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PROSTORSKO NAČRTOVANJE IN TRAJNOSTNA MOBILNOST NA PRIMERU
NOVEGA UPRAVNEGA SREDIŠČA »CUKRARNA«
Izvleček:
Diplomsko delo obravnava povezavo med prostorskim načrtovanjem in trajnostno
mobilnostjo na primeru novega upravnega središča Cukrarna v Ljubljani. Na osnovi domače
in tuje literature najprej predstavi teoretična izhodišča tovrstne povezave ter ugotavlja na
kakšne načine lahko s prostorskim načrtovanjem vplivamo na trajnostno mobilnost. Analizira
tudi stanje integracijskega načrtovanja v Sloveniji in še posebej v Ljubljani. V teoretičnem
delu se izkaže, da je vpliv prostorskega načrtovanja na trajnostno mobilnost ob pravilnem
pristopu pomemben. S to predpostavko diplomsko delo predstavi ukrep upravljanja
mobilnosti - mobilnostni načrt za novogradnjo upravnega centra na mestu Cukrarne v
Ljubljani, ki je prvi tovrstni pristop v Sloveniji. Vključuje predloge in smernice za projektante
in investitorje z namenom, da se že v načrtovalski fazi dostopnost vključuje kot pomemben
dejavnik obratovanja objekta in da se ne bi ponovila slaba praksa drugih novogradenj, pri
katerih je promet obravnavan kot postranski dejavnik. Tovrstni objekti se posledično
spopadajo z vrsto negativnih vplivov, tako na okolje kot na družbo.
KLJUČNE BESEDE: prostorsko načrtovanje, trajnostna mobilnost, upravljanje mobilnosti,
mobilnostni načrt, Ljubljana, upravno središče Cukrarna

SPATIAL PLANNING AND SUSTAINABLE MOBILITY ON A CASE OF A NEW
PUBLIC SERVICE CENTER »CUKRARNA«
Abstract:
The B.A. paper deals with the issue of spatial planning and sustainable mobility on the case of
a new public service center »Cukrarna« in Ljubljana. Based on a literature it presents
theoretical basis of links between them and different approaches of how spatial planning can
impact sustainable development. It analyses the state of art of integrated planning in Slovenia
with a special focus on Ljubljana. In the theoretical part of the assignment it is proved that if
the right approach is considered impact of spatial planning on sustainable mobility can be
great. With this assumption the mobility plan as a mobility management measure for the new
development - public service center Cukrarna in Ljubljana - is presented. It is the first
approach of its kind in Slovenia and contains guidelines and recommendations for investors
and planners with an aim to consider accessibility as an important factor of operation of a new
development already in the planning phase and to avoid repeating bad practice examples in
which transport is considered as a side factor which consequently leads into negative impacts
on both, environment and society.
KEY WORDS: spatial planning, sustainable mobility, mobility management, mobility plan,
Ljubljana, Cukrarna public service center
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1. UVOD
V Strategiji razvoja Slovenije je med temeljnimi cilji razvoja zapisano: »medgeneracijski in
sonaravni razvojni cilj je uveljavljanje načela trajnosti kot temeljnega kakovostnega merila na
vseh področjih razvoja ...« (Strategija razvoja Slovenije, 2005). Koncept trajnostnega razvoja
dobiva vse več podpornikov in zanimanja, izhaja pa iz skrbi za okolje, socialno enakost in
gospodarsko vitalnost. Tudi načrtovanje trajnostnega prometa kot poglavitnega dela
trajnostnega razvoja poskuša upoštevati vse tri vidike – okoljskega, socialnega in
gospodarskega – ter se navezuje na dostopnost in mobilnost (Deakin, 2003). V razvitih
državah je posebna pozornost namenjena trajnosti sedanje in prihodnje rabe tal in prometnih
vzorcev. To odraža tako vplive vzorcev prometa na okolje kot tudi kompleksne interakcije
med prometom, rabo prostora in sistemom dejavnosti (Deakin, 2003).
Obstaja tesna soodvisnost med stopnjo mobilnosti in velikostjo družbenega razvoja,
soodvisnost je obojestranska. Znižanje stopnje mobilnosti vedno spremlja tudi zmanjšanje
družbenega proizvoda, nedostopnost in propadanje mesta. Zato je cvetoči razvoj mesta
pogojen tudi z mobilnostjo prebivalcev (Guzelj, 1994). Mestom v Evropi je bila do konca
prejšnjega stoletja ne glede na prometno politiko skupna rast mobilnosti in razprševanje
dejavnosti. Decentralizaciji stanovanj in dejavnosti je posledično sledila dodatna rast
mobilnosti. Ločevanje stanovanj, delovnih mest in storitev je pospeševalo zgoščevanje
dejavnosti v nekaj velikih kompleksov, navadno zunaj mestnega središča, na lokacijah, težko
dostopnih z javnim potniškim prometom in z drugimi nemotoriziranimi oblikami prometa.
Vse to je pripeljalo do velike rasti individualnega motornega prometa (Plevnik, 1997).
Osebna motorna vozila predstavljajo učinkovit način gibanja ljudi z ene lokacije na drugo,
vendar obstaja meja do katere je cestna infrastruktura to sposobna zagotavljati. Dosegli smo
točko, na kateri več vozil pomeni manjšo mobilnost (Buckley, 1997, v: Koželj, 2005).
»Promet je že nekaj desetletij eden najbolj perečih problemov mnogih evropskih mest. Z
razmahom motorizacije se je prelevil iz spodbujevalca razvoja mest v svoje nasprotje – vse
bolj ovira tako razvoj mest kot mobilnost prebivalcev« (Plevnik, 1997, v: Koželj, 2005).
Negativni geografski učinki prometnega obremenjevanja so vsakodnevni zastoji na
vpadnicah, mirujoči promet, ki zaseda ogromno površin, dnevno presežene koncentracije
onesnaževal, obremenjevanje s hrupom, številni neprijazni odseki za kolesarje in pešce ter
družbena zapostavljenost skupin, ki nimajo avtomobila (Slovenija se duši v prometu, 2010).
Povečana potreba po mobilnosti je v sodobnih družbah ustvarila situacijo, v kateri so mnogi
prometni sistemi preobremenjeni. Premoč osebnih avtomobilov kot enega izmed načinov
prometa v večini mest je dokaz nezmožnosti, da bi to situacijo spremenili (Upravljanje in
brzdanje mestnega prometa, 2003, v: Koželj, 2010).
Na podlagi negativnih trendov razvoja v prometu se je leta 2005 Evropska komisija odločila,
da pri obravnavi okolja v urbanih območjih nameni posebno pozornost mestnemu prometu. V
praksi se večina mest v Evropski uniji sooča s prometnimi težavami, čeprav se seveda
razlikujejo glede na akutnost problematike, razvitosti institucij in razpoložljivosti sredstev in
ukrepov. Skupne težave mest na področju upravljanja prometa v Evropski uniji so med
drugim:
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·

·

pomanjkanje interdisciplinarnega razmišljanja in razumevanja med sektorji (promet,
urbanizem, okolje, gospodarstvo, izobraževanje...) ter poglabljanje sektorskega
načrtovanja;
nesodelovanje sosednjih administrativnih enot in načrtovalskih ravni (Plevnik in ost.,
2008).

Nov pristop k upravljanju prometa predstavlja proces usmerjanja in prilagajanja uporabe
obstoječega cestnega sistema brez iskanja rešitev v gradnji novih cest. Nove rešitve prometa
morajo doprinesti k varnejšemu, čistejšemu in bolj učinkovitemu prometu, z zmanjšanjem
tveganih situacij, boljšim nadzorom nad potencialno nevarnimi situacijami, zmanjšanjem
okoljskega onesnaževanja, pomagati morajo uporabnikom, da se izognejo zastojem in
nepotrebnim vožnjam, doseči morajo dodatne zmožnosti obstoječe infrastrukture in
vzpodbujati uporabo bolj trajnostnih prometnih načinov (Upravljanje in brzdanje mestnega
prometa, 2003, v: Koželj, 2010).
Največja pomanjkljivost mestnega prometnega načrtovanja je pomanjkanje koordinacije med
sektorji in organizacijami, ki bi segala preko integracije prevoznih sredstev. Odpravljanje teh
pomanjkljivosti je eden največjih izzivov in hkrati tudi glavno polje inovacij in izboljšav
(Wolfram, Bührmann, 2007). Med strategijami, ki povečujejo trajnostni promet (upravljanje
zahtev in delovanja, cenovne politike, tehnološke izboljšave vozil, čistejša goriva itd), je tudi
integracija prostorskega načrtovanja in prometa (Deakin, 2003).
V tej diplomskem delu nas zanima slednji vidik. Zanima nas, kakšno vlogo ima prostorsko
načrtovanje v doseganju trajnostne mobilnosti, kolikšna je njegova moč in kako lahko to
uporabimo v praksi, še posebej na primeru prenove Cukrarne. Pričujoče diplomsko delo je
nastalo v okviru evropskega projekta Civitas Elan, v katerem bo Urbanistični inštitut
Republike Slovenije izdelal mobilnostni načrt za novo upravno središče Cukrarna.

1.1NAMEN
Namen diplomskega dela je predstaviti potenciale doseganja trajnostnega prometa in
mobilnosti v prostorskem načrtovanju, pri čemer se osredotočamo na pristop upravljanja
mobilnosti. Namen je v obliki mobilnostnega načrta izdelati načrtovalske smernice za
doseganje trajnostne mobilnosti na primeru prenove Cukrarne v upravno središče.

1.2 CILJI
Cilji diplomskega dela so:
-

-

opredeliti temeljne pojme prostorskega načrtovanja in trajnostne mobilnosti,
ugotoviti in opredeliti prepletanje prostorskega načrtovanja in prometa ter upravljanja
mobilnosti,
predstaviti možne ukrepe prostorskega načrtovanja za doseganje trajnostne mobilnosti,
predstaviti prostorsko zakonodajo in dosedanjo prakso glede integracije prostorskega
načrtovanja in upravljanja mobilnosti v Sloveniji ter jo primerjati z evropskimi
državami,
predstaviti smer razvoja prometa v Ljubljani, njegove probleme ter prostorsko
načrtovalsko prakso na prometnem področju,
3

-

na konkretnih primerih prikazati učinke (ne)prepletanja prostorskega načrtovanja v
tujini in Sloveniji,
izdelati mobilnosti načrt za upravno središče »Cukrarna« ter predstaviti novo upravno
središče, učinke novogradnje na promet, lokacijo in trenutno stanje dostopnosti,
izdelati smernice za doseganje trajnostne mobilnosti s poudarkom na kolesarskih
parkiriščih.

1.3 HIPOTEZE
Ker podatki kažejo, da se »razvoj prometa v Sloveniji odmika od načela trajnostnega razvoja«
(Plevnik in ost., 2006, str. 9), je prva hipoteza (H1) ta, da prostorsko načrtovanje v Sloveniji
ne sledi dovolj načelom trajnostne mobilnosti.
Druga hipoteza (H2) pa je, da tudi pri načrtovanju Cukrarne do sedaj niso bila upoštevana
načela trajnostne mobilnosti in da obstaja veliko potencialov, da jo dosežemo s pravilnim
načrtovanjem.

1.4 STRUKTURA DIPLOMSKEGA DELA
Struktura diplomskega dela je zasnovana tako, da postopoma vodi k potrjevanju
predpostavljenih hipotez. Diplomsko delo je vsebinsko sestavljeno iz dveh, pomembno
povezanih sestavnih delov – teoretičnega in empiričnega. Uvodnemu poglavju sledi sklop
teoretičnih izhodišč, kjer smo opredelili osnovne značilnosti in povezave v prostorskem
načrtovanju in trajnostnem prometu. V tretjem poglavju se osredotočimo na upravljanje
mobilnosti, kot enega izmed najbolj aktualnih pristopov k integraciji prostorskega načrtovanja
in trajnostne mobilnosti. Sledi poglavje, kjer je poudarek na stanju v Sloveniji, primerjavi z
evropskimi državami in kjer želimo ugotoviti, kje so potenciali za boljšo aplikacijo
prostorskega načrtovanja v namen doseganja trajnostnega prometa. V petem poglavju
predstavljamo stanje in priložnosti v Ljubljani, ker je to širše geografsko območje objekta, ki
ga obravnavamo v empiričnem delu. Zadnje poglavje v analitičnem delu se nanaša na primera
dobre in slabe prakse.
Empirični del je zastavljen kot izdelava mobilnostnega načrta oziroma priprava smernic in
ukrepov za novo upravno središče Cukrarna, ki naj bi se v optimalnem scenariju upoštevale
že v načrtovalski fazi. Osnovan je na tujih priročnikih in tujih mobilnostnih načrtih, vendar pa
je prirejen za to specifično lokacijo.
V zadnjem poglavju predstavljamo sklepe in zaključke diplomskega dela, preveritev hipotez
ter predlagane rešitve.

1.5 METODOLOGIJA
Diplomsko delo je vsebinsko sestavljeno iz dveh, pomembno povezanih sestavnih delov –
teoretičnega in empiričnega in služi preverjanju hipotez. Raziskovalni pristop lahko označimo
kot deduktivnega. Za izdelavo diplomskega dela smo se poslužili predvsem kabinetnega dela.
V prvem koraku je obsegalo pregled dosedanje literature in raziskav. Primarni cilj je bil iz
literature pridobiti temeljne teoretske podlage o povezavi med prostorskim načrtovanjem in
trajnostnim prometom ter glavna spoznanja o načelih, ki utrjujejo njuno integracijo. V
poglavju o stanju v Sloveniji smo za primerjavo z evropskimi državami uporabili primerjalno
analizo. V empiričnem delu smo se poslužili terenskega dela za ogled lokacije. Poleg tega
smo se v veliki meri opirali na priporočila tujih priročnikov. Za dosego boljših rezultatov smo
se sestali tako z naročnikom projekta kot tudi s projektanti.
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1.6 PREGLED LITERATURE
Eden od poglavitnih projektov Evropske unije (v nadaljevanju EU) na temo intergracije
prostorskega načrtovanja in prometa je bil TRANSLAND – Integration of Transport and Land
Use Planning (1999). Ta raziskovalni projekt se je ukvarjal z inovativnimi politikami in
prihodnjimi raziskovalnimi temami na področju integracije prometnega in prostorskega
načrtovanja. Evropska komisija je izdala publikacijo Achieving integration between transport
and land use (2006), Victoria Transport Policy Institute iz Kanade pa članek Land use impacts
on transportation.
Poleg tega se bomo pri pisanju dela opirali tudi na članke dr. Aljaža Plevnika, ki se že vrsto
let na Urbanističnem inštitutu Republike Slovenije (v nadaljevanju UIRS) ukvarja s
trajnostnim prometom in prostorskim načrtovanjem. Poglavitni med njimi je Pomen
integracije urbanističnega in prometnega načrtovanja (1997).
Glavni projekt, ki se je navezoval na upravljanje mobilnosti in prostorsko načrtovanje, je bil
»MaxLupo«, ki je bil razvit v projektu Max – Uspešne prometno ozaveščevalne kampanje in
strategije upravljanja mobilnosti in sicer v delu »Integracija upravljanja mobilnosti in
prostorskega načrtovanja«. MaxLupo nudi primere smernice za boljšo integracijo trajnostnega
prometa in upravljanja mobilnosti s prostorskim načrtovanjem. Projekt MaxLupo je potekal
med leti 2006 in 2009 in je bil največji raziskovalni projekt o upravljanju mobilnosti v 6.
okvirnem programu EU. V projektu je sodelovalo 28 partnerjev, med drugim tudi slovenska
Univerza v Mariboru. Na temo upravljanja mobilnosti so raziskovali področja kakovostnega
upravljanja, kampanj, vrednotenja, modeliranja in prostorskega načrtovanja. Veliko dela je
bilo navezanega na Evropsko platformo na Upravljanju mobilnosti (European Platform on
Mobility Management (EPOMM)) (Synergo, ENU, 2009).
Na temo trajnostnega prometa je bilo izdelanih več diplomskih del na Oddelku za geografijo,
med drugim Trajnostni mestni prometni načrti. Primerjava pristopa EU in Nove Gorice (Maša
Majkič, 2007), Trajnostni mestni prometni načrt za mesto Celje (Ožir, 2011), v veliko pomoč
pa je bilo tudi diplomsko delo Vrednotenje linijskega prometa v Mestni občini Ljubljana
(Koželj, 2005) in Prostori potrošnje in analiza dostav blaga v ožjem mestnem središču
Ljubljane (Gostič, 2009).
Pri snovanju mobilnostnega načrta smo se opirali na podoben izdelek avtorjev podjetja FGM
AMOR iz Avstrije (Posch in ost., 2009), ki so ga izdelali za novo naselje na Dunaju. Osnovno
gradivo za mobilnostni načrt je bila tudi natečajna naloga za Cukrarno, kjer so opisani pogoji
in zahteve za načrtovanje upravnega središča. Poleg tega smo si pomagali z dosedanjimi
mobilnostnimi načrti za obstoječe lokacije, ki jih je izdelal UIRS. Pri določanju smernic za
kolesarsko infrastrukturo so nam bili v veliko pomoč tudi številni kolesarski priročniki iz tujih
držav z veliko izkušnjami na tem področju kot sta Velika Britanija in Danska.

1.7 OSNOVNI POJMI
Degradirana območja (ang. brownfield land): zemljišče, ki je bilo namenjeno določeni
dejavnosti in je le-ta bila opuščena (na primer industriji), lahko je bilo tudi onesnaženo.
Gradnja in prenova objektov na tovrstnih območjih je pomemben del modernega urbanizma
(Moving sustainability, 2007). V slovenščini ne poznamo ustreznega prevoda, najpogosteje se
uporablja zgornji prevod.
Delež poti s prometnim načinom (ang. modal split): je izraz za delež potnikov v prometu,
ki uporabljajo določen prometni način. Če hočemo promet nekega mesta opredeliti kot
trajnostnega, naj bi veljali naslednje ciljne vrednost: 30 % nemotorizirani prometni načini
(hoja, kolo) in 30 % javni potniški promet (v nadaljevanju JPP) (Wikipedia, 2010).
5

Deležniki: »posamezniki, skupin ali organizacije, ki bodo občutili posledice predlaganega
projekta oziroma bodo vplivali na njegovo zasnovo in izvajanje« (npr. politiki, organi oblasti,
civilna družba, prebivalci). »Pojem vključuje tako širšo javnost, kot tudi širok spekter drugih
skupin (npr. gospodarskih in javnih organov in specifičnih interesnih skupin)« (Wolfram,
Bührmann, 2007, str. 49).
Integracijski pristop: »povezovanje praks in politik med različnimi vrstami prometa,
sektorji, javnimi in zasebnimi agencijami, ravnmi oblasti in sorodnimi organi« (Wolfram,
Bührmann, 2007).
Mobilnostni načrt: je dokument, pripravljen za določen objekt oziroma lokacijo bodisi v
načrtovalski fazi bodisi, ko objekt že obratuje. Njegov namen je zmanjšati negativne vplive
prometa na obravnavanem območju. Sestavljen je iz več delov, kot so analiza stanja,
določevanje ciljev glede deleža poti s prometnim načinom, definiranje ukrepov, odgovornosti,
izvedbe, nadzora, vrednotenja, učinkov itd. Ukrepi upravljanja mobilnosti so jedro vsakega
mobilnostnega načrta (Mladenovič, Plevnik, 2010).
Načrtovanje: je proces odločanja o tem kaj in kako nekaj storiti. Načrtovanje se izvaja na
različnih ravneh, od dnevnih odločitev posameznikov in družin do kompleksnih odločitev v
poslovnem svetu in vladah. Načrtovalci prenašajo teoretične cilje v praktična dejanja.
Prostorsko načrtovanje je »interdisciplinarna dejavnost, s katero se na podlagi varstvenih
zahtev in ob upoštevanju razvojnih možnosti načrtuje namensko rabo prostora, določajo
pogoji za razvoj dejavnosti v prostoru in njihovo razmestitev ter ukrepi za izboljšanje
obstoječih fizičnih struktur in določajo pogoji za umestitev načrtovanih objektov v prostor in
njihovo izvedbo« (Zakon o urejanju prostora, 2002). Obsega vse ravni načrtovanja rabe
zemljišč, od urbanističnega, regionalnega do okoljskega načrtovanja, načrtovanja državnih
prostorskih planov in EU mednarodnih načrtov.
Na drugi strani prometno načrtovanje še vedno velja zgolj za tehnično nalogo, katere
osnovno poslanstvo je povečevanje zmogljivosti infrastrukture in ne doseganje širših
družbenih ciljev. Posledica tega je, da v njem pogosto primanjkuje nujnega sodelovanja z
različnimi deležniki, s čimer bi povezali akterje na primer v prostorskem načrtovanju, ki
vpliva na mobilnost (Wolfram, Bührmann, 2007).
Prometna dostopnost (v nadaljevanju dostopnost): po Geografskem terminološkem
slovarju (2005, str. 320) je prometna dostopnost »časovna ali dejanska oddaljenost
določenega naselja od najbližje prometne povezave, prometnega sredstva, zaposlitvenega
središča, večjega mesta, izražena v minutah ali kilometrih«. Po mnenju Kozine (2009) bi bilo
poleg časovne in prostorske oddaljenost verjetno potrebno dodati še stroškovni dejavnik.
Černe (1986, v: Kozina, 2009) iz številnih definicij prometne dostopnosti v poenostavljenem
smislu povzema, da prometna dostopnost predstavlja kakovost posamezne lokacije v razmerju
do ostalih lokacij v prostoru, na primer kakovost šole, bolnišnice itd, v odnosu do
razporeditve prebivalstva. V slovarju pojmov priročnika Trajnostno mestno prometno
načrtovanje pa je dostopnost označena kot »... lagodnost s katero posameznik pride do
lokacije, kjer se dejavnost izvaja« (Wolfram, Bührmann, 2007, str. 49).
Najbolj očitna determinanta dostopnosti je oddaljenost, vendar ni edina, saj obstaja vrsta
drugih ovir, kot na primer možnost uporabe določene vrste prometa (HiTrans, 2005).
Raba zemljišč: to je funkcija zemljišča, primeri vključujejo stanovanjsko, industrijsko,
komercialno, kmetijsko, rekreacijsko rabo itd. (Wolfram, Bührmann, 2007).
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Trajnostna mobilnost: pomeni zagotavljanje učinkovite in enakopravne mobilnosti za vse ob
minimizaciji nezaželenih stranskih učinkov, kot so stroški, poraba naravnih virov,
onesnaževanje. Vodilo trajnostne mobilnosti je zadovoljiti potrebe vseh ljudi po mobilnosti in
obenem zmanjšati promet. Trajnostna mobilnost od nas zahteva spoštovanje gospodarskih,
socialnih in naravnih omejitev ter odgovorno ravnanje do prihodnjih generacij (Focus društvo
za sonaraven razvoj, 2010).
Za oblikovanje trajnostne mobilnosti je potrebno upoštevati vsaj naslednje pristope in načela
(Focus društvo za sonaraven razvoj, 2010).
celostni (
· Celostni (holistični) pristop: trajnostni pristop zahteva dobro načrtovanje.
integrirano in strateško načrtovanje
· Integrirano in strateško načrtovanje: posamične odločitve podpirajo dolgoročne strateške
cilje skupnosti. Načrtovanje prometa mora biti usklajeno z okoljskimi, gospodarskimi in
družbenimi načrti.
in rezultate
· Osredotočanje na cilje in rezultate: načrtovanje narejeno na osnovi analize vzrokov in
vizije oziroma ciljev.
spoštovanje enakosti
· Spoštovanje enakosti: upoštevani učinki na enakost v družbi, tako sedanjih kot tudi
prihodnjih generacij.
previdnostno načelo
· Previdnostno načelo: vključevanje tveganj v odločanje in podpiranje politik, ki tveganja
minimizirajo, če je le mogoče.
etika ohranjanja
· Etika ohranjanja: prednost rešitvam, ki ohranjajo, povečajo učinkovitost in zmanjšajo
porabo virov.
in vključevanje javnosti
· Transparentnost in vključevanje javnosti: jasno definiran in pregleden proces načrtovanja,
enakopravne možnosti deležnikov za informiranje in sodelovanje v postopku odločanja ter
dobro komunikacijo med strokovnjaki in javnostjo.
enakovrednost oblik mobilnosti
· Enakovrednost oblik mobilnosti: načini prevoza se kombinirajo na način, ki poudari
njihove prednosti in tako se vzpostavi transportna veriga, ki je bolj učinkovita, stroškovno
ugodnejša in trajnostna.
·

Onesnaževalec plača: onesnaževalec plača polno ceno, z internaliziranimi stroški vred.
Spoštovanje tega načela zahteva reformo trga – odstraniti je potrebno spodbude za
prekomerno rabo naravnih virov in uničevanje okolja.

·

Preprečevanje namesto zdravljenja: preprečevanje problemov ima prednost pred njihovim
zdravljenjem.

Za doseganje trajnostne mobilnosti bi se morali različni trajnostni prometni sistemi
medsebojno dopolnjevati v okviru integracijskega pristopa. Ob tem pa bi se za pogon
motornih vozil uporabljala čista goriva. Poleg tega integracijski pristop pri reševanju izzivov
mobilnosti vključuje tudi spremembe potovalnih navad in načinu življenja, tehnološke
izboljšave za povečanje učinkovitosti s hkratnim zmanjševanjem okoljskih učinkov in
izboljšanjem varnosti, cene, ki vključujejo resnične stroške prometa itd. (Focus društvo za
sonaraven razvoj, 2010).
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Trajnostni oziroma alternativni prometni načini: v diplomskem delu so tako označeni vsi
prometni načini, ki so v uporabi v mestnem prometu in niso osebno motorno vozilo (JPP,
hoja, kolesarjenje itd.) Po Environmental Transportation Options (2011) si po trajnostni
hierarhiji prometni načini sledijo tako:
Slika 1: Trajnostna hierarhija mobilnosti

(*P.A. = prazni avtomobil z le enim uporabnikom)
Vir: Ožir, 2011, povzeto po Environmental Transportation Options, 2011
Trajnostni razvoj: pomeni »zadovoljiti trenutne potrebe, ne da bi pri tem ogrožali
zadovoljevanje potreb prihodnjih generacij« (Our Common Future, Oxford University Press
1987, stran 43, v: Umanotera, 2005). Po Geografskem terminološkem slovarju (2005, str.
399) gre za razvojno usmeritev človeške družbe, ki je usklajena, uravnotežena z naravnimi
razmerami ter ohranja okolje, naravne vire za prihodnost. Zaradi zgolj okoljskega poudarka
Plut (2007) meni, da je bolj primerna oznaka v geografskem terminološkem slovarju
»trajnostni sonaravni razvoj«, saj je opredeljen kot »skladen regionalni razvoj v okviru
nosilnosti okolja in smotrne rabe vseh razpoložljivih gospodarskih, infrastrukturnih in
človeških virov« (Geografski terminološki slovar 2005, str. 399). S tem poudarimo vse tri
stranice trajnosti: okoljsko, gospodarsko in družbeno.
Upravljanje mobilnosti: je koncept, ki promovira trajnostni promet in uravnava
povpraševanje po uporabi avtomobilov na način, da spreminja stališča in potovalne navade
prebivalcev. Bistvo upravljanja mobilnosti so »mehki« ukrepi, kot so informiranje in
komuniciranje, organizacija storitev in koordiniranje dejavnosti različnih partnerjev. »Mehki«
ukrepi največkrat povečajo učinkovitost »trdih« ukrepov v mestnem prometu (npr. nove
tramvajske proge, ceste in kolesarske steze). Ukrepi v okviru upravljanja mobilnosti imajo
pogosto zelo ugodno razmerje med koristmi in stroški (EPOMM, 2010). V mnogih državah je
so ukrepi upravljanje mobilnosti vezani na lokacijo, ki povzroča veliko prometa (podjetja,
šole, stadioni, bolnišnice itd.). V teh primerih z upravljanjem mobilnosti poskušamo vplivati
na prevozne načine, s katerimi ljudje dosegajo te lokacijo. Glavni cilj upravljanja mobilnosti
je, da se čim več poti na in z lokacije opravi na kateri koli drugačen način kot pa z
avtomobilom s samo enim potnikom (Synergo, ENU, 2009). Glavni akterji so občine v vlogi
prostorskega načrtovalca in investitorji, upravljanje mobilnosti pa ločimo na čas, ko je objekt
v načrtovalski fazi ali pa ko je že v uporabi. V tem diplomskem delu nas predvsem zanima
prva točka.
Večji povzročitelj prometa (ang. heavily frequented site): ker v Sloveniji nimamo jasne
definicije, jo povzemamo po švicarskem primeru za Zürich; za večjega povzročitelja prometa
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velja vsak objekt ali območje, ki povzroča več kot 3000 poti dnevno vsaj 100 dni na leto
(Synergo, 2008).

2. INTEGRACIJA PROSTORSKEGA IN
NAČRTOVANJA

PROMETNEGA

Na splošno je v Evropi predvsem v mestih že vrsto let prisotna zaskrbljenost zaradi vse večjih
zastojev na cestah in posledičnih stroškov zaradi vplivov na dostopnost, okolje in ostalih
dejavnikov, kot so nesreče in gospodarstvo na splošno. Hitra rast mobilnosti, še posebej v
cestnem prometu, pomeni, da je smer razvoja prometna netrajnostna, če se poslužujemo le
obstoječih ukrepov – zaradi omejenih finančnih sredstev, prostorskih in okoljskih omejitev so
možnosti za omogočanje dostopnosti manjše. Jasno je, da se potrebi po opravljanju poti ne
moremo izogniti, saj je izredno pomembno za socialno in gospodarsko delovanje v vsaki
družbi. Ljudje v smislu števila potovanj ne potujejo bolj pogosto kot 30 let nazaj, vendar pa
opravljajo daljše razdalje in bolj pogosto z avtomobilom. Vse večje število lastnikov osebnih
avtomobilov je glavni dejavnik tega problema. Povečevanje dolžin poti opravljenih z
avtomobilom povzroča velike negativne posledice na okolje in prometne sisteme (Paulley,
Pedler, 2000). Spodnji grafikon prikazuje rast prepotovanih razdalj na primeru Velike
Britanije s prevlado avtomobilskega prometa na cestah v urbanih območjih.
Graf 1: Rast letnih potniških razdalj med leti 1957 in 2007 v Veliki Britaniji

Vir: povzeto po Planning for sustainable development, 2011
Zaradi skokovite rasti cestnega prometa se urejanje prometa vse bolj omejuje na izpolnjevanje
zahtev uporabnikov osebnih avtomobilov na račun alternativnih prometnih načinov. Slednja
imajo pred avtomobilom veliko družbenih in ekoloških prednosti. Zaradi njihovega
zapostavljanja se zmanjšuje tudi možnost izbira načina potovanja. Tovrstna politika urejanja
mestnega prometa, ki temelji na zadovoljevanju povpraševanja, prej ali slej pripelje do
svojega nasprotja in povzroči poglabljanje problemov (Plevnik, 1997).
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Strategije in ukrepi za doseganje trajnostne mobilnosti in zmanjšanje odvisnosti od
avtomobila so ena izmed najbolj zahtevnih nalog mestnih politik (Plut, 2006). Potrebne so
inovativne, integracijske in uravnotežene strategije, če želimo izboljšati stanje prometa.
Vendar je učinkovito izpolnjevanje integracijskih načrtovalskih konceptov izjema v večini
držav članic EU (Paulley, Pedler, 2000).

2.1 PRISTOPI V NAČRTOVANJU PROMETA
Konvencionalni pristop
Konvencionalno načrtovanje se osredotoča na promet v smislu mobilnosti, še posebej z
motoriziranimi prometnimi sredstvi in zanemarja ostale oblike dostopnosti. Na primer, tako
načrtovanje izpostavlja prednosti nove avtoceste, zanemari pa negativne vplive, ki jih ima
avtocesta na nemotorizirane oblike dostopnosti (oteženo prečenje za pešce in kolesarje in
zmanjšana dostopnosti do določene rabe prostora, kar zopet poslabša dostopnost
nemotoriziranih prevoznih načinov). Taka načrtovalska praksa pogosto ustvarja odvisnost od
avtomobilov. Če načrtovanje favorizira dostopnost z avtomobili, je edini odgovor na gnečo
razširitev ceste in edini odgovor za cenovno nedostopnost subvencioniranje tistih, ki si ne
morejo privoščiti avtomobila. Na načrtovalske odločitve vpliva tudi težavnost meritev in
vrednotenja. Na primer, lažje je meriti stanje cestnega prometa (recimo hitrost, strošek na
kilometer) kot pa mobilnost (hitrost potovanja od vrat do vrat, občutek varnosti pešcev itd.)
ali dostopnost. To povzroča, da se konvencionalno načrtovanje osredotoča bolj na
avtomobilski prevoz (Litman, 2010b).
Slika 2: Povratna zanka odvisnosti od avtomobilov

Vir: povzeto po Litman, 2004, v: Litman, 2010b
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Integracijski pristop
Pri načrtovanju prometa v mestih so se že dve desetletji nazaj pojavili novi načini
razmišljanja. Guzelj že na začetku osemdesetih let 20. stoletja ugotavlja, da je »transportni
sistem samo del celote in je intenzivno povezan s svojim okoljem« (Guzelj, 1980, v: Koželj,
2005). V načrtovanju prometa je prišlo do sprememb. Novo logiko načrtovanja predstavlja pet
glavnih pristopov (Transport in raba prostora, 2003, v: Koželj, 2005):
·
·
·
·
·

namesto prometnih inženirjev so načrtovalci prometa,
namesto koncepta izgradnje cest je integracijsko načrtovanje,
namesto gravitacijskega modela so kazalci dostopnosti,
namesto razvoja avtocest je izboljšanje JPP,
namesto strukturnih so upravljavske tehnologije.

Vsaj v Sloveniji novejši, integracijski pristop še ni zaživel, saj je načrtovanju prometa
prevladoval izrazito sektorski pristop, t.j. da je načrtovanje prometa potekalo neodvisno od
načrtovanja drugih dejavnosti. (Guzelj, 1980, v: Koželj, 2005). Inštitut za politike prostora pa
dodaja, da prostorsko-načrtovalska praksa od 80. let prejšnjega stoletja ni več sledila razvoju
napredne evropske prakse (Mrevlje, 2010).
Novejši pristopi so kompleksnejši in se v večji meri osredotočajo na odpravljanje vzrokov
prometnih problemov oziroma na obvladovanje prometnega povpraševanja (Plevnik, 1997).
Integracijski pristop predstavlja celosten pristop reševanja mestnega prometa kot odgovor na
večinoma neuspešne parcialne poskuse, ki so pogosto probleme še poglobili. Je rezultat
miselnega in vrednostnega preobrata, ki je v zadnjih dveh desetletjih značilen za urejanje
mestnega prometa. Namesto na odpravljanje posledic, ki jih je reševalo parcialno urejanje
prometa, je integracijski pristop osredotočen na odpravo vzrokov prometnih problemov.
Najpomembnejša posledica je, da bo breme prometne politike vedno bolj na upravljanju
potreb in vedno manj na zagotavljanju nove infrastrukture. S tem so se zamenjale stare logike
širjenja z novimi logikami upravljanja, predvidevanja, integracije, prilagajanja itd (Portal EU,
2003, v: Koželj, 2005).
Namen integracije politik je prepoznavanje interakcij med načrtovanimi in nenačrtovanimi
spremembami mestne strukture, ki so v veliki pristojnosti prostorskega načrtovanja in
prometa. Načrtovanje mobilnosti bi moralo biti politično področje z deljeno odgovornostjo, ki
mora služiti potrebam družbe in ne zgolj samemu sebi. Predvsem je pomembno, da se
integracija odvija od samega začetka načrtovanja (Wolfram, Bührmann, 2007).
Zato v evropski literaturi strokovnjaki ne govorijo več o prometnem ali prostorskem
načrtovanju, temveč o politiki upravljanja z zemljišči in politiki upravljanja s prometom (ta se
dotika številnih ravni, od infrastrukture, storitev, načrtovanja, reguliranja, zaračunavanja in
informiranja). Kombinacija obeh politik pa vodi k cilju zmanjšati potrebe po potovanju in
narediti obstoječi promet bolj trajnosten (Koželj, 2005).
Prometni sistem je več kot le fizični sistem v prostoru. Urejanje prometa je temeljno orodje v
oblikovanju mestne strukture, izbor prometnega sredstva pa naj bi bila temeljna razvojna
odločitev, ki jo lahko sprejme urbana regija (Plevnik, 1997). Za odpravljanje vzrokov
prometnih problemov oziroma za obvladovanje prometnega povpraševanja ima velik pomen
ustrezen prostorski razvoj mesta in njegovega zaledja, kar je posledica spoznanja o tesni
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povezanosti in prepletenosti mestne strukture s prometnim načrtovanjem (Plevnik, 1997).
Ključne sestavine integracijske prometne politike so med drugim politike upravljanja potreb
prevoza za zmanjšanje stopnje rasti, med drugim načrtovanje rabe prostora (Plut, 2008).
Znano je, da sta raba prostora v urbanih območjih in s tem prostorsko načrtovanje in promet
tesno povezana. Načrtovanje prometa se sooča z izzivom iskanja rešitev, ki bi zmanjšale
prometno gnečo, naredile promet v urbanih in suburbanih območjih učinkovitejši, varnejši,
okolju prijaznejši, s čimer bi se izboljšali pogoji življenja in dela v mestih ter pospešila
ekonomska rast. Za rešitev tega izziva je potrebna integracija obstoječega znanja ter novih
idej in rešitev pri načrtovanju novih urbanih območij, da se razvije infrastruktura, ki bo
zadoščala prometnim potrebam tega območja (ob upoštevanju prostorskih ureditev, lokacij
stanovanjskih predelov, delovnih območij, trgovskih centrov itd.) (Transport in raba prostora,
2003, v: Koželj, 2005). Integracijo urbanističnega in prometnega načrtovanja sta v svoja
priporočila vključili tudi organizaciji OECD (Organizacija za gospodarsko sodelovanje in
razvoj) in ECMT (Evropska konferenca ministrov za promet) (Plevnik, 1997). Urejanje
mestnega prometa je potrebno zato obravnavati kot del širšega urbanističnega načrtovanja in
kot enega temeljnih orodij usmerjanja razvoja mestne strukture (Plevnik, 1997).
Prostor je postal precej bolj diferenciran koncept in se mora v luči potenciala upravljanja s
potrebami in načrtovanja integriranega omrežja, na posameznih področjih prilagoditi
zadovoljevanju aktualnih potreb uporabnikov prometa. Po novi logiki so znanje in informacije
bolj prilagojene določenim območjem ob določenem času in se trudijo postati bolj dinamične
in naravne ter kot take bolj slediti potovalnim vzorcem (Portal EU, 2003, v: Koželj, 2005).
Vendar je učinkovito izpolnjevanje integracijskih načrtovalskih konceptov izjema v večini
držav članic EU. Eden od razlog je pomanjkanje znanja o povezavi prostorskega načrtovanja
in prometa, drugi pa je pomanjkanje primerne zakonodaje. Koordinacija načrtovanja je
kompleksna, ker načrtovanje poteka na različnih prostorskih ravneh (lokalnem, regionalnem,
državnem, evropskem), vanj so vključeni različni sektorji in deležniki. Administrativne ovire
in pomanjkanje zakonodaje so tudi delno odgovorni za nekoordinirano in razdrobljeno
načrtovalsko prakso. Nadaljnja deregulacija in liberalizacija pa lahko le še poslabša to
problematiko (Paulley, Pedler, 2000).
Primarni cilj načrtovanja rabe prostora in prometa je zmanjšanje potreb po potovanjih in
zagotovitev visoke ravni trajnostnega razvoja preostalega prometa. Prvi cilj je vezan na
prostorsko načrtovanje, drugi pa na prometno. Prometne politike vplivajo na rabo prostora, še
posebej dolgoročno (na primer s povečanjem stroškov prometa) in obratno (Transport in raba
prostora, 2003, v: Koželj, 2005).

2.2 TEORIJA INTERAKCIJE RABE ZEMLJIŠČ IN PROMETA
Leta 1953 so v ZDA prvič prišli do spoznanja, da različna struktura rabe zemljišč ustvarja
različne in spremenljive prometne tokove. Uvideli so, da ima prostorsko načrtovanje potencial
za zmanjševanje potreb po potovanju. Integracijski pristop k urejanju prometa pripisuje velik
pomen obvladovanju prometnega povpraševanja, ki je v tesni zvezi z mestno strukturo.
Raziskave zaenkrat ne dajejo končnih odgovorov na vprašanje, kakšna je idealna prostorska
struktura mesta z vidika prometne učinkovitosti, vendar je doseženo soglasje glede vrste načel
(Plevnik, 1997).
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Teorije dvosmerne interakcije med rabo prostora v urbanih strukturah in prometom se vežejo
na odzive uporabnikov (gospodinjstva, podjetja, popotnik) na spremembe v rabi prostora in
prometnem sistemu (Paulley, Pedler, 2000).
Povezave so zelo kompleksne. Prometni sistem neposredno zaseda mestni prostor in
pomembno vpliva na mestno zgradbo. Razen neposrednih povezav obstaja tudi vrsta
posrednih povezav, ki delujejo na daljši rok. Šele njihova pojasnitev omogoča razumevanje
pomena integracije prostorskega in prometnega načrtovanja (Plevnik, 1997).
Glavno načelo vseh prometnih analiz je, da prostorsko ločevanje človeških aktivnosti ustvarja
potrebo po potovanju in prevažanju tovora. Tako lahko razumemo, da je suburbanizacija
povezana s prostorsko delitvijo dela in bivanja ter s tem tudi povečano mobilnostjo. Obratno
tudi promet vpliva na rabo prostora, recimo na razmestitev dejavnosti. Jasno je, da se razvoj
mest od gosto naseljenih srednjeveških mest, kjer je večina prometa potekala peš, do hitrega
širjenja sodobnih metropolitanskih območij z ogromno medregionalnega prometa, brez
razvoja železnice in avtomobila tako obširen razvoj ne bi mogel zgoditi (Paulley, Pedler,
2000). Spoznanje, da se odločitve glede lokacije in potovanj med seboj dopolnjujejo, je vodilo
k novemu spoznanju, da jih je potrebno obravnavati skupaj. To pa je pripeljalo do povratne
zanke »raba zemljišč– promet« (ang. land-use transport feedback cycle). Povzamemo jo lahko
na sledeč način (slika 3) (Paulley, Pedler, 2000).
·

·
·
·

Razmestitev dejavnosti v prostoru, kot so stanovanjska, industrijska, trgovska in
druga. območja določajo lokacijo človekovih dejavnosti, kot so bivanje, delo,
nakupovanje, izobraževanje, rekreacija.
Razmestitev dejavnosti v prostoru zahteva prostorsko interakcijo oziroma poti, ki
premagujejo razdalje med dejavnostmi.
Razmestitev infrastrukture v prometnem sistemu ustvarja priložnosti za prostorske
interakcije in jih lahko merimo kot dostopnost.
Razmestitev dostopnosti v prostoru sodoloča odločitve za lociranje dejavnosti in se
tako kaže v spremembi dejanske rabe prostora.

Slika 3: Povratna zanka »raba zemljišč – promet«
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Vir: povzeto po Paulley, Pedler, 2000
Izbira lokacije torej izjemno vpliva na prometno povpraševanje, poleg tega pa vplivajo tudi na
delež poti s prometnim načinom ter vzorcev dejavnosti, na primer prebivalci urbanih območij
imajo različne zahteve po preživljanju prostega časa kot tisti na obrobju mest (Herry in ost.,
2005).

2.3 MEDSEBOJNI VPLIVI PROMETA IN RABE ZEMLJIŠČ
Medsebojni vplivi prometa in rabe zemljišč so dinamični in dolgoročni, kar ima za
posledico, da dostopnost v enem časovnem obdobju lahko vpliva na rabo prostora v
naslednjem. Spremembe rabe zemljišč imajo lahko hiter učinek na dostopnost, medtem ko se
raba zemljišč odziva na spremembe počasneje. To je pomembno spoznanje za prostorsko
načrtovanje, saj lahko v primerih, ko integrirano načrtujemo prometno in prostorsko politiko,
pričakujemo, da bodo vplivi na rabo zemljišč poznejši kot prometni vplivi (HiTrans, 2005).

2.3.1 Vpliv prometa na rabo zemljišč
Vpliv prometa na rabo zemljišč je težko meriti ali napovedovati zaradi počasnih procesov in
dolgoročnosti posledic prometa na rabo zemljišč. Poleg tega na promet vpliva še veliko
drugih dejavnikov, kot so rast prebivalstva, gospodarski razvoj, potrošniške navade itd. in se
je težko omejiti le na enega (Wegener, Fürst, 1999).
Kratkoročno prometni sistem določa izvor in cilj ter trajanje potovanj, izbor prometnega
sredstva in izbor poti potovanj. Dolgoročno vpliva na razmestitev dejavnosti, ki se zaradi
različne prometne ponudbe in prevoznih stroškov prometnemu sistemu prilagajajo. Na mestno
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strukturo vpliva predvsem prek stroškov potovanj, tako časovnih kot finančnih. O pomenu
prometnega sistema za oblikovanje vzorca rabe zemljišč obstajajo zgodovinski dokazi. Na
primer raba cestnih motornih vozil je skupaj s povečanjem mobilnosti, dvigom življenjske
ravni ter znižanjem posameznih prometnih stroškov povzročila razpršenost urbanega vzorca.
Gradnja prometne infrastrukture pomembno vpliva na spremembe v rabi zemljišč ter na
povečanje prometnega povpraševanje na določenih lokacijah. Nova cesta lahko povzroči
prerazporeditev in nastanek prometnih tokov. Obvoznice navadno povzročijo naraščanje
novogradenj na bližnjih zemljiščih in tako spodbujajo decentralizacijo. Tako ne vplivajo le na
rabo zemljišč na obrobju mesta, temveč posredno tudi v središču (Plevnik, 1997). Nekatere
raziskave so ugotovile, da se je povečalo število gradenj okoli postajališč JPP, vrednost
zemljišč ter število delovnih mest. Prometne politike, ki dajejo prednost trajnostnim
prevoznim načinom, naj bi tudi imele pozitivne gospodarske posledice za mesta (Wegener,
Fürst, 2010a).
Promet zaseda tudi veliko prostora, na kar kaže spodnja slika, ki primerja prostor, ki ga
zasedajo različne oblike prometa za prevoz šestdesetih potnikov.
Slika 4: Prostor, ki ga zasedajo različne oblike prometa (avto, avtobus, kolo)

Vir: Ecolocalizer, 2010

2.3.2 Vplivi rabe zemljišč na promet
Zgoraj omenjena spoznanja o vplivu prometa na mestno strukturo so spodbudila razmišljanja
o obratnem vplivu, torej o vplivu usmerjanja mestne strukture na promet. Spoznanja o vplivih
prometa so starejša in bolj upoštevana od vplivov mestne strukture oziroma rabe zemljišč.
Ker je raba zemljišč relativno stabilna in njene spremembe dolgotrajne, so tudi možnosti, da s
spreminjanjem vplivamo na prometne tokove, dolgoročnega značaja. Pri tem ne smemo
zanemariti ravni obravnave, saj so načela usmerjanja mestne strukture različna za manjša in
večja naselja. Glavni elementi mestne strukture, ki vplivajo na promet, so urbane gostote, raba
zemljišč in lokacija večjih povzročiteljev prometa.
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Urbane gostote
Urbane gostote so število stanovanj, prebivalcev, delovnih mest itd. na nekem območju. Vrsta
raziskav dokazuje tezo, da so višje urbane gostote povezane z manjšim prometnim
povpraševanjem (Litman, 2010a). Nacionalna prometna študija Velike Britanije iz leta 1993
je pokazala, da se prometno povpraševanje precej poveča, ko pade urbana gostota pod 1500
prebivalcev na km2, ter pade pri urbani gostoti nad 5000 prebivalcev km2. Prav tako
prebivalci predmestnih naselij nizkih urbanih gostot potujejo več in pogosteje kot prebivalci
mestnih središč. Osnovna teoretična predpostavka je, da se z zviševanjem urbanih gostot
zmanjšujejo razdalje med dejavnostmi. To vodi k manjšemu povpraševanju in krajšim in manj
pogostim potovanjem. Seveda je potrebno upoštevati še druge dejavnike, ki lahko to tezo
ovržejo, to so lahko vedenjski vzorci prebivalcev, različne urbane gostote v različnih mestih
ali pa neustrezna infrastruktura za hojo ali kolesarjenje, čeprav so razdalje majhne (Litman,
2010a). Urbane gostote so tudi dejavnik v rentabilnosti delovanja JPP. Višje urbane gostote
pomenijo povečano potencialno rabo JPP in ostalih alternativnih prometnih načinov (Plevnik,
1997).
William Gehling je v analizi (Litman, 2010a) ugotovil, da se delež ljudi, ki kolesarijo ali
hodijo vsaj 30 minut dnevno, povečuje z urbano gostoto. V območjih z nizko urbano gostoto
(manj kot 250 prebivalec na km2) je takih 11 %, v višjih urbanih gostotah (več kot 10.000
prebivalcev na km2) pa do 25 %.
Graf 2: Letna prepotovana razdalja in delež poti s prometnim načinom v odvisnosti od gostote
prebivalstva na primeru Velike Britanije med leti 2002 in 2006

Vir: povzeto po Planning for sustainable development, 2011
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Graf 3: Delež ljudi, ki hodijo in kolesarijo, v odvisnosti od gostote prebivalstva

Vir: povzeto po Litman, 2010a
Razmeščanje dejavnosti
Fizično ločenost dejavnosti lahko dosežemo tudi s primernim razmeščanjem dejavnosti.
Mešanje dejavnosti omogoča podobne prednosti kot višje urbane gostote, poleg tega pa tudi
možnost opravljanja večfunkcionalnih potovanj. Veliko vlogo ima pri tem stopnja mobilnosti,
višja kot je, manj imajo razdalje med dejavnosti vpliva na prometno povpraševanje (Litman,
2010a).
Urbana struktura
Urbane strukture se razlikujejo med mesti in odsevajo različna obdobja, v katerih so se
razvijala, socio-ekonomske sisteme in kulturne razlike. Promet ima vlogo povezovanja
interakcij v mestu in ima močan vpliv na mestno strukturo, saj določa dostopnost in mejo
rasti. Različne strukture imajo prednost in slabosti v smislu rasti in privabljanju novih
dejavnosti; njihova učinkovitost v povezovanju bivalnih območij z območij trgovine in javnih
dejavnosti, porabi energije v prometu. Eden najbolj uporabnih teoretičnih modelov pri
razumevanju tega je primerjava monocentrične in policentrične strukture. Temeljna dilema pri
razmeščanju dejavnosti je vprašanje prednosti centralizirane ali decentralizirane razmestitve
prebivalstva in dejavnosti. Policentrično mesto je mesto z več jedri, monocentrično pa z enim
poglavitnim jedrom (Smith, 2009).
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Slika 5: Urbana struktura in prometni tokovi

Vir: povzeto po Rodrigue in ost., 2009
V monocentrični strukturi, ki je tipična za zahodni svet iz industrijske dobe, radialni prometni
kraki povezujejo centralno območje poslovnih dejavnost in okoliške stanovanjska območja.
Ta struktura ima pozitivne in negativne vplive na trajnostni promet. Prednosti so dobra
ponudba radialnih povezav JPP. Negative so dolge potovalne razdalje zaradi ločenosti
dejavnosti ter s tem povezan močan prometni tok v določenih obdobjih dneva, kar povzroča
zastoje. To je glavna kritika trajnostnega razvoja (Smith, 2009).
Prve decentralizirane urbane strukture so se v teoriji pojavile v 40-ih letih 20. stoletja,
uresničile pa so se v povojnem obdobju, kar je bilo močno povezano z razvojem
avtomobilizma. Obrobna območja so naenkrat postala bolj dostopna. Industrija kot glavna
dejavnost se je umaknila in izginila iz središč, pojavila so se poslovna središča, trgovski
centri, letališča. Gospodarstvo je raslo, mobilnost pa tudi. Negativne posledice so velika (v
nekaterih mestih popolna) odvisnost od avtomobilov, poleg tega pa večja poraba energije.
Poleg tega v taki strukturi ni lahko graditi infrastrukture za pešce in JPP (Smith, 2009).
Prevladuje teza, da je v monocentrični strukturi JPP lažje in cenejše izvedljiv zaradi radialne
strukture mesta. V policentrični pa je bolj enakomerno razporejen. Za večja mesta tako
policentrični vzorec ni nujno boljši z vidika trajnostnega prometa (Bertaud, 2001). Po drugi
strani monocentrična struktura povzroča več dnevnih migracij kot policentrična, zato je tudi
izkoriščenost JPP manjša, prav tako v monocentrični strukturi manj ljudi uporablja avtomobil
(Paulley, Pedler, 2000). Vendar je to lahko drugače, če se načrtovanja lotimo s primernimi
ukrepi. Večja integracija bivanjskih in delovnih dejavnosti je možna z »zgoščeno
razpršenostjo«, to je razmeščanje dejavnosti v visokih gostotah v grozdih okoli vozlišč JPP.
Podobno je z razvojem radialne mreže JPP (Smith, 2009). Prav tako trdijo avtorji poročila
projekta TRANSLAND, ki navajajo, da je najprimernejši razmestitveni vzorec z mešanimi
funkcijami v več grozdih in v MaxLupu, da je najboljša policentrična urbana struktura tako,
18

da so objekti za dnevno oskrbo na voljo v lokalnem okolju ter z enostavnim dostopom z JPP
in kolesom do ostalih centrov višje stopnje (Synergo, ENU, 2009). Po poročilih projekta
TRANSLAND je to razvoj v dokaj visokih gostotah okoli zaposlitvenih in poslovnih središč.
Niso v središču mest, temveč blizu njih, tako da imajo dober dostop do neavtomobilskih
prometnih načinov. Teza temelji na predpostavki, da večje urbane regije niso učinkovite
zaradi velike porabe energije, prometnih zastojev in kritičnega onesnaževanja v najbolj
onesnaženih delih mesta. V literaturi lahko zasledimo različna mnenja. Plevnik (1997) navaja,
da je za mesta z vidika prometa bolj primeren centraliziran vzorec rabe. Temu pritrjuje tudi
nekaj drugih avtorjev, kot je Bertaud (2001). Poročilo TRANSLAND trdi, da naj kompaktna
oziroma monocentrična mestna politika ne bi bila optimalna rešitev predvsem za večja urbana
območja. Še manj to velja za razpršen razvoj urbanih struktur (Paulley, Pedler, 2000). Prav
tako kažejo smernice v projektu MaxLupo (Synergo, ENU, 2009). Verjetno je resnica nekje
vmes. Najprimernejši naj bi bil decentralizirani zgostitveni model poselitve. Predvsem naj bi
bilo pomembno, da so objekti za dnevno oskrbo na voljo v lokalnem okolju ter z enostavnim
dostopom z JPP in kolesom do ostalih centrov višje stopnje (Synergo, ENU, 2009).
Policentrična struktura mest omogoča manjše razdalje med lokacijami bivanja in dela, kar
omogoča hojo ali kolesarjenje. Na drugi strani pa je z vidika javnega potniškega prometa
slabša možnost. Vsekakor je primernost mestne strukture odvisna od več faktorjev, kot so
velikost mesta in dosedanja struktura.
Na regionalni ravni naj bi bile prometno najbolj učinkovite regije z decentraliziranim vzorcem
razmeščanja prebivalstva in dejavnosti (Plevnik, 1997).
Stopnja urbanosti
Po Litmanu (2010a) je z gostoto in mešanjem rabe zemljišč povezana tudi t.i. stopnja
urbanosti. Bolj kot je regija urbana, bolj se zmanjša število potovanj z avtomobilom. To lahko
prikažemo s stopnjo urbanosti, ki ga opredeljuje gostota poselitve, mešanost rabe zemljišč in
povezljivost cest. Lawtond (2001) (v Litman, 2010a) je na primeru mesta Portland v ZDA
ugotovil, da ti dejavniki vplivajo na lastništvo avtomobilov, delež poti s prometnim načinom
ter prepotovano razdaljo na prebivalca, saj so prebivalci v manj urbanih območjih prepotovali
z osebnimi vozili več kot prebivalci najbolj urbanih območjih, kot kaže Graf 4 (Litman,
2010a).
Graf 4: Povprečno število dnevno prevoženih kilometrov v odvisnosti od stopnje urbanosti v
Portlandu

Vir: povzeto po Litman, 2010a
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Lokacija večjega povzročitelja prometa
Izbrana lokacija večjega povzročitelja prometa ima pomemben vpliv na obseg in dolžino
potovanja ter na izbor prometnega sredstva. Tudi v Sloveniji se povečuje delež večjih
povzročiteljev prometa, ki so dostopni le z osebnim avtomobilom ali pa je dostopnost z
ostalimi alternativami zapostavljena. Primer iz Velike Britanije kaže., da se je ob selitvi
pisarniškega središča stran od železniške postaje delež ljudi, ki potuje z vlakom, zmanjšal z
11 na 0,4 %. Drugi primer kaže, da se do nakupovalnega središča v centru Londona z avtom
pripelje 33 % ljudi, do tistega v predmestju pa kar 95 % (Plevnik, 1997).
Povezljivost
Povezljivost je lastnost, ki kaže, v kolikšni meri je cestni in ulični sistem povezan in s tem
tudi na neposrednost potovanja med različnimi lokacijami. Navezuje se na prostorski potek
cestnega in uličnega omrežja. Hierarhična cestna mreža z mnogo slepimi ulicami, ki
povezujejo nekaj glavnih cest, nudi manjšo dostopnosti kot pa dobro povezana mreža. Večja
povezljivost zmanjšuje potovalne razdalje in izboljšuje dostop za pešce in kolesarje, še
posebej tam, kjer imajo bližnjice, ki so hitrejše od tistih za avtomobile (Litman, 2010a).
Velikost mesta
Med velikostjo mesta in potovalnimi navadami ni preproste povezave, saj so potovalne
navade odvisne od mnogih dejavnikov. Na eni strani z velikostjo mesta raste ponudba
delovnih mest in storitev, kar zmanjšuje potovanja. Vendar pa so lahko na drugi strani v zelo
velikih mestih te razdalje zelo velike, še posebej tam, kjer so območja dela in bivanja ločena.
Večja urbana območja imajo manjše povprečne potovalne razdalje in porabo energije. Tudi
uporaba JPP je precej večja v večjih urbanih območjih. Posebnega vpliva na pogostost
potovanj ni. Večina evropskih raziskav torej ugotavlja, da uporaba avtomobila pada z
velikostjo mesta in narašča z oddaljenostjo kraja bivanja od kraja delovnega mesta (Wegener,
Fürst, 1999).
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Graf 5: Letna prepotovana razdalja in delež poti s prometnim načinom v odvisnosti od
velikosti naselja na primeru Velike Britanije

Vir: povzeto po Planning for sustainable development, 2011
Sprememba v rabi prostora se torej odraža v spremembi povpraševanja po mobilnosti, ki
lahko vodi v potrebo po novi infrastrukturi. Istočasno prometna politika vpliva na rabo
zemljišč, kar vodi k novim vzorcem mobilnosti in novim pritiskom za nove spremembe v
prometnih politikah. Te interakcije potekajo znotraj dolgega časovnega obdobja (Land Use
and Regional Planning..., 2006). Mestna struktura na primer z omenjenimi elementi na primer
pogojuje in določa potek JPP. Zato lahko preko usmerjanja mestne strukture obvladujemo
prometno povpraševanje. Plevnik navaja, da lahko z višjimi urbanimi gostotami povečamo
potencial rabe JPP. Dovolj visoke urbane gostote in primerno zgoščevanje dejavnosti tako
omogoča učinkovito delovanje ali celo preživetje JPP. Pa drugi strani pa nekateri avtorji
prisegajo na izboljšanje učinkovitosti sistema JPP. Vendar je zagotovo dejstvo, da še tako
učinkovit sistem JPP ne more zaživeti brez ustreznega gravitacijskega zaledja potencialnih
uporabnikov (Plevnik,1997).
Zaenkrat je še nemogoče izolirati vplive ukrepov urbanistične politike od vrste drugih
dejavnikov, ki vplivajo na prometno povpraševanje. Posledice integracijske politike urejanja
prometa so dolgoročne, ker se fizična struktura urbanih območij spreminja relativno počasi
(Plevnik, 1997).
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3. UPRAVLJANJE MOBILNOSTI V PROSTORSKEM
NAČRTOVANJU
Upravljanje mobilnosti je eden od pristopov, ki druži prostorsko načrtovanje in trajnostno
mobilnost. Upravljanje mobilnosti in prostorsko načrtovanje se povezujeta od začetnih faz pri
izdelavi prostorskih načrtov do zaključnih faz pri pridobivanju gradbenega dovoljenja. Vir
informacij tega poglavja so, če ni navedeno drugače, poročila projekta MaxLupo (Synergo,
ENU, 2009).
Upravljanje mobilnosti je koncept, ki promovira trajnostni promet in uravnava povpraševanje
po uporabi avtomobilov na način, da spreminja stališča in potovalne navade prebivalcev.
Glavni cilj upravljanja mobilnosti je, da se čim več poti opravi na kateri koli drugačen način
kot pa z avtomobilom z le enim potnikom.
Upravljanje mobilnosti se pogosto navezuje na specifično lokacijo (poslovna stavba,
bolnišnica, univerza itd.). Vse prepogosto se dogaja, da so nove gradbene investicije, pa naj
bo to nakupovalno središče ali stanovanjska soseska, locirane izven urbanega območja,
trajnostni promet pa je zadnji na seznamu prioritet. Če se koncepte trajnostne mobilnosti
upošteva že v načrtovalski fazi, dobijo uporabniki JPP, kolesarji in pešci vsaj enakovredne
možnosti dostopnosti v primerjavi z uporabniki osebnih avtomobilov. Tako zagotovimo, da
imajo obiskovalci že od prvega dne dalje na voljo čim več alternativ, saj so takrat najbolj
dojemljivi za spreminjanje potovalnih navad. Pozneje se njihove navade ustalijo, zato jih je
veliko teže spremeniti. Upravljanje mobilnosti je učinkovit način vplivanja na potovalne
navade ljudi in s tem zmanjšanje negativnih učinkov avtomobilskega prometa. Prostorsko
načrtovanje je pomemben dejavnik pri upravljanju mobilnosti - pomaga ustvariti okolje, ki je
manj odvisno od avtomobila. Glavna mehanizma v tej povezavi sta izdelava prostorskega
načrta ter proces pridobivanja gradbenega dovoljenja. S tem vplivamo na to, kako bodo ljudje
potovali do in od novogradnje in tudi na zmanjšanje prometnih zastojev, izboljšajo dostopnost
ter kakovost življenja v mestih.
Povezava upravljanja mobilnosti s prostorskim načrtovanjem ima več prednosti, saj:
·
·
·

pripomore k zmanjšanju gneče in onesnaževanja, ki sta posledica motoriziranega prometa
v bližini novih objektov;
omogoči dostop do objekta vsem uporabnikom, ne glede na to, ali imajo avto ali ne;
deluje, kar kažejo številni primeri iz tujine.

Poznamo dva vidika integracije prostorskega načrtovanja in upravljanja mobilnosti.
·

Prvi se zgodi zgodaj v načrtovalskem procesu (v pripravi načrta namenske rabe
zemljišč), ko lahko lokalna oblast zagotovi, da se novogradnje gradijo tam, kjer je na
voljo dovolj različnih prevoznih načinov, načrtujejo urbano strukturo v skladu z načeli
trajnostnega prometa itd.

·

Drugi vidik integracije prostorskega načrtovanja in upravljanja mobilnosti se veže na
določeno lokacijo, izvede pa se lahko, ko se načrtuje novogradnjo ali širjenje in
prenovo obstoječe stavbe, saj mora za to investitor opraviti proces pridobivanja
gradbenega dovoljenja ter se pogajati z lokalno oblastjo.
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Oba vidika integracije prostorskega načrtovanja se medsebojno povezujeta in dopolnjujeta in
naj bi se v optimalnem načrtovalskem procesu upoštevala oba. Vendar to ne pomeni, da
ukrepi upravljanja mobilnosti ne morejo učinkovati, če ta predpogoj ni izpolnjen, vendar pa je
izvedba precej otežena.
Predpogoj za integracijo prostorskega načrtovanja in upravljanja mobilnosti je tudi integracija
prostorskega načrtovanja in samega prometnega načrtovanja. Ta povezava naj bi tekla v obe
smeri; prostorsko načrtovalski proces mora priznati, da lahko vpliva na doseganje ciljev
trajnostnega prometa in na drugi strani morajo prometni načrtovalci prepoznati in se vključiti
v vlogo prostorskega načrtovanja v trajnostnem prometu.
V naslednjem poglavju predstavljamo načela prostorskega načrtovanja, ki pripomorejo k
doseganju trajnostne mobilnosti, v poglavju za tem pa možnosti integracije prostorskega
načrtovanja in upravljanja mobilnosti na ravni lokacije oziroma pri pridobivanju gradbenega
dovoljenja.

3.1 NAČELA PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA IN UPRAVLJANJE
MOBILNOSTI
Težave povezane s prometom so ena izmed vsebin načrtovalske faze in so naloga
izdelovalcev prostorskega načrta. Prostorski ali prometni načrtovalci definirajo načrtovalski
proces kot način doseganja ciljev trajnostnega prometa tako, da načrtujejo nove urbane
strukture s tem, da zmanjšujejo potrebo po mobilnosti, še posebej z avtomobilom, in
zagotavljajo boljše pogoje za trajnostne oblike prometa. Da bi lahko upravljanje mobilnosti na
ravni lokacije učinkovito dosegalo rezultate, je pomembno, da so novogradnje v čim večji
meri locirane na območjih, ki so preprosto dosegljivi s trajnostnimi prometnimi načini.
Integracija prostorskega in prometnega načrtovanja je predpogoj za ustvarjanje mestne
strukture, v kateri je lažje izvesti ukrepe upravljanja mobilnosti.
Integracija se lahko izvede na različne načine in vključuje pogoje določene z zakonom, ki
morajo biti izpolnjeni za pridobitev gradbenega dovoljenja. V tem procesu vključevanje
upravljanja mobilnosti v obliki smernic in predlogov pa tudi pogojev pomaga vključiti
investitorje v proces načrtovanja upravljanja mobilnosti. Načrtovalska faza je tudi dobro
izhodišče za spodbujanje uporabe trajnostnih oblik prometa uporabnikov objekta, ko ti še
nimajo izoblikovanih potovalnih navad. Projekt MaxLupo je pokazal, da zaradi pogoja, da je
nova lokacija blizu JPP, lahko večinoma govorimo o mestih oziroma urbanih strukturah,
vendar pa obstaja nekaj primerov, kjer so na podeželju integrirali upravljanje mobilnosti v
pridobivanje gradbenega dovoljenja, tako da ne izključujemo neurbanih naselij.
Obstaja več načel prostorskega načrtovanja za doseganje mestne strukture, ki zmanjšuje
prometno povpraševanje, katerih pregled sledi v nadaljevanju.
Načrtovanje policentrične urbane strukture
Čeprav ni enotnega mnenja o »idealni« urbani strukturi, saj je ta odvisna od vsakega mesta in
vrste dejavnikov, pa vseeno lahko trdimo, da je priporočljivo načrtovati mestno strukturo
tako, da so objekti za dnevno oskrbo na voljo v lokalnem okolju ter z enostavnim dostopom z
JPP in kolesom do ostalih centrov višje stopnje (Synergo, ENU, 2009).

23

Večja integracija bivanjskih in delovnih dejavnosti je možna z »zgoščeno razpršenostjo«, to je
razmeščanje dejavnosti v visokih gostotah v grozdih okoli vozlišč JPP. Podobno je z razvojem
radialne mreže JPP (Smith, 2009). Priporočljiv je razvoj v dokaj visokih gostotah okoli
zaposlitvenih in poslovnih središč. Niso v središču mest, temveč blizu njih, tako da imajo
dober dostop do trajnostnih prometnih načinov (Litman, 2010a).
Visoka urbana gostota
Najpomembnejši dejavnik mestne strukture pri stopnji uporabe osebnega avtomobila je
urbana gostota (Newman, Kenworthy, 1999). Višje urbane gostote so povezane z manjšim
prometnim povpraševanjem na tri načine: razdalje potovanj so manjše, poveča se izbira
prometnih načinov in ustvarja avtomobilom manj prijazno okolje (Litman, 2010a). Zato je
potrebno vzpostaviti standarde za vzdrževanje obstoječih urbanih gostot oziroma njihovega
povečevanja. Preprečevati je potrebno razvoj razpršene stanovanjske gradnje nizkih gostot, ki
temelji predvsem na rabi osebnih avtomobilov (Plevnik, 1997). Višanje urbanih gostot
potrebuje ob sebi še ostale ukrepe celostne prometne politike, če želimo zmanjšati prometno
povpraševanje ali spremeniti prometno strukturo (Plevnik, 1997).
Mešana raba zemljišč
Mešana raba zemljišč poleg gostot veliko pripomore k zmanjševanju prometnega
povpraševanja, tako glede dolžine potovanj kot glede deleža poti s prometnim načinom.
Mešana raba zemljišč pomeni, da so v majhni medsebojni oddaljenosti različni tipi rabe
zemljišč – stanovanjski, trgovski, poslovni, rekreacijski itd.). Poznamo več ravni mešane rabe,
lahko je v eni sami zgradbi (na primer pritličje namenjeno trgovski dejavnosti, pisarne in
stanovanja pa v zgornjih), na eni ulici ali v soseski. Lahko gre tudi za mešanje različne vrste
in vrednosti stanovanjske gradnje, zato da lahko služi različnim socialnim skupinam. Mešana
raba zemljišč zmanjša predvsem potovanja na delo, poveča pa se delež hoje in kolesarjenja v
deležu poti s prometnim načinom (Litman, 2010a). To načelo je boljše kot ločevanje rab, saj
morajo v slednjem primeru prebivalci potovati več, da jih dosežejo, kot tudi kaže slika 6. Tudi
mešanje rab zemljišč potrebuje ob sebi še ostale ukrepe celostne prometne politike, kot so
dodatno zaračunavanje in omejitve (Plevnik, 1997).
Slika 6: Primerjava zasnove urbane strukture z razpršeno in mešano rabo zemljišč

Vir: povzeto po Planning for sustainable development, 2011
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Gradnja na degradiranih območjih
Gre za zemljišča, ki so bila nekoč pozidana, pa so sedaj opuščena in primerna za obnovo ali
novogradnjo. Tradicionalno so bile degradirane mestne površine primerne le za lahko
industrijo ali trgovsko dejavnost, vse bolj pa se dogaja, da se na teh območjih gradi tudi
stanovanja, pisarne, parke itd. Veliko tovrstnih območjih ima že dostop do JPP, na drugi
strani pa so z gradnjo res povezani veliki stroški in tveganje. V ZDA imajo tako na voljo
poseben sklad za spodbujanje gradnje na degradiranih območjih (Deakin, 2003).
Da je lahko implementacija teh ukrepov čim bolj učinkovita, morajo biti ti mehanizmi podprti
z vključitvijo v strateške in izvedbene načrte vseh ravni načrtovanja. Na drugi strani pa so tudi
primeri kot sta Amsterdam in München, kjer je državna podpora manjša, je pa zadostna na
lokalni ravni (Synergo, ENU, 2009)
Lokacija večjih povzročiteljev prometa
Novi razvojni centri, še posebej večji povzročitelji prometa (poslovni in trgovski objekti pa
tudi zgradbe z bivalno funkcijo), bi morali biti zgoščeni na vozliščih in ob koridorjih JPP ali
pa vsaj tam, kjer je potencialna možnost nastanka koridorja. Vozlišča in koridorji morajo biti
določeni v prostorskih načrtih, po možnosti na podlagi merjenja dostopnosti. Priporočljivo je,
da so določeni minimalni standardi dostopnosti z JPP, tako da novogradnja večjih
generatorjev prometa ni dovoljena tam, kjer teh standardov ne dosega To pomeni, da se v
primeru, če izbrano območje gradnje ne nudi dovolj dobrih pogojev za dostopnost, gradnja
prepreči ali se sprejme omilitvene ukrepe ali pa najde drugo lokacijo. Mestna središča so
navadno primer lokacije z visoko dostopnostjo (Synergo, ENU, 2009).
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Slika 7: Primer gradnje na degradiranem območju ter nov objekt mešane rabe z dobro
dostopnostjo

Vir: povzeto po Planning for sustainable development, 2011
Presoja vplivov na promet
Pri načrtovanju novogradnje se oceni prometne učinke, pri izbiri lokacije pa bi se moralo
upoštevati prometne potrebe. Če so predvidene prometne obremenitve prevelike ali preveč
negativne, je potrebno izbrati drugo, primernejšo lokacijo (Synergo, ENU, 2009).
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Parkirni standardi
Število parkirnih mest za objekt je pomemben vzvod, ki vpliva na potovalne navade ljudi
(Synergo, ENU, 2009). Če je parkirišč veliko in so cenovno dostopni, se poveča delež
avtomobilskega prometa (Litman, 2010a). Različni načrtovalski instrumenti lahko dajo moč
občini pri vplivanju na število parkirnih mest. Parkirni standardi so usmeritev za investitorja
pri računanju števila parkirnih mest, ki jih mora zagotoviti. Po načelih trajnostnega prometa
so bolj primerni maksimalni parkirni standardi namesto minimalnih (Synergo, ENU, 2009).
Minimalni parkirni standardi so predpis, s katerim določimo najmanjše dopustno število
parkirnih mest na določeno vrsto objekta. Nasprotno pa maksimalni parkirni standardi
pomenijo največjo dopustno število parkirnih mest. Ker ne omejujejo največjega števila
parkirnih mest, običajno pride do gradnje velikega števila parkirnih mest, zato imajo
minimalni parkirni standardi širše negativne geografske učinke, tako družbene kot okoljske.
Z vidika ekonomskih učinkov je zahteva po minimalnih parkirnih standardih izrazito
negativna, saj je strošek prostora in gradnje ogromen. Investitorji stavb pa ta strošek prenesejo
naprej na končnega kupca oziroma najemnika. »Nasprotno trgovska središča zagotavljajo
zastonj parkiranje, saj svoj uspeh gradijo na lahki dostopnosti z avtomobili, strošek parkirišča
pa zlahka vgradijo v ceno izdelkov, ki jih prodajajo«. To pomeni, da je predpisovanje
minimalnega parkirnih standardov v prostorskih aktih posredna subvencija osebnemu
avtomobilskemu prometu nasproti trajnostnim oblikam prometa. (Peterlin, 2010).
Obstajajo še drugi učinki in posredni stroški, povezani s parkirišči, ki jih je nekoliko težje
ovrednotiti. Eden izmed njih je znatno povečana poraba energije v mestih v poletnih mesecih.
Zaradi asfaltiranih in tlakovanih parkirišč so deli dvorišč z visokim rastjem zmanjšani, v
naseljih pa nad kletnimi garažami drevesa ne morejo zrasti. Asfaltirane površine bistveno
bolje akumulirajo toploto kot zelene površine, zato so mesta v poletnih nočeh toplotni otoki,
kjer je temperatura za nekaj stopinj višja kakor v okolici, poraba energije za hlajenje pa večja
(Peterlin, 2010).
»Z družbeno geografskega vidika so parkirišča tudi potrata prostora, ki bi ga lahko porabili za
produktivnejše namene«. Najhujša posledica je, da so med različnimi rabami prostora večje
razdalje, tako da med njimi ni več smiselna nobena druga oblika premikanja razen
avtomobilske. »S tem ni več možnosti za nastanek povezanega uličnega prostora, ki hkrati
omogoča ekonomsko donosnost dejavnosti ob njem, varnost in naključno druženje« (Peterlin,
2010).
Predpisovanje minimalnih parkirnih standardov je še posebej nesmiselno z vidika
prostorskega načrtovanja. Kot smo že ugotovili, že dlje časa za najbolj negativen pojav v
prostoru veljata suburbanizacija in nenadzorovano širjenje urbanih območij na nepozidana
zemljišča, ker je nujna zelo velika mobilnost ljudi, ki temelji skoraj izključno na osebnem
avtomobilu. Na deklarativni ravni zato vsi prostorski dokumenti, od evropskih do občinskih,
poudarjajo nujnost zmanjševanja potreb po prometu, zgoščanju mest predvsem znotraj že
pozidanih območij in prenovi opuščenih ali slabo izkoriščenih območij v mestih.
Predpisovanje minimalnih parkirnih standardov je zato zelo močan instrument proti zapisanim
ciljem. V gostih mestnih predelih namreč zagotavljanje predpisanega števila parkirišč zaradi
dragih zemljišč in omejenega prostora pomeni ogromen strošek, veliko večji kot na obrobju,
kjer so zemljišča cenejša. Minimalni parkirni standardi so tako pomembna posredna
ekonomska spodbuda za razvoj na obrobju in zunaj že pozidanih območij (Peterlin, 2010).
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V nasprotju s klasičnim načrtovanjem novi način načrtovanja parkiranja negativno obravnava
presežno ponudbo parkirišč in ne želi na vsak način ponuditi obilja parkirišč, pač pa si
prizadeva za optimalno ponudbo ter za čim učinkovitejšo rabo vseh razpoložljivih parkirišč
(Peterlin, 2010).
Trajnostni mestni prometni načrti
Če mesta, regije ali države nimajo jasnih ciljev glede doseganja trajnostnega prometa, se tudi
integracija prostorskega načrtovanja in trajnostnega prometa ne more zgoditi. Prav tako velja
za upravljanje mobilnosti. Eden od instrumentov povečane integracije prostorskega
načrtovanja in trajnostnega prometa je trajnostno mestno prometno načrtovanje. To je koncept
prometnega načrtovanja, ki si prizadeva za trajnostni sistem mestnega prometa. Je specifičen
načrtovalski pristop, ki gradi na obstoječih praksah in ureditvah v državah članicah EU, ter v
postopek vključuje tudi lokalne deležnike, ki se ukvarjajo z mobilnostjo. Ena od glavnih
značilnosti TMPN je celovit pristop v smislu sodelovanja med vrstami prometnih načinov,
sektorji (npr. prostorskim in urbanističnim načrtovanjem, okoljem, gospodarstvom, varnostjo
itd.), javnimi ustanovami in zasebnimi podjetji, ravnmi oblasti in sorodnimi političnimi organi
(Wolfram, Bührmann, 2007). Nanaša se na javni in zasebni promet, motorizirani in
nemotorizirani promet, mirujoči in gibajoči promet ter dostavo blaga in logistiko (Moving
sustainability, 2007). TMPN ni samo načrt, vendar zaznamuje smer, v katero naj bi se stalno
pomikali postopki načrtovanja in tako spodbujali trajnostni razvoj urbanega prometa, je nov
pristop k načrtovanju, ki se mora razvijati znotraj lokalnih oblasti in obstoječih praks
(Wolfram, Bührmann, 2007). TMPN bi moral postati vodilni dokument za vse sektorje
načrtovanja, ki vplivajo na ali pa so pod vplivom prometa (Moving sustainability, 2007).
Evropska komisija poudarja TMPN kot potencial trajnostnega razvoja v urbanih območjih.
Vlada RS bi prav tako morala vzpostaviti ustrezne zakonske in finančne podlage za razvoj
TMPN, vendar zaenkrat ni imela posluha za to problematiko (Plevnik, 2008).. V Franciji in
Veliki Britaniji je bila določba takšnih podlag na lokalnih ravneh dobro sprejeta in prispeva k
boljšemu načrtovanju mestnega prometa. Evropska komisija je leta 2004 obravnavala predlog
o sprejetju direktive, ki bi mestom v EU (z nad 100.000 prebivalci) narekovala obvezno
sprejetje TMPN. Na koncu direktive ni sprejela, je pa izdala priporočilo lokalnim skupnostim,
da naj TMPN razvijajo in izvajajo (Plevnik in ost., 2008).

3.1.1 Načini integracije v prostorskih načrtih
Povzeto po: Synergo, ENU, 2009
Načrtovalske smernice
Izdelajo jih regionalne ali državne načrtovalske ustanove zato, da lahko usmerjajo lokalne
načrtovalske procese pri pripravi prostorskih načrtov in izdajanju gradbenih dovoljenj.
Smernice lahko spodbujajo integracijo prostorskega načrtovanja in trajnostnega prometa ter
izvajanje ukrepov upravljanje mobilnosti pri novogradnjah

Smernice, ki izhajajo iz okoljevarstvenih zakonov
V nekaterih državah imajo okoljevarstveni zakoni velik vpliv na vsebino prostorskih načrtov
in na dodeljevanje gradbenih dovoljenj. Primer je evropski zakon, ki določa specifične
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pragove za kakovost zraka, zato bi lahko ukrepi upravljanja mobilnosti pripomogli k temu
cilju.
Izdelava prostorskih načrtov
Prostorski načrti določajo med drugim lokacije za novogradnje in včasih tudi za novo
prometno infrastrukturo. Zato so lahko načrti izdelani tako, da spodbujajo uporabo
trajnostnega prometa. Na primer, lokacija stanovanjske soseske in oblikovanje okolice
(pločniki, maksimalni parkirni standardi itd.) bodo vplivali na potovalne navade stanovalcev.
Sodelovanje pristojnih načrtovalcev
Gre za integracijo na organizacijski ravni. Prometni in prostorski načrtovalci morajo
sodelovati skupaj. Prostorski načrtovalci morajo razumeti promet in prometne težave, če
želijo vplivati na potovalne navade ljudi, to pa lahko razumejo s pomočjo prometnih
strokovnjakov. Stopnjo sodelovanja je možno izmeriti glede na deljenje odločevalske moči
pri pripravljanju strategij.
Obstaja več ravni sodelovanja med prometnimi in prostorskimi načrtovalci:
· ni sodelovanja: ostali pristojni so o strategijah ali načrtu obveščeni šele, ko je ta že
pripravljen;
· popolno sodelovanje: določanje skupne vizije, ki vodijo v skupne akcije, ki so zapisane v
strategijah in so podprte s strani vseh odločevalcev;
· vmesne stopnje, ki obsegajo obveščanje ostalih pristojnih v zgodnjih ali kasnejših fazah.
Za podporo omenjenih instrumentov so torej obvezne integracijske prometne strategije. Če
prostorski načrtovalci (na lokalni, regionalni ali državni ravni) nimajo jasnega cilja doseči
trajnostni razvoj, potem tudi upravljanje mobilnosti ni njihova prioriteta, kaj šele integracija
prostorskega načrtovanja namenske rabe in upravljanja mobilnosti.
Instrumenti EU
Evropska komisija lahko deluje stimulativno na področju razvoja in izvajanja strategij v
integraciji prostorskega in prometnega načrtovanja. Taka vloga zahteva povečano izmenjavo
dobrih praks, razvoj znanja, vključevanje učinkovitih in izvedljivih načrtovalskih konceptov
in institucionalnih inovacij ter nadaljnjo harmonizacijo na področju načrtovalske zakonodaje
in postopkov tako znotraj držav kot tudi na ravni EU. Na področju mestnega prometa so
pričakovanja EU visoka, hkrati pa njene pristojnosti omejene. EU lahko doda vrednost s:
·
·
·
·
·
·

pripravo zakonskih in finančnih okvirjev za spodbuditev nosilcev odločanja;
določitvijo standardov in zagotavljanjem izvedljivosti;
spodbujanjem raziskovanja in prekomejnim širjenjem dobrih praks;
integracijo sektorskih politik o mestnem prometu;
igranjem vloge »katalizatorja«;
zagotavljanjem finančne podpore (Plevnik in ost., 2008).

3.1.2 Učinkovitost prostorskega načrtovanja pri doseganju trajnostne mobilnosti
Trajnostna mobilnost zahteva temeljne spremembe v spremembi rabe zemljišč, sestavi
prometnih načinov in življenjskega stila (Plut, 2006). Prvi dejavnik dosežemo s primernimi
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politikami prostorskega načrtovanja oziroma rabe zemljišč za povečanje urbane gostote ali
mešane rabe prostora, ki pa imajo brez spremljajočih ukrepov, ki podražijo ali upočasnijo
potovanja z avtomobili, le majhen učinek, saj ljudje še naprej opravljajo dolga potovanja, da
dosežejo maksimalne možnosti, ki jim jih dopuščajo njihovi potovalni stroški in čas, ki jim je
na voljo. Večina strategij vezana na načrtovanje in investicije je potrebnih, vendar same po
sebi ne zadoščajo za zmanjševanje potovanj in povečanje uporabe trajnostnega prometa.
Izkušnje kažejo, da ima samo načrtovanje namenske rabe relativno majhne vplive na
potovalne navade ljudi. Z rastjo prihodkov ima oddaljenost vse manjšo vlogo pri odločitvah
ljudi pri izbiri prometnih načinov. Sledi, da je pomembno povezovati promet in prostorsko
načrtovanje z ukrepi, ki bodo povečali stroške potovanja z avtomobilom in / ali zmanjšali
stroške potovanja s trajnostnimi prometnimi načini (Synergo, ENU, 2009). Njihova izpeljava
je možna le z dodatnimi ukrepi prometne politike, kot so cenovna politika, predpisi, ki
vplivajo na potovalne navade ljudi, informiranje ter tudi upravljanje z infrastrukturo (Lipar in
ost., 2005). Vendar sta načrtovanje in investiranje še vedno najpomembnejša ukrepa, ker
vplivata na rabo zemljišč, prometno infrastrukturo in tudi potovalne navade (ang. »pull
effect«). Dodatni ukrepi pa poleg podpore načrtovalskim in investicijskim ukrepom
omogočajo spremembe bivalnih navad, zmanjšanje zazidave zemljišč in učinkovito rabo
prometnega omrežja (ang. »push effect«).
V dokumentu Uvajanje mestne prometne politike (Lipar in ost., 2005) avtorji navajajo, da ima
načrtovanje rabe zemljišč na promet v mestnih jedrih velik učinek z vidika ekonomičnosti ter
majhen vpliv na učinkovitost prometa in okolje. Precej večji vpliv pripisujejo novi
infrastrukturi in upravljanju z infrastrukturo. Nasprotno pa daje načrtovanje rabe zemljišč
velik prispevek k zmanjšanju potrebe po potovanju, majhen prispevek k zmanjšanju uporabe
osebnega vozila in izboljšanju JPP ter neznaten prispevek k povečanju kapacitete cest.
Prostorske politike so torej dolgoročne pomembne, saj zagotavljajo predpogoje za bodoči, od
avtomobilov manj odvisen način urbanega življenja, in tako predstavljajo bistvene dopolnilne
strategije prometnim strategijam (Paulley, Pedler, 2000). Za uspeh integracije politik so
pomembne kakovostne smernice in podpora na državni ravni, za ukrepe je nujno potrebno
dobiti tudi politično podporo. Integracijsko načrtovanje prometa je med druim pogosto
uspešno sočasno z mestno okoljsko politiko, ki postavlja jasne in merljive cilje (Plevnik,
1997).

3.2 UPRAVLJANJE MOBILNOSTI IN PROSTORSKO NAČRTOVANJE
NA RAVNI LOKACIJE
Drugi vidik upravljanja mobilnosti se veže na lokacijo, lahko gre za čas v nastajanju
prostorskega načrta ali projektne dokumentacije ali pa ko je objekt že zgrajen. Integracija
upravljanja mobilnosti in prostorskega načrtovanja na ravni lokacije se zgodi lahko takrat, ko
teče postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja za posamezno gradnjo. Sodelovanje med
občino in investitorjem objekta poteka zato, ker je pridobitev gradbenega dovoljenja
zaključna faza v načrtovanju in so tako lahko izpolnjeni pogoji, ko bo objekt zgrajen. Pri
upravljanju mobilnosti vezanem na lokacijo so lastniki oziroma investitorji tisti, ki imajo
glavno vlogo pri izvajanju ukrepov. Promovirati in izvajati morajo ukrepe upravljanja
mobilnosti, pri tem pa ima pomembno vlogo občina, ki spodbuja ali celo zahteva upravljanje
mobilnosti, krovna zahteva pa lahko pride tudi s strani regije ali države (Synergo, ENU,
2009). V sledečem poglavju predstavljamo na kakšne načine lahko upravljanje mobilnosti
integriramo v načrtovalski proces na ravni lokacije.
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3.2.1 Načini integracije na ravni lokacije
Povzeto po: Synergo, ENU, 2009
·

Smernice za upravljanje mobilnosti med načrtovalskim procesom ali med
pridobivanjem gradbenega dovoljenja: pred oddajo dokumentacije in načrtov za
novogradnjo sta investitor in občina v kontaktu. Občina investitorju poda zapisane
smernice za upravljanje mobilnosti in tako dvigne ozaveščenost investitorja.

·

Zagotavljanje upravljanja mobilnosti v pogajalskem procesu: če vključimo
upravljanje mobilnosti kot pogoj v pogajalskem procesu, bo to povečalo možnosti, da
bo investitor vključil upravljanje mobilnosti v gradnjo. Na primer, če se občina strinja
z gradnjo želenih parkirnih mest, mora investitor v zameno zagotoviti veliko
kolesarskih stojal.

·

Zagotavljanje upravljanja mobilnosti v parkirnih standardih: določilo v
občinskih parkirnih standardih o obveznem mobilnostnem načrtu za večje novogradnje
neposredno vpliva na izvajanje ukrepov upravljanja mobilnosti.

·

Zagotavljanje upravljanja mobilnosti z vključitvijo v načrtovalske pogoje in
obveznosti: v več državah je izvajanje ukrepov upravljanja mobilnosti obvezen del
načrtovalskega procesa. Večinoma gre za pogoj na državni ravni, kar pomeni, da velja
za vse občine in je priporočljiv, kjer koli je to možno.

·

Spodbujanje sosesk brez avtomobila: če hoče občina promovirati soseske brez
avtomobilov, morajo določeni zakoni in zakoni (parkirni standardi, zakon o
prostorskem načrtovanju, gradbeni zakoni ipd.) vsebovati posebne predpise za soseske
z manj avtomobili. V takih soseskah so parkirni standardi precej manjši. Prostorski
načrti so predpogoj za redukcijo parkirnih mest, saj lahko definirajo lokacije
novogradenj tam, kjer je dober dostop do JPP in kolesarske infrastrukture.

·

Model pogojene dostopnosti za omejevanje avtomobilskega prometa na
multifunkcionalnih novogradnjah: to je strategija za zmanjševanje avtomobilskega
prometa ob večjih povzročiteljih prometa, kot so nakupovalno središče ali stadion.
Načelo te strategije je omejiti največje število avtomobilskih potovanj, ki jih ustvari
objekt s pogojem, ki ga ne smejo preseči in je odvisen od vrste objekta. Če to normo
presežejo, sledi sankcija, ki je tudi del dokumentacije za gradbeno dovoljenje.

·

Spodbujanje sprejetja ukrepov upravljanja mobilnosti z okoljevarstveno
zakonodajo: v nekaterih državah morajo investitorji pri novogradnjah določene
velikosti zagotoviti študijo presoje vpliva na okolje, da lahko zaprosijo za gradbeno
dovoljenje. Upravljanje mobilnosti je lahko način za zmanjševanje teh vplivov in
boljši rezultat PVO.

·

Maksimalni parkirni standardi: parkirni standardi so ponavadi del prostorskih
načrtov in pogosto zahtevajo minimalni parkirni standard na določeno vrsto objekta.
Vendar se lahko k temu pristopi obratno in se jih spremeni v maksimalne, kar lahko
občutno zmanjša število poti opravljenih z avtomobilom, še posebej v mestnih
območjih, kjer imajo prebivalci dober dostop do trajnostnih prometnih načinov in
nimajo parkirnega mesta. Z njimi obvladujejo rast prometa tam, kjer ga je po izbranih
kriterijih (okoljskih, infrastrukturnih ipd.) preveč.
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·

Parkirno izplačilo: to je proces, ki se zgodi, če investitor novogradnje ne more
zagotoviti zahtevanega števila parkirnih mest. V tem primeru mora plačati občini, ki ta
denar porabi z izgradnjo parkirišč, ponekod pa tudi za JPP in kolesarsko
infrastrukturo. Druga možnost je izraba denarja za mehke ukrepe upravljanja
mobilnosti, kar imenujemo mobilnostni sklad.

Obstajata dva mehanizma integracije upravljanja mobilnosti v prostorsko načrtovanje:
·

podrobni prostorski načrt

·

postopek pridobitve gradbenega dovoljenja

Prvi je v slovenskem prostoru znan kot Občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljevanju
OPPN), drugi pa so koraki za pridobitev gradbenega dovoljenja. Oba sta vidika, ki vključujeta
pridobitev gradbenega dovoljenja. Ker ima vsaka država specifične lastnosti teh mehanizmov,
ju podrobneje predstavljamo v poglavju 4.5 na slovenskem primeru.

3.2.2 Mobilnostni načrti
Upravljanje mobilnosti na ravni lokacije ima lahko veliko vpliva na to, da je promet, ki ga
povzroča objekt, čim bolj trajnosten. Vsak objekt ima svoje specifične lastnosti, od katerih je
odvisno, za kakšne ukrepe se bomo odločili. Pogosto v ta namen v tujini izdelajo mobilnostni
načrt, ki je sestavljen iz več korakov, kot so analiza stanja, določevanje ciljev glede deleža
poti s prometnim načinom, definiranje ukrepov, odgovornosti, izvedbe, nadzora, vrednotenja,
učinkov itd. Mobilnostne načrte ločimo na tiste, ki nastanejo v načrtovalski fazi za
novogradnjo ter na tiste, ki obravnavajo objekte, ki so že v uporabi.
Cilj mobilnostnega načrta je, da imajo uporabniki zagotovljen optimalen dostop z vsemi
prometnimi načini. Namen priprave mobilnostnih načrtov je spreminjanje potovalnih navad
zaposlenih in obiskovalcev ter promocija trajnostne izbire prometnih načinov. Kako
ambiciozno naj bi mobilnostni načrt posegel v spreminjanje potovalnih navad je stvar ambicij
in razlogov, s katerimi institucija ali podjetje pristopi k pripravi in izvajanju mobilnostnega
načrta. Seveda poleg ambicioznosti pripravljavcev na učinkovitost mobilnostnega načrta
vplivajo v veliki meri tudi značilnosti lokacije in možnosti dostopa do nje. Vendar je znano,
da je veliko potovanj na določeno lokacijo pogojenih z organizacijo in razmerami
dostopnosti, parkirnim redom in nadomestili za prevoze na delo.
Ukrepi upravljanja mobilnosti so jedro vsakega mobilnostnega načrta, najbolj pogosti so
naslednji:
·

upravljanje parkirišč – zaračunavanje parkirnine ter določitev pravil za dodeljevanje
parkirnih mest med zaposlene in obiskovalce;

·

finančne spodbude – so namenjene zaposlenim, da bi jih spodbudili k uporabi
trajnostnih oblik prometa za dnevne migracije, kot so službene mesečne vozovnice ali
kombinirane vozovnice za JPP in zabavne prireditve;

·

izboljšanje infrastrukture – za spodbujanje uporabe koles med obiskovalci, zaposlenimi
in strankami. To vključuje varno in pokrito kolesarnico blizu vhoda, dobre povezave na
kolesarsko mrežo, garderobe in tuši za zaposlene;

·

deljenje avta med zaposlenimi;
32

·

informacije o različnih načinih dostopanja – na spletu, letakih, zemljevidih;

·

izboljšave JPP – podaljšanje avtobusnih prog, uvedba kombijev za skupen prevoz;

·

promocijske akcije – za dvigovanje ozaveščenosti in spodbujanje, na primer kolesarstvu
posvečen dan.

Najbolj učinkoviti so tisti ukrepi, ki predstavljajo ravnotežje med odvračanjem od vožnje z
avtomobilom in spodbujanjem k uporabi alternativnih prometnih načinov. Ukrepi morajo
ustrezati okoliščinam v okolici objekta in uporabnikov. To pomeni, da mora občina ali
investitor poznati navade obiskovalcev, kar pomeni, da je ponavadi potrebna izdelava
raziskave med uporabniki sosednjih objektov ali prejšnjih uporabnikov, če se dejavnost le seli
v drug objekt. Ukrepe upravljanja mobilnosti določi investitor ali kasneje upravitelj, naloge si
pa delita. Na primer, če je na začetku investitor zadolžen za izgradnjo kolesarnice, pa je
upraviteljeva naloga, da promovira kolesarjenje in spodbuja uporabnike. Pogosto se zgodi, da
je v večjih objektih z več kot 300 zaposlenimi zaposlena oseba, ki skrbi za izvajanje ukrepov
upravljanja mobilnosti. Poleg tega moramo včasih v izvajanje ukrepov vključiti tudi druge
partnerje, kot je podjetje JPP.
Glavne prednosti, ki jih prinašajo ukrepi upravljanja mobilnosti investitorju, lastniku in
upravitelju, so lahko dobri argumenti pri pridobivanju gradbenega dovoljenja. To so na
primer:
·

zmanjšanje stroškov (za parkirišča, vzdrževanje parkirišč, časovni in s tem tudi finančni
prihranek pri poti do objekta, itd);

·

izboljšana dostopnost do objekta zaradi več alternativ za vse uporabnike;

·

bolj zadovoljni, zdravi in motivirani zaposleni;

·

raba zemljišč, ki so trenutno namenjena parkiriščem, v drugačne namene;

·

omogočanje družbene odgovornosti podjetij (ang. Corporate Social Responsibility);

·

zadovoljevanje načrtovalskih in ostalih pogojev.

V splošnem velja, da lahko dobro pripravljen načrt v nekaj letih spremeni deleže med
posameznimi prometnimi načini za 10 – 15 %. Tudi število prihodov na delo z osebnim
avtomobilom se v povprečju zmanjša za 10 %, lokacije z dobro ponudbo alternativnih oblik
prometa pa lahko dosežejo tudi bistveno boljše rezultate. Spodnji grafikon prikazuje velik
razpon učinkov mobilnostnih načrtov v Veliki Britaniji, merjen s številom zmanjšanja
samostojnih voženj na delo v avtu, saj so merjeni učinki znašali od 5 % pa kar do 55 %
zmanjšanje tovrstnih potovanj.
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Graf 6: Zmanjšanje števila avtomobilskih voženj (voznik je sam v avtomobilu) na delo po
uvedbi mobilnostnih načrtov v izbranih podjetjih v Veliki Britaniji

Vir: Synergo, ENU, 2009
Tudi naslednja primera iz Velike Britanije kažeta, da upravljanje mobilnosti deluje. Bolnišnici
v Cambridgeu in Edinburghu sta morali, če sta želeli pridobiti gradbeno dovoljenje,
upoštevati ukrepe upravljanja mobilnosti v sklopu mobilnostnega načrta. Danes se le od 40 do
50 % zaposlenih na delo vozi s svojim avtomobilom. Če bolnišnici ne bi upoštevali ukrepov
upravljanja mobilnosti, bi bila ta številka blizu 90 %. Zaradi tega je manj prometa, manj
gneče in manj izpustov CO2, zaposleni pa so bolj zdravi.
Po temu zgledu bo v nadaljevanju predstavljen tudi mobilnostni načrt za Cukrarno.
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4. STANJE V SLOVENIJI
Namen tega poglavja je predstaviti trenutno stanje v prostorskem načrtovanju v Sloveniji z
vidika ugotavljanja obstoja predpogojev za in dosedanje prakse integracije trajnostnega
prometa in prostorskega načrtovanja. Pri tem se v veliki meri opiramo na rezultate študije v
okviru projekta MaxLupo »Cross national comparison of integration of sustainable
transport, mobility management and land use planning in 10 European countries« (NU,
2007), v katerem so avtorji primerjali stanje v Sloveniji in nekaterih evropskih državah. Če ni
navedeno drugače, je vir NU, 2007. Najprej se osredotočamo na slovenski zakonodajni okvir,
ki je podlaga za prostorsko in prometno načrtovanje, potem sledi pregled vrst prostorskih
načrtov. Sledi podpoglavje, v katerem ugotavljamo v kolikšni meri slovensko prostorsko
načrtovanje sledi načelom takega prostorskega načrtovanja, ki zmanjšuje prometno
povpraševanje. Slovensko stanje primerjamo s stanjem v ostalih evropskih državah, navajamo
države z dobro prakso, po katerih bi se lahko zgledovali. Primerjava integracije prostorskega
načrtovanja in trajnostnega prometa je bila poleg Slovenije izvedena na Švedskem,
Nizozemskem, Irskem, Poljskem, v Veliki Britaniji, Švici, Nemčiji, Litvi, Španiji.
Nato pregledamo potencialne možnosti za integracijo upravljanja mobilnosti in prostorskega
načrtovanja v procesu pridobivanja gradbenega dovoljenja, za zaključek pa bolj podrobno
prikazujemo tovrstne izkušnje v Ljubljani.

4.1 ZAKONODAJNI OKVIR V PROSTORSKEM NAČRTOVANJU
Državna zakonodaja v prostorskem načrtovanju se je spremenila leta 2007, ko je bil sprejet
Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt), ki ureja prostorsko načrtovanje kot del urejanja
prostora, tako da določa vrste prostorskih aktov, njihovo vsebino in medsebojna razmerja ter
postopke za njihovo pripravo in sprejem (Zakon o prostorskem načrtovanju, 2007). V
Sloveniji prostorsko načrtovanje poteka na dveh ravneh, državni in lokalni oziroma občinski.
Občin v Sloveniji je 210 (stanje leta 2010). Tretja, regionalna raven, pa formalno še ne obstaja
in bo začela veljati, ko bodo ustanovljene pokrajine. Ker pokrajin še ni, tudi ni povsem jasno,
katere odgovornosti bodo prenesene z državne in lokalni ravni na regionalno.

4.1.1 Prostorsko načrtovanje
·

Državna raven

Za pripravo zakonov in uredb na področju prostorskega načrtovanja je odgovorno Ministrstvo
za okolje in prostor, ki pripravlja državne prostorske načrte. Ministrstvo za okolje in prostor
(v nadaljevanju MOP) določa cilje, smernice in direktive prostorskega razvoja, sprejema
odločitve državnega pomena in izvaja nadzor nad občinsko ravnjo prostorskega načrtovanja.
Prav tako je Slovenija ena redkih evropskih držav, kjer je država odgovorna za izdajanje
gradbenih dovoljenj (Zakon o graditvi objektov, 2002).
·

Regionalna raven

»Z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja je vzpostavljen osnovni okvir
celovitega razvojnega planiranja na regionalni ravni, v katerem je določitev prostorskih
razvojnih pogojev, omejitev in usmeritev temeljni pogoj za sprejem uresničljivih razvojnih
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odločitev« (Šolar, 2005, str. 79). Regionalne razvojne agencije pripravljajo regionalne
razvojne programe regij, ki jih sprejme razvojni svet regije in potrdi vlada (Šolar, 2005).
Novi zakon ZPNačrt omogoča izdelavo regionalnih prostorskih načrtov (RPN) (Zakon o
prostorskem načrtovanju, 2007). »RPN pripravijo občine, ki so skupaj pripravile regionalni
razvojni program, ki zahteva načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena, ki segajo na
območje več občin ali imajo vpliv na območje več občin« (ZUM, 2010).
·

Občinska raven

Oddelki za prostorsko načrtovanje po občinah so odgovorni za pripravo in sprejem OPN,
ciljev in smernic prostorskega razvoja v občini, pravilnikov glede spremembe namembnosti
rabe tal, skratka sprejemajo odločitve vezane na prostor, ki so občinskega pomena. Ko občina
pripravi osnutek OPN, ga pošlje MOP-u, ki predlaga vse primerne nosilce urejanja prostora,
ki morajo podati smernice za načrtovan prostorske ureditve iz njihove pristojnosti. Vsi OPN-ji
se morajo skladati z ostalimi prostorskimi akti na višji ravni.

4.1.2 Prometno načrtovanje
·

Državna raven

Ministrstvo za promet je odgovorno za pripravo in izvajanje prometnih politik in strateško
načrtovanje državnih prometnih sistemov. Ministrstvo za promet pomaga tudi pri pripravi
prostorskih strategij, še posebej kar se dotike prometne infrastrukture.
·

Regionalna raven

Urejanje in načrtovanje prometa na regionalni ravni je mogoče v obliki regionalnih razvojnih
programov, vendar se promet ureja večinoma na lokalni ali državni ravni, na regionalni pa v
smislu povezovanja več občin.
·

Občinska raven

Občinski oddelki so odgovorni za prometno načrtovanje na občinski ravni. V praksi so
večinoma oddelki za prostorsko načrtovanje tisti, ki pripravljajo prometne strategije v okviru
OPN, medtem ko izvedbeni del prevzamejo oddelki za promet in so pogosto neodvisni od
strateških usmeritev. Integracijske prometne strategije na lokalni ravni v Sloveniji ne
obstajajo. V prostorskih strategijah so vključeni le strateški elementi prometnih sistemov, pa
še ti se koncentrirajo na infrastrukturo, kar pomeni, da so nepopolni. Poročilo tako ugotavlja,
da upravljanja mobilnosti v prostorskem načrtovanju ni.

4.1.3 Načrtovalski dokumenti v Sloveniji
·

Državna raven

Državni strateški prostorski načrt (DSPN) je najpomembnejši krovni prostorski dokument,
ki določa cilje in smernice za prostorsko načrtovanje na državni ravni in prostorske načrte
državnega in lokalnega pomena glede na javne interese (varstvo okolja, ohranjanje narave,
trajnostna raba naravnih virov, varstvo javnega zdravja).
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Državni prostorski načrt (DPN) je izvedbeni dokument na državni ravni in določa časovni
okvir izvajanja posegov v prostor, ki so določeni v DNSP.
Strategija prostorskega razvoja Slovenije (SPRS, 2004) in Prostorski red Slovenije (PRS,
2005) so predhodniki DSPN in sta še vedno v veljavi, saj DSPN še ni pripravljen. PRS določa
pravila za prostorsko načrtovanje na vseh ravneh ter predpise in zahteve za strateške in
izvedbene prostorske načrte na lokalni ravni in lokacijske informacije za realizacijo
prostorskih načrtov, načrtovalske procese in gradnjo.
Poleg omenjenih dokumentov vlada RS in ministrstva pripravljajo resolucije, ki vsebujejo
smernice za razvoj na posameznem področju. Ena od njih je Resolucija o prometni politiki
Republike Slovenije, ki jo je pripravilo Ministrstvo za promet leta 2005, vendar je precej
ohlapna, saj ne vsebuje konkretnih smernic in ukrepov za izvajanje na lokalni ravni.
Nacionalni programi vsebujejo natančne okvire (časovne, finančne, prostorske) načrtovanih
projektov državnega pomena in so osnova za pripravo projektov in gradnjo. Dva
najpomembnejša relevantna programa sta avtocestni program in železniški program, še vedno
pa ni bil izdelan program JPP, čeprav je bil predlagan že večkrat.
·

Regionalna raven

Temeljni programski dokument regije je regionalni razvojni program (RRP). Sestavljeni so
iz strateškega in programskega oziroma izvedbenega dela, sprejme jih razvojni svet regije in
potrdi vlada, splošne razvojne naloge pa opravlja regionalna razvojna agencija. »V RRP se
usklajujejo razvojna predvidevanja na področju gospodarskega, socialnega, prostorskega,
okoljskega in kulturnega razvoja regije. Smiselno bi bilo, da hkrati regije pristopijo tudi k
pripravi ustreznega prostorskega akta za isto območje« (Šolar, 2005, str. 79).
ZPNačrt omogoča medobčinsko prostorsko načrtovanje v obliki regionalnega prostorskega
načrta (RPN). RPN bo kot medobčinski prostorski akt v času do ustanovitve pokrajin
nadomeščal prostorske akte, ki jih bodo kasneje sprejemale pokrajine (Kužet, 2010). Slednji
bodo pomagali pri vzpostavitvi medobčinske harmonizacije, ki je zelo pomembna v
prostorskem in prometnem načrtovanju (NU, 2007). RPN določa namensko rabo prostora in
prostorske izvedbene pogoje za načrtovanje prostorskih ureditev tako natančno, da je na
njegovi podlagi mogoče pripraviti projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja po predpisih o
graditvi objektov« (ZUM, 2010). RPN naj bi občine pripravljale za izvedbo regionalnih
razvojnih programov in za lažje črpanje evropskih sredstev, ki jih EU namenja za skladen
regionalni razvoj.
·

Občinska raven

Občinski prostorski načrt (OPN) je dokument, ki določa cilje in smernice za prostorski
razvoj občine, ponuja prostorske rešitve lokalnega pomena in določa prostorske izvedbene
pogoje glede na državne prostorske dokumente, občinske potrebe in varnostne standarde.
OPN je sestavljen iz strateškega prostorskega načrta (v nadaljevanju SPN) in izvedbenega
prostorskega načrta (v nadaljevanju IPN). SPN vsebuje načrte naselij, smernice za razvoj
naselij in meje naselij. IPN določa namensko rabo prostora, zahteve za izvedbo prostorskega
načrta in območja, za katerega je potrebno pripraviti. Strateški prostorski načrti morajo biti
izdelani na dolgi rok, t.j. za okoli 20 let, medtem ko so izvedbeni deli zastavljeni srednje- do
kratkoročno (10 ali 5 let). V primeru, da se območje ureja na podlagi OPN, je OPN podlaga
za pridobivanje gradbenega dovoljenja.
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Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) je prostorski dokument, ki določa natančne
predpise za območja, ki jih določi OPN in je podlaga za pridobivanje gradbenega dovoljenja
območja, ki se ureja na podlagi tega dokumenta. Določa podrobno prostorsko ureditev, faktor
izrabe in faktor zazidanosti za vsako prostorsko enoto, kot tudi pogoje glede urejanja javnih,
zelenih in parkirnih površin.
Občinski strateški prostorski akt (OSPN) je občinski strateški prostorski načrt, ki določa
izhodišča in cilje prostorskega razvoja občine, usmeritve za razvoj poselitve in razvoj v
krajini ter zasnove gospodarske javne infrastrukture. OSPN praviloma pripravlja in sprejme
kot del oziroma obvezna sestavina občinskega prostorskega načrta, lahko pa se pripravlja in
sprejme tudi kot samostojni prostorski akt, v kolikor se posamezna občina tako odloči. V
občinskem prostorskem načrtu se določijo območja naselij, območja razpršene poselitve,
območja namenske rabe zemljišč, prostorski izvedbeni pogoji ter prikažejo vplivi in povezave
s sosednjimi območji (ZUM, 2010).
Gradbeno dovoljenje je odločba, s katero pristojni upravni organ po ugotovitvi, da je
nameravana gradnja v skladu z izvedbenim prostorskim aktom dovoli takšno gradnjo in s
katero predpiše konkretne pogoje, ki jih je treba pri gradnji upoštevati (Gradimo.com, 2007).
Izda ga upravna enota, ki je del državne administracije, vendar samo za objekte, ki niso
državnega pomena. V primeru, ko je predmet gradnje objekt, ki je objekt državnega pomena,
zanj izda gradbeno dovoljenje MOP. Za pridobitev gradbenega dovoljenja morajo biti
načrtovani objekti v skladu s prostorskimi načrti na vseh ravneh. Glede na težavnost gradnje
jih ločimo na zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte.
Investitor objekta mora najprej pridobiti lokacijsko informacijo, ki določa vse gradbene
pogoje in merila za načrtovanje nameravane investicijske namere, kot jih določajo veljavni
prostorski akti, podatke o morebitnih varovanjih, omejitvah in prepovedih iz sprejetih
prostorskih ukrepov ter podatke v zvezi s spremembami in dopolnitvami oziroma pripravo
novih prostorskih aktov (Gradimo.com, 2007). Občinski prostorski načrt je na območjih, na
katerih ni predvidena izdelava OPPN, podlaga za pripravo projekta za pridobitev gradbenega
dovoljenja po predpisih o graditvi objektov (ZUM, 2010). Če se načrtovani objekt nahaja na
območju, ki se ureja z OPPN, le-ta in mnenja nanj predstavljajo osnovo za izdelavo projektno
gradbene dokumentacije. Investitor mora pred vložitvijo vloge za pridobitev gradbenega
dovoljenja pridobiti soglasje k projektnim rešitvam.
Presoja vplivov na okolje (PVO) je okoljski instrument, ki izhaja iz Zakona o varstvu okolja.
To je postopek, v katerem se presodi, ali bi načrtovani poseg v prostor povzročil negativne
vplive na okolje in če so možni omilitveni ukrepi. Kdaj je PVO potrebno izdelati, je zapisano
v Uredbi o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje (1996). Na
podlagi PVO ARSO izda okoljevarstveno soglasje, ki je predpogoj za pridobitev gradbenega
dovoljenja.
Presoja vplivov na prostor (ang. Territorial Impact Assessment, TIA). »Dokument
Evropske prostorsko razvojne perspektive (EPRP) predvideva uporabo metodologije TIA kot
inštrumenta za presojo prostorskih vplivov velikih infrastrukturnih projektov, še posebej pri
ocenjevanju čezmejnega prostorskega vpliva. Obveznost oziroma metodologija presoj vplivov
na prostor zaenkrat v zakonodaji oziroma praksi ni definirana. Presoja vplivov na prostor naj
bi namreč poleg elementov, ki jih vsebuje “klasična” presoja vplivov na okolje, vsebovala
tudi presojo vplivov posegov na regionalni in urbani razvoj. TIA v tradiciji znotraj
nacionalnih držav pomeni ocenjevanje vpliva enega prostorsko razvojnega projekta glede na
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integrirane prostorske cilje oziroma vizijo razvoja območja. Metodologija TIA vključuje vse
vidike prostorskega planiranja, ekonomske, družbene, okoljske in kulturološke« (Bensa, 2007,
str. 43).
Trajnostni mestni prometni načrt
V Sloveniji sta TMPN prvi sprejeli Nova Gorica in Škofja Loka. V Ljubljani bo do leta 2012
v okviru projekta Civitas Elan izdelana strategija trajnostnega mestnega prometa za Mestno
občino Ljubljana (v nadaljevanju MOL), ki bo prva sodobna prometna strategija v Ljubljani.

4.2 INTEGRACIJA NAČRTOVANJA RABE ZEMLJIŠČ IN
TRAJNOSTNA MOBILNOST V SLOVENIJI
Vir: NU, 2007
Koalicija za trajnostno mestno politiko (2010) navaja, da trenutne prostorske politike v
Sloveniji sploh ni, šlo naj bi za plenjenje in pozidavanje zemljišč s strani občin, kar povzroča
razpršeno poselitev in od tod izvirajočo potrebo po graditvi vedno novih cest ter uporabi
osebnega avtomobila. Da bi ugotovili, ali je res tako, bomo preučili kako prostorsko
načrtovanje upošteva načela prostorskega načrtovanja, ki zmanjšuje potrebo po mobilnosti.

4.2.1 Trajnostni promet kot cilj ali rezultat načrtovanja rabe zemljišč
Trajnostni razvoj je stalno načelo pri pripravi prostorskih načrtov tako na državni kot na
lokalni ravni. Vendar pa nosilci urejanja prostora na to načelo pogosto pozabijo, ko
pripravljajo konkretne načrte in se zato ne izvaja. Eden od najbolj znanih primerov je ravno
Mestna občina Ljubljana (MOL), katerega bolj podrobno stanje predstavljamo v poglavju
Stanje v Mestni občini Ljubljana. Prostorski načrt, ki je bil sprejet leta 1986 ter naj bi
predvideval prostorski razvoj Ljubljane do leta 2000, je veljal do leta 2010, torej 25 let.
Strateški del je resda vseboval smernico, naj javni potniški in nemotoriziran promet zamenja
avtomobilskega. Vendar je ostalo pri teoriji, v praksi pa se je razvoj obrnil v popolnoma
obratno smer.

4.2.2 Obstoj usmeritev, ki spodbujajo:
·

načrtovanje policentrične urbane strukture

Policentrični urbani razvoj je že desetletja strateška usmeritev na državni in lokalni ravni. Na
državni ravni je del Strategije prostorskega razvoja Slovenija kot osnova za razmestitev
naselij, medtem ko na lokalni ravni pride v poštev predvsem v večjih mestih in se nanaša na
razmestitev centralnih dejavnosti. Toda kljub strateškim usmeritvami, je veliko slovenskih
mest ravnalo nasprotno in razmeščalo centralne dejavnosti, še posebej trgovske in zabavne
centre, na obrobje mesta, kamor lahko prebivalci dostopajo le z avtomobilom.
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·

visoka ali srednja gostota z mešano rabo zemljišč

Prostorski red Slovenije določa, da je eno izmed najbolj pomembnih načel pri načrtovanju
poselitve ta, da se ta poveča na neizrabljenih ali redko izrabljenih zemljiščih, da se ohranja
poselitev znotraj obstoječe brez posegov na zelene in odprte javne površine in da se obnovi
degradirane površine. V državnih dokumentih je mešana raba ukrep za zmanjševanje in
krajšanje poti med soseskami. To je tudi ena od kategorij rabe zemljišč v OPN, vendar ni
nobenih predpisov glede vrste in količine dejavnosti v takem območju. Izdelovalec OPN
določa območja mešane rabe na lokalni ravni, vendar je uspeh oziroma kakovost odvisna od
njegovega znanja in izkušenj.
·

zgoščevanje novih večjih povzročiteljev prometa na vozliščih in ob koridorjih JPP

Ali je v slovenskih prostorskih aktih določeno, da se morajo novi večji povzročitelji prometa
locirati na vozliščih in koridorjih JPP ali pa vsaj tam, kjer je potencialna možnost nastanka
koridorja, po možnosti na podlagi merjenja dostopnosti z JPP? PRS določa, da morajo biti
centralne aktivnosti locirane v bližini vozlišč JPP in da morajo biti nakupovalni centri,
osnovnošolski, srednješolski in visokošolski objekti dostopni z JPP. Določa tudi, da morajo
biti poselitvena območja, območja mešane rabe, posebna območja in družbena infrastruktura
v najmanj pet-minutni peš oddaljenosti od postajališča JPP. Večja mesta so vključila to
zahtevo v OPN, vendar je uspeh razmeroma majhen, saj zakon ne preprečuje gradnje na
ostalih območjih.
·

presoja vplivov na promet (ang. Traffic Impact Assessment)

Pri načrtovanju novogradnje se v okviru PVO oceni prometne učinke in pri izbiri lokacije
upošteva prometne potrebe. Če so predvidene prometne obremenitve prevelike, je potrebno
izbrati boljšo lokacijo.
V Sloveniji naj bi investitor izdelal presojo vplivov na promet kot del postopka za pridobitev
gradbenega dovoljenja, še posebej če občina meni, da bo nov objekt močno vplival na
prometne tokove. Prav tako lahko PVP zahteva DRSC, če ocenijo, da bo imela gradnja
negativne posledice na promet na državnih cestah. Vendar se za to na občini ali na DRSC
odločijo povsem subjektivno, saj ne obstaja nobena zakonska podlaga, ki bi to predpisovala.
V večini primerov PVP prinese omilitvene ukrepe, vezane na infrastrukturo, zelo redko pa
pride do zamenjave lokacije predvidene gradnje.
·

parkirni standardi, ki omejujejo število parkirnih mest

Državna določila glede parkirnih standardov so v PRS precej ohlapna, tako da morajo občine
določiti bolj podrobne predpise, ponavadi v OPN. Izjema so parkirni standardi za stanovanja
(1 parkirno mesto, v nadaljevanju PM), glede katerega je Pravilnik o minimalnih tehničnih
zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj sicer to število v primerjavi s
pravilnikom iz leta 2003 znižal z 1,5 PM (2011), za zdravstvene domove (2 PM) (NU, 2007)
in za invalide (5 % PM) (Pravilnik o zahtevah..., 1999), ki so vezani na celotno državo in so
obvezni, če ni določeno drugače v veljavnem prostorskem aktu.
V Sloveniji nobena občina ne določa maksimalnih parkirnih standardov. Nosilci urejanja
prostorja se poslužujejo zastarelih tehničnih smernic, ki pa niso obvezne. V MOL je bila
izvedena raziskava v podporo predlogu za spremembo standardov v maksimalne, vendar
predlog ni bil sprejet. Novi OPN za MOL, sprejet leta 2010, določa parkirne standarde, ki so
brez izjem minimalni in so v nasprotju z usmeritvami trajnostnega prometnega načrtovanja.
Določeni pa so parkirni standardi za kolesa, zaščito koles pred vremenskimi vplivi ter
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standardi za naprave za napajanje električnih avtomobilov. V Mestni občini Maribor so leta
2006 prav tako sprejeli prostorski akt, ki določa število kolesarskih stojal glede na centralno
dejavnost.
·

razmeščanje zazidave na degradiranih območjih

SPRS in PRS predpisujeta notranji razvoj naselij, ponovno uporabo in prenovo degradiranih
območij in prenovo starih industrijskih con. V več mestih v Sloveniji je to določilo preneseno
tudi v prakso, še posebej v starih industrijskih in vojaških območjih.
Primerjava z Evropo
Glede na stopnjo vključevanja trajnostnega prometa med cilje prostorske politike je bila
Slovenija v primerjalni študiji (NU, 2007) uvrščena v skupino držav (poleg Švedske,
Nizozemske, Nemčije, Španije), kjer na strateški ravni obstajajo in so priznane tovrstne
prostorske smernice, kot so večja poselitvena gostota, gostota poselitve ob prometnih
vozliščih itd. Predvsem gre za državno raven in v teoriji bi morale vplivati na prostorsko
načrtovanje na lokalni ravni, vendar se to pogosto ne zgodi zaradi političnega pritiska.
Dodaten razlog je, ker v Sloveniji sama prometna politika ni trajnostno usmerjena, zato ni
nobenega pritiska s strani prometnih strokovnjakov po vključitvi trajnostnega prometa v
prostorsko načrtovanje.
Primerjava načrtovalske zakonodaje po državah kaže, da v večini obstajajo dokumenti, ki
podpirajo načrtovalske koncepte, ki so v skladu s trajnostnim prometom. Irska, Švica, Španija
in Velika Britanija so poleg Slovenije države, kjer izvajajo presojo vplivov novogradnje na
promet, čeprav le Velika Britanija in delno Švedska in Irska uporabita te presoje kot orodje za
upravljanje mobilnosti, v Švici pa je upravljanja mobilnosti orodje za omilitev presojenih
ukrepov. Trajnostni parkirni standardi so praksa le v Švici, Veliki Britaniji, Irskem in
ponekod na Švedskem in Nemčiji. Uporaba opuščenih zemljišč je v praksi v večini držav, tudi
v Sloveniji. To je koristno seveda le, če je zemljišče na prometno dostopnem območju, ne
pomeni pa avtomatičnega upravljanja mobilnosti. Raziskava je pokazala, da so tovrstni ukrepi
dobro sprejeti med investitorji, saj jim bistveno ne omejujejo dela ter imajo še naprej dobiček
(NU, 2007).
Slovenija se v Evropi glede integracije upravljanja mobilnosti in prostorskega načrtovanja
uvršča v sredino, saj imajo v nekaterih državah kot sta Švica, Velika Britanija in delno Irska,
precej boljšo prakso, so pa tudi države, kot so Litva in Poljska, kjer je stanje dosti slabše. V
Veliki Britaniji je praksa precej boljša zato, ker je do tega privedel vladni pritisk v sredini
1990. let zaradi zaskrbljenosti zaradi urbanizacije in prometnih zamaškov. Britanski sistem
ima na ravneh, višjih od lokalne, velik vpliv na lokalno raven in njeno načrtovanje. V Švici pa
imajo dolgo okoljevarstveno tradicijo in spodbujanja trajnostnega prometa, še posebej JPP.
Obema državama je skupno, da pri načrtovanju nova razvojna območja zgoščujejo okoli že
obstoječih ali načrtovanih prometnih koridorjev, še posebej koridorjev JPP ter da posebno
pozornost namenjajo načrtom zmanjševanja uporabe avtomobila.

4.3 INTEGRACIJA NA ORGANIZACIJSKI RAVNI
Integracija prostorskega in prometnega načrtovanja je v Sloveniji slaba. Glede na EEA
(Evropska agencija za okolje), je popolna integracija taka, kjer imajo pristojna ministrstva
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skupno vizijo prihodnjega razvoja, ki bi obsegala skupne dejavnosti in ukrepe, določene v
strategijah, ki jih predlagajo in izvajajo pristojne oblasti. Na žalost v Sloveniji tovrstnega
sodelovanja ne poznamo, na kar kaže to, da pristojna ministrstva dobijo v vpogled strategije
drugega ministrstva šele, ko je vsebina že pripravljena. Še posebej tovrstna praksa velja za
Ministrstvo za promet, ko je pripravljajo prometno politiko in nacionalni železniški program
leta 2005. Na drugi stran MOP poskuša sodelovati z ostalimi ministrstvi pri pripravi
prostorskih dokumentov. Situacija na lokalni ravni je enaka, predvsem v večjih občinah, saj
oddelki za promet, prostorsko načrtovanje in okolje sodelujejo v omejenem obsegu (NU,
2007).
Ovire za integracijo
Avtorji poročila navajajo, da so najpogostejše ovire premajhno zavedanje o pomenu
integracije in odsotnost trajnostnega prometa v mestih. Poleg tega integracijo ovirajo tudi
pomanjkanje (usposobljenega) kadra po občinah.
Primerjava z Evropo
Zakonodaja glede integracije se razlikuje med državami, vendar je vsem skupno, da je
podpora večja na državni in regionalni ravni kot pa na lokalni, tudi v Švici. Državam je
skupno tudi to, da prihaja do funkcijskih razhajanj med nosilci urejanja prometa in urejanja
prostora. Na državni in regionalni ravni sta ti dve funkciji ločeni (npr. v Sloveniji Ministrstvo
za promet in Ministrstvo za okolje in prostor). V nekaterih državah (Švedska, Nizozemska,
deli Španije) ima pogosto regija veliko vpliva na prometno načrtovanje, ne pa tudi na
prostorsko načrtovanje. Samo na lokalni ravni imajo hkrati vse te odgovornosti, vendar pa
pogosto prihaja do strukturnih razhajanj, ki preprečujejo skupno delovanje. Pomemben korak
pri integraciji bi bila uvedba TMPN. V večini držav obstajajo večje ovire za organizacijsko
oziroma funkcijsko integracijo. Največja ovira je relativna avtonomnost lokalne ravni v
prostorskem načrtovanju, tako na vsebinski ravni kot pri dodeljevanju gradbenega dovoljenja.
Lokalni nosilci urejanja prostora lahko tudi zavrnejo državne ali regionalne smernice, saj je
tržni pritisk velik. Prisiljeni so privabljati več poslovnih dejavnosti in prebivalcev, občine pa
so med seboj konkurentke. Poleg tega je tako kot v Sloveniji tudi v Litvi, Nemčiji, na
Švedskem, Nizozemskem in Irskem pomanjkanje načrtovanja na regionalni ravni. Tudi
tradicija ne govori integraciji v prid, saj nosilci urejanja prostora in prometa niso navajeni
delati skupaj (NU, 2007).
Sklenemo lahko, da na teoretični ravni obstaja več prostorskih smernic in določil, ki se
skladajo z načeli integracije prostorskega in prometnega načrtovanja. Vendar je izvedba
težavna, saj ne obstaja strategija trajnostnega prometa, poleg tega pa se veliko dejavnosti
razmešča na le z avtomobilom dostopnih lokacijah. Dodaten problem predstavlja dejstvo, da
regionalni prostorski načrti še niso zaživeli v praksi, zato je koordinacija med občinami zelo
šibka. Posledica je premeščanje dejavnosti iz ene občine v drugo. V Sloveniji tudi še nikoli ni
bila izdelana raziskava tržnih učinkov integracije (NU, 2007).
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4.5 INTEGRACIJA PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA IN
UPRAVLJANJA MOBILNOSTI V POSTOPKU PRIDOBIVANJA
GRADBENEGA DOVOLJENJA
V naslednjem poglavju bomo natančneje predstavili dva mehanizma integracije upravljanja
mobilnosti v prostorsko načrtovanje, ki sta možna v slovenskem prostoru.
·

Občinski podrobni prostorski načrt

·

Pridobitev gradbenega dovoljenja

Prvi je Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN), drugi pa so koraki za pridobitev
gradbenega dovoljenja. Oba sta vidika, ki vključujeta pridobitev gradbenega dovoljenja. Kot
že omenjeno v prejšnjem poglavju, je zaželeno, če se v predhodnih fazah upoštevajo tudi
ostali vidiki integracije.

4.5.1 Občinski podrobni prostorski načrt
V mnogih državah poznajo podrobni prostorski načrt (PPN), vezan na določeno lokacijo in
večjo novogradnjo. V Sloveniji ga poznamo pod imenom Občinski podrobni prostorski načrt.
Gre za bolj natančen prostorski načrt, ki je del izvedbenega prostorskega načrta občine (IPN)
in se ga izdela za prostorske ureditve na območjih večjih posegov v prostor, kot so nova
naselja, sanacija naselij, pomembnejše gospodarske javne infrastrukture, izkoriščanje
mineralnih surovin in rud, itd. Ponavadi se OPPN izdela za nove nakupovalne centre,
stadione, večje poslovne objekte itd. Načrt določa bolj podrobne usmeritve glede ureditve
infrastrukture, okolice in prostora. V nekaterih državah natančno določa postopek
pridobivanja gradbenega dovoljenja za prav vsak objekt v območju urejanja z OPPN.
OPPN se izdela še preden investitorji zaprosijo za gradbeno dovoljenje. Kjer so v načrtu večji
objektu, so v OPPN vključene ureditve v okolici, kot so dostopnost do lokacije in
zagotavljanje parkirišč. Ti vidiki torej niso del pridobivanja gradbenega dovoljenja za
posamezen objekt (NU, 2007).
OPPN pripravi investitor oziroma nosilec urejanja prostora ali pa v sodelovanju z občino.
Obsega karto območja zajetega v OPPN ter dodatna pojasnila in predpise. Fleksibilnosti pri
OPPN je več, ko je investitor znan skozi celoten načrtovalski proces kot pa takrat, ko
investitorja še ni. Zahteve lahko prilagajajo, na primer število parkirnih mest za celotno
območje, s čimer se izognemo postavljanju pogojev za vsak posamezen objekt. Medsebojno
sodelovanje med deležniki (investitor, občina, sosedje) je metoda, ki zagotavlja rezultate, ki
bodo v največji možni meri odgovarjali vsem (NU, 2007).
V nekaterih državah (npr. Litva in Poljska) PPN določa precej stroge predpise in pravila, tako
da je postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja pravzaprav preveritev izpolnjevanja
pogojev v PPN in je manj manevrskega prostora kot pa v drugih državah (npr. Švica). V takih
primerih morajo občine postaviti pogoje za upravljanje mobilnosti že v času izdelave PPN in
ne kasneje pri pridobivanju gradbenega dovoljenja (NU, 2007). Na primer v Švici je PPN
izdelan v posebnem postopku s sodelovanjem javnosti, ki ga mora potrditi kanton in kasneje
občina. V mestih oddelek za mestno načrtovanje tesno sodeluje z investitorjem, mestom in
kantonom, tako da so zadovoljeni tako lokalni kot regionalni predpisi. Ko je PPN izdelan, se
lahko začne postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja za posamezen objekt (NU, 2007)..
OPPN lahko določi posebne predpise v skladu z upravljanjem mobilnosti, čeprav je praksa v
mnogih državah še daleč od teorije. OPPN bi lahko na primer določil, da se morata občina in
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investitor objekta dogovoriti o integraciji upravljanja mobilnosti v objekt. Primer takega
določila je, da mora investitor zagotoviti ukrepe upravljanja mobilnosti, če želi zgraditi želeno
število parkirnih mest.
Posebno težavo predstavljajo parkirni standardi za avtomobile in kolesa. Tudi če so določeni
v OPN, ni nujno, da veljajo tudi za območje urejanja z OPPN. V slednjem se lahko določi
povsem samostojne parkirne standarde. Predlagamo, da se parkirne standarde tako za
avtomobile kot za kolesa ureja v posebnem dokumentu, ki je del mestne prometne politike in
tako velja za vse gradnje, bodisi tiste, ki se urejajo na podlagi z OPN ali OPPN.

4.5.2 Postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja
Investitor objekta mora najprej pridobiti lokacijsko informacijo, ki določa vse gradbene
pogoje in merila za načrtovanje nameravane naložbe. Če se načrtovani objekt nahaja na
območju, ki se ureja z OPPN, mora investitor pridobiti soglasje OPPN od odgovornih že, ko
je ta v pripravi (npr. oskrba z elektriko, vodo, plinom, cestne direkcije). Prav tako morajo biti
določeni predpisi že pred začetkom projekta, če je območje objekta v območju, ki se ureja z
OPN. Vloga za pridobitev teh informacij mora vsebovati osnutek projekta, medtem ko mora
vloga za pridobitev soglasja vsebovati tisti del projekta, ki se nanaša na soglasje. Odločitev o
dodelitvi gradbenega dovoljenja je sprejeta glede na administrativni postopek, ki preveri, ali
so vsi zakonski predpisi zadovoljeni. Gradnja se lahko začne po pridobitvi gradbenega
dovoljenja (NU, 2007).
Načrtovalski instrumenti, ki so vključeni v postopek pridobivanja gradbenega
dovoljenja
MOP pripravi načrtovalske smernice v obliki aktov, ki naj bi vodile občine pri pripravi OPN
in OPPN, posredno torej država posredno vpliva na postopek pridobitve gradbenega
dovoljenja. Občina lahko postavi prostorske pogoje, kot so npr. urbane gostote, faktorji
zazidljivosti, parkirni standardi, kolesarski standardi itd. Kot že omenjeno, občine določajo
parkirne standarde, razen nekaj izjem. Včasih mora investitor pripraviti PVO, redko pa tudi
PVP kot del postopka pridobitve gradbenega dovoljenja na zahtevo občine ali DRSC. V
večini primerov PVP prinese omilitvene ukrepe, vezane na infrastrukturo, zelo redko pa pride
do zamenjave lokacije (NU, 2007).
Proces projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja (v nadaljevanju PGD) je lahko precej
zapleten, razlikuje se od države do države. V Sloveniji Zakon o graditvi objektov predpisuje
pridobitev gradbenega dovoljenja pred začetkom nove gradnje, rekonstrukcijo objekta,
nadomestno gradnjo, odstranitvijo objekta ter za dela, ki so v zvezi s spremembo
namembnosti objekta. »Z odločbo, s katero se izda gradbeno dovoljenje, pristojni upravni
organ ugotovi, da je nameravana gradnja v skladu z izvedbenim prostorskim aktom, da bo
zgrajeni ali rekonstruirani objekt izpolnjeval bistvene zahteve in da z nameravano gradnjo ne
bodo prizadete pravice tretjih in javna korist, ter dovoli takšno gradnjo in predpiše konkretne
pogoje, ki jih je pri gradnji potrebno upoštevati« (Rihter, 2010). »Na podlagi posameznih
načrtov, ki sestavljajo PGD, pridobi projektant soglasja tistih soglasodajalcev, ki so prej
določili projektne pogoje in so pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Kadar je predmet investicije objekt z vplivi na okolje, določen s posebnim predpisom, je
potrebno še pred začetkom postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja poleg ostalih
soglasij in na podlagi projektne dokumentacije in revidiranega poročila o vplivih na okolje v
posebnem upravnem postopku presoje vplivov na okolje pridobiti tudi okoljevarstveno
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soglasje. Upravni postopek izdaje gradbenega dovoljenja se začne na podlagi popolne vloge,
ki obsega tudi PGD s pridobljenimi soglasji« (PRO 55, 2010).
Priložnost za integracijo z upravljanjem mobilnosti je torej v tistem delu procesa PGD, ki
zahteva določene pogoje za gradnjo. Če izvajalec ne izpolni teh pogojev, mora svoj projekt
dopolniti, da lahko pridobi gradbeno dovoljenje. V tujini ponekod obstaja praksa za obvezno
izdelavo mobilnostnega načrta v primeru večjih povzročiteljev prometa ali pa le določenih
procesov upravljanja mobilnosti, kot so upravljanje parkiranja, zagotavljanje minimalne
dostopnosti z JPP itd. V Sloveniji mora investitor včasih pripraviti PVP kot del postopka
pridobitve gradbenega dovoljenja na zahtevo občine ali DRSC. Zahtevan je le v primeru
posegov v državno cestno omrežje ali po presoji občine in vključuje zgolj osebni motorni
promet. V večini primerov PVP prinese omilitvene ukrepe, vezane na infrastrukturo, zelo
redko pa pride do zamenjave lokacije. Kljub načelnim usmeritvam o lociranju večjih
povzročiteljev prometa na JPP, se na izvedbeni ravni pogosto dogaja, da večje novogradnje
nimajo alternative dostopanja osebnemu avtomobilu. S standardi dostopnosti z JPP je možno
ta razkorak preseči (NU, 2007).
Urbanistični inštitut Republike Slovenije navaja nekaj primerov novih načrtovalskih
instrumentov, ki bi bile potencial za prenos v slovensko načrtovalsko prakso (Urbanistični
inštitut Republike Slovenije, 2009):
·

maksimalni parkirni standardi,

·

presoje vplivov na promet,

·

standardi dostopnosti z JPP,

·

dostop z nemotoriziranimi prometnimi načini.

4.5.3 Primerjava z Evropo
Povzeto po: NU, 2007
V večini držav je prostorski načrt najbolj pomemben načrtovalski instrument v procesu
odločanja o dodelitvi gradbenega dovoljenja, saj se mora objekt skladati s predpisi prostorskih
načrtov. Poleg Slovenije sta tudi Nemčija in Španija primera, kjer lokalni prostorski načrti
precej natančno določajo predpise in smernice. V drugih državah je postopek bolj fleksibilen.
Na drugi strani sta Velika Britanija in Švica, kjer poleg lokalnih načrtov v postopku
pridobivanja gradbenega dovoljenja upoštevajo tudi prostorske načrte na regionalni ravni.
Slovenija pa je edina med analiziranimi evropskimi državami, kjer o gradbenih dovoljenju
odloča država in ne občina, vendar je kot drugod najbolj pomembno skladanje z občinskim
(podrobnim) prostorskim načrtom. Drugod po Evropi države nimajo vpliva na dodeljevanje
gradbenih dovoljenj.
Od desetih analiziranih držav imajo v praksi integracijo upravljanja mobilnosti s
pridobivanjem gradbenega dovoljenja le v Veliki Britaniji in Švici ter delno na Irskem.
Analiza je pokazala, da v vseh državah obstoječi instrumenti zagotavljajo vsaj potencial
integriranja upravljanja mobilnosti s pridobivanjem gradbenega dovoljenja. V Sloveniji bi
lahko vključili zagotavljanje brezplačnih vozovnic za JPP za določen čas, kolesarska
parkirišča ali brezplačnega avtobusa. V večini primerov pa gre le za potencial, ki pogosto
ostaja neizkoriščen.
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Velika Britanija
Že v začetku 90-ih let prejšnjega stoletja so v Veliki Britaniji začeli izvajati PVP zato, da bi
predvideli prometne tokove in ukrepe za omilitev tistih, ki presegajo določene standarde.
Ponavadi je meja, ko je potrebna PVP takrat, ko bi objekt povzročal 100 ali več enosmernih
potovanj v konici. PVP sicer ni zakonsko potreben, vendar ga izvajajo resno, saj ukrep
podpirajo vlada in državne cestne agencije. Glavni razlog za odločitev, da upravljanje
mobilnosti integrirajo v PVP in pridobivanje gradbenega dovoljenja so bile načrtovalske
smernice, ki jih je izdala država. Leta 1999 so prvič v smernicah zapisali, naj se upošteva
mobilnostni načrt kot del PVP in pridobivanja gradbenega dovoljenja. Pred tem so to izvajale
le bolj napredne občine, danes pa je upravljanje mobilnosti v pridobivanju gradbenega
dovoljenja zelo pogosto v večini občin. Rezultati PVP in načrtovani omilitveni ukrepi pogosto
vplivajo na to, ali bo gradbeno dovoljenje za objekt izdano ali ne. Država lahko tudi prevzame
proces dodeljevanja gradbenega dovoljenja, če presodi, da občina ne upošteva dovolj
rezultatov PVP. To seveda ne pomeni, da ukrepe upravljanja mobilnosti vedno izvajajo ali pa
da so vedno uspešni, vendar pomeni veliko večjo verjetnost, da bo objekt zgrajen z načeli
trajnostne mobilnosti.
Irska
Na Irskem so trenutno na taki stopnji, kot je bila Velika Britanija 10 let nazaj; obstaja močna
državna podpora v smislu izdajanja državnih smernic glede integracije prostorskega
načrtovanja in trajnostnega prometa, toda za zdaj jih pri dodeljevanju gradbenih dovoljenj
upoštevajo le bolj napredno misleče občine. Na podobni ravni je tudi Švedska. V obeh
državah ne izdajajo smernic le skozi načrtovalske smernice, temveč tudi s poudarjanjem
pomena TMPN. Kakor koli, občine imajo še vedno veliko svobode pri interpretiranju teh
smernic.
Švica
V Švici je več dejavnikov, ki skrbijo za to, da je upravljanje mobilnosti integrirano s
pridobivanjem gradbenega dovoljenja. Podrobni prostorski načrt (kot OPPN v Sloveniji) se
izdela za večje objekte in novogradnje kot tudi za obnove večjih območij. Ta načrt so
izkoristili kot priložnost za določanje standardov dostopnosti in zahtevo po sodelovanju med
investitorji in občino. Določeni so tudi maksimalni parkirni standardi, še posebej tam, kjer je
dobra dostopnost do JPP. Postavljajo omejitev in sicer, da ni dovolj parkirnih mest za vsakega
uporabnika, ki bi želel do objekta priti z avtomobilom. Ti parkirni standardi so na državni
ravni in se jih uporablja za kateri koli nov objekt. Prav tako morajo za pridobitev gradbenega
dovoljenja investitorji pridobiti soglasje okoljskih organizacij kot sta Švicarsko združenje za
promet in okolje, ki lahko določajo svoje pogoje, tudi tiste, ki so povezane z upravljanjem
mobilnosti. Za objekte, ki ponujajo več kot 300 parkirnih mest, se mora izdelati PVO. Če ta
presoja ugotovi prevelike vplive prometa, ki ga povzroča objekt, pogosto določijo ukrepe
upravljanja mobilnosti, ki omilijo te vplive. Obstaja tudi državni okvirni načrt za upravljanje
mobilnosti za urbane strukture, ki zato vplivajo na regionalne in lokalne prostorske načrte.
Kanton kot regionalna raven ima velik vpliv pri določanju ukrepov upravljanja mobilnosti.
Tako je upravljanje mobilnosti postalo redna praksa pri dodeljevanju gradbenih dovoljenj.
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4.6 POVZETEK
Sklenemo lahko, da za integracijo upravljanja mobilnosti in prostorskega načrtovanja
obstajajo vsaj potencialne možnosti. Podlaga za to sta OPPN oziroma postopek PGD, v
katerem lahko občina določi svoje pogoje kot pogoj za PGD.
Če povzamemo ugotovitve, so najpomembnejši dejavniki pri integraciji prostorskega
načrtovanja, trajnostnega prometa in upravljanja mobilnosti:
·
·
·

·

državne in / ali regionalne smernice, ki spodbujajo tovrstno integracijo;
obstoj državnega sistema presoje vplivov prometa;
jasna povezava med državnimi / regionalnimi smernicami ter na eni strani izdelavo
prostorskih načrtov ter na drugi pridobivanjem gradbenega dovoljenja. To pomeni, da
morajo imeti višje ravni vsaj določeno mero vpliva na vsebino načrtov in odločitve o
dodeljevanju gradbenih dovoljenj, o čemer ponavadi odločajo lokalne ravni;
politična podpora na stopnji dodeljevanja gradbenega dovoljenja glede vključevanja
upravljanja mobilnosti. To se lahko kaže v prisotnosti določenih politikov v razvojnem
območju ali v želji med politiki v razvojnem območju, da lahko reagirajo na pritiske za
ekonomsko rast in zaščito okolja ali kombinacijo obeh.

To ne pomeni, da se upravljanje mobilnosti ne more integrirati s prostorskim načrtovanjem v
državah, kjer tem dejavnikom ni zadoščeno. Vendar so vseeno zelo pomembni, da lahko pride
do optimalne integracije.
Glede na rezultate študije v projektu MaxLupo lahko sklenemo, da je integracija prostorskega
in prometnega načrtovanja v Sloveniji slaba tako na državni kot na občinski ravni. Do sedaj ni
bilo zabeleženega nobenega pomembnejšega uspeha tovrstne integracije v Sloveniji. Potencial
prostorskih aktov za urejanje prometa na lokalni ravni ni izkoriščen, saj v načrtovalski praksi
držav EU obstajajo instrumenti, ki so učinkovitost prostorskega sektorja pri doseganju
trajnostnega prometa (ki je na načelni ravni smoter večine praks) postavili na precej višjo
kakovostno raven v primerjavi s Slovenijo (UIRS, 2009).
Slovenija potrebuje smernice za urejanje lokalnega prometa v občinskih prostorskih aktih.
Njihova ciljna skupina so izdelovalci občinskih prostorskih načrtov in občinski uradniki
zadolženi za prostorsko načrtovanje. Smernice bi vsebovale strateški in izvedbeni del, obe
ravni pa bi bile ilustrirane z dobro prakso EU.
V analizi, v kateri so v projektu MaxLupo hoteli določiti države, kjer bi lahko prišlo do velike
stimulacije za integracijo upravljanja mobilnosti in prostorskega načrtovanja, med temi
državami ni Slovenije. V nasprotju s Španijo, Nemčijo, Švedsko, Nizozemsko in Irsko, ki
imajo že relativno podporno okolje za večjo integracijo, pa je Slovenija med novimi EU
članicami, kjer je ta možnost precej manjša. Glavni razlogi za to so pomanjkanje strokovno
usposobljenih strokovnjakov ter prevelik poudarek načrtovalcev na ekonomskih koristih.

V 4. poglavju smo potrdili prvo hipotezo H1, da prostorsko načrtovanje v Sloveniji ne
sledi načelom trajnostne mobilnosti v zadostni meri.
H1P
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5. STANJE V MESTNI OBČINI LJUBLJANA
5.1 ANALIZA STANJA
5.1.1 Razvoj prometnih in prostorskih procesov
Ljubljana je pomembno kulturno, gospodarsko in nacionalno središče in glavno mesto
Slovenije. V MOL živi 280.080 prebivalcev (SURS, 2010). V mestu je okoli 150.000
delovnih mest, večinoma v terciarnem sektorju, ki so zgoščena v mestnem središču in ob
glavnih mestnih vpadnicah. V urbanističnem smislu ima Ljubljana značilno radialno-krakasto
podobo, prometno omrežja pa ima značilnosti radialno-koncentrične zasnove (Guzelj, 1994).
Ljubljana je primer mesta, ki je že tri desetletja nazaj sprejelo trajnostni razvoj prometa kot
prevladujoče načelo v svojih prostorskih aktih. V prostorskem načrtu, ki je bil sprejet leta
1986 ter naj bi predvideval prostorski razvoj Ljubljane do leta 2000, je strateški del vseboval
smernico, naj javni potniški in nemotoriziran promet zamenja avtomobilskega. Vendar je to
ostala le kot teorija, v praksi pa se je razvoj obrnil v popolnoma obratno smer (NU, 2007).
Prometna politika je podpirala uporabo osebnih avtomobilov, kar je vodilo v strm padec
števila potnikov na JPP; med leti 1986 in 2008 je padlo za 47,3 % (s 160 milijonov na 84,4
milijona) (Elikan, J., 2009), samo med leti 2001 in 2006 za skoraj 8 % (Loose in ost., 2008).
V zadnjem letu pa je opazen dvig števila potnikov, v primerjavi z letom 2009 se je v letu 2010
povečalo za 1,1 %. Mesto nudi JPP eno najnižjih subvencij v Evropi, saj znaša manj kot 20
%, druga mesta v povprečju subvencionirajo javni promet med 40 in 60%, ponekod celo 70%
(Elikan, 2009). Problem JPP v MOL sicer ni pomanjkljiva mreža prog in postajališč, temveč
predolgi potovalni časi (ILS, 2008). Danes je osnovno prevozno sredstvo v Ljubljani osebni
avtomobil. Ljubljana je imela v letu 2006 registriranih 611 vozil na 1000 prebivalcev,
ljubljanska urbana regija pa 608 vozil na 1000 prebivalcev (Loose in ost., 2008). Leta 2003 je
bilo v MOL 2,27 prebivalca na 1 avto ter 3,1 poti na dan na prebivalca (ILS, 2008).
Graf 7: Delež poti s prometnim načinom MOL v letih 1977, 1994 in 2003

Vir: UIRS, interni vir
Velik povzročitelj prometa je Univerza v Ljubljani, saj ima 60.000 študentov, 6.000
zaposlenih in razpršene lokacije fakultet. V zadnjih letih je opazen porast uporabe avtomobila
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med študenti, kar je očitno ob začetku študijskega leta, ko se gneče na cestah v mestu
povečajo (ILS, 2008).
Čeprav ima Ljubljana tradicionalno krakasto urbanistično zasnovo, ki je primernejša za razvoj
kakovostnega JPP in manj primerna za uporabo osebnega avtomobila, je urbanistični razvoj
podpiral poselitev izven tradicionalnih krakov, pospešene razpršene gradnje z nizko gostoto
pozidave, čezmerno je povečalo potovalne razdalje in stroške, pospeševanje osebnega
avtomobila pa je druge prometne načine degradiralo v prometne načine druge vrste (Guzelj,
1994).
Za Ljubljansko urbano regijo je značilen intenziven proces suburbanizacije, ki ga je izgradnja
avtocestnega obroča okoli Ljubljane in avtocestnega križišča v Sloveniji še dodatno pospešila
(Loose in ost., 2008). Število prebivalcev v mestnem jedru je upadlo za 10 % (NU, 2007).
Zato se v mesto po statističnih podatkih v letu 1994 dnevno potovalo nekaj več kot 97.000
prebivalcev (Loose in ost., 2008), do leta 2000 so se dnevne delovne migracije povzpele na
okoli 140.000 ljudi (Sustainable Traffic Investment, 2010). K povečanemu prometu
prispevajo tudi dnevne poti do velikih nakupovalnih centrov, saj se je veliko storitev, še
posebej trgovskih, pa se je preselilo na obrobje mesta ali v sosednje občine (Loose in ost.,
2008, NU, 2007). Zaradi procesa metropolizacije, sprememb v funkcijski in morfološki
zgradbi Ljubljane, prilagoditvi prometnega omrežja in povečanja pomena osebnega prometa
se je zmanjšala tudi dostopnost mestnega središča. Za večino prebivalcev so najbolj dostopne
postale lokacije na mestnem obrobju (Gostič, 2009). Tak prostorski razvoj terja zmanjšanje
števila potnikov na JPP in povečanje uporabe osebnih avtomobilov.
Kot je prikazano na sliki 2, lahko tudi v Ljubljani opazimo podoben začaran krog odvisnosti
od avtomobila. Z namenom povečevanja finančnih koristi in naraščanja kapitala, so
načrtovalci zagotavljali novo cestno infrastrukturo. To je povzročilo večjo zgoščenost,
posledično pa se načrtovalci zoper ukvarjajo z reševanjem problemov osebnega
avtomobilskega prevoza. Izgradnja ali širitev dodatnega omrežja je logičen, a tudi nepravilen
odgovor na te izzive (Gostič, 2009).
V primerjavi z drugimi prestolnicami je stanje prometa v Ljubljani neugodno, promet osebnih
vozil v regiji in tranzitni promet tovornjakov v okviru transevropskih koridorjev nenehno
rasteta. Z zgoščevanjem in neprestanim naraščanjem cestnega prometa so se v večini
evropskih mest pojavile težave z zastoji, majhno pretočnostjo cest, predvsem pa narašča
prometno onesnaževanje zraka. Večina mest se zato danes srečuje s preseženimi mejnimi
vrednostmi posameznih onesnaževal v zraku (Loose in ost., 2008).

5.1.2 Vplivi prometa na okolje in prostor
Onesnaženje zraka danes v večini urbanih območij prednjači promet kot prvi in
najpomembnejši onesnaževalec zraka. Prometno onesnaženje se odraža v izpustih dušikovih
oksidov, ogljikovega monoksida, hlapnih organskih spojin in delcev. V toplejšem obdobju
leta ob močnem sončnem sevanju se tem škodljivim snovem pridruži še ozon (Slovenija se
duši v prometu, 2010). Pomemben pokazatelj prometnega onesnaženja v Ljubljani je dušikov
dioksid (NO2). Najbolj onesnaženi predeli so cestni koridorji, kjer je v letu 2006 povprečna
letna koncentracija NO2 na nekaterih mestih znašala več kot 80 μg/m3 (letna mejna
koncentracija za NO2 s sprejemljivim preseganjem za leto 2006 je skladno z zakonodajo
znašala 48 μg/m3). Pri kakovosti zraka ob cestah igra mestna topografija vsaj tako pomembno
vlogo kot prometna obremenitev cest. Na stanje onesnaženosti zraka vplivajo ne le količine
emisij, ampak tudi stopnja prevetrenosti oziroma dotoka svežega zraka na določenem mestu.
Promet, ki se odvija po cestnem koridorju Slovenske ceste, pomembno onesnažuje tudi
območji za pešce na Čopovi in Cankarjevi ulici. Meritve so pokazale, da tudi 50 m od ceste
koncentracije NO2 presegajo mejne vrednosti (Slovenija se duši v prometu, 2010). Poljanska
cesta je zavzela prvo mesto med 10 najbolj obremenjenimi koridorji znotraj avtocestnega
obroča z dušikovim dioksidom (NO2) (μg/m3, povprečje 10 koridorjev je 67 μg/m3), to pa je
49

tudi v neposredni bližini Cukrarne, ki je predmet tega diplomskega dela. Ob odprtju novega
upravnega centra se bo promet izredno povečal, kar bo še poslabšalo kakovost zraka, ki že
zdaj presega letno mejno koncentracijo. Promet je tudi glavni vir emisij NOx (55,5% delež
prometa), nmVOC (68,5% delež prometa), BTX (65,8% delež prometa) ter trdnih delcev
(57,6% delež prometa) (Loose in ost., 2008). Dušikov dioksid je zdravju škodljiv, poleg tega
pa povzroča kisel dež, ki v mestih poškoduje rastje in pospešuje razpadanje infrastrukture in
stavb. Glede prekomerno onesnaženega zraka z delci je Ljubljana leta 2007 prejela opozorilo
Evropske komisije pa tudi Zakon o varstvu okolja zahteva ukrepe na tovrstnih območjih
(Slovenija se duši v prometu, 2010).
Hrup vse bolj onesnažuje naše okolje in prizadene največ ljudi. Je nezaželen, moteč, lahko
celo škodljiv zvok. Zlasti v mestnem okolju se močno spreminja že na majhne razdalje, pa
tudi časovna nihanja so lahko precejšnja. V zadnjih letih je prevladujoči vir hrupa promet.
Zelo visoke ravni hrupa v središču Ljubljane, nad 65 decibelov, so posledica velike gostote
motornega prometa, pri čemer je zaradi številnih križišč promet sunkovit, k visokim ravnem
hrupa prispevajo tudi številne storitvene dejavnosti in pešci. Hrupno nadpovprečno
obremenjena so tudi območja vzdolž najpomembnejših cest, območja znotraj ozkega pasu
vzdolž železnice ter območja v bližini točkovnih virov hrupa (npr. proizvodni obrati, gostinski
lokali, prireditveni prostori, igrišča …). Ocenjeno je bilo, da živi na teh območjih petina
prebivalcev Ljubljane. Omeniti velja tudi hrupno manj obremenjena območja, kjer so ravni
manjše od 50 decibelov. To so zlasti čista stanovanjska območja, novejša urbanistično
načrtovana blokovska naselja, ki ne ležijo v bližini pomembnejših prometnic, ter območja na
obrobju mesta, ki so namenjena kmetijski in rekreacijski rabi
Poleg teh najbolj perečih okoljskih problemov ima promet še številne druge negativne
učinke na prostor, kot so nepovratna uporaba zemljišč in razkosanost prostora, poraba
obnovljivih virov energije, odpadki vozil, onesnaženje vodnih ekosistemov (spiranje
škodljivih snovi s cestišč, razlitja nevarnih snovi, kisle padavine), prsti (promet je velik
porabnik obdelovalnih tal, povečana erozija površja in brežin, škodljivo pridelovanje vrtnin in
živalske krme ob prometnicah), naravnih habitatov (neposredna prizadetost rastja ob
gradnji, nesreče živali ob prečenju prometnic) in posredno izguba biotske raznovrstnosti ter
vidna prizadetost estetskih vrednot pokrajine (Plevnik, 2008b; Cigale, 2002).

5.2 Prostorsko načrtovalska politika v Mestni občini Ljubljana
5.2.1 Prostorski načrt MOL 1986 – 2010
Prostorski načrt «Dolgoročni plan občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986 – 2000«, ki je
bil sprejet leta 1986 ter naj bi predvideval prostorski razvoj MOL do leta 2000, je veljal do
leta 2010, torej kar 24 let. V strateškem delu je bila smernica, naj javni potniški in
nemotoriziran promet zamenja avtomobilskega. V vseh teh letih je bila predvidena ponovna
uvedba tramvaja, kot tudi pospešen razvoj nemotoriziranega prometa in obnova starega
mestnega jedra, kamor bi prebivalci imeli dostop z JPP. Poleg tega so predvidevali zaprtje
Slovenske ceste za motorni promet, izgradnjo 210 km kolesarskih stez, gradnjo parkirišč
»P+R« (»parkiraj in odpelji«) itd. Vendar kot smo dokazali s podatki v prejšnjem poglavju, je
to ostala le kot teorija, v praksi pa se je razvoj obrnil v popolnoma obratno smer, kar kaže na
to, da prostorsko in prometno načrtovanje ne delujeta z roko v roki, temveč povsem ločeno,
kar vodi v neizpolnjevanje prostorskih strategij. Avtorji strokovnih podlag za Prostorsko
zasnovo MOL iz leta 2001 (interni vir) ugotavljajo, da ni na področju prometa skoraj nič iz
Dolgoročnega plana iz leta 1986 uresničeno. Še največ je bilo zgrajenega v zvezi s cestami.
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Na drugih področjih pa so bili do sedaj izdelane le dodatne in podrobnejše študije, čeprav je
krakasta zasnova Ljubljane je razmeroma neprimerna za množično rabo osebnega avtomobila,
zlasti proti mestnemu središču, hkrati pa je zelo primerna za zmogljiv, učinkovit in privlačen
tirni sistem javnega prometa.
Ljubljana še zdaj, leta 2011, nima podrobne in uradno sprejete prometne strategije. Leta 1994
je bila sicer sprejeta Strategija razvoja vseh vrst prometa v Ljubljani, v katerem je
ugotovljeno, da je za Ljubljano najprimernejša dolgoročna strategija, ki pospešuje razvoj
sodobnega in učinkovitega mestnega javnega prometa. Za mesto te velikosti bi bila
najprimernejša rešitev mestne železnice, ki bi potekala bodisi pretežno na ravni terena ali pa
rešitev, kjer bi v mestnem središču trasa potekala pod zemljo (Guzelj, 1994). Strategija pa
precej več prostora namenja javnemu in avtomobilskemu prometu ter precej manj
kolesarjenju in hoji. Vendar pa strategija nikoli ni bila upoštevana v izvedbenih procesih in se
je na njena priporočila pogosto pozabilo.
Strateški elementi so sicer vključeni v OPN MOL, vendar se skoraj izključno vežejo na
infrastrukturo (ILS, 2008). V okviru projekta Civitas Elan je v pripravi Strategija trajnostnega
mestnega prometa, ki naj bi bila sprejeta do leta 2012 in bo postavila Ljubljano med tista
razvita evropska mesta, kjer podobne načrte že imajo.
Predstavljamo dva dokumenta, ki se med drugim podrobneje ukvarjata z vizijo prometa v
MOL, to sta novi OPN, ki je bil sprejet leta 2010 in Program varstva okolja, sprejet leta 2007.

5.2.2 OPN MOL 2010-2027
Vir: Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana - izvedbeni del, 2010;
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški del, 2010
Novi Prostorski načrt za MOL je stopil v veljavo oktobra 2010. Pojavlja se podobnost s
prejšnjim prostorskim načrtom v smislu, da oba postavljata v ospredje trajnostni promet in
zmanjšanje rabe avtomobila v skupnem deležu poti s prometnim načinom. Že sam cilj
strateškega dela OPN MOL (SPN), ki je podati vizijo in takšno strategijo razvoja MOL za
naslednjih petnajst do dvajset let, ki bosta omogočali njegov skladen prostorski razvoj,
predvsem pa spodbujati trajnostno rabo prostora, nakazuje, da mora iti razvoj v trajnostno
smer.
Če pogledamo temeljna načela mestne strukture, ki naj bi zmanjševala potrebo po potovanju,
vidimo, da se skladajo s temeljnimi načeli poselitve, saj spodbujajo nadaljevanje strnjenega
razvoja mestnega središča in poudarjen razvoj ob vpadnicah ter povezovanje zgoščevanj
poselitve z JPP, zgoščevanje poselitve ob postajališčih JPP, vzpostavitev omrežja središč
(centralnih območij z mešano rabo površin) glede na položaj v hierarhiji poselitvenega
sistema ter njegovo povezovanje s sistemom členitve mestnega prostora (programsko in
funkcionalno dopolnjevanje). Prav tako je poselitev v regiji zasnovana tako, da razbremeni
prometni pritisk na centralni del mesta Ljubljane po načelu decentraliziranega zgostitvenega
modela poselitve. Prevladujejo tri glavna načela razvoja: regionalne strukture urbane rasti se
povezujejo z razvojem JPP, consko načrtovanje zamenja mešana raba zemljišč, politika
urbanističnega oblikovanja pa se usmeri k humanim dimenzijam, peščevim razdaljam in
skupnim odprtim prostorom.
Konkretni cilji na področju kakovosti okolja so zmanjševati izpuste toplogrednih plinov z
zmanjševanjem potrebe po osebnem prevozu ter s spodbujanjem uporabe javnega prometa,
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kolesarjenja in pešačenja z zgoščevanjem poselitve ob obstoječih krakih ob vpadnicah, izraba
obstoječih stavb in degradiranih površin, gradnja novih stanovanjskih območij v bližini JPP
ter urejanjem omrežja za JPP in kolesarskih stez. Poleg tega bodo za določanje faznosti
pozidave posameznih zemljišč ter faznosti za območja ostalih namenskih rab upoštevani
kriterij prometne dostopnosti (dostopnost z JPP, prometna lega ob primerno zmogljivi cesti
oziroma prometna lega ob zmogljivi cesti, navezava na železnico in bližina železniške
postaje, povezava z letališčem, dostopnost z JPP).
Zasnova prostorskega načrtovanja cestnega prometa ima za cilj med drugim omejevati osebni
avtomobilski promet v mestnem središču in posameznih zaključenih conah z gosto poselitvijo
in povečati uporabo JPP z izboljšanjem povezanosti posameznih sistemov v enoten sistem in s
sodobno ureditvijo prestopnih točk iz osebnega avtomobila na JPP, vključno s sistemom
parkirišč (P+R). Tudi osnovno vodilo pri urejanju cestne mreže v Ljubljani je, da je treba
mestne ceste preurediti predvsem na njihovih obstoječih površinah in zgraditi le manjkajoče
odseke, ki bodo izdatno pomagali doseči postavljene cilje.
Cilji zasnove JPP so v čim večjem številu preusmeriti uporabo osebnega avtomobila na JPP,
omogočiti medsebojno dosegljivost posameznih delov mesta brez večkratnega prestopanja,
podaljšati glavne proge JPP do regijskih središč in urediti parkirne površine (P+R), postaviti
regionalno železnico za nosilko JPP v regiji, z dostopnostjo JPP izboljšati bivalne razmere v
mestu. OPN predvideva, da bi se z izpolnitvijo ciljev delež uporabe JPP povečal na okoli 20–
22 %, pri uspešni promociji uporabe JPP pa tudi več. OPN dopušča uvedbo tramvaja, za
glavne proge JPP pa naj bi bili postopno uvedeni lastni prometni pasovi, po potrebi in
selektivno tudi z dograditvijo dodatnega pasu oziroma od cestišča ločene površine. Obvezna
sestavina vseh glavnih prog JPP so parkirišča P&R na vseh lokacijah, kjer se proge približajo
pomembnim prometnim tokovom iz regije in na vstopnih točkah v mesto, prav tako je
obvezno za vsako podaljšanje prog.
»Za kakovostno kolesarsko infrastrukturo je treba pri načrtovanju kolesarskega omrežja
zagotoviti predvsem pet temeljnih elementov: neprekinjenost, direktnost, privlačnost, varnost
in udobnost«. V OPN je zamišljen notranji kolesarski obroč (5-minutna dostopnost s kolesom
iz središča mesta), s katerim bi bil dosežen hitrejši tranzit kolesarjev po obroču namesto skozi
mestno jedro, v dosegu 15-minutne dostopnosti s kolesom iz središča mesta pa je predviden
še en gravitacijski zunanji kolesarski obroč, namenjen predvsem daljinskemu kolesarskemu
prometu z možnostjo izognitve zgoščenemu mestnemu območju ali samo kot najkrajša
navezava do naslednjega kraka daljinske povezave. Vzporedno z urejanjem kolesarskih poti
bo treba urejati tudi nove kolesarnice. Lokacije in velikost naj bodo določene v okviru
urbanističnega urejanja posameznega urbanega območja. Postopno naj bo uvedena tudi akcija
»mestno kolo« (nabava koles, površine in služba za vzdrževanje in hranjenje koles).
Hkrati OPN predvideva zmanjšanje osebnega motornega prometa v mestu in zagotoviti
parkirne možnosti znotraj ožjega mesta za potrebe obiskovalcev kulturnih in podobnih
prireditev ter dejavnosti, ki jih mesto izkaže kot svoj poseben interes.
V izvedbenem delu OPN so določeni parkirni standardi za avtomobile, ki so brez izjem
minimalni in so v nasprotju z usmeritvami trajnostnega prometnega načrtovanja, v skladu s
katerimi je priporočljivo določiti maksimalne standarde. Z vidika ekonomskih učinkov
Inštitut za politike prostora (Peterlin, 2010) ugotavlja, da MOL samo za zagotavljanje
parkirnega mesta na javnih površinah potrebuje zemljišča v vrednosti več kot 1,5 milijarde
evrov. To je glavni razlog, da v OPN predpisuje minimalno število parkirnih mest
investitorjem stanovanjskih, poslovnih, trgovskih in drugih objektov, ki jih morajo ti
zagotoviti na svojih zemljiščih. Tako Ljubljana v OPN MOL povsod, razen v središču mesta
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in vzdolž ozkih pasov ob vpadnicah, zahteva za prav vsako stanovanje vsaj dve parkirni
mesti, pol več, kot določa novi veljavni pravilnik za gradnjo stanovanj (Peterlin, 2010). Če
ekonomskim dodamo še ostale geografske učinke, kot so okoljski, socialni in prostorski in
poleg tega vemo, da ima MOL optimistične cilje glede deleža poti s prometnim načinom,
lahko sklenemo, da je predpisovanje minimalnih standardov v MOL nesmiselno.
Novost v OPN so parkirni standardi za kolesa. 12. odstavek 38. člena določa:
»...
– v parkirnih conah 1 in 2 ter v območju za pešce je treba na parcelah, namenjenih gradnji stavb,
zagotoviti najmanj 1 PM za kolesa na 1 PM za osebna vozila, ki so določena v prvem odstavku tega
člena,
– v parkirni coni 3 je treba na parcelah, namenjenih gradnji stavb, zagotoviti najmanj 1 PM za kolesa
na 3 PM za osebna vozila, ki so določena v prvem odstavku tega člena,
– pri stavbah 11300 Stanovanjske stavbe za posebne namene (dijaški, mladinski, študentski domovi)
ter 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo (ne velja za vrtce) je treba
zagotoviti najmanj 2 PM za kolesa na 1 PM za osebna vozila, ki so določena v prvem odstavku tega
člena,
– parkirna mesta za kolesa morajo biti zaščitena pred vremenskimi vplivi; kadar so postavljena na
javnih površinah ne smejo ovirati poti pešcev,
– nestanovanjske stavbe, namenjene javni rabi, morajo zagotoviti kolesarnico za zaposlene in za
obiskovalce
- ....«

Glede na prejšnji prostorski akt je uvedba standardov za parkirna mesta (PM) za kolesa velik
napredek. Standardi tudi omogočajo veliko parkirnih mest, saj so vezana na avtomobile, za
katere je predvideno še preveč parkirnih mest. Vendar ob tem opozarjamo, da je tak sistem
standardov, ki se navezuje na število PM za avtomobile, neprimeren in nesmiseln. V večini
tujih priročnikih za kolesarsko infrastrukturo svetujejo, da se standardi za kolesarska PM
vežejo glede na namembnost objekta ali rabe tale oziroma glede na število zaposlenih oziroma
obiskovalcev. V tem primeru so sicer res vezani na namembnost objekta, vendar so odvisna
od števila parkirišč za avtomobile. V nekaterih primerih je to prednost, kot na primer v
trgovskih središčih, kjer zahtevajo veliko PM za avtomobile. Vendar se lahko zgodi, da v
mestnem središču, kjer ni veliko prostora, PM za avtomobile ne zgradijo ali pa jih zgradijo
manj, kar avtomatično pomeni manj kolesarskih parkirišč. Še posebej je to pomembno, ker je
v mestnih središčih večja potreba po kolesarskih PM. Pomanjkljivost take ureditve je tudi v
primeru, ko določeni objekti niso vključeni v določanje parkirnih standardov. Primer je
železniška postaja, kjer je potreba po kolesarskih parkiriščih ogromna, vendar ker je državni
objekt in ni vključena v parkirne standarde za avtomobile v MOL, avtomatično ne upošteva
kolesarskih PM. To je še posebej nesmiselno glede na to, da v tujih priročnik obstajajo
standardi določeni posebej za železniške, avtobusne in ostale potniške terminale.
Dodatna težava je v primerih, ko se območje ureja z OPPN. V OPPN so lahko določeni
popolnoma drugi standardi ali pa sploh niso in tako standardi v OPN nimajo veljave. Nedavni
primer v MOL, ki kaže na to težavo, je prenova Plečnikovega stadiona. Ureja se z OPPN, kjer
določajo ogromno število parkirnih mest za avtomobile in le 20 % za kolesa in motorje
(Odlok o občinskem podrobnem..., 2010).
Poleg števila kolesarskih PM prostorski akt določa tudi, da morajo biti parkirna mesta za
kolesa zaščitena pred vremenskimi vplivi; nestanovanjske stavbe, namenjene javni rabi,
morajo zagotoviti kolesarnico za zaposlene in za obiskovalce. Vsebuje tudi določilo glede
parkirišč za električna vozila in sicer mora imeti vsako parkirišče z več kot 100 parkirnimi
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mesti tudi eno mesto z napravo za napajanje električnih avtomobilov, zato je zagotovo opazen
napredek glede na prejšnje prostorske akte.
Predlagamo, da se parkirne standarde tako za avtomobile kot za kolesa ureja v posebnem
dokumentu, ki je del mestne prometne politike in tako velja za vse gradnje, bodisi tiste, ki se
urejajo na podlagi z OPN ali OPPN. Pri večjih povzročiteljih prometa bi kazalo vzpostaviti
možnost izdelave mobilnostnega načrta, ki bi urejal problematiko na ravni lokacije in
prilagodil rešitvi specifičnim pogojem območja.
Protislovna prometna in prostorska politika
Istočasno se z usmeritvami, ki preprečuje posege v zelene kline in da se je potrebno izogibati
gradnji novih cest, v OPN MOL pojavljajo ideje o novem predoru pod Golovcem in
Rožnikom ter vrsta novih povezovalnih cest. Poleg tega je predvidena razširitev avtocestnega
obroča na 6 pasov ter razširitev vpadnic, četudi z namenom povečanja pretočnosti vozil JPP.
Sicer bodo v fazi podrobnejšega načrtovanja preverjeni s predhodnimi prometnimi študijami,
ki bodo temeljile na konceptu trajnostnega prometa. Raziskave so potrdile, da širjenje ceste ne
vpliva na izboljšanje prometne slike, temveč jo kvečjemu poslabša, saj tako omogoči še več
vozil na cesti. V raziskavi Transport Studies Unit z Univerze v Oxfordu so dokazali, da se s
povečano kapaciteto ceste promet povprečno poveča za 10 %, ter dolgoročno za 20 %
(Goodwin in ost., 2004; SACTRA, 1999). Še posebej se promet poveča, če na obstoječi cesti
že obstajajo zastoji. Splošno pravilo je, da se na začetku ob razširitvi cestne kapacitete zastoji
zmanjšajo, vendar pa je prihranjen čas voznika vložen v daljše poti, kar poslabša začetno
situacijo. Obstaja tudi obratna smer povezave, zmanjšanje kapacitete ceste vodi k zmanjšanju
prometa, čeprav so napovedi ob zmanjšanju kapacitet na začetku katastrofalne. Del prometa
se seveda prenese na okoliške ceste, vendar večina ne (Goodwin in ost., 2004).
Prav tako ob že potekajoči gradnji treh novih garaž v središču mesta, je vprašljivo, če bo
mestu uspelo doseči svoj cilj zmanjšanja osebnega motornega prometa, saj se gradnja
številnih garaž v mestu se ne sklada s prometno politiko mesta.

5.2.4 Program varstva okolja 2007-2013
Ker se Občinski program varstva okolja OPVO (Loose in ost., 2008) v veliki meri navezuje
na promet v MOL, ga obravnavamo tudi v tem diplomskem delu. OPVO je programski
dokument občine, ki izhaja iz stanja okolja v MOL, določa prednostne probleme, strateške in
operativne cilje ter ukrepe in operativne programe, ki so potrebni za doseganje ciljev.
Dokument je trajnostno naravnan in predstavlja osnovo pri prostorskem, gospodarskem in
družbenem razvoju MOL.
Eden od štirih strateških ciljev OPVO za obdobje od 2007 do 2013 je vzpostavljen sistem
trajnostne mobilnosti. Vsebuje operativne cilje, ukrepe, okoljske cilje in kazalce. Navezuje se
na okoljske cilje glede hrupa, kakovosti zraka in podnebne spremembe. Okoljski cilji so
sledeči:
»Hrup:
· zmanjšanje hrupne obremenitve na območjih, kjer hrup presega 55 dB.
Kakovost zraka:
· za območja, kjer je raven onesnaženosti zunanjega zraka pod mejnimi vrednostmi, se te
ravni ne sme poslabšati,
· za območja, kjer so presežene mejne vrednosti, je treba z ukrepi doseči, da se bo raven
onesnaženosti zunanjega zraka izboljšala na predpisano raven.
Podnebne spremembe:
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·

zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v obdobju 2008 do 2012 za 8 % glede na
izhodiščno leto 1986«.

Sistemski ukrepi do leta 2009:
»- priprava in sprejem strategije in načrta trajnostnega prometa,
- izdelava študije Strokovne podlage urejanja javnega prometa v regiji,
- dvig ravni ozaveščenosti javnosti«.
Operativni cilji:
- povečati delež javnega potniškega prometa iz 13 % na 30 % do leta 2013;
- povečati delež nemotoriziranega prometa za 20 % do leta 2013 (glede na leto 2006 – 10 %
kolesarjev in 19 % pešcev);
- zmanjšati potrebo po motorizirani mobilnosti;
- zmanjšati daljinski cestni tranzitni promet na raven iz leta 2000 in zmanjšati tovorne
transportne poti znotraj regije za 20 % do leta 2013 glede na leto 2006.
Vsak od teh operativnih ciljev pa vsebuje še ukrepe za njihovo dosego (Loose in ost., 2008).

5.2.5 Povzetek
Sklenemo lahko, da je v novem OPN MOL, ki bo usmerjal razvoj Ljubljane naslednjih 20 let,
najti veliko nasprotij. Še posebej to velja za investicije v cestni promet, ki so v neskladju z
vizijami in strategijami v istem dokumentu. Kolesarski standardi so zastavljeni napačno in se
prilagajajo avtomobilskemu prometu in niso zasnovani glede na potrebe kolesarjev. Podobno
velja za parkirne standarde za avtomobile, ki so še vedno minimalni, kar je v nasprotju z
logiko trajnostnega prometa. Vsebina IPN je v nasprotju s strateškimi usmeritvami, saj
spodbuja posredno subvencijo osebnemu avtomobilskemu prometu nasproti drugim, bolj
trajnostnim oblikam prometa. Program varstva okolja na drugi strani kaže, da je MOL v tem
dokument sprejel tako strateške kot operativne cilje glede trajnostne mobilnosti, ki jih lahko
označimo za velikopotezne in optimistične. Potegnemo lahko vzporednice s podobnimi
vizijami in cilji v prostorskem načrtu iz 80. let, ki pa so ostali bolj ali manj le na papirju, saj
se je praksa odvijala povsem drugače. Ugotovimo lahko tudi, da so nekateri cilji nerealno
zastavljeni, saj do leta 2013 ne bo mogoče doseči tako velikega povečanja deleža JPP.
Poleg tega lahko ugotovimo neskladje v delovanju med oddelki, saj ima oddelek za varstvo
okolja pripravljene ukrepe za različne oddelke, kot je na primer Oddelek za gospodarske
dejavnosti in promet, ki pa potem deluje v nasprotju s programom ali pa kar z OPN MOL. S
takimi ukrepi bo nemogoče doseči cilje v OPVO. Če bo MOL želel doseči omenjene cilje, mu
bo moralo slediti tudi prostorsko načrtovanje, ki je tudi v pristojnosti občine. V OPN MOL
zasledimo sicer podobne cilje, vendar že zdaj načrtovani določeni ukrepi ne dopuščajo
izpolnitev teh ciljev. Če upoštevamo, da je bil prejšnji OPN zastavljen podobno, zgodilo se pa
je obratno, ne moremo od samega dokumenta pričakovati velikih premikov na področju
trajnostne mobilnosti.

55

6. PRIMERI DOBRE IN SLABE PRAKSE UPRAVLJANJA
MOBILNOSTI V PROSTORSKEM NAČRTOVANJU
6.1 PRIMER DOBRE PRAKSE - SIHL CITY, Švica:
Povzeto po: Synergo, 2008
Sihlcity je večfunkcijski sklop objektov v Zürichu v Švici, zgrajen leta 2007. Obsega 97.000
m2 tlorisne površine na površini 41.990 m2, ki je namenjena trgovskim, storitvenim,
kulturnim, hotelskim, športnim in celo stanovanjskim dejavnostim. Sihlcity dnevno obišče
okoli 19.000 obiskovalcev in 2.300 zaposlenih. Glede namembnosti ga lahko primerjamo z
ljubljanskim nakupovalnim središčem BTC, ki pa je precej večji (21 milijonov obiskovalcev
letno in okoli 370.000 m2 tlorisne površine (Kristalna palača, 2009, BTC, 2004). Sihlcity se
nahaja izven mestnega središča ob eni izmed pomembnih izvozov avtoceste. Poleg tega je
povezan z regionalnim železniškim sistemom, železniška postaja pa se nahaja pri enem izmed
glavnih vhodov, ter z JPP, območje namreč napajata ena avtobusna in dve tramvajski
postajališči. Sihlcity pa je tudi rekreacijsko območje za bližnje soseske, ki ima mešano
stanovanjsko in poslovno rabo.
Skupno število parkirišč v Sihlcity-u je 850, kar pomeni 1 PM na 110 m2. Majhno število
parkirnih mest ter zelo dobra dostopnost z različnimi vrstami JPP in kolesom pomeni, da so se
investitorji odločili za koncept trajnostne mobilnosti. Do tega pa je prišlo v procesu
gradbenega dovoljenja, saj sta tako investitor kot mesto sledila konceptom upravljanja
mobilnosti in integracije prostorskega načrtovanja in prometa. Mesto Zürich je namreč v
pogodbi zahtevalo naslednje pogoje v zameno za pridobitev gradbenega dovoljenja: število
parkirnih mest je moralo biti 850, s tem da so vsa tudi plačljiva, število kolesarskih parkirnih
mest je moralo biti 600, dostava na dom se mora opravljati z električnimi kolesi in investitor
je moral financirati izboljšanje in podaljšanje prog JPP v prvih dveh letih obratovanja
(kasneje ga je prevzelo podjetje JPP). Poleg tega pa je mesto zahtevalo tudi »model pogojene
dostopnosti« (ang. Maximum Car Trip Contingent), pri čemer lahko v petih letih povzročajo
največ 8,800 poti z avtomobilom na dan, od tega največ 1.300 poti ponoči ter največ 800 poti
na uro v konicah. Število opravljenih poti redno meri Sihlcity, ki poroča neodvisni
organizaciji, ta pa podatke nadzoruje in obvešča mesto o razvoju števila poti. Poleg tega sta v
Sihlcity-u tudi dve lokaciji za skupno rabo avtomobila (ang. Carsharing), ki je oblika najema
avtomobila za krajši ali daljši čas in je namenjena tistim, ki avto uporabljajo redko (Peterlin,
2010), v Švici pa je ta oblika prevoza zelo priljubljena. Ukrepe upravljanja mobilnosti, kot so
plačljiva parkirišča in kolesarska dostava na dom, je zahtevalo mesto. Posledično so lastniki
Sihlcity-a sprejeli še nadaljnje ukrepe, kot so informacijske storitve na spletni strani z opisom
dostopnosti z vsemi prometnimi načini, ter da zaposleni nimajo svojega parkirnega mesta v
sklopu Sihlcitya. Večino ukrepov vodi oseba znotraj Sihlcitya, ki je zaposlena v ta namen.
Učinek upravljanja mobilnosti je viden, saj delež poti s prometnim načinom kaže, da 70 %
obiskovalcev in zaposlenih pride z drugim prometnim načinom kot pa z avtomobilom, 30 %
pa z avtomobilom. Dnevno opravijo okoli 50 kolesarskih dostav na dom. Povečalo se je
število potnikov na JPP, parkirišča pa kljub majhnemu številu med tednom sploh niso polna,
to se zgodi le ob sobotah. Tako tudi dosegajo pogoj glede avtomobilskih poti, saj jih je
dnevno okoli 3.600 (meja je 8.800).
Vendar pa je poleg procesa pridobivanja gradbenega dovoljenja k trajnostni mobilnosti
pripomogla tudi integracija prostorskega načrtovanja (namenske rabe) in prometa. V Zürichu
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za večjega povzročitelja prometa velja vsak objekt ali območje, ki ustvari več kot 3000 poti
dnevno vsaj 100 dni na leto, kamor spada tudi Sihlcity. Taki objekti morajo imeti zadostno
cestno zmogljivost v okolici, veliko stopnjo dostopnosti z JPP, pločnike in kolesarske steze.
Največja razdalja do mestne železniške postaje je 300 m, do postajališča mestnega potniškega
prometa (avtobus, tramvaj) pa 150 m z vsaj 8 vožnjami na uro. Posledično se za lokacijo
novega objekta odločijo na podlagi teh zahtev, zato so tudi lokacijo Sihlcityja izbrali
premišljeno v skladu z zahtevami.

6.2 PRIMER SLABE PRAKSE - KAMPUS ROŽNA DOLINA,
SLOVENIJA
Povzeto po: ILS, 2008
Lokacija novega kampusa v Ljubljani se nahaja približno 3 km iz mestnega središča, območje
pa naj bi obsegalo nova objekta dveh premeščenih fakultet (za kemijo in kemijsko tehnologijo
ter računalništvo in informatiko). Obe fakulteti bosta imeli 40.000 m2 tlorisne površine s 330
zaposlenimi in 3.500 študenti. V prihodnosti naj bi tam zgradili fakulteto za strojništvo in nov
tehnološki park. 11.6.2008 je v okviru projekta MaxLupo potekala delavnica simulacije
načrtovanja za nov univerzitetni kampus zahodno od Rožne doline v Ljubljani. Delavnice so
se udeležili predstavniki MOL, UIRS, strokovnjaki, investitor (Univerza v Ljubljani) in
predstavniki študentov, gradbeni izvajalec in MOP, manjkali pa so ključni predstavniki in
sicer avtorji OPPN ter načelnik oddelka za urejanje prostora in urbanizem. Glavni namen
delavnice je bilo poiskati možnosti integracije upravljanja mobilnosti in načrtovalskega
postopka in omilitve prometnih vplivov in težav.
Za območje je bil pripravljen OPPN, ki določa rabo tal, izrabo in gostote za prostorske enote
ter predpise za urejanje javnih, zelenih in parkirnih površin. Ta dokument je osnova za
pridobitev gradbenega dovoljenja.
Univerza je že zdaj velik povzročitelj prometa, saj ima 60.000 študentov, 6.000 zaposlenih in
razpršene lokacije fakultet. V zadnjih letih je opazen porast uporabe avtomobila med študenti,
kar je očitno ob začetku študijskega leta, ko se gneče na cestah v mestu povečajo, tako da
podobno lahko pričakujemo tudi na območju novega kampusa. S prometnim modelom so
izračunali minimalno 5.000 avtomobilskih poti na dan za obe fakulteti, s širitvijo pa seveda
veliko več. Če primerjamo ta podatek s prejšnjim primerom iz Švice, lahko ugotovimo, da bi
tudi ljubljanski kampus štel kot večji povzročitelj prometa.
Načrtovanih je 350 parkirnih mest, ki bodo namenjeni le zaposlenim, ne pa tudi študentom
navkljub naraščajoči uporabi avtomobilov med njimi. Dodatne parkirne površine so
predvidene v parkirnih garažah na robu kampusa, vendar se porajajo dvomi, da bodo sploh
kdaj zgrajene. V skladu s pomanjkanjem parkirišč je pričakovati, da bo zanimanje za ostale
prometne načine zelo veliko ter da bo pritisk na parkirišča v okolici kampusa ogromen. Tu se
pojavi težava, saj obstoječ JPP ni zadosten, postajališča pa se predaleč (okoli 450 m), da bi
nudile dobro dostopnost. Obstaja celo možnost, da bodo eno progo (progo 23, ki je že sedaj
sezonska) ukinili. Načrtovalci ne predvidevajo nobene nove pešpoti od kampusa do
postajališč JPP, obstoječa infrastruktura za hojo in kolesarjenje pa je nezadovoljiva.
Udeleženci so si bili edini, da je večina ukrepov upravljanja mobilnosti zanimivih in
koristnih, vendar le, če so kombinirani s »trdimi ukrepi«, ki so jim tudi namenili več
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pozornosti. Pokazalo se je slabo znanje in zavedanje o možnostih mehkih ukrepov, verjetno
zaradi nepoznavanja upravljanja mobilnosti. Izboljšanje infrastrukture za alternativne
prevozne načine je sicer glavni predpogoj za uspešnost mehkih ukrepov.
Parkirni standardi so že določeni v prostorskem načrtu MOL glede na namensko rabo.
Pogajanja glede zmanjšanja PM razen v središču mesta uradno niso možna. Zaradi
pričakovanega povečanja prometa mora mesto na območju kampusa uvesti nadzorovano
parkiranje, ostale ukrepe pa bi lahko izvajala Univerza. Udeleženci so se strinjali, da bo
potrebno sprejeti parkirno politiko, verjetno kot del mobilnostnega načrta. Če bi hoteli sprejeti
maksimalne parkirne standarde, pa bi bila najboljša možnost - v izogib politični nepodpori državni predpisi ali smernice.
Glede na to, da v MOL ne obstaja strategija razvoja JPP, podjetje LPP (Ljubljanski potniški
promet), ki je pa v mestni lasti, samo določa proge in vozne rede, zato lahko trdimo, da tudi v
tem primeru ni integracije med občinskim prostorskim načrtovanjem in razvojem JPP. To bi
lahko na določeni ravni dosegli z državnimi smernicami, ki bi določale standarde dostopnosti
do JPP za večje povzročitelje prometa. Obstajajo možne rešitve v procesu pogajanja, kot so
sofinanciranje nove proge JPP. LPP je potrdil, da bi se lahko uvedli promocijski popusti za
vožnje za na primer študente 1. letnika, trenutne cene pa so podprli vsi. Večina udeležencev
pa je bila mnenja, da proga JPP, ki bi potekala skozi kampus, ne bi bila dobra rešitev, kar je v
nasprotju s prakso v tujini, kjer avtobusne povezave potekajo neposredno preko kampusov.
Nasprotovanje bi lahko bila posledica slabega ugleda LPP.
V tistem času kolesarski standardi v MOL še niso bili določeni, so pa zdaj v novem OPN, ki
bodo veljali za novogradnje. Težava je v tem, da parkirni standardi v OPN ne veljajo nujno
tudi za OPPN, na podlagi katerega pa se bo načrtoval nov kampus. Tako lahko spet pride do
pomanjkanja kolesarskih parkirišč. Prav tako ne obstajajo zahteve po garderobah in tuših.
Arhitekti so sicer v projekt vključili tovrstne prostore, vendar le za zaposlene na UL, za
študente pa ne, ker je težko upravičiti take investicije. Večji povzročitelji prometa morajo
izdelati presojo vplivov na promet, vendar o tem odloča občina ali DRSC. Udeleženci so
podprli idejo o mobilnostnem načrtu in se strinjali, da je nova lokacija dobra priložnost za
spremembo starih potovalnih navad in promocijo trajnostnega razvoja. Manj so podprli idejo
o financiranju alternativ iz vira parkirnin, saj naj bi te štele za vzdrževanje.
Primer kaže, da je slovenska praksa tudi v novejšem času zaostala in ne sledi trendom razvoja
integracije prostorskega načrtovanja in upravljanja mobilnosti. Obravnava je omejena na
dostopnost z avtomobilom in ne upošteva JPP. Glede na slabo peš in kolesarsko dostopnost
ter dostopnost z JPP lahko pričakujemo velik pritisk avtomobilskega prometa, zaradi
pomanjkanja parkirnih prostorov pa zato prometni kaos.
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7. MOBILNOSTNI NAČRT ZA UPRAVNO SREDIŠČE
CUKRARNA
7.1 IZHODIŠČE
Kot smo omenili v prvem delu diplomskega dela, je z vidika doseganja trajnostnega prometa
pomembno, da ga vključimo že v prostorsko načrtovalsko fazo, bodisi v prostorske akte ali pa
pri pridobivanju gradbenega dovoljenja pri večjih posameznih projektih. V tem delu
diplomskega dela se bomo osredotočili na slednji vidik, torej prostorsko oziroma urbanistično
načrtovanje na ravni lokacije oziroma integracijo prostorskega načrtovanja in upravljanja
mobilnosti.
MOL je septembra 2008 pričela z evropskim projektom na temo mobilnosti, imenovanim
CIVITAS ELAN. V okviru enega od ukrepov, ki ga izvaja Urbanistični inštitut Republike
Slovenije, bosta pripravljena mobilnostna načrta za dve stavbi, ki ju uvrščamo med večje
povzročitelje prometa. Leta 2009 je bil sprejet dogovor, da bo en mobilnostni načrt
pripravljen za novo upravno stavbo MOL na območju Cukrarne v izvedbi UIRS. Gre za
začetne korake tovrstne prakse v Sloveniji, saj so mobilnostni načrt do sedaj v okviru istega
avtorja sprejeli Ministrstvo za zunanje zadeve in Ministrstvo za promet ter en oddelek na
MOL. Glede časovnega poteka pa bo mobilnostni načrt za Cukrarno prvi tovrstni v Sloveniji,
saj gre za načrtovalsko fazo. Mobilnostni načrt v Sloveniji še ni uveljavljen način reševanja
prometnih težav, v nekaterih državah (na primer Velika Britanija, Francija in Švica) pa je že
nekaj časa splošno uveljavljena praksa.
Mobilnostni načrt smo delno obravnavali že v 3. poglavju, a na kratko omenimo njegove
glavne značilnosti. Mobilnostni načrt je pri obvladovanju prometnega povpraševanja na ravni
lokacij usmerjen predvsem v t.i. »mehke« organizacijske, informativne in promocijske
ukrepe. Vendar ima pri novogradnjah potencial, da vpliva tudi na t.i. »trde« ali infrastrukturne
ukrepe, s ciljem izboljšave dostopnosti novogradnje že v času projektiranja in gradnje. Cilj
mobilnostnega načrta za novogradnje je, da imajo uporabniki že prvi dan predaje zgradbe v
uporabo zagotovljen optimalen dostop z vsemi prometnimi načini (Mladenovič, Plevnik,
2010).
Najpogostejši razlogi priprave in zagona mobilnostnega načrta so:
·
·
·
·
·
·

družbena odgovornost podjetja v okolju, kjer deluje in v širšem prostoru s trudom za
socialno odgovornost in zmanjšanjem okoljskih obremenitev;
zdravje zaposlenih, ki ga dosežemo s spodbujanjem zdravih načinov potovanj;
obvladovanje prometnih težav, ki jih imajo njihovi zaposleni (ali obiskovalci) pri prihodih
na delo ali na službenih poteh;
povečanje učinkovitosti poslovanja s pomočjo fleksibilnega načina dela in potovanj;
prihranki v podjetju s pomočjo aktivnega upravljanja stroškov, povezanih s potovanjem na
delo in službenimi potovanji;
promocija podjetja (Plevnik, Mladenovič, 2010).

Na stopnjo učinkovitosti mobilnostnega načrta vpliva tudi razmerje med omejevalnimi in
spodbujevalnimi ukrepi. Poudarek mobilnostnega načrta je na spodbujevalnih ukrepih,
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usmerjenih v skupino zaposlenih, ki izrazi pripravljenost in ima možnost za spremembe
potovalnih navad. Pomembno prispeva tudi k izboljšanju razmer za tiste zaposlene, ki že
potujejo drugače kot z osebnim avtomobilom. Ambicioznejši mobilnostni načrti pa posegajo
tudi po manj priljubljenih omejevalnih ukrepih (npr. nadomestilo za uporabo službenih
parkirnih mesti), ki lahko ob uvedbi spodbudijo nezadovoljstvo zaposlenih, vendar lahko
pravilen pristop in komunikacija z zaposlenimi poveča sprejemljivost takih ukrepov (Plevnik,
Mladenovič, 2010).
V splošnem velja, da lahko dobro pripravljen načrt v nekaj letih spremeni deleže med
posameznimi prometnimi načini za 10 – 15 %. Razpon možnih učinkov mobilnostnih načrtov
je, glede na izkušnje iz tujine, precejšen, njihovi učinki pa so odvisni od ambicioznosti
podjetja oziroma organizacije. Na stopnjo učinkovitosti mobilnostnih načrtov vpliva tudi
razmerje med omejevalnimi in spodbujevalnimi ukrepi. Poudarek mobilnostnih načrtov je na
spodbujevalnih ukrepih, usmerjenih v skupino zaposlenih, ki izrazi pripravljenost in ima
možnost za spremembe potovalnih navad. Pomembno prispeva tudi k izboljšanju razmer za
tiste zaposlene, ki že potujejo drugače kot z osebnim avtomobilom. Ambicioznejši
mobilnostni načrti pa posegajo tudi po manj priljubljenih omejevalnih ukrepih (npr.
nadomestilo za uporabo službenih parkirnih mesti), ki lahko ob uvedbi spodbudijo
nezadovoljstvo zaposlenih, vendar lahko pravilen pristop in komunikacija z zaposlenimi
poveča sprejemljivost takih ukrepov. Seveda poleg ambicioznosti pripravljavcev na
učinkovitost mobilnostnih načrtov vplivajo v veliki meri tudi značilnosti lokacije in možnosti
dostopanja do nje. Vendar je znano, da je veliko potovanj na določeno lokacijo pogojenih z
organizacijo in razmerami dostopanja, parkirnim redom in nadomestili za prevoze na delo
(Plevnik, Mladenovič, 2010).
Ker lahko s pravo organizacijo in ukrepi, ki se vežejo na dostopnost, vplivamo na potovalne
navade, je osrednjega pomena, da ima upravno središče dobro zasnovane podlage za
trajnostno mobilnost že ob odprtju. Za to obstaja več vzrokov.
·
·

·

·

Preprečevanje diskriminacije glede dostopnosti: vsi ljudje, ki nimajo avta, morajo imeti
enakopravne možnosti za dostop do upravnega središča.
Pripravljenost za preizkušanje ostalih prometnih načinov je najvišja ob odprtju oziroma ob
selitvi delovnega mesta: pri menjavi lokacije bodisi storitvene dejavnosti ali delovnih
mest, ljudje veliko razmišljajo o dostopnosti, načinih dostopa, spoznavanju okolice. Zato
je to pravi čas, da ljudem ponudimo informacije in možnosti o dostopanju do lokacije.
Ko se začne enkrat uporabljati avtomobil, je njegov delež težko zmanjšati: parkirišča so že
zgrajena, stroški že preračunani, ostali prometni načini pa se dojemajo kot dodatna in ne
lažja možnost. Povečevanje trajnostnih prometnih načinov v deležu poti s prometnim
načinom je tako dosti težje, kot če že v začetku mislimo na to.
Dostopnost bo boljša tudi za že obstoječe prebivalce, zaposlene in obiskovalce ožjega
območja (Posch in ost., 2009).

Poleg tega je bližnja Poljanska cesta zavzela prvo mesto med 10 najbolj obremenjenimi
koridorji znotraj avtocestnega obroča z dušikovim dioksidom (NO2) (90 μg/m3, povprečje 10
koridorjev je 67 μg/m3), (Loose in ost., 2010), to pa je tudi v neposredni bližini Cukrarne. Ob
odprtju novega upravnega centra se bo promet izredno povečal, kar bo še poslabšalo situacijo,
ki že zdaj presega letno mejno koncentracijo.
Ker je upravno središče še vedno v načrtovalski fazi menimo, da je še čas, da lahko vplivamo
na to, da bo območje postalo prijaznejše tudi drugim oblikam prometa kot avtomobilom. Če
se to ne bo zgodilo, lahko na podlagi preteklih negativnih izkušenj trdimo, da obstaja veliko
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tveganje, da bo novi upravni center povzročal več avtomobilskega prometa kot ga bo
prenesel.

7.1.1 Primer mobilnostnega načrta za Aspern na Dunaju
Opiralo se bomo na mobilnostni načrt za Aspern na Dunaju. To je območje, ki je prej služilo
kot letališče, sedaj pa bo to nova četrt Dunaja, območje mešane rabe z zaposlitveno in
stanovanjsko funkcijo ter trgovskimi in rekreacijskimi površinami. Primerjamo ga lahko s
Cukrarno, saj gre v obeh primerih za preobrazbo degradiranega urbanega območja, čeprav gre
v dunajskem primeru za precej večji projekt.
Investitor, mesto Dunaj, je zahteval trajnostno gradnjo in upoštevanje treh vidikov trajnosti:
energetska učinkovitost, urbanistično načrtovanje (funkcionalnost, odprti javni prostori itd.)
ter promet oziroma mobilnost. Vsi trije vidiki morajo biti upoštevani že v različnih
načrtovalskih obdobjih, od zasnove oziroma načrta celovite ureditve območja do projektne
dokumentacije. Natečajni pogoji glede prometa so v prvi fazi vključevali: vključitev območja
v kolesarsko mrežo, razmestitev parkirnih mest in inovativne prometne rešitve. V drugi,
projektni fazi pa bolj podrobne kolesarske ureditve, manj zgrajenih parkirnih mest ter
mobilnostni sklad. Tudi v dunajskem primeru so se šele v drugi fazi lotili tudi trajnostne
mobilnosti, idealno bi bilo že v prvi fazi. Vseeno pa bo tako poskrbljeno za ureditev
trajnostnih prometnih vidikov in ne bo možnosti, da se bi na ta vidik preprosto pozabilo ali
urejalo kasneje.
Že v prvi načrtovalski fazi je mesto določilo cilj, da bo delež osebnega motoriziranega
prometa dosegal le 30 %, 40 % JPP in 30 % kolesarjenje in hoja. Vendar ukrepi za doseganje
tega cilja niso bili določeni niti predpisani. Ravno zato so se odločili izdelati mobilnostni
načrt. Izdelan je bil v interaktivnem procesu sodelovanja med prostorskimi načrtovalci,
prometnimi načrtovalci, politiki in podjetji JPP. Mobilnostni načrt vsebuje smernice in
ukrepe, kako doseči zastavljen cilj deleža poti s prometnim načinom. Skozi delavnice so
različni deležniki podprli idejo o trajnostni mobilnosti.
V sklepu projekta MaxLupo je zapisano, da se ta metodologija in ukrepi lahko uporabijo kjer
koli v Evropi, kjer obstaja volja združiti različne deležnike in strokovnjake, ki bi delovali
skupaj za doseganje trajnostne mobilnosti. Zato smo se odločili, da tovrstno metodo
uporabimo na primeru Cukrarne.

7.2 UPRAVNO SREDIŠČE CUKRARNA
MOL je pri izbiri urbanističnih in arhitekturnih rešitev za Cukrarno prav tako kot Dunaj
zahtevala trajnostne rešitve gradnje, kot sta energetska učinkovitost in okolju prijazen urbani
prostor, vendar je ob tem delno pozabila na promet. Ker v Sloveniji ne obstaja predpis, ki bi
zahteval mobilnostni načrt oziroma podobno rešitev za trajnostni promet pri večjih projektih,
se to rešuje večinoma šele od izgradnji in pomanjkljivo. Najlažja možnost bi bila integracija
mobilnostnega načrta v OPPN območja Cukrarne, vendar pa so leta 2010 v MOL sklenili, da
se to območje ne bo urejalo z OPPN, temveč le s PGD na osnovi OPN.
Prva faza zasnove urbanistične rešitve za Cukrarno je tudi že zaključena, tako da se je možno
vključiti v projektno fazo PGD.
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7.2.1 Ozadje
Cukrarna je stavba na Poljanskem nasipu ob Ljubljanici v Ljubljani in spada med
najpomembnejše industrijske objekte v prvi polovici 19. stoletja na Slovenskem (Pertsch,
2010). Nekoč je veljala za pravi nacionalni ponos, saj so leta 1835 vanjo postavili prvi parni
stroj na ozemlju današnje Slovenije, obdobje, ki je sledilo, pa je prineslo največji razcvet
ljubljanske sladkorne industrije (Đokič, 2008), poleg tega pa je bila takrat največja stavba v
Ljubljani (Pertsch, 2010). Tovarna je obratovala kot pridelovalnica sladkorja od leta 1828 do
leta 1858, kasneje je bila namenjena tobačni tovarni in nato kasarni do leta 1918. Lastništvo je
nato prešlo na podjetje pletenin in tkanin, med drugo svetovno vojno pa so kleti služile za
zaklonišča. Nekateri trdijo, da je v času druge svetovne vojne služila tudi kot javna hiša
(Pertsch, 2010).
Slika 8: Starejša slika Cukrarne v obratovanju leta 1856

Vir: Skyscrapercity, 2007
Ljubljanska Cukrarna predstavlja primer zgodnje industrijske arhitekturne dediščine na
Slovenskem, izjemno pomembna pa je predvsem zato, ker se je tam pisala slovenska literarna
zgodovina. Zato je stavba uvrščena v register kulturne dediščine (Pertsch, 2010). Kljub temu
je danes stavba večinoma zapuščena in propadajoča.
Slika 9: Današnja podoba Cukrarne

Vir: Ljubljana kupuje gozd..., 2009
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To je spodbudilo ljubljansko mestno občino, da se aktivneje angažira pri reševanju usode
Cukrarne. Javnosti so večkrat predstavili urbanistično-arhitekturne zasnove urejanja
Ambroževega trga (Pertsch, 2010), nazadnje pa so se odločili, da bo na območju Cukrarne in
Ambroževega trga predvidoma do leta 2014 stal sodobni upravni center, kjer bodo združeni
organi MOL, upravne enote in ministrstva za javno upravo. Ker je mestna uprava zdaj na več
kot desetih lokacijah, na občini od združitve pričakujejo predvsem, da občanom ne bo treba
tekati po vsej Ljubljani, delo služb pa naj bi bilo bolje koordinirano in organizirano poglavitni namen selitve je izboljšanje storitev za občane (Petančič, 2010). Celovita prenova
območja Cukrarne je strateški mestni projekt, ki bi lahko postal model, kako v Ljubljani
sistemsko pristopati k preobrazbi degradiranih območij (Lenard, Ostojič, 2009). Projekt je ob
koncu leta 2010 po javnem natečaju in izbrani rešitvi v fazi priprave pogodbe za izdelavo
projektne dokumentacije. Sledili bodo javni natečaj za izbiro izvajalca, pridobivanje gradbene
dokumentacije in vsi za gradnjo običajni postopki. Predvideni rok je okviren, zato se zaradi
finančnih, gospodarskih in splošnih družbenih razmer dokončanje centra lahko premakne v
prihodnost.
Slika 10: Aksonometrični prikaz nove pozidave v okolici Cukrarne, kot jo predvideva
zmagovalni natečajni predlog

Vir: Trajekt, 2009

7.2.3 Geografski položaj Cukrarne
Projekt obravnava širše območje Cukrarne, ki se nahaja na vzhodnem robu mestnega središča
Ljubljane v Mestni občini Ljubljana, natančneje med Poljansko cesto, Ambroževim trgom,
Ljubljanico in Živinozdravsko ulico. V območje obravnave arhitekturnega natečaja je bila
vključena tudi manjša parkovna površina na zahodni strani Ambroževega trga, med Poljansko
cesto in Poljanskim nasipom ter površine na južni strani križišča Roške in Poljanske ceste.
Površina projektnega območja meri 5.74ha. Območje leži neposredno ob reki Ljubljanici,
južno pa poteka Gruberjev prekop, na jugozahodni strani se razprostira grajski grič, proti
jugovzhodu pa Golovec, zato lahko trdimo, da leži ravno med večjimi naravno-geografskimi
prometnimi ovirami Ljubljane. Proti zahodu se odpira mestno središče, od katerega simbolne
središčne točke, Prešernovega trga, je objekt oddaljen dober kilometer. Od prometnic
vzhodno in južno od območja vodi železniška proga, glavna cesta pa je Roška cesta, ki poteka
v smeri sever – jug, prečno nanjo pa poteka Poljanska cesta, ki se nadaljuje v Litijsko cesto,
eno od ljubljanskih vpadnic. Prostor ima pomembno vlogo v urbani strukturi Ljubljane, saj
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leži na križišču mestne vpadnice in mestnega notranjega obroča. Posledično je tudi na meji
med parkirnimi conami; po definiciji OPN spada v določeno parkirno cono tisti objekt,
katerega več kot 50 % površine pripada določeni coni. Potemtakem Cukrarno lahko uvrstimo
v 2. parkirno cono, saj je večji del objekta vzhodno od notranjega mestnega obroča.
Karta 1: Položaj Cukrarne v Ljubljani in ožje območje

Vir: www.geopedia.si
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Karta 2: Ortofoto posnetek obravnavanega območja

Vir: www.geopedia.si

7.2.4 Večji povzročitelji prometa
Upravno središče bo po švicarski definiciji že samo večji povzročitelj prometa, saj bo
zaposlenih 1.531 ljudi in še neznano število zaposlenih v javnih programih, število dnevnih
obiskovalcev upravnega središča naj bi se gibalo med 2.500 in 4.000 (interni vir). Skupaj bo
obsegala okoli 60.000 – 70.000 m2 bruto etažne površine (Lenard, Ostojič, 2009).
Preglednica 1: Prikaz števila zaposlenih in velikosti stavbe
Št. zaposlenih
Neto
etažna Bruto
etažna
površina (m2)
površina (m2)
Avla
upravno
1.600
2.000
poslovnega
središča
Upravno
1.049
27.300
34.100
poslovno
središče MOL
Upravna enota 382
11.400
14.300
Ljubljana
Pokrajinska
100
3.000
3.700
uprava
Javni programi
Skupaj
1.531 (brez E)
60.000 – 70.000
Vir: Lenard, Ostojič, 2009
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Poleg tega je v neposredni bližini Univerzitetni klinični center, ki zaposluje več kot 6.000
ljudi in razpolaga z več kot 2.000 bolniškimi posteljami (UKC Ljubljana, 2010). K temu
lahko dodamo še dnevne obiskovalce. Po nekaterih podatkih je v okolici Kliničnega centra le
600 parkirnih mest, do bolnišničnega kompleksa pa se vsak dan pripelje kar 6000 vozil, tako
da je prometni pritisk na območje severno od Cukrarne že zdaj velik (Delo, 2006).
K temu lahko dodamo še srednje šole Gimnazija Poljane, Srednja trgovska šola, Srednja
upravno administrativna šola, Srednja ekonomska šola Ljubljana, Srednja zdravstvena šola,
Srednja šola za farmacijo, ki se vse nahajajo v radiju 500 m od Cukrarne. Skupno obiskuje te
šole več kot 4.700 dijakov, zaposlenih je skoraj 400 profesorjev in še neznano število ostalih
zaposlenih (Filternet, 2010). V okolici so zrasle tudi nove soseske, kot je soseska Mesarska,
oddaljena 300 m, kjer je okoli 850 stanovanj (Stanovanjski sklad RS, 2009). Celotno območje
v radiju 500 m zračne razdalje lahko torej označimo kot izredno velik povzročitelj prometa.

7.2.5 Prometna ureditev
Kljub legi območja ob primarnih mestnih prometnih povezavah, je le-to z današnjimi
ureditvami prometno relativno slabo dostopno. Roška in Poljanska cesta sta prometno zelo
obremenjeni. »Tudi načrtovano upravno središče bo povzročalo veliko prometa osebnih vozil,
zato so za izboljšanje prometne dostopnosti predvideni dodatni posegi v širšem območju. Po
sredini projektnega območja je v pripravi gradnja prometne povezave med Njegoševo in
Roško cesto. Predvidena cesta poteka v smeri S-J od križišča Zaloške in Njegoševe ceste,
premošča Ljubljanico z dvonivojskim mostom, poteka skozi objekt Cukrarne in se priključi
na križišče Poljanske in Roške ceste. Most čez Ljubljanico je zasnovan v dveh nivojih, zgornji
je namenjen motornemu prometu, spodnji pešcem in kolesarjem. Projekti so konec leta 2010
v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja. V skladu s PGD je po novi cestni povezavi
predviden dvosmerni prometni režim za vozila LPP in motorni promet. S prometno študijo je
bilo dokazano, da je prometna pretočnost cestnega omrežja veliko boljša, če je promet urejen
enosmerno po Njegoševi cesti v smeri proti severu in po Maistrovi – Rozmanovi v smeri proti
jugu. V prihodnosti je možna sprememba prometnega režima v enosmernega« (Lenard,
Ostojič, 2009, str.23). Pregled kaže, da dokončne odločitve o poteku prometa še ni.
Na Poljanski cesti se bodo med Mesarsko cesto in Ambroževim trgom prenovile cestne, peš
in kolesarske površine. Med križiščem Poljanske in Mesarske ceste ter Povšetovo ulico je
predvidena ureditev nove ceste, ki bo omogočila polno priključevanje na Poljansko cesto.
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Karta 3: Predvidena prometna ureditev

Vir: Lenard, Ostojič, 2009
7.2.5.1 Natečajne smernice za prometno ureditev
V natečaju so se delno dotaknili tudi prometa, vendar večinoma v obliki smernic in priporočil.
Obvezne usmeritve so bile, da naj bi obrežje Ljubljanice spet dobilo vlogo sprehajališča ter
peš in kolesarske povezave med mestnim središčem in vzhodnimi predeli Ljubljane. Urejeno
naj bi bilo pestro in kvalitetno omrežje javnih odprtih prostorov, peš površin in kolesarskih
poti, ki bi povezalo rečno obrežje z notranjostjo kareja in Poljansko cesto. Nova cestna
povezava med Njegoševo in Roško cesto ima predvidene ločene površine za pešce in
kolesarje. Dostop za slednje je z zgornjega na spodnji nivo urejen preko dvigala in stopnišč,
kar po našem mnenju predstavlja oviro in precejšno izgubo časa in energije.
V oblik priporočil pa so navedli, da je v primeru ureditve voznih površin za motorni promet
na Poljanskem nasipu potrebno le-te podrediti ne-motoriziranim uporabnikom, pešcem in
kolesarjem (po konceptu »shared space« (slo. skupni prostor). Površine za motorni promet naj
bi se v največji možni meri ločile od površin za pešce in kolesarje.
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7.2.6 Analiza dostopnosti
Analiza dostopnosti oziroma stanja je eden prvih korakov pri pripravi mobilnostnega načrta.
Z njo ugotavljamo stanje glede potovalnih razmer ljudi v okviru določene organizacije,
ustanove ali podjetja. Pridobljeni podatki predstavljajo podlago za določitev ukrepov, ki bodo
prispevali k vzpodbujanju bolj trajnostnega prometa, kot bomo videli v nadaljevanju pa
kasneje zraven spada tudi analiza potovalnih navad zaposlenih, ki predstavlja izhodiščno
stanje za merjenje napredka v prihodnosti.
7.2.6.1 Hoja
Karta 4: Peš dostopnost do Cukrarne

Četudi Cukrarna leži na obrobju mestnega središča, pa vseeno omogoča precej dobre
možnosti za hojo. V 15-minutno peš dostopnost namreč spada središče vse do železniške
postaje, Slovenske ceste, Bavarskega dvora in Stare Ljubljane, v 5 minutah pa lahko zaposleni
in obiskovalci dosežejo Tabor, Poljane, Kodeljevo ter območje UKC (analiza izvedena za
potovalno hitrost 5 km/h). Ker so v bližini naravnogeografske ovire, kot so reka Ljubljanica,
Gruberjev prekop in Grajski grič, je dostopnost v resnici nekoliko manjša kot kaže karta, ki
upošteva zračne razdalje. Glavna pot proti mestnemu središču vodi po Poljanski cesti, ki ni
najbolj prijazna do pešcev, saj so pločniki precej ozki, druga pot pa vodi po Poljanskem
nasipu, kjer velja enako. Ob bolj pešcem naklonjeni ureditvi pa ima ta pot velik potencial, saj
je pot ob Ljubljanici zelo prijetna. Invalidom predstavlja težave del Poljanske ceste
neposredno zahodno od Cukrarne, saj gre za krajši klanec. Z izgradnjo mostu pa bodo pešci
dobili novo povezavo neposredno na Njegoševo ulico, vendar rešitev za pešce ni idealna, saj
bodo za prečkanje mostu morali kar dvakrat uporabiti dvigalo ali stopnice. Do železniške in
avtobusne postaje, ki je oddaljena okoli 1.500 m, je trenutno najhitrejša povezava preko
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Masarykove ceste, Tabora in Rozmanove ulice, pot je urejena s potrebno infrastrukturo za
pešce.
7.2.6.2 Kolesarjenje
Karta 5: Dostopnost s kolesom

Tudi dostop s kolesi je do Cukrarne dokaj ugoden, vendar gre za območje, kjer je največ
pomanjkljivosti v kolesarskem omrežju. Zaradi večje potovalne hitrosti (analiza izvedena za
potovalno hitrost 17 km/h) je 15-minutno zaledje s kolesom bistveno večje od tistega za pešce
in sicer vključuje skoraj celotno območje znotraj zunanjega mestnega obroča, razen skrajnega
zahoda. Prav tako kot pri hoji velja, da je zaradi naravnogeografskih ovir dejanska dostopnost
nekoliko manjša. Ravninski relief, tako kot večinoma v Ljubljani, omogoča kolesarjenje brez
večjih naporov.
Do Cukrarne vodijo kolesarske poti iz treh smeri. Z dvosmerno, od cestišča ločeno kolesarsko
stezo, je opremljena Roška cesta z južne strani. Z vzhoda vodi dvosmerna kolesarska steza po
Poljanski oziroma Litijski cesti. S severa pa se priključi kolesarska steza na Njegoševi, ki se
odcepi na pomembno vpadnico Zaloško cesto. V to smer pelje tudi cesta Ob Ljubljanici, ki
sicer nima kolesarske steze, gre pa za prometno precej miren predel. Povezava na vzhod
oziroma severovzhod bo še bolj pomembna ob odprtju mostu. Vendar tako kot za pešce tudi
za kolesarje (oziroma za slednje še bolj) velja, da predlagana rešitev v smislu dvonivojskega
mostu ni idealna, saj bo prečkanje mostu s kolesom v dvigalu ali stopnicah izjemno otežila
dostop.
Problematično je, ker do središča mesta ne vodi niti ena kolesarska steza. Poljanska cesta je
za kolesarje nevarna, saj je ozka in enosmerna, poleg tega pa tam pogosto vozijo avtobusi.
Bolj primeren je Poljanski nasip, ki je manj prometen, vendar je to tudi izredno ozka cesta s
parkirišči na obeh straneh, kar predstavlja veliko nevarnost za kolesarje. Enako lahko
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označimo tudi Petkovškovo nabrežje, tako da so na tem območju nujne preureditve v prid
nemotoriziranim oblikam prometa.
Karta 6: Kolesarske steze v okolici Cukrarne

Vir: www.gremonapot.si/
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7.2.6.3 Javni potniški promet
Mestni potniški promet
Obstoječe bližnje proge LPP so št. 2, 5, 11, 13, 20 s postajališči na Ambroževem trgu,
Poljanski cesti in na Roški cesti. Obstoječi postajališči Ambrožev trg in Roška sta od
predvidenega vhoda oddaljeni približno 150 metrov, kar lahko označimo kot zelo primerno.
Postajališče Poljanska je oddaljena 300 m, kar je primerno. Obstoječe proge povezujejo
predvsem zahodni, severni in vzhodni del Ljubljane, medtem ko je jug povsem brez
neposredne povezave in je potrebno prestopanje v središču mesta. Proga 2 vozi čez dan na 11
do 16 minut , proga 5 na od 10 in 13 minut, proga 11 na od 10 in 14 minut, proga 13 na od 15
do 25 minut ter proga20 na od 6 in 10 minut. Poleg tega je v radiju enega kilometra še proga
25, ki povezuje Medvode in Zadobrovo, vendar vozi na precej redke intervale.
Karta 7: Proge in postajališča LPP v bližini Cukrarne
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Vir: www.geopedia.si
V prihodnosti bo vzpostavljena tudi nova, krožna proga LPP, ki bo potekala mimo Cukrarne
in vozila po notranjem mestnem obroču.
Lokacijo lahko označimo kot dobro dostopno, saj imajo štiri proge od šestih dokaj visoko
frekvenco obratovanja, od tega dve progi (11 in 20) pokrivata zelo podobno območje od
severa do vzhoda, podobno tudi proga 2 ter proga 5, ki povezuje vzhod in zahod. Jug ostaja
nepokrit, vendar vse proge vodijo skozi središče mesta, kjer je možen prestop na proge, ki
pokrivajo celotno mesto.
Primestni potniški promet
V bližini Cukrarne ni prav nobenega postajališča primestnega potniškega prometa s progo v
obratovanju. Najbližje je tako glavna avtobusna postaja, ki je oddaljena dobrih 1.500 m, od
tod pa peljejo proge v vse smeri predmestja. V primestje, v Medvode, sicer vozi proga LPP,
postajališče je oddaljeno okoli 700 m od Cukrarne, z izgradnjo mostu pa se bo ta razdalja
zmanjšala. Vendar je pomembno, da je avtobusna postaja dobro povezana z mestnim
potniškim prometom, saj do nje neposredno vozi proga 2, do Bavarskega dvora (ki je blizu
avtobusne postaje) vozita progi 11 in 20, malo dlje je oddaljeno postajališče RTV, kamor
vozita progi 5 in 13. S povezavo preko novega mostu pa bo precej izboljšan dostop do
postajališča proge 9 (Klinični center ali Hrvatski trg), ki vozi neposredno do avtobusne
postaje.
Železniški promet
V neposredni bližini Cukrarne ni nobene železniške postaje. Najbolj koristna je tako glavna
železniška postaja, ki je oddaljena dobrih 1.500 m, od tod pa peljejo proge v vse smeri. 15minutna peš oddaljenost je še vedno sprejemljiva. Poleg tega je še 1.300 m oddaljena
železniška postaja Vodmat, od koder med delavniki peljejo vlaki proti Grosupljem in Novemu
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mestu 15-krat na dan ter Črnomlju 10-krat na dan. Enako kot zgoraj omenjeni primestni
potniški promet, ima enake možnosti dostopnosti z mestnim potniškim prometom železniška
postaja.
Rečni promet
Za zdaj Ljubljana ne izvaja rečnega prometa, čeprav za to obstaja velik potencial. Za novo
upravno središče bi bil še posebej pomemben, saj leži neposredno ob reki Ljubljanici
7.2.6.4 Avtomobil
Zaradi bližine Roške ceste, ki je del notranjega mestnega obroča, in lege na robu središča, je
dostop z avtomobilom do Cukrarne dokaj enostaven, predvsem za tiste, ki prihajajo z
Dolenjske, Zaloške in Litijske ceste. Vendar sta Roška in Poljanska cesta sta del primarnega
mestnega cestnega omrežja in posledično prometno zelo obremenjeni Kot povsod v središču
Ljubljane so težava zastoji v jutranjih in popoldanskih konicah, predvsem na križiščih bližnjih
Roške in Dolenjske ceste, pri predoru pod gradom, okoli Kliničnega centra itd. Z dograditvijo
notranjega obroča bo dostop hitrejši.
Trenutno parkiranje v okolici predstavlja precej veliko težavo, saj so parkirišča na prostem
pogosto zasedena, večina je tudi kratkotrajne narave, preko plačila na parkomatu - na
Poljanskem nasipu in na Poljanah. Urejeno parkirišče na prostem je na Petkovškovem
nabrežju s 111 parkirnimi mesti ter na Vrazovem trgu, kjer je 47 parkirnih mest. Poleg tega so
v bližini parkirne hiše Šentpeter pri UKC s 547 parkirnimi mesti, Kapitelj z 188 parkirnimi
mesti ter Vila Urbana, kjer je 70 parkirnih mest.
Ker je v okolici veliko večjih povzročiteljev prometa, je pritisk na parkirišča velik, ta pa so
draga in pogosto zasedena. S tega vidika je dostopnost z avtomobilom relativno slaba.

Sklenemo lahko, da je območje Cukrarne z vidika različnih prometnih načinov dostopno v
različnih merah. Pešci imajo dokaj hiter dostop do središča mesta, dober dostop imajo tudi do
postajališč LPP. S progami LPP je pokrit predvsem vzhodni in severni del, manj zahodni,
popolnoma nič pa južni del Ljubljane, vendar je v središču mesta možen prestop na večino
prog. Manjšo dostopnost imajo tisti, ki uporabljajo vlak ali primestni avtobus, vendar še
vedno govorimo o peš dostopnosti v okviru 15 minut ali pa povezavi z mestnim potniškim
prometom. Kolesarji imajo verjetno najhitrejši dostop, vendar je pomanjkanje kolesarskih stez
ravno proti središču mesta pereč problem, saj vpliva na varnost kolesarjev. Vozniki
avtomobilov sicer relativno hitro dostopajo do območja, vendar je pomanjkanje parkirnih
mest vzrok za slabšo dostopnost.
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7.3 UKREPI ZA VZPOSTAVLJANJE TRAJNOSTNE MOBILNOSTI
Ciljni delež poti s prometnim načinom
Če želimo pravilno načrtovati ukrepe na območju Cukrarne, moramo določiti cilj deleža poti s
prometnim načinom, katerega osnovo smo povzeli po dokumentu Program varstva okolja za
MOL 2007-2013. Cilj deleža poti s prometnim načinom za MOL:
·
·
·
·

osebni motorizirani promet: 41 %,
JPP: 30 %,
pešci: 19 %,
kolesarji: 10 %.

Ker je Cukrarna v središču mesta in ima relativno dobro dostopnost z vsemi trajnostnimi
prometnimi načini in lahko pričakujemo manj potovanj z avtomobili, lahko zaokrožimo ciljni
delež poti s prometnim načinom sledeče:
·
·
·
·

osebni motorizirani promet: 40 %,
JPP: 30 %,
pešci: 15 %,
kolesarji: 15 %.

Poleg tega, da se sklada s cilji MOL, pa se ujema tudi s trendi trajnostnega deleža poti s
prometnim načinom, kjer je ciljna vrednost avtomobilskega prometa največ 40 %. V
primerjavi z letom 2003, ko je bil delež rabe osebnega avtomobila 58%, ta cilj predvideva
precej manjšo rabo avtomobila. To bi MOL rada dosegla do leta 2013, zato je potrebno
poudariti, da je to zelo optimističen, če ne celo nerealen cilj, saj so za velike spremembe v
rabi avtomobila po izkušnjah evropskih mest potrebna leta naporov in ustreznih ukrepov.
Pomembno je tudi dejstvo, da brez ustrezne trajnostne mestne prometne politike ta cilj ne bo
uresničljiv ne na ravni Cukrarne, ne na ravni občine.
Partnerji:
Za dobro načrtovanje morajo biti vključeni vsi poglavitni akterji, ki vplivajo na to, ali bodo
ukrepi za doseganje trajnostne mobilnosti uspešni. To so projektanti, investitor MOL,
Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet MOL, LPP in kolesarski koordinator MOL.
Struktura:
Priporočila smo razdelili v 7 vsebinskih sklopov in sicer so to parkiranje, pešci, kolesarjenje,
javni potniški promet, inovativni prometni sistemi, komunikacije ter monitoring in
vrednotenje ukrepov. Največji poudarek namenjamo kolesarskim in avtomobilskim
parkiriščem, saj je to problematika, na katero lahko v prostorskem načrtovanju najbolj
vplivamo.
Ukrepi so razdeljeni tudi v dva različna časovna okvira. Prvi del so ukrepi, ki morajo biti
izvedeni v načrtovalskem delu in morajo biti ob odprtju že v obratovanju, drugi pa so ukrepi,
ki se izvajajo po odprtju.
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7.3.1 Parkiranje
Vir: Posch in ost., 2009
Upravljanje parkiranja je temeljni pogoj za doseganje trajnostne mobilnosti. Čim cenejša,
privlačnejša, dostopnejša in številčnejša so parkirišča, bolj je privlačen dostop z osebnimi
avtomobili. Bolj kot so stroški parkiranja skriti v drugih stroških (na primer v stroških
gradnje), večje je povpraševanje po parkirnih mestih. Nasprotno pa velja, da manjša je
razpoložljivost parkirnih mest, manjši je delež osebnih avtomobilov v deležu poti s
prometnim načinom. Pogosto ljudje mislijo, da je pripadajoče parkirno mesto na stanovanje
ali delovno mesto samo po sebi umevno. Če se to ne zgodi, se morajo vzpostaviti dobre,
privlačne in cenovno ugodne alternative. V nasprotnem primeru je težko prodati prostore ali
privabiti nove zaposlene. Pri parkiranju poznamo dva vidika upravljanja.
Prvi je sama določitev števila parkirnih mest, kar je v veliki meri odvisno od prostorskega
načrta. MOL v prostorskih aktih predpisuje minimalne parkirne standarde v odvisnosti od
števila stanovanj, površine ali uporabe. Za rabo stavbe javne uprave velja standard 1 PM na
40 m2. To pomeni od 1.500 do 1.750 parkirnih mest. V utemeljenih primerih se v parkirni
coni 2 lahko zmanjšajo za do 30 %.
Čeprav se po zgledu iz tujine priporoča, da se uveljavijo maksimalni parkirni standardi, MOL
še vedno vztraja pri minimalnih. Primer dobre prakse omejevanja števila parkirnih mest in
pozitivnih posledic lahko vidimo v poglavju 6.1 Primer dobre prakse - Sihl City, Švica. V
slednjem primeru gre za polovico večje območje, 97.000 m2 s kar 19.000 dnevnimi
obiskovalci, kjer so za maksimalno število parkirnih mest določili število 850, kar je precej
manj od zahtevanih minimalnih parkirnih standardov za MOL.
Mobilnostni sklad
Drugi ukrep predvideva ustanovitev mobilnostnega sklada, ki bo spodbujal uporabo
alternativnih in okolju prijaznih oblik prometa na račun ostalih. Sredstva se bodo namensko
porabljala za dogodke in akcije za ozaveščanje zaposlenih o vplivih njihovih potovalnih
navad, izboljšanje infrastrukture za hojo in kolesarjenje in nakup in izdelavo promocijskih
daril. Mobilnostni sklad se lahko odpre že v načrtovalski fazi in sicer na podlagi prihranka pri
gradnji parkirnih mest.
Stroški gradnje parkiranja so pogosto spregledani, vendar so prihranki ob odločitvi za manj
parkirišč ogromni. Gradnja enega parkirnega mesta v podzemni garaži stane okoli 15.000 eur,
po podatkih mobilnostnega načrta za Aspern celo 20.000 eur (Posch in ost., 2009), letno
vzdrževanje pa okoli 250 eur na parkirno mesto (interni podatki). Del prihranka pri gradnji
garaž se lahko nameni za spodbujanje uporabe alternativnih prometnih načinov. Če želimo, da
gre ta prihranek neposredno v mobilnostni sklad, potem moramo to zavezo določiti in
predpisati skupaj z izvajalci.
Preprost izračun pokaže, da z redukcijo števila parkirnih mest za 30 % (450 parkirnih mest
manj) prihranimo 6.750.000 eur. Če gre 30 % od tega prihranka v mobilnostni sklad, to znaša
okoli 2 milijona eur, s čimer bi se lahko financiralo ogromno ukrepov v podporo trajnostni
mobilnosti.
Kasneje se lahko vire za mobilnostni sklad nabira tudi iz parkirnin, saj je priporočljivo, da so
parkirišča tako za obiskovalce kot tudi za zaposlene, plačljiva, če želimo odvrniti ljudi od
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prihoda do upravnega središča z avtomobilom. Določen delež sredstev iz parkirnin naj se
steka v mobilnostni sklad, ki je nato vir financiranja spodbujanja uporabe alternativnih
prometnih načinov.
Ukrepi, ki jih lahko financiramo z viri mobilnostnega sklada, so lahko kateri koli ukrepi iz
tega poglavja, ki se bodo izvajali po odprtju upravnega središča, in ki spodbujajo drugačen
prevoz kot rabo avtomobila.

Glede na to, da je območje upravnega središča že tako zelo obremenjeno s prometom,
priporočamo, da se znižajo za maksimalno možno glede na OPN, to je za 30 %. To bi
pomenilo od 750 do 875 parkirnih mest.Prihranek pri gradnji se vloži v mobilnostni sklad, ki
se potem delno uporablja za financiranje rešitev trajnostnih prometnih načinov.

7.3.2 Pešci
Pešcem moramo posvetiti posebno pozornost, saj so pešci v določeni meri vsi, tisti, ki
uporabljajo avto ali JPP ali pa tisti, katerim je hoja glavni način dostopa. Pešci imajo pravico
do dobrega dostopa do objekta ne glede na njihovo starost, spol, dohodek ali kateri koli drug
dejavnik. Območja za pešce okoli upravnega središča morajo biti čista, osvetljena, brez ovir,
dovolj široka, ločena od vozišča in predvsem varna z varnimi prehodi čez cestišča. Enako
velja za poti v zaledju, ki morajo biti dobro označene. Vhod v upravno središče naj bo dobro
viden in dostopen Vredno je premisliti o urbani opremi v smislu zadostnih sedišč, namenjenih
počitku, in dreves za senco (Walk21, 2006). Dostop za gibalno ovirane mora biti brez preprek
in enostaven, tako za tiste, ki pridejo z avtomobilom kot tiste z JPP.
Težišče izbrane rešitve za prenovo upravnega središča z osrednjim prostorom, glavno avlo, je
umeščeno na južno stran Cukrarne. S tem je povezano spoznanje, da mora prostor znotraj
kompleksa, med Ambroževim trgom ter križiščem Roška-Poljanska omogočati dobro in jasno
povezavo za pešce.
Kot je že zapisano v natečajnih smernicah, naj bi »obrežje Ljubljanice dobilo vlogo
sprehajališča ter peš in kolesarske povezave med mestnim središčem in vzhodnimi predeli
Ljubljane. Urejeno naj bi bilo pestro in kakovostno omrežje javnih odprtih prostorov, peš
površin in kolesarskih poti, ki bi povezalo rečno obrežje z notranjostjo kareja in Poljansko
cesto. Nova cestna povezava med Njegoševo in Roško cesto ima predvidene ločene površine
za pešce in kolesarje. Površine za motorni promet naj bi se v največji možni meri ločile od
površin za pešce in kolesarje« (Lenard, Ostojič, 2009). Projektanti naj upoštevajo ta
priporočila in priredijo prostor tako, da imajo pešci glavno prednost. Prav tako naj se držijo
priporočil, da je v primeru ureditve voznih površin za motorni promet na Poljanskem nasipu
potrebno le-te podrediti ne-motoriziranim uporabnikom, pešcem in kolesarjem (po konceptu
»shared space«) ter da naj se površine za motorni promet in pešce ločijo v največji možni
meri.
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7.3.3 Kolesarjenje
Vir: Workplace Cycle Parking Guide, 2006 in Celis, Bølling-Ladegaard, 2008

Pomanjkanje kolesarskih stez v okolici Cukrarne je velik problem in omejitveni dejavnik za
dostopanje s kolesom, vendar v okviru našega dela ne moremo vplivati na razvoj tovrstne
infrastrukure, lahko pa spodbudimo uresničitve prometnih smernic iz natečajnega gradiva, ki
se nanašajo na ureditev peš in kolesarske infrastrukture v okolici Cukrarne, še posebej ob
Ljubljanici. Zato podajamo smernice predvsem za parkirišča in dodatno kolesarsko
infrastrukturo.
7.3.3.1 Parkiranje
V urbanističnem in prostorskem načrtovanju se je od nekdaj dajalo premalo pozornosti
parkiriščem za kolesa. Tudi ko je bil ta vidik vključen v načrtovanje, se je premalo mislilo na
potrebe in zahteve kolesarjev in njihove vzorce obnašanja. Pogosto tako pride do tega, da je
parkirišč premalo ali pa so napačno zasnovana in jih zato nihče ne uporablja. Dobra in
zadostna kolesarska parkirišča so eden glavnih dejavnikov, da se ljudje odločijo za tovrstni
prevoz. Poleg tega kolesa, ki so neurejeno parkirana vse povsod po mestu, kazijo videz in
blokirajo peščeve površine, zato lahko urejena kolesarska parkirišča pripomorejo k lepšemu
videzu urbanega okolja. Varnost prav tako pripomore k večji uporabi kolesa, saj se ljudje raje
odločajo za boljša kolesa, ta nudijo večje udobje in tako je tudi motivacija za kolesarjenje
večja.
V Sloveniji v nekaterih občinah obstajajo prostorski predpisi o številu kolesarskih parkirišč,
ne obstajajo pa merila za kakovost le-teh. Zaradi tega so pogosto kolesarska parkirišča sama
sebi v namen, saj ne ustrezajo dejanskim potrebam kolesarjev. Zato je potrebno, da so
smernice za postavitev kolesarskih parkirišč vključene v proces gradnje ali prenove že od
samega začetka.
Prednosti zagotovitve primernega kolesarskega parkirišča so:
·
·
·
·
·
·
·
·

več ljudi se odloča za kolesarjenje,
manjša prometna gneča okoli upravnega središča,
zaposleni bodo bolj zdravi in bolj motivirani,
vpliv na okolje bo manjši,
prometni pretok po ulicah in cestah po boljši,
izboljšana dostopnost za pešce in invalide,
izboljšan videz,
izboljšan ugled občine.

Pomembno je izpolniti naslednje zahteve, da je zasnovano tako, da spodbuja njegovo
uporabo:
·
·
·
·

potrebno je zagotoviti zadostno število in površino parkirnih mest,
mora biti varno,
mora biti dobro vidno in čim bližje končnemu cilju,
v nekaterih primerih mora biti tudi zaščiteno pred vremenskimi vplivi.
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·

Lokacija

Kolesarsko parkirišče mora biti oddaljeno le nekaj metrov od cilja, t.j. vhoda v upravno
središče. Priporočena razdalja je od 20 od 30 m. Za zaposlene, ki imajo kolesa parkirana za
daljši čas (čez dan) pa je lahko malo dlje, do 50 m. Kolesarsko parkirišče mora biti dostopno
neposredno s kolesarske steze iz vseh smeri in dobro označeno. To pomeni jasne in atraktivne
table z usmeritvijo. Dostop do parkirišča in potem peš do upravnega središča mora biti brez
ovir, kot so stopnice, vrata, zapornice, promet itd.
Že na prvi pogled mora biti kolesarju jasno, kje so prosta mesta, zato mora biti razporeditev
parkirnih mest preprosta in jasna. Podobno mora biti dostop do parkiranega kolesa enostaven,
saj se ne sme zgoditi, da mora kolesar premakniti tuja kolesa za dostop do svojega.
Slika 11: Dva primera dobro označenega kolesarskega parkirišča

Vir: Celis, Bølling-Ladegaard, 2008
·

Vir: Workplace Cycle Parking Guide, 2006

Število stojal

V literaturi pogosto zasledimo, da morajo biti standardi glede števila kolesarskih parkirnih
mest določeni v prostorskih aktih. Ker se Cukrarna ureja na osnovi OPN iz leta 2010, je
spodbudno, da so v OPN MOL standardi že zapisani in se jih morajo izvajalci držati (četudi
standardi niso optimalni, kot smo že omenili v poglavju 5.1.2..). Med drugim namreč
določajo:
»Parkirna mesta za kolesa:
– v parkirnih conah 1 in 2 ter v območju za pešce je treba na parcelah, namenjenih gradnji
stavb, zagotoviti najmanj 1 PM za kolesa na 1 PM za osebna vozila, ki so določena v
prvem odstavku tega člena,
– parkirna mesta za kolesa morajo biti zaščitena pred vremenskimi vplivi; kadar so
postavljena na javnih površinah ne smejo ovirati poti pešcev,
– nestanovanjske stavbe, namenjene javni rabi, morajo zagotoviti kolesarnico za
zaposlene in za obiskovalce.«
Po tem merilu Cukrarna spada v parkirno cono 2 in po namembnosti objekta med stavbe
javne uprave, kjer je zahtevano število parkirnih mest za avtomobile 1 PM na 40 m2. To
pomeni tudi enako število kolesarskih parkirnih mest. Kot smo že izračunali pri poglavju o
parkiranju, je po OPN potrebno zagotoviti najmanj od 1.500 do 1.750 avtomobilskih in s tem
tudi kolesarskih parkirnih mest. Glede na standarde v tujih kolesarskih priročnikih, ki za to
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namensko rabo priporočajo vse od 7 do 33 parkirnih mest na 1000 m2 (Celis, BøllingLadegaard, 2008) lahko ocenimo, da je število PM za Cukrarno zelo primerno.
Naj omenimo, da se z upoštevanjem teh pogojev ni bil zgrajen še noben objekt v Ljubljani.
Parkirišča za zaposlene
Zaposleni parkirajo svoja kolesa za cel dan, kar pomeni, da mora biti del kolesarskih stojal
vedno na voljo le za zaposlene. Predlagamo, da so ločeni od stojal za obiskovalce, saj je
potreba po varnosti še večja. Poleg tega se v kolesarskih priročnikih pojavljajo še ostale
usmeritve glede števila parkirnih mest za zaposlene.
Okvirna ocena za število kolesarskih stojal za zaposlene bi bila, da obstoječim kolesarjem
dodamo še določen delež tistih, ki bi jih dobra infrastruktura spodbudila h kolesarjenju. Ker
gre za novogradnjo, nimamo podatkov o deležu poti s prometnim načinom zaposlenih. Tudi
če bi jih imeli, je velika verjetnost, da bodo zaposleni zaradi centralne lokacije potovali
drugače kot so prej. Zato si pomagamo s povprečnimi podatki za Ljubljano. Glede na trenutni
delež poti s prometnim načinom v MOL kolesari na delo 10 % ljudi. Ker gre za centralno
lokacijo, lahko pričakujemo, da bo kolesarjev več. Z ustrezno infrastrukturo pa bi jih
spodbudili še več.
Za izračun lahko predpostavljamo, da bo 20 % zaposlenih šlo na delo s kolesom. To pomeni
306 kolesarskih parkirnih mest za zaposlene. Tuja literatura pa omenja 0.4 PM na osebo,
kar pomeni več kot 600 PM za zaposlene. Dodatno priporočilo iz tuje literature je, da se doda
20 % kolesarskih parkirnih mest vsakič, ko zasedenost presega 80 % (Workplace Cycle
Parking Guide, 2006).
Za obiskovalce ostane okoli 1.200-1.450 parkirnih mest. Poleg zaposlenih bo tudi veliko
število dnevnih obiskovalcev, ki naj bi se gibalo med 2.500 in 4.000. Skupno to pomeni okoli
5.000 ljudi dnevno in če 20 % vseh prikolesari, to pomeni 1.000 ljudi. Zato je predpisano
število parkirišč zadostno.
·

Tip stojal

Pri odločitvi za tip kolesarskih stojal je pomembnih več dejavnikov. Stojalo mora biti
oblikovano tako, da nikakor ne poškoduje kolesa. Priporočljivo je, da se kolo lahko zaklene
tako na okvir kot tudi za kolo. Stojala morajo biti robustna, da je potrebno vzdrževanje
minimalno.
Glede na priporočila v tujih priročnikih, priporočamo postavitev stojal tipa »sheffield«. To so
stojala, ki so primerna za večino lokacij. Je zelo preprosta rešitev, saj gre za stojalo pritrjeno v
tla na dveh koncih in je podobno narobe obrnjeni črki U. Kolesa se lahko priklenejo tako za
okvir kot tudi za kolo, na eno stojalo lahko parkiramo dve kolesi, ponuja pa tudi stabilnost
kolesu, ki se ob udarcu ne podre. Gre tudi za enega izmed cenejših tipov stojal. Vzdrževanje
tako rekoč ni potrebno. Poleg tega je to najbolj pogosto uporabljen tip stojal v zadnjem času v
Ljubljani.
V tujih priročnikih se pojavljajo različna priporočila glede razdalja med dvema stojaloma, od
100 do 120 cm. Za upravno središče priporočamo razdaljo 120 cm.
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Slika 12: Primeri tipa stojal »sheffield«

Vir: Workplace Cycle Parking Guide, 2006

Vir: SES Services, 2007

Vir: Cycle infrastructure design, 2008

Vir: SES Services, 2007

Glede na razpoložljivi prostor, jih postavimo pravokotno ali diagonalno. Diagonalna
postavitev prihrani precej prostora.
Ker bo potrebno postaviti precejšnje število kolesarskih stojal, je v primeru pomanjkanja
prostora priporočljivo kolesarsko parkirišče v dvonivojskem sistemu. Prednost je dodatna
zmogljivost, slabost pa ta, da marsikoga odvrne od parkiranja zaradi dvigovanja kolesa, četudi
je precej enostavno. Poleg tega je precej dražje kot navadna stojala.
Slika 13: Dvonivojsko kolesarsko parkirišče

Vir: Workplace Cycle Parking Guide, 2006
Omenimo še stojala, ki jih absolutno odsvetujemo, ker niso ne varna ne praktična. To so
»metuljasta stojala«, stojala, kjer priklenemo le krmilo in stojala, kjer kolo vtaknemo v
odprtino.
80

Slika 14: Stojala z odprtino

Vir: Celis, Bølling-Ladegaard, 2008
Slika 15: Metuljasta stojala

Vir: Celis, Bølling-Ladegaard, 2008
Slika 16: Stojala za zaklep krmila

Vir: Workplace Cycle Parking Guide, 2006
·

Površina parkirišča

Glede na standardne velikosti koles, se v literaturi kot standardna razdalja med stojali pojavlja
100 – 120 cm. Če je manj, se nekatera kolesa ne da parkirati, če je več, tvegamo, da se vmes
vrine še drugo kolo. Dolžina za posamezno kolo je 2 metra. Dodati moramo še manevrski
prostor, kjer naj bi zadoščalo 1,75 m.
Glede na to lahko izračunamo potrebno površino za kolesarska stojala:
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Površina = št. koles * 0,6 m * 3,75 m = 2,25 m2
Površina (1.500 koles) = 2,25 m2 * 1.500 = 3.375 m2
Površino lahko zmanjšamo za do 25 %, če zmanjšamo manevrski prostor. Če postavimo
stojala diagonalno, potrebujemo okoli 1 m2 prostora na kolo manj.
Priporočljive mere stojal:
Dolžina: 70 cm – 100 cm (priporočljivo 70 cm)
Višina: 75 cm (+/- 5 cm)
Premer stojala: 5 – 9 cm (večji kot je, varneje je)
Premer na upognjenem delu stojala: 10–25 cm
Razdalja med dvema stojaloma: 120 cm
Končna stojala morajo biti odmaknjena najmanj 60 cm stran od sten in robnikov.
Razdalja do prometa: 150 cm, če je ločen s pločnikom ali vsaj 200 cm, če ni pločnika.
Slika 17: Primer postavitve ob 90° kotu ob zidu

Vir: povzeto po Workplace Cycle Parking Guide, 2006
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Slika 18: Primer postavitve ob 45° kotu ob zidu (diagonalna postavitev)

Vir: povzeto po Workplace Cycle Parking Guide, 2006
·

Zaščita pred vremenskimi vplivi

Glede na določilo OPN MOL, morajo biti kolesarska parkirišča zaščitena pred vremenskimi
vplivi. Najlažje to dosežemo z nadstreškom. Druga možnost je zasnova kolesarskega
parkirišča na prostem pod streho zgradbe. Streha mora biti dovolj velika, da tudi v primeru
vetra dež ali sneg ne pada na kolesa.
Slika 19: Dva primera nadstreškov za kolesa
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Vir: Ökoinsitut Südtirol / Alto Adige, 2011
Tretja možnost je zasnova kolesarskega parkirišča v notranjosti zgradbe. Obvezno morajo biti
pokrita kolesarska stojala za zaposlene, saj ti parkirajo kolesa za cel dan in so tako bolj
izpostavljena zunanjim razmeram.
·

Varnost

Poleg dobrih stojal, ki so glavni dejavnik v zagotavljanju varnosti ter pravilno izbrane
lokacije, ki je vsem dobro vidna, lahko naredimo kolesarsko parkirišče še bolj varno. Eden
izmed ukrepov zagotavlja, da varnostniki opazujejo tudi kolesarsko parkirišče. Ti lahko tudi
preprečijo, da bi se pod nadstreški nad kolesarskimi stojali zbirali kadilci, ki dajejo negativno
podobo. Posebej je pomembno, da so varna kolesa zaposlenih. Zato je, kot že omenjeno,
priporočljivo zagotoviti dostop do službene kolesarnice le zaposlenim. Kolesarsko parkirišče
mora biti dobro osvetljeno, kar je še posebej pomembno v zimskem času, ko je dan krajši. Za
dodatno varnost se namesti kamera, ki snema kolesarsko parkirišče.
7.3.3.2 Ostala kolesarska infrastruktura:
·

Garderobe in tuši

Ker je možno, da se bo nekaj zaposlenih peljalo s kolesom na delo iz bolj oddaljenih krajev,
je potrebno poskrbeti, da se lahko oprhajo in preoblečejo. V ta namen se nameni garderobe,
omarice in tuše za kolesarje. Zagotovljena morajo biti tudi stojala za sušenje oblačil v primeru
dežja.
·

Osnovno kolesarsko orodje

Kot kolesarjem prijazen ukrep se v tujini pojavlja zagotavljanje orodja za osnovno popravilo
kolesa. Vanj spadajo kompresorji v primeru prazne pnevmatike ter razno orodje. Ta morajo
biti pritrjena v tla, tako da se je ne da odtujiti, namenjena pa so vsem kolesarjem, tako
obiskovalcem kot zaposlenim.
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Slika 20: Kompresor za kolesarske pnevmatike

Vir: Posch in ost., 2009
·

Števec kolesarjev

V nekaterih državah so se začeli pojavljati števci kolesarjev. To je naprava, ki šteje
mimoidoče kolesarje in prikazuje njihovo število za tekoči dan in leto. S tem dosežemo, da je
pozornost preusmerjena na kolesarje, po drugi strani pa podzavestno motivira ljudi, da več
kolesarijo in pripomorejo k višjim številkam.
Slika 21: Dva primera števca kolesarjev

Vir: Celis, Bølling-Ladegaard, 2008 Vir: Ökoinsitut Südtirol / Alto Adige, 2011
·

Kolesarska karta

Postavi se info točka s kolesarsko karto, kjer si lahko ljudje ogledajo potek kolesarskih stez,
točke izposoje in vračanja mestnega kolesa in ostale informacije.
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Slika 22: Primer informacijske karte za kolesarje

Vir: Ökoinsitut Südtirol / Alto Adige, 2011

Svetujemo uporabo »sheffield« stojal, nameščenih v namensko kolesarnico ali pokritih s
primernim nadstreškom. Parkirišče naj bo ločeno na del za obiskovalce in del za zaposlene,
ki mora biti bolj varen. Za zaposlene se nameni okoli 300 parkirnih mest, ostalo pa za
obiskovalce. Diagonalna ali dvonivojska postavitev prihrani veliko prostora. Parkirišče
mora biti zelo jasno vidno in označeno, varno in praktično za uporabo ter nameščeno največ
30 m od vhoda v objekt, za zaposlene do 50 m. Poleg tega je zelo priporočljivo zagotoviti
garderobe in tuše za zaposlene, ki kolesarijo, poleg tega pa naj se razmisli o dodatni
kolesarski opremi, ki spodbuja kolesarjenje, kot so kolesarska karta Ljubljane, števec
kolesarjev ter osnovno kolesarsko orodje.

7.3.4 Javni potniški promet
Načrtovanje JPP mora biti sestavni del načrtovanja novega večjega objekta. Če na JPP
pomislimo šele ob koncu načrtovanja, obstaja velika verjetnost, da pride do hitrih in
pomanjkljivih rešitev, slabe dostopnosti in slabših storitev za potnike, posledično pa do manj
potnikov. V tem poglavju se večinoma osredotočamo na avtobusni potniški promet, v
zaključku pa nekaj besed namenjamo tudi železniškemu in rečnemu potniškemu prometu.
Mestni potniški promet
Dober dostop do storitev JPP je temeljni pogoj za doseganje boljšega razmerja v deležu poti s
prometnim načinom na račun avtomobilskega prometa. Izpolnjena morata biti dva pogoja in
sicer redna proga JPP v bližini objekta z rednimi vožnjami ter dobro dostopno postajališče.
Dostopnost z JPP mora biti vsaj na taki ravni, kot je dostopnost z avtomobilom ali še boljša.
V načrtovanje mora biti obvezno vključeno podjetje LPP, ki lahko svetuje pri načrtovanju
postajališč in prog.
Izhajamo iz standardov postavljenih v kantonu Zürich, kjer morajo biti novi objekti, ki so
večji povzročitelji prometa, oddaljeni največ 150 m od avtobusne postaje z vsaj 8 vožnjami na
uro (Synergo, 2008).
Kot smo zapisali že v analizi stanja, so obstoječe proge LPP so št. 2, 5, 11, 13, 20 s
postajališči na Ambroževem trgu, Poljanski cesti in na Roški cesti, vse v radiju 300 m. 700 m
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pa je oddaljeno postajališče proge 25. Poleg tega je v IPN OPN MOL z dograditvijo
notranjega mestnega obroča predvidena nova, krožna proga LPP, ki poteka neposredno mimo
Cukrarne preko Roške ceste, novega mostu in Njegoševe ceste ter po Rozmanovi in Poljanski
cesti, kjer se znova priključi Roški cesti. Zaenkrat še ni znan točen potek in smer proge kot
tudi ne, kaj se bo zgodilo z obstoječimi. Pomembno je, da bo nudila neposredni dostop do
glavne železniške in avtobusne postaje.
Obstoječi postajališči Ambrožev trg in Roška sta od predvidenega vhoda oddaljeni približno
150 metrov, kar lahko označimo kot zelo primerno. Postajališče Poljanska je oddaljena 300
m, kar je primerno.
Ker so štiri proge od šestih dokaj frekventne in postajališča v primerni oddaljenosti, lahko
sklenemo, da je osnovni pogoj, ki izhaja iz primera Züricha že zdaj izpolnjen.
Karta 8: Predvidena nova proga LPP v IPN MOL

Vir: Predlog odloka o ...., 2010
Vendar se, kot je razvidno na Karti 3: Predvidena prometna ureditev, obeta veliko sprememb
v prometni ureditvi. Poljanska cesta naj bi postala enosmerna, prav tako Rozmanova in del
notranjega obroča. Ker še ne moremo vedeti, kako bodo v taki ureditvi potekale obstoječe in
tudi nova proga ter kje bodo stala postajališča, lahko podamo le splošne smernice za ureditev
in postavitev postajališč.
Dostop za pešce do postajališča mora biti jasno viden, varen, ločen od vozišča in kolesarskih
stez. Postajališče naj bo čim bližje vhodu, oddaljeno največ 150 m. Naj bo čim več prog
združenih na čim manj postajališčih, saj bo tako manj zmede in zavajanja potnikov.
Investitor naj sodeluje s podjetjem LPP in skupaj najde optimalno rešitev za potek in
frekventnost prog.
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Železniški promet
Poleg avtobusnega pa moramo pomisliti tudi na železniški promet. V IPN OPN MOL je
predvidena nova železniška potniška postaja, ki je oddaljena okoli 600 m od Cukrarne proti
vzhodu na Poljanski cesti (karta 9). Gradnja zaenkrat sicer ni predvidena (ustni vir). V
prihodnosti, če pride do gradnje, mora biti dostop do postajališča jasno viden, varen, ločen od
vozišča in kolesarskih stez.
Karta 9: Predvidena nova železniška postaja

Vir: Predlog odloka o ..., 2010
Rečni promet
Velik potencial ima rečni promet. Četudi do sedaj Ljubljana ne pozna potniškega rečnega
prometa, pa je ta potencial MOL zaznala, saj novi OPN dovoljuje rečni promet po Ljubljanici
ravno do zapornice na Ambroževem trgu, kar je neposredno ob Cukrarni. S primerno zasnovo
rečnega potniškega prometa bi lahko Ljubljanica postala pomembna potniška proga, ki bi
povezovala območja vse od Črne vasi na Barju najmanj do zapornic, z ustrezno rešitvijo
premostitve zapornice pa celo vse do Štepanjskega naselja in Fužin na vzhodu Ljubljane.
Tovrstni promet bi bil okolju prijazen in hiter, povezoval pa bi pomembne stanovanjske in
storitvene točke Ljubljane, kot so Prule in Trnovo, celotno mestno središče do upravnega
središča Cukrarna, območja UKC, Most in Fužin.

Dostop za pešce do postajališča mora biti jasno viden, varen, ločen od vozišča in kolesarskih
stez. Postajališče naj bo čim bližje vhodu, oddaljeno največ 150 m. Naj bo čim več prog
združenih na čim manj postajališčih, saj bo tako manj zmede in zavajanja potnikov.
Investitor sodeluje s podjetjem LPP in skupaj najde optimalno rešitev za potek in
frekventnost prog. Ob morebitni uvedbi rečnega prometa in nove potniške železniške postaje
se usklajuje z MOL.
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7.3.5 Inovativni prometni sistemi
Povzeto po: Posch in ost., 2009
Priključek za polnjenje električnih koles, skuterjev in avtomobilov
V prihodnosti bodo vse pogostejša vozila na električni pogon. Tudi OPN MOL določa, da
mora vsako parkirišče z več kot 100 parkirnimi mesti imeti tudi eno mesto z napravo za
napajanje električnih avtomobilov.

Postavi se polnilnico za električna vozila in zanje nameni posebni parkirni prostor.

Skupna raba avtomobila (ang. carsharing)
To je posebej zanimiv ukrep za učinkovito rabo parkirišč. Gre za skupno rabo avtomobila oz.
storitev, ki jo z angleškim izrazom imenujemo »carsharing«. Gre za model izposoje
avtomobilov za kratka časovna obdobja, praviloma na uro. Zanimiv je za uporabnike, ki avto
potrebujejo le občasno. Organizacija izposoje je lahko povsem komercialna dejavnost, ki jo
pogosto izvajajo agencije za izposojo vozil, lahko pa se z izposojo ukvarja tudi javna agencija
ali pa organizirana skupina uporabnikov. Skupna raba avtomobila je danes na voljo že v več
kot tisoč mestih po vsem svetu, med najrazvitejšimi državami na tem področju sta Švica in
Nemčija. V mestnih središčih z enim skupnim avtomobilom praviloma nadomestimo potrebo
po petih lastnih avtomobilih, s čimer se potreba po parkiriščih zmanjša za štiri parkirna mesta
(Peterlin, 2011).

V Sloveniji tega sistema ne poznamo, vendar med lokalnimi oblastmi obstaja interes, da bi se
v prihodnosti vzpostavil. Ker gre za trajnostno obliko prometa, priporočamo, da se eno
parkirno mesto nameni uporabnikom skupne rabe avtomobila.

Deljenja avtomobila
Deljenje avtomobila (ang. carpooling) je način potovanja, ko se več ljudi pelje v enem
avtomobilu. Deljenje avta ima več pozitivnih učinkov, kot je manjša poraba goriva in okolju
bolj prijazen in trajnosten način potovanja. Na cesti je manj prometa in prihrani veliko
parkirnih prostorov. Poleg tega ima pozitivne učinke za uporabnike tovrstne vožnje, saj
zmanjša stroške prevoza. Deljenje avtomobila je še posebej privlačno za zaposlene, saj se
veliko ljudi vozi iz bližnjih krajev na isto lokacijo, zato ima tudi v upravnem središču
Cukrarna velik potencial. Zaposleni si lahko delijo zasebne avtomobile, lahko pa so na voljo
tudi službena vozila.
Organizacija potovanj poteka na ravni ustanove in sicer je možnih več načinov. Najboljša
možnost je postavitev portala na internetu ali intranetu, kjer si zaposleni ustvarijo profil in
potem poiščejo zaposlene, ki živijo blizu in imajo podoben delovni čas. Zaposlene se k
deljenju avtomobila spodbuja na različne načine, kot so posebni dnevi deljenja avtomobila,
rezervirana parkirna mesta za tiste, ki ne pridejo sami itd.
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Priporočamo promocijo in postavitev portala za deljenje avtomobila že ob odprtju
upravnega središča, saj se s tem poskrbimo, da so zaposleni ozaveščeni o bolj odgovorni
rabi avtomobila.

Mestno kolo
V središču Ljubljane si je možno na osmih različnih lokacijah sposoditi kolo. Cena je ugodna,
izposoja pa je mogoča v poletnih in zgodnjih jesenskih mesecih. Vendar MOL pripravlja nov
projekt »mestno kolo«, ki se bo začel spomladi leta 2011. Postavljenih bo 30 sodobnih
izposojevalnic s skupno 300 kolesi, ki bi jih razporedili po širšem mestnem središču, med
seboj pa bodo oddaljene največ 400 metrov. Tak sistem se uveljavil v več kot 20 evropskih
mestih. Gre za poceni, večinoma pa celo brezplačen alternativni prevoz, ki dopolnjuje sistem
javnega prevoza v mestu, saj je prvo uro brezplačen. Njegova prednost je tudi v tem, da
kolesa ni treba vračati na isto lokacijo, temveč ga lahko ljudje avtomatično pustijo v katerikoli
izposojevalnici.

Predlagamo, da se ena izposojevalnica namesti tudi v neposredni bližini Cukrarne, kar bi
nekaterim obiskovalcem olajšalo dostop iz različnih delov mesta do upravnega središča.
Službeno kolo
Poleg kolesa za obiskovalce pa je priporočljivo omogočiti tudi izposojo službenega kolesa za
zaposlene. Veliko zaposlenih hodi po dnevnih opravkih in sestankih po mestu, kolo je pa
najhitrejše prevozno sredstvo v središču mesta.

Priporočamo nakup nekaj koles, ki bi služile uporabi v delovnem času in bi si jih lahko
sposodil vsak zaposleni.

7.3.6 Komunikacija in promocija
Povzeto po: Mladenovič, Plevnik, 2010
Za doseganje ciljev in namenov ukrepov, jih moramo pravilno promovirati. Predvsem gre za
zaposlene pa tudi obiskovalce središča. Vsi potrebujejo zadostne informacije, ki se nanašajo
na specifične ciljne skupine, ob pravem času in na pravem mestu. Vsi ukrepi upravljanja
mobilnosti imajo vpliv, če obstaja ustrezna komunikacija skupaj z okolju prijazno
infrastrukturo.
Predlagane možne ukrepe lahko razdelimo na ukrepe glede na časovno izvedbo. Načrtovalska
faza pomeni, da morajo biti ukrepi izvedeni še pred odprtjem in morajo biti na voljo na dan
odprtja upravnega središča. Druga faza, faza obratovanja pa pomeni, da predstavljamo nabor
ukrepov, ki se jih lahko sprejme kasneje. V vsakem primeru je priporočljivo, da se tudi v fazi
obratovanja sprejme ukrepe čim bolj zgodaj, saj so takrat ljudje bolj dovzetni za spreminjanje
potovalnih navad. Ukrepe smo razdelili tudi na ukrepe za zaposlene in ukrepe za obiskovalce.
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7.3.6.1 Načrtovalska faza
·

Informativni ukrepi

Ukrepi za zaposlene
- mobilnostni zavihek na spletni strani,
- opis dostopa do Cukrarne z različnimi prometnimi načini na uradni spletni strani,
- informiranje o ukrepih mobilnostnega načrta po različnih kanalih (paket za novo zaposlene),
- informiranje o progah in voznih redih ter tarifnem sistemu JPP (web, oglasna deska, info
zaslon v avli),
- informiranje o prijetnih / najkrajših poteh za hojo do glavnih ciljev v zaledju,
- informiranje o kolesarskih poteh in stezah do posameznih mestnih delov,
- označevalne table v stavbi za spodbujanje hoje zaposlenih in obiskovalcev.
- informacijski zaslon v avli prvenstveno za prihode avtobusov, pa tudi za promocijo
alternativ.
Ukrepi za obiskovalce
- mobilnostni zavihek na spletni strani,
- opis dostopa do Cukrarne z različnimi prometnimi načini na uradni spletni strani (tudi v
angleščini), s prednostnim vrstnim redom glede na trajnost,
- informiranje obiskovalcev o ukrepih po različnih kanalih,
- označevalne table v stavbi za spodbujanje hoje zaposlenih in obiskovalcev.
7.3.6.2 Faza obratovanja
·

Promocijski/izobraževalni ukrepi

- dogodki promocije rabe alternativnih načinov prevoza (primeri so lahko »Dan brez
avtomobila v okviru Evropskega tedna mobilnosti«, »Kolesarski zajtrk z brezplačnim
kolesarskim servisom za zaposlene«, »Teden drugačnih poti na delo« itd.),
- izobraževanje o izvedbi in promocija telekonferenc (avdio in video),
- trening varne in varčne vožnje (subvencioniran ali organiziran količinski popust),
- promocija skupnih voženj na delo,
- tečaj osnovnih popravil koles,
- promocija mobilnostnega načrta v javni upravi in širši javnosti,
- osebno mobilnostno svetovanje za zaposlene ,
- povezovanje v evropske mreže in projekte upravljanja mobilnosti,
- test in spremljanje fizičnih zmogljivosti za obstoječe in potencialne nemotorizirane dnevne
migrante.
·

Organizacijski ukrepi

- organizacija sestankov in dogodkov na enostavno dostopnih lokacijah (t.j. središčne lokacije
z dobrim JPP in enostavnim dostopom peš ali s kolesom),
- pomladanski servis koles (možnost dodatnega jesenskega termina, kombinacija s
kolesarskim zajtrkom),
- službena kartica URBANA,
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- dogovor o najemanju hibridnega taksija za prevoze po mestu,
- spodbujanje uporabe JPP za prevoz na letališče Brnik,
- fleksibilni čas prihodov na delo v primeru izogibanja prometnih konic,
- pravilnik o delitvi službenih parkirnih mest, ki vključuje elemente dostopnosti pri
dodeljevanju parkirišč,
- imenovanje mobilnostnega svetovalca med zaposlenimi,
- racionalizacija službenega voznega parka,
- racionalizacija uporabe službenih vozil v zasebni rabi,
- pravilnik o izbiri prometnega načina za službene poti,
- pobuda državni upravi za organizacijo sestankov in dogodkov na dostopnih lokacijah,
- uvedba delovnega mesta »mobilnostni svetovalec«,
- pravilnik o uporabi prometnih načinov na službenih poteh za javno upravo s ciljem
favoriziranja alternativ osebnemu avtomobilu in letalskim prevozom,
- vplačevanje v CO2 sklad za letalske vozovnice,
- preučitev možnosti zamenjave službenih vozil v zasebni rabi z drugimi ugodnostmi visokim
uradnikom,
- preučitev možnosti dela na domu v določenem deležu delovnega časa,
- preučitev možnosti dela na regionalnih izpostavah, če to skrajša dnevne migracije.
·

Investicije v infrastrukturo in prometne načine

- službeni dežniki,
- službene kolesarske pelerine,
- vzpostavitev podporne e-infrastrukture za delo na domu,
- pobuda za ozelenitev voznega parka.
·

Finančni ukrepi

- simbolično zaračunavanje službenih parkirišč,
- investicije v ukrepe za izboljšanje pogojev za uporabo alternativ,
- davčne olajšave za nakup koles dnevnih migrantov (po zgledu Velike Britanije).

92

7.3.7 Monitoring in vrednotenje ukrepov
Povzeto po: Posch in ost., 2009
Pomembno je, da spremljamo napredek, razvoj in učinke ukrepov mobilnostnega načrta.
Moramo jih opazovati (monitoring) ter tudi ovrednotiti. Za to obstaja več razlogov:
·
·
·
·

prednosti, učinki in učinkovitost lahko dokažejo, da je vredno vlagati v nadaljnje
ukrepe;
pokazalo naj bi se, da so se prizadevanja splačala in da smo na pravi poti;
vrednotenje je orodje, s katerim lahko pravočasno ukrepamo in če so ukrepi pravilni,
enako načrtujemo tudi nadaljnje ukrepe;
z vrednotenjem lahko projekt primerjamo s podobnimi projekti, s čimer pridobimo
dragocene podatke za nadaljnje raziskave in razvoj.

Za upravno središče Cukrarna predlagamo precej enostavno strukturo vrednotenja, ki je
zasnovana na rednem štetju, vprašalnikih in posvetovanjih z odgovornimi. Poleg monitoringa
in vrednotenja samega projekta priporočamo monitoring samih ukrepov: ali se ukrepi
dejansko izvajajo, ali upravljanje parkirišč poteka, kot je bilo dogovorjeno itd.
Raziskava potovalnih navad
To je precej kompleksna naloga, zato ni mogoča vsako leto. Priporočamo raziskavo vsaki dve
leti, ki pokaže, kako se na delovno mesto pripeljejo zaposleni, anketo pa se opravi tudi med
obiskovalci. Vsekakor mora biti ena raziskava opravljena kmalu po odprtju, katere rezultati
bodo šteli kot osnova za primerjavo in meritev napredka v prihodnjih letih.
Štetje prometa
Pomembni kazalci za monitoring so štetje prometa ter zasedenost parkirišč. Delno lahko te
podatke dobimo avtomatično (glede uporabe službenih kartic za parkirišče, avtomatsko
vodenje zasedenosti itd.), vendar pa bo potrebno tudi klasično štetja prometa. Predlagamo
naslednji časovni potek štetja:
·
·

·

·

dvakrat letno štetje avtomobilskega, peš in kolesarskega prometa po glavni cesti mimo
upravnega središča;
dvakrat letno preveriti zasedenost podzemnih garaž in parkirnih mest na prostem v
okolici (pomembno je v katerem letnem času, vsekakor naj bodo vremenske razmere
primerljive);
dvakrat letno preveriti zasedenost kolesarskega parkirišča, ki lahko služi tudi kot
odstranitev neuporabljenih koles (pomembno je v katerem letnem času, vsekakor naj
bodo vremenske razmere primerljive);
mestno kolo in v prihodnosti potencialna organizacija skupne rabe avtomobilov naj
dvakrat letno napišeta poročilo o uporabi svojih storitev.

Spremljanje kakovosti zraka
Kazalnik, ki kaže na uspešnost ukrepov mobilnostnega načrta, je tudi kakovost zraka. V tem
primeru ni smiselno primerjati kakovosti pred odprtjem in po odprtju upravnega središča, saj
se bo z novogradnjo kakovost zagotovo spremenila. Prav tako ne smemo pričakovati, da ima
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en objekt pomembno velik vpliv na kakovost zraka v okolici. Smotrno pa bi bilo preverjati
kakovost zraka po odprtju na določen časovni interval, na primer na vsaki dve leti in tako
primerjati stanje in morebiten napredek. To je lahko tudi motivacija za uvedbo ukrepov.
Pregled izvajanja ukrepov
V tej fazi preverimo če in kako se izvajajo zastavljeni ukrepi upravljanja mobilnosti, kjer gre
predvsem za ukrepe komunikacije. Pregled priporočamo enkrat ali še bolje dvakrat letno.
Vprašati se moramo:
·
·
·
·
·
·

Koliko ljudi preveri spletno stran z mobilnostnim zavihkom?
Koliko ljudi uporablja službeno kolo, urbano?
Kolikokrat posodobimo informacije na spletni strani?
Ali se držimo parkirnega reda?
Koliko e-konferenc smo opravili?
Itd.

Svetovalni odbor
Svetujemo uvedbo nekakšnega sveta, ki ga vodi mobilnostni svetovalec. Enkrat letno se zbere
in preveri rezultate monitoringa, jih ovrednoti ter po potrebi sprejme nove ali spremeni
obstoječe ukrepe. V svet se povabi tudi predstavnika kolesarske mreže, LPP ter občine.
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Preglednica 2: Pregled ukrepov po skupinah in časovni izvedbi

V tem poglavju smo delno potrdili drugo hipotezo H2. V določeni meri so bile vsebine
trajnostne mobilnosti že vpete v natečajni postopek. Potrdimo pa lahko drugi del
hipoteze in sicer, da ima v primeru sprejetja ukrepov mobilnostnega načrta, novo
upravno središče velike možnosti za doseganje trajnostne mobilnosti.
H2PO
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8. SKLEP
Večini urbanih območij v Evropi je bila in je še vedno skupna rast mobilnosti in
razprševanje dejavnosti v obliki decentralizacije stanovanj in dejavnosti, delovnih mest in
storitev. To se navadno dogaja zunaj mestnega središča, na lokacijah, težko dostopnih z JPP
in z drugimi nemotoriziranimi oblikami prometa, temu pa posledično sledi dodatna rast
mobilnosti.
Konvencionalno prometno načrtovanje se osredotoča na promet v smislu mobilnosti,
še posebej z motoriziranimi prometnimi sredstvi in zanemarja ostale oblike dostopnosti. Taka
načrtovalska praksa pogosto ustvarja odvisnost od avtomobilov, saj favorizira dostopnost z
avtomobili. Novejši pristopi, kot je trajnostno oziroma integracijsko urejanje prometa, so
kompleksnejši in se v večji meri osredotočajo na odpravljanje vzrokov prometnih problemov
oziroma na obvladovanje prometnega povpraševanja. Velik pomen za to ima ustrezen
prostorski razvoj mesta in njegovega zaledja. Sredi 20. stoletja so strokovnjaki prvič prišli do
spoznanja, da različna struktura rabe zemljišč povzroča različne in spremenljive prometne
tokove. Urejanje mestnega prometa je potrebno zato obravnavati kot del širšega
urbanističnega načrtovanja in kot enega temeljnih orodij usmerjanja razvoja mestne strukture.
Spoznali smo, kako promet vpliva na mestno strukturo in kako mestna struktura vpliva na
prometno povpraševanje. Vpliv prometa na razvoj mestne strukture je razviden na primeru
rabe cestnih motornih vozil, ki je skupaj s povečanjem mobilnosti, dvigom življenjskega
standarda ter znižanjem posameznih prometnih stroškov, povzročila razpršenost urbanega
vzorca. Gre za vplive dolgoročnega značaja, saj je raba zemljišč relativno stabilna in njene
spremembe dolgotrajne. Nasprotno so veliko bolj vidni vplivi mestne strukture na prometne
tokove. Glavni elementi mestne strukture, ki vplivajo na promet so urbane gostote,
razmeščanje dejavnosti, urbana struktura, velikost mesta, lokacija večjih povzročiteljev
prometa itd. Medsebojni odnosi so dinamični in dolgoročni, kar ima za posledico, da
dostopnost v enem časovnem obdobju lahko vpliva na rabo prostora v naslednjem.
Spremembe rabe prostora imajo lahko hiter učinek na dostopnost, medtem ko se raba prostora
odziva na spremembe počasneje. To je pomembno spoznanje za prostorsko načrtovanje, saj
lahko v primerih, ko integrirano načrtujemo prometno in prostorsko politiko, pričakujemo, da
bodo vplivi na rabo zemljišč vidni pozneje kot prometni vplivi.
V zadnjem času je kot pristop k integraciji prostorskega načrtovanja in trajnostne
mobilnosti vse bolj uveljavljeno upravljanje mobilnosti. Upravljanje mobilnosti je koncept, ki
promovira trajnostni promet in uravnava povpraševanje po uporabi avtomobilov, glavni cilj
pa je, da se čim več poti na in z lokacije opravi na kateri koli drugačen način, kot z
avtomobilom z le enim potnikom. Upravljanje mobilnosti in prostorsko načrtovanje se
povezujeta od začetnih faz pri izdelavi prostorskih načrtov do zaključnih faz pri pridobivanju
gradbenega dovoljenja. Poznamo dva vidika integracije prostorskega načrtovanja in
upravljanja mobilnosti. Prvi se zgodi zgodaj v načrtovalskem procesu (v pripravi načrta
namenske rabe tal), ko lahko lokalna oblast zagotovi, da se novogradnje gradijo tam, kjer je
na voljo dovolj različnih prevoznih načinov, načrtujejo nove urbane strukture s tem, da
zmanjšujejo potrebo po mobilnosti, še posebej z avtomobilom, in zagotavljajo boljše pogoje
za trajnostne oblike prometa, to pa je možno na več načinov. Raziskave dokazujejo tezo, da so
višje urbane gostote in mešanje dejavnosti povezani z manjšim prometnim povpraševanjem,
poleg tega pa omogočajo opravljanje večfunkcionalnih potovanj. Najprimernejši vzorec
poselitve naj bi bila zgoščena razpršenost v obliki mešanih funkcij v več grozdih. Nadalje ima
lokacija za namestitev novega objekta pomemben vpliv na obseg in dolžino potovanja ter na
izbor prometnega načina. Načela upravljanja mobilnosti spodbujajo gradnjo na degradiranih
območjih. Poleg tega je priporočljivo v načrtovalski proces vnesti presoje vplivov na promet
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ter maksimalne namesto minimalnih parkirnih standardov. Pomembno je, da se med seboj
povežejo in sodelujejo prostorski in prometni strokovnjaki. Vse to lahko dosežemo tako, da
država izda načrtovalske smernice, da okoljevarstveni zakoni napeljujejo k upoštevanju teh
načel, s prostorskimi načrti, integracijo na organizacijski ravni ali s smernicami EU.
Pomembno spoznanje je, da je večina strategij vezana na načrtovanje in investicije sicer
potrebnih, vendar same po sebi ne zadoščajo za zmanjševanje potovanj in povečanje uporabe
trajnostnega prometa. Njihova izpeljava je možna le z dodatnimi ukrepi, kot so dodatno
zaračunavanje in zakonodaja, načrtovanje in investiranje pa še vedno ostajata
najpomembnejša ukrepa, ker vplivata na rabo zemljišč, prometno infrastrukturo in potovalne
navade.
Drugi vidik integracije prostorskega načrtovanja in upravljanja mobilnosti pa se lahko
izvede, ko se načrtuje novogradnjo ali širjenje in prenovo obstoječe stavbe, saj mora za to
investitor opraviti proces pridobivanja gradbenega dovoljenja ter se pogajati z lokalno
oblastjo. Upravljanje mobilnosti lahko dosežemo s smernicami ali obveznostmi med
postopkom pridobivanja gradbenega dovoljenja, s pogajanjem, s parkirnimi standardi, z
izdelavo modela dostopnosti, presojami vplivov na okolje oziroma promet itd. Te ukrepe
lahko integriramo v občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) ali v sam proces pridobivanja
gradbenega dovoljenja. S tem vplivamo na to, kako bodo ljudje potovali do in od novogradnje
in tudi na zmanjšanje prometnih zastojev, ti ukrepi pa tudi izboljšajo dostopnost ter kakovost
življenja v mestih. Oba vidika integracije prostorskega načrtovanja se medsebojno povezujeta
in dopolnjujeta in naj bi se v optimalnem načrtovalskem procesu upoštevala oba. Integracija
prostorskega in prometnega načrtovanja je predpogoj za ustvarjanje mestne strukture, v kateri
je lažje izvesti ukrepe upravljanja mobilnosti.
Zelo pomemben ukrep je mobilnostni načrt, ki določa ukrepe upravljanja mobilnosti in
je lahko zelo učinkovit pri doseganju trajnostne mobilnosti, če je sprejet v načrtovalski fazi.
Doseže lahko boljšo dostopnost objekta, bolj trajnostni delež poti s prometnim načinom,
znižanje stroškov, bolj zadovoljne zaposlene itd. Ukrepi mobilnostnih načrtov so raznovrstni,
najbolj učinkoviti so tisti, ki predstavljajo ravnotežje med odvračanjem od vožnje z
avtomobilom in spodbujanjem k uporabi trajnostnih prevoznih načinov. Ta pristop smo
uporabili v nadaljevanju za pripravo smernic v načrtovalski fazi obnove Cukrarne.
Ugotovili smo torej, da sta prostorsko načrtovanje in razvoj prometa povezana tako, da
s pravilnim prostorskim načrtovanjem lahko dosežemo bolj trajnostni promet. Vendar samo
prostorsko načrtovanje ni dovolj, potrebni so še ostali ukrepi prometne politike.
Na podlagi teoretičnih spoznanj smo želeli preveriti, v kakšni meri sta prostorsko
načrtovanje in trajnostna mobilnost povezana v Sloveniji. Ugotovili smo, da na teoretični
ravni obstaja več prostorskih smernic in določil, ki se skladajo z načeli integracije
prostorskega in prometnega načrtovanja. Vendar je izvedba težavna, saj v večini mest ni
strategij trajnostnega prometa, še vedno se veliko dejavnosti razmešča na lokacijah, dostopnih
le z avtomobilom, v veljavi so minimalni parkirni standardi itd. Dodaten problem predstavlja
dejstvo, da še niso zaživeli regionalni prostorski načrti, zato je koordinacija med občinami
zelo šibka. Posebno zaskrbljujoče je dejstvo, da v Sloveniji ni zadostnega sodelovanja med
različnimi načrtovalskimi akterji. Na ravni lokacije je v Sloveniji priložnost za integracijo
prostorskega načrtovanja z upravljanjem mobilnosti v tistem delu procesa pridobivanja
gradbenega dovoljenja, ki zahteva določene pogoje za gradnjo, bodisi v pridobivanju
gradbenega dovoljenja ali v OPPN (oziroma občinski prostorski načrt (OPN)). Trenutno mora
v Sloveniji investitor včasih pripraviti le presojo vplivov na promet, obstaja pa veliko
potenciala za uvedbo trajnostnih ukrepov, kot so maksimalni parkirni standardi, obvezne
presoje vplivov na promet, standardi dostopnosti z javnim potniškim prometom, dostop z
nemotoriziranimi prometnimi načini itd. Vendar Slovenija potrebuje jasno operacijsko
povezavo med državnimi smernicami ter na eni strani izdelavo prostorskih načrtov in na drugi
pridobivanjem gradbenega dovoljenja, smernice za urejanje lokalnega prometa v občinskih
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prostorskih aktih pa tudi politično podporo na stopnji dodeljevanja gradbenega dovoljenja
glede vključevanja upravljanja mobilnosti. Če primerjamo Slovenijo z Evropo, ugotovimo, da
imajo v praksi integracijo upravljanja mobilnosti s pridobivanjem gradbenega dovoljenja le v
Veliki Britaniji in Švici ter delno na Irskem. Sklenemo lahko, da je integracija prostorskega in
prometnega načrtovanja v Sloveniji slaba tako na državni kot na občinski ravni, prav tako do
sedaj ni bilo zabeleženega nobenega pomembnejšega uspeha tovrstne integracije v Sloveniji.
Potencial prostorskih aktov za urejanje prometa na lokalni ravni ni izkoriščen, saj v
načrtovalski praksi držav EU obstajajo instrumenti, ki so učinkovitost prostorskega sektorja
pri doseganju trajnostnega prometa postavili na precej višjo kakovostno raven v primerjavi s
Slovenijo.
Posebej nas je zanimal primer Ljubljane, kjer smo ugotovili, da se kljub slabšanju
kakovosti okolja, povečevanju avtomobilskega prometa, povečevanju dnevnih migracij,
razpršenemu vzorcu poselitve itd., v prostorski politiki ne zgodijo pomembni koraki z vidika
trajnostnega prometa. Na strateški ravni že od osemdesetih let obstajajo jasno zastavljeni cilj,
ki se skladajo s trajnostnim razvojem, ki pa se ne upoštevajo na izvedbeni ravni. V veliki meri
to velja tudi za najnovejše prostorske dokumente, ki na izvedbeni ravni dajejo prednost
avtomobilskemu prometu. To smo tudi dokazali s primerom slabe prakse v Ljubljani pri
načrtovanju novega študentskega kompleksa, katerega slabosti so še bolj vidne, ko smo ga
primerjali s primerom dobre prakse v Švici. Velika težava ostajajo parkirni standardi za
avtomobile, ki so minimalni, in kolesa, ki se vežejo kar na avtomobilske. Dodatna težava
nastopi v primeru urejanja prostora z OPPN, kjer obstaja možnost ignoriranja standardov
OPN, zato predlagamo skupno mestno prometno politiko, ki bo težavo reševala celostno in ne
parcialno. Poleg tega bi morale smernice za kolesarska parkirišča postati del celovite
prometno prostorske politike, saj samo parkirni standardi niso dovolj. Avtomobilski parkirni
standardi na drugi strani bi morali postali maksimalni.S tem smo potrdili prvo hipotezo, da
prostorsko načrtovanje v Sloveniji ne upošteva dovolj načel trajnostne mobilnosti.
Z znanjem o potencialih in stanju prostorskega načrtovanja in trajnostne mobilnosti
smo se lotili izdelave mobilnostnega načrta v načrtovalski fazi za novo upravno središče
Cukrarna. Glavni namen mobilnostnega načrta je, da imajo obiskovalci in zaposleni v
upravnem središču že od prvega dne dalje enakovredne možnosti dostopanja z vsemi
prometnimi načini in da vozniki avtomobilov niso favorizirani. Gre za prostorsko oziroma
urbanistično načrtovanje na ravni lokacije oziroma integracijo prostorskega načrtovanja in
upravljanja mobilnosti. To je prvi tovrstni primer v Sloveniji, saj je do sedaj le nekaj
organizacij sprejelo mobilnostni načrt, vendar gre v vseh primerih za načrte, ko je objekt že v
uporabi. Zato smo želeli preveriti hipotezo, ali je potencial mobilnostnega načrta za doseganje
bolj trajnostnega razvoja velik ter ali so naročniki natečaja vpeljali problematiko trajnostnega
prometa. Prvi del druge hipoteze je bil hitro potrjen že s pregledom literature, saj podatki
kažejo, da se je delež poti s prometnim načinom s sprejetjem mobilnostnih načrtov v
povprečju spremenil za 10 - 15 % na račun zmanjšanja avtomobilskega prometa. Ker gre v
našem primeru za načrtovalsko fazo, pa je potencial še večji, kot je dokazal primer centra
Sihlcity v Švici.
Cukrarna je star tovarniški kompleks na robu središča mesta Ljubljana. Po dolgih letih
propadanja je mesto sklenilo, da bo predvidoma do leta 2014 postala nov upravni center z
okoli 1.500 zaposlenim in do 4.000 dnevnimi obiskovalci. Ker gre za že zdaj prometno precej
obremenjeno območje, je ob neupoštevanju trajnostnih prometnih rešitev pričakovati velike
prometne težave. V natečajnem gradivu so naročniki poudarili pomembnost trajnostne
ureditve, vendar so prometnemu delu posvetili dokaj malo pozornosti oziroma ga umestili le v
priporočila. Drugi del druge hipoteze je bil tako delno potrjen.
Izhajali smo iz cilja trajnostnega deleža poti s prometnim načinom, pri katerem naj
bi motorizirani osebni promet dosegal 40 % delež. Analizirali smo trenutne razmere
dostopnosti in ugotovili, da je za pešce in uporabnike javnega potniškega prometa Cukrarna
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dobro dostopna, da kolesarskih stez na tem območju primanjkuje in da je pritisk na parkirišča
ogromen in zmanjšuje dostopnost voznikov avtomobila. Mobilnostni načrt smo razdelili na
ukrepe glede na prometne načine, največji poudarek pa smo dali parkiriščem za avtomobile in
kolesa, saj so standardi zanje sestavni del OPN.
Glede avtomobilskih parkirnih mest obstaja dokaj neugodno izhodišče, saj Mestna
občina Ljubljana določa minimalne parkirne standarde, zato priporočamo, da se znižajo
največ možno glede na OPN, to je za 30 %. Prihranki pri gradnji parkirnih mest, ki so
ogromni, bi se lahko vložili v mobilnostni sklad, ta pa bi bil namenjen financiranju trajnostnih
oblik prometa. Pešci morajo imeti prioriteto pri urejanju prometne infrastrukture, tako da se
poskrbi za varne, urejene, čiste in jasne poti do upravnega središča ter postajališč javnega
potniškega prometa. Glede na nov OPN iz leta 2010 so parkirni standardi za kolesarje zelo
spodbudni, saj obetajo veliko kolesarskih parkirišč. Vseeno pa smo opozorili na standarde
postavitve, ki so nujno potrebni za doseganje svojega namena in sicer glede tip stojal,
oddaljenosti od vhoda, zaščite, varnosti itd. Poleg parkirišč je pomembna tudi druga
infrastruktura, kot so garderobe in tuši za zaposlene, kolesarska karta, osnovno kolesarsko
orodje ter števec kolesarjev. Javni potniški promet ima velik pomen, saj ima drugi največji
delež poti s prometnim načinom. Ker se zaradi spremembe prometnega režima ne da
napovedati, kje in kako bodo potekale proge, smo podali splošne smernice glede lokacije in
dostopnosti postajališč. Inovativni prometni sistemi so rešitve, ki vključujejo novejše in
modernejše pristope k trajnostni mobilnosti. Polnilno mesto za e-vozila je obvezno, poleg tega
pa predlagamo rezervirana parkirna mesta za uporabnike skupne rabe avtomobila in deljenja
avtomobila, uvedbo službenih koles ter Cukrarno kot eno izmed lokacij za izposojo mestnega
kolesa. Pozornost smo namenili tudi ukrepom, ki se navezujejo na komuniciranje in
promocijo. Del ukrepov se izvede že v načrtovalski fazi, del pa kasneje, ko začne objekt
obratovati. Gre za informativne, promocijske in izobraževalne, organizacijske, investicijske
ter finančne ukrepe. Večinoma so vezani na zaposlene, deloma pa tudi na obiskovalce. Vsem
ukrepom pa sledi tudi spremljanje in vrednotenje, saj kažejo (ne)uspehe in učinke sprejetih
ukrepov. Pokažejo smernice za nadaljnje delovanje in so lahko vzor tudi ostalim institucijam
in podjetjem ter zgled za nadaljnje novogradnje. Vanje vključujemo štetje prometa, raziskave
potovalnih navad itd.
V diplomskem delu smo prikazali, da načrtovanje mestne strukture in večjih
novogradenj vpliva na potek prometa in izbiro prometnih načinov. Vse bolj se uveljavlja
integracijsko oziroma celovito načrtovanje, kjer ima mestni promet pomembno vlogo – le-ta
namreč vpliva na razmestitev dejavnosti v prostoru in obratno. Tako lahko prostorsko
načrtovanje približuje območja bivanja, dela in preživljanja prostega časa. Za to je potrebna
integracija načrtovanja tako na organizacijski ravni kot v samem načrtovanju, sodelovanje
med deležniki, smernice na evropski in državni ravni ter predpisani ukrepi, ki spodbujajo
upravljanje mobilnosti v načrtovalskem procesu, bodisi skozi prostorske akte ali pa skozi
postopek pridobivanja gradbenega dovoljena. Primer Cukrarne kot bodočega upravnega
središča kaže, da je potencial za doseganje bolj trajnostnega prometa velik, ki pa se lahko
izpolni le ob složnem načrtovanju vseh vpletenih, od investitorja, Ljubljanskega potniškega
prometa in projektantov ter pravočasnem in pravilnem izvajanju ukrepov. Praksa namreč
kaže, da »Ad hoc« reševanje prometnih težav šele po gradnji prinese nezadovoljive rešitve in
s tem prometne kaose, pravilno načrtovanje pa lahko pripomore k bolj uravnoteženemu
promet, kjer imajo uporabniki drugih prometnih načinov kot avtomobila enakopravne
možnosti dostopnost. Zato je naš predlog za vključitev v prostorsko načrtovanje ta, da bi se na
določen način mobilnostni načrt zahteval od vseh večjih povzročiteljev prometa.
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9. SUMMARY
Most urban areas in Europe have been experiencing growth of mobility and dispersion of
activities in a form of decentralization of living areas, jobs and services. That too often occurs
on the cities' outskirts with difficult accessibility by other transport means than cars.
Consequently this results in growing mobility and we reached the point where more vehicles
mean less mobility.
Conventional transport planning focuses on car accessibility and infrastructure improvements
which creates a car dependency. On the other hand newer approaches are more complex and
deal with transport demand management and try to eliminate reasons for transport problems.
City's structure and spatial development plays a strong role in this process as it is known that
different land use planning generates different traffic flows. This paper showed the impact of
transport on land use, namely higher standard caused greater mobility and consequently
dispersed urban structure. Clearer are impacts of land use factors on transport, for instance
urban density, city size, locating different types of land use etc. Changes in land use result in
relatively fast responses by traffic.
Mobility management is being more and more recognized as a suitable approach of
integration of spatial planning and sustainable mobility. It is a concept that manages a demand
for car use by changing travellers’ attitudes and behaviour. There are two aspects of
integration. The first is early in the planning stage when preparing a land use plan where
planners design an urban structure in a manner that reduces a need for car mobility.
Polycentric urban structure, mix land use, new development location, construction on
brownfield land, maximal parking standards, traffic impact assessment are all factors
contributing to that. Integration can be achieved by organizational integration, state planning
guidelines for municipalities, inclusion in environmental laws etc. In this paper a conclusion
has been made that planning principles are indeed important in managing a transport demand,
yet they are not sufficient and require additional transport policy measures such as regulations
and charging policies.
On the other hand the second aspect of integration of mobility management and spatial
planning deals with a single location in a process of obtaining a building permit. Mobility
management can be achieved as a part of guidelines, requirement or negotiating with
municipalities, parking standards, accessibility contingent models, traffic or environment
impact assessment etc. Those measures can be integrated into a detailed site plan (in Slovenia
called Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN)) or into a process of obtaining building
permit. One very important measure is a mobility plan, sometimes also called a travel plan,
which is a document prepared for a specific development with an aim to reduce its negative
impacts of transport. It contains »soft« measures which enhance the effectiveness of »hard«
measures. It can be prepared in a planning phase or when a building is already in use, with the
first aspect clearly being more effective. Practice in Great Britain shows that after
implementing mobility plan measures, car trips reduced from 5 to 55 %.
Furthermore, we focused on a spatial planning practice in Slovenia. We find that integration
of spatial planning and sustainable mobility in Slovenia is low. On a theoretical level there are
more planning laws and guidelines for preparing spatial acts which are known to be reducing
the need for travel, yet the implementation level remains low as most cities do not have
sustainable transport strategies, parking standards are still minimal, many new developments
are being located on badly accessible locations. Also organizational integration is low as there
is little cooperation between different stakeholders and sectors. There is a potential for
inclusion of maximal parking standards, traffic impact assessment, public transport
accessibility standards into OPPN or a process of obtaining a building permit. Slovenia needs
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clear state guidelines for regional and local level and political support. Role models could be
Great Britain or Switzerland where integration of mobility management and spatial planning
is put into practice. Emphasis was also put on City of Ljubljana where we found a similar
case; in spite of strategic goals (stated in spatial plans) of achieving more sustainable transport
and reducing car trips, the reality is different as daily migration, pollution and car trips are
increasing. New spatial plan seems slightly more optimistic because it includes parking
standards for bicycles. But on the other hand car parking standards remain minimal and
transport projects seem to favour car users.
So far no mobilit plan in a planning phase has been made in Slovenia. Cukrarna, an old
abandoned factory on the edge of the Ljubljana's city centre which will be transformed into a
new public service centre, will be the first case. The main aim of mobility plan is to provide
equal possibilities for accessing Cukrarna for all people, regarding their means of travel.
Cukrarna will employ 1,500 employees and serve up to 4,000 daily visitors. As it lies in an
area already being pressured by huge amount of traffic we can assume that without
implementing certain measures for insuring good accessibility to non-car users a traffic
collapse may occur. Modal split target was set to a maximum of 40 % of car trips.
Accessibility analysis showed that current conditions allow good accessibility for pedestrian
and public transport users, lack of cycling paths and a big pressure on parking places in the
vicinity. According to that, we divided measures in terms of transport modes with greater
emphasis on car and bicycle parking as those are parts of spatial plans.
Car parking standards are defined in a municipal spatial act which states their minimum
number. We suggest decreasing this number by 30 % with savings in construction being
invested into a mobility fund. These funds would finance sustainable transport measures.
Pedestrians on the other hand should have a priority in designing an urban space with clean,
safe, clear and suitable surfaces. Parking standards for bikes in a spatial act are very
»generous« as their number should equal those for cars. As there are no recommendations for
designing bicycle parking we suggest locating it very near to the main entrance, separating it
for employees and visitors, placing »sheffield« stands and securing the parking place. Some
other infrastructure was also suggested. Public transport has the second biggest share in the
modal split so it is of great importance to design stations and ways to them that are clearly
seen, near, with no barriers, safe and pleasant. Innovative transport systems are modern
solutions in sustainable mobility. It includes e-vehicles, car sharing, car pooling, business
bicycles and a station for a city bike. Soft measures are a very important part of mobility plan
and they concern communication and promotion. Some of them should be implemented in a
planning stage and the other later when the centre is in use. We divided them into
informational, promotional, educational, organizational, investment and financial measures.
They mostly concern the employees of Cukrarna but partly also the visitors. One very
important group of measures is monitoring and evaluation which show success or failure and
impacts of measures. They give guidelines for further actions and can be an example for other
companies and organizations. Measures in this group are traffic counting, analysis of
travelling habits, air quality etc.
This paper showed that planning urban structure and bigger developments can affect traffic
and travelling habits. Spatial planning has therefore an important role in decreasing distances
between areas of living, working and spending free time. Integration of planning sectors must
be fulfilled in terms of organizational and stakeholder cooperation, state guidelines and clear
laws which encourage mobility management in a planning process. The case of a new public
service centre Cukrarna shows that potential for achieving more sustainable transport is great
if all decision makers are involved. Practice in Slovenia shows that “Ad hoc” solutions of
traffic problems after construction bring unsatisfying results but on the other hand appropriate
planning contributes to more balanced transport system where all users have equal
accessibility options.
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