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TRAJNOSTNI MESTNI PROMETNI NAČRT ZA MESTO CELJE
IZVLEČEK
V okviru diplomske naloge je izdelan trajnostni mestni prometni načrt za mesto Celje. Na
samem začetku naloge je predstavljena trajnostna mobilnost v sodobni družbi in njen pomen.
Prvi korak na poti za dosego le-te v mestih je oblikovanje trajnostnih mestnih prometnih
načrtov. Na podlagi opredelitve namena in ciljev trajnostnega mestnega prometnega načrta v
prvem delu diplomske naloge je ta v nadaljevanju tudi izdelan za Mestno občino Celje. Načrt
je sestavljen iz opisa in analize trenutnega stanja okolja in prometa v Mestni občini Celje.
Predstavljeni so vplivi onesnaževanja prometa na okolje. Analizirana je obstoječa prometna
infrastruktura ter aktualna strategija Mestne občine Celje na področju prometne ureditve. Na
podlagi teh ugotovitev je oblikovana vizija in cilji trajnostnega prometnega načrta. Na poti do
uresničitve zastavljenih ciljev so podani sklopi ukrepi za različne vrste prometa. Na koncu sta
predstavljena še dva morebitna scenarija razvoja prometa v Mestni občini Celje, in sicer
scenarij »nevmešavanja« ter »zeleni« scenarij. Poudarek je prav na slednjem, ki prikazuje
trajnostno prometno ureditev v Celju.
KLJUČNE BESEDE: geografija prometa, trajnostna mobilnost, trajnostni mestni prometni
načrt, Mestna občina Celje, načrtovanje mobilnosti.

SUSTAINABLE URBAN TRANSPORT PLAN FOR CITY CELJE
ABSTRACT
The sustainable urban transport plan for city Celje is made in my thesis. At the beginning
sustainable mobility in modern society is presented. The first step to achieve sustainable
mobility in urban areas is sustainable urban transport plan formation. The plan consists of
description and analysis of current environmental and traffic situation in the Municipality of
Celje. Based on this situation the vision and objectives of sustainable urban transport plan are
formed. On the way to realisation of objectives the scopes of measures are formed to create a
cleaner and better transport in the city. In the last part of the plan two kinds of scenarios are
created, the worst-case scenario and the »green« scenario. The »uninvolving« scenario shows
transport situation in Celje, in case the traffic situation remains the same as it is now. But
more attention is paid on the »green« scenario, which shows a sustainable organization of
transport. In the »Green« scenario the measures, which are oriented to green kinds of
transport and based on green transport hierarchy, are exposed.
KEY WORDS: geography of transport, sustainable mobility, sustainable urban transport
planning, the Municipality of Celje, mobility planning.
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1 UVOD
Mobilnost je ena izmed stvari, brez katere si dandanes ne moremo predstavljati življenja, saj
nam predstavlja nujo in obenem kakovost. Vseskozi strmimo k visoki ravni dostopnosti in
mobilnosti, hkrati pa želimo zmanjšati njune negativne učinke na okolje. Z zelo hitrim
naraščanjem osebnega prometa se čedalje bolj povečuje pritisk na naš planet, ki pa ima le
omejene sposobnosti obnavljanja. Največ okoljskih problemov povzroča rast cestnega
motornega prometa, ob tem pa upada delež železniškega in avtobusnega javnega potniškega
prometa ter zapostavlja nemotorizirane načine.
Zaradi ostrejših emisijskih standardov se izpusti večine glavnih virov onesnaževanja zraka iz
prometa zmanjšujejo. Kljub temu pa kakovost zraka v mestih ne dosega standardov, ki jih
postavljajo evropski predpisi in so slovenska mesta še vedno dvakrat bolj onesnažena od
dovoljene meje (prašni delci). Vzrok je hitra rast cestnega prometa, ki izničuje zmanjševanje
izpustov zaradi tehnoloških izboljšav in kakovostnejših goriv (Plevnik, 2008, str. 22).
Kljub zmanjšanju onesnaževanja in števila žrtev prometnih nesreč promet za Slovence še
vedno pomeni veliko grožnjo zdravju in kakovosti življenja. Problemi prometa so še posebej
pereči v mestih. Ozaveščenost prebivalstva o posledicah prometa se povečuje, a na žalost se
osveščenost še vedno premalo kaže v njihovih potovalnih navadah. Dejstvo je, da je brez
pomoči prometa v današnjem svetu skoraj nemogoče preživeti (Plevnik, 2008, str. 26).
Potrebno je iskati načine prometa, ki so prijaznejši okolju in bodo na trajnosten način
zadovoljili naše potrebe po mobilnosti. Z rahlimi spremembami naših navad in razvojem
tehnologije v okolju prijaznejši smeri lahko komponento prometa, ki predstavlja škodo naravi
in posredno tudi nam, zmanjšamo.
Evropska komisija je leta 2006 v parlamentu potrdila dokument z naslovom Tematska
strategija o urbanem okolju, ki med drugim izpostavlja načrte trajnostne mobilnosti za mesta
kot odgovor na problematiko mestnega prometa. Tudi sama vidim veliko priložnost
izboljšanja prometa v izdelavi trajnostnih mestnih prometnih načrtov1, zato sem se odločila,
da z diplomskim delom oziroma TMPN za Celje poskusim popeljati Slovenijo, in sicer mesto
Celje, korak naprej na področju trajnostnega razvoja prometa. V diplomskem delu je podan
trajnostni mestni prometni načrt Celja, s katerim bi okolje pridobilo na kakovosti, s tem pa
tudi prebivalci. Območje obravnave predstavlja Mestna občina Celje, čeprav se zavedam, da
se trajnostnega prometa ne da urejati učinkovito na ravni ene občine, temveč se ga je potrebno
lotiti regijsko.

1

V nadaljevanju TMPN kot okrajšava za Trajnostni mestni prometni načrt.
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1.1 Namen in cilji naloge
Namen diplomske naloge je proučiti trajnostni razvoj prometa in vsebino trajnostnega
mestnega prometnega načrta ter poskušati izdelati takšen načrt za mesto Celje.
Konkretni cilji naloge so:
• opredeliti trajnostni razvoj prometa, TMPN in prometno politiko,
• analizirati in oceniti obstoječe prometno stanje v Mestni občini Celje,
• narediti celovit paket ukrepov in predlogov za TMPN Celja (konkretne rešitve pri urejanju
trenutnega prometa v Celju).

1.2 Metodologija
Izdelava diplomske naloge je sestavljena iz dveh vrst metod dela, in sicer kabinetne ter
terenske:
• kabinetna metoda zajema pregled in obravnavo literature in virov na področju trajnostnega
mestnega prometa in TMPN, izdelavo trajnostnih prometnih predlogov s kartami,
• terenska metoda vključuje pregled in preučitev območja mesta Celje na terenu samem in
na podlagi tega pridobljenih informacij in podatkov.

1.3 Pregled obravnavane literature in virov
Kakovost zraka skupaj s prometnim obremenjevanjem okolja podrobneje raziskuje dr. Matej
Ogrin z Oddelka za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani, katerega literatura je skupaj z
njegovimi nasveti osnovni vir diplomske naloge.
V Sloveniji se podrobneje s trajnostnim prometnim načrtovanjem ukvarja dr. Aljaž Plevnik z
Urbanističnega inštituta Republike Slovenije, katerega prispevki so tudi del obravnavane
literature v prvem delu diplomske naloge. Med večjimi strokovnjaki s področja trajnostnih
mestnih prometnih načrtov v Sloveniji je tudi dr. Marjan Lep, profesor na Gradbeni fakulteti v
Mariboru.
Glavna vira v poglavju poročilo stanja okolja v Mestni občini Celje sta poročili Inštituta za
promocijo varstva okolja iz Maribora, in sicer Poročilo o stanju okolja v Mestni občini Celje
2008 ter Občinski program varstva okolja za Mestno občino Celje 2009–2013.

1.4 Struktura diplomske naloge
Diplomska naloga je sestavljena iz dveh vsebinskih sklopov, in sicer prvega teoretičnega dela
in drugega praktičnega. V prvem delu je predstavljena izdelava in lastnosti TMPN, dobre
prakse in obstoječa prometna politika na področju trajnostnega prometa. V drugem delu pa je
predstavljeno obstoječe stanje prometa in okolja v Celju ter na podlagi tega podani konkretni
sklopi ukrepov v okviru TMPN za mesto Celje. Na koncu sta podana še dva morebitna
scenarija razvoja prometa v Celju s poudarkom na drugem »zelenem« scenariju.
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2 TRAJNOSTNI RAZVOJ PROMETA
2.1 Trajnostni razvoj
Človeštvo je v zadnjih desetletjih postalo planetarno pomembna sila, in sicer vzvod
preoblikovanja geografskega okolja, spreminjanja podnebja in zmanjševanja pestrosti njegove
biosfere. Po konceptu okoljskega prostora je poraba naravnih virov in proizvodnja različnih
izpustov na prebivalca planeta okoli dvakrat nad trajno in planetarno sprejemljivo količino.
Sedanja prevladujoča razvojna paradigma človeštva je nesonaravna oziroma netrajnostna. To
pomeni, da globalni razvojni model in praksa ne upoštevata biološke in geografske realnosti
planeta, torej omejene zmogljivost sprejemanja različnih izpustov, končne zaloge
neobnovljivih naravnih virov in omejene obnovljivosti naravnih virov. Prav mesta, in med
drugim tudi vse večja in nenadzorovana rast prometa, pa so žarišča svetovnega okoljskega
neravnovesja in načina materialnega delovanja, ki dolgoročno nima prihodnosti (Plut, 2006,
str. 10).
Z uporabo besede trajnostnost (trajnost) na gospodarskem, socialnem in okoljskem področju
želimo poudariti cilj ohranjanja naravnega kapitala in dolgoročno (trajno) zasnovanega
delovanja gospodarstva in celotne družbe. Pojem trajnostnost je dejansko širši in večpomenski
kot pojem sonaravnost, ki se veže na udejanjenje trajnostnosti na okoljskem področju, torej
okoljske trajnostnosti (Plut, 2006, str. 11). Lep in nazoren primer razlike med trajnostnim in
sonaravnim razvojem v Sloveniji je Logarska dolina (več o tem pri primerih dobre prakse). Z
dobrimi idejami in z interesom domačinov se je ta alpska dolina v nekaj letih trajnostno (sonaravno) razvila. V začetku 90. let je bila dolina polna avtomobilov in posledično njihovih
izpustov. Domačini so se združili in stvari izpeljali v okolju prijaznejšo smer. Za vstop v
dolino z avtomobilom so pričeli pobirati vstopnino. Tako je postala veliko prijaznejša za
pohodnike in kolesarje. Z zasluženim denarjem so zgradili moderno čistilno napravo in
elektrarno na biomaso. Nova okolju prijazna tehnologija nudi delovna mesta za domačine ter
oskrbuje sedem hiš s toplo vodo. Vse to je primer trajnostnega razvoja. Sonaravno
komponento pri tem pa predstavlja manjši pritisk na okolje. Narava Logarske doline je postala
bolje zavarovana, saj je z manj avtomobili tudi manj izpustov, smeti in hrupa. Glede na to, da
je sonaravni razvoj nekakšna podpomenka trajnostnemu razvoju, sem se odločila, da bom v
diplomski nalogi uporabljala termin trajnostni razvoj oziroma trajnostni promet, kljub temu da
nekateri slovenski strokovnjaki na področju trajnostnega razvoja uporabljajo termin trajnostno
sonaravni razvoj.
Koncept trajnostnega razvoja je med strokovnjaki, ki se ukvarjajo s prihodnostjo, v zadnjih
letih verjetno najpogosteje in najširše uporabljen. Pri konceptu trajnostnega razvoja gre za
novejši koncept, saj pred dobrimi dvajsetimi leti pojma »trajnostni razvoj« ni nihče
uporabljal. V zadnjih letih se je njegova uporaba izredno razširila, postal je pomemben del
besednjaka politikov, državnih uslužbencev, strokovnjakov. Kljub številnim odprtim
vprašanjem in dilemam (zlasti glede rabe neobnovljivih naravnih virov, uresničitve
prerazporeditve bogastva, ukrepov za ustavitev rasti prebivalstva in porabe virov na
prebivalca) predstavlja model trajnostnega razvoja morda najbolj obetavno osnovo razvojne
strategije človeštva 21. stoletja. Glavni cilj trajnostne strategije je, da je človeštvo sposobno
doseči zadovoljitev trenutnih potreb brez ogrožanja možnosti zadovoljevanja potreb bodočih
generacij. Zadovoljevanje potreb sedanjih generacij mora potekati brez zmanjševanja
zmogljivosti okolja, naravnih virov, podpornih ekosistemov za zadovoljevanje potreb bodočih
generacij. Koncept trajnostnega razvoja sestavljajo tri glavna načela, in sicer medgeneracijska
enakost, socialna pravičnost in čezmejna (planetarna) okoljska odgovornost (Plevnik, 2002,
str. 7; Plut, 2006, str. 15).
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Celoten planet, še posebej mesta, morajo biti oblikovana in vodena na način, da se temeljne
okoljske, družbene in gospodarske usluge zadovoljujejo znotraj omejitev, ki jih postavlja
naravno okolje (Plut, 2006, str. 16).
V skladu s trajnostnim razvojem je zadovoljevanje materialnih potreb mogoče zgolj z
minimalno rabo naravnih virov (fosilna goriva, minerali), trajnostno rabo obnovljivih virov
(prst, voda, biomasa) in usklajenostjo materialne dejavnosti z lokalno in globalno
nevtralizacijsko sposobnostjo okolja za sprejem različnih izpustov in odpadkov (toplogrednih
plinov, razkrojevalcev ozonske plasti, odpadne vode, odpadkov) (Plut, 2006, str. 16).
Nekaj prihodnjih desetletij bo za (ne)uspešnost trajnostnega prehoda najbolj pomembnih. V
tem času bo potrebno temeljno spremeniti sedanje prevladujoče vedenjske, gospodarske,
energetske, okoljske in socialne vzorce. Če želimo ohraniti možnosti za bodoče generacije,
mora začeti sedanja generacija delovati v smeri trajnostnega razvoja (Plut, 2006, str. 16).

2.2 Trajnostni promet
Revolucionarni razvoj prometa v zadnjem stoletju je rezultat številnih procesov. Ena
najpomembnejših teženj, ki je izredno vplivala na razmah in strukturne spremembe prometa,
je rast dohodkov in življenjske ravni prebivalcev predvsem razvitih držav. Rast življenjske
ravni je omogočila povprečnemu prebivalcu, da danes razpolaga z več bivanjskega prostora,
gospodinjskih naprav, prostega časa ter potuje več in dlje kot kdajkoli prej (cv: Plevnik, 2002,
str. 10). Vse to je privedlo do porasta osebnih avtomobilov in s tem posledično do prometnih
problemov, ki vodijo v slabšo kakovost življenjskega okolja in seveda tudi življenja.
V večini primerov se prenatrpanost prometa poskuša reševati z gradnjo novih cest. Po
določenem obdobju z nekaterimi pozitivnimi posledicami se zgrajene ceste zapolnijo z novimi
vozili in ponovno začne prihajati do prometnih zastojev ter številnih negativnih vplivov na
okolje, prostor ter zdravje prebivalcev. Zaradi vlaganj v razvoj osebnega prometa se
zmanjšuje kakovost javnega prevoza, manj denarja je za podporo železnici in mestnemu
kolesarjenju (Plut, 2006, str. 98). Za razliko od tega pa se trajnostno urejanje prometa
osredotoča predvsem na odpravljanje vzrokov prometnih problemov oziroma na obvladovanje
prometnega povpraševanja (Plevnik, 1997, str. 50). Pri trajnostni mobilnosti gre predvsem za
zagotavljanje učinkovite in enakopravne mobilnosti za vse ob minimizaciji nezaželenih
stranskih učinkov. Ukrepi prometne politike morajo biti usmerjeni k zadovoljevanju potreb po
premikanju vsakogar, in sicer ob nižjih stroških in manjših stranskih učinkih, tveganju in
porabi naravnih virov. Glavno vodilo trajnostne mobilnosti je zadovoljiti potrebe vseh ljudi po
mobilnosti in obenem zmanjšati promet (Focus, 2010).
Urbana mobilnost je eksistenčno pomembna za mesta, vendar je zasičenost prometa zaradi
prevlade rabe osebnih avtomobilov za vsakodnevne prevoze zmanjšala prometno učinkovitost
in ogrozila kakovost lokalnega, regionalnega in globalnega okolja. Potovanja v mestih in med
mesti so postala časovno zahtevna, okoljski pritiski pa so hkrati zmanjšali kakovost mestnega
življenja. Motorni promet, ki je stekel v osrednji del mest, je zahteval vse večje prometne
površine, kar je praviloma pritegnilo še več prometa in povzročilo še večje prometne gneče
(Plut, 2006, str. 98). Doseganje trajnostne mobilnosti je neobhoden vitalni korak izboljšanja in
ohranjanja vitalnosti mest oziroma življenjskega okolja. Kratkoročno je ključen trajnostni
korak minimalizacija in zaustavljanje predvidene rasti števila in dolžine potovanj, dolgoročno
pa zlasti zmanjšanje potreb po potovanju ter izboljšanje prometne dostopnosti. Zato je
prednostna naloga uvedba ukrepov za zmanjšanje potreb po potovanju namesto stalnega
prizadevanja za zmanjšanje časa potovanja. Zahteva o enakopravni obravnavi okoljskih
razsežnosti pri načrtovanju mestne prometne politike pomeni dejansko potrebo po dramatični
spremembi celotne politike načrtovanja razvoja mest. Zahtevnost udejanjenja trajnostne
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urbane prometne politike kaže dejstvo, da se vsi rezultati pokažejo šele v daljšem obdobju,
praviloma po dvajsetih letih, kratkoročni pa po nekaj letih (Plut, 2006, str. 122).
Strategije in ukrepi za doseganje trajnostne organiziranosti mestne mobilnosti, zmanjšanje
odvisnosti od avtomobila, so ena izmed najbolj zahtevnih nalog mestnih politik. Trajnostna
mobilnost zahteva temeljne spremembe v rabi zemljišč, sestavi prometnih sredstev in
življenjskega stila. Do leta 2020 je nerealno pričakovati, da bi se lahko izpolnile vse zahteve
trajnostne mobilnosti, ki vključujejo varstvo okolja (glede zmanjšanja izpustov CO2),
trajnostni razvoj mestne regije in učinkovito gospodarstvo. V primeru nadaljnjega naraščanja
mestnega prometa ne bodo dovolj le tehnološke rešitve, saj stopnja rasti mobilnosti izničuje
okoljske tehnološke izboljšave v številnih primerih (izpusti CO2 in hrup) (Plut, 2006, str.
122).
Udeleženci osebnega avtomobilskega prometa ne plačujejo več kot polovico vseh dejanskih
oziroma zunanjih (eksternih) stroškov potovanja (onesnaževanje, prometni zastoji, korozija,
poškodba vegetacije, nesreče …) (Plut, 2006, str. 123). Ocena zunanjih stroškov prometa v
Sloveniji za leto 2002 se giblje med 6 do 10 % BDP-ja oziroma od 1,4 do 1,9 milijarde evrov
na leto. Kar 94 % vseh teh zunanjih stroškov prometa pa povzroča cestni promet (cv: Lampič
& Ogrin, 2009, str 22). Večje dajatve, s katerimi naj bi vozniki osebnih vozil plačali polno
družbeno ceno energetsko, prostorsko in okoljsko neprimerne oblike prevoza, naj bi
vzpodbudile potovanja s sredstvi javnega prevoza in kolesarjenja ter povečali njuno
konkurenčnost. Vplive mestnega prometa zmanjšujejo strožji emisijski standardi za nova
vozila, raba neosvinčenega bencina, izboljšanje učinkovitosti goriv ter izboljšanje mestnih
prometnih politik. Vendar vse pozitivne ukrepe izničuje naraščanje števila osebnih vozil v
večini mest razvitih in manj razvitih držav in s tem naraščanje prometnih izpustov (Plut, 2006,
str. 123).
V tretjem tisočletju naj bi prišlo do tehnološke revolucije železnic, ki naj bi ponovno prevzele
pomembno prometno vlogo (hitri in varni medmestni in primestni vlaki, mestni tramvaji).
Avtomobili bodo pomembno prevozno sredstvo, a tišji, varnejši in okolju prijaznejši.
Množičen promet se bo odvijal s hitrimi primestnimi in mestnimi vlaki, cestno ali
podzemeljsko železnico. Prometni problemi oziroma zgostitve se bodo ob nadaljevanju
trendov verjetno postopno prestavljali v zrak (individualno letenje) (Plut, 2006, str 125).
Zmanjšanje odvisnosti od avtomobila je mogoče doseči zgolj s spodbujanem alternativnih
oblik prevoza ljudi, ki vključujejo zlasti javni promet in tudi kolesarjenje (Plut, 2006, str 126).
Slika 1: Prostor, ki ga zasedejo različna prevozna sredstva za prevoz šestdesetih potnikov

Vir: Ecolocalizer, 2010
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Slika 2: Zelena hierarhija mobilnosti
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Vir: Povzeto po Environmental Transportation Options, 2010
* P.A.=prazni avtomobili (le en uporabnik)

Za doseganje trajnostne mobilnosti bi se morali hoja, kolesarjenje, avtobusni promet,
železniške povezave in uporaba avtomobila medsebojno podpirati in dopolnjevati, potreben je
integriran pristop. Ob tem pa bi se za pogon motornih vozil uporabljala čista goriva oziroma
biogoriva2. Za večjo konkurenčnost bi morali biti sistemi javnega prevoza prilagojeni
potrebam uporabnikov, tako časovno kot cenovno. Poleg tega integriran pristop k reševanju
izzivov mobilnosti združuje še spremembo obnašanja ljudi v prometu in njihovem načinu
življenja, tehnološke izboljšave za povečanje učinkovitosti s hkratnim zmanjševanjem
okoljskih učinkov in izboljšani varnosti, cene, ki vključujejo resnične stroške prometa v
procese odločanja, in tako vplivajo na celotno potrošnjo prometnih storitev in promocijo
najmanj škodljivih načinov prometa. Za doseganje ciljev na področju trajnostne mobilnosti je
potrebno celovito izobraževanje in obveščanje prebivalcev o sedanjem stanju ter ukrepih za
njegovo izboljšanje (Focus, 2010).
2.2.1

Primeri dobrih praks

Različni primeri dobrih praks trajnostno urejenega prometa dokazujejo, da se z voljo in dobro
organiziranostjo lahko vsi netrajnostni primeri preobrazijo v dobre primere trajnostnega
razvoja. V nadaljevanju je predstavljenih sedem povsem različnih pristopov in primerov
trajnostnega razvoja prometa, in sicer primer mesta – Gradec, doline – Logarske doline,
podjetja – liechtensteinsko podjetje Inficon, regije – Južna Tirolska (Vinschgauska železnica),
pobude prebivalcev – Pustriška dolina (Južna Tirolska), občine brez avtomobila – Chamois
(Aosta) in počitnic brez avtomobila – Werfenweng.

2

Biogorivo je tekoče ali plinasto gorivo za pogon motornih vozil, proizvedeno iz biološko razgradljivih frakcij
odpadkov oziroma biomase. Biogoriva so bioetanol, biodizel, bioplin, biometanol, biovodik.
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• Primer mesta – Gradec
Gradec je za Dunajem drugo največje avstrijsko mesto in eden izmed najboljših primerov
dobrih praks. Svojo trajnostno prometno politiko je začel oblikovati zelo zgodaj in s tem
postal pionir pri uvajanju upravljanja mobilnosti in mehkih ukrepov v prometni politiki. Do
leta 1965 je bil Gradec avtomobilu prijazno mesto. V začetku 70. let prejšnjega stoletja se je
začel položaj počasi spreminjati. Leta 1972 so bila vpeljana območja za pešce ter ob koncu
desetletja (1979) še modra območja, ki so pomenila gospodarjenje s parkirnimi površinami.
Leto kasneje, in sicer 1980, je bilo vzpostavljeno omrežje kolesarskih poti in poti za pešce.
Dobro urejeno kolesarsko infrastrukturo v Gradcu predstavlja slika 3, ki prikazuje eno izmed
številnih urejenih parkirnih mest za kolesa. »Kolesarska« parkirišča so označena s tablami in
drogovi za lažje parkiranje in zaklepanje koles. Pri vzpodbujanju uporabe javnega potniškega
prometa3 so 1985 dodelili prednostni pas za vozila JPP. Enega izmed ukrepov je predstavljalo
tudi umirjanje prometa (številne ulice z omejitvijo 30 km/h) v začetku 90. let ter nekaj let
kasneje integrirani JPP (Verkehrsverbund). V zadnjih desetih letih so vpeljali predvsem
načine Parkiraj in se pelji4 skupaj z JPP vozlišči ter upravljanjem mobilnosti. Vseskozi pa pri
tem vzpodbujajo udeležbo občanov. Od leta 2006 izvajajo tudi intenzivnejše omejitve
osebnega prometa (Plevnik in ost., 2008, str. 25; Plevnik, 2007).
Značilnosti razvoja prometne politike v Gradcu so zaznamovali dolgi procesi od deklarirane
politične volje do izpeljave (10, 15 let). Kljub temu da se v zgodovinskem pregledu za vsako
obdobje najde nek poudarek oziroma modna aktivnost, pa je vendarle mogoče razbrati
kontinuiteto politike. Od 70. leta prejšnjega stoletja ni bilo nikakršne širitve cestne
infrastrukture za povečanje zmogljivosti za osebna vozila, od 90. let pa je prišlo celo do
zmanjšanja zmogljivosti. Vseskozi so ukrepi mehke narave, prevladuje »pull« načelo skupaj s
»push« načelom5 (Plevnik in ost., 2008, str. 25; Plevnik, 2007).
V splošnih razvojnih dokumentih je dostopnost oziroma promet (mestni in regijski) na prvem
mestu. Urejanju tega področja je namenjeno tudi veliko javnega denarja. Pri vsem tem je
pomembno, da procese načrtovanja prometa ne vodijo »infrastrukturci«, ki bi položaj reševali
v večini primerov z gradnjo novih infrastrukturnih objektov (Plevnik in ost., 2008, str. 25;
Plevnik, 2007).

3

V nadaljevanju JPP kot okrajšava za javni potniški promet.
Parkiraj in se pelji (ang. Park and Ride) je organizacija prometa na način, da potnik svoj avtomobil parkira na
parkirišču ob robu mesta, pot naprej pa nadaljuje z javnim prevoznim sredstvom.
5
»Push« načelo pomeni omejevanje prometa z osebnimi vozili z različnimi ukrepi. Omejitve oziroma prepovedi
pa so bile vpeljane z izboljšanjem alternativne ponudbe, kar predstavljajo »pull« ukrepi (dvig kakovosti JPP,
kolesarskih poti, območij za pešce …).
4
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Slika 3: Urejeno parkirno mesto za kolesa

Slika 4: Glavno jedro, zaprto za avtomobile

Vir: Ožir, 2010

Vir: Ožir, 2010

• Primer doline – Logarska dolina
Logarski dolini je v preteklosti grozilo, da jo bo uničilo vedno večje število turistov. V
začetku 90. let se je turizem v dolini še posebno okrepil. Ljudje so kurili na travnikih, smeti so
puščali vsepovsod. Včasih se je dolina ob koncu tedna spremenila v velikansko parkirišče, saj
so ljudje avtomobile pustili, kjer se jim je zahotelo. Domačini so za svoje dobro počutje in v
užitek obiskovalcem uvedli določene ukrepe (Götz, 2007, str. 60).
Leta 1992 je občina Mozirje (danes občina Solčava) dodelila neprofitnemu podjetju koncesijo
za upravljanje krajinskega parka Logarska dolina. Podjetje ima 14 enakopravnih partnerjev
(10 družin iz Logarske doline, 2 podjetji, ki imata v dolini počitniška stanovanja za svoje
zaposlene, lastnico hotela Plesnik in predstavnika turističnega društva Solčava). Torej lahko
odločajo le tisti, ki v dolini živijo ali imajo v njej interes. Podjetje ustvarja delovna mesta in je
neodvisno od subvencij občine Solčava. Združeni pobudi je uspelo, da je Logarsko dolino
trajnostno razvila in da obiskovalce usmerja tako, da je narava bolje zavarovana kot prej in da
se turizem istočasno splača za vse domačine. Na začetku niso bili vsi prepričani, da trajnostni
razvoj doline dolgoročno prinese več kot investitorji. Nekateri so bili glede prvega ukrepa
(manj avtomobilov v dolini) precej negotovi. Rešitev je bila sprva sporna, danes pa je povsem
sprejemljiva. Kdor želi v Logarsko dolino z avtomobilom, mora za to plačati 5 evrov na
vozilo. Za tiste, ki želijo dolino obiskati s prijaznim odnosom do okolja, so pred njenim
začetkom uredili tri parkirišča (Götz, 2007, str. 62).
Neprofitno podjetje si je v petnajstih letih delovanja zagotovilo finančna sredstva za moderno
čistilno napravo, sedem hiš oskrbuje s toplo vodo elektrarna na biomaso. Danes je v podjetju
redno zaposlenih pet ljudi, ki se jim, glede na projekt, pridruži različno število pomočnikov,
poleti pa dobrih deset študentov (Götz, 2007, str. 62).
Slika 5: Promet v Logarski dolini

Vir: Ožir, 2010
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• Primer podjetja – Liechtensteinsko podjetje Inficon
Inficon je eno izmed najuspešnejših podjetij v kneževini Liechtenstein. Za svetovni trg razvija
in proizvaja merilne naprave za vakuumsko tehnologijo. Proizvodne lokacije podjetja so v
Nemčiji, ZDA in Liechtensteinu (Götz, 2007, str. 48).
Podjetje se nahaja na podeželju, obdano je z visokimi gorami. 70 % vseh zaposlenih se
dnevno pripelje iz bližnje Švice. Kolesarskih poti je malo, avto pa je v Liechtensteinu, morda
bolj kot kjerkoli drugje, statusni simbol. Podjetje Inficon se je kljub temu odločilo za izdelavo
lastnega prometnega načrta. Eden izmed uslužbencev je postal tudi izumitelj takšnih načrtov.
Danes več kot polovica zaposlenih podjetja Inficon svoj avto pusti doma in se v službo
odpravi s kolesom, avtobusom ali pa se pridruži sodelavcu v avtomobilu. Vsi skupaj so
nagrajeni s posebnim sistemom nagrajevanja, ki jih, večkrat kot pustijo avto doma, bogatejše
nagradi pri obračunu plače (Götz, 2007, str. 50).
Toda največ od vsega skupaj ima podjetje samo. Ne le, da jim ni bilo potrebno zgraditi
dodatnega nadstropja v podzemni garaži, vsako leto s takšnim načinom prihajanja na delo
prihranijo 120 000 frankov. Imajo eno najnižjih stopenj bolniške odsotnosti v celotnem
Liechtensteinu. To pojasnjujejo z manj stresnim prihodom na delo (Götz, 2007, str. 50).
Stojala za kolesa imajo nameščena prav pred glavnim vhodom (slika 6 in 7), in sicer tam, kjer
imajo v drugih podjetjih direktorji navadno rezervirana parkirna mesta za svoje avtomobile. V
prometnem načrtu podjetja imajo opredeljene denarne nagrade za tiste, ki na delo prihajajo s
kolesom ali javnim prevoznim sredstvom. Prav tako je za parkirno mesto v garažni hiši
podjetja potrebno plačati, znesek pa je pogojen z oddaljenostjo bivališča od delovnega mesta.
Še bolj domišljene so pozitivne spodbude s članstvom v posebnem klubu. Kdor se obveže, da
bo v službo prišel določeno število dni s kolesom, javnim prevoznim sredstvom ali se
pridružil sodelavcu v avtomobilu, mu na račun nakažejo določeno vsoto denarja. Prav tako so
vsi člani kluba tudi člani švicarskega Mobility Car-Sharinga in lahko ob delavnikih
brezplačno uporabljajo vozila združenja. Kdor prinese račun kolesarske čelade, bodisi svoje
ali od svojcev, dobi 30 frankov, saj je ta znesek v primerjavi s stroški (bolniške …) in manjšo
storilnostjo uslužbenca praktično zanemarljiv. Prav tako imajo enkrat letno organiziran
brezplačen servis koles. Nad spremembami uslužbenci na začetku niso bili navdušeni,
sčasoma so se jih navadili, danes pa so nad njimi naravnost navdušeni (Götz, 2007, str. 53).
Slika 6: Parkirišče pred zgradbo podjetja

Slika 7: Nadpovprečno dobro urejene kolesarnice

Vir: Cipra, 2010
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• Primer regije – Južna Tirolska – Vinschgauska železnica
V dolini Vinschgau je do leta 1991, ko so jo ukinili, potekala železniška proga. Prebivalci
doline Vinschgau se spominjajo rjasto rjavih vagonov littorine, ki je desetletja vozila ob
vznožju zahodnega dela Južne Tirolske. Takrat je bila littorina netočna, umazana in
razmajana. Nihče se ni želel voziti z njo. Italijanske državne železnice so progo opustile, s
tem pa razredčile tudi celotno železniško mrežo. Mestne in občinske oblasti so raje načrtovale
investicije v cestno mrežo (Götz, 2007, str. 30).
Vožnja z avtomobilom skozi Vinschgau se predvsem v času poletne sezone spremeni v en
sam zastoj, ljudje v vaseh pa trpijo zaradi izpušnih plinov in obremenjujočega hrupa.
Pomemben razlog za oživitev železnice je bilo dejstvo, da avtomobilski promet povzroča
občutno višje izpuste. Prav tako so se zagovorniki prenove železnice sklicevali tudi na
sosednjo Švico, kjer so v zadnjih petnajstih letih mrežo železniških prog tesneje prepredli
(Götz, 2007, str. 30).
Po desetih letih zavzemanja naravovarstvenikov z raznimi časopisnimi članki, javnimi pismi
politikom, statističnimi podatki o razvoju prometa, poročil društev in pisanjem upravam za
ponovno vzpostavitev vinschgaunske železnice pa je njihov predlog le padel na plodna tla.
Italijansko prometno ministrstvo je progo predalo pokrajini Južne Tirolske, ta pa je za izvedbo
del in ponovni zagon pooblastila deželno družbo Südtiroler Transportstrukturen (Götz, 2007,
str. 33).
V Malsu (slika 8), ki je končna postaja te železnice, se je razvila prometna vozliščna točka
tromeje. Švicarski poštni avtobusi vozijo med Malsom in Engadinom ter povezujejo
vinschgausko železnico z mrežo Retske železnice, posredno pa tudi s Švicarskimi državnimi
železnicami. Kmalu bo podobna avtobusna povezava urejena med Malsom in avstrijskim
Landeckom (Götz, 2007, str. 33).
Tudi v sosednjih dolinah so spoznali, da je vožnja z vlakom spet priljubljena. Progo želijo
obnoviti tudi v Pustriški dolini (več o tem v nadaljevanju). Danes se na Južnem Tirolskem z
vlakom vozijo skoraj vsi, saj se je z njim moderno voziti. Vinschgauska železnica pa je
prebivalcem Južne Tirolske dokazala, da je tir resna alternativa cesti (Götz, 2007, str. 35).
Slika 8: Železniško-avtobusna postaja v Malsu

Vir: Cipra, 2010

Slika 9: Železniška proga poteka ob reki Adiži

Vir: Cipra, 2010

• Primer civilne iniciative – Pustriška dolina (Južna Tirolska)
Pustriška dolina leži v provinci Južna Tirolska. Načrt province je bil povečati zmogljivost
ceste Bruneck – Brixen, ki poteka po tej dolini. Regija sicer nima velikih prometnih
problemov, pojavijo pa se ob turističnih konicah in ob »selitvah« narodov v višku turistične
sezone v Alpah (Ogrin & Jeriha, 2009).
Prebivalci Pustriške doline se z načrtom gradnje nove tranzitne poti po dolini niso strinjali.
Povezali so se v skupno civilno iniciativo, ki so jo sestavljale različne skupine ljudi in
organizacije. Zavzemali so se za oblikovanje zavesti prebivalcev in njihovega mnenja glede
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problematike razvoja prometa v dolini (slika 10). Med glavnimi aktivnostmi je bila spodbuda
deželni vladi, da bi na podlagi referendumskega rezultata ponovno razmislili o svojih načrtih
za gradnjo cest (Ogrin & Jeriha, 2009).
Organizirali so samoupravni referendum, kjer niso samo odločali ali so za prenovo ali ne, pač
pa so na referendumsko vprašanje postavili tudi štiri možne alternative izgradnji tranzitne
ceste (predlagan deželni načrt prenove ceste – vsa sredstva gredo v ceste; načrt, ki bi večino
vložil v prenovo ceste in majhen delež v javni promet; načrt, ki bi večino vložil v razvoj
javnega prometa; načrt, ki bi vse vložil v javni promet). Referendum ni financirala regija ali
država, pač pa v celoti lokalna iniciativa in njeni podporniki. Udeležba na referendumu, kjer
je bilo 32 000 volilnih upravičencev, je bila 25%. Rezultat referenduma je pokazal, da 80 %
udeležencev in prebivalcev, ki jih ta problem zanima, želi, da imajo pri izvajanju prometne
politike prednost javna prevozna sredstva (skrajno mehka in malo bolj mehka različica)
(Ogrin & Jeriha, 2009).
Možnost odločanja na referendumu je pri državljanih vzbudila občutek odgovornosti in
prepričanje, da so sami odgovorni za reševanje problemov na tem področju. Prebivalci so tako
spoznali, da lahko vplivajo na politiko, in morda s tem premagali občutek nemoči in vdanost v
usodo ter okrepili samozavest. Deželna vlada je sedaj pri načrtovanju gradnje cest omejena in
prisiljena, da s prizadetimi doseže dogovor (Ogrin & Jeriha, 2009). Zgodba v Pustriški dolini
je dokaz, da se lahko z močno voljo in povezanostjo prebivalcev upoštevajo tudi njihove želje
in prepričanja.
Slika 10: Cesta po Pustriški dolini pri Brunecku

Vir: Ožir, 2010
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• Primer občine brez avtomobila – občina Chamois v Aosti
Občina Chamois (100 prebivalcev) leži na južno usmerjeni skalni terasi (1815 m) pod
Matterhornom in je sestavljena iz več vasi. Glavna gospodarska dejavnost v kraju, poleg
kmetijstva, je turizem, in sicer pohodništvo, gorsko kolesarjenje, jadralno padalstvo ter pozimi
smučanje. Chamois se lahko doseže iz krajev Aosta, Torino in Milano z železniškim in
avtobusnim prometom. Okoli leta 1960 so zgradili nihalko, ceste pa ne. Že tedaj je padla
odločitev, da ceste v vasi ne bo. Obstaja samo pot za kmetijsko mehanizacijo in gospodarska
vozila. Kraj čedalje bolj postaja niša za turiste iz Padske nižine in italijanskih velemest, kjer
kraljuje motorizacija, da po uri ali dveh, ko zapustijo urbanizirani svet, najdejo mir, tišino in
sprostitev. V današnjem času vse več turistov išče tak turizem (Alpski biseri, 2010; Ogrin,
2010a; CIPRA, 2010).
Za krajevni prevoz oseb in prtljage (od vzpenjače do vasi in hotelov ter nazaj) so na razpolago
elektroavtomobili. Poleti pa so na voljo gorska kolesa in kolesa z elektromotorjem (Alpski
biseri, 2010; Ogrin, 2010a; CIPRA, 2010).
Kraj ne poudarja »klasične« mobilnosti, ampak poudarja virtualno mobilnost. Od spomladi
2007 Chamois razpolaga s širokopasovnim omrežjem, ki dobro pokriva področje in zagotavlja
hitro, javno in brezplačno uporabo interneta (Alpski biseri, 2010; Ogrin, 2010a; CIPRA,
2010).
Slika 12: Lega Chamoisa pod Matterhornom

Slika 13: Pot med zgradbami v vasi

Vir: Ogrin, 2010a

Vir: Ogrin, 2010a

• Primer počitnic brez avtomobila – Werfenweng
Majhen kraj Werfenweng južno od Salzburga zbuja pozornost s svojimi posebnostmi. Gostje,
ki na dopust pridejo brez avtomobila, ali ki avtomobila med dopustom ne uporabljajo, so
nagrajeni. Čeprav so na dopustu brez avtomobila, se tem gostom nudi enaka mobilnost na
trajnosten način, kot bi prišli z lastnim avtomobilom. Pozimi so jim po vasi na voljo sani ali
smuči, pasja vprega (slika 14) ali pa voz s sanmi. Poleti uporabljajo električna vozila, vozila
na bioplin ali kolo (Alpski biseri, 2010; Ogrin, 2010)
Tako je zgled prijazne mobilnosti postal sinonim za kraje, v katerih se lahko odpočijete od
avtomobila. Koncept SA-MO (nem. sanfte Mobilität, slo. mehka mobilnost) je čarobna
beseda, ki označuje prijazno mobilnost. Turisti brez naglice pripotujejo z vlakom in uživajo
prednosti kraja. Odlična povezanost z JPP, železnica do Bischofshofna, kombi ali avtobus do
Werfenwenga. Javni promet vozi tudi ponoči, kar je pomembno za mlade. Po kraju in okolici
pa se vozijo z „Elois” ekološkimi taksiji (slika 15), werfenwenškimi lokalnimi avtobusi,
kočijami, elektrovozili in kolesi. Ideja o turizmu brez avtomobila je nastala kot odgovor na
krizo klasičnega turizma v kraju. Začeli so iskati novo nišo in se odločili za koncept SA-MO.
Vsi hotelirji so vključeni v projekt, kar pomeni, da imajo na voljo SA-MO ponudbo. Število
gostov je začelo naraščati. Danes so po zaslugi trajnostne mobilnosti spet v dobri gospodarski
kondiciji. Od kar gradijo nišo na trajnostnem turizmu, so vse bolj prepoznani tudi na drugih
Špela Ožir; Trajnostni mestni prometni načrt za mesto Celje
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celinah. V zadnjih 10 letih so dobili preko 10 nagrad za najboljše prometno urejeno turistično
središče v Alpah (Alpski biseri, 2010; Ogrin, 2010a).
V kraj so vpeljali tudi fotovoltaiko (sončna energija za javno razsvetljavo). Prav tako imajo
na bližnji kmetiji fotovoltaično elektrarno. Dolgoročni cilj občine je doseči neodvisnost od
fosilnih goriv (Alpski biseri, 2010; Ogrin, 2010a).
Slika 14: Pasja vprega

Slika 15: Ekološki taksi Elois

Vir: Alpski biseri, 2010

Vir: Alpski biseri, 2010

2.3 Trajnostni mestni prometni načrt
Načrtovanje mestnega prometa pomeni sprejemanje odločitev, ki bistveno vplivajo na družbo
kot celoto. Prometno načrtovanje dejansko oblikuje okoljsko, ekonomsko, socialno in
kulturno prihodnost mest in ne le zgolj njihovo prometno infrastrukturo in storitve (Wolfram
& Bührmann, 2007, str 12).
Na žalost v praksi organizacijske delitve ovirajo celovit pogled na izzive, povezane s
prometom v mestih, ter razvoj ustreznih rešitev. Najpogostejše organizacijske ovire, ki
vplivajo na prometno načrtovanje, najdemo med vrstami prometnih sredstev in prevozniki,
kar pomeni ločene pristojnosti za javni in cestni promet, prav tako pa tudi za pešce,
kolesarjenje, parkiranje ter železniški, vodni in zračni promet. Druga ovira so območja
pristojnosti oziroma teritorialne razmejitve, kot so meje občin, ki presekajo obstoječe
potovalne vzorce (npr. območje dnevne migracije). Ovira so tudi politična področja, in sicer
ločene sektorske politike, ki bolj ali manj očitno vplivajo na mobilnost (npr. urbanistično
načrtovanje, gospodarski razvoj ali kulturna dediščina). Ena izmed ovir pa so tudi ravni
oblasti, saj so pristojnosti in odgovornosti porazdeljene med več nivoji oblasti (npr. mestni,
regionalni, državni) (Wolfram & Bührmann, 2007, str. 12).
Prometno načrtovanje še vedno velja zgolj za tehnično nalogo, katere osnovno poslanstvo je
»odpravljanje ozkih grl« oziroma povečevanje »zmogljivosti infrastrukture« in ne doseganje
širših družbenih ciljev. Posledica tega je, da v njem pogosto primanjkuje sodelovanja, s čimer
bi povezali akterje na nasprotnih bregovih oziroma različne organizacijske prepreke (Wolfram
& Bührmann, 2007, str 12).
In prav to je točka, kjer v igro stopi TMPN. Mobilnostni problemi, s katerimi se soočamo
danes, potrebujejo takojšnji in večplastni odgovor s strani politike, ki bo temeljil na
dolgoročni strategiji in bo nastal v dogovoru z vsemi pristojnimi oblastmi kot tudi civilno
družbo. Hkrati si je potrebno za dosego resničnih sprememb zastaviti konkretne in
uresničljive cilje. TMPN sprejema ta izziv in ponuja strukturiran pristop za usmerjanje
aktivnosti na področju lokalnega prometnega načrtovanja k doseganju skupnega cilja
trajnostnega urbanega razvoja (Wolfram & Bührmann, 2007, str. 12).
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Opredelitev TMPN

TMPN si prizadeva za trajnosten sistem mestnega prometa. Pri tem želi doseči zagotavljanje
dostopnosti prometnega sistema vsem uporabnikom, zmanjševanje škodljivih vplivov
prometnega sistema na zdravje in varnost prebivalcev, še zlasti tistih, ki so najbolj ogroženi,
zmanjševanje onesnaženja zraka, emisij hrupa, izpustov toplogrednih plinov in porabe
energije, izboljšanje učinkovitosti ter razmerja med stroški in učinkovitostjo v osebnem in
tovornem prometu ob upoštevanju zunanjih stroškov ter prispevanje k privlačnosti in kvaliteti
urbanega okolja in mestnega oblikovanja (Wolfram & Bührmann, 2007, str. 13).
Strategije in ukrepi, ki jih določa TMPN, celovito obravnavajo vse vrste in oblike prometa v
celotni mestni aglomeraciji, to je javni in zasebni, potniški in tovorni, motorizirani in
nemotorizirani ter tekoči in mirujoči promet (Wolfram & Bührmann, 2007, str. 13).
TMPN je eden od možnih načinov za smotrnejše in učinkovitejše reševanje vprašanj,
povezanih s prometom v urbanih območjih. Gradi na obstoječih praksah in ureditvah v
državah članicah Evropske unije ter v postopek vključuje predstavnike lokalne ravni, ki se
ukvarjajo z mobilnostjo (Wolfram & Bührmann, 2007, str. 14).
Glavne značilnosti TMPN so udeležbeni pristop, jamstvo trajnostnega razvoja, celovit pristop,
osredotočenost na doseganje merljivih ciljev, premik proti vključevanju zunanjih stroškov in
en cikel oblikovanja politike in njenega uresničevanja. Udeležbeni pristop pomeni
vključevanje prebivalcev in zainteresiranih posameznikov v celoten potek postopka
odločanja, izvajanja in ocenjevanja, s čimer se razvijajo sposobnosti lokalnih predstavnikov
za reševanje zapletenih prostorskih vprašanj ter zagotavlja spolno nepristranskost. Jamstvo
trajnostnega razvoja pomeni doseganje ravnotežja med družbeno enakostjo, kakovostjo okolja
in gospodarskim razvojem. Celovit pristop vključuje sodelovanje različnih praks in strategij
med vrstami prevoznih sredstev, političnimi sektorji (npr. prostorskim in urbanističnim
načrtovanjem, okoljem, gospodarstvom, socialo, zdravstvom, varnostjo), javnimi ustanovami
in zasebnimi podjetji, nivoji oblasti in sorodnimi političnimi organi. Osredotočenost na
doseganje merljivih ciljev, izpeljanih iz kratkoročnih ciljev in usklajenih z vizijo prometnega
sistema ter vključenih v splošno strategijo trajnostnega razvoja. Vključevanje zunanjih
(eksternih) stroškov pomeni pregled prometnih stroškov in koristi v vseh političnih sektorjih z
mislijo na širše družbene stroške in koristi. Zadnja med naštetimi značilnostmi pa je en cikel
oblikovanja politike in njenega uresničevanja. Značilnost vsebuje pet korakov, in sicer analizo
stanja in oblikovanje možnih scenarijev, opredelitev vizije ter ciljev in ciljnih vrednosti,
izbiranje in oblikovanje strategij in ukrepov, dodelitev pristojnosti in virov ter sprejemanje in
vrednotenje (Wolfram & Bührmann, 2007, str. 14).
Značilnosti TMPN lahko povzamemo z eno besedo, in sicer SMART (Specific, Measurable,
Achievable, Relevant, Timed) (Plevnik, 2007).
TMPN ne pomeni zgolj oblikovanje prometnega načrta, ki bi zajemal vse načrte, ki so jih
dolžne pripraviti lokalne oblasti. Prav tako se njegova zgodba ne zaključi s sprejetjem načrta z
inovativnimi prometnimi ukrepi. TMPN zaznamuje smer, v katero naj bi se stalno pomikali
postopki načrtovanja in tako spodbujali trajnostni razvoj urbanega prometa. TMPN je pristop,
ki se mora razvijati znotraj lokalnih oblasti in obstoječih praks (Wolfram & Bührmann, 2007,
str. 14).
2.3.2

Pristopi in načela trajnostnega načrtovanja mestnega prometa

Pri trajnostnem načrtovanju mestnega prometa je potrebno upoštevati določene značilnosti
pristopa priprave TMPN, kakor tudi vsebinske zahteve. Pristop priprave vsebuje ključne
zahteve, ki predstavljajo začetno fazo priprave načrta (cv: Majkić, 2007, str. 29; Plevnik in
ost., 2008, str. 67):
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• Integracija politik
Integracija politik se nanaša na dve glavni veji, in sicer tematsko oziroma horizontalno
integracijo politik, ki pomeni integracijo vseh politik na področju prometa, in vertikalno
integracijo oziroma institucionalno koordinacijo (Plevnik in ost., 2008, str. 69).
Čeprav so posamezni ukrepi lahko učinkoviti, ponavadi izolirani ukrepi enega tipa niso
uspešni pri zmanjševanju problemov mobilnosti. Bolje je težiti k uravnoteženim in celostnim
rešitvam, kot pa enostransko reševati problem s protiukrepom. Uvesti je potrebno cel nabor
ukrepov (Plevnik in ost., 2008, str. 70).
TMPN naj bi bil vključen v celostno trajnostno razvojno strategijo z dolgoročno perspektivo
(od 20 do 30 let). Tovrstna strategija naj bi povezovala sektorske načrte, predvsem načrte rabe
zemljišč, prostorskega razvoja, okoljske in gospodarske načrte … Gre lahko za že obstoječo
strategijo oziroma za strategijo razvito v postopku priprave TMPN (cv: Majkić, 2007. str. 29).
Trajnostno mestno prometno načrtovanje mora temeljiti na tesnem sodelovanju med
udeleženimi členi z namenom integracije vseh prometnih načinov in vseh povezanih sektorjev
ter zagotavljanjem geografske pokritosti celotnega prostora mesta oziroma urbane
aglomeracije. Medsebojno delovanje lokalnih oblasti, organizacij na lokalni ravni in mestnega
prebivalstva je pomemben dejavnik, ki pogojuje uspeh načrtov. Integracija z ostalimi načrti in
usklajevanje med vsemi aktivnimi udeleženci sta pomembni komponenti vse od začetne faze
ter med celotnim postopkom planiranja (cv: Majkić, 2007, str. 29).
• Opredelitev obsega TMPN in odgovornih oblasti
Priprava TMPN se priporoča za večje urbane aglomeracije in za urbana območja, ki se
soočajo z znatnimi težavami v zvezi z mobilnostjo. Določiti je potrebno tudi geografsko
enoto, ki naj bi jo posamezni načrt pokrival. Tovrstna opredelitev mora temeljiti na že
obstoječih administrativnih in zakonskih strukturah. Obsegati mora celotno urbano
aglomeracijo (cv: Majkić, 2007, str. 29).
Strokovna skupina Evropske unije za izdelavo TMPN je predlagala, da države članice same
določijo območja, za katera bodo izdelale strategijo. Meja 100.000 prebivalcev se nanaša na
predpise v Italiji in Franciji, medtem ko je v Veliki Britaniji osnova za pripravo strategij
obstoječa administrativna ureditev in ne gostota ali razporeditev prebivalstva. Meja 100.000
prebivalcev je lahko predpis Evropske unije, ki zagotavlja izvedbo TMPN v velikih mestih v
Evropi, hkrati pa ne sme omejevati manjših aglomeracij, ki prav tako želijo izdelati takšno
strategijo. Ta meja je vprašljiva v Sloveniji, kjer bi bil najbrž bolj smiseln kriterij priprave
status mestne občine (Plevnik in ost., 2008, str. 16).
• Sodelovanje javnosti
Pomembna značilnost TMPN kot pristopa je vključevanje javnosti in posvetovanje vseh
akterjev v celotnem planerskem postopku, kar neposredno prispeva k izboljšanju kakovosti,
učinkovitosti in veljavnosti posameznega načrta. Omenjeno zahteva sodelovanje na naslednjih
štirih ravneh ter vključuje pristojne lokalne oblasti in razvojne agencije, sodelovanje med
lokalnimi, regionalnimi in državnimi oblastmi, ponudnike storitev ter čezmejno sodelovanje
(cv: Majkić, 2007, str. 29).
Obstajajo različni razlogi za podporo sodelovalnega planiranja: etični razlogi (vsakdo ima
pravico odločati o svoji usodi), učinkovitost (ljudje bodo lažje spoštovali rešitve, pri katerih
so bili udeleženi) ter strokovno znanje (določene odločitve zahtevajo strokovno znanje
vsakodnevnih uporabnikov). Sodelovanje prispeva k boljšemu razumevanju prometnih
problemov, k iskanju inovativnih rešitev in je ključni faktor pri pridobivanju javne podpore
pri končni izbiri politik, ki so potrebne za TMPN. Eden glavnih ciljev sodelovanja javnosti pri
trajnostni mobilnosti je narediti lokalni promet primeren za vsakogar (Plevnik in ost., 2008,
str. 67).
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• Nepristranskost in enakopravnost med spoloma
Upoštevati je potrebno obstoječe razlike med moškimi in ženskami glede rabe in dostopa do
javnih in osebnih prometnih sredstev ter raven mobilnosti glede na dejansko dostopnost,
razpoložljivost, varnost in cenovno ustreznost različnih prometnih sredstev. Omenjene
zahteve se nanašajo na zadostno zastopanost žensk v postopku posvetovanja in sprejemanja
odločitev, primaren delež žensk, zaposlenih v udeleženih institucijah, agencijah in podjetjih,
upoštevanje razlik med spoloma v procesu meritev in ocenjevanje (ločeno zbiranje podatkov
glede na spol) in na spodbujanje ter zaščito enakopravnosti med spoloma (cv: Majkić, 2007,
str. 30). Raziskave kažejo, da ima vloga spolov in struktura gospodinjstev pomemben vpliv na
potovalno mobilnost in vzorce izključenosti. Kljub manjšanju razkorakov še vedno obstajajo
pomembne razlike med moškimi in ženskami v Evropi. Nizka mobilnost prostorsko omejuje
zlasti ženske z majhnimi otroki ter starejše brez vozniškega izpita (Plevnik in ost., 2008, str.
70).
• Usposobljenost udeležencev v procesu planiranja
Trajnostno mestno prometno načrtovanje zahteva interdisciplinarni pristop. Potrebna je prav
tako dovzetnost za uvajanje novih pristopov in metod ter upoštevanje primerov dobrih praks
(cv: Majkić, 2007, str. 30; Plevnik in ost., 2008, str. 74).
2.3.3

Vsebina TMPN

Po začetni fazi, ki vključuje določene vsebinske zahteve trajnostnega prometnega načrtovanja,
sledi pri nastajanju TMPN bolj ali manj stalnih 8 ključnih delov oziroma poglavij TMPN:
1. Opis in analiza stanja
Pred oblikovanjem in izvedbo vsake posebne strategije je priporočljivo narediti osnovno
analizo trenutnih trendov mobilnosti in prometa, izpostaviti probleme, ki jih je potrebno
odpraviti, potrebe, na katere se je potrebno odzvati, in možnosti delovanja mesta. Osnovna
analiza bo osnova za določitev ciljev in ciljnih vrednosti (Plevnik in ost., 2008, str. 78).
Osnova pri pripravi TMPN je vsestransko poročilo sedanjega stanja, iz katerega izhajajo
priložnosti, ki jih posamezno mesto lahko izkoristi v prihodnosti (cv: Majkić, 2007, str. 31).
Podatki, ki naj bi jih zbrali v analizi, so relevantni obstoječi načrti in programi, ki se nanašajo
na lokalno prometno stanje, prometni trendi (zastoji, izbira prevoznih načinov, prednosti in
slabosti, prostorske in časovne omejitve, smrtne žrtve v prometu, prostorska in prometna
struktura, ipd.), okoljski trendi (onesnaženost zraka in podnebne spremembe, razvoj narave,
prostorsko planiranje, vplivi prometa na zdravje, ipd.), ekonomski trendi
(globalizacija/integracija Evropske unije, gospodarska rast, finančni viri – predpisi in
možnosti financiranja, ipd.), tehnološke možnosti (informacijske in komunikacijske
tehnologije, okoljske tehnologije, demografski razvoj in struktura mesta, ipd.), socialni vidiki
(enakopravnost spolov, dostopnost, varnost, ipd.) (Plevnik in ost., 2008, str. 78).
V opisu in analizi stanja naj bi bile vključene osnovne informacije o obravnavanem urbanem
območju (velikost, število prebivalcev, prostorska zgradba …) in njegovem prometnem
sistemu (razvitost omrežja, stopnja motorizacije, ponudba javnih prevozov …). Pomembna
sestavina so tudi podatki o potovalnih navadah prebivalcev in obiskovalcev mesta (število in
namen poti, izbor prevoznih sredstev, prostorska in časovna razporeditev poti) (Plevnik,
2004b, str. 154).
2. Določitev vizije in ciljev
V poglavju vizije in ciljev je potrebno opredeliti celostno vizijo, kako želi mesto razvijati svoj
prometni sistem. Izpostaviti je potrebno ključna vprašanja, izzive in želje ter opredeliti cilje
(Plevnik, 2004b, str. 154). Predmet obravnave TMPN naj bi bilo gibanje potnikov in pretok
tovora v smeri zagotavljanja trajnostnega razvoja. Zajeta naj bi bila vsa področja, povezana s
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prometom določenega mesta oziroma urbane aglomeracije (cv: Majkić, 2007, str. 30). Na
integriran način bi bili torej povezani javni in zasebni promet, motorizirani in nemotorizirani
promet, premikajoča kakor tudi mirujoča vozila ter tovorni promet z logistiko. Prav tako je
smiselno nakazati v tem poglavju tudi povezavo s cilji relevantnih državnih dokumentov in
dokumentov Evropske unije ter z zakonskimi izhodišči (Plevnik, 2004b, str. 155).
Dolgoročna vizija bi morala biti v skladu z bodočo ekonomsko aktivnostjo, okoljem,
socialnimi možnostmi, varnostjo v prometu ter kakovostjo življenja. Vizija vodi in usmerja
pri izdelavi TMPN. Potrebno je poudariti, da mora lokalna oblast izraziti jasno politično
zavezo in odločno voljo za spremembe. Če se lokalno oblast jemlje kot zgled, lahko mesto
začne z izvajanjem vizije glede na svojo notranjo organizacijo aktivnosti, ki so v skladu s cilji
prometnega načrta (Plevnik in ost., 2008, str. 79).
Cilji TMPN morajo biti natančni (jasno izraženi, brez možnosti napačnega razumevanja),
merljivi (možno je ugotoviti, ali so bili uresničeni ali ne), akcijsko orientirani (usmerjeni k
izboljšanju določenega procesa ali aktivnosti), realni (lahko jih dosežemo v času in s sredstvi,
ki jih imajo na voljo) ter časovno usmerjeni (lahko jih dosežemo v nekem realnem času).
Ukrepe oziroma cilje pa lahko razdelimo na kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne.
(Plevnik in ost., 2008, str. 79; cv: Majkić, 2007, str. 31).
3. Izbor strategije in ciljnega stanja
V TMPN je potrebno opredeliti dolgoročno vizijo prometnega razvoja, skladno z vsemi
povezanimi vidiki (rabo zemljišč, prostorskim razvojem, gospodarskim, okoljskim in
družbenim razvojem, razvojem informacijskih tehnologij …). Predstaviti pa je tudi potrebno
možne pristope in sklope ukrepov (Plevnik, 2004b, str. 156).
4. Sklopi ukrepov
Za vsak predlagan ukrep je potrebno podati podroben opis in analizo, ki naj bi zajemala
finančni in časovni obseg, človeške vire, odgovorni organ, ciljne vrednosti, kazalce, program
zbiranja podatkov in spremljanja stanja. Smiselno je tudi prikazati, kako posamezen ukrep,
sam in skupaj z drugimi, prispeva k doseganju ciljnih vrednosti posameznih problemskih
sklopov (Plevnik, 2004b, str. 157).
Pri oblikovanju sklopov ukrepov je potrebno upoštevati štiri vsebinska področja, in sicer
splošna načela, omejevanje potrebe po prometu, upravljanje s prometom in razvoj čistega in
pravičnega prometnega sistema (cv: Majkić, 2007, str. 32).
Pri vsebini akcijskega načrta je pomembno, da se akcijski načrt in ukrepi odzivajo na potrebe
družbe, kot tudi na multimodalno naravo pristopa. Zaradi multimodalne narave moramo biti v
prvem koraku integracije pozorni na vse prometne načine, vključno s prestopnimi točkami.
Čeprav imajo prednost trajnostni načini prevoza, je potrebno vključiti tudi osebna vozila.
Akcijski načrt bi moral vključevati kombinacijo »push« in »pull« ukrepov, ki zagotavljajo
visoko stopnjo učinkovitosti. Priporočljivo je sprejeti uravnotežene in celostne rešitve, ne pa
zgolj enostransko reševati probleme s protiukrepi. Upoštevati je potrebno rešitve
informacijske tehnologije, ki olajšajo izvedbo nekaterih ukrepov. »Mehki« ukrepi za
spreminjanje obnašanja morajo postati del prometne politike, planiranja ter prisotni pri uvedbi
vseh novih sistemov in infrastruktur, za maksimiziranje vpliva fizičnih oz. »trdih« ukrepov
(Plevnik in ost., 2008, str. 84).
5. Finančni viri, stroški in koristi
Za celotni načrt, kakor za posamezne ukrepe, je potrebno pripraviti pregled finančnih in
človeških virov ter predstaviti analizo stroškov in koristi (Plevnik, 2004b, str. 158).
Akcijski načrt mora biti pazljivo izdelan in dopolnjen s primernim in strukturiranim
finančnim načrtom. Za uspešno izvajanje vseh ukrepov in nalog, ki so opredeljene v
akcijskemu načrtu, je potrebno zagotoviti finančna sredstva (Plevnik in ost., 2008, str. 85).

Špela Ožir; Trajnostni mestni prometni načrt za mesto Celje

17

Filozofska fakulteta

Oddelek za geografijo

6. Monitoring s posvetovanjem in poročanjem
Pomembna sestavina je tudi pregled monitoringa izvedbe, zbiranja podatkov in njihove
analize. Obenem gre za monitoring stroškov in koristi načrta ter predstavitev načina
sprejemanja pravnih ukrepov in prilagajanja celotnega načrta (Plevnik, 2004b, str. 158).
Vrednotenje in monitoring sta izjemno pomembna, saj omogočata lokalnim oblastem oceniti
rezultate strategije po vnaprej določenih kriterijih ter tudi spremeniti strategijo, če učinki niso
dosegli ciljnih vrednosti in ciljev (Plevnik in ost., 2008, str. 88).
7. Zaključki in priloge
Za prilogo je predlagan seznam in navedba kontaktnih podatkov institucij, ki bodo pristojne in
vključene v pripravo in izvajanje prometne strategije ter podatki drugih sodelujočih akterjev
(civilne iniciative, podjetja …) (Plevnik, 2004b, str. 159).

2.4 Prometna politika
2.4.1

Evropska prometna politika

Osrednja pozornost prometne politike Evropske unije naj bi bila vse od Bele knjige o prometu
iz leta 1992 namenjena trajnostni mobilnosti (Slovenija – doma v Evropi, 2010). Bela knjiga o
prometu iz leta 1992 je kot osnovni cilj evropske prometne politike postavila odpiranje trga
prometnih storitev. Rezultat so bile nižje cene prometa in večje povpraševanje po cestnem
prometu (Focus, 2010).
Pomen trajnostnega pristopa do prometa je bil konkretneje poudarjen v Beli knjigi o prometu
iz leta 2001 (Evropska prometna politika za 2010: čas za odločitev) in v vmesnem pregledu
leta 2006. Cilj je ločiti mobilnost od njenih negativnih stranskih učinkov, kar je tudi ključnega
pomena za doseganje okoljskih in energetskih ciljev Evropske unije do leta 2020. Za dosego
tega cilja Evropska unija vzpodbuja razvoj okolju prijaznejšega prometnega sektorja ter
razvoj učinkovitih sistemov za upravljanje prometa. V ospredju so še prizadevanja za
doseganje lizbonskih ciljev, med katere sodi tudi močan, konkurenčen, trajnosten in
inovativen prometni sistem Evropske unije, ki ustvarja učinkovite prometne tokove in
povezave. Dobro delovanje prometne logistike, inovativni sistemi in stroškovno učinkoviti
procesi na tem področju lahko prispevajo k zmanjšanju izpustov ogljikovega dioksida in
hkrati h krepitvi svetovne konkurenčnosti evropskih prometnih industrij (Slovenija – doma v
Evropi, 2010).
Politični mejnik na poti k izboljšanju trajnostnega urbanega razvoja v Evropi in glavni
dokument, ki opredeljuje TMPN, je leta 2006 nastala Tematska strategija o urbanem okolju
(več o njej v poglavju Politični okvirji TMPN). Slabost strategije je le, da ni bilo predlaganih
nobenih pravno zavezujočih ukrepov in rokov za obravnavo katerega koli izmed zastavljenih
ciljev (Slovenija – doma v Evropi, 2010).
Prometni direktorat Evropske komisije je v letu 2007 pripravil dokument z naslovom Zelena
knjiga o mestnem prometu – za novo kulturo mobilnosti v mestih. Predstavlja osnovo
evropske politike o mestnem prometu in del evropske prometne politike. Namen Zelene
knjige je spodbuditi razmišljanje in sprožiti posvetovanje glede določene tematike na evropski
ravni. V okviru Zelene knjige je bilo raziskano, ali obstajajo ovire pri razvoju mestnih
prometnih politik na evropski ravni ter ali obstaja konsenz med akterji pri razvoju in izvajanju
skupnih rešitev (Plevnik in ost., 2008, str. 4; Zelena knjiga, 2007). Poudarki Zelene knjige so
bili na funkcioniranju avtomobilov v mestih. Poleg tega je bila poudarjena potreba po
integriranem pristopu politik. Zelena knjiga ima močno tehnološko komponento in se nanaša
tudi na predloge Evropske komisije glede obvez v javnem prometu in pri nakupu okolju
čistejših vozil (Plevnik in ost., 2008, str. 4; Zelena knjiga, 2007).
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Prav tako je eden izmed dokumentov držav članic na področju trajnostnega razvoja mest
Leipziška listina o trajnostnih evropskih mestih, ki je bila pripravljena v okviru obsežnega in
preglednega sodelovanja evropskih interesnih skupin leta 2007. Ob upoštevanju izzivov in
priložnosti ter različnih zgodovinskih, gospodarskih, socialnih in okoljskih značilnosti
evropskih mest so se ministri držav članic, pristojni za razvoj mest, soglasno dogovorili o
skupnih načelih in strategijah za politiko urbanega razvoja. Eden izmed sklopov obravnave v
listini je tudi prometno stanje (Ministrstvo za okolje in prostor, 2010).
Evropska komisija je leta 2009 sprejela Akcijski načrt o mobilnosti v mestih, v katerem
predlaga dvajset konkretnih ukrepov za pomoč lokalnim, regionalnim in nacionalnim
organom pri uresničevanju ciljev na področju trajnostne mobilnosti v mestih. Predlagani
ukrepi bodo omogočali enostavnejši, bolje organiziran in okolju prijaznejši mestni promet.
Med drugim se nanašajo na izboljšanje pravic potnikov v mestnem prometu, podporo
raziskavam na področju vozil z manjšimi izpusti, na izboljšanje potovalnih informacij in
nadaljnjo podporo Komisije kampanjam za ozaveščanje javnosti, kot je na primer evropski
teden mobilnosti. Komisija bo tudi olajšala izmenjavo informacij in pripravila seznam
najboljših praks na področju mobilnosti v mestih (Ministrstvo za okolje in prostor, 2010;
Umanotera, 2010).
Mestna prometna politika pridobiva vse večji pomen v Evropski uniji. Učinkovit mestni
promet lahko znatno prispeva k doseganju ciljev Evropske unije na številnih področjih.
Uspešnost politik in njenih ciljev, ki so bili sprejeti na ravni Evropske unije (učinkovit
prometni sistem Evropske unije, socio-ekonomski cilji, energetska odvisnost, klimatske
spremembe), je deloma odvisna tudi od ukrepov državnih, regionalnih in lokalnih oblasti.
Obstoječa zakonodaja Evropske unije (na primer obveze v javnem prometu, kakovost zraka,
hrup, standardi za vozila) ima neposreden vpliv na prometne politike v evropskih mestih.
Politični in finančni skladi Evropske unije za regionalni razvoj in raziskave v številnih
evropskih mestih znatno prispevajo k prenovi mestne prometne infrastrukture, tehnologij in
storitev. Državne, regionalne in lokalne oblasti imajo poleg priložnosti pridobitve finančnih
sredstev tudi določeno odgovornost za izvajanje politik in zakonodaje Evropske unije. Vsaka
raven uprave v Evropski uniji ima pomembno vlogo pri oblikovanju in izvajanju prometnih
politik na splošno ter mestnih prometnih politik. Pomembno je, da te se te politike ujemajo in
medsebojno krepijo (Plevnik in ost., 2008, str. 4).
Do pred kratkim so bile evropske politike, ki se dotikajo tudi področja mestnega prometa,
razvite neodvisno ena od druge, zato manjka integriran pristop. Poleg tega tudi niso znani
možni vplivi integriranega evropskega pristopa na individualne politike, zakonodajne pobude
ter njihov razvoj v prihodnosti. Zelena knjiga o mestnem prometu temelji na tem in se bo
najprej oprla na cilje trajnostne prometne politike Evropske unije (Plevnik in ost., 2008, str.
5).
2.4.2

Slovenska prometna politika

Državni zbor je leta 2006 sprejel Resolucijo o prometni politiki Republike Slovenije. Vizija
resolucije je s prometno politiko odgovarjati na izzive in omogočiti usklajeno in ustvarjalno
delovanje različnih prometnih sistemov. Dokument opredeljuje izhodišča, cilje, ukrepe za
doseganje ciljev in ključne nosilce prometne politike (Slovenija na poti k trajnostnemu
prometu, 2007).
Temeljni cilji prometne politike so zagotavljanje zadovoljive mobilnosti, učinkovita oskrba
gospodarstva, racionalna uporaba prometne infrastrukture, varnost in učinkovitost prometnega
sistema, varovanje naravnega in kulturnega okolja, smotrna raba javnih financ, zviševanje
dodane vrednosti storitev in zaposlovanje v prometnih dejavnostih (Focus, 2010).
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Slovenska mesta so med najbolj onesnaženimi v Evropski uniji. Prvi opomin Evropske
komisije je Slovenija dobila že leta 2007. Minili sta dve leti in Slovenija je dobila drugi
opomin Evropske komisije, saj se v tem času stvari niso obrnile na bolje. Ker opomina nista
zalegla, je Evropska komisija vložila tožbo, ki lahko prinese visoke denarne kazni. Kajti po
pravilih Evropske unije je lahko v zraku le do 35 µg/m3 zraka nevarnih delcev (PM10).
Povprečne mesečne koncentracije prašnih delcev v Sloveniji pa so v povprečju dvakrat višje.
Na žalost slovenska politika na področju prometne politike v smeri trajnostnega razvoja za
enkrat ni naredila še nič konkretnega. V trenutnem mandatu prometnega ministra se kažejo
nekateri premiki na bolje (razvijanje železnic, trajnostno razporejanje sredstev), vendar se vse
odvija bistveno prepočasi. Vsa večja slovenska mesta bi morala imeti nujno uzakonjeno
prometno načrtovanje, ki bi bilo integrirano z državno prometno politiko. Prav tako bi morala
biti prometna politika usklajena z vsemi resorji in morala bi odražati potrebe celotne družbe
(Ogrin, 2010b).
Glede na tuje izkušnje je lahko vloga države na področju trajnostnega urejanja mestnega
prometa v oblikovanju državne vizije razvoja trajnostnega mestnega prometa, ki je skladna z
drugimi državnimi strategijami. Vloga države je lahko prav tako v vzpostavitvi okvirjev za
delovanje in promocijo mestnih prometnih strategij (TMPN). Država lahko pogojuje
pridobivanje državnih sredstev z obstojem TMPN na lokalni ravni ter s privolitvijo mesta k
spremljanju njegovega uvajanja in izvajanja. Država lahko vzpostavi državne sklade za
(so)financiranje mestnih prometnih strategij ter izboljšanje informiranja mest o možnostih
pridobivanja sredstev v Evropski uniji (Plevnik in ost., 2008, str. 1).
Če primerjamo usmeritev politik mobilnosti Evropske unije in Slovenije je mogoče ugotoviti,
da politika Evropske unije bolje odseva načela, ki naj bi jih spoštovala trajnostna mobilnost.
Podrobnejši pregled obeh politik pa jasno pokaže, da je slovenska resolucija še vedno preveč
usmerjena v razvoj in spodbujanje cestnega prometa. Poleg tega tako cilji resolucije kot tudi
podrobnejši ukrepi, ki jih za doseganje ciljev predstavlja resolucija, niso definirani dovolj
kakovostno. Resolucija namreč ne navaja, kako bo izvedba ukrepov dosežena ter s katerimi
kazalci se bo spremljala učinkovitost in uspešnost izvajanja ukrepov (Focus, 2010).
2.4.3

Politični okvirji TMPN

Januarja 2006 je Evropska komisija sprejela Tematsko strategijo o urbanem okolju – politični
mejnik na poti k izboljšanju trajnostnega urbanega razvoja v Evropi. Glavni cilj strategije je
spodbujanje dveh med seboj povezanih področij lokalne politike (dokument vsebuje tudi
konkretne smernice): okoljskega upravljanja in TMPN. Navaja tudi niz podpornih ukrepov
Evropske unije, vključno z izmenjavami dobrih praks, razširjanjem informacij,
usposabljanjem za in financiranjem aktivnosti znotraj lokalnih programov (Wolfram &
Bührmann, 2007, str. 15).
Resolucija Evropskega parlamenta o tematski strategiji Evropske komisije podpira cilje in
razumevanje TMPN kot orodja za izboljšanje urbanega okolja. Podobno priporoča
prenovljena Strategija trajnostnega razvoja Evropske unije, ki jo je sprejel Svet Evropske
unije (lokalne oblasti naj skladno s Tematsko strategijo urbanega razvoja oblikujejo in
začnejo izvajati TMPN) (Wolfram & Bührmann, 2007, str. 15).
Tematska strategija o urbanem okolju je pomembno sredstvo za doseganje političnih ciljev
Evropske unije, med katerimi je tudi zaveza Evropske unije o vsaj 20% zmanjšanju izpustov
toplogrednih plinov do leta 2020 (glede na ravni iz leta 1990), kot je bilo dogovorjeno v
sklepih Evropskega sveta marca 2007. Za dosego tega cilja bo potrebnih več trajnostnih
prometnih rešitev (Wolfram & Bührmann, 2007, str. 15).

Špela Ožir; Trajnostni mestni prometni načrt za mesto Celje

20

Filozofska fakulteta

Oddelek za geografijo

Strategija poudarja, da TMPN predstavlja ključni odgovor politike na trenutne težave na
področju urbanega prometa in mobilnosti, prav tako pa zagotavlja ustrezno ogrodje za
uskladitev z vrsto direktiv Evropske unije iz zadnjih desetih let, ki se nanašajo na različne
vidike urbanističnega načrtovanja in ravnanja z okoljem (Wolfram & Bührmann, 2007, str.
15).
Direktive, s katerimi se TMPN usklajuje:
• Direktive o kakovosti zraka (1996 – 2004): določajo mejne vrednosti vrste onesnaževal, ki
jih je treba doseči do leta 2010;
• Direktivi PVO*1 in SPVO*2 (1997, 2001): zahtevata okoljsko presojo in javni posvet o
določenih načrtih, programih in projektih;
• Direktiva o hrupu (2002): ureja oceno in upravljanje s hrupom v okolju ter določa mejne
vrednosti za emisije hrupa letal, cestnega prometa in železnic;
• Direktiva o biogorivih (2003): povečanje tržnega deleža biogoriv v državah članicah
Evopske unije na 5.75 % do leta 2010;
• Direktiva o okoljskih informacijah (2003): zahteva prost dostop javnosti do okoljskih
informacij;
• Direktive o izvajanju javnih naročil (1997, 2001): določajo postopke za dodeljevanje
javnih naročil (Wolfram & Bührmann, 2007, str. 15).
*1
PVO: presoja vplivov na okolje
*2
SPVO: strateška presoja vplivov na okolje
Čeprav nekatere usmeritvene pobude evropske politike na področju urbanih vprašanj še vedno
ocenjujejo za kršitev načela subsidiarnosti, je resnica drugačna. Naslavljanje vprašanja
oblikovanja in izvajanja lokalne politike skozi TMPN na evropski ravni odgovarja na perečo
potrebo po skupnih standardih kakovosti v boju s problemi na področju urbanega prometa in
mobilnosti, ki vplivajo na mesta širom Evrope (Wolfram & Bührmann, 2007, str. 15).
Nekatere države Evropske unije (Velika Britanija, Francija in Italija) imajo pripravo mestnih
prometnih strategij že formalno predpisano na državni ravni (Plevnik in ost, 2008, str. 7).
V Franciji, Veliki Britaniji in Italiji poznajo tri različne pristope k izvajanju TMPN ob
podpori državne zakonodaje. Čeprav se države razlikujejo glede izbire sredstev in dajanja
poudarkov določenim temam, so uspeli zagotoviti standarde kakovosti in novo strateško
usmeritev na področju načrtovanja prometa (Wolfram & Bührmann, 2007, str. 15; Plevnik in
ost., 2008, str. 7). V nadaljevanju je predstavljena organizacija in pristop k izvajanju TMPN v
teh treh državah, čeprav se je tudi veliko drugih mest po Evropi prostovoljno odločilo, da
bodo začela z izvajanjem TMPN oziroma vsaj njegovih bistvenih načel na podlagi
prostovoljne zaveze (Wolfram & Bührmann, 2007, str. 16 ).
• Francija – Plan de Déplacements Urbains (PDU)
Temelji za francosko pravno ureditev na področju TMPN so bili ustvarjeni že z državnim
zakonom iz začetka leta 1980, ki je lokalne oblasti zavezoval k pripravi PDU. Leta 1996 in
2000 so podrobneje opredelili značilnosti in postopek oblikovanja načrtov ter uvedli koncept
trajnostnega razvoja, kot tudi okrepili povezovanje med posameznimi sektorji – še zlasti s
prostorskim načrtovanjem. Sočasno s tem je PDU postal obvezujoč za vseh 72 območij
načrtovanja prometa, v katerih živi skupno več kot 100.000 prebivalcev, kar je enako 58
mestnim aglomeracijam. Lokalne oblasti, ki so odgovorne za pripravo in financiranje PDU, so
mestne uprave JPP (AOTU), ki spodbujajo prostovoljno sodelovanje med sosednjimi
občinami. Vse do leta 2003 so finančne spodbude za pripravo PDU ter investicije v JPP
(predvsem tramvaj in mestno železnico) prihajale tudi s strani države. Trenutno pri
financiranju projektov sodelujejo pokrajine in departmaji, medtem ko so v investicije
povezane z JPP občasno vključena tudi sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
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Od prve generacije PDU, ki so bili pripravljeni do leta 2001, jih je trenutno večina v postopku
ocenjevanja, ki je predpisano po obdobju petih let. V tem času je PDU postal zanesljivo
orodje lokalnega načrtovanja, ki je preusmeril pozornost od prevoza k mobilnosti. Okrepil je
razumevanje medsektorskega vpliva prometa ter utrdil dialog med deležniki in prebivalci
urbanih območij kot stalno prakso (Wolfram & Bührmann, 2007, str. 15).
• Velika Britanija – Local Transport Plans (LTP)
V Veliki Britaniji je trenutno veljaven pristop k načrtovanju lokalnih prometnih načrtov
(LTP) določila vlada v letih 1998 in 2000. Z omenjeno uredbo so še posebej izpostavili
medsektorsko usklajevanje, učinkovito reševanje prometnih problemov in strateško podprto
uresničevanje LTP v okviru ciljev državne politike. Zahteve po oblikovanju LTP so
naslovljene na celotno državo in temeljijo na obstoječi upravni zgradbi. Lokalne oblasti, ki so
odgovorne za njihovo izdelavo, so torej okrajni sveti (Country Councils) in upravne enote
(Unitary Authorities), ki jih na območjih intenzivne delovne migracije spodbujajo k
sodelovanju pri izdelavi skupnih LTP. V šestih največjih urbanih združbah poleg Londona
odgovornost za to nosi uprava za potniški promet (Passenger Transport Authority) skupaj z
relevantnimi upravnimi enotami (Wolfram & Bührmann, 2007, str. 15).
Z uvedbo LTP so se državna finančna sredstva za lokalno prometno infrastrukturo več kot
podvojila. Dodatna sredstva so bila pomembna spodbuda, da so lokalne oblasti sledile
predpisom za pripravo in izvedbo LTP. Višina letnih prispevkov vlade se določi na podlagi
letnih poročil o napredku in neodvisne revizije. Če je posamezna uprava v določenem letu
dobro poslovala, ji v naslednjem letu dodelijo več sredstev. Poleg tega se za izvajanje večjih
nalog znotraj LTP (nad 5 milijoni funtov) sredstva dodeljuje preko postopka za oddajo javnih
naročil. V Veliki Britaniji trenutno nastaja druga generacija LTP. Izkušnje s prvo generacijo
so narekovale določene spremembe v pristopu, glavna načela in usmeritve pa so se izkazali za
pravilne in so dobili podporo javnosti (Wolfram & Bührmann, 2007, str. 16).
• Italija – PUT (Piano Urbano del Traffico), PUM (Piano Urbano della Mobilità), PQA
Obstoječi sistem mestnega prometnega planiranja v Italiji sestavljajo trije obvezni dokumenti,
in sicer PUT (Piano Urbano del Traffico), PUM (Piano Urbano della Mobilità) in PQA kot
specifičen načrt reševanja problemov kakovosti zraka in okolja (Plevnik in ost, 2008, str. 7).
PUT (Piano Urbano del Traffico), ki predstavlja kratkoročni prometno-planski dokument, ki
se revidira vsaki dve leti in se nanaša le na izboljšanje obstoječih ureditev, brez
infrastrukturnih sprememb ali vplivov na ravnanje ljudi. Temelji na direktivi iz leta 1996, ki
zahteva obvezno pripravo PUT za vsa mesta z več kot 30.000 prebivalci s ciljem
reorganizacije prometa (Plevnik in ost, 2008, str. 7).
PUM (Piano Urbano della Mobilità) je dolgoročnejši dokument, ki je še v pripravi. Zakon in
metodologija za pripravo in izgled tega dokumenta sta bila sprejeta leta 2000. Zakon določa,
da je priprava PUM obvezna za vsa pozidana območja z več kot 100.000 prebivalci,
odgovornost zanje pa prelaga na največja mesta v aglomeracijah. PUM predstavlja dolgoročni
dokument za 10-letno plansko obdobje z revizijo na vsaki dve leti. Nanaša se na prometno
infrastrukturo in ravnanje prebivalcev ter predpisuje instrumentalni okvir, zato bolj ustreza
ideji TMPN. Ker je zakonodaja še v pripravi, vlada še ni zagotovila finančnih sredstev za
pripravo strategije, zato še ni obvezna (Plevnik in ost, 2008, str. 7).
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3 TRAJNOSTNI MESTNI PROMETNI NAČRT CELJA
Vsakdanje prometne konfliktne situacije in problemi so povod za iskanje ustreznejših rešitev
na področju prometa v mestu Celje. Trenutno prometno stanje pretežno favorizira
avtomobilski promet. Problemi se kažejo zlasti v osrednjem delu mesta, kjer prihaja do
koncentracije vseh udeležencev v prometu in posledično povzroča težave pri mirujočem
prometu, dostopnosti nekaterih skupin udeležencev, pogojih kolesarjev in pešcev. Vzroki za
nastanek obstoječe prometne slike in dejstva, ki nakazujejo pesimistične napovedi za v
bodoče, bodo prikazana v nadaljevanju v podrobnejši analizi.
V diplomski nalogi sem se tako odločila pripraviti načrt, kako v bližnji prihodnosti zagotoviti
integriran in visoko kakovosten lokalni prometni sistem, ki bo v prvi vrsti zadovoljeval
potrebe prebivalstva in gospodarstva v Mestni občini Celje ter obiskovalcev tega območja. Po
drugi strani pa bi se lahko mesto vključilo v poenoteno okoljsko in prometno evropsko
politiko. Trajnostni mestni prometni načrt mesta Celje predstavlja koncept, ki ga podpira
Evropska unija in vsebuje vse potrebne elemente za trajnostno naravnan mestni promet.
Za dosego konkretnejših rezultatov je potrebno, da trajnostni mestni prometni načrt deluje
tudi preko administrativnih meja (na širšem geografskem območju) ter s sodelovanjem vseh
sektorjev mestne politike.
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4 OPIS IN ANALIZA STANJA
4.1 Območje obravnave
Celje je upravno, administrativno, kulturno, izobraževalno, športno, sejemsko, trgovsko in
poslovno središče Savinjske regije. V Celju se nahajajo številne funkcije, ki mesto skladno s
terminologijo Strategije prostorskega razvoja Slovenije v okviru policentričnega urbanega
sistema in regionalnega prostorskega razvoja uvrščajo med središča nacionalnega pomena, ki
se razvija kot pomembno zaposlitveno, proizvodno, storitveno središče in kot pomembno
regionalno prometno vozlišče. Hkrati Celje z vlaganji v infrastrukturo, znanje in okolje
postaja v zadnjih letih vse bolj privlačno tudi za obiskovalce. Mestno jedro ima tako v
upravnem, administrativnem, kulturnem in tudi turističnem smislu pomembno vlogo (Mestna
občina Celje, 2010; Vovk Korže & Sajovic, 2009a, str. 14).
Občina Celje obsega 94,9 km2 površine in ima 48.783 prebivalcev (prva polovica leta 2010) v
39 naseljih in je ena izmed enajstih mestnih občin v Sloveniji. Na severu meji na občini
Dobrna in Vojnik, na zahodu na občino Žalec, na jugu na občino Laško, na vzhodu na občino
Šentjur in na jugovzhodu na občino Štore. Od leta 1998 je razdeljena na 9 krajevnih skupnosti
in 10 mestnih četrti. Krajevne skupnosti so Aljažev hrib, Ljubečna, Medlog, Ostrožno, Pod
Gradom, Škofja vas, Šmartno v Rožni dolini, Trnovlje in Teharje. Mestne četrti pa so Center,
Dečkovo naselje, Nova vas, Dolgo polje, Gaberje, Hudinja, Savinja, Lava, Karel Destovnik
Kajuh in Slavko Šlander (Mestna občina Celje, 2010).
Karta 1: Pregledna karta MOC z njenimi naselji

Vir: GURS, 2010
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Občina Celje leži na skrajnem vzhodnem obrobju pretežno prodnate Savinjske ravni, ki je z
vseh strani obdana z višjim hribovjem. Južna meja občine poteka po severnem obrobju
Posavskega hribovja, ob katerega je prislonjeno tudi mesto Celje. Prične se na obrobju
Malega Slomnika, od koder se preko Malskega grabna spusti do Savinje, jo prečka in gre proti
Tolstemu vrhu – najvišjemu vrhu v občini (834 m). Na poti proti severu meja zaobjame Goli
vrh in nato teče vzhodno mimo Štor in Teharij, po porečju Dobja skoraj po robu Ložniškega
gričevja vse do Vojnika. Od tu se usmeri proti severozahodu, prečka Hudinjo in teče
vzporedno z vodotokom vse do Hudinjskega gričevja, kjer se dolina odpre proti zahodu. Meja
se na severu zaključi pri Zavrhu pri Galiciji, od koder poteka skoraj v ravni črti mimo Levca
proti jugu (Vovk Korže & Sajovic, 2009a, str. 7).
Območje obravnave v diplomski nalogi oziroma TMPN je omejeno predvsem na osrednji del
Mestne občine Celje, to je samo naselje Celje oziroma mestno središče. To ne pomeni, da je v
praksi dovolj, če vpeljemo trajnostne pristope le na območju mest, na njihova širša zaledja pa
pozabimo. Za dosego konkretnejših oziroma celovitejših rešitev in izboljšav na področju
trajnostnega prometa se mora trajnostno razvijati celotna regija in ne samo mesto.

4.2 Dejavniki razvoja in stanja prometa v Mestni občini Celje
Na lastnosti prometa in njegove vplive na okolje v določeni regiji vplivajo geografski
dejavniki, tako fizični kakor tudi družbeni. Celje ima precej ugodne dejavnike za razvoj
prometa in nekoliko manj pri nevtraliziranju njegovih negativnih posledic v okolju (izpusti).
4.2.1

Fizično-geografski dejavniki

Predalpska Celjska kotlina ima strateško lego v Sloveniji. Leži na meji med slovenskim
subalpskim in subpanonskim delom. V reliefu občine Celje prevladujejo ravnine (75 %).
Hribovje in gričevje prevladujeta le na jugu in deloma na vzhodu. Dno je rahlo razgibano in
na določenih mestih v neposredni bližini Savinje členjeno s terasami. Površje se postopoma
znižuje od severozahoda proti jugovzhodu. Pretežni del občine je v višinskem pasu med 200
in 300 m nadmorske višine, le manjši del v okolici Grajskega hriba in Slomnika pa tudi v
višinskem pasu 300 do 400 m in več. Majhne višinske razlike med posameznimi območji
prispevajo k blagim, komaj opaznim nagibom okoliškega površja – največji nakloni ne
presegajo 12,5 % (Vovk Korže & Sajovic, 2009a, str. 7; Slovenija : pokrajine in ljudje, 2001,
str. 167). Vse to pomeni, da ima Celje ugodno lego za razvoj številnih razvejanih kolesarskih
poti, tako v mestu samem, kakor tudi s sosednjimi naselji.
V podnebnih značilnostih se kaže izrazit prehod med alpskimi, celinskimi in sredozemskimi
vremenskimi vplivi. Povprečna letna temperatura v obdobju med 1980 in 2007 je bila 9,9 °C.
Povprečna letna višina padavin v obdobju med 1980 in 2007 je bila 1194 mm (ARSO, 2010).
Podnebne značilnosti v Celju so torej precej ugodnejše kot v nekaterih državah, ki imajo
bistveno večji delež kolesarjenja6, kot je v Sloveniji, zato ne smejo predstavljati ovire pri
njegovem razvoju.
Za zimsko obdobje je značilen temperaturni obrat, saj se hladen zrak iz okoliškega gričevja
(Ložniško, Hudinjsko in Voglajnsko gričevje) in hribovja (Posavsko hribovje) spusti v
Celjsko kotlino. Celjska kotlina je med manj prevetrenimi, zatišnimi območji v Sloveniji, saj
skoraj polovica celotnih meritev kaže na brezvetrje (Vovk Korže & Sajovic, 2009a, str. 7).
Neugodno je, da so mirni dnevi pogostejši v zimski polovici leta, ko so izpusti največji, saj se
prometnemu onesnaževanju pridružijo izpusti iz kurišč.
6

Deleži kolesarjenja v nekaterih zahodnoevropskih državah so prikazani v grafu v poglavju 4.4.3 Kolesarski
promet.
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Družbeno-geografski dejavniki

Poleg fizično-geografskih dejavnikov na prometno stanje in posledice v občini Celje vplivajo
tudi družbeno-geografski. Največji vpliv imata prebivalstvo in gospodarstvo, ki s svojimi
lastnostmi vplivata na oblikovanje prometne situacije. Za nekatere starejše statistične podatke,
pridobljene iz Popisa 2002, se predpostavlja, da se v primerjavi z novejšimi podatki ne bi bistveno
razlikovali.
• Prebivalstvo
V Mestni občini Celje je bilo v prvi polovici letošnjega leta 48.783 prebivalcev. V sredini tega
desetletja je bilo zaznati rahel trend naraščanja prebivalstva. Zadnja tri leta pa ni mogoče
opaziti jasnega trenda. Vseskozi se število prebivalcev v Mestni občini Celje giblje okrog
49.000 (SURS, 2010).
Graf 1: Gibanje števila prebivalcev v MOC v letih 2003–2010

Vir: SURS, 2010

Število prebivalcev je v Mestni občini Celju v obdobju 1997–2004 upadlo, saj je bil prirastek
v tem obdobju negativen. Najnižji naravni prirastek je bil v letih 2002, 2003 in 2004. Z letom
2005 je vrednost negativnega naravnega prirastka začela počasi upadati in tako je v letu 2007
prvič v Mestni občini Celje po dolgem časovnem obdobju ponovno zaznati pozitivni naravni
prirastek, ta je bil + 0,5, leto kasneje pa kar + 1,8 (SURS, 2010).
Graf 2: Naravni prirastek na 1000 prebivalcev v MOC

Vir: SURS, 2010
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Starostna piramida prebivalstva Mestne občine Celje za leto 2002 nam prikazuje, da se tudi
Celju ne bo moč izogniti problemu staranja prebivalstva. Delež starejših od 65 let se bo v
prihodnosti vztrajno povečeval. S staranjem ljudi se spreminja tudi uporaba prevoznih
sredstev. Za to kategorijo prebivalstva bo v prihodnosti nujno potrebno zagotoviti ustrezno
raven mobilnosti in dostopnosti. Čedalje več je potrebnega javnega prevoza, prilagojenega za
uporabo starejših in večja frekvenca avtobusnih prog okrog zdravstvenih ustanov z urejenimi
sedišči na postajah. Prav tako so še bolj potrebne dobro urejene in relativno »varne« (brez
robnikov, neprekinjene, dobro vidne) kolesarske poti.
Graf 3: Starostna piramida prebivalcev MOC za leto 2002

Vir: SURS, 2010

Dejstvo je, da z leti mobilnost ljudi narašča, po 65. letu starosti pa prične padati. Odvisna je
tudi od statusa delovne aktivnosti, saj največ potovanj opravijo delovno aktivni, najmanj pa
nezaposleni. Šolarji so glede potovanj nekje vmes (Stropnik, 2010, str. 27). Te značilnosti so
splošne in tako veljajo tudi za območje Mestne občine Celje.
Preglednica 1: Prebivalstvo po izbranih starostnih skupinah za prvo polovico leta 2010

Starost
Ženske
Moški
Skupaj

0
244
253
497

1–5
1.128
1.116
2.244

6–14
1.735
1.857
3.592

15–18
918
942
1.860

19–26
2.138
2.563
4.701

15–49
11.225
12.441
23.666

15–59
14.906
16.212
31.118

15–64
16.355
17.490
33.845

65 +
5.211
3.394
8.605

Vir: SURS, 2010

Mestna občina Celje spada med občine z izrazitimi dnevnimi migracijami, saj je mesto Celje
regijsko središče, ki nudi delovna mesta prebivalcem okoliških manjših občin. Celje spada v
skupino slovenskih mest, ki imajo najvišje indekse dnevnih migracij7. V Mestni občini Celje
je tako kar precej več delovnih mest, kot imajo zaposlenih in samozaposlenih prebivalcev
(SURS, 2010). Graf 4 prikazuje razmerje oziroma število dnevnih migracij iz oziroma v
Mestno občino Celje.
7

Indeks dnevnih migracij je razmerje med številom delovnih mest in številom zaposlenega prebivalstva v
posamezni občini.

Špela Ožir; Trajnostni mestni prometni načrt za mesto Celje

27

Filozofska fakulteta

Oddelek za geografijo

Graf 4: Dnevne migracije iz oziroma v MOC

Vir: SURS, 2010

V Mestni občini Celje je zaposlenih 31.695 ljudi. Od tega jih je dobra polovica (17.447)
prebivalcev okoliških občin. Največ jih prihaja na delo iz sosednji občin (graf 5) Šentjur
(2.577), Žalec (1.983), Vojnik (1.647) in Laško (1.298) (SURS, 2010). Dnevne delovne
migracije tako povzročajo povečan promet v času jutranjih in popoldanskih konic. Povzročajo
pa tudi večjo obremenjenost cestnih povezav na omenjenih relacijah.
Graf 5: Število dnevnih delovnih migrantov iz okoliških občin v MOC za leto 2008

Vir: SURS, 2010

Določen delež prebivalcev Mestne občine Celje pa na delo odhaja v druge občine. V
spodnjem grafu 6 so prikazane vse slovenske občine, v katerih je zaposlenih vsaj 100 občanov
Celja in pomenijo ciljne točke njihovih dnevnih delovnih migracij. Skupno je v drugih
občinah zaposlenih 6.712 Celjanov (od 20.960 delovno aktivnih) (SURS, 2010).
Graf 6: Število dnevnih delovnih migrantov iz MOC v druge slovenske občine za leto 2008

Vir: SURS, 2010
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Potovanja na delo predstavljajo znaten delež vseh dnevno opravljenih potovanj in se pretežno
opravljajo z avtomobilom. Tako se kar 71 % prebivalcev Mestne občine Celje na delo
odpravlja z avtomobilom, od tega 64 % kot vozniki avtomobila in 7 % kot sopotniki. Pri
dnevnih potovanjih na delo se jih za javni potniški promet odloča najmanj, in sicer 4 % za
avtobus in le 1 % za vlak. 23 % pa se jih na delo odpravlja peš ali pa s kolesom (SURS,
2010).
Graf 7: Delovno aktivno prebivalstvo MOC po načinu potovanja na delo leta 2002

Vir: SURS, 2010

Potovanja na delo in v šolo predstavljajo kategorijo potovanj, ki se izvaja najbolj redno in
pogosto. Delovno aktivni prebivalci Mestne občine Celje opravijo vsak dan približno 90 %
potovanj na delo. Drugi deleži so znatno manjši – pogostnost potovanj na delo prikazuje
naslednji graf 8 (SURS, 2010). Delež dnevnih potovanj na delo (ob vedenju, da se njihov
največji del opravlja z osebnimi avtomobili ter da so ta potovanja skoncentrirana na čas
jutranje in popoldanske prometne konice) daje jasen signal, da je potrebno ukrepe trajnostne
mobilnosti usmeriti predvsem na delovno aktivno prebivalstvo, ki na delo prihaja z osebnim
avtomobilom.
Graf 8: Delovno aktivno prebivalstvo MOC po pogostosti potovanj na delo leta 2002

Vir: SURS, 2010

Špela Ožir; Trajnostni mestni prometni načrt za mesto Celje

29

Filozofska fakulteta

Oddelek za geografijo

Analiza podatkov kaže, da 60 % vseh delovno aktivnih prebivalcev Mestne občine Celje
porabi za pot na delo 15 minut ali manj, 30 % pa manj kot 30 minut, a več kot 15 minut.
Kljub temu jih za pot uporablja osebni avtomobil kar 64 % oziroma 71 % ob upoštevanju
sopotnikov (SURS, 2010). Ob dejstvu, da so potovalne hitrosti v času prometnih konic (ko
ljudje običajno potujejo na delo ali iz njega) bistveno nižje kot sicer, lahko sklepamo, da
večina delovno aktivnih prebivalcev ne živi daleč od svojega delovnega mesta.
Graf 9: Delovno aktivno prebivalstvo MOC po porabljenem času za pot na delo leta 2002

Vir: SURS, 2010

Večina učencev, dijakov in študentov s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje se
izobražuje v občini prebivališča (pri študentih je odstotek nižji) (SURS, 2010). Na osnovi tega
je moč trditi, da bi se z ustreznimi ukrepi trajnostne mobilnosti (povečana prometna varnost,
sklenjenost kolesarskega omrežja) deleži trajnostnih oblik prevoza v šolo (peš, kolo, motorno
kolo, avtobus, vlak) lahko še povečali. Čeprav je delež trajnostnih oblik mobilnosti v
primerjavi z zaposlenimi ugodnejši.
Graf 10: Izbor prometnega sredstva za potovanje v/iz šole v MOC leta 2002

Vir: SURS, 2010
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Graf 11: Število šolajočega prebivalstva v MOC s prebivališčem v drugi občini leta 2002

Vir: SURS, 2010

• Gospodarstvo
V Mestni občini Celje je bilo leta 2007 registriranih 1.481 gospodarskih družb, v katerih je
bilo zaposlenih 19.845 oseb. V primerjavi z letom 2004 je bilo torej v letu 2007 registriranih
265 več gospodarskih družb, kar pomeni 21 % več (SURS, 2010).
Preglednica 2: Število gospodarskih družb (podjetij) v MOC v obdobju 2003–2007
Leto
2003
2004
2005
2006
Število gospodarskih
1.146
1.216
1.243
1.315
družb
Vir: SURS, 2010

2007

1.481

V Mestni občini Celje prevladujejo storitvene dejavnosti, saj ima kar 30,1 % gospodarskih
družb registrirano trgovsko dejavnost, 29,2 % finančne in poslovne storitve, 10,9 %
gradbeništvo. Le 12,4 % gospodarskih družb se ukvarja s predelovalno dejavnostjo. Delež
predelovalne dejavnosti se je v primerjavi z letom 2004 znižal za 1,3 %. Delež gospodarskih
družb na področju gradbeništva pa se je v primerjavi z letom 2003 povečal za 2 % (SURS,
2010). Za trgovsko dejavnostjo stoji redna dostava in odprava blaga, prometno
obremenjevanje okolja pa se poveča še s strankami v maloprodaji (kupci v trgovinah). Prav
tako spremlja gradbeništvo močna oskrbovalna dejavnost, ki s svojimi tovornimi vozili
pomeni še dodaten pritisk na okolje. Glede na to, da sta trgovska dejavnost in gradbeništvo v
Mestni občini Celje precej razširjeni dejavnosti, lahko sklepamo, da je pritisk prometnega
onesnaževanja še dodatno okrepljen.
Kljub manjšemu deležu gospodarskih družb s predelovalno dejavnostjo (12,4 %) predstavljajo
ta podjetja še vedno enega izmed največjih deležev zaposlenih, in sicer je bilo v letu 2007 kar
27,7 % zaposlenih v podjetjih s predelovalno dejavnostjo. Nekoliko več, 31,3 % v trgovskih
podjetjih, medtem ko v gradbeništvu 15,6 % vseh zaposlenih v gospodarskih družbah. V
primerjavi z letom 2004 je bilo v letu 2007 v gospodarskih družbah zaposlenih 12 % več ljudi.
Povečanje števila zaposlenih je najbolj izrazito v trgovskih podjetjih (SURS, 2010).
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4.3 Stanje okolja v Mestni občini Celje
4.3.1

Kakovost zraka v Mestni občini Celje

Mestna občina Celje leži v Celjski kotlini, za katero je značilno, da prihaja v zimskem
obdobju do značilnega temperaturnega obrata, saj se hladen zrak iz okoliškega gričevja in
hribovja spusti v Celjsko kotlino. Celjska kotlina je med manj prevetrenimi, zatišnimi
območji v Sloveniji, saj skoraj polovica celotnih meritev kaže na brezvetrje. Neugodno je, da
so mirni dnevi pogostejši v zimski polovici leta, ko so izpusti največji. Temperaturni obrat
pomembno stopnjuje onesnaženost zraka v Celjski kotlini. Prav tako se nad mestom tvori še
toplotni otok, ki povzroča kroženje zraka in s tem tudi prenos onesnaževal znotraj
temperaturnega obrata (Vovk Korže & Sajovic, 2009a, str. 39; Ekorg, 2010).
Izpusti v ozračju zaradi različnih aktivnosti človeka lahko povzročajo različne obremenitve
okolja, kot so: zakisanje tal, slabšanje kakovosti zraka, ogrevanje ozračja/klimatske
spremembe, poškodbe na zgradbah, vplivi na zdravje (Vovk Korže & Sajovic, 2009a, str. 39).
Na osnovi zbranih podatkov lahko ugotovimo, da so najpomembnejši viri onesnaževanja
zraka v Celju promet, industrija in kotlovnice (Vovk Korže & Sajovic, 2009a, str. 39).
Po drugi strani pa promet, posebno cestni, vse manj onesnažuje zrak zaradi vse ostrejših
emisijskih standardov in tehnoloških izboljšav različnih prevoznih sredstev. Kljub temu je
kakovost zraka v mestih še vedno nad mejnimi vrednostmi, ki jih določajo evropski predpisi.
Razlog za neuspeh tehnoloških ukrepov je hitra rast cestnega prometa, ki izničuje koristi
zmanjševanja izpustov s tehnološkimi izboljšavami in kakovostnejšim gorivom. Vzrok tega je
predvsem cestni promet in njegov prispevek k onesnaženju, zlasti z dušikovim dioksidom
(NO2), delci (PM10) in ozonom (O3) (ARSO, 2010).
Spremljanje onesnaženosti zraka poteka v Celju delno v okviru državne merilne mreže na
merilni postaji Celje – Bolnišnica in delno v okviru občinske merilne mreže Celje – Ipavčeva
ulica. V letih 2008 in 2009 financiranje meritev na lokalni merilni mreži ni bilo urejeno, zato
podatkov za žveplov dioksid (SO2), dušikov dioksid (NO2), delcev (PM10), ogljikov monoksid
(CO) ni. Zadnji podatki so za leto 2007. V okviru državne merilne mreže se merijo
onesnaževala v zraku žveplov dioksid (SO2), dušikov dioksid (NO2), ogljikov monoksid
(CO), delci (PM10) in ozon (O3). Pregled stanja zraka v nadaljevanju je torej izdelan na
podlagi podatkov državne merilne mreže, in sicer za leto 2009 in za nekatera onesnaževala
tudi za večji del leta 2010.
• Žveplov dioksid8 (SO2)
Koncentracije žveplovega dioksida v zraku v Mestni občini Celje so bile v letu 2009 nizke in
niso presegle mejne letne vrednosti 20 µg/m3. Prav tako ni bila presežena mejna dnevna
vrednost 125 µg/m3, niti meja urna vrednost 350 µg/m3 žveplovega dioksida. Glavna vira
onesnaževanja zraka z žveplovim dioksidom sta industrija in kotlovnice. Vsaka od obeh
skupin prispeva 50 % skupnih izpustov. Promet v zadnjem času ne predstavlja večjega
onesnaževalca z žveplovim dioksidom, zaradi izboljšanja goriv (ARSO, 2010).

8

Žveplov dioksid je težak brezbarvni plin z močnim vonjem. Nastane kot posledica izgorevanja fosilnih goriv
(premog in ogljikovodiki). Promet predstavlja približno 5 % vseh emisij žveplovega dioksida, saj se je v
zadnjem času z izboljšavami goriv doseglo občutno zmanjšanje (OECD, 2008).

Špela Ožir; Trajnostni mestni prometni načrt za mesto Celje

32

Filozofska fakulteta

3
3
6
Vir: ARSO, 2010

December

5

November

Maj

5

Oktober

April

4

September

Marec

6

Avgust

Februar

11

Julij

Januar

2009

Junij

Preglednica 3: Povprečna letna in mesečne koncentracije SO2 v MOC v letu 2009
SO2

Celje

µg/m3

Oddelek za geografijo

Cp*1

2

4

8

7

5

Mv*2

20

*1 Cp = povprečna letna koncentracija
*2 Mv = mejna vrednost

• Dušikov oksid9 (NOx)
Cestni promet prispeva daleč največji delež izpustov dušikovih oksidov (skoraj 80 %).
Preostanek izpustov prispevata še industrija s tehnološkimi postopki in kotlovnice, vsaka od
obeh skupin po 10 %. Povprečna letna vrednost dušikovega dioksida v Celju je v letu 2009
znašala 22 µg/m3 in ni presegla mejne letne vrednosti (42 µg/m3). Prav tako niso bile
presežene mejne urne vrednosti (200 µg/m3) (ARSO, 2010).
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Preglednica 4: Povprečna letna in mesečne koncentracije NO2 v MOC v letu 2009
NO2

Celje

Cp*1

24

29

34

22

Mv*2

42

*1 Cp = povprečna letna koncentracija
*2 Mv = mejna vrednost

• Prašni delci10 (PM10)
Izmerjena letna vrednost delcev PM10 v zraku v letu 2007 je bila na merilnem mestu Celje –
Ipavčeva 41 µg PM10/m3 zraka in je presegla mejno letno vrednost 40 µg PM10/m3. Na
merilnem mestu Celje – Bolnišnica letne vrednosti niso bile presežene. V letu 2007 so bile
presežene mejne dnevne koncentracije, in sicer na merilnem mestu Bolnica Celje 51-krat ter
na merilnem mestu Ipavčeva ulica pa 67-krat (dopustno je 35-krat) (Vovk Korže & Sajovic,
2009a, str. 63).
Letne vrednosti prašnih delcev PM10 v zraku so bile presežene v letu 2003 in 2005 na
merilnem mestu Celje – Bolnišnica Celje (dovoljena letna vrednost je bila 40 µg/m3). Na
merilnem mestu Celje – Ipavčeva pa so bile presežene letne vrednosti v letu 2003, 2005, 2006
in 2007. Mejna dnevna vrednost, 50 µg PM10/m3 zraka je bila največkrat presežena v letu
2003, in sicer kar 103-krat. Predpisane mejne letne vrednosti PM10 se od leta 2002 postopoma
znižujejo (Vovk Korže & Sajovic, 2009a, str. 63).

9

Dušikov dioksid (NO2) je plin rjave barve in brez vonja. NO2 je strupen, učinek na žive organizme je odvisen
od koncentracije. Ko se sproščajo iz motorja z notranjim izgorevanjem, zaradi visoke koncentracije pogosto
postanejo strupeni. Povezani so z več globalnimi učinki, njihova koncentracija se je v zadnjih desetletjih vsako
leto zvišala za 0,2 % (OECD, 2008).
10
Prašni delci so različne snovi, premera manj kot 10 µm, ki jih najdemo v ozračju (dim, saje, prah). Nastajajo
zaradi nepopolnega izgorevanja fosilnih goriv (zlasti premoga) in zaradi trenja (zavore, kolesa). S seboj lahko
prenašajo tudi druge strupene snovi (npr. HC in VOC). Promet prispeva približno 25 % vseh izpustov, kjer so
glavni onesnaževalci dizelski motorji (OECD, 2008).
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V letu 2009 je bila mejna vrednost presežena 42-krat (dopustno je 35-krat) ter v letu 2010
(brez upoštevanja meseca decembra) 44-krat (ARSO, 2010). Iz preglednice 5 lahko
razberemo, da se koncentracije PM10 v zraku povišajo v zimskem obdobju. Povprečna
mesečna koncentracija prašnih delcev PM10 v Celju januarja je za Celje znašala 62 µg
PM10/m3 (z letom 2010 mejna vrednost samo 20 µg PM10/m3 zraka) (ARSO, 2010).
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Preglednica 5: Povprečna letna in mesečne koncentracije PM10 MOC v letu 2009
PM10

Celje

Cp*1

29

36

39

32

Št. dni
< 50
µg/m3
42*2

*1 Cp = povprečna letna koncentracija
*2 Dovoljeno število preseganj mejne dnevne vrednosti 50 µg/m3 je 35-krat v letu.

Tako kot v zadnjih nekaj letih je bil zrak tudi v letu 2010 v večini slovenskih mest
prekomerno onesnažen z delci PM10 (ARSO, 2010). Za primerjavo so podani rezultati meritev
prašnih delcev PM10 v nekaterih krajih po Sloveniji, kjer se izvajajo meritve. Iz preglednice 6
je razvidno, da je onesnaženost zraka s prašnimi delci problem večine slovenskih mest in da je
Celje uvrščeno v sredini lestvice.
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Preglednica 6: Preseganja 24-urne mejne vrednosti za PM10 v letu 2010
PM10

µg/m3

Skupno
število
preseganj*

0
0
0
0
5
1
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0
0
0
0
2
0
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0
0
0
0
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1
39
0
0
0
0
8
3
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0
0
0
0
7
2
51
Vir: ARSO, 2010
* 24-urna mejna koncentracija PM10 za varovanje ljudi 50µg/m3 je lahko presežena največ 35-krat v
koledarskem letu

• Ogljikov monoksid11 (CO)
V letu 2009 je bila onesnaženost zraka z ogljikovim monoksidom v Celju nizka. 8-urna mejna
koncentracija ni bila prekoračena. Najvišja maksimalna dnevna 8-urna koncentracija je
dosegla le 30 % mejne vrednosti 10 mg/m3, in sicer 3 mg/m3. Povprečne letne koncentracije
ogljikovega monoksida so bile v obdobju od 2003 do 2009 med 0,6 in 0,7 mg/m3 (ARSO,
2010).

11

Ogljikov monoksid (CO) je plin brez barve in vonja, nastane pa zaradi nepopolnega izgorevanja
ogljikovodikov. Promet ustvari od 70 do 90 % vseh emisij ogljikovega monoksida, zato ga običajno povezujemo
zgolj s prometnimi dejavnostmi (OECD, 2010). Je zelo strupen plin in največje koncentracije se pojavljajo v
bližini večjih prometnic, največkrat na urbanih območjih. Ker ogljikov monoksid kemično ni stabilen, ne
povzroča direktnih globalnih učinkov, posredno pa kot katalizator prispeva k nastanku učinka tople grede
(OECD, 2010).
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Preglednica 7: Povprečna letna in mesečne koncentracije CO v Celju v letu 2009
CO

Celje
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Cp*1
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-

*1 Cp = povprečna letna koncentracija
*2 Mv = mejna vrednost. Mejna letna vrednost ni določena.

• Ozon12 (O3)
Predpisi o ozonu v zunanjem zraku določajo za varovanje zdravja opozorilno in alarmno urno
koncentracijo ter ciljno vrednost najvišje 8-urne dnevne koncentracije. Za zaščito vegetacije
je določena mejna vrednost faktorja AOT40 za čas vegetacije, za zaščito materialov pa je
določena mejna letna vrednost (Vovk Korže & Sajovic, 2009a, str. 66).
V letu 2009 je bila povprečna letna vrednost ozona v zraku na merilnem mestu Celje –
Bolnišnica 39 µg/m3 in je bila tik pod dovoljeno mejno letno vrednost, ki znaša 40 µg/m3.
Število primerov s preseženo ciljno 8-urno vrednostjo je bilo 35. Zaradi vpliva sončnega
obsevanja in temperature zraka na kemijske reakcije, pri katerih se razvija ozon, so
koncentracije poleti precej višje kot pozimi. Prekoračitve opozorilne urne vrednosti se v nižje
ležečih krajih pojavljajo le poleti, večinoma od junija do avgusta, le redko pa v maju in
septembru – pač odvisno od vremena v posameznem letu. Koncentracija ozona v zraku je med
poletnimi meseci najvišja (ARSO, 2010).
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Preglednica 8: Povprečna letna in mesečne koncentracije O3 v Celju v letu 2009
O3

Celje
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40

*1 Cp = povprečna letna koncentracija
*2 Mv = mejna vrednost.

Primerjalno so podani rezultati meritev ozona (število preseganj dovoljene vrednosti ) v krajih
po Sloveniji. Iz preglednice 9 je razvidno, da je onesnaženost zraka z ozonom problem večine
drugih slovenskih mest. Celje sicer ni uvrščeno v samem vrhu lestvice, vendar pa se nagiba
bolj k zgornji polovici.

12

Ozon v prizemni plasti zraka (troposfera) nastaja s kemično reakcijo ob prisotnosti sončne svetlobe
(fotokemična reakcija) iz dušikovih oksidov, ki jih pride največ v ozračje iz prometa in iz lahkohlapnih
organskih snovi, ki jih prispevajo industrija, promet, gospodinjstva, bencinske črpalke, kemične čistilnice ...
Snovem, iz katerih nastaja ozon, pravimo predhodniki ozona. Reakcije so tem intenzivnejše, čim višja je
temperatura in čim močnejše je Sončevo obsevanje, zato je onesnaženost zraka z ozonom večja poleti in čez dan
(Vovk Korže & Sajovic, 2009a, str. 66).
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6
4
2
5
8
5

November

Maj

1
3
1
2
7
5

Oktober

April

0
0
0
0
0
0

September

Marec

0
0
0
0
0
0

Avgust

Februar

0
0
0
0
0
0

Julij

Januar

2010

Junij

Preglednica 9: Preseganje 8-urne ciljne vrednosti za O3 v letu 2010
O3

µg/m3

Celje
Ljubljana
Maribor
Nova Gorica
Koper
Hrastnik

Oddelek za geografijo

Skupno
število
preseganj*

5
11
0
0
0
0
23
3
11
0
0
0
0
21
0
0
0
0
0
0
3
13
19
4
0
0
0
43
13
19
9
0
0
0
56
7
14
1
0
0
0
32
Vir: ARSO, 2010
* Največja dnevna 8-urna vrednost 120 µg/m3 ne sem biti presežena več kot v 25 dneh v koledarskem letu.

• Prašne usedline13
Merjene prašnih usedlin se izvaja v okviru lokalne dopolnilne merilne mreže, v okviru
državne merilne mreže pa se ne izvaja. Najnovejši podatki so tako na voljo za leto 2007.
V okviru lokalne dopolnilne mreže se na petih merilnih mestih izvajajo meritve prašnih
usedlin ter količine kadmija, svinca, cinka in titana v prašnih usedlinah. V letu 2007 sta bili od
septembra do decembra vključeni dodatno še dve merilni mesti.
Največje izpuhe prahu povzroča cestni promet (okrog 53 %), tehnološki procesi v industriji
prispevajo okrog 28 %, kotlovnice, ki uporabljajo kot gorivo kurilno olje, pa 15 %. Prašne
usedline v letu 2007 niso presegle predpisanih dovoljenih mesečnih in niti letnih vrednosti na
naslednjih merilnih mestih: Industrijska cona, Lava in Teharje – Dimec. Na merilnih mestih
Lopata in Teharje – Ježovnik v letu 2007 niso bile presežene letne imisijske vrednosti,
presežene pa so bile mesečne količine prašnih usedlin, in sicer na merilnem mestu Lopata v
mesecu maju in juniju, na merilnem mestu Teharje – Ježovnik pa v mesecu avgustu (Vovk
Korže & Sajovic, 2009a, str. 69).
Meritve na merilnem mestu Bukovžlak kažejo na visoke koncentracije prašnih usedlin,
kadmija, svinca, cinka in titana v primerjavi z drugimi merilnimi mesti. Na merilnem mestu
Zvodno so izmerjene vrednosti prašnih usedlin, kadmij, svinca in cinka podobne kot na
ostalih merilnih mestih, razmeroma visoke pa so bile izmerjene koncentracije titana (Vovk
Korže & Sajovic, 2009a, str. 70).
Ugotovitve: K izboljšanju kakovosti zraka je v Celju v zadnjih letih največ prispevala celjska
industrija, ki opušča zastarele tehnološke postopke, namešča čistilne naprave in uporablja plin
v tehnoloških procesih. Pomembno pa je poudariti, da se je povečalo onesnaževanje iz
prometa. V Celju je torej problematična predvsem onesnaženost zraka s prašnimi delci
(PM10), ozonom (O3) (v poletnem obdobju) in prašnimi usedlinami, saj onesnaženost v teh
treh primerih presega dopustne vrednosti oziroma je skoraj na meji (O3). Onesnaženost zraka
z žveplovim dioksidom, dušikovimi oksidi, dušikovim monoksidom in težkimi kovinami
predpisanih mejnih vrednosti ne presega.

13

Prašne usedline so vsi delci večji od 10 mikrometrov, ki se posedajo na površino tal.
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Kakovost voda v Mestni občini Celje

Za Mestno občino Celje je značilna izrazita vodnatost, zaloge talne vode ter poplavljanje.
Razvejan vodni sistem tekočih površinskih voda predstavlja reka Savinja s svojimi pritoki iz
hribovitega zaledja. Še posebej so izrazita večja sotočja v samem mestu, zlasti na njegovem
južnem in vzhodnem robu.
Onesnaženje rek v Celju izvira predvsem iz točkovnih virov, to so npr. izpusti industrijskih in
komunalnih odpadnih voda ter iz spiranja urbaniziranih površin. K onesnaženju voda
doprinesejo tudi izpusti nevarnih snovi iz razpršenih virov, med drugim uporaba
fitofarmacevtskih sredstev v kmetijstvu in izpusti nevarnih snovi iz prometa. Zaradi prometa
je ogrožena tudi pitna voda, predvsem podtalnica, ki jo ogrožajo škodljive snovi, sprane s
cestnih površin, kot so svinec, kadmij, različne sestavine motornih olj ter sol, uporabljena
proti poledici (cv: Plevnik, 2002, str. 14). Prav tako se tla in voda onesnažujejo ob gradnji in
vzdrževanju cest, poleg tega pa so v času gradnje prisotne razne motnje in zastoji (Lampič,
2009, str. 58).
Ugotovitve:
V Celju ni na voljo podatkov, ki bi nam odražali stanje onesnaževanje voda z vidika pometa.
Z ostalih podatkov in ugotovitev lahko razberemo, da pomet le ni zanemarljiv faktor pri
onesnaževanju voda in z njegovim naraščanjem najverjetneje narašča tudi delež
onesnaževanja.
4.3.3

Obremenitev s hrupom v Mestni občini Celje

V občini Celje so nazadnje opravili meritve hrupa14 leta 1998. Na večini lokacij v Celju, kjer
je bila merjena raven hrupa, je predstavljal največji vir hrupa cestni promet. Gostota cestnega
prometa iz leta v leto močno narašča, zato naraščajo tudi obremenitve okolja s hrupom ob
obstoječih prometnicah. Hrupu cestnega prometa sledijo ostale bolj ali manj stalne oblike –
industrija in železniški promet. Poleg stalnih virov pa so tu prisotni še občasni viri: športno
letališče Levec, strelišče Zagrad, športna igrišča, prireditveni prostori in drugi (Vovk Korže &
Sajovic, 2009a, str. 96).
Na podlagi izmerjenih ravni hrupa je bilo ugotovljeno, da so s hrupom najbolj obremenjena
območja ob tranzitni cesti v smeri sever – jug (Mariborska cesta, Aškerčeva, Ulica XIV.
divizije, Cesta v Laško) in vzhod – zahod (Kidričeva, obvoznica zahod, Teharska) ter
nekatera območja, ki ležijo ob avtocesti Celje – Ljubljana in ob mestnih cestah. Raven hrupa
je po ugotovitvah meritev iz leta 1998 v mnogih primerih presegla kritično raven (Vovk
Korže & Sajovic, 2009a, str. 96).
Največji izmerjeni hrup so namerili v krajevni skupnosti Center, in sicer na merilnem mestu v
Ulici XIV. divizije, kjer poleg cestnega prometa k skupni obremenitvi okolja s hrupom
prispevata še potniški železniški promet, lokalna avtobusna postaja in delno tudi manjše
parkirišče. Namerili so 74 dB(A) dnevne ravni hrupa in prav tako 74 dB(A) nočne ravni
hrupa. Prav tako je bila visoka raven zabeležena ob Mariborski cesti, in sicer 72 dB(A)
dnevnega hrupa in 65 dB(A) nočnega hrupa. Podobnim obremenitvam so izpostavljeni tudi
objekti, ki stoje v neposredni bližini glavnih prometnic notranjega prometa – Kersnikova cesta
in Gregorčičeva cesta, Dečkova ulica, Ljubljanska cesta, Čopova ulica, Cesta na Ostrožno,
Vrunčeva in druge. Tu so bile podnevi izmerjene ravni hrupa med 65 in 70 dB(A), ponoči pa
14

Hrup je posebna oblika onesnaževanja okolja. Po definiciji je vsak zvok, ki v naravnem ali bivalnem okolju
vzbuja nemir, moti človeka, škoduje njegovemu zdravju ali počutju oziroma škodljivo vpliva na okolje. V
bivalnem okolju je najbolj moteč nestalen, nenehno se spreminjajoč hrup (cestni promet).
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med 56 in 65 dB(A). Prekomerna raven hrupa, ki znaša od okrog 65 dB(A) naprej škoduje
zdravju ljudi, kar se kaže kot povišan visok krvni tlak ter bolezni srca in ožilja (Vovk Korže
& Sajovic, 2009a, str. 97).
Ugotovitve: Glede na meritve, ki so bile opravljene, se ugotavlja, da so z vidika hrupa najbolj
problematične glavne prometnice. Zaradi vse večjega prometa izboljšanja tudi v prihodnosti
ni mogoče pričakovati, saj promet postaja vse pomembnejši vir hrupa. Glede na prometno
ureditev so prav zaradi omenjenih prometnic s hrupom obremenjena nekatera bivalna
območja. Spodbudno pa je predvsem dejstvo, da najpomembnejši objekti (bolnice, šole in
vrtci), razen nekaterih izjem, niso obremenjeni s hrupom nad dovoljeno mejo, ki jo določa
zakon (Vovk Korže & Sajovic, 2009a, str. 96, 97, 98).
4.3.4

Ostale posledice prometa na okolje v Mestni občini Celje

Promet v Celju pa ne povzroča le neposrednih okoljskih problemov, povezanih z
onesnaževanjem zraka, voda in hrupa. Obstajajo tudi drugi problemi, ki so posredno povezani
z onesnaževanjem, in prav tako v veliki meri vplivajo na kakovost življenja v Celju.
Negativne posledice vse večjega prometa so prav tako zastoji, nesreče, zmanjšanje
dostopnosti, odvisnost od osebnega avtomobila, »razsekanost prostora«, poraba energije in
razkroj mestne zgradbe. Njihov pojav ter zaostrovanje so prispevali, da danes mnoga mesta
izpostavljajo mestni promet za svoj največji problem (cv: Plevnik, 2002, str. 13).
Občasni prometni zastoji v Celju so rezultat dejstva, da zmogljivost mestne cestne
infrastrukture občasno ne zadošča več prometnim obremenitvam, ki so posledica nenehne
rasti cestnega motornega prometa. Najpomembnejši kazalec zastojev so potovalne hitrosti, ki
so v središčih mest z najhujšimi zastoji le 17 km/h (cv: Plevnik, 2002, str. 13).
Hkrati z naraščanjem prometa se povečuje tudi število prometnih nesreč. Poleg velikega
števila mrtvih in poškodovanih, ki na srečo v zadnjih letih upada, povzročajo nesreče velike
družbeno-ekonomske stroške. Pozitivno dejstvo je, da je bilo v letu 2009 zabeleženih najmanj
smrtnih žrtev v času samostojne Slovenije, in sicer 171. Po mednarodno veljavni metodologiji
izračunavanja števila mrtvih na milijon prebivalcev je Slovenija v 2009 prvič imela manj kot
100 mrtvih v cestnem prometu na milijon prebivalcev (Policija – prometna varnost, 2010).
Kljub temu pa sta z vidika mestnega prometa zaskrbljujoča velik delež prometnih nesreč v
naseljih, ki znaša približno 2/3 vseh nesreč, ter struktura udeležencev. Najpogostejše žrtve
tovrstnih nesreč so najbolj ranljivi udeleženci v prometu – pešci in kolesarji (cv: Plevnik,
2002, str. 14).
Razkroj mestne zgradbe nastaja problem z naraščanjem deleža prometnih površin v mestih in
zasedanje javnih površin z osebnimi avtomobili. Porablja se velika količina površin, s tem pa
se izgublja privlačnost mestnega središča.
Prometna infrastruktura v nekaterih mestih državah OECD15 lahko porabi tudi od 25 do 30 %
zemljišč v urbanih območjih. V Evropski uniji 93 % površine zemljišč, namenjenih za
promet, zasedajo ceste, medtem ko železnice zasedajo 4 %, letališča pa 1 %. Večja poraba
zemljišč za prometno infrastrukturo povečuje pritiske na biotsko raznovrstnost, prav tako pa
povzroča zakisovanje in evtrofikacijo (OECD, 2010).
Prav tako je eden od najbolj očitnih negativnih učinkov razvoja prometne infrastrukture
širjenje mest. Mestna območja se širijo na okoliška podeželska zemljišča, kar vodi k
zmanjševanju kmetijskih površin ter v razdrobljenost zemljišč (Plevnik, 2002, str. 22).
15

Angl. Organization for economic co-operation and development, slo. Organizacija za gospodarsko sodelovanje
in razvoj. Slovenija je njena članica od 27. maja 2010.
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4.4 Stanje prometa v Mestni občini Celje
Celje je imelo od nekdaj pomembno prometno lego. Že v rimskih časih je skozi Celje tekla
povezava med severnim Jadranom in Panonsko nižino. Prometni pomen Celja je povečala
železnica Dunaj – Trst, ki je prišla v Celje leta 1846. Danes se v Celju odcepi tudi železniška
proga proti Velenju, ki s Celjem povezuje kraje Spodnje Savinjske doline. Celje je pomembno
cestno križišče, saj je izhodiščna točka za Ljubljano, Maribor, Zagreb, Spodnjo in Zgornjo
Savinjsko dolino, Šaleško dolino in Koroško (Vovk Korže & Sajovic, 2009a, str. 7; Prometni
model mesta Celje, 2008, str. 3).
Celje leži na stiku avtocestnega in železniškega dela V. in X. evropskega prometnega
koridorja, na pol poti med prometnima vozliščema Ljubljano in Mariborom oziroma celo na
povezavi vseh treh najpomembnejših slovenskih prometnih vozlišč Kopra, Ljubljane in
Maribora, kar ga postavlja v zelo ugodno prometno komunikacijsko lego. Celje prav tako leži
na predvideni 3. razvojni osi Slovenije, ki poteka od Koroške preko Velenja, Celja, Zidanega
Mosta, Novega mesta do Bele krajine. Tudi mestno jedro je prometno zelo dobro dostopno,
kar povečuje pritiske na okolje (Prometni model mesta Celje, 2008, str. 77; Vovk Korže &
Sajovic, 2009a, str. 19).
Študija o značilnostih poti prebivalcev v Sloveniji zaenkrat še ne obstaja, zato v diplomski
nalogi predstavljam značilnosti poti prebivalcev zahodnoevropskih držav, katerim se, glede na
ostale kazalce, približuje tudi Slovenija. V večini evropskih držav prebivalci vse večji delež
poti opravijo z osebnim avtomobilom, upada delež JPP in nemotoriziranih načinov, povečuje
pa se skupna dolžina poti. Povečanje povprečne dolžine je predvsem rezultat daljših poti in ne
povečanja njihovega števila. V Nacionalni prometni študiji Velike Britanije samo pet
namenov prispeva 80 % dolžin vseh poti. To so obiski in zabava, delo, rekreacija, oskrba in
posel. Z Nacionalno prometno študijo v Nemčiji so prav tako ugotovili, da je osebni
avtomobil uporabljen v 53 % poti, nemotoriziran način v 35 % in JPP v 12 % vseh poti. Kljub
pomanjkanju ustreznih prometno-planerskih podatkov v Sloveniji vidimo, da naš prometni
sistem doživlja podobne spremembe, kot so jih sistemi razvitejših držav pred desetletji. Izbor
prevoznega sredstva pri vseh poteh je v Sloveniji, in prav tako v Celju, že nekaj časa v koristi
osebnega avtomobila. Leta 1977 se je 60 % vseh potnikov vozilo z osebnim avtomobilom, 40
% pa z JPP. Leta 1992 so enako razmerje ocenili s 77:23, leta 1998 pa naj bi bile ocene celo
90:10 za osebni avtomobil (cv: Plevnik, 2002, str. 11).
Razvoj cestnega prometa v Mestni občini Celje je v preteklih letih zaznamovalo predvsem
povečevanje števila registriranih motornih vozil. Najhitreje narašča osebni potniški promet
predvsem zaradi zmanjševanja obsega JPP in železniškega prometa. Z nadaljnjim razvojem
cestne infrastrukture se lahko pričakuje podobno tudi v prihodnje, saj se primerjalne prednosti
cestnega prometa povečujejo, kar negativno vpliva na kakovost zraka v mestu in tudi na
kakovost drugih okoljskih sestavin (Vovk Korže & Sajovic, 2009, str. 19).
V Mestni občini Celje je bilo v letu 2007 registriranih 30.462 cestnih vozil (80 % osebnih
vozil, 0,8 % avtobusov, 9,3 % tovornih vozil, 2,7 % motornih koles …). V primerjavi s
preteklimi leti število cestnih vozil v občini postopno narašča. V letu 2007 je bilo tako na
cestah 4.026 vozil več kot leta 2004, kar je 15 % povečanje. Prevladujejo osebna vozila,
medtem ko je število avtobusov, tovornih vozil in motornih koles bistveno manjše (Vovk
Korže & Sajovic, 2009, str. 19).
Večinoma povsod v Mestni občini Celje promet narašča, najbolj obremenjeni cestni odseki pa
so Mariborska, Ljubljanska in Kidričeva cesta kot prometne vpadnice v središče mesta Celje.
Dnevne konice in zastoji v prometu pa v primerjavi z večjimi slovenskimi mesti, kot so
Ljubljana, Maribor, Kranj v Mestni občini Celje niso tako problematični (Vovk Korže &
Sajovic, 2009a, str. 21).
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Slika 16: Prometne obremenitve leta 2009

Vir: DRSC, 2010
* PLDP16 = povprečni letni dnevni promet

Zmogljivosti mestnega cestnega omrežja so praviloma odvisne od zmogljivosti križišč. Zastoj
praviloma nastane na križišču. Izjema so območja z intenzivno aktivnostjo ob cesti (pešci,
številni parkirni manevri, javni promet) (Prometni model mesta Celje, 2008, str. 77).
Kategorija
ceste
AC A1
Avtocesta
G1
Regionalna
cesta
G1
Regionalna
cesta
G1
Regionalna
cesta
G1
Regionalna
cesta
R2
Regionalna
cesta

Preglednica 10: Prometna obremenitev cest na merilnih mestih v občini Celje
Številka
Prometni
Vsa vozila (PLDP)
odseka
odsek
2004
2005
2006
2007
2008
0040
Celje – Celje
29.476
30.697
33.289
36.505
38.102
Zahod
1401
4.935
5.642
6.243
6.687
Celje Zahod –
Medlog

2009
39.637
6.620

0370

Medlog –
Celje

-

13.600

15.000

13.934

14.122

13.568

0328

Celje (Polule)
– Laško

-

-

-

-

14.417

14.454

0328

Celje – Celje
(Polule)

17.900

18.000

18.300

18.500

19.000

-

0282

Celje (AC) –
Celje

26.500

33.000

33.000

31.332

30.339

29.498

Vir: DRSC, 2010

Prometno omrežje znotraj Mestne občine Celje sestavljajo državne in občinske ceste. Del
državnega prometnega omrežja predstavljajo naslednje prometne povezave: AC odsek A10040 (Celje – Arja vas), glavne državne ceste G1-5/1401 (priključek Celje zahod – Medlog),
G1-5/370 (Medlog – Celje), G1-5/328 (Celje – Šmarjeta), G2-107/1274 (Celje – Šentjur) ter
regionalni cesti R2-430/282 (Višnja vas – Celje) in R3-752/1430 (Ljubečna – Bukovžlak).
Občinsko prometno omrežje sestavljajo glavne mestne ceste, zbirne mestne ceste, lokalne
ceste, ulice in pešpoti. Na karti 2 je občinsko prometno omrežje označeno kot lokalne ceste.

16

Povprečni letni dnevni promet je mera za obremenjenost cestnega odseka, ki pove, koliko vozil vsak dan
prevozi odsek v obe smeri. Izračuna se tako, da se celoten promet na odseku v obdobju enega leta deli s 365,
kolikor je dni v letu. Na primer, 13.570 vozil/dan pomeni, da vsak dan v povprečju prevozi določen odsek ceste
13.570 vozil v obe smeri. Podatki o številu vozil so največkrat pridobljeni s pomočjo samodejnih števcev
prometa.
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Od občinskih cest so glavne nosilke prometa znotraj Celja Ljubljanska cesta, Čopova ulica,
Partizanska cesta, Cesta na Ostrožno, Dečkova cesta, Ulica mesta Grevenbroich, Opekarniška
cesta, Bežigrajska cesta, Teharska cesta… Mestna občina Celje ima (po podatkih iz leta 2006)
329,8 km javnih cest, od tega 38,3 km državnih cest, 15,4 km avtoceste in 291,5 km občinskih
cest (Prometni model mesta Celje, 2008, str. 77; Vovk Korže & Sajovic, 2009a, str. 22).
Karta 2: Obstoječe cestno omrežje v naselju Celje

4.4.1

Tipizacija prostora glede na prometno obremenjenost

Glede na značilnosti cestnega omrežja in prometa, kamor sodijo vrste oziroma kategorije cest,
gostota cestnega omrežja, obseg in struktura prometa, lahko v Sloveniji opredelimo tipe
območij, kjer prihaja do različnih oblik in intenzivnosti okoljskih vplivov. Tipi območij so
značilni za slovenske prometne razmere, ki so v primerjavi s prometnimi razmerami drugod
po Evropi specifične. Glede na pokrajinske značilnosti in stopnjo samočistilnih sposobnosti
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značilnih pokrajinskih tipov pa se prostorsko odražajo tudi različni učinki prometa (Lampič &
Repe, 2009, str. 46).
Celje vključno s celotno Spodnjo Savinjsko dolino po tej tipizaciji spada med prometno
najbolj obremenjena območja v Sloveniji (skupaj 3,5 % takšnih površin), kjer prihaja do
največjih prometnih obremenitev in tudi perečih okoljskih problemov. Predvsem zaradi
velikega števila prebivalcev, delovnih mest in drugih dejavnosti, ki vplivajo na dnevne
migracije (Lampič & Repe, 2009, str. 46). Potrebno pa se je zavedati, da ko govorimo o zelo
veliki prometni obremenjenosti primerjamo in ocenjujemo slovenske prometne razmere.
Velika prometna obremenjenost mestnih območij še ne pomeni velike prometne
obremenjenosti, če bi jo primerjali z ostalimi evropskimi mestnimi območji. Torej kadar
govorimo o veliki oziroma zelo veliki prometni obremenjenosti ocenjujemo in primerjamo
prometne razmere v Sloveniji, ki so v primerjavi z ostalimi mestnimi območji v Evropi
manjše.
Za prometno najbolj obremenjena območja v Sloveniji je značilno veliko število prebivalcev
in visoka gostota poselitve, velike prometne obremenitve ali povprečni letni dnevni promet
(PLDP), velika linearna gostota cest, velikost naselij ter dnevne migracije iz sosednjih občin
(Lampič & Repe, 2009, str. 51). V Celju so prometne obremenitve povezane z zaposlitveno
funkcijo kot učinki suburbanizacije. Primestne občine, kot na primer Žalec, Laško, Štore,
Šentjur, Vojnik, Dobrna, so v zadnjih letih zabeležile rast prebivalstva, ki je šla predvsem na
račun doseljevanja. Dnevne migracije so se tako okrepile in s tem dodatno povečale promet.
Zgostitve in dnevni zastoji na kritičnih točkah zmanjšujejo kakovost bivanja v mestu in
njegovi okolici, negativno vplivajo tudi na dnevne migrante.
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Stanje osebnega prometa v Mestni občini Celje

Naraščanje cestnega prometa je splošen pojav, podatki pričakovano kažejo največjo prometno
obremenjenost na že zgrajenem avtocestnem omrežju ter v neposrednem zaledju regionalnih
središč, ki so tako pomembni zaposlitveni kot oskrbni centri. Rast prometa ni enakomerna,
najhitrejša je na avtocestah in na območjih večjih mest in njihove okolice, kjer je rast
posledica intenzivnih procesov suburbanizacije – rasti novih in širjenja starih stanovanjskih
sosesk, obrtnih in poslovnih con ter s tem okrepljene dnevne migracije. V večjih mestih, med
katere sodi tudi Celje, so pogoste obremenitve tudi na občinskih cestah, kar pomeni, da je
število prometno zelo obremenjenih cestnih odsekov v resnici še več (Lampič & Ogrin, 2009,
str. 38).
V zadnjem desetletju je mogoče v Celju kakor tudi v Sloveniji zaslediti pravi razmah
predvsem cestnega prometa. Pomembno se je povečala motorizacija (514 osebnih vozil na
1000 prebivalcev leta 2008, na vseh cestnih odsekih se je zvišal povprečni letni dnevni
promet). V Sloveniji je kar 93 % vseh poti opravljenih z osebnim avtomobilom, kar nas
uvršča na prvo mesto med vsemi evropskimi državami, kjer v povprečju na ta način opravimo
82 % poti (Lampič & Ogrin, 2009, str. 22). Drug pokazatelj slabo razvitega celotnega
prometnega sistema je število osebnih avtomobilov na 1000 prebivalcev, ki se je v Sloveniji
zadnja leta strmo dvigovalo in danes že presega 500 vozil na 1000 prebivalcev. Prehiteli smo
že razvite in gospodarsko najmočnejše države, kot so Belgija, Danska, Finska, Švedska,
Nizozemska, Velika Britanija… Kar 16 % celotnih dohodkov gospodinjstva pa v Sloveniji
porabimo za prevozne stroške, kar nas zopet uvršča v sam evropski vrh (3. mesto) na
strukturo stroškov (Lampič & Ogrin, 2009, str. 24).
Graf 12: Število osebnih avtomobilov v MOC v letih med 2001 in 2008

Vir: SURS, 2010

V Mestni občini Celje je bilo leta 2004 449,6 osebnih avtomobilov na 1000 prebivalcev
občine, medtem ko je bilo v letu 2008 511,8 osebnih avtomobilov na 1000 prebivalcev, kar
pomeni 24.856 avtomobilov. Število osebnih avtomobilov v Mestni občini Celje hitro
narašča, in sicer je na cestah v primerjavi z letom 2004 bilo v letu 2008 2.600 več
avtomobilov, kar je 12% povečanje. Leta 2008 je imel vsak drugi prebivalec v občini osebni
avtomobil, ki je bil v povprečju star 7 let (SURS, 2010).
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Stanje kolesarskega prometa v Mestni občini Celje

Celje ima 16 km kolesarskih stez in 1,5 km kolesarskih pasov, kar je malo, glede na to, da ima
mesto ravninsko lego. Ob glavnih cestah kolesarske steze potekajo skupaj s stezo za pešce
nivojsko ločeno od vozišča. Kolesarska in peš steza sta ločeni z belo črto, redkeje nivojsko z
robnikom. Le 600 metrov kolesarskih stez je izvedenih nivojsko z vmesnim otokom. V
križiščih in krožiščih novejše izvedbe je povsod zgrajena kolesarska steza. Vertikalne
povezave (smer sever – jug) so v celoti izvedene, medtem ko horizontalne povezave (smer
vzhod – zahod) na nekaterih mestih manjkajo. Manjkajo nekateri odseki, ki bi kolesarsko
omrežje povezali v celoto, zato so prizadevanja po izvedbi ukrepov, ki bi funkcionalno
ustrezno dopolnili sistem obstoječega kolesarskega omrežja v občini. Kolesarski promet v
Celju ima kljub dobro razvitemu kolesarskemu omrežju še veliko rezervnih kapacitet
(Prometni model mesta Celje, 2008, str. 44).
Kljub temu, da je kolesarski promet v Celju dokaj dobro razvit ima še veliko rezervnih
kapacitet. Površine za kolesarski promet v mestnem središču so na določenih mestih
neustrezne za uporabnike (Prometni model mesta Celje, 2008, str. 46).
Skozi Celje poteka daljinska kolesarska pot D1 (Maribor – Celje – Ljubljana) in glavni
kolesarski povezavi G20 (Celje – Laško – Rimske Toplice) ter G17 (Celje – Šentjur –
Mestinje), ki so del predvidenega državnega kolesarskega omrežja (Prometni model mesta
Celje, 2008, str. 46).
Slika 17: Kategorizacija državnih kolesarskih povezav

Vir: DRSC, 2010

Kolesarski promet je z razvojem avtomobilskega prometa v preteklosti izgubil na pomenu,
postopoma pa se krepi njegova vloga v rekreacijskem pomenu. Sistem kolesarskih poti se v
mestu Celje navezuje na sistem kolesarskih poti namenjenih rekreaciji. Te poti so Celje –
Proseniško, Celje – Šmartinsko jezero, Celje – Kasaze (levi in desni breg Savinje), Lopata–
Šmartno, Lopata – Galicija, Celje – Košnica (Celjska koča) (Vovk Korže & Sajovic, 2009a,
str. 24).
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Graf 13: Delež potovanj s kolesi v Sloveniji in nekaterih razvitih evropskih državah

Vir: DRSC, 2010
Karta 3: Obstoječe kolesarsko omrežje v naselju Celje
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Stanje mirujočega prometa v Mestni občini Celje

V Celju so parkirišča v in ob samem mestnem središču razdeljena na parkirišča Modre cone I
in Modre cone II. Modra cona I je namenjena parkiranju za krajši čas (do 2 uri). Zajema
parkirišča na območju mestnega jedra med Ulico 14. divizije, Aškerčevo, Levstikovo in
Gregorčičevo ulico, ter parkirna mesta uličnega parkiranja na Ljubljanski, Prešernovi,
Cankarjevi, Vodnikovi, Stanetovi, Miklošičevi, Kocbekovi, Gubčevi, Gosposki ulici ter
Gledališkem trgu. Na tem območju obratuje, med 6. in 16. v delovnih dnevih in med 6. in 10.
uro ob sobotah, 13 parkomatov. Na voljo je 450 parkirnih mest (ZPO Celje, 2010; MOC,
2010).
Modra cona II, ki zajema Razlagovo ulico, Savinjsko nabrežje, Jurčičevo ulico, del Malgajeve
in del Trubarjeve ima na razpolago 138 parkirnih mest. Obratovalni čas je med delavniki med
6. in 15. uro, parkirnina pa se plačuje na 5 parkomatih (ZPO Celje, 2010; MOC,2010).
Parkirišča II. cone s 2.307 parkirnimi mesti, zajemajo parkirišča okoli mestnega jedra.
Obratovalni čas je med delavniki med 6. in 15. uro, parkirnina pa se plačuje na 17 parkomatih
(ZPO Celje, 2010; MOC, 2010).
Na dveh lokacijah ob vstopu v mestno jedro sta parkirni hiši Glazija (na zahodni vpadnici –
Ljubljanska cesta) in Celeiapark (ob Aškerčevi cesti).
Na zahodni vpadnici (Ljubljanska cesta), stoji Parkirna hiša Glazija. V južnem delu parkirne
hiše so lokali in poslovni prostori z vhodi s pločnika ob Ljubljanski cesti, večino objekta na
severni strani pa zavzema parkirna hiša. Dovoz v parkirno hišo ter do zunanjih parkirnih
površin je preko odcepa na krožišču na dovozni cesti iz smeri Ljubljanske ceste. V Parkirni
hiši Glazija je na razpolago 642 notranjih ter 42 zunanjih parkirnih mest. Ob vhodu v parkirno
hišo je zunaj tudi urejen parkirni prostor z oskrbovalno postajo (elektrika, voda, fekalije) za
dva avtodoma. V neposredni bližini se nahajata Splošna bolnica Celje in upravno središče
Mestne občine Celje. Ob prometnici sever – jug (Aškerčeva ulica) stoji Parkirna hiša
Celeiapark. Parkirna ima 462 parkirnih mest od tega 62 rezerviranih v kletni etaži. V
neposredni bližini sta železniška in avtobusna postaja, regijsko študijsko središče ter hotel.
Pobiranje parkirnine v parkirnih hišah je avtomatizirano. Pri vstopni zapornici obiskovalec od
terminala prejme parkirno kartico z zabeleženim časom prihoda in ob odhodu na blagajni v
pritličju objekta, v Parkirni hiši Glazija, oziroma na dveh avtomatskih blagajnah v Parkirni
hiši Celeiapark, poravna svojo obveznost ter nato ob izstopu na izstopnem terminalu vrne
parkirno kartico. Obratovalni čas v Parkirni hiši Glazija je 24 ur vsak dan, Parkirna hiša
Celeiapark pa je med delavniki odprta od 6.00 do 22.00 ure, razen za uporabnike z mesečnimi
kartami, katerim je dostopna 24 ur vsak dan (ZPO Celje, 2010).
Po analizi in oceni prometne študije je v Mestni občini Celje na voljo zadostno število javnih
parkirišč, ki v popoldanskih urah omogočajo prosto parkiranje, kar dodatno vabi avtomobilski
promet v center mesta. V neposredni bližini mestnega jedra sta tudi avtobusna in železniška
postaja, ki omogočata enostaven dostop do mesta in sestavljata potniški terminal Celje
(Prometni model mesta Celje, 2008, str. 77; Vovk Korže & Sajovic, 2009a, str. 19).
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Karta 4: Lokacije parkirnih mest v ožjem središču mesta

Na karti 4 so prikazane vse lokacije parkirnih mest v ožjem središču. Parkirna mesta so
razdeljena glede na to, v katerem modrem območju oziroma coni se nahajajo, I. ali II., in
glede na to ali gre za parkirišče ali ulično parkiranje. Zelena barva prikazuje parkirišča ter
modra barva ulična parkirišča znotraj modrega območja oziroma cone I. Rumena barva
prikazuje parkirišča ter vijolična barva ulično parkirišče v modrem območju oziroma coni II.
Z rdečo barvo sta označeni parkirni hiši. Med zgoraj naštetimi parkirišči pa ni parkirišč v
zasebni lasti, to je parkirnih mest pred trgovinami, gostinskimi lokali in podobno.
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Stanje javnega prometa v Mestni občini Celje

V svetu javni promet pridobiva na pomenu predvsem zaradi primernih ukrepov, ki jih izvajajo
oblasti. Vsem je skupni imenovalec vrsta negativnih vplivov, ki jih prinaša izredno povečana
uporaba osebnega avtomobila. V Sloveniji se število potnikov v javnem prevozu že dve
desetletji vztrajno zmanjšuje, ker ne konkurira udobju in neodvisnosti osebnih vozil. Javni
prevoz uporablja le 13 % Slovencev. Bistveno zmanjšanje števila potnikov v JPP se je zgodilo
že v devetdesetih letih, vendar smo prav tako po letu 2002 priče hitremu zmanjševanju števila
prepeljanih potnikov. Tako se je njihovo število v pičlih štirih letih zmanjšalo še za 20
milijonov in je leta 2006 znašalo komaj nekaj manj kot 38 milijonov potnikov. Na velik upad
potniškega prometa kaže tudi podatek o prevoženih potniških kilometrih. Podatki o
prepeljanih potnikih na različne razdalje kažejo na največje zmanjšanje potnikov predvsem na
največje razdalje. Skoraj prepolovilo se je število potnikov na razdaljah do 20 km, torej
pretežno v primestnem prometu, število potnikov pripeljanih na razdalji od 21 do 50 km se je
znižalo minimalno, medtem ko se je število prepeljanih potnikov na razdaljah večjih od 100
km zmanjšalo izjemno. Prav tako je prisotno zmanjšanje števila prepeljanih potnikov v
mestnem potniškem prometu, vendar je v povprečju v Sloveniji ta proces manj izrazit, kar pa
ne velja za Celje (Lampič & Ogrin, 2009, str. 34, SURS, 2010).
• Avtobusni promet
Avtobusni prevoz v Celju in okolici izvaja Prometno in turistično podjetje Izletnik Celje d.d.,
ostali JPP pa prevzema še 14 registriranih taxi služb. Medkrajevni promet v majhnem deležu
pokrivajo tudi prevozniki Avrigo d.d. Nova Gorica, AP Murska Sobota d.d. in Veoila
transport Štajerska d.d.. Ti prevozniki se na svojih relacijah ustavijo v Celju in nadaljujejo
vožnjo v smereh proti Murski Soboti ali Primorski. Med tednom se ustavlja po en avtobus
dnevno vsakega od prevoznikov. Med vikendi ti avtobusi vozijo še bolj poredko.
Avtobusne linijske povezave so vzpostavljene do vseh mestnih in primestnih predelov, kjer so
bili podani vsaj minimalni pogoji, in sicer zadostno število potnikov. Tudi število voženj
avtobusov na posameznih progah je odvisno od velikosti naselja in števila potnikov. Po
informacijah pisarne podjetja Izletnik Celje d.d. je zasedenost delavskih avtobusnih prog
slaba, medtem ko so študentske avtobusne proge preobremenjene. Točnih podatkov o
dejanskem številu potnikov in morebitnih potrebah po dodatnih progah ni na voljo.
Predvidevanja kažejo, da je avtobusni promet razvejan in dokaj pogost, vendar to velja le za
ožje območje (v radiju 20 km) okoli Celja. Mesto Celje je drugače prostorsko dobro povezano
z bližnjimi naselji in kraji, medtem ko so avtobusne povezave do okoliških mest zelo slabe (z
izjemo mesta Hrastnik) (Izletnik, 2010).
Na progah mestnega in primestnega prometa je leta 2004 obratovalo 12 vozil s 105 potniškimi
mesti (skupaj 1.250 potniških mest). Na proge mestnega prometa se razporeja (zaradi boljše
izkoriščenosti) tudi vozila primestnega prometa. Vozila mestnega prometa prevozijo
povprečno 2.998 km ob delavnikih, 1.166 km ob sobotah in 502 km ob nedeljah. Znotraj
Mestne občine Celje so vzpostavljene naslednje povezave s primestnimi kraji – Lopata,
Lokrovec, Zagrad, Ljubečna, Žepina. Preostale povezave že povezujejo preko meja Mestne
občine Celje, in sicer z občino Štore, Vojnik, Prebold, Žalec, Laško… (Izletnik, 2010).
Ocenjeno je, da število potnikov mestnega in primestnega prometa upada. Med potniki so
najštevilčnejši srednješolci in starejši občani. Največ potnikov se prepelje v zimskem
obdobju. Poleti (v času šolskih počitnic) je število potnikov še nižje in pogosto je vprašljiv
obstoj določenih voznih prog. Eden od ukrepov za spodbujanje večje uporabe javnega
prometa, ki ga izvaja Izletnik Celje d. d., je možnost nakupa mesečnih vozovnic s 50%
popustom (Izletnik Celje, 2010).
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Trenutno v Celju ni vzpostavljenega mestnega potniškega prometa, čeprav uporabljajo izraz
mestni potniški promet, ki pa je le del primestnega (preglednica 11). Mesto Celje pokrivajo
avtobusne proge primestnega prometa (slika 18). Obstajajo pa težnje mesta Celje in prav tako
podjetja Izletnik Celje, da se uvede redna proga mestnega potniškega prometa, ki bi bila
subvencionirana. Vendar se kljub večletnim dogovarjanjem Mestna občina Celje in Izletnik
Celje nista uspela dogovoriti o morebitni liniji. V zadnjem času pa so se stvari vendarle
obrnile nekoliko na bolje, saj naj bi v novem letu začeli obratovati dve progi dejanskega
mestnega potniškega prometa.
Slika 18: Primestne avtobusne proge v Celju

Vir: Izletnik Celje, 2010
Preglednica 11: Obstoječe proge JPP v Celju

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Linija
Dolžina[km]
ŽP-Ostrožno-Nova vas-Lopata
7
ŽP-Ostrožno-Nova vas-Lokrovec
7
ŽP-Ljubečna-Žepina
9
ŽP-Zagrad
5
ŽP-Otok-Lava-Zg. Hudinja
7
ŽP-Zg. Hudinja-Vojnik
9
ŽP-Teharje-Štore
5
ŽP-Štore-Šentjur, Pešnica
13
Celje-Vojnik-Male Dole-Črešnjice
19
Celje-Otok-Petrovče-Žalec
9
Celje-Otok-Petrovče-Žalec-Prebold
17
Celje-Otok-Petrovče-Žalec-Polzela
17

Število postaj
14
14
15
6
11
14
15
14
14
11
19
18

Vir: Izletnik Celje-vozni red 2007/08, 2010
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• Železniški promet
Razvoj železniške infrastrukture je v pristojnosti države in je opredeljen v Nacionalnem
programu razvoja Slovenske železniške infrastrukture. Potniška postaja Celje je po številu
vstopov in izstopov potnikov druga v Sloveniji, takoj za Ljubljano, kar priča o izredno
širokem gravitacijskem območju dnevnih migracij (Vovk Korže & Sajovic, 2009, str. 26).
Na državnem nivoju železniška proga preko Celja, predstavlja pomembno povezavo med
Ljubljano in Mariborom ter se nadaljuje v sosednje države (Avstrijo, Madžarsko in Hrvaško).
Na tej relaciji vozi potniški hitri vlak ICS, ki se ustavlja na železniški postaji v Celju.
Železniška postaja Celje leži na križišču dvotirne proge Pragersko–Zidani most in enotirne
proge proti Velenju. Proga Pragersko–Zidani Most je del železniške smeri E–69
(Budimpešta–Kotoriba–Pragersko–Zidani Most–Ljubljana–Koper). Smer je del omrežja
najpomembnejših mednarodnih železniških prog–AGC, ki ga je določila Ekonomska komisija
Združenih narodov–UN ECE leta 1985 (Prometni model mesta Celje, 2008, str. 66).
Železniška postaja v Celju je razdeljena na potniški in tovorni del. Lokalni potniški promet v
smereh Pregarsko in Zidani Most je pogost. V smeri proti Velenju je promet redek. V smeri
Pragersko večina potnikov nadaljuje proti Mariboru, v smeri Zidanega Mostu pa proti
Ljubljani. Število potnikov na potniških vlakih je razmeroma veliko, kar pomeni, da ljudje za
dnevne migracije iz okoliških mest in vasi uporabljajo vlak. Večina dnevnih migrantov
predstavljajo dijaki in študenti (Vovk Korže & Sajovic, 2009a, str. 26).
V smeri Zidani Most zjutraj od 4:50 do 8:23 vlaki vozijo na približno 30 minut. Od 9:10 pa
vozijo na približno 1 uro vse do 22:07, ko s postaje odpelje zadnji vlak. Običajni odhod vlaka
je 23 minut čez uro. V smeri Pragersko vlaki vozijo v neenakomernih intervalih, ki pa niso
večji od ene ure. Običajen čas odhoda vlaka je 25 minut čez uro. Prvi vlak odpelje s postaje
ob 00:01, zadnji pa ob 22:25. V smeri Velenje vlaki vozijo zjutraj od 4:35 do 6:36 na eno uro.
Nato vlaki vozijo na dve uri. Popoldne od 12:50 do 15:55 vozijo na približno 45 minut. Edini
vlak, ki kasneje pelje v Velenje, je ob 19:30 (Slovenske železnice, 2010).
Preglednica 12: Povprečno število potnikov za leto 2007 na postaji Celje

Linija

Povprečno dnevno število potnikov na postaji Celje

Celje–Zidani Most

1385 (ICS 38)

Celje–Pragersko

1720 (ICS 30)

Celje–Velenje

610
Vir: Slovenske železnice, 2010

Železniški tovorni promet pomembno vpliva na gospodarski razvoj Celja in celotno območje
Štajerske, vendar pa je cestni tovorni promet še vedno konkurenčnejši. Rast cestnega
tovornega prometa je bila v obdobju 2004–2006 za 10–13 %, medtem ko je za železniškega
značilen padec. V Celju je tovorni del postaje ločen od potniškega in je umaknjen v območje
Čret, kjer so premikalni tiri za razporejanje vlakovnih sestavov (Vovk Korže & Sajovic,
2009a, str. 26).
Preglednica 13: Število vseh vlakov ob delovnikih na postaji Celje

Linija

Število vseh vlakov ob delovnikih na postaji Celje

Celje–Ljubljana

30

Celje–Maribor
Celje–Velenje

32
13
Vir: Slovenske železnice, 2010
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Karta 5: Obstoječe stanje javnega prometa v Mestni občini Celje

Karta 5 predstavlja omrežje javnega prometa v Celju. Celje mestnega avtobusnega prometa
nima, zato so na karti predstavljene proge primestnega skupaj z avtobusnimi postajami. Na
karti je tudi železniška proga, ki poteka skozi Celje, kjer so tudi tri železniške postaje. Dve
postaji sta potniški, in sicer glavna železniška postaja ter železniška postaja Lava ter tovorni
terminal Čret.
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Karta 6: 300-metrski obroč okrog avtobusnih postaj v naselju Celje

Optimalna razporeditev avtobusnih postaj v mestu omogoča petminutno peš dostopnost iz
območij stanovanj, mešanih območij, območij družbene infrastrukture, kar pomeni približno
300 metrsko oddaljenost (Krajnc, 2009, str. 108).
V Mestni občini Celje je skupaj 18.550 stavb, od tega jih je 8.848 v naselju Celje. Slabih 88
% stavb v naselju Celje je od avtobusne postaje oddaljenih do 300 metrov, to je 7.778 stavb
(Kataster stavb, GURS, 2010).
Območje mesta Celje je v veliki večini znotraj gravitacijskega obroča s 5 minutno
dostopnostjo. S karte 6 lahko razberemo, da ni v 300-metrskem pasu od postaj v veliki večini
naselje Zagrad. Prav tako so več kot 300 metrov oddaljene stavbe na zahodnem delu
stanovanjskega naselja na Lavi, vzhodni del stanovanjskega naselja Ostrožno, stavbe ob
Travniški ulici v Novi vasi ter manjša območju drugod po naselju. Območja, ki so danes zunaj
300-metrskega obroča so posledica širjenja naselij, ki so v preteklosti imela veliko manjši
obseg.
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Stanje dostavnega prometa v mestnem središču Celja

Mestni dostavni promet in s tem mestna logistika zavzema vse aktivnosti s področja dostave
in zbiranja blaga v mestih in mestnih središčih. Aktivnosti, ki oblikujejo mestno logistiko, so
procesi prevoza, ravnanje in shranjevanje blaga, upravljanje z blagom, ravnanje z odpadki,
dostavne storitve uporabnikom. Najbolj razširjena veja logistike v mestih je prevoz, ki se deli
v tri skupine. Prvo skupino prevozov tvorijo trgovska in industrijska podjetja. V drugi skupini
so potrošniki sami oziroma individualni nakupi prebivalcev. V tretji skupini pa so ostali
tokovi, kot so prevoz odpadkov, potrebe javne službe, poštne storitve, bolnišnični prevozi …
(Civitas – goods distribution and city logistics, 2010).
Prav tako lahko razdelimo v štiri skupine nosilce urbane logistike, in sicer so to špediterji
(proizvajalci, veletrgovci, trgovci na drobno), prevozniki tovora (skladiščna podjetja in
prevozniki), prebivalci mesta (potrošniki) in upravni uslužbenci (policija, bolnišnica, pošta
…) (Civitas – goods distribution and city logistics, 2010).
Mestni dostavni promet prispeva velik delež k onesnaževanju mestnega prostora, saj zavzema
med 20 % in 25 % vsega cestnega prostora in med 10 % in 20 % mestnega cestnega prometa.
Leta 2030 naj bi kar 45 % porabe energije v prometu odšlo na tovorni promet. Prav tako se
pričakuje, da se bodo tonski kilometri do 2030 povečali do 63 %. Kljub temu da je mestni
tovorni promet bistven za dostavo dobrin oziroma blaga v mestih in izjemno pomemben za
lokalno gospodarstvo, pa prinaša po drugi strani probleme, povezane z naraščanjem škodljivih
izpustov (NOX, PM10) ter tresljajev in hrupa (Civitas – goods distribution and city logistics,
2010).
Rast tovornega prometa skozi Slovenijo presega vse napovedi. Prometne obremenitve, ki so
jih prometni strokovnjaki napovedali za leto 2013, so bile dosežene že leta 2008. Naraščajoči
tovorni promet je posledica vstopa Slovenije in večine vzhodnoevropskih držav v Evropsko
unijo v letu 2004 in kasneje tudi Bolgarije ter Romunije. Hkrati pa je to tudi posledica hitre
gospodarske rasti v državah jugovzhodne in vzhodne Evrope. Ti tokovi se v Sloveniji kažejo
predvsem na V. in X. evropskem prometnem koridorju. Zelo pomembno vlogo ima tudi Luka
Koper, kjer pretovor raste približno za milijon ton letno. 40 % vsega pretovora, ki po kopnem
zapusti Luko Koper, odpravijo po cesti. V praksi to pomeni, da Luko dnevno zapusti okoli
1000 tovornjakov, to število pa še narašča (Slovenija se duši v prometu, 2010).
V mestnem jedru Celja prevladujejo predvsem manjša podjetja. Med 110 anketiranimi
podjetji, katerim je bil razdeljen vprašalnik o dostavnem prometu v mestnem jedru Celja, ima
kar dobrih 85 % podjetij samo 1–5 zaposlenih delavcev. Največ podjetij se ukvarja s trgovino
na drobno, to je 52 %, s storitvami 30 %, 13 % jih ima za svojo osnovo gostinsko dejavnost.
Anketirana podjetja imajo v 52 % 2–5 različnih dostavljavcev, 31 % podjetij ima enega
dostavljavca, 8 % 6–9, 5 % nad 13 in 4 % 10–13 dostavljavcev. Večji del (41 %) podjetij
dostavljavci dostavljajo blago tedensko, 28 % mesečno, 17 % enkrat dnevno in 14 % večkrat
dnevno. Največ blaga je dostavljenega med 8. in 12. uro, sledijo pa ure med 12. in 15. ter 6. in
8. (Graf 14) (Fakulteta za logistiko, 2010).
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Graf 14: Časovni intervali dostave blaga v mestnem središču Celja ob delavnikih

Vir: Fakulteta za logistiko, 2010

Pri večini podjetij (79 %) se dostava izvaja na ulici pred vhodom v poslovne prostore, saj so
prostori v starem mestnem jedru, kjer prevladuje starejša arhitektura in je dostava omejena na
en sam vhod. 18 % podjetij ima možnost dostave na prostoru za trgovino, 10 % ima poseben
vhod prav za tovrstne storitve in 2 % anketiranih ima v bližini posebej označeno mesto za
dostavna vozila (Fakulteta za logistiko, 2010).
V primeru, da bi čez nekaj let lokalna skupnost zgradila zbirni distribucijski center za dostavo
v mestno središče, so lastniki podjetij v veliki večini (68 %) mnenja, da se ga ne bi
posluževali. Pomanjkljivosti vidijo predvsem v potrebi po lastnem prevozu, majhnem številu
dostav, primanjkovanju časa, višji ceni skladiščenja, večji oddaljenosti od trgovine, časovni
omejitvi dostave, prenehanju dostave »do vrat«, lastni dostavi do trgovine in zaprtju
poslovalnice, medtem ko bi se dostavljalo. 32 % podjetij je prepričanih, da je to dobra
zamisel, saj prinaša zmanjšanje prometa in onesnaženja v mestnem jedru in s tem ekološki
napredek, več izdelkov na enem mestu, hitrejšo in cenejšo dostavo ter lažji dostop (Fakulteta
za logistiko, 2010).
Na žalost so anketirani mnenja, da bi jim sodobni ekološki trendi, ki vedno bolj težijo k
zapiranju mestnih središč za vozila, prisilili k preureditvi dostave, zmanjšali obisk in povečali
stroške, povzročili probleme parkiranja gostov in težjo dostopnost. Nekateri pa so bili mnenja,
da jim to ne bi prineslo prav nobenih posledic (Fakulteta za logistiko, 2010).
V primeru, da bi se lokalna skupnost le odločila zgraditi distribucijski center in s tem
razbremeniti promet v mestnem jedru, je slabih 65 % vprašanih mnenja, da so pripravljeni za
dostavo pričeti uporabljati primerno prilagojene vozičke. Kljub temu da se pri dostavi
srečujejo z mnogimi ovirami, ki jih prinaša mestno jedro (dostopnost, pakiranje, enosmerni
promet, omejitev teže, vremenske razmere, časovne zamude …), je 35 % anketiranih mnenja,
da bi v primeru gradnje distribucijskega centra le razmislili o selitvi na druge lokacije, kjer bi
dostava potekala enako kot sedaj brez posredniške vloge distribucijskega centra (Fakulteta za
logistiko, 2010).
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4.5 Obstoječa vizija in ukrepi Mestne občine Celje
Za Mestno občino Celje je Inštitut za promocijo varstva okolja v Mariboru leta 2009 izdelal
Občinski program varstva okolja 2009–2013, ki opredeljuje strateške cilje ter sistemske in
operativne ukrepe na področju varstva okolja. V projektu so predlagani ukrepi, ki bi bili
najprimernejši za varstvo okolja v Mestni občini Celje, vendar to še ne pomeni, da bo občina
vse to tudi realizirala in sprejela. Trenutno je to edini dokument, v katerem so kakršni koli
predlogi za vzpostavljanje trajnostne mobilnosti v Celju. Sprejet je bil le odlok o vpeljavi
mestnega avtobusa v začetku prihodnjega leta. Kljub temu je v tem poglavju obravnavan kot
načrt oziroma vizija Mestne občine Celje Program varstva okolja 2009-2013.
Na podlagi analize stanja okolja v Mestni občini Celje so izpostavljeni ključni okoljski
problemi oziroma izzivi (preglednica 14) v občini, ki so podlaga za oblikovanje ukrepov.
Problemi, ki se neposredno navezujejo na promet so v preglednici obarvani.
Preglednica 14: Ključni okoljski problemi v MOC

1
2
3
4
5
6
7
8

Prekomerna onesnaženost zraka z delci PM10 in ozonom.
Onesnaženost in degradiranost tal zaradi starih bremen.
Poplavna ogroženost v porečju Savinje in v mestu.
Hrup kot moteči dejavnik ob prometnicah.
Energetska učinkovitost in povečanje rabe obnovljivih virov energije (promocija,
osveščanje, informiranje).
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda izven aglomeracij, na območju Šmartinskega
jezera in sanacija gnojnih jam.
Vzpostavitev in nadgradnja obveščanja o trajnostni mobilnosti.
Ohranitev narave in povečanje zelenih površin v mestu.
Vir: Vovk Korže, & Sajovic, 2009b, str. 48; MOC, 2010

Za izboljšanje stanja zraka v Mestni občini Celje so bili v zadnjih letih že izvedeni naslednji
ukrepi, in sicer sprejetje občinskega energetskega strateškega dokumenta »Novelacija
energetske zasnove mesta Celja«, izdelava noveliranega katastra virov onesnaževanja zraka
na območju Mestne občine Celje, izdelava »Prometne študije«, vzpostavitev sistema
kolesarskih stez kot pomembnega sistema trajnostne mobilnosti, 7 podjetij kot IPPC17
zavezancev, vzpostavitev portala za dnevno spremljanje kakovosti zraka, sanacijski program
iz leta 1995, plinifikacija kurišč, raziskave na temo onesnaženega zraka in lokalni monitoring
zunanjega zraka (prašne usedline, težke kovine, EIS Celje, AMP Gaji) (Vir: Vovk Korže, &
Sajovic, 2009b, str. 48; MOP, 2010).

17

Direktiva 96/61/EC oziroma direktiva IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) je smernica
evropske komisije za celovito preprečevanje in nadzor onesnaževanja, ki je posledica industrijske dejavnosti.
Namen te direktive je doseči celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja, ki je posledica dejavnosti.
Ta direktiva določa ukrepe za preprečevanje, ali če to ni mogoče, za zmanjševanje izpustov v zrak, vodo in tla
pri omenjenih dejavnostih, vključno z ukrepi glede odpadkov, da bi dosegli visoko stopnjo varovanja okolja kot
celote (ARSO, 2010).
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V nadaljevanju so predstavljeni ukrepi, ki so predlagani v Programu varstva okolja Mestne
občine Celje 2009–2013.
Preglednica 15: Opredelitev ukrepov na področju prometa v obdobju 2009–2013

UGOTOVITVE
- Povečanje obsega
osebnega in tovornega
prometa.
- Potreba po
vzpostavitvi javnega
potniškega prometa.
- Velika mobilnost
zaposlenih.
- Neizkoriščene
možnosti kolesarskega
prometa.
- Potreba po
ozaveščanju in
informiranju občanov o
trajnostni mobilnosti.

PREDNOSTNI
STRATEŠKI CILJI
PROBLEMI/IZZIVI
- Obremenitev državne
ceste sever–jug s
tovornim prometom, ki
gre skozi mesto.
- Onesnaženost ozračja s
PM10.
- Ustvarjanje pogojev za
onesnaženost z ozonom.
- Potreba po vzpostavitvi
javnega potniškega
prometa z namenom
spodbujanja k trajnostni
mobilnosti.

Nacionalni cilji:
- povečanje obsega in
kakovosti javnega
potniškega cestnega in
železniškega prometa,
- povečanje učinkovitosti
rabe energije v prometu
za 10 % do leta 2010
glede na leto 2004,
- zmanjšanje izpustov
toplogrednih plinov
za 8 % v obdobju 2008–
2012 (1986),
- 5,75 % delež uporabe
biogoriv do leta 2010,
- ozaveščanje in
informiranje prebivalcev
o trajnostni mobilnosti,
- povečanje uporabe
alternativnih oblik
mobilnosti in
odgovornejša raba
avtomobila.

UKREPI
-Izločitev tranzitnega
cestnega prometa iz smeri
S–J in V–Z– gradnja
obvoznic.
- Izdelava načrta
trajnostne mobilnosti
za Mestno občino Celje.
- Vzpostavitev prometne
pisarne za aktivno
vodenje prometa za
optimizacijo in pretočnost
prometa.
- Priprava načrta za
prehod na čistejša goriva.
- Ozaveščevalne akcije k
spodbujanju
nemotoriziranega
prometa (kolesarjenje,
hoja).
- Parkirišča za kolesa na
pomembnih točkah v
mestu.
- Vzpostavitev območij za
parkiranje avtomobilov in
uporabo javnega prometa
na dveh lokacijah, in sicer
Nova vas in zahodni del
mesta pri bazenu (izven
kopalne sezon).

Vir: Vovk Korže & Sajovic, 2009b, str. 49; MOC, 2010

Na podlagi ukrepov s področja prometa (preglednica 15) in še ostalih področij (kmetijstva,
energetike, turizma …), je v študiji Program varstva okolja izdelan seznam okoljskih
strateških ciljev za obdobje 2009–2013.
Preglednica 16: Okoljski strateški cilji MOC v obdobju 2009–2013

1
2
3
4
5
6
7

Strateški cilji
Varstvo zraka in trajnostno usmerjen razvoj prometa (trajnostna mobilnost)
Sanacija in varstvo tal
Varstvo pred hrupom
Trajnostno ravnanje z vodami
Ohranjanje narave in mestnih zelenih površin
Učinkovito ravnanje z odpadki
Okoljsko informiranje in ozaveščanje
Vir: Vovk Korže, & Sajovic, 2009b, str. 49; MOC, 2010

Strateški cilji so osnova za okoljske sistemske in operativne ukrepe, ki so pomembni za
okoljski razvoj mesta Celja. Strateška cilja, ki se neposredno nanašata na promet, sta prvi in
tretji, in sicer varstvo zraka in trajnostno usmerjen razvoj prometa ter varstvo pred hrupom. V
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nadaljevanju so predstavljeni predlogi sistemskih in operativnih ukrepov s področja varstva
zraka in trajnostno usmerjenega razvoja prometa.
Preglednica 17: Sistemski ukrepi varstva zraka in trajnostno usmerjenega razvoja prometa

Sistemski ukrepi
Izdelava operativnega načrta za
zmanjšanje delcev PM10 v zraku.
Izdelava karte obremenjenosti
zraka z ozonom in PM10 s
pomočjo meritev in modeliranja.
Nadgradnja energetske strategije
MOC s poudarkom na učinkoviti
rabi energije in rabi obnovljivih
virov energije.
Načrt prehoda na energetsko
učinkovito javno razsvetljavo,
skladno z Uredbo o mejnih
vrednostih svetlobnega
onesnaževanja.
Izdelava načrta trajnostne
mobilnosti za MOC.
Skupna vrednost 2009–2013

Predlog nosilcev
in partnerjev

Rok

Ocenjeni
stroški

Možni viri

MOC, MOP, MP

2010

20. 000

MP, MOC,
MOP,

MOC

2011

40.000

MOC

MOC

2011

30.000

MOC

MOC, upravljavci
javne razsvetljave

2011

20.000

MOC

MOC

2012

20.000

MOC, EU
sredstva

130.000

Vir: Vovk Korže, & Sajovic, 2009b, str. 49; MOC, 2010
Preglednica 18: Operativni cilji s področja omejitve prometa v mestu in mestnem središču.

Operativni ukrepi
Izločitev tranzitnega cestnega
prometa iz smeri S–J in V–Z –
gradnja obvoznic.
Vzpostavitev prometne pisarne
za aktivno vodenje prometa za
optimizacijo in pretočnost
prometa.
Vzpostavitev območij za
parkiranje avtomobilov in
uporabo javnega prometa na
dveh lokacijah in sicer Nova vas
in zahodni del mesta pri bazenu
(izven kopalne sezone).
Namestitev parkirišč za kolesa
na pomembnih točkah v mestu.
Ozaveščevalne akcije k
spodbujanju nemotoriziranega
prometa (kolesarjenje, hoja).
Skupna vrednost 2009–2013

Predlog nosilcev
in partnerjev
MOC, MOP, MP

Rok

Možni viri

2013

Ocenjeni
stroški
*

MOC

2010

10.000

MOC

MOC

2013

30.000

MOC

MOC

2010

10.000

MOC

MOC

2013

10.000

MOC,
MOP

MOC,
MOP, MP

60.000

Vir: Vovk Korže, & Sajovic, 2009b, str. 49; MOC, 2010
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V Mestni občini Celje je na žalost še vedno zapostavljeno celovito in strateško urejanje
mestnega prometa. Kljub dobro zastavljenim ciljem v Programu varstva okolja 2009–2013 na
žalost še ne pomeni, da bodo ukrepi dejansko izvedeni. Čeprav je na deklarativni ravni
podpora preobrazbi prometa velika, v praksi do sprememb prihaja le počasi. JPP je
nekonkurenčen prevozom z osebnimi avtomobili. Kljub velikim načrtom za temeljito
preobrazbo JPP pa se o tovrstnem načinu potovanj še vedno razmišlja kot dopolnilo cestnemu
prometu. Tudi izdelave najnovejših državnih in občinskih prostorskih načrtov še vedno ne
sledijo trajnostnim usmeritvam prostorskega razvoja in prometno problematiko v veliki meri
rešujejo z načrtovanjem širitev obstoječih, gradnje obvoznih in novih cest (Lampič, 2009, str.
60).
V Celju so bili še do pred nekaj let močno zapostavljeni nemotorizirani prevozni načini,
vendar se razmere izboljšujejo. Postopoma se celovito urejanje prometa uveljavlja tudi v
praksi, a je strateško neusklajeno. Predvsem pa je odnos družbe do osebnega avtomobila
premalo omejevalen (Lampič, 2009, str. 60).
V slovenskih mestih, in prav tako v mestu Celje, gre pri ukrepih na področju trajnostnega
pometa predvsem za posamezne ukrepe, ne pa za celovito trajnostno prometno politiko.
Problematike mestnega prometa se je potrebno lotevati celostno, strateško in integralno in ne
parcialno, čeprav je tudi takšen pristop začetni korak prave poti. V Celju so se v zadnjih letih
lotili izboljšav mestnega JPP. Vendar pa je bil na žalost večinoma večji poudarek na pocenitvi
storitev kot na izboljšanju kakovosti in vpeljavi bolj funkcionalnih in pogostih linij (Plevnik
in ost., 2008, str. 47). Prometno in turistično podjetje Izletnik Celje d.d na relaciji Celje–
Laško ponuja cenejše prevoze. Prav tako je možno s popustom kupiti nekatere mesečne
vozovnice na relacijah, ki peljejo v center mesta Celje (Izletnik Celje, 2008; Plevnik in ost.,
2008, str. 47).
Spisek ukrepov za doseganje trajnostne prometne politike v Celju kaže, da se mesto sicer
zaveda določenih nevarnosti, ki izhajajo iz netrajnostnega urejanja prometa, in sprejema tudi
določene ukrepe. Ti so večinoma organizacijske narave, deloma usmerjeni v izgradnjo
osnovne infrastrukture (postajališč, peš poti, kolesarskih poti). Najpogostejši so ukrepi, ki
skušajo izboljšati ponudbo javnega prometa, zlasti ob določenih prireditvah, oziroma tam,
kjer je najgostejši osebni promet (Plevnik in ost., 2008, str. 50).
Sodobnejši prijemi in instrumenti trajnostne prometne politike so manj izpostavljeni. Zlasti
pomen prostorskega planiranja (integrirano planiranje) in celotnega strateškega načrtovanja
prometa v mestih, ki bi dolgoročno prispeval k bolj trajnostnemu razvoju, praktično ni
omenjen. Zdi se, da so vsi ukrepi izrazito kratkoročni in usmerjeni na najbolj kritična
območja, kjer je prometna situacija najslabša. Tudi drugi ukrepi, kot so upravljanje z
mobilnostjo, ozaveščanje javnosti in drugi, ki ne zahtevajo velikih infrastrukturnih gradenj, v
slovenskih mestih še niso uveljavljeni. Zato ostaja trajnostna prometna politika bolj na načelni
ravni oziroma je omejena na izolirane in včasih manj primerne infrastrukturne ukrepe
(Plevnik in ost., 2008, str. 50).
Ukrepi, opredeljeni v Programu varstva okolja za Mestno občino Celje 2009–2013, so
zastavljeni optimistično in so pot v pravo smer, vendar je vprašanje, koliko stvari se bo
dejansko preneslo v prakso.
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Projekti v Mestni občini Celje

Mestna občina Celje je bila in je še vključena v nekaj projektov, katerih namen je vzpodbujati
in čim bolj vzpostavljati trajnostno mobilnost. V nadaljevanju sta predstavljena dva večja
mednarodna projekta, in sicer SUGRE, ki je že končan ter SUGAR, ki še poteka.
• SUGAR18 (angl. Sustainable urban goods logistics, slo. Trajnostna logistika v urbanih
središčih)
Celje se je marca 2009 vključilo v evropski projekt SUGAR, ki bo trajal 40 mesecev. Skupaj
je v projektu 17 evropskih mest, ki na svojih srečanjih predstavljajo dobre izkušnje s področja
logistike v urbanih središčih. Te izkušnje naj bi pomagale tudi preostalim sodelujočim v
projektu pripraviti lokalne akcijske plane in vplivati na lokalno politiko (MOC, 2010).
Projekt je namenjen upravljanju logistike v mestnih jedrih s poudarkom na izboljšanju
neučinkovite dostave v mestna jedra, ki je vir zastojev in onesnaževanja ter obremenitve
mestnih jeder. Gre za prenose dobrih praks iz izkušenih mest v manj izkušena mesta (vloga
Celja), povečanje znanja za planiranje in implementacijo boljših pristopov k urbani logistiki v
mestih/regijah, izboljšanje lokalnih in regionalnih politik na tem področju in pripravo lokalnih
akcijskih planov (MOC, 2010).
Cilj SUGAR projekta je obravnavanje problema neučinkovitega upravljanja urbane tovorne
distribucije, kritičnih komponent celotnega mestnega prevoznega sistema in primarnih virov
vozil za onesnaževanje zraka (MOC, 2010).
SUGAR pristopi so strukturirani na tri glavne dele, in sicer izmenjava politik na primeru
dobrih praks, razvoj politik s stani izmenjave izkušenj ter oblikovanje interesov, znanj, orodij
in izmenjava za novo zunanje upravljanje SUGAR partnerjev skozi razširjanje znanj.
Prednosti sodelovanja na projektu so sodelovanje z najboljšimi ter preskok Mestne občine
Celje na področju logistike s prenosom dobrih praks, ki so primerne za Celje (MOC, 2010).
• SUGRE (angl. Sustainable green fleets, slo. Trajnostni zeleni vozni parki)
Projekt SUGRE primarno promovira vpeljavo alternativnih goriv in pogonov v vozne parke,
vendar ne izključno v kopenskem prometu. Glavni cilji so promocija alternativnih goriv in
pogonov, energetsko varčna uporaba le-teh ter podpora lastnikom oziroma upravljavcem
voznih parkov pri prehodu s klasičnega na alternativne sisteme (mednje štejemo med drugim
tako pogon na biogoriva, metan kot gorivo, kot tudi hibridne sisteme, ki jih sestavljajo motorji
na notranje izgorevanje in električni pogonski sistemi). Projekt SUGRE vzpostavlja pozitiven
odnos do alternativnih goriv in novih konceptov pogona. Projekt je trajal od začetka 2006 do
konca 2008 (SUGRE, 2010; MOC, 2010).
Mestna občina Celje je v tem času podpirala izobraževanje in informiranje, potrjevala gradiva
za izobraževanje in informiranje o alternativnih gorivih. Pri prehodu na alternativne sisteme
so sodelovali predvsem z lastniki voznih parkov. Z rezultati, ki so jih posredovali lastniki
izbranih zelenih voznih parkov, so pridobili tudi močne argumente za prepričevanje
individualnih kupcev vozil. Uredili so znanstveno-izobraževalni portal, ki služi kot
komunikacijsko in informacijsko središče, s pomočjo katerega je mogoče poiskati lokacijo
servisov, na katerih je mogoče kupiti določeno alternativno gorivo (SUGRE, 2010; MOC,
2010).

18

Trajnostna logistika v urbanih središčih podprta z regionalnimi in lokalnimi politikami oz. Sustainable Urban
Goods logistics Achieved by Regional and local policies.
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5 VIZIJA IN CILJI TMPN
• Vizija
Vizija urejanja prometa na trajnostni način v Celju mora biti sestavni del celotne trajnostne
strategije mesta in mora tako kot drugi sektorji temeljiti na kakovosti bivalnega okolja. Pri
načrtovanju prometa v Celju in njegovi okolici je pomembno krepiti trajnostno oziroma
zeleno hierarhijo prevoznih načinov. Urejanje in načrtovanje mestnega prometa v Celju mora
temeljiti na racionalni rabi obstoječih prometnih površin, kar pomeni, da je potrebno
vzdrževanje obstoječih prometnih površin in ne dograjevanje novih. Večji in temeljni
poudarek je potrebno namenjati nemotoriziranemu načinu prometa, kar je za Celje optimalno,
saj je mesto relativno majhno in kompaktno, kar pomeni, da je peš oziroma s kolesom
dostopnih precej lokacij. Pomembna je preobrazba vloge JPP, ki bi se moral obravnavati
prioritetno, JPP bi moral v mestnem prometu Celja imeti prednostno vlogo. Z različnimi
ukrepi bi morali vpeljati omejevalen odnos do cestnega motornega prometa.
Sprejemanje ustreznejših oziroma trajnostnih odločitev pri načrtovanju prometa se bo
vzpostavilo šele z vključevanjem vrednosti okolja oziroma okoljskih virov ter zunanjih
prometnih stroškov v ceno prometa. Prometna politika in razvojne strategije bi se morale
osredotočiti na načrtovanje in financiranje trajnostnih oblik prometa. Prav tako bi morale
oblasti narediti nekaj na področju negativnih spodbud, kot na primer zaračunavanje dejanskih
stroškov prometa vsem njegovim udeležencem. Na trg bi moralo prihajati in se vse bolj
uveljavljati vse več sodobnih tehnologij, to je čistejših in manj potratnih vozil ter uporaba
čistejših virov goriv. Sami prebivalci Celja in njegove okolice bi morali svoje navade
prilagoditi v smeri zmanjšanja potreb po prevozu, kar bi jim bilo olajšano z omejitvijo
razpršene gradnje stanovanjskih, poslovnih in trgovskih območij. Potrebno bi bilo prav tako
popularizirati JPP in druge nemotorizirane oblike prometa (hoja, kolesarjenje) z njegovo
cenovno konkurenčnostjo in z njegovim prilagajanjem potrošnikom. Ključna stvar pri
zagotavljanju trajnostnega prometa pa se začne z izobraževanjem in osveščanjem ljudi.
Otroke in mladino bi bilo potrebno z vsebinami trajnostnega prometa seznaniti že v
najzgodnejših oblikah izobraževanja ter jim poudariti pomembnost in koristnost takšnega
načina mobilnosti za naš planet ter s tem tudi za nas same.
V skladu z usmeritvami trajnostne mobilnosti lahko povzamemo vizijo TMPN za Mestno
občino Celje:
na podlagi TMPN bi Mestna občina Celje za potrebe prebivalstva, gospodarstva in
obiskovalcev zagotovila visoko kakovosten integriran prometni sistem, ki bi:
• deloval učinkovito, zanesljivo, varno ter bi omogočal dostopnost (fizično in cenovno),
• zadovoljeval potrebe vseh skupin prebivalcev in obiskovalcev Mestne občine Celje po
potovanjih,
• zagotavljal kvalitetno življenjsko okolje, v katerem bi bili okoljski vplivi prometa skrbno
nadzorovani in v skladu z normativi, ki se nanašajo na hrup in kakovost zraka,
• omogočal dostop do velikega obsega blaga in storitev brez uporabe osebnega motornega
prometa oziroma, v katerem bo uporaba osebnega vozila predstavljala možnost in ne nujo,
• ne imel nesprejemljivih vplivov na lokalno oziroma globalno okolje.
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• Cilji
Namen TMPN za Celje je zagotoviti zmanjšanje potreb po prometu, upravljanje prometa na
trajnosten način ter vzpostaviti čist, varen in pravičen promet.
Preglednica 19: Primarni in sekundarni cilji TMPN Celja

Sekundarni cilji

• Izboljšanje varnosti.
• Zmanjšanje konflikta med prometom in drugimi funkcijami mesta.
• Zmanjšanje občutka ogroženosti osebne varnosti.
• Zmanjšanje konflikta med prometnimi načini.
• Zmanjšanje negativnega vpliva prometa na zdravje in varnost
prebivalcev.
• Ohranjanje lokalnega zelenega pasu/dediščine/javnih površin.
• Zmanjšanje vpliva prometa na zdravje.
• Spodbujanje večje ozaveščenosti o prometnih in okoljskih problemih.
• Zmanjšanje onesnaženosti zraka, hrupa, toplogrednih plinov in porabe
energije.
• Povečanje privlačnosti in kakovosti mestnega okolja.

E k o n o m s k i
c i l j i

C i l j i n a
p o d r o č j u
d o s t o p n o s t i

C i l j i n a
p o d r o č j u
v a r n o s t i

• Izboljšanje dostopnosti šol, bolnic, trgovin in prostočasnih dejavnosti.
• Izboljšanje prevoza potnikov s posebnimi potrebami in invalidov.

O k o l j s k i
c i l j i

S o c i a l n i
c i l j i

Primarni
cilji

• Izboljšanje dostopnosti lokalnih javnih prometnih storitev.
• Zagotovitev dostopnosti prometnega sistema za vse skupine prebivalcev,
vozačev …
• Povečanje izbire ciljev potovanja z JPP.
• Povečanje izbire prometnih možnosti.
• Izboljšanje informacij o javnih potovanjih.
• Izboljšanje integracije javnih prometnih storitev.
• Izboljšanje pogostosti in zanesljivosti storitev.
• Izboljšanje udobnosti in čistoče.
• Doseganje spremembe izbire prevoznega načina iz zasebnega na javni
promet.
• Zmanjšanje prometnih stroškov s pomočjo zmanjšanja časov potovanja.
• Izboljšanje ekonomske blaginje s pomočjo dostopa do možnosti.
• Zmanjšanje porabljenega časa in goriva zaradi zastojev.
• Izboljšanje prometnih tokov z omejevanjem dostopa do ključnih območij
pomembnih storitev in zmanjšanje lociranja dejavnosti na obrobju.
• Zagotavljanje integracije inter-urbanih prometnih sistemov.
• Zmanjšanje števila nepotrebnih potovanj.
• Zagotavljanje lahkega dostopa do mestnih tovornih terminalov.
• Izboljšanje učinkovitosti in ekonomičnosti prometa oseb in blaga.
Vir: Povzeto po Plevnik in ost., 2008
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6 SKLOPI UKREPOV
Pri strategijah za boljšo mobilnost ločimo »trde« in »mehke« ukrepe. Med »trde« ukrepe
prištevamo posege v prometno infrastrukturo, cenovno politiko in zakonodajo. »Mehki«
ukrepi pa so ozaveščanje, informiranje in komunikacija ter koordinacija in organizacija
storitev. Prav tako med »mehke« ukrepe spada upravljanje mobilnosti v podjetjih.
Glavni poudarek trajnostnega načrtovanja prometa v Celju je na povečanju števila pešcev in
kolesarjev na račun prevoza z osebnimi avtomobili. Takšni ukrepi večinoma ne zahtevajo
velikih začetnih vlaganj in so ljudem relativno domači.
Osnova pri oblikovanju ukrepov je, da je promet v naselju Celje v veliki večini oblikovan na
način, da pretežno favorizira uporabnike osebnih avtomobilov. Zaradi vse večje omejenosti s
prostorom je potrebno sedaj na obstoječem cestnem prostoru razviti možnosti še za trajnostne
oblike prometa.
Ukrepi so izdelani po posameznih področjih prometa, in sicer glede na pešačenje, kolesarski,
mirujoči, osebni, javni ter dostavni promet. Znotraj področij so ukrepi razdeljeni še na vzgojo,
vzpodbujanje oziroma odvračanje določene vrste prometa, planerske ukrepe in razvoj,
varnost, socialno vključenost in učinkovitost predpisov.
Za vsako področje ukrepov so naprej izpostavljeni zastavljeni cilji in nato še ciljne vrednosti,
ki naj bi jih ukrepi prinesli do leta 2015.
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6.1 Ukrepi na področju pešačenja
Povečanje pešačenja večinoma ne zahteva velikih začetnih vlaganj in je ljudem relativno
domače. V nadaljevanju so zastavljeni cilji ter postavljene ciljne vrednosti, ki naj bi jih ukrepi
na področju pešačenja prinesli.
Na področju pešačenja so zastavljeni naslednji cilji:
• promovirati hojo kot zdravo obliko mobilnosti za telo in okolje,
• promovirati pešačenje skupaj z javnimi prevozom, ki naj bi bili dopolnjujoči obliki
mobilnosti,
• zagotoviti privlačne poti za pešce na račun poti za motorni promet, kar pomeni zapiranje
ulic za motorni promet, vzpostavljanja zelenih pasov z drevesi ob peš poteh, klopi …,
• privabiti čim več ljudi k rednemu pešačenju (tako za vsakodnevne opravke kot tudi
rekreacijo) in s tem zmanjšati odvisnost od osebnega avtomobila,
• zmanjšati število prometnih nesreč, v katerih so udeleženi pešci.
Ciljne vrednosti, ki naj bi bile na področju pešačenja dosežene do leta 2015:
• v centru mesta povezati pešpoti v omrežje in ga opremiti z javno razsvetljavo ter klopmi,
• omrežje pešpoti prilagoditi invalidom (robniki),
• zmanjšati število prometnih nesreč, v katerih so udeleženi pešci,
• povečati delež pešačenja (skupaj s kolesarjenjem) na delo na 35 %19,
• povečati delež pešačenja (skupaj s kolesarjenjem) v šolo na 55 %20.
V preglednici 20 so predstavljeni ukrepi oziroma pristopi, ki omogočajo dosego zastavljenih
ciljev. Spremembe se najlaže dosežejo pri odraščajočih, ki še nimajo izoblikovanih navad,
zato je potrebno največ promocije usmeriti prav v to ciljno skupino ter starše, ki so njihov
vzor. Pri planiranju je potrebno poskrbeti za odpravo vseh ovir in pomanjkljivosti, ki ovirajo
razvoj pešačenja.

19
20

Predpostavljeno je, da se jih danes na delo odpravlja peš ali s kolesom okrog 23 % (Popis 2002).
Predpostavljeno je, da se jih danes v šolo odpravlja peš ali s kolesom okrog 44 % (Popis 2002).
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Preglednica 20: Trajnostni ukrepi na področju pešačenja

• Učenci skupaj s starši poskušajo izdelati plan varne pešpoti v šolo.
• Namesto avtobusov in kombijev morajo šole organizirati
spremljevalce, ki bi otroke vodili v šolo peš.
• Organizirati tedne pešačenja v šolo ter izobraževanja o prometni
Vzgoja
varnosti.
• Organizirati seminarje za starše, kjer bi bili predstavljeni pozitivni
učinki pešačenja njihovih otrok.
• V šole vpeljati teden trajnostne mobilnosti, ko bi otroci za pot v šolo
uporabljali le trajnostne oblike prevoza, po zaključku bi izdelali poročilo,
ki ga bi predstavili v razredu.
• Promovirati pešačenje kot zdrav način življenja v zdravstvenih
ustanovah.
Vzpodbujanje
• Promovirati pešačenje s strani znanih oseb v medijih.
pešačenja
• Vpeljati nagradne igre v šolah in med šolami (seštevanje prehojenih
kilometrov do šole, izračun ogljičnega prihranka …).
• Širiti obstoječe omrežje pešpoti, ki bo omogočalo povezavo med
urbanimi predeli.
Planerski in
• Zagotoviti varne pešpoti do šol in drugih javnih ustanov, kar pomeni
strokovni
omogočiti varna prečkanja cest (prehodi …).
ukrepi
• Vpeljati ukrepe za umirjanje hitrosti (ležeči policiji, omejitve hitrosti).
• Redno čistiti podhode ter zagotavljati njihovo razsvetljavo.
• Vzpostavljati območja z umirjanjem hitrosti (npr. 30 km/h).
• Ustrezno urediti signalizacijo v križiščih za zmanjšanje konfliktov
med različnimi skupinami udeležencev prometa.
Varnost
• Izboljšati cestne talne označbe, nočno razsvetljavo in prehode.
• Zagotoviti ustrezne cestne podhode oziroma nadhode.
• Vse pešpoti in prehodi čez cestišče ustrezno označiti, umestiti in
prilagoditi invalidom.
Socialna
• Omrežje pešpoti skleniti in opremiti z ustreznimi prehodi za prečkanje
vključenost
cest (še posebej na križiščih), ki morajo biti tudi ustrezno označeni (tako
vizualno kot zvočno).
• Dosledno nadzorovati redarstvo pri sankcioniranju vozil, ki so
Učinkovitost
parkirana na pešpoteh.
predpisov
• Poostriti nadzor policistov v bližini šol in drugih ustanov.
• Povečati kazni z namenom preprečevanja nevarne vožnje.
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6.2 Ukrepi na področju kolesarjenja
Območje mesta Celje je v veliki večini znotraj kolesarskega obroča s premerom do 3 km.
Zaradi razpršene poselitve v predmestju so izključeni deli naselij Ostrožno, Zgornja Hudinja
in Otok. Območje mesta je zaradi svoje majhnosti in ravninske lege zelo primerno za
migracijski dnevni kolesarski promet. Ravninski značaj terena omogoča fizično nenaporno
kolesarjenje. V okviru razširitve turistično-rekreativne ponudbe mesta Celje se kažejo
možnosti, da se mestno kolesarsko omrežje naveže na državno omrežje daljinskih kolesarskih
povezav (Prometni model mesta Celje, 2008, str. 41).
Na področja kolesarskega prometa so zastavljeni naslednji cilji:
• promovirati kolesarjenje kot zdravo obliko mobilnosti za telo kakor okolje,
• zagotoviti privlačno kolesarsko infrastrukturo (kolesarsko omrežje, kolesarnice …) na
račun cestnih povezav, kar pomeni zapiranje ulic za motorni promet, vzpostavljanja zelenih
pasov z drevesi …),
• privabiti čim več ljudi k rednemu kolesarjenju (tako za vsakodnevne opravke kot tudi
rekreacijo) in s tem zmanjšati odvisnost od osebnega avtomobila,
• zmanjšati število prometnih nesreč, v katerih so udeleženi kolesarji.
Ciljne vrednosti, ki naj bi bile na področja kolesarskega prometa dosežene do leta 2015:
• v naselju Celje povezati kolesarske steze v neprekinjeno omrežje,
• zmanjševati število prometnih nesreč, v katerih je udeležen kolesar,
• vzpodbujati varno kolesarjenje (čelade, luči, odsevniki, pravilna vožnja …),
• povečati število potovanj s kolesom za celotno populacijo za 100 %,
• povečati delež potovanj na delo s kolesom na 35 %21,
• povečati delež potovanj v šolo s kolesom med učenci, starejšimi od 12 let, in dijaki na 55
%22.
Pomemben dejavnik izvajanja strategije trajnostne mobilnosti je zagotavljanje vključenosti
trajnostnih vsebin v proces izobraževanja. Kolesarjenje je potrebno narediti atraktivnejše
oziroma bolj »popularno«, kar pomeni, da je potrebno zagotoviti varno in uporabniku bolj
udobno uporabo kolesarske infrastrukture. Primarni cilj planerskih in strokovnih ukrepov je
vzpostavitev stanja za kolesarje prijazne prometne infrastrukture v okviru cestnega omrežja,
ki bi bilo po potrebi preurejeno ter dopolnjeno s kolesarskimi stezami. S tem bi bilo
kolesarjem omogočeno varno in udobno dostopanje do želenih mest. Trajnostni ukrepi s
področja kolesarskega prometa so podani v preglednici 21.

21
22

Predpostavljeno je, da se jih danes na delo odpravlja peš ali s kolesom okrog 23 % (Popis 2002).
Predpostavljeno je, da se jih danes v šolo odpravlja peš ali s kolesom okrog 44 % (Popis 2002).
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Preglednica 21: Predlagani ukrepi na področju kolesarjenja

Vzgoja

Vzpodbujane
kolesarjenja

Planerski in
strokovni
ukrepi

Varnost in
socialna
vključenost
Učinkovitost
predpisov

• V šolah organizirati »kolesarske dni«, ki bodo namenjeni spoznavanju
koristnih učinkov kolesarjenja ter pripraviti delavnice tudi za starše.
• Organizirati kolesarske športne dneve.
• Prirediti tečaje varnega kolesarjenja za otroke.
• Učence skupaj s starši vzpodbuditi izdelati najbolj zdravo in okoljsko
sprejemljivo pot v šolo in se jo tudi posluževati.
• Vpeljati prometno vzgojo v vrtcih in šolah – varna vožnja, brez ogrožanja
ostalih udeležencev v prometu, poudarek na pozitivnih učinkih kolesarjenja
in pešačenja.
• Izvajati tečaje varnega kolesarjenja za otroke in mlade.
• Povezati vse kolesarske poti v celoto (občinskih, državnih …).
• Promovirati kolesarjenje z raznimi reklamami, slogani, znanimi Celjani,
v zdravstvenih domovih kakor tudi medijih.
• Nuditi večjo izbiro in cenejšo možnost izposoje koles ter postaviti
avtomatske izposojevalnice koles na avtobusni in železniški postaji.
• Zagotoviti ugodne popravljalnice koles ter prostore za polnjene zračnic.
• Promovirati in uvajati mestna kolesa ter urediti možnost prenosa koles na
JPP.
• Računati ogljični prihranek.
• Postaviti kolesarnice na avtobusnih postajah in železniški postaji.
• Načrtovati kakovostno kolesarsko infrastrukturo (več kolesarskih stez in
manj pasov).
• Kolesarjem nuditi boljšo dostopnost in vzpostavitev ukrepov, ki bi jim v
primerjavi z motoriziranim prometom krajšali potovalni čas (zmanjšanje
prometnih obremenitev, kolesarjem prijazno umirjanje prometa in omejitve
hitrosti, ustrezne kolesarske poti, označevanje kolesarskih poti ...).
• Postaviti urejene in varne kolesarnice, kjer bi lahko uporabniki brez skrbi
puščali svoja kolesa.
• Urediti kolesarnice in možnosti izposoje koles na vseh večjih parkiriščih,
ob trgovskih objektih, izobraževalnih ustanovah, avtobusni postaji ter drugih
mestih, ki so v javni funkciji (knjižnice, javna uprava, bolnišnica ...).
• Vpeljati sistem kartic, ki bi uporabnikom omogočal izposojo koles v
avtomatskih izposojevalnicah.
• Vzpostaviti povezave z javnim prometom. Kolesarske steze morajo biti
povezane z ostalimi vrstami prometa.
• Organizirati tudi čuvajnice, izposojevalnice koles, servisne delavnice,
stojala in shrambe za kolesa, počivališča, organizirano povezavo z
železniškim prevozom, avtobusi in javnim potniškim prometom ter gostinsko
ponudbo.
• Vzpostaviti varne kolesarske steze, kjer je to le mogoče (dobro vidne,
pregledne …).
• Vpeljati umirjanje hitrosti osebnih avtomobilov v mestnem središču.
• Dosledno nadzorovati redarstvo pri sankcioniranju vozil, ki so parkirani
na kolesarskih površinah.
• Tesno sodelovati s policijo pri učinkovitem uveljavljanju cestnoprometnih predpisov.
• Vpeljati večjo angažiranost policije na področju kraje koles.
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6.3 Ukrepi na področju osebnega motoriziranega prometa
Upravljanje povpraševanja v prometu z ukrepi za zmanjšanje nepotrebnih potovanj in z načini
spodbujanja rabe bolj trajnostnih alternativ teži k zmanjšanju povpraševanja po potovanjih z
osebnimi avtomobili. Za dosego tega je potrebno udejanjiti ukrepe, ki ljudi odvračajo od
uporabe avtomobila (zlasti za potovanja na delo). Sočasno je potrebno zagotavljati ustrezne
pogoje za kakovostne alternativne oblike prometa.
Na področju osebnega motoriziranega prometa so zastavljeni naslednji cilji:
• zmanjšati obseg uporabe osebnih vozil,
• povečati zasedenost osebnih avtomobilov,
• preprečiti agresivno in hitro vožnjo v mestnem središču kakor tudi drugod,
• ljudi spodbujati k uporabi Parkiraj in se pelji23 ter Vskoči in se pelji24 sistemov.
Ciljne vrednosti, ki naj bi bile na področju osebnega motoriziranega prometa dosežene do leta
2015:
• zmanjšati število potovanj z osebnim avtomobilom za 30 %,
• zmanjšati delež potovanj na delo z osebnim avtomobilom na 40 %25,
• povečati delež potovanj na delo kot sopotniki v avtomobilu na 20 %26,
• odpraviti prometne nesreče z umrlimi ali huje poškodovanimi vozniki,
• omejiti letno stopnjo rasti cestnega prometa v Mestni občini Celje za 1 %.
Glavni način zmanjšanja osebnega motoriziranega prometa je v zagotovitvi alternative
avtomobilu. Najprej je potrebno zagotoviti kvaliteten javni promet ter ustrezne pogoje za
kolesarjenje in pešačenje. Šele takrat je realno pričakovati zmanjšanje osebnega
motoriziranega prometa ter povečanje ostalih trajnostnih oblik. Omejevalni ukrepi za
zmanjševanje števila potovanj z osebnimi avtomobili so predstavljeni v preglednici 22.

23

Angl. Park and Ride, slo. Parkiraj in se pelji je način urejanja prometa, ki temelji na parkiranju osebnega
avtomobila na obrobju mesta ter nadaljevanju poti z javnim prevoznim sredstvom, kolesom.
24
Angl. Kiss and Ride, slo. Poberi in pelji je način urejanja prometa, ko je določen prostor namenjen le
ustavljanju oziroma začasnemu parkiranju, dokler voznik ne odloži oziroma naloži svojega sopotnika. Mesta
niso namenjena parkiranju, predstavljajo le prostor, kjer lahko voznik na varen način ustavi vozilo, da odloži
oziroma pobere znanca. Pri tem ne dela nikakršne gneče na cestah ali na parkiriščih. Takšna mesta so predvsem
na potniških terminalih in v bližini zdravstvenih ustanov. V Ameriki je Poberi in se pelji sistem precej razširjen
ob šolah, ko starši pripeljejo oziroma odpeljejo otroke.
25
Predpostavljeno je, da se jih danes na delo z osebnim avtomobilom odpravlja 64 % (Popis, 2002).
26
Predpostavljeno je, da se jih danes na delo z osebnim avtomobilom kot sopotniki odpravlja 7 % (Popis, 2002).
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Preglednica 22: Ukrepi na področju osebnega motoriziranega prometa

Vzgoja

Omejevanje
osebnega
motornega
prometa

Planerski in
strokovni
ukrepi

Socialna
vključenost

Varnost

Učinkovitost
predpisov

• V medijih odrasle seznanjati z negativnimi učinki avtomobilov in
predstavljati druge oblike prevoza.
• V šolah in vrtcih otroke seznanjati z negativnimi učinki avtomobilov.
• Povečevati stroške uporabe osebnih avtomobilov v mestnem središču.
• Za bodoče stanovalce novih stanovanjskih sosesk pripraviti
informativno gradivo s podatki o najbližjem avtobusnem postajališču,
cenah vozovnic, najbližjih prodajnih mestnih vozovnic, voznih redih prog,
shemi kolesarskih povezav, okvirnem času, ki je potreben s kolesom do
mesta, najbližjih prodajalnah, lekarnah, vrtcih, osnovnih šolah,
zdravstvenih domovih, najbližjih trgovinah in nakupovalnih centrih.
• Zapreti strogo mestno jedro za osebni motorni promet.
• Nameniti pas za vozila, v katerih se vozita vsaj dva potnika.
• Omejiti hitrosti – npr. na območju šol in stanovanjskih
sosesk.
• Prilagoditi ceste in križišča z namenom omogočanja prednosti
alternativnim oblikam prometa.
• Jasno in enostavno označiti poti in smeri za odpravo
nepotrebnih potovanj.
• Umiriti promet in preusmeriti tranzitni promet na glavne
ceste.
• Uvesti sistem Parkiraj in se pelji na robu mesta.
• Uvesti prometno signalizacijo v smislu dajanja prednosti pešcem,
kolesarjem in javnemu potniškemu prometu.
• Upravljati s hitrostjo (ukrepi za umirjanje prometa, ukrepi za večjo
učinkovitost policije pri uveljavljanju prometnih predpisov –
uvajanje kamer na kritičnih mestih).
• Uvesti sistem Vskoči in se pelji na območjih potniških
terminalov in zdravstvenih ustanov.
• Na vsa križišča namestiti table z odštevanjem časa.
• Vzpostaviti enosmerne ulice.
• Zagotoviti ustrezno vključenost invalidov.
• Prilagoditi prometno signalizacijo (semaforji) različnim tokovom vozil
in pešcev.
• V križiščih prioritetno obravnavati pešce, kolesarje in javni potniški
promet.
• Uvesti območja z omejitvijo 30 km/h na mestih, kjer je povečano
število prometnih nesreč in kjer so najbolj prisotni otroci.
• Uvajati ukrepe za umirjanje prometa in zmanjševanje hitrosti v
stanovanjskih soseskah in drugih lokacijah z visoko stopnjo aktivnosti na
ulici.
• Uvajati ukrepe za umirjanje prometa in zmanjševanje hitrosti v
stanovanjskih soseskah in drugih lokacijah z visoko stopnjo aktivnosti na
ulici.
• Uvesti redne policijske kontrole.
• Uvajati kamere na kritičnih mestih.
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6.4 Ukrepi na področju mirujočega prometa
V mestu Celje parkirišča porabljajo veliko mestnega prostora in s tem izpodrivajo zelene
površine. Po drugi strani pa velika količina parkirnih mest privablja v mestna središča veliko
število osebnih avtomobilov, ki bi jih lahko uporabniki ob dobro urejenih parkiriščih na robu
mest in spremljajočimi ponudbi (Parkiraj in se pelji, kolesarnice …) puščali že na samem
obrobju.
Na področju osebnega mirujočega prometa so zastavljeni naslednji cilji:
• vzpodbujati udeležence k uporabi najprimernejše oblike prevoznega sredstva za njihovo
smer potovanja in s tem omejiti potovanja z avtomobilom v mestno središče ter uporabo
parkirnih mest,
• vzpodbujati intermodalnost pri udeležencih v prometu,
• zmanjšati odvisnost udeležencev v prometu od vožnje z osebnimi avtomobili v center
mesta.
Ciljne vrednosti, ki naj bi bile na področju mirujočega prometa dosežene do leta 2015:
• zmanjšati uporabo oziroma zasedenost parkirišč v centru mesta za 15 %,
• povečati uporabo parkirišč na obrobju mesta Celje za 15 %,
• ohraniti trenutne parkirne kapacitete oziroma preprečiti njihovo naraščanje v centru mesta,
• povečati kapacitete parkirnih mest na obrobju mesta ter vzpostaviti sistem Parkiraj in se
pelji.
Mirujoč promet ne sme postati glavni porabnik prostora v mestnem središču Celja, zato je
potrebno z ukrepi, predstavljenimi v preglednici 23, preurediti parkiranje kot neopazno in
prostorsko nepotratno dejavnost v mestu.
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Preglednica 23: Ukrepi na področju osebnega motoriziranega prometa

Planerski in
strokovni
ukrepi

Socialna
vključenost
Učinkovitost
predpisov

• Višati parkirnino, ki mora biti prisotna le v mestnem središču in
znatno dvigniti stroške parkiranja za dolgotrajno parkiranje v mestnem
središču.
• Uvajati princip Parkiraj in se pelji za spodbujanje prestopanja med
različnimi oblikami prevoznih sredstev.
• Ustrezno razširiti pobiranje parkirnin in vozovnic za Parkiraj in se
pelji (npr. 1 evro parkirnina za ves dan ter 2 vožnji z mestnim
avtobusom).
• V mestnem središču potrebno v veliki meri zagotoviti le mesta za
kratkotrajno parkiranje (razen za stanovalce območja).
• Dati prednost kratkotrajnemu parkiranju pred
dolgotrajnim.
• Sočasno minimizirati število parkirnih mest v mestnem
središču in zagotavljati ponudbo javnega potniškega
prometa.
• Promovirati projekte in kampanjo za spremembo odnosa do uporabe
osebnega avtomobila in uporabe alternativnih oblik prevoza.
• Umirjati promet – uvajanje »con 30«.
• Na parkiriščih in ulicah zagotoviti zadostno število parkirnih mest za
invalide.
• Dosledno nadzorovati parkirna mesta, namenjena invalidom.
• Zagotoviti brezplačno parkiranje za invalide.
• Dosledno nadzorovati parkiranje avtomobilov na neoznačenih
parkirnih mestih ter prekoračitev dovoljenega časa.
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6.5 Ukrepi na področju javnega prometa
Javni potniški promet mora nuditi alternativo osebnemu motoriziranemu prometu. Ključna
rešitev je v posodobitvi javnega potniškega prometa. Proge bi morale biti tam, kjer jih potniki
potrebujejo. Ne smejo obiti naselja, ampak peljati skozenj, mimo blokov in stolpnic. Potniku
bi skrajšali čas hoje od avtobusnega postajališča do doma. Vozni redi avtobusov se niso
spremenili že desetletja. Prav tako so se, in se še vedno, naselja širijo, proge pa enostavno
ostajajo enake.
Na področju javnega potniškega prometa so zastavljeni naslednji cilji:
• pridobivati večje število novih potnikov javnega potniškega prometa,
• doseči jasno in pregledno informiranost uporabnikov na postajališčih,
• racionalno uvesti proge JPP v prostor z zadostno frekvenco voženj,
• zagotoviti nemoteno delovanje storitev,
• skrbeti za kakovost in ugled storitev JPP,
• spodbujati delodajalce in zaposlene k rabi JPP za prevoz na delo oziroma z dela,
• privabiti delodajalce in izobraževalne institucije v postopke priprave voznih redov,
• prilagoditi se spremenjenim gospodarskim in družbenim razmeram.
Ciljne vrednosti, ki naj bi bile na področju javnega potniškega prometa dosežene do leta 2015:
• povečati število uporabnikov javnega avtobusnega prometa za 30 %,
• povečati število delavcev, ki se vozijo na delo z javnim avtobusnim prometom za 15 %27,
• povečati število učencev, dijakov in študentov, ki se vozijo v šolo z javnim avtobusnim
prometom za 10 %28.
Za dosego zastavljenih ciljev na področju javnega avtobusnega prometa je smiselno na
različnih področjih uporabiti širok nabor možnih ukrepov, ki so predstavljeni v preglednici
24.

27
28

Predpostavljeno je, da se danes na delo vozi z avtobusom 4 % delavcev (Popis, 2002).
Predpostavljeno je, da se danes v šolo vozi z avtobusom 15 % (Popis, 2002).
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Preglednica 24: Sklop ukrepov na področju javnega avtobusnega prometa

Informiranje
in oglaševanje

Preureditev
postaje in
postajališč

Zagotavljanje
kakovostnega
omrežja
javnega
potniškega
prometa

Zagotavljanje
ustreznega
voznega parka

Skrbeti za
socialno
vključenost

• Na spletni strani nuditi pregledne vozne rede ter točne cene vozovnic.
• Vsaka avtobusna postaja mora imeti razumljiv najnovejši vozni red s
shemo linij.
• Poskusiti postaje opremiti z elektronskimi informacijskimi zasloni, ki
prikazujejo prihode avtobusov (slika 23).
• Zagotoviti žepni vozni red na avtobusni postaji uporabnikom v prosto
dostopnih izvodih, kakor tudi na občinah, zdravstvenih ustanovah,
trgovskih središčih.
• Promovirati javni potniški promet po mestu, lokalnih radijih.
• Uvesti enotno vozovnico za mestni in primestni JPP.
• Zagotoviti čiste postaje, ki bodo vzdrževane in čiščene vsak dan.
• Zagotoviti postaje, ki bodo ustrezale današnjim standardom (sedišča,
razsvetljava, koši za odpadke).
• Omogočiti dostop invalidom.
• Pri vsaki postaji omogočiti tudi varno prečkanje ceste (prehod za
pešce).
• Vpeljati intermodalnih prestopnih točk oziroma prestopnih vozlišč.
• Možnost parkirati kolesa na potniških postajah.
• Sprejeti kolesa na JPP.
• Zagotoviti prioritete za vozila javnega potniškega prometa, pasovi
(slika 21), sistem AVL (slika 19).
• Izboljšati usklajenost prestopov med mestnimi in primestnimi
avtobusi.
• Pripraviti urejena in preprosta mesta za prodajo vozovnic.
• Vzpostaviti prometne pisarne (npr. v TIC-u).
• Urediti prostor za prtljago ter 24 ur na dan odprta stranišča, v katere bi
imel potnik z vozovnico prost vstop, za ostale pa bi se uporaba
zaračunavala.
• Vzpostaviti varovane kolesarnice, katerih uporaba bi bila prosta za
ljudi z vozovnicami.
• Vzpostaviti sistem Parkiraj in se pelji.
• Ustrezno opremiti vozila (za invalide, klima …).
• Vpeljati turistične avtobuse predvsem v poletni sezoni in v času
sejmov.
• Za večjo okretnost in udobnost vpeljati mestne avtobuse manjše
izvedbe (slika 22).
• Zagotoviti vzdrževana in čiščena vozila.
• Uvesti vozila na plin.
• Zagotoviti cenejšo možnost prevoza kot ostale motorizirane vrste
prevoza.
• Omogočiti dostop do postaje in postajališč invalidom ter vstopanje in
izstopanje iz avtobusov (nizkopodni avtobusi).
• Posredovati informacije pred vožnjo in med njo.
• Kaznovati lastnike nepravilno parkiranih osebnih avtomobilov, ki
avtobusom in potnikom onemogočajo dostop do postajališč.
• Vzpostaviti dostop do služb in šolanja – zagotavljanje boljšega
dostopa do delovnih mest, izobraževanja in storitev.
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• Finančno razbremeniti socialno ogrožene – subvencionirane
vozovnice.
• Uvesti standarde zanesljivosti avtobusnih storitev.
• Izobraževati voznike za bolj prijazen odnos s potniki.
• Nadzorovati in spremljati točnosti in zanesljivosti.
Slika 19: Elektronski informacijski zaslon

Vir: Ožir, 2010

Osnova za izboljšanje stanja v avtobusnem prometu je boljše informiranje potnikov. Ena
izmed rešitev bi bili elektronski informacijski zasloni prihodov avtobusov. Ta ukrep se je v
številnih mestih izkazal kot najučinkovitejši pri privabljanju potnikov. Če poznamo čas
vožnje in čas čakanja na avtobus, lahko predvidimo čas celotnega potovanja. Ko vsakodnevno
potujemo od doma na delovno mesto, nam to izredno koristi in ugaja.
Slika 20: Primer arhitekture AVL sistema prioritet javnega transporta.

Vir: Upravljanje in brzdanje mestnega prometa, 2003

Za povečanje uspešnosti mestnega avtobusa bi bila smotrna uvedba sistema »prioriteta
avtobusov«. To je sistem, ki preko senzorja zazna bližajoči se avtobus in informacijo javi
krmilnemu sistemu semaforja. Ta nato pomaga avtobusu, da prečka semafor brez ustavljanja.
Krmilni sistem semaforja lahko podaljša zeleno fazo, preskoči fazo ali skrajša zeleno fazo
ostalega prometa. Na ta način se znatno zmanjšajo zamude avtobusov. Najbolj učinkovit je na
progah, ki prečkajo veliko semaforiziranih križišč. V Celju je to predvsem na Mariborski
cesti. Vpeljava sistema ni zahtevna, amortizacija stroškov sistema pa je hitra (Upravljanje in
brzdanje mestnega prometa, 2003).
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Slika 21: Poseben pas za avtobuse

Vir: Upravljanje in brzdanje mestnega prometa, 2003

Druga možnost urejanja avtobusnih voženj je v vzpostavitvi posebnega pasu za avtobuse. Na
Mariborski cesti je velika verjetnost prometnih zastojev. Za boljšo funkcionalnost avtobusnih
linij, ki uporabljajo to cesto, bi se lahko uvedel poseben pas za avtobuse. Koristil bi mestnemu
kakor tudi primestnemu avtobusnemu prometu. Izven urnih konic bi bil na teh pasovih promet
dovoljen tudi za ostale uporabnike. Takšne razmere dosežemo z ureditvijo talnih označb in
prometnih znakov, ki dovoljujejo vožnjo vseh vozil po pasu za avtobuse cel dan, razen v času
med 8.00 in 12.00 ter 14.00 in 18.00. S tem ukrepom bi lahko vplivali na izbor prometnega
sredstva, saj tuje izkušnje dokazujejo na pozitiven vpliv zmanjšanja uporabe osebnih vozil
(Upravljanje in brzdanje mestnega prometa, 2003).
Slika 22: Mestnim središčem prilagojen avtobus

Vir: Upravljanje in brzdanje mestnega prometa, 2003

Za večjo okretnost in udobnost naj bi bil mestni avtobus manjše izvedbe. Udobnost in hitrost
sta za potnika odločujoča faktorja, zato je pomembno, da so avtobusi opremljeni z
oblazinjenimi sedeži in klimatsko napravo. Vhodi in izhodi v avtobus morajo biti enostavni,
po možnosti v nivoju postajališča. S tem je omogočen lažji vstop tudi invalidom, ženskam z
otroškimi vozički in zlasti starejšim občanom (Upravljanje in brzdanje mestnega prometa,
2003).
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6.6 Ukrepi na področju dostavnega prometa
Dostavni promet v Celju je danes brez specifične dostavne logistike. Dejstvo je, da je
pomanjkanje nadzora nad celotnim sistemom. Urbani tovorni promet v glavnem predstavlja
dostavni promet, kar pomeni, da so nakladalne enote običajno veliko manjše kot pri
transportih tovora na večje razdalje. Te velike enote in njim ustrezajoči zabojniki niso
primerni za zbirni promet od ene do druge stranke.
Mestna središča so v primerjavi s perifernimi/oddaljenimi nakupovalnimi središči lahko v
podrejenem položaju, če je dostavni promet predrag. Ker predstavlja urbani tovorni prevoz
predvsem distribucijo blaga na koncu transportne verige, so tovori v glavnem majhni, kar vodi
k številnim vožnjam. V Celju je potrebno vzpostaviti učinkovit dostavni promet, ki bo
zagotavljal privlačen center mesta z vidika okolja kakor tudi z vidika cen poslovanja trgovin.
Vse to je pomembno, če želimo ohraniti središče mesta takšno, kakršno je bilo v svoji osnovni
funkciji – trgovsko in družabno središče.
Na področju dostavnega prometa so zastavljeni naslednji cilji:
• ohraniti konkurenčnost trgovin znotraj mestnega središča,
• zagotoviti koordiniran in optimalen dostavni promet v mestnem središču.
Ciljne vrednosti, ki naj bi bile na področju dostavnega prometa dosežene do leta 2015:
• vzpostaviti forum za mestno logistiko29,
• vzpostaviti blagovno distribucijski center30 na obrobju mesta Celje,
• povezati podjetja v centru mesta v »odprt« trgovski center,
• omejiti dostavo na določene ure v dnevu,
• povečati delež nizko-emisijskih vozil ali tovornih vozil z visokim količnikom natovarjanja
za 50 %.

29

Naloga tega foruma je bila določiti, kateri distribucijski sistem bi najbolje povezal nasprotujoča si cilja:
učinkovito dostavo blaga v mestnih središčih in čisto okolje.
30
V blagovno distribucijskem centru (ang. Goods distribution centre) se vsi tokovi blaga z destinacijo v
mestnem središču združijo in sestavijo v nove tovore. Cilj mestnih terminalov je minimizacija dostavnega
prometa v mestnih središčih.
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Preglednica 25: Ukrepi na področju dostavnega prometa

Planerski
ukrepi

Vzpodbude

Omejitve

• Vpeljati uporabo posebnih con za razkladanje in nakladanje blaga.
• Namestiti manjše kontejnerje, ki ustrezajo običajnim tovorom
dostavnega transporta, in predstavljajo možnost za zmanjševanje
stroškov dekonsolidacije ali pa jo lahko celo odpravijo.
• Vzpostaviti blagovno distribucijski center na obrobju mesta Celje.
• Odpraviti nepotreben tovorni promet, kot je npr. »lupljenje
nemškega krompirja v Italiji za francoski ocvrti krompirček v Belgiji«.
• Subvencionirati bolj želene oblike, kot so npr. nizkoemisijska vozila
ali tovorna vozila z visokim količnikom natovarjanja.
• Prostovoljno sodelovati med distributerji, ki s pomočjo delitve vozil
v mestno jedro pripeljejo čim bolj polna vozila. Njihova vozila lahko za
dostavo v mestno jedro koristijo tudi druga podjetja.
• Vpeljati dostavo s pomočjo prilagojenih koles in motornih koles ter
nagrajevanje takšnega načina.
• Dovoliti dostop v mestno središče le za vozila z nizkimi izpusti.
• Dovoliti dostop v mestno središče le med določenimi urami.
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6.7 Upravljanje mobilnosti v podjetjih
Upravljanje mobilnosti je nov koncept promocije trajnostnega prevoza. Bistvo upravljanja
mobilnosti v podjetju so »mehki« ukrepi (npr. informiranje o obstoječih uporabniških
storitvah in koordinacija le-teh), ki povečujejo učinkovitost »trdih« ukrepov pri načrtovanju
prometa (npr. nove ceste in nove kolesarske poti). Orodja upravljanja mobilnosti ne zahtevajo
nujno velikih investicij (v primerjavi s »trdimi« ukrepi), imajo pa lahko velik vpliv na
spremembo mobilnostnega vedenja udeležencev v prometu. Cilj upravljanja mobilnosti je
prehod na okolju prijaznejše oblike mobilnosti (Focus, 2010).
Načrt mobilnosti v podjetju skuša povezati transportne in ostale poslovne zadeve ter si s
koordinirano strategijo prizadeva za boljši izkoristek sredstev podjetja. Strategija lahko
vključuje promocijo javnega prevoza, delavskih avtobusov, sopotništva, kolesarjenja,
pešačenja in predstavitev ukrepov, kot so upravljanje s parkirnim prostorom ali bolj
učinkovita raba prevoznih sredstev (Focus, 2010).
Načrt mobilnosti je najbolj pogosto orodje za izvajanje upravljanja mobilnosti znotraj enega
podjetja. Gre za obsežen in usmerjevalen dokument z napotki, kako izvajati upravljanje
mobilnosti za določeno podjetje. Primer upravljanja mobilnosti v podjetjih je opisan v
poglavju o primerih dobrih praks.
Na področju upravljanja mobilnosti v podjetjih so zastavljeni naslednji cilji:
• seznaniti vsa podjetja v Mestni občini Celje o pozitivnih učinkih izdelave načrta
mobilnosti za zaposlene,
• z upravljanjem mobilnosti v podjetjih doseči izboljšanje prometne situacije v Mestni
občini Celje.
Ciljne vrednosti, ki naj bi bile na področju upravljanja mobilnosti v podjetjih dosežene do leta
2015:
• izdelati načrt mobilnosti za zaposlene na Mestni občini Celje,
• organizirati predstavitvene seminarje načrta mobilnosti za podjetja v Mestni občini Celje,
• izdelati zgibanke na temo načrta mobilnosti za podjetja ter jih poslati na vsa podjetja v
Mestni občini Celje,
• izdelati načrt mobilnosti v vsaj 3 % podjetij v Mestni občini Celje.
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Preglednica 26: Ukrepi na področju mobilnosti v podjetjih

Informiranje

Izdelava

• Načrt mobilnosti mora prva izdelati Mestna občina Celje za svoje
zaposlene in s tem postati zgled vsem ostalim.
• Podjetju oziroma ustanovi je potrebno predstaviti pozitivne učinke31
oziroma prednosti, ki jih načrt mobilnosti prinaša podjetju.
• Termin »načrt mobilnosti« se do zdaj uporablja predvsem na ravni
podjetij. Vendar se mora razviti v dokument za ostale ciljne skupine, kot
so določene mestne četrti ali določeni uporabnike (npr. mladostniki,
hendikepirani).
• Izdelati raziskavo (anketo), s katero dobimo vpogled v potovalne
navade na delovno mesto in z njega kot tudi v prometne razmere v
okolici sedeža podjetja.
• Določiti ukrepe, kdo je odgovoren za vpeljavo ukrepov, kako naj bi
se jih vpeljalo ter časovno organizacijo vpeljav.
• Določiti menedžerja mobilnosti32 v podjetjih.
• Mobilnostni načrt mora vsebovati eksplicitno stališče prizadevanj, ki
naj bi bila dosežena v določenem časovnem razponu in naj bi delovala
kot motivator, da bi prepričala finančnike in priskrbela ciljne skupine za
nadaljnje vrednotenje.
• Pomembno je pridobiti soglasje med vsemi vpletenimi v mobilnostni
načrt in se posvetovati na vseh nivojih v organizaciji, da bi zagotovili
čim večjo podporo izbranim ukrepom.

31

Vpeljava načrta mobilnosti lahko za podjetje pomeni veliko prednost, kot je boljša dostopnost do delovnega
mesta za zaposlene (posebno za tiste, ki nimajo vedno avta na voljo) in večja možnost, da pritegnete ustrezno
osebje, zmanjšanje stroškov in problemov s parkiranjem, boljši odnosi z meščani, ki živijo v bližini vašega
podjetja, zaradi zmanjšanja napetosti pri parkiranju in hrupa – pomoč vašemu podjetju, da je dober sosed,
znižanje dovoljene kilometrine in omejitev ostalih transportnih dovoljenj, zadovoljnejši in manj stresni
zaposleni, naraščajoča produktivnost (npr.: pri številnih podjetjih, kjer pospešujejo kolesarjenje, se je močno
znižala odsotnost zaradi bolniške, saj so zaposleni bolj zdravi), zmanjšanje stroškov za prevoz, ki ga organizira
podjetje ali za plačan prevoz (npr. povečanje uporabe delavskih avtobusov), okolju prijaznejša podoba podjetja,
ki dokazuje javnim oblastem in lokalni skupnosti, da vaše podjetje ni sovražnik okolju, zmanjšano število nesreč
na poti v službo ter posledično prihranki pri stroških za bolniške dopuste, efektivnejša raba službenih vozil,
ustvarjanje kulture podjetja, ki temelji na kooperaciji, s transportnimi ugodnostmi in olajšavami postane
premestitev zaposlenih sprejemljivejša (Focus, 2010).
32
Vloga menedžerja mobilnosti je pomembna za vsako shemo upravljanja mobilnosti. Njegova dolžnost je, da
prevzame odgovornost za razvoj in predstavitev sheme, kot tudi za promocijo le-te in za pridobitev potrebne
podpore. Predstavlja ključno vez med političnim in menedžerskim nivojem v določenem mestu, regiji ali v
posameznem podjetju. Kje bo mobilnostni menedžer nameščen, je odvisno od ključnih podpornikov – verjetno je
to krajevna oblast, vendar so možne tudi druge lokacije, kot je podjetje za javni prevoz ali nevladna organizacija.
Mobilnostni menedžerji morajo biti občutljivi do političnega okolja, v katerem delujejo. Ohraniti morajo dober
stik z vsemi pomembnimi stranmi. Nadalje sprejemajo potrebne strateške odločitve, da bi ohranili razvoj in
procese v teku mobilnostnega menedžmenta. Prav tako ohranjajo stik z ostalimi institucionaliziranimi
instrumenti mobilnostnega menedžmenta in so seznanjeni z izkušnjami mobilnostnega menedžmenta na drugih
področjih, izmenjujejo si ideje in se učijo na napakah (Focus, 2010).
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7 OBLIKOVANJE SCENARIJEV
V nadaljevanju sta predstavljena dva morebitna scenarija razvoja prometa v Mestni občini
Celje. Prvi je scenarij »nevmešavanja«, ki prikazuje potek dogodkov, če se ne naredi ničesar,
in je torej zgolj napoved trenda. Drugi pa je »alternativni« oziroma »zeleni« scenarij, ki
opisuje razvoj dogodkov, ki bi bili posledica odločitve za določene ukrepe (Wolfram &
Bührmann, 2007, str. 28). Prvi scenarij je predstavljen manj podrobno. Poudarek je na
drugem, ki nakazuje način vzpostavitve trajnostne mobilnosti v mestu Celje.
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7.1 SCENARIJ »nevmešavanja«
Scenarij zajema ocene in napovedi, ki izhajajo iz predpostavk obstoječega stanja in ne
predvidevajo kakršnih koli izboljšav ali nadgradenj prometnega sistema Mestne občine Celje.
Temelji le na dejstvih, ki veljajo v napovedih za mestne prometne sisteme na splošno in
vključujejo splošno znane vplive (stopnja rasti prometa, onesnaženost zraka, število
prometnih nesreč, dostopnost pešcev in kolesarjev …).
Sedanja prometna slika kaže dominanten položaj osebnega avtomobila pri mobilnosti
prebivalcev v Mestni občini Celje (poglavje Stanje prometa). Osebna vozila imajo dokaj
urejeno pot do parkirnih prostorov, ki so locirana v središču mesta in na ta način omogočen
lažji dostop do javnih ustanov, zdravstvenih zavodov, šol. Ob sedanjem trendu rasti lastništva
vozil v Mestni občini Celje je v bodoče moč pričakovati povečanje gneče ob prej naštetih
ustanovah, še zlasti ob širitvi njihovih dejavnosti. Posledično se lahko vedno več ljudi zaradi
varnosti in udobnosti odloči za potovanje z avtomobilom, namesto da gredo peš ali s kolesom.
Pri tem nastaja razkorak v dostopnosti pri tistih skupinah populacije z lastnim avtomobilom in
drugimi brez njega, še zlasti to velja za ostarele in invalide. Obremenjenost z negativnimi
vplivi motoriziranega prometa na okolje in zdravje ljudi bi dolgoročno vplivalo na slabše
bivanjske pogoje v samem mestu Celje.
7.1.1

Osebni promet

Večinoma povsod v Mestni občini Celje bi motorni cestni promet še vedno naraščal. Najbolj
obremenjeni cestni odseki bi bili še vedno Mariborska, Ljubljanska in Kidričeva cesta kot
prometne vpadnice v središče mesta Celje. Od občinskih cest pa bi bile še vedno glavne
nosilke prometa znotraj Celja Čopova ulica, Partizanska cesta, Cesta na Ostrožno, Dečkova
cesta, Ulica mesta Grevenbroich, Opekarniška cesta, Bežigrajska cesta in Teharska cesta. Z
nadaljnjim razvojem cestne infrastrukture bi še naprej najhitreje naraščal osebni motorni
promet, predvsem zaradi zmanjševanja obsega javnega potniškega prometa in železniškega
prometa.
Celje bi še vedno spadalo med prometno bolj obremenjena območja, kjer prihaja do
prometnih obremenitev in tudi nekaterih okoljskih problemov. Rast osebnega prometa bi bila
še vedno hitra kot posledica intenzivnih procesov suburbanizacije. Vzrok za onesnaženost
zraka in dvig koncentracij glavnih onesnaževal (NO2, PM10, SO2 in O3) je prav v množičnosti
motornih vozil.
Spisek ukrepov za doseganje trajnostne prometne politike v Celju bi še naprej izkazoval, da se
mesto sicer zaveda določenih nevarnosti, ki izhajajo iz netrajnostnega urejanja prometa in
sprejema tudi določene ukrepe. Ti bi bili še naprej večinoma organizacijske narave, deloma
usmerjeni v izgradnjo osnovne infrastrukture (postajališča, peš poti, kolesarske poti).
Najpogostejši ukrepi bi bili tisti, ki skušajo izboljšati ponudbo javnega prometa, zlasti ob
določenih prireditvah oziroma tam, kjer je najgostejši osebni promet
V Celju bi bili še naprej zapostavljeni nemotorizirani prevozni načini, vendar bi se razmere
počasi izboljševale. Postopoma bi se celovito urejanje prometa uveljavljalo tudi v praksi, a bi
bilo strateško neusklajeno. Odnos družbe do osebnega avtomobila bi bil še naprej premalo
omejevalen.
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Slika 23: Netrajnostne prometne razmere v središču mesta Celje

Vir: Ožir, 2010

7.1.2

Mirujoči promet

Center Celja bi še naprej privabljal osebni promet z zadostnim številom javnih parkirišč, ki bi
v popoldanskih urah še naprej omogočala brezplačno parkiranje, kar pomeni, da bi mestno
središče še vedno dodatno privabljalo avtomobilski promet. Parkirišča bi tako še vedno
zasedala prostore, ki bi bili lahko v samem središču namenjeni drugim dejavnostim, ki jih je
mesto v osnovi tudi nudilo. Tako center v prvotni funkciji še vedno ne bi bil namenjen
območju za pešce, kolesarje in zelene površine ter s tem kraju za zbiranje in druženje.
Natrpanost mestnega središča z avtomobili bi še naprej v slabo voljo spravljalo tudi
tamkajšnje stanovalce.
Slika 24: Parkirišče v središču mesta Celje

Vir: Ožir, 2010

7.1.3

Kolesarjenje

Kolesarski promet je z razvojem avtomobilskega prometa v preteklosti izgubljal na pomenu,
danes pa se postopoma krepi njegova vloga v rekreacijske namene. V Celju bi tako naraščalo
število rekreacijskih kolesarjev. Število ljudi, ki uporabljajo kolesa kot prevozno sredstvo za v
službo, šolo, nakupe pa bi ostalo enako ali pa se celo še zmanjšalo.
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Vzrok bi bilo še vedno v celoto nepovezano kolesarsko omrežje. Problematične bi bile
horizontalne povezave v smeri vzhod–zahod. Kolesarski promet v Celju bi imel, kljub dobrim
naravnim pogojem (ravninska lega) oziroma rezervnim kapacitetam, še naprej slabo razvito
kolesarsko mrežo. Površine za kolesarski promet v mestnem središču bi bile na določenih
mestih neustrezne za uporabnike. Še vedno bi primanjkovalo kolesarnic in urejenih parkirišč
za kolesa ob pomembnih točkah v mestu. Zaradi slabe kolesarske infrastrukture in čedalje
boljših pogojev za osebne avtomobile bi se za kolesarjenje odločalo vedno manj ljudi.
7.1.4

Javni promet

Javni promet bi bil še vedno slabo razvit in zaradi svoje neprivlačnosti bi izgubljal potnike.
Učinkovite mestne avtobusne povezave ne bi bile vzpostavljene, kar bi vzpodbujalo vedno
večjo rabo osebnih avtomobilov. Proge primestnega prometa bi se počasi ukinjale ena za
drugo oziroma bi se zmanjševala frekvenca avtobusov. Na glavni avtobusni postaji in tudi
železniški postaji ne bi bilo urejenih kolesarnic oziroma možnosti izposoje koles.
7.1.5

Dostavni promet

Dostavni promet bi bil še vedno neorganiziran ter prepuščen podjetjem samim. Največ
dostave bi bilo prepeljane v času največje gneče v mestih (dopoldanski čas). Prav tako bi
dostava v podjetje še vedno potekala preko glavnega vhoda z ulice, kar bi povzročalo zastoje.
Izpusti v zrak bi se zaradi nesistematičnih voženj povečevali. Konkurenčnost podjetij
(trgovin, gostinskih lokalov …) bi bila še vedno manjša, kot je v tistih, ki so v trgovskih
centrih na obrobju mesta.
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7.2 »Zeleni« SCENARIJ
V drugem scenariju so izpostavljeni ukrepi, ki so usmerjeni k »zelenim« oblikam prometa in
temeljijo na zeleni hierarhiji mobilnosti33. Izpostavljena so posebej pereča področja, kot so
neuravnoteženost pogojev mobilnosti vseh skupin prebivalstva, povezanost ukrepov ter
pomanjkljiva prometna infrastrukturna ureditev mesta. Posledično je potrebno preurediti
pogoje vožnje osebnih avtomobilov iz smeri od obrobja mesta proti središču s postopno rastjo
upora in na drugi strani z dodajanjem privilegijev »zelenim« oblikam prometa. V središču
mesta je potrebno na ta način uvesti ukrepe, ki bodo silili v zeleno hierarhijo udeležencev v
prometu.
Netrajnostne oblike mobilnosti je potrebno omejevati, ob tem pa je potrebno vzpostavljati
ponudbo privlačnih in urejenih trajnostnih oblik, kot so vzpostavitev celovite kolesarske
infrastrukture (od povezanih stez do urejenih kolesarnic in stojal, vzpostavitev Parkiraj in se
pelji sistema, sodobnemu načinu življenja prilagojenih avtobusnih prog ter voznih redov …).
Vzpostavljanje trajnostnih navad v mobilnosti se ne sme začeti z vpeljavo omejitev, temveč s
ponudbo alternativnih možnosti prometa, ki jim bodo v bodoče sledile tudi omejitve. Najlažje
je spremeniti navade ljudi, pri katerih le-te še niso izoblikovane, zato je pomembno večjo
pozornost usmerjati na novo priseljene prebivalce, dijake in študente prvih letnikov, ki svoje
navade šele oblikujejo.
»Zdrav« sistem mobilnosti v mestu pa vsekakor gradi tudi trajnostna urbana logistika, ki
lahko z načrtovanim oziroma planiranim izvajanem pripomore k boljšemu mestnemu ozračju
z okoljskega kakor tudi socialnega vidika.
Takšen pristop bi v nadaljnjih predlaganih rešitvah terjal manj negativnih vplivov na okolje in
povečal dostopnost ter posledično omilil potrebo po rabi zasebnega motoriziranega prometa
(ostala bi ena izmed možnosti izbire, ki je na voljo). Za dosego kriterija varnega in
trajnostnim oblikam prijaznega dostopa je včasih potrebno poseči v prostor tudi na račun
prometa z osebnimi avtomobili. V prihodnosti so tako bistvenega pomena ukrepi za
zagotavljanje ustreznega dostopa pešcev in kolesarjev v bližini območij šol, knjižnic,
zdravstvenih zavodov, javne uprave, trgovin ... S tem bi zadostili viziji prometnega sistema
Mestne občine Celje, ki si prizadeva za učinkovit, zanesljiv, cenovno dostopen in varen promet, ki
bo zadovoljeval potovalne potrebe vseh prebivalcev Mestne občine Celje.
Karta 7 prikazuje območja omejitev v naselju Celje. Območje je razdeljeno v tri skupine
omejitev, in sicer rdeče območje v samem mestnem središču, ki predstavlja sklop strogih
ukrepov, zelen kolobar okrog mestnega središča, ki predstavlja sklop blagih ukrepov, ter bela
območja na obrobju naselja Celje, ki predstavljajo območja prilagojenih ukrepov.
Gospodarska oziroma trgovska območja v naselju Celje so iz coniranja izvzeta.
Območje v mestnem središču (rdeče območje) mora biti namenjeno pešcem in kolesarjem ter
jim omogočiti varen fizičen dostop do pomembnih javnih ustanov. Slednje bi bilo mogoče
doseči z vzpostavitvijo povezanega omrežja za pešce in kolesarje z vso spremljajočo
infrastrukturo ter zaprtjem mestnega jedra za motorni osebni promet (karta 8).
Območje okrog mestnega jedra (zeleno območje) predstavlja mestni prostor, kjer so
načrtovani ukrepi umirjanja prometa za osebna vozila in vzpodbujanje kratkotrajnega
parkiranja. V tem območju je še posebno pozornost potrebno nameniti konfliktnim točkam
med pešci oziroma kolesarji in osebnimi avtomobili ter jih poskušati kar se da zmanjšati.
Eden izmed ukrepov naj bi bil dvig obstoječih parkirnin, ki bi odvrnila dnevne migrante od
parkiranja v mestnem središču (vendar to ni nujno pravilo). Hkrati bi ti ukrepi zaradi manj
33

Predstavlja v poglavju o trajnostnem prometa na strani 6.
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»udobne« uporabe osebnega avtomobila delovali tudi v smeri zmanjševanja obsega
motoriziranega prometa v območju okrog najožjega mestnega jedra. Vzpostavitev omejitev je
potrebno vpeljati skupaj z učinkovito alternativo, ki je vzpostavitev kakovostnega in cenovno
dostopnega JPP.
Predeli stanovanjskih naselij (belo območje) spadajo v območje, kjer so ukrepi prilagojeni
glede na specifičnost naselja. V prvi vrsti gre za ukrepe umirjanja prometa v bližini otroških
igrišč, vhodov stanovanjskih stavb in dovozov hiš. Poskrbeti je potrebno tudi za ustrezno
vodenje pešcev in kolesarjev skozi naselja ter vzpostavitvi avtobusnih postaj in prog v novejša
razširjenja naselja na obrobju mesta.
Karta 7: Območja omejitev v mestu Celje
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Karta 8: Območje zaprtja starega mestnega jedra za osebni motorni promet

Karta 8 predstavlja predlog zaprtja mestnega jedra34 za osebni motorni promet, ki se razteza v
okvirju med Savinjo na jugu, parkiriščem Spodnji grad na vzhodu, Gregorčičevo ulico na
severovzhodu, Levstikovo ulico na severu ter Aškerčevo in Ulico XIV. divizije na vzhodu.
Predlog zaprtja je nekoliko obsežnejši, kot je bilo nekoč obzidje, ki je obdajalo mesto do
1785. Mestno obzidje je potekalo le do Vodnikove in Cankarjeve ulice na severu ter
Kocenove in Gubčeve ulice na vzhodu (Staro celjsko mestno obzidje …, 2010).
Glede na to, da z zaprtjem mestnega jedra za motorna vozila pomeni tudi prenehanje
obratovanja nekaterih parkirišč v strogem mestnem središču, je potrebno zagotoviti nova
parkirna mesta drugje. Z uvedbo sistema Parkiraj in se pelji na začetku Ljubljanske ceste
(avtocestni izvoz Celje zahod) ter na začetku Mariborske ceste (avtocestni izvoz Celje center)
(karta 12) bi se v določeni meri že razbremenil osebni motoriziran promet v centru mesta.
Zaprto območje za motorni osebni promet bi prineslo potrebo po novi prometni ureditvi.
Dostop znotraj zaprtega območja bi še vedno imele javne službe (policisti, zdravstveni
delavci, gasilci …). Vzpodbujale pa bi se trajnostne oblike mobilnosti kot npr. policisti na
34

Predlog zaprtja mestnega jedra za osebni promet na karta 7 sovpada z rdečo cono – sklop strogih ukrepov.
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kolesih ali konjih in podobno. Prav tako bi bil center dostopen za okolju prijazna vozila (na
plin …) za dostavni promet, ki bi bil organiziran na podlagi skupnega distribucijskega centra
na obrobju.
Karta 9 prikazuje predlagano preureditev parkirišč okrog mestnega jedra. Na severovzhodnem
delu slike, in sicer med Vrunčevo ulico in Mariborsko cesto je že obstoječe parkirišče (zelena
barva), ki bi se razširilo čez železniški tir na trenutno zapuščeno območje (rdeča barva) v
obliki garažne hiše. Za preureditev območja s propadajočimi industrijskimi objekti bi bilo
potrebno na samem začetku najverjetneje rešiti vprašanje lastništva.
Parkirišče (modra barva), ki se zajeda v del najstrožjih omejitev nasproti Celeia parka, bi bilo
namenjeno le prebivalcem najožjega mestnega jedra, ki bi imeli do svojega stanovanja
oziroma parcele le dostavni dostop. Vsa zelena območja na sliki so parkirišča oziroma
garažne hiše, ki danes že obstajajo, razširila bi se le njihova ponudba, ki bi poleg parkiranja
vključevala tudi urejene kolesarnice (modro območje na karti 10) in možnost izposoje koles.
Karta 9: Predlagana preurejena parkirna mesta okrog mestnega središča
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Sočasno z urejanjem kolesarskih poti je potrebno poskrbeti tudi za ostalo kolesarsko
infrastrukturo (ustrezno signalizacijo, označevanje, kolesarnice, parkirna mesta, mestno kolo).
Karta 10 prikazuje del kolesarke infrastrukture v mestnem središču Celja, ki bi kolesarjenje
napravilo varnejše in privlačnejše tako za prebivalce kakor obiskovalce Celja. Na karti so
prikazane kolesarnice, ki so označene z modrim kvadratom in so postavljene poleg vseh
večjih parkirišč oziroma garažnih hiš. Poleg kolesarnic so nujno potrebna tudi stojala za
kolesa pri javnih ustanovah in točkah, kjer prihaja do večjega obiska. Poleg tega sta na karti
locirana tudi dva rumena trikotnika, ki predstavljata servis koles, in sicer pri garažni hiši
Glazija ter bencinski črpalki na križišču Mariborske ceste ter Kidričeve ulice. Servis koles bi
kolesarjem omogočal poceni kolesarske storitve, kot so menjava zračnic in podobno ter
njihovo brezplačno polnjene.
Karta 10: Predlagane kolesarnice in stojala za kolesa v mestnem središču

Drugi del kolesarske infrastrukture, brez katerega prav tako ne moremo govoriti o
neprekinjenosti, direktnosti, privlačnosti, varnosti in udobnosti kolesarske infrastrukture, so
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kolesarke površine35. Le celovita kolesarska infrastruktura bo namreč pripomogla k povečanju
priljubljenosti kolesarskega prometa in zmanjšanju števila osebnih vozil ter posledično k
izboljšanju prometnih razmer in dvigu kvalitete življenja.
V okviru predlaganega kolesarskega omrežja bi učinkovito povezali obstoječe zelene površine
v mestu z obrobjem mesta. Kjer je to mogoče, je ob načrtovanih kolesarskih poteh potrebno
umestiti zelene površine in jih tako čim bolje razporediti po mestnem območju.
Karta 11 prikazuje predlog kolesarskih površin v naselju Celje. Prioritetna naloga je povezati
kolesarske poti v smeri vzhod–zahod v neprekinjeno omrežje.
Karta 11: Predlagane kolesarske površine

35

Kolesarske površine se delijo na kolesarske pasove, steze in poti. Kolesarski pas je prometna površina na istem
višinskem nivoju kot vozišče. Je s črto označen del vozišča, namenjen izključno vožnji s kolesi. Kolesarska steza
je sestavni del cestišča in je od vozišča nivojsko ali kako drugače ločena površina, namenjena vožnji s kolesom.
Kolesarska pot pa je s predpisano prometno signalizacijo označena, samostojna javna cesta, namenjena izključno
prometu kolesarjev. Načeloma poteka v prijaznem okolju, samostojno in odmaknjeno od ceste za motorni
promet (DRSC, 2010).
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Za preprečitev potovanj z osebnimi avtomobili v center mesta je potrebno alternativno
ponudbo locirati že na samo obrobje mesta ter preusmerjati osebni promet na trajnejše oblike
prevoza – vzpodbujati je potrebno intermodalnost. To ni najoptimalnejša rešitev, saj potnika
preusmerimo na sprejemljivejšo obliko transporta le v zadnjem kilometru oziroma dveh, kar z
vidika onesnaževanja ozračja ne prinese veliko. Potnike bi bilo za večji učinek potrebno
preusmerjati že na samem začetku njihove poti – v prvih kilometrih in ne v zadnjih. Kljub
temu sistem Parkiraj in se pelji prinaša dosti pozitivnih učinkov na prometno ureditev v
mestih z vidika kakovosti življenja kakor tudi z okoljskega vidika.
Karta 12 prikazuje predlagani progi Parkiraj in se pelji sistema kakor tudi sistema Vskoči in
se pelji. Prva proga sistema Parkiraj in se pelji se imenuje Ljubljanska linija in bi bila
namenjena potnikom, ki prihajajo iz zahodnih območij glede na Celje in zapuščajo avtocesto
na izvozu Celje zahod oziroma se pripeljejo po državni cesti iz smeri Žalec. Mariborska linija
bi bila namenjena potnikom iz vzhodnega dela, ki zapuščajo avtocesto na izvozu Celje center.
Sistemi Vskoči in se pelji bi bili vzpostavljeni ob potniških terminalih, to je pri glavni
železniški in avtobusni postaji ter pri Bolnišnici Celje.
Karta 12: Predlagani Parkiraj in se pelji in Vskoči in se pelji sistem
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Karta 13: Predlog mestnih avtobusnih prog JPP

Obstoječe avtobusne proge (karta 5) so bolj ali manj primerne za mestni potniški promet, zato
jih v večini primerov ne bi bilo potrebno spreminjati. Problem nastane v pogostosti voženj, saj
je zaradi nizkih frekvenc primestnih avtobusov uporaba otežena oziroma v velikih primerih
nemogoča. Rešitev je v vzpostavitvi mestnega avtobusa, ki bi vozil pogosteje in vpeljavi
manjših, bolj okretnih mestnih avtobusov. Na karti 13 je poleg dveh Parkiraj in se pelji linij
predlagana še dodatna krožna proga, ki bi jo bilo poleg obstoječih prog smotrno vpeljati, da bi
bila s trgovskimi centri in mestnim središčem povezana vsa stanovanjska območja v Celju.
Logistiko podjetij v mestnem jedru Celja bi bilo potrebno postaviti na skupni imenovalec
oziroma jo poenotiti. Strogo mestno središče bi bilo potrebno obravnavati kot »odprt«
trgovski center, kjer se nahajajo trgovine, gostinski lokali in ostale poslovalnice na odprtem
prostoru v starem mestnem jedru. Potrebna bi bila skupna organizacija logistike in poslovanja
s skupnim trgovsko-distribucijskim centrom na mestnem obrobju. Povezovanje podjetij
znotraj centra v zaključeno celoto ter promocijo v stilu vse na enem mestu kakor v
standardnih trgovskih centrih bi mestno jedro ponovno oživilo. Hodnike trgovskih centrov bi
predstavljale ulice, ki bi zaradi zaprtja metnega jedra za promet postale bolj privlačne in
Špela Ožir; Trajnostni mestni prometni načrt za mesto Celje
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namenjene le trajnostnim oblikam prometa. Na ulicah bi tako lahko posedali ljudje, katerih
druženje ne bi motil hrup avtomobilov ter njihovi izpusti.
Podjetja znotraj zaprtega starega mestnega jedra bi imela skupen trgovsko-distribucijski
center oziroma logistični center, ki bi skrbel za njihovo logistiko na trajnosten način, z vozili
na plin, predelanimi kolesi za manjše dostave, dostavo v zgodnjih jutranjih urah oziroma
zvečer … Podjetja bi bila tudi subvencionirana oziroma bi imela določene ugodnosti s strani
občine (brezplačno promocijo …).
Pomembno bi bilo tudi vzpodbujati prevoz blaga po železnici in tovorno železniško postajo
Čret preoblikovati v sodoben logistični center.
Karta 14: Predlog ureditve dostavnega prometa v mestnem središču Celja
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8 ZAKLJUČEK
Vedno bolj zapleteni problemi mobilnosti v mestnih območjih po večini povsod kažejo
podobne posledice. V Evropi in zadnje čase tudi drugod po svetu prihaja do splošnega
spoznanja, da mestne oblasti potrebujejo dolgoročno strateško strukturno rešitev, ki bo v
soglasju z vsemi pristojnimi oblastmi kot tudi s civilno družbo. Strokovno rešitev predstavlja
Trajnostni mestni prometni načrt – TMPN, ki ga je Evropski parlament potrdil leta 2006 v
sklopu Tematske strategiji o urbanem okolju. Slabost strategije je le, da ni bilo predlaganih
nobenih pravno zavezujočih ukrepov in rokov za obravnavo katerega koli izmed zastavljenih
ciljev. TMPN v svojem modelu zajema večplasten pristop koordinacije na področju lokalnega
prometnega načrtovanja v smislu trajnostnega urbanega razvoja. Do zdaj je v Sloveniji takšen
pristop še dokaj neuveljavljen oziroma ni zakonsko predpisan. Kljub temu predstavlja pot, ki
vodi do stopnje visoko kvalitetnega integriranega mestnega prometnega sistema. TMPN želi
doseči zagotavljanje dostopnosti prometnega sistema vsem uporabnikom, zmanjševanje
škodljivih vplivov prometnega sistema na zdravje in varnost prebivalcev, zmanjševanje
onesnaženja zraka, emisij hrupa, izpustov toplogrednih plinov in porabe energije, izboljšanje
učinkovitosti ter razmerja med stroški in učinkovitostjo v osebnem in tovornem prometu ob
upoštevanju zunanjih stroškov ter prispevanje k privlačnosti in kvaliteti urbanega okolja in
mestnega oblikovanja.
TMPN za Celje je izdelan na podlagi raziskave in proučitve njegovih temeljnih elementov in
postopkov ter pregleda primerov dobrih praks po Sloveniji kakor tudi po Evropi. V prvem
koraku TMPN za mesto Celje je narejena analiza osnovnih dejavnikov razvoja prometa in
ocena stanja okolja skupaj s prometno situacijo mesta Celje. Analiza je bila narejen z
namenom, da se ustvari čim bolj realna slika obstoječega stanja mobilnosti prebivalcev in
soodvisnih dejavnikov. Podatki o demografskih gibanjih in potovalnih navadah izpostavljajo
splošno znane značilnosti, kot so staranje prebivalstva in odvisnost od avtomobila pri
vsakodnevnih potovanjih. Celovitost obstoječega stanja je prikazana prav tako z analizo stanja
okolja oziroma vplivi prometa na okolje in ljudi. Ugotovljeno je, da največji problem
predstavljajo prašni delci (PM10) in ozon (O3) posebno v poletnih mesecih.
Zajeta slika obstoječega stanja je bila osnova za oblikovanje vizije in ciljev, usmerjene k
visoko kvalitetnemu prometnemu sistemu za potrebe prebivalstva, gospodarstva in
obiskovalcev. Na podlagi vizije in ciljev je zastavljenih sedem sklopov ukrepov, ki
podrobneje obravnavajo posamezna prometna področja, in sicer področje pešačenja,
kolesarjenja, osebnega motoriziranega prometa, mirujočega prometa, javnega prometa,
dostavnega prometa in mobilnosti v podjetjih. Za vsako področje so izdelani konkretni cilji ter
ciljne vrednosti, ki naj bi bili doseženi do 2015. Osnovo pri oblikovanju ukrepov predstavljajo
ukrepi, ki bodo silili ljudi v zeleno hierarhijo udeležencev v prometu. V mestnem središču bi
bilo potrebno močno omejiti promet z zaprtjem mestnega jedra za motorna vozila in hkrati
vzpodbuditi hiter razvoj učinkovitega potniškega prometa z uvedbo čistih goriv, ki bi bil
poceni in energetsko učinkovit. Prav tako bi bilo potrebno razvijati politiko omejevanja
parkirnih mest, kar spodbuja prihod v mesto s sredstvi javnega prevoza ali kolesom. Za večjo
uporabo koles bi bilo potrebno razviti kolesarsko mrežo po celotnem mestu z navezavo na
mrežo javnega potniškega prometa ter zagotoviti varna in prostorna parkirišča za kolesa. Prav
tako bi bilo potrebno zagotoviti učinkovit in nadziran dostavni promet podjetij v mestnem
središču ter spodbujati podjetja v Mestni občini Celje k izdelavi načrtov mobilnosti za njihove
zaposlene.
Zaradi boljšega razumevanja ukrepov sta izoblikovana scenarija prometne ureditve v mestu
Celje. Prvi scenarij ponazarja obstoječe stanje v bodoče, ki ne vključuje nikakršnih ukrepov
ali dopolnitev obstoječega prometnega sistema Mestne občine Celje. Drugi scenarij »zeleni«
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scenarij pa predstavlja alternativo prvemu in izpolnjuje pričakovanja v začetku zastavljene
vizije Mestne občine Celje.
Postopek izdelave TMPN za mesto Celje predstavlja koncept trajnostno usmerjenega urejanja
prometa na lokalni ravni, ki je formalno opredeljen na nivoju Evropske unije. S tem strateško
naravnanim dokumentom lahko mesto Celje zagotovi dobro razvit mestni prometni sistem, ki
bo služil potrebam prebivalcev, gospodarstva in obiskovalcev.

Špela Ožir; Trajnostni mestni prometni načrt za mesto Celje

93

Filozofska fakulteta

Oddelek za geografijo

9 SUMMARY
We cannot imagine our lives without the mobility today. It represents a necessity and plays an
important part in the quality of life and the success of the economics. We keep on aiming at a
higher level of accessibility and mobility, but at the same time we want to reduce their
noxious impacts on our environment. For the most part environmental problems are caused by
a constant increase of road traffic and the situation gets even worse when we look at the fact
that the use of public transportations such as bus and railways is decreasing. However, all of
this comes with a price. Traffic jams, noise, air pollution and accidents are just some of the
negative consequences of the constantly increased traffic and many of these do not depend on
the individual drivers or a society directly while almost all benefits do.
Traffic exhausts are decreasing because of the strict emission standards in European Union.
However the quality of air in urban areas is still not in accordance with the regulations.
Slovenian cities are polluted twice as much as it is allowed in the EU. The biggest problems
are PM10 emissions (particulate matters).
In 2006 European commission and the European parliament ratified a document, the Thematic
strategy on the urban environment. Strategy among other things defines a sustainable urban
transport plan in response to the problems of urban traffic situation.
Sustainable urban transport plan for Celje contains an overview of the current environmental
and traffic situation (transport infrastructure), a transport strategy and objectives in the city of
Celje, the scope of the measures and the creation of two scenarios (creating a transport
scenario).
Celje faces problems regarding its street network, public transport and goods transport. It is
therefore imperative to find a sustainable balance between mobility and necessary access, on
one hand, and environmental protection, on the other. Shops and minimarkets are located in
the city centre, but several small companies are also quite near the heart of the town. All of
these lead to pollution and congestion because of uncontrolled freight transport.
In Celje the biggest part of pollution is caused by PM10, ozone (especially in summer season)
and dust deposits. Traffic situation gives preference to unsustainable sort of transport, for
example bad cycle line connections (especially in east-west direction), a lot of parking places
in centre, out-of-day public transport etc. The Municipality of Celje does not have orderly and
organized logistics system for supply in the city centre.
This sustainable urban transport plan for Celje offers the scopes of the measures to create a
cleaner and better transport in the city. In the last part of the plan two kinds of scenarios are
created, the worst-case scenario and the “green” scenario. The “uninvolving” scenario shows
transport situation in Celje, in case the traffic situation remains the same as it is now. But
more attention is paid on the “green” scenario, which shows a sustainable organization of
transport. In the “Green” scenario the measures, which are oriented to green kinds of transport
and based on green transport hierarchy, are exposed. Unsustainable kinds of mobility must be
restricted and the sustainable ones promoted. Sustainable mobility should not be started with
restrictions, but offer many different kinds of possibilities of transport and the restriction then
follows after some time. The easiest way to introduce sustainable habits is to be focused on
the new immigrated population, on children and students, all those who have not formed their
new habits yet.
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