelati moramo tudi celostni poslovni načrt, kjer opredelimo vire
financiranja ter razdelitve finančnih sredstev med posamezne naloge za celotno obdobje
trajanja načrta. Omejeni poslovni načrt mora obsegati analizo potencialnih virov financiranja
ter zagotavljat nepristransko in pravično razdelitev stroškov in koristi med posamezne akterje
(Majkić, 2007).
· Monitoring.
Izvajanje načrta je potrebno spremljati s pomočjo predhodno določenih kazalnikov, oceno pa
podati v ustreznih poročilih, ki so dostopna širši javnosti. S pomočjo spremljanja izvajanja
TMPN je mogoče pravočasno prepoznati in predvideti možne težave pri izvajanju načrta, kar
omogoča izvedbo ponovnega izbora pristopov, meril in nalog z namenom bolj učinkovitega
doseganja ciljev. Poročanje o poteku izvajanja načrtov je pomembno zato, da spodbudi javno
razpravo ter uvede popravke, ki so v obstoječem načrtu potrebni. V sklopu TMPN je potrebno
podrobno definirati postopek ocenjevanja, ki naj bi bilo izvedeno s strani neodvisne agencije,
s čimer se zagotovi transparentnost. V sklopu ocenjevanja stroškov in koristi je potrebno
strogo ločevati med analizo stroškov in koristi v procesu priprave načrta in njegovim
izvajanjem (Majkić, 2007).

2.2.4. Sprejetje in prevzem načrta
Lokalnim oblastem naj bi bilo dovoljeno, da same sprejmejo načrt z izpolnjevanjem zahtev, ki
so predpisane s strani države. V primeru, da je pridobitev državnih finančnih sredstev odvisna
od državnih kriterijev, morajo biti TMPN odobreni na višji ravni oblasti (Majkić, 2007).
Vse faze načrtovanja (priprav, izvajanje, revidiranje) zahtevajo posvetovanje akterjev in
poročanje izvajalcev, zato je potrebno podati opis teh postopkov za vse faze načrta (Plevnik,
2004).
TMPN se ocenjuje glede na vplive uporabljenih pristopov, izpolnjevanje pogojev (države, EU)
in glede na dosežen napredek, ki ga ustvari. Ocenjevanje izvaja neodvisna agencija, z
namenom zagotavljanja verodostojnosti (Majkić, 2007).

2.2.5. Zaključki in priloge
Kot priloga se predloži seznam navedenih kontaktnih podatkov institucij, ki bodo vključene v
pripravo in izvajanje prometne strategije ter podatki drugih sodelujočih akterjev(civilne
iniciative, podjetja) (Plevnik, 2004).
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Prometna politika

Trajnostna prometna politika spodbuja vse vrste ukrepov, ki zmanjšajo individualno uporabo
osebnega avtomobila, ki je družbeno najmanj zaželena oblika mobilnosti. Med številne ukrepe,
ki lahko bistveno prispevajo k doseganju ciljev trajnostne mobilnosti, sodijo strateški ukrepi
prostorskega načrtovanja, taktični ukrepi, kot so ukrepi na cestni prometni infrastrukturi, pa
tudi detajli kot na primer čistost avtobusov. Ukrepe trajnostne politike je treba postaviti v nek
okvir, teoretiki prometnega planiranja ponujajo tako imenovan dvodimenzionalni
konceptualni okvir, kjer se ukrepi obravnavajo na dveh stopnjah in sicer glede na nivo
obdelave in planersko-upravljavsko perspektivo. Nivoji obdelave so po tej metodologiji
lociranje aktivnosti, upravljanje s povpraševanjem, določanje karakteristik sistema ponudbe,
oblikovanje lastnosti ponudbe, minimiziranje stroškov prevoza in produkcija prevoza.
Planersko-upravljavske perspektive pa so strateška, taktična in operativna (Lep in sod., 2008).

2.3.1. Slovenska prometna politika
Vlada Republike Slovenije je julija 2006 sprejela Resolucijo o prometni politiki, ki z vizijo,
cilji in ukrepi določa temeljne usmeritve prometne politike za prihodnost. Glavni kazalniki se
navezujejo na mobilnost, dostopnost, varstvo okolja, gospodarski razvoj, optimalno
izkoriščene vire, intermodalnost in uravnoteženost med prevoznimi podsistemi. Pri
uresničevanju tega je upoštevan princip trajnostnega razvoja. V resoluciji so dosledno
zapisani cilji in ukrepi prometne politike, ki enakovredno in neodvisno obravnavajo štiri
dimenzije trajnostnega razvoja: ekonomika, družba, okolje in etika. Glavni cilji, ki jih ima
prometna politika so doseganje družbenega optimuma nanašajočega na prometni sektor,
povečanje prometne varnosti, učinkovita raba energije in čisto okolje. Omogočen naj bi bil
razvoj novih transportnih tehnologij, ki bodo manj obremenjevale okolje, hkrati pa bodo
spodbujale uporabo varčnejših in ekološko sprejemljivejših tehnologij (Krajnc, 2009).
Resolucija opredeljuje izhodišča, cilje in ukrepe za doseganje ciljev prometne politike. Na
podlagi tega dokumenta bo vlada pripravila izvedbene dokumente, v katerih bodo določeni
merljivi in konkretni cilji ter aktivnosti za doseganje le teh (Resolucija o prometni politiki,
2006).
Pred sprejetjem Resolucije o prometni politiki, v Sloveniji ni bilo dokumenta, ki bi celovito
obravnaval promet v državi. Še najbolj se je temu približal Nacionalni program izgradnje
avtocest in pa različni zakoni o financiranju. V Slovenski politiki se na področju trajnostnega
urejanja prometa dogaja izredno malo, na kar kaže tudi skromno število dokumentov, ki
obstajajo na to temo. Resolucija o prometni politiki sicer predstavlja poskus strateškega
urejanja prometa, vendar ne rešuje obstoječih problemov in ne ponuja realnih rešitev.
Pomembno vlogo pri načrtovanju prometa imajo trajnostni prometni mestni načrti, ki so
načrtovani tako, da izpolnijo potrebe po boljši kakovosti bivanja v mestu. Z realizacijo TMPN
zagotovimo boljšo kakovost življenja v mestih, izboljšamo dostopnost in podobo mesta ter
zagotovimo večjo vključenost ljudi. V nekaj slovenskih mestih so takšni načrti v pripravi,
vendar TMPN še v nobenem mestu še ni bil uradno sprejet.

2.3.2. Evropska prometna politika
Leta 1992 je nastala bela knjiga o transportu, ki je kot osnovni cilj evropske transportne
politike postavila odpiranje trga transportnih storitev. Rezultat tega so bile nižje cene
transporta in večje povpraševanje po cestnem prometu. Zaradi tega je Evropska komisija leta
12
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2001 izdelala novo transportno politiko, belo knjigo Evropska prometna politika za 2010: čas
za odločitev. V njej je predlaganih 60 ukrepov, ki bi lahko pripeljali do trajnostne mobilnosti.
Na osnovi bele knjige iz leta 2001 je bilo izdanih še veliko strategij in programov, katerih
glavne smernice so: spodbujanje preprečevanja in ne reševanja posledic, enakopravnost
različnih vrst transporta, novi regulativi in marketinški pristopi, sprememba trenda v rasti
števila vozil in lastništva vozil, zmanjšanje odvisnosti od nafte in cestnega prometa (Focus,
2012).
Evropska unija je januarja 2006 izdala strateški dokument z naslovom »Tematska strategija o
urbanem okolju«, s katerim želi pripomoči k izboljšavam na področju urbanega okolja. Ta
strategija v osnovi vsebuje nadaljnje smernice za dve med seboj povezani področji, in sicer za
enotni okoljski menedžment in mestne prometne načrte. Poleg tega spodbuja še vrsto drugih
področij podprtih s strani EU, kot so izmenjava primerov dobrih praks, širjenje informacij,
izobraževanje in financiranje lokalnih aktivnostih preko ustreznih programov. Tematska
strategija o urbanem okolju je ena izmed sedmih tematskih strategij, ki so omenjene v Šestem
okoljskem akcijskem programu (Stropnik, 2010).
V demokratičnem tržnem gospodarstvu nacionalne vlade ali EU ne morejo odrediti
preusmeritve iz cest na železnico. Cilj EU je, da se vzpostavi ravnotežje med različnimi
oblikami prometa in se doseže boljša izkoriščenost obstoječe infrastrukture. EU si prizadeva
potnike usmeriti iz dolgih cestnih in kratkih letalskih potovanj na železnice ter ob tem razvit
in posodobit železniški promet (Slovenija. Doma v Evropi, 2012).
Ukrepe za doseganje ciljev lahko izvajajo tudi nacionalne, regionalne in lokalne oblasti, ki
morajo izboljšati javne prevozne storitve, uvajajo lahko pristojbine uporabnikom za rabo
prometne infrastrukture (plačilo pristojbine za vožnjo v središču mesta), organizirajo
delovnike in šolske urnike tako, da zmanjšajo prometne konice, vpeljejo finančne politike, ki
spodbujajo investicije v prometni sektor (Slovenija. Doma v Evropi, 2012).
Velik izziv EU predstavlja odprava odvisnosti prometnega sistema od nafte, brez da bi se
zmanjšala učinkovitost in mobilnost. Zato je eden glavnih ciljev evropske prometne politike
pomagati vzpostaviti sistem, ki podpira gospodarski napredek v Evropi, podpira
konkurenčnost in podpira visoko kakovostne storitve mobilnosti ob učinkovitejši rabi
naravnih virov. To pomeni, da je treba v prometu uporabljati manj energije, ki mora biti
čistejša, treba je izkoriščati moderno infrastrukturo in zmanjšati negativni učinek prometa na
okolje in na osnovne naravne vire, kot so voda, zemlja in ekosistemi (Bela knjiga, 2012).
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3. TRAJNOSTNI PROMETNI MESTNI NAČRT MESTNE OBČINE
MARIBOR
Maribor je kot drugo največje slovensko mesto podvržen gostemu prometu in posledično
vsakodnevnim konfliktom med različnimi udeleženci prometa. Zaradi tega je potrebno iskati
rešitve za ureditev prometa v mestu Maribor. Trenutna ureditev prometa na prvo mesto
postavlja avtomobilski promet, kar nekaterim udeležencev v prometu povzroča težave.
Najbolj prizadeti so gibalno ovirani ljudje, kolesarji in pešci. V podrobnejši analizi bom
predstavila obstoječo stanje prometa in napovedi za prihodnost.
V zaključni seminarski nalogi sem pripravila načrt, kako v prihodnosti zagotoviti kakovosten
lokalni prometni sistem, ki bo v ospredje postavljal šibkejše udeležence prometa in s tem
zagotavljal potrebe prebivalstva, gospodarstva in obiskovalcev v občini Maribor. Za
doseganje konkretnih rezultatov je potrebno sodelovanje vseh sektorjev mestne politike.

3.1.

Območje obravnave

Maribor je drugo največje slovensko mesto. Je gospodarsko in kulturno središče
severovzhodne Slovenije. Leži na presečišču prometnih poti iz srednje v jugovzhodno Evropo
ter iz zahodne srednje Evrope v Panonsko nižino, kar mu daje precejšnjo prometno vlogo. V
preteklosti je bil Maribor v vrhu jugoslovanske industrijske proizvodnje, kar je v devetdesetih
pustilo posledice, ko je mesto zaradi propada industrije zaostalo (Mestna občina Maribor,
2012).
Mestna občina Maribor obsega 147 km2 in ima v 33 naseljih 112.642 prebivalcev (junij
2009). Samo mesto se nahaja na nadmorski višini 274 m, območje občine pa se razprostira na
višini med 237 in 1150 m. Na severu meji na občino Kungota, na severovzhodu na občino
Pesnica, na vzhodu na občini Lenart in Duplek, na jugu na občini Miklavž na Dravskem polju
in Hoče - Slivnica ter na zahodu na občini Ruše ter Selnica ob Dravi. Severni rob občine
predstavlja državna meja z Avstrijo. Razdeljena je na 6 krajevnih skupnosti in 11 mestnih
četrti. Krajevne skupnosti so Bresternica – Gaj, Kamnica, Limbuš, Pekre, Razvanje in
Malečnik – Ruperče. Mestne četrti pa Center, Ivan Cankar, Brezje - Dogoše - Zrkovci,
Koroška vrata, Magdalena, Nova vas, Pobrežje, Radvanje, Tabor, Tezno ter Studenci (Mestna
občina Maribor, 2012).
Jedro mesta Maribor se je razvilo na prehodu Dravske doline v Dravsko polje, kjer je bila
struga Drave globoka in ozka, kar je omogočalo najlažji prehod reke. V novejšem času se je
razširil še na pobočja in majhne doline gričevja Slovenskih goric na severu ter na glinast pas
ob vznožju Pohorja. Maribor je nastal na stiku petih naravnogeografskih enot, in sicer
Slovenskih goric, Kozjaka, Pohorja, Dravske doline in Dravskega polja (Gams, 1995).
Območje obravnave zaključne seminarske naloge je omejeno predvsem na osrednji del
Mestne občine Maribor, torej na mestno središče. V praksi moramo za doseganje konkretnih
rešitev trajnostno razvijati celotno regijo in ne le območje mest.

3.2.

Fizično geografski dejavniki razvoja prometa

Maribor ima s svojo lego na prehodu Dravske doline v Dravsko polje ugoden položaj za
razvoj prometa. Lega na stičišču petih naravnogeografskih enot to dejstvo še podkrepi.
Prometna pomembnost Drave in pa mokrotno ilovnato površje pod Piramido je vplivala na to,
da se je mesto razvilo ob reki in ne pod nekdanjim gradom na Piramidi. Mesto leži na terasah,
ki jih je oblikovala Drava v svojih naplavinah, te pa so sestavljene iz proda, peščenega proda,
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peska, melja in peščene gline. Iz naplavin izstopata tonalitna otoka gričev Pekrska gorca (352
m) in Kalvarija(375 m ). Na mariborski ravnini je pet teras, višinska razlika med njimi pa se
manjša proti vzhodu. V mestnem središču so ježe zaradi pozidave večinoma izravnane. Terase
Drave so vplivale tudi na potek ulic v starem mestnem jedru, ki so razporejene v smeri vzhodzahod (Breznik, 2011).
V Mariboru prevladujejo značilnosti subpanonskega podnebja. Srednja januarska temperatura
je –1,4 °C, srednja julijska 19,5 °C, povprečna letna pa znaša 9,6 °C. Ima subkontinentalni
padavinski režim z viškom padavin poleti in drugim viškom novembra. Srednja letna količina
padavin znaša 1039 mm. Podnebne značilnosti Maribora so torej zelo ugodne z vidika razvoja
kolesarskega prometa, saj omogočajo nemoteno kolesarjenje dejansko skozi vse leto. Megla je
najpogostejša decembra in januarja in se v povprečju pojavlja 35 dni na leto. Najpogosteje
piha severozahodnik, najmočnejši vetrovi pa pihajo iz juga zaradi odprtosti proti Dravskemu
polju. Zaradi spremenjene rabe tal ima mesto tudi mestni toplotni otok, in sicer je mesto za
približno 0,6 °C toplejše od okolice. Te razlike so največje ponoči in v zimskih mesecih.
Mesto ima v povprečju 4 % manjšo relativno vlago od okolice. V mestu je več oblačnih dni
(121,6 dni) kot v okolici, kjer jih je le 102,4. Na temperaturne razlike znotraj mesta
pomembno vplivajo relativne višinske razlike, ki se pojavlja zaradi teras. Višinska razlika
med najnižjim delom v Melju in najvišje ležečim delom pod Piramido znaša dobrih 50 metrov.
Najvišji deli mesta se tako nahajajo na prehodu iz nižinskega v termalni pas (Breznik, 2011).

3.3.

Družbeno geografski dejavniki razvoja prometa

Prav tako kot fizično-geografski dejavniki, imajo na stanje prometa vpliv tudi družbenogeografski dejavniki. Prebivalstvo in gospodarstvo sodita med tiste dejavnike, ki imajo s
svojimi značilnostmi največji vpliv na stanje prometa.
· Prebivalstvo
Mesto Maribor po številu prebivalcev sodi med večje občine. Središče občine je naselje
Maribor, ki ima 112.642 prebivalcev. Število prebivalcev od leta 1991 počasi upada. Do srede
19. stoletja je število prebivalcev naraščalo predvsem zaradi širitve naselja na levem bregu
Drave. Kasneje se je mesto razširilo in z razvojem predmestnih naselij Studencev, Radvanja,
Pobrežja in Tezna je število prebivalcev začelo naraščati tudi na desnem bregu, kar je
povzročilo občutno rast števila prebivalcev v Mariboru. V zadnjih letih je rast prebivalstva
ves čas upadala. V obdobju 1961-1992 je nihala med 18,3 ‰ in 8,1 ‰ in je ves čas dosegala
nižje vrednosti od slovenskega povprečja v istem območju, ki je nihalo med 18,6 ‰ in 10 ‰.
Naravni prirast je bil leta 1992 negativen, znašal je -1,8 ‰ (Breznik, 2011).
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Graf 1: Gibanje števila prebivalcev v MOM v letih 2002-2011
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V MOM je bilo v prvi polovici letošnjega leta 111.550 prebivalcev. V zadnjih letih v
Mariboru ne moremo izpostaviti določenega trenda gibanja prebivalcev, saj se število
nenehno spreminja. Ves čas pa se giblje okrog 112.000 prebivalcev (SURS, 2012).
Graf 2: Naravni prirastek na 1000 prebivalcev v MOM v letih 2002-2011
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Iz grafa je razvidno, da je naravni prirastek v Mariboru ves čas negativen. Naravni prirastek
je v zadnjem desetletju ves čas nižji od -1,5/1000 prebivalcev. Najnižji je bil v letih 2004,
2005 in 2007, po letu 2008 pa se trend nekoliko dviguje, vendar je prirastek še vedno
negativen (SURS, 2012).
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Graf 3: Selitveno gibanje prebivalstva v MOM v letih 2001 - 2010
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Vir: SURS, 2012
Selitveno gibanje v MOM nima izrazitega trenda. Do leta 2006 je bilo gibanje ves čas
negativno, leta 2007 pa se je trend obrnil. Med leti 2007 in 2009 je bilo selitveno gibanje
izrazito pozitivno, nato pa je leta 2010 ponovno dobilo negativni predznak. Če vzamemo
povprečje zadnjih deset let, lahko zaključimo, da se iz Maribora izseli več ljudi, kot se jih vanj
priseli (SURS, 2012).
Iz starostne piramide ja razvidno, da se tudi v Mariboru pojavlja problem staranja prebivalstva.
Delež starejših od 65 let se bo v prihodnosti vse bolj povečeval. S staranjem prebivalstva se
spreminja tudi način potovanja. Z leti se zmanjšuje uporaba osebnih vozil in narašča uporaba
javnih prevoznih sredstev. Za to kategorijo prebivalstva je potrebno zagotoviti kvaliteten javni
prevoz prilagojen uporabi starejših in večja frekvenca avtobusnih prog okrog zdravstvenih
ustanov. Prav tako so potrebne dobro urejene in varne kolesarske poti (neprekinjene, brez
robnikov, dobro vidne) (Ožir, 2011).
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Graf 4: Starostna piramida prebivalcev MOM v letu 2002

Vir: SURS, 2012
Mobilnost ljudi z leti narašča, po 65. letu pa začne padati. Odvisna je tudi od delovne
aktivnosti, saj delovno aktivni prebivalci opravijo največ potovanj, najmanj pa nezaposleni.
Šolarji so po številu potovanj nekje vmes (Stropnik, 2010). Te značilnosti so splošne in
veljajo tudi za območje MOM.
Če je število delovnih mest v občini vsaj za 16 % večje od števila delovno aktivnih
prebivalcev, potem taka občina spada med »izrazito delovne« občine. Maribor sodi med njih.
Delež delovno aktivnih prebivalcev, ki so zaposleni v občini prebivališča, torej v Mariboru,
znaša 77 % (podatki za leto 2010) (SURS, 2012). Graf 4 prikazuje, da je število delovnih
migracij v MOM precej večje od migracij iz mesta, kar pomeni, da je v mestu precej več
delovnih mest kot zaposlenih prebivalcev.
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Graf 5: Delovne migracije iz in v MOM v letih 2007-2011
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V Mariboru je zaposlenih 57.400 ljudi. 19.469 zaposlenih prihaja iz drugih slovenskih občin,
10.211 jih je prebivalcev sosednjih občin. 2.232 jih prihaja iz občine Hoče-Slivnica, iz občine
Duplek 1.473, iz občine Miklavž na Dravskem polju 1.318, iz občine Pesnica 1.301, iz občine
Ruše 1.268, iz občine Kungota 962, občine Lenart 902 in 755 iz občine Selnica ob Dravi
(SURS, 2012). Dnevne delovne migracije obremenjujejo cestne povezave na omenjenih
relacijah in povzročajo povečan promet v času jutranjih in popoldanskih konic.
Graf 6: Število delovnih migrantov v MOM iz okoliških občin v letu 2011
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Del delovno aktivnih prebivalcev Maribora se na delo odpravlja v druge slovenske občine. Od
skupno 37.931 delovno aktivnih prebivalcev, je v drugih občinah zaposlenih 9.600
prebivalcev. V spodnjem grafu so prikazane občine, v katerih je zaposlenih vsaj 300 občanov
Maribora (SURS, 2012).
Graf 7: Število dnevnih migrantov iz MOM v druge slovenske občine v letu 2011
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Večino dnevno opravljenih potovanj predstavljajo potovanja na delo, ki pa se večinoma
opravljajo z avtomobilom. Tako se kar 73% prebivalcev MOM na delo odpravi z
avtomobilom, 62% kot vozniki in 11% kot sovozniki. Delež kolesarjev oziroma pešcev znaša
20%, najmanj pa jih na delo potuje z javnim prevozom in sicer 11% z avtobusom, in le 1% z
vlakom (SURS, 2012).
Graf 8: Delovno aktivno prebivalstvo v MOM po načinu potovanja na delo v letu 2002
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Podatki kažejo, da 57 % vseh delovno aktivnih prebivalcev MOM za pot na delo porabi 15
minut ali manj, 34 % pa jih na delo potuje 16 - 30 minut. Le 9 % delovno aktivnih prebivalcev
za pot na delo porabi več kot pol ure. Kljub relativno kratkim potovalnim časom večine
prebivalcev, jih kar 73 % na delo potuje z osebnim avtomobilom (SURS, 2012). Dejstvo je,
da so potovalne hitrosti v času prometnih konic nižje kot sicer, iz česar lahko sklepamo, da
večina delovno aktivnih prebivalcev ne živi daleč od svojega delovnega mesta (Ožir, 2011).
Graf 9: Delovno aktivno prebivalstvo MOM glede na čas porabljen na poti na delo v letu 2002
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·

Gospodarstvo

V Mestni občini Maribor je bilo leta 2010 registriranih 9.997 podjetij, v katerih je bili
zaposlenih 65.092 oseb. Število registriranih podjetij se je povečalo glede na leto 2009 (9.715
podjetij) in 2008 (9.175 podjetij), število zaposlenih pa se je vsako leto zmanjšalo. Leta 2009
je bilo število zaposlenih v podjetjih 67.375, leta 2008 pa 69.745 (SURS, 2012).
Največ dohodkov v mesto prinašajo storitvene dejavnosti in industrija. V zadnjih letih se je
zelo razvila tudi trgovina s številnimi nakupovalnimi centri.

3.4.

Stanje okolja v Mestni občini Maribor – kakovost zraka

Meritve kakovosti zraka v Mariboru v letih 2005 in 2006 v okviru mestne in državne merilne
mreže so pokazale, da je največji problem onesnaženje z dušikovimi oksidi, delci in ozonom.
Koncentracije dušikovega oksida na merilnem mestu Center niso presegale mejne vrednosti,
na Taboru pa je povprečje nad mejno, vendar pod dopustno letno vrednostjo. V splošnem
lahko, glede na dolgoletni potek, v Centru govorimo o upadanju, na Taboru pa o naraščanju,
ki pa ni zelo očitno. Skupni dušikovi oksidi presegajo mejno letno vrednost za varovanje
rastlin v naravnem okolju, vendar je opazen trend zniževanja koncentracij (Občinski
program …, 2008).
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V obdobju 2001 do 2006 je bilo število prekoračitev mejne vrednosti delcev PM10 v
koledarskem letu več kot 100 (dovoljenih 35). Do večine prekoračitev je prišlo v zimskem
času (Občinski program …, 2008).
Tudi koncentracija delcev PM2,5 je bila nad ciljno vrednostjo predlagano s strani Evropske
komisije za leto 2015 (Občinski program …, 2008).
Ciljna osemurna vrednost ozona je bila poleti večkrat presežena na Pohorju, do preseganja
opozorilne vrednosti pa ni prišlo. Na Pohorju je v povprečju višja vsebnost ozona kot v
Centru. Letne vrednosti se po letih le malo spreminjajo (Občinski program …, 2008).
Povečane koncentracije dušikovih oksidov se pojavljajo predvsem ob bolj prometnih cestah,
koncentracije prizemnega ozona pa so posredno povezane z emisijami iz prometa.
Najpogostejši viri onesnaževanja zraka v MOM so promet z bencinskimi servisi, industrija,
gradbene dejavnosti in kurišča (Občinski program …, 2008).
· Žveplov dioksid (SO2)
Žveplov dioksid je brezbarven plin, ki nastaja ob izgorevanju goriv. Ima neugoden vpliv na
zdravje ljudi saj ob pretirani izpostavljenosti ljudi visokim koncentracijam prihaja do resnih
bolezni dihal. SO2 se v ozračju ob stiku z vodo spreminja v žveplovo kislino (H2SO4), kar je
osnova za kisel dež. Zaradi izločitve premoga iz proizvodnje energije so se emisije SO2 v
zadnjih desetletjih pomembno zmanjšale in več niso problematične za zdravje ljudi.
V Mariboru koncentracije SO2 v zraku upadajo že od leta 1988, kamor segajo prve primerljive
meritve. Od leta 1998 so koncentracije SO2 ves čas pod letno mejno vrednostjo, ki znaša 50
µg/m3. Zmanjšanje je posledica prehoda na zemeljski plin in tekoča goriva, z nižjo vsebnostjo
žvepla in uvajanja daljinskega ogrevanja. Največji onesnaževalec je še vedno energetika. V
Mariboru do prekoračitve mejnih letnih, dnevnih in urnih koncentracij ne prihaja.
Koncentracije so nekoliko višje v času kurilnih sezon, saj največ SO2 nastane ob povečani
porabi energentov v zimskem času (Poročilo o stanju …, 2007). V letu 2010 je bilo ukinjeno
merilno mesto Maribor center, saj so bile izmerjene koncentracije pet let zapored pod
spodnjim ocenjevalnim pragom (Kakovost zraka …, 2011).
· Delci PM10
PM10 je izraz za delce v zraku, ki so veliki 10 µm in se v zraku pojavljajo v določenem
obdobju. V glavnem so sestavljeni iz ogljika, ki nase veže kovine, ozon in organska topila.
Delci povečujejo obolelost za boleznimi dihal, srca in ožilja, še posebej če vsebujejo težke
kovine.
Delci antropogenega izvora nastanejo kot emisija energetike, gradbeništva, kmetijstva,
izpustov cestnega prometa in industrijskih obratov, delci naravnega izvora pa so cvetni prah,
morska sol, dim in pepel. V urbanih okoljih in ob obremenjenih prometnicah prihaja
predvsem v zimskem času do povišane koncentracije delcev, ki nastanejo kot posledica
kurilne sezone. Uredba o žveplovem dioksidu, dušikovih oksidih, delcih in svincu v zunanjem
zraku predpisuje dovoljene mejne vrednosti, dovoljeno letno število prekoračitev le-te ter
mejno vrednost emisij. Konec oktobra 2010 so bile meritve delcev PM10 prestavljene iz
lokacije Tabor na lokacijo Vrbanski plato, kjer so koncentracije zaradi oddaljenosti od
središča mesta nekoliko nižje (Kakovost zraka …, 2011). Meritve prav tako potekajo na
merilni postaji Maribor center.
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Tabela 1: Število dni s preseženo 24-urno mejno vrednostjo delcev PM10 v letu 2011 na merilni postaji Maribor
center

April

Maj

Junij

Julij

Avgust

September

Oktober

November

December

Maribor 11 20
Vir: ARSO, 2012

Marec

Februar

Januar

2011

10

0

0

0

0

0

0

2

16

5

Skupno
število
preseganj
64

24-urna mejna koncentracija PM10 za varovanje ljudi znaša 50 µg/m3 in je lahko presežena
največ 35 krat v koledarskem letu. Iz tabele je razvidno, da je bila v letu 2011 mejna vrednost
presežena 64 krat, kar kaže na visoko vsebnost delcev v središču mesta Maribor.
· Dušikovi oksidi (NOX)
Dušikove okside prištevamo med zakisljevalne pline, ki škodujejo zdravju in povzročajo
škodo na ekosistemih in zgradbah, kjer pospešujejo korozijo. Glavna vira izpustov sta cestni
promet in izgorevanje goriv v energetiki (Poročilo o stanju okolja Mestne občine Maribor v
letih 2005 in 2006, 2007). Visoke koncentracije so omejene predvsem na ozek pas ob
prometnicah. Zgornji ocenjevalni prag za zaščito zdravja je bil leta 2011 na merilnem mestu
Maribor center prekoračen, vendar vrednost ni presegla letne mejne vrednosti (40 µg/m3). Po
letu 1992 so se izpusti NOx začeli povečevati zaradi vse večje gostote motornega prometa in s
tem povečane porabe goriva. Do ponovne močne rasti je prišlo po letu 2006, predvsem zaradi
povečane prodaje dizelskega goriva in povečevanja tranzitnega prometa preko Slovenije. V
zadnjih dveh letih so se znatno znižali, zaradi manjše porabe dizelskega goriva in manjše
porabe energentov v energetiki, industriji in malih kuriščih. Največji delež k izpustom NOx
prispeva cestni promet, v letu 2010 je znašal kar 52,2 %. Letna mejna vrednost znaša 42
µg/m3 (Kakovost zraka …, 2012).
Povprečna letna vrednost dušikovega dioksida v Mariboru je v letu 2011 znašala 34 µg/m3.
Tabela 2: Povprečne mesečne koncentracije NO2 (µg/m3) v letu 2011 na merilni postaji Maribor Center

April

Maj

Junij

Julij

Avgust

September

Oktober

November

December

µg/m3
42 45
Vir: ARSO, 2012

46

40

31

26

26

26

27

29

52

37

Januar

Marec

NO2

Februar

Maribor
2011

Cp
(povprečna
letna
koncentracija)
34

· Ogljikov monoksid (CO)
Ogljikov monoksid je strupen plin brez vonja, ki nastaja pri nepopolnem izgorevanju lesa in
fosilnih goriv (bencin, premog, …). Pomemben vir tega plina so avtomobilski izpuhi. Velike
količine ogljikovega monoksida so v zraku prisotne v času prometnih konic in zastojev.
Pozimi so koncentracije višje zaradi slabšega kroženja zraka v zimskem času, poleti pa so
vrednosti minimalne.
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Od leta 1980 do leta 2010 so letni izpusti CO v Sloveniji v enakomernem trendu upadali in se
zmanjšali za 45 %. Največji delež k skupnim izpustom CO v letu 2010 prispevajo »mala
kurišča« in sicer 64,7 % (Kakovost zraka …, 2012).
Za CO je predpisana le 8-urna mejna vrednost koncentracije za varovanje zdravja. Najvišja
maksimalna dnevna 8-urna koncentracija dosežena na merilnem mestu Maribor center je
dosegla 26% mejne vrednosti, ki znaša 10 µg/m3 oziroma 50 % vrednosti spodnjega
ocenjevalnega praga, kar je hkrati tudi najvišja vrednost izmerjena v Sloveniji (Kakovost
zraka …, 2012.
Tabela 3: Najvišja 8-urna koncentracija CO (µg/m3) po mesecih v letu 2011 na merilni postaji Maribor Center

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

CO

Januar

Maribor
2011

µg/m3
2,1 2,6 1,6 1,1 0,8 0,6 0,7 0,8 0,6 1,1 2,2 2,1
Vir: ARSO, 2012

Povprečna letna
8-urna
koncentracija CO
1,36

· Ozon (O3)
Troposferski ozon je antropogenega izvora. Nastane kot produkt fotokemičnih reakcij v
atmosferi in ne kot rezultat neposrednih izpustov. Predhodniki ozona so dušikovi oksidi (NOx)
in hlapljive organske spojine (VOC), ki jih povzročajo predvsem motorna vozila ter emisije
industrijskih obratov. Nastane ob vplivu povišanih temperatur in sončnega sevanja na
predhodnike ozona. Ozon je nevaren za zdravje, saj draži dihala in sluznico, ovira delovanje
pljuč ter negativno vpliva na ekosisteme.
Za varovanje zdravja sta predpisani opozorilna in alarmna urna koncentracija ter ciljna
vrednost najvišje 8-urne dnevne koncentracije. Koncentracija ozona v zraku je najvišja v
poletnih mesecih (Kakovost zraka …, 2012). Opozorilna vrednost na merilni postaji Maribor
center v letu 2011 ni bila presežena.
Tabela 4: Maksimalne urne koncentracije ozona (µg/m3) v letu 2011 na merilni postaji Maribor Center

3.5.

December

µg/m3
63 71 127 -* 122 117 124 116 -* 76
* - ni podatkov zaradi nepravilnega delovanja merilne opreme
Vir: ARSO, 2012

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

O3

Januar

Maribor
2011

63

68

Povprečna letna
urna
koncentracija
ozona
94,7

Stanje okolja v Mestni občini Maribor - obremenitev s hrupom v MOM

Prva karta hrupa za območje Maribora je bila izdelana leta 2001 na osnovi podatkov iz leta
1999, kasneje pa zaradi manjkajočih podatkov ni bila dopolnjena. Zaradi hitrega naraščanja
cestnega prometa v zadnjih letih in novih prometnih povezav v mestu, se je obremenitev s
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hrupom v celoti povečala. Zmanjševanje prekomerne obremenjenosti s hrupom so dolžni
izvajati upravljavci cest. Odseki cest na območju MOM, kjer je natančno določena
obremenitev s hrupom ter so načrtovani oziroma že izvedeni protihrupni ukrepi so mariborska
zahodna obvoznica, območje Kliničnega centra, nova Zrkovska cesta, glavna cesta Maribor –
Hajdina na območju naselja Maribor (Poročilo o stanju okolja …, 2007).
Obremenitve s hrupom zaradi železniškega prometa se določa računsko po zakonsko
predpisani metodologiji. Pri izračunu se upošteva potek in lastnosti proge, gostoto in vrsto
železniškega prometa v različnih obdobjih dneva ter značilnosti terena in pozidave v okolici.
Na območju MOM je obremenitev s hrupom zaradi železniškega prometa podrobneje
določena le na območjih ob železniški infrastrukturi, kjer so bile zaradi pritožb izdelane
odločbe in zahtevana izvedba ukrepov. Obremenitev s hrupom zaradi železniškega prometa je
bila določena na območju Kliničnega centra, postajališča Studenci na regionalni progi R34,
območju železniške postaje Maribor ter na odseku železniške proge Maribor – Šentilj na
območju naselja Košaki. Za odsek železniške proge Maribor – Pragersko je v izdelavi
strateška karta hrupa, ki bo detajlno določila obremenjenost stavb in prebivalcev ob progi s
hrupom zaradi železniškega prometa (Poročilo o stanju okolja …, 2007).

3.6.

Stanje okolja v Mestni občini Maribor - ostale posledice prometa na
okolje

Promet ne povzroča le neposrednih okoljskih problemov, ampak tudi druge probleme, ki so
posredno povezani z onesnaževanjem. Tako so posledice prometa tudi zastoji, zmanjšana
dostopnost, nesreče, odvisnost od osebnega avtomobila, razdeljenost prostora, poraba energije
in razkroj mestne zgradbe. Zaradi pojava in zaostrovanja teh problemov danes mnoga mesta
izpostavljajo mestni promet za svoj največji problem. Zmogljivost mestne cestne
infrastrukture občasno več ne zadošča prometnim obremenitvam, ki so posledica nenehne
rasti cestnega motornega prometa. Potovalne hitrosti v času največjih zastojev v središčih
mest so lahko le 17 km/h (Plevnik, 2002).
Gradnja sodobne cestne infrastrukture porablja tudi velike površine zemljišč, kar pomeni
trajno izgubo rodovitnih prsti, življenjskega prostora in trajno preobrazbo površja, hkrati pa
prispeva k drugačni podobi kulturne pokrajine. Večja mobilnost prispeva tudi k spreminjanju
poselitvenih vzorcev. Procesi suburbanizacije bistveno prispevajo k večjemu številu osebnih
vozil in posledično k spreminjanju potovalnih navad prebivalstva (Lampič, 2009).
S povečevanjem prometa se povečuje tudi število prometnih nesreč, ki povzročajo visoke
družbeno-ekonomske stroške. Število smrtnih žrtev v prometnih nesrečah v zadnjih letih
upada, kljub temu pa se zaskrbljujoče velik delež prometnih nesreč zgodi v naseljih. Žrtve
tovrstnih nesreč pa so pogosto najbolj ranljivi udeleženci v prometu, torej pešci in kolesarji
(Plevnik, 2002). Z vidika prometne varnosti, smo s 131 smrtnimi žrtvami v cestnem prometu
na 1.000.000 prebivalcev uvrščeni na dno evropske lestvice (Lampič, Ogrin, 2009).
Kljub temu je treba poudariti, da se prometna varnost pri nas in tudi drugod v razvitem svetu
izboljšuje, kar je takoj vidno pri številu smrtnih žrtev na cestah, ki je vsako leto manjše.
Danes je ta številka precej manjša in znaša približno 75 žrtev na 1.000.000 prebivalcev.
Z evropskim konceptom varnosti cestnega prometa, naj bi do leta 2021 dosegli prepolovitev
letnega števila smrtnih žrtev (Zalar: Manj povzročiteljev …, 2011).
Razvoj prometa vpliva na povečanje potreb po parkirnih mestih, s čimer se povečuje obseg
pozidanih površin, zmanjšuje pa se kvaliteten bivalni prostor. Zaradi želje po udobju z
zagotovitvijo parkirnega mesta ljudje ne pomislijo na vso škodo, ki je bila s tem povzročena.
Ceste in parkirne površine neredko iznakazijo podobo mesta.
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Stanje prometa v Mestni občini Maribor

Maribor ima zelo ugodno lego na križišču pomembnih evropskih prometnih poti ob reki Dravi.
Mesto se je razvilo na križišču dveh pomembnih prometnih poti iz Koroške proti Ptuju in
Ljubljane proti Gradcu (Maribor, 2012). Mesto je naglo rast doživelo v drugi polovici 19.
stoletja, k čemur je bistveno pripomogla izgradnja južne železnice med Dunajem in Trstom.
Kasneje je bila zgrajena še Dravska železniška proga, ki poteka po Dravski dolini proti
Avstriji.
Čez Maribor potekajo pomembni prometni koridorji, saj leži na križišču V. in X. evropskega
prometnega koridorja, ki zajemata cestni in železniški transport. Maribor predstavlja
izhodiščno točko cest proti Ljubljani, Gradcu, Zagrebu, po Dravski dolini proti Avstriji in v
smeri Prekmurja.
V mestni občini Maribor je bilo leta 2011 registriranih 6.4585 motornih vozil, od tega 51.845
osebnih avtomobilov, 4.435 tovornjakov, 2.017 motornih koles in 231 avtobusov. V Sloveniji
je bilo v istem letu registriranih 1.351.076 motornih vozil, od tega pa 1.066.495 osebnih
avtomobilov, 68.635 tovornjakov, 49.887 motornih koles in 2.422 avtobusov (SURS, 2012).
Iz teh podatkov je razvidno, da tako v Sloveniji, kot tudi v Mariboru močno prevladuje prevoz
z osebnimi avtomobili, saj ima praktično vsak drugi prebivalec svoj osebni avtomobil. Zelo
nizko je število avtobusov, kar samo še potrdi dejstvo, da je stanje JPP pri nas katastrofalno.
Motorna vozila registrirana v Mariboru predstavljajo le majhen delež vseh vozil registriranih
v Sloveniji.
V Mariboru obstajajo številni dokumenti o strategiji razvoja cest, javnega potniškega prometa
in kolesarskega omrežja, ki so nastajali ločeno in zato pogosto niso usklajeni in se med seboj
izključujejo. Nekateri med njimi so nastali v okviru prostorskih načrtov, razvojnih programov
ali kot dokumenti različnih društev in mrež (Lep, 2012).
Slika 1: Prometne obremenitve v Mariboru v letu 2010

PLDP = povprečni letni dnevni promet
Vir: DRSC, 2012
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Maribor nima težav z nezadostnimi kapacitetami cestnega omrežja, saj se prometni tokovi ob
konicah porazdelijo po alternativnih možnostih, ki so na voljo. V konicah so kapacitete
dosežene samo v križiščih. Izgube potovalnih časov zaradi zastojev, povzročenih s
pomanjkanjem kapacitet so v Mariboru izjemno nizke (Lep, 2012).
V zadnjem času se je rast prometa ustavila oziroma se celo zmanjšuje. V nadaljevanju je
vidno, da se je število vozil registriranih v MOM v zadnjih letih zmanjšalo, kar pomeni, da se
prometne kapacitete trenutno ne povečujejo, ampak stagnirajo oziroma se celo zmanjšujejo.
Kljub temu je še vedno prevelik delež ljudi, ki za svoja potovanja uporabljajo osebni
avtomobil, čeprav bi v veliko primerih bilo bolj smiselno in ekonomično zamenjati za prevoz
z JPP ali s kolesom. Potovalne navade ljudi so izrazito nagnjene v smer osebnega
avtomobilskega prometa.
Slika 2: Promet v krožišču na Glavnem trgu

Avtorica: Martina Herič, 2012

3.7.1. Stanje prometne varnosti pešcev
Skladno z odlokom o ureditvi cestnega prometa (MUV 1/94) je določena peš cona v mestu
Maribor in sicer z Odredbo o določitvi posebnih prometnih površin za pešce in kolesarje.
Odredba odloča, da je peš cona v Mariboru omejena na naslednje ulice in trge: ploščad
Glavnega trga severno od Koroške ceste, Gosposka ulica, Tkalski prehod z navezo na
Vetrinjsko ulico, Jurčičeva ulica, Vetrinjska ulica, Slovenska ulica (od Gledališke do
Grajskega trga), Grajska ulica (od Gregorčičeve do Glavnega trga), Grajski trg, Maistrov trg,
Trg svobode, Tyrševa ulica (znotraj označbe peš con), Barvarska ulica, Ulica 10. oktobra,
Lekarniška ulica, Poštna ulica, Gospejna ulica, Miklošičeva ulica, ulice ter trgi na Lentu:
Minoritski prehod, Žički prehod, Splavarski prehod, Mesarski prehod, Dravska ulica,
Ključavničarska ulica, Vojašniška ulica in vojašniški trg, Židovska ulica (do Glavnega trga)
(Tašner, 2010). Kasneje se je obstoječa peš cona razširila še na zahodni del Partizanske ceste
od križišča s Titovo cesto do Trga svobode in severni del Svetozarevske od Trga svobode do
Narodnega doma.
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Slika 3: Območja za pešce v Mariboru

Vir: Google Maps, 2012
Glavne prometne smeri pešcev v Mariboru lahko določimo na podlagi izkušenj in lokacije
najpomembnejših upravnih in drugih objektov v neposredni bližini mestnega središča. Na
območju starega mestnega jedra na levem bregu Drave lahko opredelimo glavne smeri pešcev
(Tašner, 2010):
· Smer vzhod – zahod: Od železniške postaje po Partizanski cesti proti Trgu svobode,
po peš coni (Slovenski, Gosposki in ulici 10. Oktobra) do Univerze in fakultet v
okolici Slomškovega trga.
· Smer sever – jug: od zgradbe mestne občine preko peš cone (Trg svobode, Vetrinjska
ul., Gosposka ul., Glavni trg) preko starega mostu do Kliničnega centra in od
trgovskega centra City preko Titovega mostu do trgovskega centra Europark.
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Slika 4: Novo območje peš cone na Trgu Leona Štuklja

Avtorica: Martina Herič, 2012

3.7.2. Stanje osebnega avtomobilskega prometa v Mestni občini Maribor
Naraščanje cestnega prometa je splošen pojav, podatki pa po pričakovanjih kažejo največjo
prometno obremenjenost na avtocestnem omrežju in v neposrednem zaledju regionalnih
središč, ki so pomembni zaposlitveni in oskrbni centri. Prometne obremenitve na večini
slovenskih cest naraščajo, pri čemer je rast hitrejša na avtocestah in ostalih cestah višjega reda.
Na pomembnejših cestah na območju večjih mest, med katere spada tudi Maribor, je rast
posledica intenzivnih procesov suburbanizacije – rasti novih in širjenja starih stanovanjskih
sosesk, obrtnih in poslovnih con ter s tem okrepljene dnevne migracije. V Mariboru so
pogoste velike obremenitve tudi na občinskih cestah, kar pomeni, da je število prometno zelo
obremenjenih cestnih odsekov v resnici še večje. V Sloveniji je bilo od leta 2000 naprej več
kot 70% vseh vlaganj v prometno infrastrukturo namenjenih gradnji avtocest, v izgradnjo in
obnovo preostalih državnih cest pa nekje med 10 in 20 % vseh sredstev (Lampič, Ogrin,
2009), kar se odraža v precej slabem stanju nekaterih cest nižje kategorije.
Tako v Mariboru kot tudi drugje po Sloveniji je v zadnjih letih moč opaziti, da predvsem
cestni promet nenehno narašča. Leta 2008 je po podatkih SURS-a bilo v Sloveniji 514
osebnih vozil na 1000 prebivalcev, kar nas uvršča v sam evropski vrh. Delež opravljenih poti
z osebnim avtomobilom znaša 93,1 %, kar nas uvršča na prvo mesto med vsemi evropskimi
državami. To je dokaz, da smo v preteklih dveh desetletjih popolnoma zanemarili javne
potniške sisteme in kaže na kritično stanje v razvoju cestnega prometa v Sloveniji (Lampič,
Ogrin, 2009).
Čeprav vir iz leta 2009 kaže drugačne podatke, je v zadnjih nekaj letih, ki sovpadajo z
gospodarsko krizo, mogoče opaziti, da prometne obremenitve na slovenskih cestah več ne
naraščajo. Dejstvo je, da rast števila registriranih vozil ni več tako izrazita kot je bila. V
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Sloveniji se sicer število registriranih vozil še vedno povečuje, med tem ko je v Mariboru
trend začel upadati. Od leta 2008 naprej se število osebnih avtomobilov v MOM zmanjšuje za
nekaj manj kot tisoč na leto.
Pomanjkljivosti trenutnega cestnega omrežja v mestu Maribor so predvsem posledica
neuravnotežene izgradnje državnih in občinskih cestnih povezav in neprilagajanja
spremembam teženj potovanj in povečanju števila osebnih vozil. Glavne pomanjkljivosti so
nepovezani odseki primarnih cestnih povezav, premalo povezav med vzhodnim in zahodnim
delom mesta, pomanjkanje obvoznih cest, neizgrajeni odseki primarnih cest in njihovi
neprimerni zaključki, zaradi katerih se prometni tokovi koncentrirajo, prihaja do zastojev,
prekomernega hrupa in onesnaževanja zraka (Prostorski plan, 2004).
Prometne meritve ugotavljanja povprečnega števila vozil, ki na dan vozi po neki prometnici
kažejo, da se na cestah v Mariboru ne pojavljajo ekstremne vrednosti. Do 40.000 vozil na dan
tako naštejemo le na odseku hitre ceste skozi Maribor med Hočami in križiščem pri Betnavi.
Prometne obremenitve na cestah skozi »spalna naselja«, mimo šol in bolnic pa so v Mariboru
zelo visoke. Posamezni odseki lahko dosegajo tudi 20.000 vozil na dan (primer Streliške ceste)
(Lep, 2012).
Kot glavni problem prometa v Mariboru lahko izpostavimo veliko število vozil, ki želijo
potovati skozi ozke ulice v mestnem središču na levem bregu Drave (preko Glavnega trga, po
Krekovi in Mladinski ulici) (Lep, 2012).
Slika 5: Enosmeren promet na Mladinski ulici

Avtorica: Martina Herič, 2012
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Graf 10: Število osebnih avtomobilov v MOM v letih 2002 - 2011
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Vir: SURS, 2012
Število osebnih avtomobilov v Mestni občini Maribor je do leta 2008 naraščalo, nato pa
začelo upadati (SURS, 2012). Razlog za to lahko pripišemo gospodarski krizi, zaradi katere
so se nekateri posamezniki bili prisiljeni odpovedati osebnemu vozilu.

3.7.3. Stanje kolesarskega prometa
Na kolesarski karti Maribora je začrtanih 37,5 km kolesarske steze, 750 m kolesarskih pasov
na vozišču in 10,6 km kolesarskih poti. Skupna dolžina kolesarskih površin do leta 2011 je
48,6 km, načrtovanih pa je še 12,3 km kolesarskih površin (Gantar, 2011). Večina kolesarskih
poti je od pločnika za pešce ločena z belo črto, pogosto so tudi pobarvane z rdečo barvo.
Redkejše so kolesarske poti, ki so od pločnika ločene nivojsko z robnikom.
V Mariboru je vse več označenih kolesarskih stez, kar sicer kaže na spodbujanje zavesti o
nujnosti kolesarskega prometa, vendar so takšni ukrepi pogosto nepovezani in kolesarje
postavljajo v nerodne in nevarne položaje. Kolesarske steze so pogosto neuporabne, z vožnjo
po cesti pa se krši zakonodajo. Na področju kolesarskega prometa bo potrebno narediti še
veliko, kljub temu pa je vidno, da sedanje stanje predstavlja le vmesno stopnjo in da se stvari
spreminjajo na bolje (Lep, 2012).
V Mariboru in bližnji okolici je še šest turističnih kolesarskih poti, ki potekajo po mešanih
prometnih površinah (53,3 km) in delno po kolesarskih stezah (29,8 km). Skupaj je tako v
Mariborski občini 102 km kolesarskih površin (Gantar, 2011).
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Slika 6: Kolesarska karta Maribora

Vir: Mestna občina Maribor, 2012
V polmeru 4 km ima Maribor šest turističnih kolesarskih poti. Pustolovska pot (17 km) poteka
pretežno po kolesarskih stezah (11,4 km), po mešanih površinah pa je označena na 5,6 km.
Dravska pot (5 km) poteka po 2,1 km dolgi kolesarski poti, 1,6 km po kolesarski stezi in 1,3
km po mešanih kolesarskih površinah, ki tečejo vzporedno s potjo Pekrska gorca. Pot Pekrska
gorca (24 km) poteka po 3,2 km dolgi kolesarski poti, v 1,3 km je vzporedna z Dravsko, 1 km
s potjo Viva Urbium (7 km), 18,5 km pa je mešanih prometnih površin. Pot Vivva Urbium (7
km) poteka večinoma po centru mesta, sestavljena pa je iz 2 km kolesarskih stez in 5 km
mešanih prometnih površin. Pot Forma Viva (16 km) poteka 5 km po kolesarski stezi, 11 km
pa po mešanih prometnih površinah. Pot Brestrniško jezero (14 km) poteka po 1,5 km dolgi
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kolesarski stezi, 3 km po kolesarski poti, 1,6 km poteka vzporedno s potjo Pekrska gorca, 7,9
km pa po mešanih prometnih površinah (Gantar, 2011).
Skozi Maribor potekata daljinski prometne povezavi D1 (Šentilj – Maribor – Celje –
Ljubljana – Divača – Koper), D3 (Vič – Dravograd – Radlje ob Dravi - Maribor – Gornja
Radgona – Murska Sobota – Dolga vas) (DRSC, 2012).
Slika 7: Kategorizacija državnih kolesarskih povezav

Vir: DRSC, 2012
V Mariboru se od leta 2007 naprej pospešeno razvija kolesarski promet. Za razvoj
kolesarskega prometa se vsako leto namenja več sredstev, kar se v praksi kaže na obnovi in
izgradnji novih kolesarskih površin, postavitvi novih stojal za kolesa. Zavod za turizem
Maribor obiskovalcem mesta in domačinom omogoča izposojo koles, čelad in otroških
sedežev. Izposoja koles je možna na desetih lokacijah: Športni center Pohorje, hotel Orel,
Volkmerjev prehod 7, hotel Piramida, Ul. heroja Šlandra 10, hotel Habakuk, Pohorska ulica
59, Pekarna Magdalenske mreže, ob železnici 8 in na spodnji postaji Pohorske vzpenjače
(Gantar, 2011).
V Mariboru se s kolesarskim prometom ukvarja Urad za komunalo, promet in prostor na
Mestni občini Maribor, Zavod za turizem in Mariborska kolesarska zveza.

33

Trajnostni mestni prometni načrt Mestne občine Maribor
Slika 8: Dvosmerna kolesarska steza na enosmerni Razlagovi ulici

Avtorica: Martina Herič, 2012
Slika 9: Stojala za kolesa na Glavnem trgu

Avtorica: Martina Herič, 2012
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3.7.4. Stanje mirujočega prometa
V Mestni občini Maribor so bile z letom 2010 uvedene določene novosti na področju
mirujočega prometa. Uvedene so bile modre (brezplačne) in bele (plačljive) cone parkiranja v
centru mesta. Modre cone so namenjene brezplačnemu kratkotrajnemu parkiranju, ki pa ima
časovno omejitev 20-60 min, ki je odvisna od lokacije. Parkiranje na modrih conah je
dovoljeno le ob namestitvi posebne parkirne ure, na kateri je potrebno označiti čas prihoda na
parkirno mesto. Le ta mora biti nameščena na vidnem mestu, ki je naprodaj na nekaterih
bencinskih servisih in v poslovalnicah AMZS (MOM, 2012).
Kratkotrajno brezplačno parkiranje je možno na parkirnih pasovih v neposredni bližini
upravnih funkcij(občina, sodišče,…). Takšne parkirne cone so urejene na naslednjih ulicah
(MOM, 2012):
Partizanska cesta pred pošto (20 parkirnih mest (v nadaljevanju PM)), največ 20 minut;
Ul. heroja Staneta, odsek med Razlagovo in Maistrovo(50 PM), čas največ 60 minut;
Slomškov trg pred pošto (10 PM), največ 20 minut;
Cankarjeva ul., odsek med Partizansko in Razlagovo ul. (9 PM), največ 20 minut;
Parkirna mesta pred Železniško postajo (15 PM), največ 20 minut;
Cafova ulica (8 PM), največ 60 minut;
Slovenska ulica pred Uradom za komunalo, promet, okolje in prostor (3 PM), največ 60 minut;
Gregorčičeva ul., odsek med Strossmayerjevo ul in Tyrševo ul. - južna stran (12 PM), največ
60 minut;
Sodna ulica, odsek med Vošnjakovo in heroja Šlandra - južna stran (22 PM ), čas parkiranja
največ 60 minut;
Odsek ceste med Svetozarevsko ulico in Ulico Vita Kraigherja – na južni strani cerkve (10
PM), največ 60 minut.
Slika 10: Območje bele cone na Maistrovem trgu

Avtorica: Martina Herič, 2012
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Bele cone so na levem bregu Drave razdeljene v šest con, ki se nahajajo ob javnih cestah.
Trenutno je vzpostavitev novega režima mirujočega prometa še v fazi uvajanja, kar pomeni,
da je parkiranje na novo uvedenih površinah brezplačno, dokler se nov parkirni režim ne
uvede dokončno. Hkrati z uvedbo plačljivih parkirnih con so sprejeli tudi Odlok o ureditvi
cestnega prometa, s katerim se stanovalcem proti plačilu lahko izda dovolilnice za parkiranje
na območju cone v kateri prebivajo. Dovolilnica velja za dveletno obdobje in ne zagotavlja
prostega parkirnega mesta (MOM, 2012).
Slika 11: Novo uvedene cone in parkirne površine na območju MOM

Vir: MOM, 2012
Območja parkirnih površin, namenjena dolgotrajnemu parkiranju, so razdeljena v 6 con
(MOM, 2012):
Cona 1: Prešernova ulica (odseka Partizanska - Razlagovo in Razlagova – Maistrova),
Razlagova ulica (odseka Cafovo – Ul. heroja Staneta in Partizanska – Cafova), Cafova ulica,
Maistrova ulica (odsek Kersnikova – Ul. heroja Staneta), Cankarjeva ulica (odsek Maistrova –
Razlagova), Kersnikova ulica (odsek Maistrova – Razlagova), Kopitarjeva ulica, Trg Borisa
Kidriča, Partizanska cesta »za Mobitelom.
Cona 2: Ul. heroja Bračiča (odsek Vošnjakova - Ul. heroja Šlandra), Ul. heroja Šlandra
(odsek ul. heroja Šlandra - Sodna ul.), Ul. heroja Šlandra (odsek Sodna ul. - Partizanska cesta),
Sodna ulica (odsek Vošnjakova - heroja Šlandra - severna stran).
Cona 3: Trg generala Maistra (51 PM) in severni del, Krekova ulica, Gregorčičeva ulica,
Mladinska ul. (odsek Trubarjevo - Ul. heroja Tomšiča), Maistrova ulica (odsek Ul. heroja
Tomšiča – Ul. heroja Staneta), Ul. heroja Tomšiča (odsek Krekova – Mladinska, Tyrševa
ulica, Gledališka ulica, Trubarjeva ulica, Strossmayerjeva ulica (odsek Gosposvetska –
Mladinska), Ob parku).
Cona 4: Slomškov trg, Slovenska ulica, Orožnova ulica, Glavni trg in Židovska ul., Lent
zahodno od Starega mosta, Lent (Usnjarska ul.).
Cona 5: Gregorčičeva ulica (odsek Strossmayerjeva – Kajuhova).
Cona 6: Smetanova ulica, Lent (med Pristanom in Sodnim stolpom).
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Prav tako je v Mariboru šest garažnih hiš(Forum, Pristan, Kolosej, Bolnica, City, MB tržnica)
in pa nekaj javnih plačljivih parkirišč v lasti občine(parkirišče Mlinska ulica, Parkirišče
Rakušev trg, parkirišče Sodna ulica in Ulica talcev, parkirišče Loška ulica – Lent, parkirišče
Železniška postaja) (MOM, 2012). Na parkirišču Mlinska cesta je na voljo štiri plačljiva
parkirna mesta za avtodome (Caravaning, 2012).

3.7.5. Stanje javnega prometa
Javni potniški promet v razvitih državah predstavlja pomembno alternativo avtomobilskemu
prevozu in prispeva k socialni enakopravnosti na področju mobilnosti ter k vključevanju vseh
družbenih skupin v socialne kroge. Razvit javni promet pomembno zmanjšuje gnečo na cestah,
povečuje energetsko in stroškovno učinkovitost prometnega sistema, povečuje prometno
varnost, zmanjšuje onesnaževanje zraka, zmanjšuje obremenjevanje s hrupom ter izpuste
toplogrednih plinov. V Sloveniji se je v zadnjih 30 letih stanje mobilnosti močno nagnilo v
korist individualnega, avtomobilskega prometa. Kazalci mobilnosti nas uvrščajo med najbolj
motorizirane narode v Evropi, mobilnost povprečni družini predstavlja večji strošek, kot v
večini evropskih držav, sektor JPP pa je med najbolj podhranjenimi v Evropi. Zato je trende
na področju JPP pomembno spremeniti v pozitivno smer, kar nam lahko uspe s spremembo
potovalnih navad ljudi in ponujeno kakovostno, učinkovito in finančno privlačno alternativo
prevozu z osebnimi avtomobili (Dovečar, Ogrin, 2011).
·

Avtobusni promet

Avtobusni prevoz v Mariboru ter na območju okoliških občin organizira podjetje Marprom.
Mestni potniški promet je sestavljen iz 19 prog, ki v večini, z izjemo nekaj postaj, potekajo po
področju občine Maribor. Avtobusne postaje so v Mariboru precej pogoste in avtobusi stojijo
praktično pred vsakim pragom, vendar ima večina linij zelo nizko frekvenco voženj. To je
neugodno za uporabnike, ki so časovno vezani na potovanje. Različne mestne četrti so med
seboj slabo povezane, saj imajo praktično vse linije izhodišče v središču mesta, tako da je za
potovanje iz enega dela mesta na drugega nujno potrebno prestopanje. Zaradi nizke frekvence
voženj avtobusov je prestopanje med različnimi linijami zelo zamudno. Prav tako so vozni red
med seboj slabo usklajeni, kar pomeni da lahko na primer iz ene postaje v roku petih minut
odpeljejo trije avtobusi in za tem v naslednje pol ure nobeden.
Vsi pokazatelji kažejo, da je stanje avtobusnega prometa v Mariboru slabo. Na to kažejo
intervali med odhodi na glavnih linij, ki so dolgi vsaj 15 minut, povprečna starost voznega
parka, ki znaša čez 10 let, izjemno nizek delež mestnega proračuna namenjenega JPP,
nekonkurenčni potovalni časi, saj za avtobuse nikjer ni urejen prednostni režim (Lep, 2012).
Tabela 4: Obstoječe proge JPP v Mariboru

Proga JPP
1 Tezenska Dobrava
2 Betnavska
3 Brezje-Dobrava
4 Studenci
6 Vzpenjača
7 Kamnica
8 Gregorčičeva-Fontana
9 Zrkovci

Število postaj
18
20
41
16
19
18
8
15
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10 Malečnik
12 Himo
13 Črnogorska
15 Bresternica
151 Gaj nad Mariborom
16 Dogoše-Zg. Duplek
17 Ribniško selo-Studenci
18 Pekre
19 Šarhova
20 Grušova
21 Ljubljanska-E.Leclerc
Vir: Marprom, 2012

·
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22
40
10
20
26
19
21
19
16
32
15

Železniški promet

Maribor leži na križišču železniških enotirnih prog proti Dravogradu, Šentilju ter dvotirne
proge proti Pragerskemu. Frekvenčno je najbolje pokrita proga proti Pragerskemu, ki se
nadaljuje v smeri proti Ljubljani oziroma Dobovi. Železniška postaja Maribor leži v V.
čezevropskem koridorju železniške proge med Benetkami in Kijevom. Prav tako skozi
Maribor poteka krak X. čezevropskega koridorja med Salzburgom in Solunom, ki se odcepi
proti Gradcu (Slovenske železnice, 2012). Železniška postaja je razdeljena na tovorni in
potniški del.
Na relaciji Maribor – Ljubljana vozi hitri potniški vlak ICS, ki ima postanke na Pragerskem, v
Celju ter v Zidanem mostu in predstavlja najhitrejšo tirno povezavo med omenjenima
mestoma. Število povezav med Mariborom in Ljubljano med delavniki je 30, med vikendi in
prazniki pa 16 oziroma 17 (Slovenske železnice, 2012). Glede na število povezav je torej
Maribor relativno dobro povezan z glavnim mestom, vendar se zaradi dolgotrajnosti vožnje
malo ljudi odloča za prevoz z vlakom, tako da so vlaki večinoma zelo slabo zasedeni. Proti
Šentilju je promet redkejši, dnevno tja odpelje 6 vlakov, med vikendi pa vlaki ne vozijo. V
smeri Dravograda dnevno peljejo štirje vlaki, med vikendi pa ne vozijo. Številni vlaki na
omenjenih relacijah ponujajo tudi možnost prevoza kolesa (Slovenske železnice, 2012).
Potniki, ki dnevno migrirajo v Maribor, se večinoma odločajo za potovanje z osebnim
avtomobilom. Prav tako vlak ni konkurenčen za prevoz znotraj mesta, zaradi majhnosti mesta,
redkih postaj in majhne frekvence voženj.

3.8.

Obstoječi ukrepi v mestni občini Maribor

Za Mestno občino Maribor je bil leta 2008 izdan Občinski program varstva okolja za Maribor
2008 – 2013 (OPVO). Gre za strateški načrt za celovito načrtovanje okoljskega trajnostnega
razvoja mesta Maribor. Predstavlja eno izmed izhodišč za pripravo finančnih načrtov in
štiriletnih razvojnih programov za področja obravnavana v dokumentu. OPVO mora temeljiti
na lokalnih razmerah in sonaravno načrtovanih razvojnih potrebah. OPVO za Maribor je bil
izdelan s ciljem zmanjševanja obremenjevanja voda, ohranjanja narave in izboljšanja
kakovosti okolja, izpostaviti trajnostno rabo naravnih virov, zmanjševanja rabe energije in
povečanja uporabe obnovljivih virov energije, izpostaviti trajnostno mobilnost, odpraviti
posledice obremenjevanja narave, povečati snovno in energetsko učinkovitost(OPVO, 2008).
Dokument je obravnavan kot načrt oziroma vizija Mestne občine Maribor.
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Okoljski program za MOM 2008 – 2013 je razdeljen na 6 strateških ciljev in sicer: sistem
celovitega ravnanja z odpadki, sistem varne oskrbe z zdravo pitno vodo, varstvo zraka,
varstvo pred hrupom in podnebne spremembe, trajnostno usmerjen razvoj prometa, ohranjanje
naravnih vrednot in zelenih površin ter celovito okoljsko informiranje in ozaveščanje (OPVO,
2008). 435 od njih se nanaša na promet.
Varstvo zraka, varstvo pred hrupom in podnebne spremembe:
· Okoljski cilji (OPVO, 2008):
- doseči mejne oziroma ciljne vrednosti za posamezna onesnaževala NOx, PM10,
NO2, Pb, benzen in ozon do leta 2010,
- zmanjšati emisije toplogrednih plinov za 8 % v obdobju 2008 – 2012 glede na
leto 1986,
- doseči 5,75 % deleža biogoriv v prometu do leta 2010,
- znižati letno porabo vseh svetilk na območju MOM, ki so vgrajene v
razsvetljavo občinskih cest in razsvetljavo javnih površin, ki jih opravlja MOM
pod 44,5 kWh na prebivalca,
- določiti stopnjo izpostavljenosti prebivalstva okoljskemu hrupu,
- zmanjšati število prebivalcev, ki so izpostavljeni prekomernemu hrupu.
Na podlagi okoljskih ciljev so bili oblikovani naslednji ukrepi, ki naj bi bili realizirani do
konca leta 2013.
· Sistemski ukrepi (OPVO, 2008):
- izdelati operativni programa za zmanjšanje delcev v zraku,
- pripraviti energetski koncept za MOM za obdobje 2008 do 2012 s poudarkom
na zmanjšanju rabe energije in povečanju rabe energije iz obnovljivih virov ter
priprava akcijskih načrtov,
- izdelati strateško karto hrupa,
- izdelati operativni program varstva pred hrupom,
- izdelati načrt prehoda na energetsko učinkovito javno razsvetljavo, skladno z
Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja.
Tabela 5: Operativni okoljski cilji in ukrepi za dosego le teh

Operativni cilji:
Izvajati imisijski monitoring
kvalitete
zraka
in
stanja
podnebnih sprememb.

Ukrepi za dosego operativnih ciljev:
- Izdelati načrt imisijskega monitoringa zraka in
podnebnih sprememb ter njegova vzpostavitev.
- Vzpostaviti infrastrukturo za izvedbo imisijskega
monitoringa zraka in podnebnih sprememb.
- Izdelati kataster virov emisij snovi v zrak (promet,
kurišča, tehnološki procesi).
- Vzpostaviti informacijski sistem kvalitete zraka, stanja
podnebnih sprememb in virov emisij toplogrednih
plinov.
Zniževati obremenitve s hrupom - Vzpostaviti kataster virov hrupa in spletno aplikacijo
na preobremenjenih območjih, za prikazovanje podatkov o obremenitvi s hrupom na
identificirati in varovati mirnia območju MOM.
območja na prostem.
- Izdelati strokovno podlago za strateško karto hrupa.
- Izdelati strokovno podlago za operativni program
varstva pred hrupom.
- Vključevati varstvo pred hrupom v vse faze
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prostorskega načrtovanja in zmanjševati obremenitve s
hrupom na preobremenjenih območjih.
Vir: OPVO, 2008
Trajnostno usmerjen razvoj prometa (OPVO, 2008):
· Okoljski cilji:
- doseči ustrezne vrednosti kakovosti zraka,
- doseči ustrezne vrednosti ravni hrupa,
- izboljšati kakovosti javnih površin (zagotoviti boljša prehodnost in večja
pestrost ulic in trgov),
- izboljšati varnost pešcev in kolesarjev,
- dvigniti kakovost bivanja v mestu.
Na podlagi okoljskih ciljev so bili oblikovani naslednji ukrepi, ki naj bi bili realizirani do
konca leta 2013.
· Sistemski ukrepi (OPVO, 2008):
- uvesti sistem za stalno spremljanje stanja prometa, ki bo zagotavljal vse
potrebne kazalce za spremljanje učinkovitosti ukrepov,
- izdelati analitično prometno študijo,
- izdelati prometno politiko in prometne strategije MOM s poudarkom na
vzpostavljanju načel trajnostne mobilnosti,
- izdelati strokovno podlago za urejanje javnega prometa in kolesarjenja na
medobčinskem nivoju,
- vključiti eksperta za javni prevoz, kolesarski promet in pešačenje,
- zagotoviti sistemsko podporo za zagotavljanje somodalnosti med različnimi
načini skupinskega in osebnega prevoza,
- zmanjšati emisije škodljivih snovi, ki jih v mestu povzročajo gospodarska
vozila,
- zmanjšati hitrost – vzpostavitev modela 30/50 v mestu,
- izvesti projekt Added value.
Slika 3: Operativni cilji na področju trajnostnega prometa in ukrepi za dosego teh ciljev

Operativni cilji:
Povečati
delež
javnega
prevoza na 25 % vseh poti v
mestu.

Ukrepi za dosego operativnih ciljev:
- Prilagoditi omrežje javnega prometa poselitvenim
značilnostim ob upoštevanju medobčinskih značilnosti.
- Povečati kakovost JPP z večjo frekvenco prevozov, boljšo
dostopnostjo in modernejšimi vozili.
- Uvesti dinamični potovalni sistem.
- Izboljšati mobilnost vozil JPP s prilagajanjem cestne
infrastrukture (prilagajanje talne signalizacije, uvajanje
dodatnega voznega pasu za javni promet, …).
- Nadgraditi sofinanciranje JPP s strani MOM.
Povečati delež kolesarjenja na - Izdelati karto kolesarskih povezav.
25 % vseh poti v mestu.
- Izdelati interaktivni spletni informacijski sistema za
beleženje in odpravljanje ovir na kolesarskih povezavah.
- Izpopolnjevati kolesarske povezave z izboljšavami in
širitvijo omrežja (2 km letno).
- Postaviti parkirišča za kolesa in varovalne prostore
namenjene hrambi koles predvsem na večjih postajah JPP.
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- Vzpostaviti sistem javnih koles za brezplačno uporabo v
mestu.
- V enosmernih ulicah prometno-tehnično omogočiti
vožnjo kolesarjev v obeh smereh in zagotoviti možnost
kolesarjenja v obe smeri ob štiripasovnicah na eni strani
ceste.
- Prikazati in obnoviti karte kolesarskih povezav na javnih
mestih.
- Predstaviti prednosti kolesarjenja v medijih in na javnih
mestih.
- Učiti vožnjo po mestu in organizirati atraktivna
tekmovanja v spretnostnih vožnjah s kolesi.
Povečati delež pešačenja na - Analizirati poti za pešce in izdelati karte pešpoti.
25 % vseh poti v mestu.
- Odpraviti ovire (predvsem na lokacijah, kjer je kolesarska
pot umeščena na pločnik in tako otežuje prehod pešcem) in
optimizirati pešpoti.
- Premestiti kolesarske poti s pločnikov na cestišča.
- Analizirati čakalne dobe na semaforiziranih prehodih za
pešce in optimizirati čakalne čase glede na število prehodov
pešcev.
- Omogočati boljšo mobilnost pešcev na semaforiziranih
križiščih s samodejno detekcijo pešcev ali prednostno tipko
in obveščati pešce o čakalnem času na prehodu (čas do
zelene v sekundah).
- Postopno širiti peš cono v središču mesta.
- Na spletni strani MOM vzpostaviti zavihek za kolesarje,
pešce in pohodnike.
Zmanjšati
delež
uporabe - Spodbujati različne oblike souporabe osebnih
osebnih avtomobilov na 25 % avtomobilov (car sharing).
- Vzpostaviti sistem park & ride z brezplačnimi parkirišči.
vseh poti v mestu.
- Postopno zmanjšati število parkirnih mest v mestu (2 %
letno).
- Na štiripasovnicah zagotoviti prednost za vozila javnega
prevoza na zunanjem pasu.
- Zagotoviti prednost vozilom javnega prometa, kolesarjem
in pešcem v centru mesta.
Vir: OPVO, 2008
Celovito okoljsko informiranje in ozaveščanje:
· Okoljski cilji (OPVO, 2008):
- prepoznati problematike varstva okolja in ohranjanja narave.
Na podlagi okoljskih ciljev so bili oblikovani naslednji ukrepi:
· Sistemski ukrepi (OPVO, 2008):
- informirati in ozaveščati različne ciljne skupine na vseh področjih varstva
okolja in ohranjanja narave,
- podpirati delovanje nevladnih organizacij, ki delujejo na področju varovanja
okolja in ohranjanja narave,
- certificirati po sistemu EMAS v okviru projekta Compass Plus.
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3.8.1. Projekti v Mestni občini Maribor
Mestna občina Maribor je bila in še je vključena v različne projekte, s katerimi se vzpodbuja
trajnostno mobilnost. V nadaljevanju je predstavljenih nekaj projektov, v katerih občina
sodeluje oziroma je sodelovala.
· Added Value
Mestna občina Maribor se je v projekt Added Value vključila 1. 11. 2007 in z njim zaključila
tri leta kasneje, 31. 10. 2010 (MOM, 2012).
Maribor se, tako kot druga evropska in svetovna mesta, srečuje s problematiko onesnaževanja
okolja z delci PM10, glavni vir tega onesnaževala pa je promet. Da bi se zagotovila boljša
dostopnost avtobusnega prometa vsem potencialnim uporabnikom, je bil leta 2006 izdelan
nov načrt avtobusnih linij v mestu, dokupili pa so se novi avtobusi. Večjo uporabo avtobusov
bi lahko zagotovili z boljšo informiranostjo občanov o poteku avtobusnih linij in lokaciji
postajališč ter predstaviti prednosti takšnega načina prevoza (MOM, 2012).
V Mariboru je okrog 150 km kolesarskih poti, ki se uporabljajo za premagovanje vsakdanjih
poti v šolo in na delo, prav tako pa tudi za športne in rekreativne namene. Veliko prebivalcev
mesta nima informacij o tem, kje te poti potekajo in jih iz istega razloga tudi ne uporabljajo.
Prav tako je potrebno informirati kolesarje, jim približati uporabo kolesa kot vozila, ki lahko
nadomesti avtomobil, ter jim predstaviti prednosti uporabe kolesa (MOM, 2012).
Cilj projekta je bil, da se s pomočjo raznih oblik informiranja in obveščanja poveča uporabna
vrednost izvedenim investicijam na področju alternativnih prevozov (MOM, 2012).
V okviru projekta so bile izdelane informativne table z načrtom kolesarskih poti, ki se
nahajajo v centru mesta pri TIC-u, pri Pohorski vzpenjači ter na obrobju mesta na Šentiljski
cesti (avtobusna postaja nasproti Hoferja), zemljevid kolesarskih poti po mestu in okolici,
delavnice za občane ter brezplačna izposoja in servis koles ter voden kolesarski izlet po mestu
v okviru mednarodnih okoljskih dni. Potekala so predavanja na teme kot so kakovost zraka,
varstvo pred hrupom in trajnostna mobilnost, izpeljan je bil fotografski natečaj za otroke in
mladino z naslovom »V šolo s kolesom ali busom« ter brošura z izbranimi fotografijami,
potekale so novinarske konference, izdelan pa je bil tudi promocijski material (Maribor, 2012).
Ves čas trajanja projekta se je sodelovalo in izmenjevalo izkušnje s partnerskimi mesti v
projektu. Ob zaključku projekta se je potek triletnega dela in izvedene cilje predstavilo na
zaključni konferenci v Bukarešti (MOM, 2012).
· CITEAIR II
Maribor je v projekt CITEAIR II vstopil oktobra 2008 in z njim zaključil decembra 2011. Gre
za nadgradnjo projekta CITEAIR, ki je potekal v okviru programa INTERREG IIIC.
Namen projekta je pripraviti primere dobre prakse, jih testirati in uporabiti v partnerskih
mestih. Mesta sodelujoča v projektu so različno velika in ležijo na različnih geografskih
območjih, kar pomeni širšo uporabnost primerov dobre prakse (MOM, 2012).
Cilj projekta je bil razviti primere dobre prakse za tri področja (MOM, 2012):
- vrednotiti vpliv prometa na onesnaženost zraka – prometni indikator: s pripravo
prometnega indikatorja je možna primerjava vplivov prometa med različno velikimi
mesti,
- izdelati kataster emisiji v zrak vključno s CO2: za učinkovito izvajanje ukrepov za
zmanjšanje onesnaženosti zraka je potrebno poznati vire onesnaževanja in njihove
emisije v zrak, kar lahko dosežemo z izdelavo katastra. Med emisijami je tudi CO2, ki
je zelo pomemben za spremljanje podnebnih sprememb,
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izdelati model za napoved onesnaženosti zraka v mestu: z napovedjo onesnaženosti
zraka lahko skupine ljudi, na primer otroke in obolele, obvestimo, kdaj ni primerno, da
zapuščajo zaprte prostore in izvedemo ukrepe, ki bi takšno stanje preprečili. Modeli za
napoved onesnaženosti zraka so zelo kompleksni, zato bodo pripravljeni na treh
različnih nivojih, odvisno od potreb, razpoložljivih podatkov in izkušenj posameznih
mest.

V okviru projekta so se mesta, ki niso sodelovala v prvem projektu CITEAIR, priključila
mreži mest, ki prikazujejo podatke o stanju onesnaženosti zraka, v obliki indeksov
onesnaženosti, na spletni strani projekta. Pripravljeni sta bili dve mrežni delavnici in pa
delavnice za tematske skupine za izmenjavo izkušenj. Izdelana je bila brošura, časopis, članki
v strokovnih revijah in predstavitve na konferencah. Projekt se je predstavljal preko spletnih
strani. Pripravljene so bile tudi tri mednarodne konference. Mestna občina Maribor je v
projektu sodelovala pri testiranju in uporabi primerov dobre prakse za vsa tri področja (MOM,
2012).
· PMinter
V okviru Operativnega programa Slovenija – Avstrija 2007-2013 poteka projekt »Medregijski
vpliv ukrepov za varstvo zunanjega zraka pred onesnaževanjem z delci iz cestnega prometa in
malih kurišč v slovensko-avstrijskem obmejnem prostoru« s krajšim imenom PMinter.
Maribor je v projekt vstopil 1. 7. 2010, projekt pa je trajal do 30. 6. 2011 (MOM, 2012).
Cilj projekta je poiskati rešitve za izboljšanje kakovosti zraka v Mariboru oziroma celi
severovzhodni Sloveniji, v Celovcu oziroma spodnji avstrijski Koroški in na spodnjem
avstrijskem Štajerskem ter zmanjšati tveganje prebivalstva zaradi izpostavljenosti
onesnaženemu zraku (MOM, 2012).
V sklopu projekta so si zadali obravnavanje strokovnih vprašanj, kot so vir visokega deleža,
ki ga k onesnaženosti s PM10 prispeva ozadje, vpliv malih kurišč, zlasti zaradi emisij iz
kurilnih naprav na les, vpliv kakovosti zraka v ozkih ulicah, kjer so na obeh straneh
neprekinjene vrste zgradb, ter prispevek mednarodnega transporta (čezmejne emisije). S
projektom so želeli prikazati, kako bi lahko v naslednjem desetletju dosegli evropske cilje za
emisije PM10 in PM2,5. Kurjenje biomase ima sicer pozitiven učinek na bilanco toplogrednih
plinov, vendar pa negativno vpliva na kakovost zraka. Najpomembnejši cilj je izboljšati
kakovost zraka, kar pomeni zmanjšano tveganje za zdravje ljudi na obravnavanem območju
(MOM, 2012).
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4. VIZIJA IN CILJI TRAJNOSTNEGA PROMETNEGA MESTNEGA
NAČRTA
· Vizija
Vizija trajnostnega urejanja prometa v Mariboru mora predstavljati del celotne trajnostne
strategije mesta, ki temelji na kakovosti bivalnega okolja. Pomembno je spodbujati trajnostne
načine prevozov, saj le tako lahko zmanjšamo in omejimo stopnjo motoriziranosti in prometa
v mestu. Načrtovanje prometa v Mariboru in okolici mora biti vezano na obstoječe prometne
površine, s čimer se preprečuje dograjevanje novih. Glede na to, da je Maribor relativno
majhno mesto, je pomembno dati glavni poudarek nemotoriziranemu prometu, saj je večina
lokacij, predvsem v samem centru mesta dostopnih peš oziroma s kolesom. Prav tako večji
del mesta leži na ravnini, kar vsekakor predstavlja plus z vidika kolesarjenja. Smiselno bi bilo
vlaganje v železniški promet, saj bi s preusmeritvijo prometnih poti, ki se sedaj opravljajo z
osebnimi avtomobili na vlak, lahko pomembno zmanjšali gostoto prometa na mestnih
vpadnicah. Potrebno bi bilo prestrukturirati javni potniški promet, prilagoditi trase obstoječih
avtobusnih linij in povečati frekvenco voženj. Vpeljati bi morali različne ukrepe za
omejevanje cestnega motornega prometa.
Bistveno pri trajnostnem načrtovanju prometa je vključevanje vrednosti okoljskih virov in
prometnih stroškov v ceno prometa. Trajnostne oblike prometa bi morale biti temelj pri
izvajanju prometnih politik in planiranju razvojnih strategij. Zaračunavati bi bilo potrebno
dejanske stroške prometa vsem udeležencem, kar bi občutno dvignilo stroške lastništva
osebnega avtomobila, ljudje pa bi bili prisiljeni razmišljati o alternativnih možnostih prevoza.
Potrebno bi bilo prestrukturiranje JPP z namenom zagotoviti prebivalcem način prevoza, ki se
jim časovno in finančno izplača. Spodbujati bi bilo potrebno nemotorizirane oblike prometa,
torej hojo in kolesarjenje in poudarjati njun pomen s stroškovnega vidika kot tudi z vidika
dobre in hitre dostopnosti. Širjenje in razvoj mest bi moral potekati v smeri strnjene gradnje
stanovanjskih, poslovnih in trgovinskih objektov, kar bi zmanjšalo potrebe prebivalcev po
prevozu. Bistvenega pomena pri vpeljevanju trajnostne mobilnosti igra izobraževanje in
ozaveščanje ljudi o prednostih trajnostnega načina mobilnosti. Z vsebinami, ki se tičejo
trajnostnega prometa je potrebno seznaniti že otroke in mladino v vrtcih in šolah, saj je
pomembno, da že zgodaj začnejo razmišljati trajnostno in se zavedati, kakšen pomen ima to
za naš planet in vsakega posameznika.
Vizijo TMPN za mesto Maribor lahko postavimo v skladu z usmeritvami trajnostne
mobilnosti:
na podlagi TMPN bi Mestna občina Maribor prebivalcem, obiskovalcem in gospodarstvu
zagotovila kakovosten integriran prometni sistem, ki bi:
· povečal kakovost in privlačnost bivalnega okolja v mestu,
· omogočal fizično in cenovno dostopnost,
· deloval zanesljivo, učinkovito in varno,
· zadovoljeval potovalne potrebe različnih skupin prebivalcev in obiskovalcev Mestne
občine Maribor, predvsem najbolj ranljivih,
· izboljšal učinkovitost in stroškovno učinkovitost prevoza blaga in ljudi z
upoštevanjem eksternih stroškov,
· zagotavljal dostop do blaga in storitev brez uporabe osebnega motornega prometa,
· z omejenimi negativnimi okoljskimi vplivi bil prijazen lokalnemu in globalnemu
okolju,
· zagotavljal kvalitetno življenjsko okolje, z okoljskimi vplivi, ki bi bili nadzorovani v
skladu z normativi, ki se nanašajo na jakost hrupa in kakovost zraka.
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· Cilji
TMPN za Maribor teži k trajnostnemu načrtovanju in upravljanju prometa, zmanjšanju potreb
po prometu in posledično nižjim prometnim obremenitvam, s čimer bi vzpostavili čist, varen
in za vse uporabnike prijazen promet. Cilji morajo biti konkretno opredeljeni in merljivi, da
lahko preverimo, če so bili doseženi ali ne. Pomembno je, da so realni in jih lahko dosežemo
v natančno določenem času in z sredstvi, ki jih imamo na voljo. Promet mora biti pravičen za
vse udeležence prometa
Po Plevniku (2008, str. 80) lahko cilje za načrtovanje TMPN opredelimo v pet skupin:
socialni cilji, cilji na področju varnosti, okoljski cilji, cilji s področja dostopnosti ter cilji na
področju ekonomije. Pri oblikovanju ciljev za TMPN Maribora sem izvirala iz naštetih skupin
in v sklopu teh postavila konkretnejše cilje.
·

Socialni cilji:
- izboljšati dostopnost do šol, zdravstvenih in javnih ustanov,
- omogočiti pravično vključevanje v promet ljudem s posebnimi potrebami ter
invalidom.

·

Cilji na področju varnosti:
- izboljšati varnost vseh udeležencev prometa,
- zagotoviti prednost šibkejših udeležencev prometa pred močnejšimi,
- zagotoviti občutek osebne varnosti udeležencev prometa,
- zmanjšati negativen vpliv prometa na zdravje prebivalcev.

·

Okoljski cilji:
- ohranjati in vzpostavljati zelene površine v mestu,
- zmanjšati vpliv prometa na okolje,
- spodbujati večjo ozaveščenost o okoljskih problemih, ki jih povzroča promet.

·

Cilji s področja dostopnosti:
- izboljšati dostopnost do postajališč JPP,
- povečati število potovanj z JPP do izbranih ciljev,
- povečati število različnih možnosti potovanj,
- izboljšati informiranost ljudi o javnih potovanjih,
- zagotoviti pokrita sedišča na vseh avtobusnih postajališčih,
- povečati pogostost in zanesljivost storitev JPP.

·

Cilji s področja ekonomije:
- doseči spremembo pri izbiri načina prevoza iz zasebnega na javni promet,
- zmanjšanje števila nepotrebnih potovanj,
- izboljšati prometne tokove z omejevanjem dostopa do ključnih območij
pomembnih storitev in zmanjšati lociranje dejavnosti na obrobje,
- izboljšati učinkovitost in ekonomičnost prometa oseb in blaga.
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5. UKREPI
Pomembno je, da se ukrepi prilagodijo lokalnim razmeram in odgovarjajo na ključne
probleme ter prioritete, ki so določene s strani deležnikov v sodelovanju s prebivalci mesta, ki
ga TMPN obravnava (Plevnik in sod., 2008). Pri strategijah, s katerimi vzpostavljamo boljšo
mobilnost ločimo »trde« in »mehke« ukrepe. Med »trde« sodijo posegi v prometno
infrastrukturo, cenovno politiko in zakonodajo, med »mehke« pa ozaveščanje, informiranje in
komunikacija ter koordinacija in organizacija storite (Ožir, 2011).
Glavni poudarek pri trajnostnem načrtovanju prometa v Mariboru je povečanje števila pešcev,
kolesarjev in uporabnikov JPP na račun osebnega avtomobilskega prometa. Smiselno je, da se
na že obstoječi cestni infrastrukturi razvijajo trajnostne oblike prometa, kar bi zaustavilo
nadaljnjo širitev prometnih površin.
Ukrepi so postavljeni za posamezna področja prometa, za pešačenje, kolesarski, mirujoči,
osebni in javni promet. V Mariboru so si v Občinskem prostorskem mestnem načrtu zastavili,
da bi bili ukrepi izpolnjeni do konca leta 2013, s čimer bi se približali izpolnitvi zastavljenih
ciljev, kar pa vsekakor ne bo lahka naloga.
Cilji in ciljne vrednosti zapisani v nadaljevanju, temeljijo na Občinskem programu varstva
okolja za Maribor 2008-2013 (OPVO, 2008), ukrepi pa so izdelani na podlagi Trajnostnega
mestnega prometnega načrta za mesto Celje (Ožir, 2011).
Cilji, ciljne vrednosti ter ukrepi, ki so označene z * so dodane po moji lastni presoji, na
podlagi zaznanih potreb in možnosti, do katerih sem prišla z analizo stanja prometa v
Mariboru.

5.1.

Ukrepi na področju pešačenja

Pešačenje je ljudem domače, saj je hoja osnovna oblika gibanja. Zaradi njegove enostavnosti
niso potrebna velika začetna vlaganja pri povečanju dnevnega števila opravljenih poti s
pešačenjem. Velik pomen ima organizacija prometa, kjer imajo pešci prednost pred vozniki
osebnih avtomobilov ter zagotavljanje občutka varnosti pešcev kot udeležencev v prometu. V
nadaljevanju so predstavljeni cilji in ukrepi, s katerimi bi dosegli zastavljene cilje.
·

Cilji na področju pešačenja (OPVO, 2008):
- odpraviti ovire na peš poteh in širiti peš cone v mestih na račun zapiranja ulic za
motorni promet,
- vzpostavljati zelene pasove in klopi ob poteh za pešce*,
- omogočati boljšo mobilnost pešcev na semaforiziranih križiščih z optimizacijo
čakalnih časov glede na število prehodov pešcev,
- promovirati hojo kot zdravo obliko mobilnosti in privabljati ljudi k rednemu
pešačenju ter s tem zmanjšati odvisnost od osebnega avtomobila*,
- povečati varnost pešcev ter zmanjševati število prometnih nesreč, v katerih so
udeleženi*.

·

Ciljne vrednosti na področju pešačenja, ki naj bi bile dosežene do leta 2013 (OPVO,
2008):
- povečati delež pešačenja na 25 % vseh poti v mestu,
- odpravljati ovire na pločnikih, ki otežujejo prehod pešcem,
- premeščati kolesarske poti iz pločnikov na cestišča,
- razširiti prehode za pešce ter povečati njihovo vidljivost*,
- širiti območje za pešce v središču mesta,

46

Trajnostni mestni prometni načrt Mestne občine Maribor
-

Martina Herič

povečati delež ljudi, ki za premagovanje razdalje krajše od dveh kilometrov
uporabljajo kolo oziroma pešačijo za 50 %*.

V nadaljevanju so predstavljeni ukrepi za dosego zastavljenih ciljev. Pomembno je, da se z
vzgojo o trajnostni mobilnosti začne pri otrocih, ki še nimajo razvitih potovalnih navad. Zato
je potrebno, da izobraževanje in promocijo usmerimo prav v to ciljno skupino. Ljudi je
potrebno spodbujati k pešačenju in jim s pomočjo njim prijazne infrastrukture omogočati
varno vključevanje v promet.
Trajnostne ukrepe je smiselno umestiti v pet različnih skupin, in sicer vzgojo, spodbujanje
pešačenja, planske in strokovne ukrepe, varnost in socialno vključenost ter učinkovitost
predpisov (Ožir, 2011). Ukrepi so
·

vzgoja (Ožir, 2011):
- organizirati izobraževanja o prometni varnosti,
- uvesti »trajnostne razrede«, v katerih je še posebej poudarjen trajnostni način
življenja*,
- vpeljati teden trajnostne mobilnosti v šole, ko bi otroci za prevoz v šolo uporabljali
le trajnostne oblike prevoza,
- organizirati ekskurzije za otroke v kraje, kjer je dobro organiziran trajnostni
promet in jim predstaviti primere dobrih praks*,
- organizirati delavnice za otroke na temo trajnostne mobilnosti*.

·

spodbujanje pešačenja (Ožir, 2011):
- promovirati hojo kot zdrav način življenja v šolah in zdravstvenih ustanovah,
- nagrajevati zaposlene, ki v službo pridejo peš*,
- promovirati pešačenje s strani znanih osebnosti v medijih.

·

planerski in strokovni ukrepi (Ožir, 2011):
- širiti obstoječo mrežo pešpoti in zagotavljati dobro povezanost med različnimi
deli mesta,
- vzpostaviti območja umirjanja hitrosti (npr. 30 km/h) v središču mesta,
- vpeljati ukrepe za umirjanje hitrosti (ležeči policaji, omejitve hitrosti) v
središču mesta,
- zagotavljati varno prečkanje cest še posebej v bližini šol in drugih javnih
ustanov,
- umakniti ovire na pločnikih, ki otežujejo prehod pešcem*,
- »prebuditi« območja terciarnih storitev v središču mesta za zagotavljanje
oskrbe prebivalcev mestnega središča*.

·

varnost in socialna vključenost (Ožir, 2011):
- urediti signalizacijo v križiščih za zmanjšanje konfliktov med različnimi
udeleženci prometa,
- vse prehode čez cesto prilagoditi invalidom in otroškim vozičkom*,
- izboljšati cestne talne označbe in razsvetljavo,
- zagotoviti ustrezne cestne prehode in nadhode,
- vizualno in zvočno označiti prehode za pešce.

·

učinkovitost predpisov (Ožir, 2011):
- dosledno nadzorovati in sankcionirati vozila, ki so parkirana na pešpoteh,
- poostriti nadzor policistov v bližini šol in drugih javnih ustanov,
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poostriti kazni za voznike osebnih avtomobilov, ki vozijo pešcem nevarno*.

Ukrepi na področju kolesarskega prometa

Maribor je relativno majhno mesto, tako da so praktično vsi deli mesta od centra oddaljeni
manj kot 5 km. Izjemi sta le Tezno in Razvanje, ki sta zaradi razpršene poselitve nekoliko bolj
oddaljena od središča mesta. Vendar tudi ta dva predela mesta nista oddaljena več kot pol ure
vožnje, za vse ostale dele mesta Maribor pa bi lahko rekli, da so dosegljivi v času 20 minut.
Mesto ima zelo dobre možnosti za kolesarski promet, saj zaradi ravninske lege omogoča
nenaporno kolesarjenje.
·

Cilji na področju kolesarjenja (OPVO, 2008):
- zagotavljati privlačne kolesarske površine in širiti omrežje kolesarskih poti na
račun zapiranja ulic za motorni promet,
- vzpostavljati zelene pasove ob kolesarskih poteh*,
- omogočiti vožnjo kolesarjev v obeh smereh v enosmernih ulicah,
- promovirati kolesarjenje kot zdravo obliko mobilnosti in privabljati ljudi k
rednemu kolesarjenju, s čimer bi se zmanjšala odvisnost od osebnega avtomobila,
- postaviti parkirišča in varovalne prostore za hrambo koles,
- povečati varnosti kolesarjev ter zmanjšati število prometnih nesreč, v katerih so
udeleženi*,
- smiselno povezati mrežo kolesarskih stez in poti in jih ustrezno označiti*.

·

Ciljne vrednosti na področju kolesarjenja, ki naj bi bile dosežene do leta 2013 (OPVO,
2008):
- povečati deleža kolesarjenja na 25 % vseh poti v mestu,
- povečati število javnih koles za izposojo* in zagotoviti njihovo brezplačno
uporabo v mestu,
- predstavljati prednosti kolesarjenja v medijih in na javnih mestih,
- dopolnjevati kolesarske povezav in širitve omrežja,
- zagotoviti več parkirnih mest za kolesa od števila parkirišč za osebne avtomobile*.

Tako kot pri pešačenju je tudi za kolesarjenje pomembno, da se z vzgojo o trajnostni
mobilnosti začne že pri otrocih. Ljudem je potrebno predstaviti prednosti uporabe kolesa v
mestih, hkrati pa zagotoviti varno in udobno uporabo kolesarske infrastrukture. V
nadaljevanju so podani ukrepi za doseganje ciljnih vrednosti na področju kolesarjenja.
·

Vzgoja (Ožir, 2011):
- organizirati kolesarske športne dni v šolah,
- izvajati tečaje varnega kolesarjenja za otroke,
- spodbujati starše, da otrokom omogočijo potovanje v šolo s kolesom*,
- izvajati prometno vzgojo v šolah in vrtcih,
- spodbujati starše, da poti po mestu skupaj z otroci opravljajo s kolesi in jim s
tem dajejo vzor*.

·

Spodbujanje kolesarjenja (Ožir, 2011):
- povezati omrežje kolesarskih poti in umakniti ovire moteče za kolesarje.
- promoviranje kolesarjenja v šolah, javnih ustanovah in s pomočjo znanih
Mariborčanov,
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nuditi večjo izbiro izposoje koles ter zagotoviti avtomatske izposojevalnice
koles,
računati ogljični prihranek zaradi vožnje s kolesom,
postaviti varovano kolesarnico na železniški postaji*,
uvajati možnost prevoza koles z JPP,
zagotoviti popravljalnice koles,
nagraditi zaposlene, ki v službo prihajajo s kolesom*.

·

Planerski in strokovni ukrepi (Ožir, 2011):
- načrtovati kakovostno kolesarsko infrastrukturo,
- postaviti varno kolesarnico za hranjenje koles na železniški postaji in
kolesarska parkirišča na postajališčih,
- povezati kolesarske steze med sabo ter z ostalimi cestami in potmi*,
- zagotoviti boljšo dostopnost kolesarjem in vzpostaviti ukrepe, ki bi jim
krajšali potovalne čase (kolesarjem prijazno umirjanje prometa, ustrezno
urejene kolesarske poti …),
- urediti parkirišča za kolesarje in možnost izposoje koles na večjih parkiriščih,
pred trgovskimi centri, izobraževalnimi ustanovami in ostalimi javnimi
zgradbami*,
- posodobiti stara in nepraktična stojala za kolesa z novimi, varnimi in
praktičnimi »narobe U« stojali za kolesa*.

·

Varnost (Ožir, 2011):
- vzpostaviti varne kolesarske steze, ki bodo dobro vidne in pregledne,
- v celotnem območju ožjega mestnega središča uvesti območje umirjenega
prometa z omejitvijo 30 km/h*.

·

Učinkovitost predpisov (Ožir, 2011):
- dosledno sankcioniranje vozil, ki so parkirana na kolesarskih površinah,
- informiranje kolesarjev o cestno prometnih predpisih za kolesarje*.

5.3.

Ukrepi na področju osebnega prometa

TMPN teži k uvajanju ukrepov, ki zmanjšujejo število potovanj z osebnimi avtomobili. Kot
alternativo ponuja trajnostne načine prevoza, ki vplivajo na zmanjšanje povpraševanja po
potovanjih z osebnimi avtomobili. Posebej problematična so kratka potovanja znotraj mesta,
zato je potrebno ljudem ponuditi kvalitetne alternativne možnosti potovanj.
·

Cilji na področju osebnega prometa (OPVO, 2008):
- vzpostaviti sistem »Park & Ride« z brezplačnimi parkirišči,
- omejevati hitrost vožnje v mestnem središču in s tem zagotoviti večjo varnost
kolesarjev in pešcev*,
- zagotoviti prednost vozilom javnega prometa, kolesarjem in pešcem v središču
mesta,
- zmanjševati obseg uporabe osebnih motornih vozil*.

·

Ciljne vrednosti na področju osebnega prometa, ki naj bi bile dosežene do leta 2013
(OPVO, 2008):
- zmanjšati delež uporabe osebnih avtomobilov na 25 % vseh poti v mestu,
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zmanjšati število prometnih nesreč s poškodovanimi ali umrlimi vozniki za
polovico*,
postopno zmanjšati število parkirnih mest v središču mesta (2 % letno),
zmanjšati število poti, krajših od treh kilometrov, ki jih ljudje opravijo z osebnim
avtomobilom za polovico in jih zamenjati s kolesarjenjem ali hojo*.

Zmanjšanje osebnega motoriziranega prometa ni možno brez zagotovitve alternativnega
načina prevoza. Bistven pomen pri tem imajo kakovosten javni promet ter ustrezno urejene
površine za kolesarje in pešce. V nadaljevanju so predstavljeni ukrepi za zmanjšanje števila
potovanj z osebnimi avtomobili.
·

Vzgoja (Ožir, 2011):
- seznanjati ljudi z negativnimi učinki avtomobilskega prevoza in predstavljati
prednosti alternativnih oblik prevoza,
- predstavljati alternativne oblike prevoza in njihove prednosti otrokom in
mladostnikom v šolah*,
- prepričevati ljudi, da se jim potovanja z osebnim avtomobilom na kratke
razdalje ekonomsko in časovno ne izplačajo*.

·

Planerski in strokovni ukrepi (Ožir, 2011):
- zapreti ožje mestno središče za motorni promet*,
- prilagoditi križišča in ceste tako, da imajo prednost alternativne oblike prometa,
- jasno postaviti smerokaze da se zmanjša število nepotrebnih potovanj,
- uvajati sistem »Park & Ride« na robu mesta*,
- namestiti table z odštevanjem časa na vsa semaforizirana križišča*,
- zagotoviti večjo efektivnost policije in namestit kamere na kritična mesta za
lažji nadzor prometa*.

·

Varnost (Ožir, 2011):
- omejevati hitrost v bližini šol in stanovanjskih sosesk,
- postaviti ovire, ki zmanjšujejo hitrost vožnje po mestu (»ležeči policaji«,
tlakovani in dvignjeni prehodi za pešce)*.

·

Učinkovitost predpisov (Ožir, 2011):
- uvajati redne policijske kontrole,
- uvajati plačilo za uporabo osebnega avtomobila v središču mesta*,
- uvajati nadzor s kamerami na kritičnih mestih.

5.4.

Ukrepi na področju mirujočega prometa

Tako kot v ostalih slovenskih mestih tudi v Mariboru parkirne površine porabljajo velik del
mestnega prostora. Takšen prometni sistem v središče mesta privablja veliko število osebnih
avtomobilov, kar bi bilo možno preprečiti z urejenimi parkirišči na robu mesta, ki bila s
središčem povezana z linijami JPP in kolesarskimi potmi.
·

Cilji na področju mirujočega prometa (OPVO, 2008):
- omejiti potovanja v središče mesta z osebnim avtomobilom in s tem zmanjšati
uporabo parkirnih mest*,
- zmanjšati število parkirnih mest,
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spodbujati udeležence k uporabi najprimernejšega prevoznega sredstva glede na
smer in dolžino potovanja ter s tem zmanjšat odvisnost od vožnje z avtomobilom v
središče mesta*,
zagotoviti zadostno število parkirnih mest za invalide.

Ciljne vrednosti na področju osebnega prometa, ki naj bi bile dosežene do leta 2013
(OPVO, 2008):
- zmanjšati število parkirnih mest v središču mesta (2 % letno),
- povečati uporabo in kapacitete parkirnih mest na obrobju mesta, ter vzpostaviti
sistem Park & Ride.

Mirujoč promet je velik porabnik prostora v Mariboru. V nadaljevanju so predstavljeni ukrepi
za zmanjšanje kapacitet parkirišč v središču mesta.
·

Planerski in strokovni ukrepi (Ožir, 2011):
- povišati parkirnino v mestnem središču,
- v mestnem središču zagotoviti le parkirna mesta za kratkotrajno parkiranje,
tista za dolgotrajno pa temu primerno obračunati,
- spodbujati prestopanje med različnimi oblikami prevoznih sredstev, predvsem
vožnje z vlakom, avtobusom in kolesarjenjem*,
- vzpostaviti sistem »Park & Ride«
- minimiziranje števila parkirnih mest v mestnem središču in namesto tega
zagotavljati kakovostne površine za kolesarje in pešce*.

·

Socialna vključenost (Ožir, 2011):
- zagotoviti zadostno število parkirnih mest za invalide,
- dosledno nadzorovati parkiranje na invalidom namenjenih mestih,
- zagotoviti brezplačno parkiranje za invalide.

·

Učinkovitost predpisov (Ožir, 2011):
- Dosledno nadzorovati parkiranje avtomobilov na neoznačenih mestih in
prekoračitev dovoljenega časa.

5.5.

Ukrepi na področju javnega prometa

Dobro organiziran javni potniški promet mora nuditi alternativo osebnemu motoriziranemu
prometu. V Mariboru bi bila potrebna posodobitev JPP, spremeniti bi morali trase linij in
povečati frekvenco voženj.
·

Cilji na področju javnega prometa (OPVO, 2008):
- zagotoviti kakovosten javni potniški promet z večjo frekvenco voženj in boljšo
dostopnostjo do postajališč,
- zagotoviti dobro informiranost o voznih redih in prihodih avtobusov na
postajališčih*,
- spodbujati zaposlene k rabi JPP za prevoz na delo*,
- prilagoditi linije JPP novim stanovanjskim soseskam*.

·

Ciljne vrednosti na področju javnega prometa, ki naj bi bile dosežene do leta 2013
(OPVO, 2008):
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povečanje deleža JPP na 25 % vseh poti v mestu,
povečati kakovost JPP z večjo frekvenco voženj, boljšo dostopnostjo do postajališč
in modernejšimi vozili,
povečati število uporabnikov javnega potniškega prometa za 40 %*,
povečati število šolarjev, ki se vozijo v šolo z javnim prometom za 15 %*,
izboljšati mobilnosti vozil JPP s prilagajanjem cestne infrastrukture (talna
signalizacija, uvajati dodaten vozni pasu za JPP na novih cestah in rekonstrukcijah,
uvajati »pametno« svetlobne signalizacije).

V nadaljevanju so predstavljeni ukrepi, s kateri bi lahko dosegli zastavljene cilje.
·

Informiranje (Ožir, 2011):
- na spletni strani objaviti pregledne vozne rede in točne cene vozovnic,
- objaviti pregledne vozne rede in shemo linij na vseh avtobusnih postajah*,
- avtobusne postaje opremiti z elektronskimi tablami, ki napovedujejo prihode
avtobusov,
- uporabnikom zagotoviti brezplačne vozne rede za boljšo informiranost*,
- uvesti enotno vozovnico za vse oblike javnega prevoza v mestu in okolici*.

·

Preureditev postajališč (Ožir, 2011):
- zagotoviti sedišča, streho in razsvetljavo na vseh postajališčih*,
- omogočiti dostop invalidom,
- možnost parkiranja koles na avtobusnih postajah,
- zagotoviti ločenost avtobusne postaje od kolesarske steze*.

·

Izboljšanje kakovosti omrežja JPP (Ožir, 2011):
- izboljšati usklajenost voznih redov mestnih avtobusov zaradi lažjega
prestopanja*,
- izboljšati boljšo pokritost s prevozi znotraj mesta in povezave med različnimi
deli mesta*,
- urediti mesta za prodajo vozovnic*,
- vzpostavitev sistema »Park & Ride«,
- vzpostaviti varovano kolesarnico na glavni avtobusni postaji*.

·

Zagotovitev ustreznih avtobusov:
- posodobiti vozni park*,
- uvesti okolju prijazen vozni park*,
- ustrezno opremiti vozila, da bodo primerni za invalide in starše z otroškimi
vozički*.

V mestih z majhnim številom prebivalcev (nekaj 10.000) je smiseln le razvoj avtobusnega
prevoza, ki pa ne zahteva velikih investicijskih stroškov v primerjavi s tramvajskim ali
podzemnim sistemom. Avtobusni sistem se lahko enostavno dopolnjuje glede na potrebe
urbanizma s podaljšanjem linij (Krajnc, 2009).
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6. ZAKLJUČEK
V zadnjem času se vse več mest v razvitem svetu odloča za trajnostno načrtovanje prometa.
Delež osebnih avtomobilov je narasel do te stopnje, da so mesta dobesedno preplavljena s
pločevino, avtomobili zavzemajo preveč prostora in odvzemajo prostor sredstvom javnega
prometa, pešcem ter kolesarjem. Mesta potrebujejo dolgoročne rešitve za oblikovanje
učinkovitega prometnega sistema, za katere je potrebno sodelovanje vseh sektorjev, ki so
kakorkoli povezani s prometom. Trajnostna mobilnost zagotavlja učinkovite in enakopravne
možnosti za vse udeležence v prometu in vsakomur zagotavlja, da zadovolji svoje potrebe po
premikanju. Prometne politike morajo težiti k zadovoljitvi potreb ljudi po mobilnosti, hkrati
pa zmanjšati promet. Spodbujajo se vsi ukrepi, ki zmanjšujejo individualno uporabo osebnega
avtomobila, kar je družbeno najmanj zaželena oblika mobilnosti. K doseganju ciljev
trajnostne mobilnosti lahko pripomorejo strateški ukrepi prostorskega načrtovanja, kot so
ukrepi na cestni infrastrukturi, prav tako pa tudi operativni ukrepi, kot je na primer čistost
avtobusov in postajališč. Nastati mora v dogovoru z vsemi pristojnimi oblastmi in civilno
družbo, vključevati pa mora konkretne in uresničljive cilje. Trajnostni mestni prometni načrt
je v sklopu Tematske strategije o urbanem okolju leta 2006 potrdil Evropski parlament.
TMPN za Maribor je izdelan na podlagi analize obstoječega stanja prometa v mestu,
temeljnih elementov mesta ter vseh priložnosti, ki jih mesto ima, a jih še ne izkorišča. Analiza
je bila narejena z namenom prikazati realno sliko trenutnega stanja mobilnosti v mestu.
Prikazane so bile potovalne navade ljudi ter starostna struktura prebivalstva, kar pomembno
vpliva na izbiro prometnega sredstva za potovanje. Ugotovljeno je bilo, da večina ljudi za pot
v službo uporablja osebni avtomobil, čeprav živijo le nekaj kilometrov stran in bi se jim
vožnja z avtobusom ali kolesom časovno in finančno izplačala. Opaziti je, da vendarle vse več
ljudi za svoje vsakodnevne opravke znotraj mesta uporablja kolo.
Na podlagi analize stanja je bila oblikovana vizija in cilji za oblikovanje kvalitetnega
prometnega sistema. Na podlagi vizije in ciljev so bili oblikovani sklopi ukrepov, ki
podrobneje obravnavajo področja prometa in sicer pešačenje, kolesarjenje, osebni motoriziran
promet, mirujoči promet ter javni potniški promet. Za vsako področje so bili oblikovani jasni
cilji in ciljne vrednosti, ki naj bi bili doseženi do leta 2013. Največ potenciala za razvoj ima v
Mariboru pešačenje z zaprtjem ožjega mestnega središča za promet, kolesarski promet z
ureditvijo povezanega omrežja kolesarskih stez ter avtobusni javni potniški promet, ki je
trenutno potnikom precej neprijazen. Ciljne vrednosti uporabe različnih prometnih načinov v
Mariboru so razdeljene na četrtine, kar pomeni, da bi se 25 % poti opravilo z avtomobilom,
ter po 25% peš, s kolesom in sredstvi javnega potniškega prometa.
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7. SUMMARY
Nowadays, there is an increasing number of cities in the developed world with sustainable
transport planning. The number of cars in city centers has grown very fast and cars are taking
to much space, so there is not enough space for public transport, pedestrians and cyclists.
Cities need long term solution to create an effective trafic sistem. All sectors which are
somehow connected with transport have to be involved in transport planning. Sustainable
mobility provides effective and equal opportunities for all users and guarantees everyone to
satisfy their needs for movement. Transport policy have to satisfy everyone needs for
movement and reduce the trafic at the same time. All the measures which reduce individual
car use are prefered.
Strategic planning measures such as those on road infrastructure and operational measures
such as clean buses and bus stops can also help to achieve goals of sustainable mobility.
Transport planing has to be created in cooperation with relevant authoriries and civil society
and it has to include specific and realistic goals. The document of sustainable urban transport
plan was ratified by the European Parliament in 2006 as a part of Thematic strategy of the
urban environment.
Sustainable urban transport plan is based of the current situation of traffic in the town and
includes all ideas and options available to Maribor in the area of transport, but which have yet
to be exploited to their fullest potential. The analysis have shown the real picture of current
situation of mobility in the town. Travel behaviour of people are connected with age structure
of population because it impact on the choice of transportation for the trip. It has been found
that most of the people use the car for traveling to work, even though they live only a few
kilometres away and it would be less expensive and shorter to travel with public bus or with
bycicle. But anyway, there is more and more people using bicycle for they daily errands
within the town.
Base on the analysis of the current trafic situation the vision and aims fot the creation of high
quality transport system were made. After that set of measures was created, which bring
solutions to different areas of transport such ass walking, cycling, individual motorized
transport , stationary trafic and public transport. For each area have been designed clear aims
and target value, to be achieved by 2013. Walking has the maximum potential for the
developement in Maribor. To realize that the motorized traffic in inner city center must be
removed. There is also many possibilities for bicycle traffic which can be solved with
connected network of bicycle lines. Curently, public bus transport is not really user friendly in
the moment, but it could be improoved. The target value of the use of various transport
modes in Maribor are divided into quarters, which means that the 25% of travel in the town
would be done by car, and 25% by walking, ciclyng and public transport.
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