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Izvleček
Zbirna središča P+R kot pomemben element trajnostne mobilnosti v Mestni občini
Ljubljana
Magistrsko delo obravnava zbirna središča P+R na območju Mestne občine Ljubljana in
opredeljuje sistem oz. koncept P+R kot enega izmed dejavnikov trajnostne mobilnosti. V
prvem (teoretičnem) delu naloge je predstavljena trajnostna mobilnost s poudarkom na
njenih pristopih, načelih in celostnem načrtovanju prometa in mobilnosti. Posebej je
izpostavljena intermodalnost in z njo povezana intermodalna zbirna središča P+R kot eden
od vidikov trajnostne mobilnosti. Sledi geografski oris s fizično- in družbenogeografskimi
značilnostmi obravnavanega območja, na katerega se navezuje tudi nadaljnji raziskovalni oz.
empirični del naloge. V tem (drugem) delu naloge je predstavljen osnovni pregled aktualnega
stanja prometa in mobilnosti v Mestni občini Ljubljana s pomočjo statističnih parametrov
prometa, z raziskavami potovalnih navad prebivalcev, prostorskega načrta in prometne
politike oz. strategije ter skozi dosedanje primere dobre in slabe prakse na področju
trajnostne mobilnosti v Mestni občini Ljubljana. V zaključku dela so predstavljeni rezultati
terenske raziskave ter podani predlogi ukrepov za izboljšanje intermodalnosti in trajnostne
mobilnosti v Mestni občini Ljubljana.
Ključne besede: geografija prometa, trajnostna mobilnost, zbirna središča P+R,
intermodalnost, Mestna občina Ljubljana.

Abstract
Park & Ride facilities as an important element of sustainable mobility in Municipality of
Ljubljana
The master's thesis discusses the Park and Ride facilities in the municipality of Ljubljana and
defines the Park and Ride concept as one of the elements of sustainable mobility. The first
(theoretical) part deals with the issue of sustainable mobility with an emphasis on their
accessions, principles, and the integrated transport and mobility planning. Special attention
is given to intermodality and the associated intermodal P+R facilities as one of the factors of
sustainable mobility. Below, there is a geographical outline with the physical- and sociogeographical characteristics of the area, which is also related to the further research and
empirical part of the thesis. The second part of the thesis presents an overview on current
status of transport and mobility in Municipality of Ljubljana by using the statistical
parameters of traffic, traveling habits, spatial and mobility plan, transport strategy and
examples of good and bad practice in the field of sustainable mobility. The conclusion of the
thesis includes the results of the field research and proposals for improvement of the
intermodality and sustainable mobility in Municipality of Ljubljana.
Keywords: transport geography, sustainable mobility, Park & Ride facilities, intermodality,
Municipality of Ljubljana.
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UPORABLJENE KRATICE
TM – trajnostna mobilnost
JPP – javni potniški promet
MPP – mestni potniški promet
LPP – Ljubljanski potniški promet
ŽP – železniška postaja
AP – avtobusna postaja
EU – Evropska unija
RS – Republika Slovenija
MOL – Mestna občina Ljubljana
LUR – Ljubljanska urbana regija
RRA – Regionalna razvojna agencija
UIRS – Urbanistični inštitut Republike Slovenije
ARSO – Agencija Republike Slovenije za okolje
MOP – Ministrstvo za okolje in prostor
MZI – Ministrstvo za infrastrukturo
ČS – Četrtna skupnost
JP – javno podjetje
LPT – Ljubljanske tržnice in parkirišča
LKM – Ljubljanska kolesarska mreža
ZTL – Zavod za turizem Ljubljana
DRI – Družba za razvoj infrastrukture
PTI – Prometno tehniški inštitut
PP – prometna politika
TUS – Trajnostna urbana strategija
CPS – Celostna prometna strategija
CTN – Celostne teritorialne naložbe
OGDP – oddelek za gospodarske dejavnosti in promet
BRT – sodobne hitre avtobusne linije na rezerviranem vozišču (ang. Bus rapid transit)
P+R – parkirišče za storitev “Parkiraj in se pelji/prestopi/presedi” (ang. Park and Ride)
P+B – parkirišče za storitev “Parkiraj in se pelji s kolesom” (ang. Park and Bike)
B+R – območja za parkiranje koles z nadaljnjo povezavo na javni prevoz (ang. Bike and Ride)
K+R – območja za kratkotrajen postanek in odložitev ali prevzem potnikov (ang. Kiss and Ride)
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1. UVOD
V geografski stroki je pridevnik »trajnosten« že dolgo časa stalnica in sestavni pomenski del
marsikaterega področja, začenši s trajnostnim razvojem, ki je bil prvič javno omenjen leta
1987 v t. i. Brundtlandinem poročilu Združenih narodov z naslovom »Our Common Future«.
V zadnjih letih pa lahko pridevnik »trajnosten« v vedno večji meri opazimo tudi v lokalnih in
nacionalnih javnih občilih, v javnih nastopih, besedne zveze s pridevnikom »trajnosten« pa
so postale tudi sestavni deli večine državnih dokumentov in strategij. Med temi besednimi
zvezami zasledimo tudi pojem trajnostne mobilnosti, ki sem si jo izbral za glavno temo
svojega magistrskega dela. Kaj pa je trajnostna mobilnost in zakaj je pomembna? Trajnostna
mobilnost je mobilnost, ki je okoljsko sprejemljiva, kar pomeni, da stremi k zmanjšanju
onesnaženja okolja, emisij toplogrednih plinov (trdih delcev, dušikovih oksidov, ozona idr.),
hrupa in porabe energije. Trajnostna mobilnost je hkrati tudi socialno pravična, kar pomeni,
da zagotavlja pravično in enakopravno dostopnost za vse, tudi za tiste družbene skupine, ki
so sicer mobilnostno prikrajšane (npr. gibalno ovirani, revnejši, brezposelni, starejši in mladi
oz. osebe brez vozniškega izpita). Obenem pa trajnostna mobilnost spodbuja tudi razvoj
(zelenega) gospodarstva in omogoča višjo kakovost bivanja (nižji stroški, manjši stranski
učinki in tveganja) na način, s katerim niso ogrožene možnosti za naše prihodnje rodove.
Med trajnostne potovalne načine uvrščamo npr. hojo, kolesarjenje, javni potniški promet,
skupno vožnjo z avtomobilom (ang. carpooling), souporabo avtomobila (ang. carsharing) ipd.
(Kaj je trajnostna mobilnost?, 2013; Ogrin in sod., 2013; Trajnostna mobilnost, 2016). A
čeprav je pojem trajnostne mobilnosti danes široko sprejet in pogosto uporabljen tako v
civilni družbi kot v politiki, pa je zaenkrat v praksi izvedenih sorazmerno malo ukrepov, ki
gredo v smeri trajnosti in trajnostne mobilnosti. Magistrsko delo se osredotoča na zbirna
potniška središča oz. prestopne točke P+R (»parkiraj in se pelji«) kot na enega od v domačem
okolju aktualnejših ukrepov trajnostne mobilnosti. Ob tem se v delu soočimo in poskušamo
odgovoriti tudi na vprašanje, ali so tovrstna parkirišča P+R resnično ukrep trajnostne
mobilnosti ali ne.

1.1. Namen in cilji
Namen magistrskega dela je podrobneje preučiti stanje na področju zbirnih središč P+R
(»parkiraj in se pelji«) in njihovo vlogo pri trajnostni mobilnosti v Mestni občini Ljubljana.
Poskušali bomo pridobiti tudi odgovore na vprašanje, zakaj so nekatera zbirna središča P+R v
praksi uspešna, nekatera pa ne oz. kateri so faktorji uspeha zbirnih središč P+R v lokalnem
okolju. To je bil tudi motiv tega magistrskega dela.
Cilji magistrskega dela so sledeči:
• analizirati obstoječe stanje na področju prometa, potovalnih navad in trajnostne

mobilnosti v Mestni občini Ljubljana (v nadaljevanju MOL);
• opredeliti pomen zbirnih središč P+R kot enega izmed (pomembnih) dejavnikov
trajnostne mobilnosti;
• na podlagi rezultatov anketiranja in primerov dobre prakse iz tujine izdelati smernice in
predloge izboljšav v obstoječi in bodoči mreži prestopnih središč P+R v MOL.
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1.2. Hipoteze
Predpostavljene so naslednje hipoteze:
1. Glavna razloga uporabe zbirnih središč P+R v MOL sta nizka cena uporabe sistema in
restriktivna prometna politika MOL (H1).
2. Večina uporabnikov zbirnih središč sistema P+R v MOL je rednih oz. vsakodnevnih, je
zaposlena, prihaja iz drugih slovenskih občin in uporablja eno izbrano parkirišče P+R v
MOL (H2).
3. Uspeh posameznega zbirnega središča P+R v MOL je odvisen predvsem od bližine
priključka avtoceste in kakovosti nadaljnjih povezav javnega potniškega prometa (H3).
4. Obstoječi uporabniki zbirnih središč P+R v MOL so večinoma zadovoljni le z zbirnim
središčem P+R Dolgi most, z ostalimi zbirnimi središči pa so večinoma nezadovoljni
(H4).

1.3. Struktura
Magistrsko delo je razdeljeno na več faz. V prvi fazi sem preučil obstoječe vire in literaturo, s
čimer sem pridobil splošen pregled nad izbrano obravnavano temo. V drugi fazi sledi
teoretični del naloge, ki daje vsebinski okvir in ozadje empiričnemu delu naloge. Tretja faza
je terenska faza, ki obsega anketiranje ter izvedbo poglobljenih intervjujev z izbranimi
strokovnjaki. V četrti fazi je sledila analiza in obdelava rezultatov anketiranja ter intervjujev.
V zaključni fazi pa je sledilo še vrednotenje in predstavitev rezultatov raziskave ter izdelava
predlogov in možnih ukrepov za prihodnje načrtovanje in izboljšanje stanja na področju
trajnostne mobilnosti v Mestni občini Ljubljana.
Vsebinskih delov je šest. V drugem poglavju je predstavljena osrednja tema magistrskega
dela – raba (oz. neraba) središč P+R v kontekstu trajnostne mobilnosti. V tem poglavju
izpostavim njena načela, pristope in opozorim na probleme ter možne ukrepe izboljšanja
prometa v splošnem. V nadaljevanju izpostavim intermodalnost kot enega od vidikov
trajnostne mobilnosti. Tretje poglavje je namenjeno intermodalnim prestopnim točkam P+R
kot eni od oblik sodobnega urejanja prometa v mestih. V četrtem poglavju sledi geografski
oris Mestne občine Ljubljana z njenimi fizičnimi in družbenogeografskimi značilnostmi ter
vrednotenjem le-teh za potrebe razvoja in krepitve trajnostne mobilnosti. Peto in šesto
poglavje je namenjeno analizi stanja prometa, mobilnosti in konkretni uporabi trenutno
delujočih zbirnih središč P+R v MOL. Pri tem izpostavim dosedanje pozitivne ukrepe na eni in
primere slabe prakse na področju trajnostne mobilnosti na drugi strani. V zadnjem (šestem)
vsebinskem delu sledi primerjava obstoječih zbirnih središč P+R v MOL po izbranih kazalcih.
Na podlagi prejšnjih dognanj in ugotovitev ter empiričnega dela so v samem zaključku
podane še smernice in predlogi izboljšav v obstoječi in bodoči mreži intermodalnih
prestopnih središč P+R v MOL.
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1.4. Metodologija
Magistrsko delo je sestavljeno iz dveh med seboj povezanih sestavnih delov – teoretičnega in
empiričnega dela. V teoretičnem delu je s pomočjo pregleda in analize obstoječih virov in
literature predstavljena tema, izdelan geografski oris proučevanega območja. V empiričnem
delu naloge je naprej s pomočjo računalniške in statistične obdelave podatkov podana
analiza obstoječega stanja na področju prometa in mobilnosti na proučevanem območju,
konkretno na območju Mestne občine Ljubljana. Nato so z metodo delno strukturiranega
intervjuja predstavljeni pogledi in mnenja različnih (neodvisnih) strokovnjakov o zbirnih
središčih P+R, o njihovi vlogi pri trajnostni mobilnosti ter o stanju prometa v Mestni občini
Ljubljana. Sodelovali so predstavniki naslednjih inštitutov oz. organizacij, ki so povezane s
prometom v Mestni občini Ljubljana: Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Geografski
inštitut Antona Melika in Ljubljanska kolesarska mreža. V sklopu kabinetnega dela sledi
analiza in predstavitev podatkov anketiranja uporabnikov obstoječih zbirnih središč P+R
(anketni vprašalnik je priložen na koncu magistrskega dela) s pomočjo tehnik grafičnega
prikaza rezultatov. Na podlagi rezultatov anketiranja in prej predstavljenih možnih ukrepov
za izboljšanje trajnostne mobilnosti so z metodo sinteze rezultatov v zaključku podani
predlogi izboljšav ter smernice za obstoječa in bodoča zbirna središča P+R.
Pri delu sem se uporabljal tako kabinetne kot terenske oblike in tehnike dela. Kabinetno delo
je poleg teoretičnega sestavnega dela obsegalo tudi pripravo anketnega vprašalnika ter
njegovo nadaljnjo analizo in obdelavo pridobljenih podatkov. Z anketnim vprašalnikom sem
želel pridobiti odgovore, mnenja in izkušnje dejanskih uporabnikov sistema P+R v MOL.
Kabinetno delo je vsebovalo tudi priprave na poglobljene in strukturirane intervjuje ter
njihovo analizo in končno pripravo odgovorov.
Terensko delo je obsegalo izvedbo anketiranja na lokaciji obstoječih zbirnih središč P+R v
Ljubljani, in sicer na območju Dolgega mosta, Rakove Jelše (P+R Barje), Stožic, Ježice in
Studenca. To delo je potekalo v sodelovanju in s pomočjo študentov Oddelka za geografijo
Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani v aprilu 2017. Na terenu sem si ogledal vsa trenutno
aktivna zbirna središča P+R v Ljubljani, obiskal in uporabil pa sem tudi tri prestopna središča
P+R v Švici v decembru 2016, in sicer v krajih Bern, Ženeva in Lozana. Poglobljene intervjuje
sem opravil na sedežu posameznih ustanov oz. organizacij v juliju 2017. Za potrebe
magistrskega dela sem se 8. 12. 2016 v Ljubljani udeležil tudi konference z naslovom
»Trajnostna mobilnost v praksi« v organizaciji društva CIPRA Slovenija, društva Focus in
Inštituta za politike prostora. Prav tako sem 22. 2. 2017 v ljubljanski Mestni hiši obiskal
razstavo o dotedanjih rezultatih, ugotovitvah in aktivnostih MOL v postopku priprave
»Celostne prometne strategije«.

1.5. Osnovni pojmi
Trajnostni razvoj je »razvoj, ki zadovoljuje potrebe sedanjih generacij, ne da bi pri tem
ogrožal zmožnost zadovoljevanja potreb prihodnjih generacij« (Our Common Future, 1987,
str. 43). Ta razvoj stremi k hkratnemu uravnoteženju socialne, ekonomske in okoljske
komponente razvoja (Ogrin in sod., 2013, str. 11). Kot sopomenki trajnostnega razvoja se v
literaturi pojavljata tudi izraza sonaravni in vzdržni razvoj. Razliko in podobnost vseh izrazov
je v enem od svojih člankov med drugimi opisal dr. Marušič (2011), v principu pa gre
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vsebinsko gledano za isti pojem. Še bolj podrobno se je s terminološkim in teoretičnim
vidikom trajnostnosti in sonaravnosti v enem od svojih člankov ukvarjal dr. Plut (2002), ki pa
ta dva pojma ne enači, temveč pojmuje trajnostnost kot načelo, sonaravnost pa kot
udejanjanje tega načela pri organizaciji in delovanju različnih materialnih dejavnosti. Plut
tako bolj zagovarja uporabo kombiniranega pojma trajnostni sonaravni razvoj (oz. napredek),
ki ga definira kot »[…] izboljševanje materialne, socialne in okoljske kakovosti življenja vseh
prebivalk in prebivalcev v okviru nosilnosti (omejitev) okolja« (Plut, 2002, str. 80). V
geografskem terminološkem slovarju pa je trajnostni sonaravni razvoj definiran kot »[…]
skladen regionalni razvoj v okviru nosilnosti okolja in smotrne rabe vseh razpoložljivih
gospodarskih, infrastrukturnih in človeških virov« (Geografski terminološki slovar, 2005, str.
399). Tridimenzionalnost trajnostnega razvoja in enakovredno ter hkratno vključenost vseh
treh temeljnih razsežnosti trajnostnega razvoja (okoljske, gospodarske in družbene) lepo
prikaže spodnja shema (Slika 1).
Slika 1: Shema trajnostnega sonaravnega razvoja (TSR)

Povzeto po: Plut, D., 2011.

Trajnostna mobilnost »[…] je premikanje na trajnosten način, kar vključuje hojo, kolesarjenje,
uporabo javnega potniškega prometa in podobno. Pomeni zagotavljanje učinkovite in
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enakopravne dostopnosti za vse, pri čemer je poudarek na omejevanju osebnega motornega
prometa in porabe energije ter na spodbujanju trajnostnih potovalnih načinov« (Ogrin in
sod., 2013, str. 10). V ozadju te ideje oz. koncepta gre tako kot pri trajnostnem razvoju torej
za tri glavne komponente – okoljsko, socialno in ekonomsko oz. gospodarsko komponento.
Trajnostna mobilnost je torej le »[…] tista, ki je hkrati okoljsko sprejemljiva, socialno pravična
in spodbuja razvoj gospodarstva. Z ukrepi trajnostne prometne politike moramo zagotoviti,
da je potreba vsakogar po premikanju zadovoljena, vendar ob nižjih stroških in manjših
stranskih učinkih, tveganju in porabi naravnih virov« (Kaj je trajnostna mobilnost?, 2013). Le
na ta način razvojne možnosti naših prihodnjih rodov ne bodo ogrožene.
Intermodalnost (tudi multimodalnost ali večmodalnost) v povezavi s trajnostno mobilnostjo
»pomeni prevoz, ki kombinira različna prevozna sredstva« (Otrin in sod., 2013, str. 10). Sicer
pa gre za manj pogost pojem, ki ga najdemo še v povezavah z različnimi centri oz. terminali.
Intermodalni center je npr. »[…] postaja za več vrst javnega in potniškega prometa na enem
mestu, npr. za avtobusni in železniški promet. Je pomembna spodbuda za rabo sredstev
javnega potniškega prometa predvsem za večja mesta in regionalna središča« (ibid.).
Pojem intermodalnost se je sicer najprej uveljavil v tovornem prometu in v logistiki, kjer ga
najdemo v besednih zvezah intermodalni prevoz, intermodalna prevozna enota,
intermodalna vozlišča ipd. Intermodalni prevoz je »prevoz blaga v eni in isti nakladalni enoti
ali cestnem tovornem vozilu, ki zaporedoma uporablja dva ali več načinov prevoza brez
prelaganja tovora samega ob zamenjavi načina prevoza« (Uredba o kombiniranem prevozu,
2001, str. 471). Čeprav gre za drugo področje, pa je osnovna ideja enaka – prestopiti oz.
zamenjati več načinov prevoza oz. prevoznih sredstev pri enem potovanju.
Zbirna središča P+R
Zbirno središče P+R (ang. park and ride facility) je stična točka osebnega in javnega prevoza,
ki je praviloma locirana na obrobju mesta, ob mestni vpadnici in/ali ob avtocestnem
priključku. Pogoj za zbirno središče P+R je hkratna prisotnost namenske cestne infrastrukture
(parkirišče in dovozna pot) in vsaj ene od oblik javnega potniškega prometa (avtobus, vlak,
tramvaj, podzemna železnica ipd.), ki služi uporabnikom za prestop in nadaljevanje njihove
poti (Drevenšek in sod., 2014; Pulko in sod., 2014a). »Mreža zbirnih središč P+R s progami
JPP tvori enovit sistem, ki povezuje zbirna središča P+R in cilje potovanj (delovna mesta,
prebivališča, izobraževalne ustanove, storitve ...). Sama mreža zbirnih središč P+R še ne tvori
sistema P+R, ki nastane, ko se parkirišča povežejo z vrsto informacijskih, poslovnih,
administrativnih in drugih podpornih funkcij, pri tem se uporabnikom predstavljajo z enotno
zunanjo in vsebinsko podobo ter usklajenimi funkcijami (informiranost, plačilni sistem).
Vsako v sistem povezano zbirno središče P+R na svojem območju oblikuje tudi zgostitve
povpraševanja, ki ga predstavljajo dnevni migranti in drugi potniki, ter s tem ponuja možnost
za razvoj servisnih in storitvenih dejavnosti« (Drevenšek in sod., 2014, str. 38–39). Namen
zbirnih središč P+R je spodbuditi uporabo javnega potniškega prometa (JPP), optimizirati
stroške prevoza posameznega uporabnika in posledično zmanjšati uporabo ter s tem število
osebnih avtomobilov v mestnih središčih (Sistem P+R parkirišč …, 2015). Prva namenska
zbirna središča P+R so zgradili v 60. in 70. letih 20. stoletja v Veliki Britaniji in v Združenih
državah Amerike (Drevenšek in sod., 2014).
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2. TRAJNOSTNA MOBILNOST
Promet je bil in vedno bo neizogiben in ključen člen v razvoju gospodarstev in družb, saj
zagotavlja prevoz blaga in mobilnost prebivalstva. A dejstvo je tudi, da je promet danes
obsežen, množičen in raznovrsten, s tem pa okoljsko obremenjujoč bolj kot kadar koli v
zgodovini, številke pa iz leta v leto rastejo. Po zadnjih podatkih Evropske komisije je bilo v
celotni Evropski uniji (EU-28) v letu 2014 registriranih približno 249,8 milijona osebnih
avtomobilov, kar je približno 70,1 milijona oz. 28 % več kot npr. leta 1995. V Sloveniji je bilo
leta 1995 registriranih približno 0,711 milijona osebnih avtomobilov, leta 2014 pa 1,068
milijona, kar pomeni 33,4 % več glede na leto 2015 oz. 1,2-kratno rast števila osebnih
avtomobilov v primerjavi z Evropsko unijo (EU Transport in Figures …, 2016). Slovenija sodi
med prometno najbolj netrajnostne države v Evropi, saj denimo kar 86,3 %1 vseh kopenskih
(potniških) poti v državi opravimo z avtomobilom (5. mesto v EU, Karta 1), 11,6 % z avtobusi
(17. mesto v EU) in le 2,1 % z vlaki (21. mesto v EU) (Modal split …, 2017). Naslednji kazalnik,
ki odraža (ne)trajnostno mobilnost je delež družinskega prihodka, ki ga povprečna družina
porabi za mobilnost. Slovenske družine so za mobilnost v povprečju v letu 2014 porabile
16,2 % družinskega prihodka (2 % več kot za živila!), kar nas uvršča v vrh vseh držav Evropske
unije (1. mesto pred Luksemburg in Bolgarijo) (EU Transport in Figures …, 2016). Prav tako je
Slovenija zelo visoko pri stopnji motorizacije, kjer smo bili 2014 v okviru Evropske unije s 518
avtomobili na 1000 prebivalcev na 8. mestu2 (leta 1995 smo bili s 351 avtomobili na 1000
prebivalcev na 14. mestu), v svetu pa v letu 2014 na visokem 22. mestu (Motorisation rate,
2017; Motor vehicles ..., 2017). Obseg prometa bo glede na napovedi gotovo rastel še naprej,
od vseh nas pa je odvisno, na kakšen način – trajnosten ali netrajnosten.
Pojem »trajnostna mobilnost« izhaja in se praviloma uporablja v Evropi, medtem ko v
Severni Ameriki v ta namen uporabljajo izraz »trajnosti promet« oz. ang. sustainable
transport. Pomenski izvor tega pojma sega v čas izdaja Brundtlandinega poročila (1987), v
katerem se sicer ta pojem dobesedno še ne pojavi, ponudi pa to poročilo izhodišče za
definicije ne le trajnostne mobilnosti, temveč tudi trajnostnega kmetijstva, trajnostnega
gozdarstva, trajnostne proizvodnje in drugih trajnostnih področij (Black, 2004). Ena od
definicij trajnostne mobilnosti, le-to opiše kot »[…] zadovoljevanje trenutnih potreb v
prometu in mobilnosti, brez ogrožanja zmožnosti prihodnjih generacij pri zadovoljevanju
svojih potreb« (Black, 1996; cv: Black, 2004, str. 58). Ta definicija je identična definiciji
Združenih narodov o trajnostnem razvoju, s to razliko, da je prirejena za prometno področje.
Obstaja več različnih definicij (dve sem npr. navedel na str. 7 in 8), v osnovi pa gre pri
trajnostni mobilnosti za okoljsko sprejemljiv in trajnosten način premikanja oseb in blaga.

1
2

Gre za ocenjene vrednosti.
Za 7 držav EU ni podatkov.
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Karta 1: Delež potovanj, opravljen z osebnimi avtomobili v notranjem potniškem prometu, v Evropi
(EU-28, Norveška in Švica), leta 2014.

Vir: Modal split of passenger transport, 2017.
Že sedaj je znano, da bodo naše prihodnje generacije razvoj prometa in mobilnosti morale
osnovati na drugih virih kot sedanje in pretekle generacije. Nafte bo nekoč v prihodnosti
namreč zagotovo zmanjkalo, prav tako pa tudi drugih fosilnih goriv. Po nekaterih ocenah in
prognozah glede na svetovne zaloge in glede na rastočo porabo bo (konvencionalne) nafte
zmanjkalo okoli leta 2050 (Black, 2004). Pri tem pa je sicer potrebno podčrtati, da gre res le
za ocene, ki upoštevajo trenutno stanje in trenutno poznane količine zalog brez upoštevanja
morebitnih odkritij novih nahajališč s pomočjo novih tehnologij in metod. Vseeno pa pri
vsem ne gre samo za omejenost in izčrpavanje naravnih virov, temveč tudi za globalne in
lokalne posledice škodljivih emisij, ki jih povzroča promet, temelječ na fosilnih gorivih. Tudi
zavoljo tega bo/je nadaljnja uporaba fosilnih goriv močno vprašljiva in neodgovorna. Končno
pa gre tudi za številne poškodbe in smrtne žrtve, ki ji povzroča motorni promet, zaradi česar
bodo prihodnje generacije težko sprejele trenutno prometno ureditev in sistem (ibid.).

10

Kot (edina) alternativa trenutnemu prometnemu sistemu se ponuja trajnostna prometna
politika in prehod na bolj trajnostni prometni sistem, ki je okolju in družbi bolj prijazen.
Trajnostni prometni sistem v ospredje ne postavlja več motornega prometa, ampak človeka
in odnos do okolja. Gradnja novih cest in krožišč namreč samo generira novo rast cestnega
motornega prometa, s čimer se še povečuje prometne zastoje, stroške in obremenitve okolja.
Poleg tega pa se s tem tudi zapostavlja in slabi javni potniški promet in druge nemotorizirane
trajnostne oblike prometa (Krivec, Klun, Plesec, 2010). Vlaganje in spodbujanje trajnostne
mobilnosti pa na drugi strani pomeni zagotavljanje učinkovitejše in enakopravnejše
mobilnosti vseh ljudi ob manjših nezaželenih stranskih učinkih, nižjih stroških in manjši
porabi naravnih virov (Trajnostna mobilnost, 2016).
Če strnem, so cilji trajnostne prometne politike naslednji (Krivec, Klun, Plesec, 2010;
Trajnostna mobilnost, 2013):
• zagotavljanje dostopnosti prometnega sistema vsem skupinam prebivalcev;
• zmanjšanje porabe energije in škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje in zdravje
prebivalcev;
• izboljšanje varnosti, zanesljivosti in učinkovitosti prometnega sistema;
• prispevanje k privlačnosti in kakovosti urbanega okolja.
Slika 2: Nova trajnostna prometna paradigma

Vir: 6- do 10-pasovni avtocestni obroč ..., 2011.
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2.1. Slovenska in evropska prometna politika
Republika Slovenija dolgo časa ni imela prave prometne politike, prvi premik pa se je zgodil
poleti 2006, ko je bila v Državnem zboru sprejeta Resolucija o prometni politiki RS z
naslovom »Intermodalnost: čas za sinergijo« (Uradni list RS, št. 58/2006, str. 6249–6259)3. S
to resolucijo, ki je še vedno eden temeljnih strateških dokumentov, je želela Slovenija z
ustreznimi izhodišči, cilji in ukrepi za doseganje teh ciljev določiti temeljne prihodnje
usmeritve prometa v Republiki Sloveniji. Resolucija v svojih izhodiščih poleg analize slabosti,
prednosti in izzivov ter nevarnosti (t. i. analiza SPIN, ang. SWOT), vključuje tudi odstavke o
prometni infrastrukturi, prometni varnosti, viziji mobilnosti prebivalstva in viziji oskrbe
prebivalstva. V nadaljevanju resolucije so zapisani cilji, najprej splošni, nato pa posebej še za
področji potniškega in tovornega prometa. Resolucijo zaokrožajo ukrepi in opredelitev
nosilcev prometne politike (Resolucija o prometni politiki ..., 2006). V resoluciji se npr.
pridevnik »trajnosten« v različnih sklanjatvah pojavi v 3 primerih (na 11 straneh), od tega
dvakrat v obliki besedni zvezi »trajnostni razvoj«, enkrat pa v obliki besedne zveze
»trajnostna mobilnost«.
Glavni splošni cilji Resolucije o prometni politiki RS, prioritetno razvrščeni, so naslednji (ibid.):
1. internalizacija zunanjih stroškov, ki jih povzroča promet;
2. doseganje družbenega optimuma v delu, ki se nanaša na prometni sektor;
3. povečanje prometne varnosti in varovanja;
4. učinkovita poraba energije in čisto okolje;
5. povečanje obsega in kakovosti javnega potniškega cestnega in železniškega prometa;
6. prenos blaga v tranzitu na železnico;
7. usklajeno delovanje celotnega transportnega sistema;
8. vzpostavljanje arhitekture inteligentnih transportnih sistemov z uveljavljanjem
regionalnih, nacionalnih in evropskih specifičnosti, usmeritev ter interesov;
9. ozaveščanje in informiranje prebivalstva o trajnostni mobilnosti;
10. zagotovitev potrebne prometne infrastrukture tako za kopenski kot tudi pomorski in
zračni transport, ki bo sledil načelom trajnostnega in skladnega regionalnega razvoja;
11. zagotovitev zanesljivega, varnega, cenovno konkurenčnega in okolju prijaznega
transporta v tovornem in potniškem prometu;
12. optimalno izkoriščanje razpoložljivih virov;
13. vzpostavitev delovanja učinkov tržnega gospodarstva;
14. deregulacija posameznih podsistemov prometa in prodaja državnih lastniških deležev,
skladno z obstoječo zakonodajo, kjer ni ogrožen javni interes, zasebni ponudniki pa z
načelom tržnega gospodarstva lahko zagotovijo konkurenčnejšo in kakovostnejšo
storitev, pri čemer se stopnja varnosti ne sme znižati;
15. natančno usmerjanje fiskalnih ukrepov za zagotavljanje tistih storitev, ki jih z načeli
tržnega gospodarjenja ni možno zagotoviti samih po sebi.
Iz ciljev je vidno, da je želela država narediti premik k trajnostnemu oz. zelenemu prometu in
upoštevati načela trajnostnega razvoja ter enakovredno obravnavati vse tri stebre
trajnostnega razvoja (okoljskega, socialnega in ekonomskega). Po drugi strani pa v praksi
3

Celoten dokument je dostopen na spodnjem spletnem naslovu:
http://www.mzi.gov.si/fileadmin/mzi.gov.si/pageuploads/DPR/Prometna_politika/Resolucija_o_PP_Uradni_list
_2006.pdf
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razvoj in ključne prometne investicije (npr. 3. razvojna os, 2. cev karavanškega predora,
razširitev ljubljanske zahodne obvoznice ipd.) ne gredo v to smer in niso (povsem) v skladu z
Resolucijo.
Na Resolucijo o prometni politiki RS so se (kritično) odzvale nevladne organizacije in
posamezniki, ki se zavzemajo za trajnostni razvoj in trajnostno mobilnost ter so se konec leta
2005 (v času sprejemanja resolucije) povezali v neformalno združenje Koalicija za trajnostno
prometno politiko (KTPP)4. Omenjena koalicija spremlja in se odziva na aktualne procese v
slovenski in evropski prometni politiki in hkrati povečuje medsebojno informiranost o
dogajanju na prometnem področju. Poleg tega pa se zavzema za sprejetje (bolj) trajnostne
prometne politike z bolj jasno določenimi cilji (Koalicija za trajnostno prometno politiko,
2015). »Obstoječa Resolucija po mnenju Koalicije ciljev ne definira dovolj natančno, niti ne
ukrepov, s katerimi želi doseči zadane cilje. Koalicija opozarja tudi na pomanjkanje
kvantificiranih kazalcev stanja in posledično želenega stanja oz. ciljnih vrednosti prometne
politike. Za dosego jasnih ciljev nujno potrebujemo jasno sliko trenutnega stanja, ki ga
resolucija ne nudi. Manjka tudi kvantificirana vizija razvoja prometnega sistema, ki bo poleg
lažje razprave in različnih presojanj omogočala tudi spremljanje izvajanja resolucije o
prometni politiki« (Oblikovala se je Koalicija …, 2014). Omenjena koalicija je takrat (2006)
državnim organom kot konstruktivno kritiko podala svojo oceno Resolucije, seznam in opis
18 tez trajnostne prometne politike5. Leta 2010 so svoj predlog in teze še enkrat pregledali in
posodobili6 glede na novo prometno stanje ter zapisali naslednji sklep: »V štirih letih, odkar
je Slovenija sprejela svojo prvo Resolucijo o prometni politiki, se prometna politika le
deloma in premalo prilagaja ciljem, ki si jih je sama zadala. Ugotavljamo, da so nekateri
ukrepi, žal, celo v nasprotju s cilji. […] Resolucija ob pomanjkanju dokumentov, ki bi bolj
podrobno določili izvajanje ukrepov za dosego ciljev, ki si jih je zadala, ne zagotavlja
doseganja ciljev« (Teze za trajnostno prometno politiko Slovenije …, 2010).
Vlada Republike Slovenije je v sklopu prometne politike leta 2015 naknadno sprejela
»Strategijo razvoja prometa v Republiki Sloveniji« (sklep št. 37000-3/2015/8) 7 . S to
strategijo je vlada analizirala dosedanji razvoj in stanje ter bolj podrobno določila izvajanje
ukrepov za dosego splošnih in posebnih ciljev, ki si jih je država zadala s prej omenjeno
Resolucijo o prometni politiki RS. Omenjena strategija prvič celovito obravnava prometni
sistem v Sloveniji, s čimer je bila presežena dotedanja praksa delnega oz. parcialnega
reševanja posameznih podsistemov prometa (posebej avtocestnega, cestnega, železniškega,
letalskega in ladijskega prometa). Na podlagi analiz infrastrukture in delovanja celotnega
sistema ter identificiranih problemov je bilo s to strategijo predvidenih 108 strateških
ukrepov, od tega 29 s področja železniškega prometa, 37 s področja cestnega prometa, 22 s
področja mestnega, 14 s področja vodnega in 6 s področja zračnega prometa. Na zbirna
središča P+R pa se npr. direktno vežejo 4 ukrepi s področja mestnega prometa. A ti ukrepi
4

Koalicija za trajnostno prometno politiko sestavljajo naslednje organizacije: CIPRA Slovenija, društvo za
varstvo Alp, Focus, društvo za sonaraven razvoj, Gibanje TRS, Ljubljanska kolesarska mreža, Mariborska
kolesarska mreža, Regionalni center za okolje za srednjo in vzhodno Evropo, Slovenski E-forum, Umanotera,
Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj ter zainteresirani
posamezniki (Koalicija za trajnostno prometno politiko, 2015).
5
Celoten dokument je dostopen na tem naslovu: http://www.focus.si/files/programi/teze_KTPP.pdf
6
Celoten dokument je dostopen na tem naslovu: http://www.focus.si/files/tezeKTPP_2010_1.pdf
7
Celoten dokument je dostopen na tem naslovu:
http://www.mzi.gov.si/fileadmin/mzi.gov.si/pageuploads/DMZ/Strategija_razvoja_prometa_v_RS/Strategija_r
azvoja_prometa_v_RS-koncna_razlicica.pdf
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niso bili pospremljeni s konkretnimi projekti in opredelitvami njihovega vrstnega reda
izvedbe, časovnico in finančnim okvirom. To je opredelila nova »Resolucija o nacionalnem
programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030« (Uradni list RS, št.
75/2006, str. 10524–10573)8, ki jo je sprejel Državni zbor RS konec leta 2016. V tej resoluciji
so predvideni bolj konkretni ukrepi za vsa prej omenjena prometna področja, dinamika
vlaganj, njihovi nosilci in terminski plan priprave ter izvedbe ukrepov. Je pa v Resoluciji
področje mestnega prometa preimenovano v področje trajnostne mobilnosti, pri čemer je
prejšnjim 22 strateškim ukrepom s področja mestnega prometa določenih še 50 bolj
konkretnih ukrepov in projektov (med drugim npr. ukrep »intermodalnost prestopnih točk«,
»P+R za ljubljansko območje z gravitacijskim zaledjem«, »Tivolski lok« idr.). V tej Resoluciji se
pridevnik »trajnosten« v različnih sklanjatvah pojavi (že) v 23 primerih, od tega 14-krat v
obliki besedni zvezi »trajnostna mobilnost«, 5-krat pa v obliki besedne zveze »trajnostni
razvoj«.
Z vstopom naše države v Evropsko unijo leta 2004 smo se med drugim zavezali k
izpolnjevanju in sledenju evropski prometni politiki in njenim ciljem. Evropska prometna
politika med drugim temelji na t. i. belih knjigah (ang. White papers), ki jih Evropska komisija
izdaja v povprečju na deset let. Prvo belo knjigo je Evropska komisija izdala leta 1992,
posvečena pa je bila predvsem odprtju skupnega prometnega trga. Istega leta je bila sprejeta
tudi t. i. Maastrichtska pogodba, s katero so pravno vzpostavili enoten evropski prometni
prostor in dali vsebinsko potrditev tudi prvi evropski prometni politiki, ki je bila vključena že
v t. i. Rimsko pogodbo (1957) in je bila sploh ena od prvih skupnih politik Evropske unije. Leta
2001 je Evropska komisija izdala novo belo knjigo s prvim pravim poudarkom na zasuku
prometa in njegove rasti v bolj trajnostno zeleno smer ter z osnovnim namenom doseči večjo
uravnoteženost med posameznimi potovalnimi načini (Commission staff working
document …, 2011). V tej beli knjigi se npr. pridevnik »trajnosten« pojavi v 31 primerih (na
124 straneh), besedna zveza »trajnostni promet« v devetih primerih, besedne zveze
»trajnostna mobilnost« pa še ni v besedilu. Najnovejša in aktualna evropska prometna
strategija pa je bila s strani EU izdana v letu 2011 pod naslovom: Načrt za enotni evropski
prometni prostor – na poti h konkurenčnemu in z viri gospodarnemu prometnemu sistemu9.
Ta bela knjiga odraža vizijo Evropske komisije o konkurenčnem in trajnostnem prometnem
sistemu in predvideva 10 ciljev za konkurenčen in z vidika virov učinkovit prometni sistem ter
40 konkretnih pobud oz. iniciativ za naslednje desetletje, z osrednjim namenom zmanjšati
emisije toplogrednih plinov do leta 2050 za 60 % (White paper on transport ..., 2011). V tej
beli knjigi se npr. pridevnik »trajnosten« pojavi v 20 primerih (na 28 straneh), besedna zveza
»trajnostni promet« v štirih primerih, besedna zveza »trajnostna mobilnost« pa v enem
primeru.
Nekateri od teh ciljev, povezani s trajnostno mobilnostjo, so npr. (ibid.):
• do leta 2030 prepoloviti, do leta 2050 pa postopoma povsem odpraviti uporabo
avtomobilov s »konvencionalnim (fosilnim) gorivom« v mestnem prometu;
• do leta 2050 zaključiti evropsko železniško omrežje, ki bo omogočalo visoke hitrosti (ang.
European high-speed rail network);
8

Celoten dokument je dostopen na naslednjem naslovu: https://www.uradnilist.si/_pdf/2016/Ur/u2016075.pdf
9
Gradivo je dostopno na tem spletnem naslovu: http://url.sio.si/tQ6 ali pa preko spletne strani službe za
mobilnost in promet Evropske komisije in spletišča EUR-Lex.
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• do leta 2020 vzpostaviti ogrodje za evropski multimodalni prometni sistem za

obveščanje, upravljanje in plačevanje;
• do leta 2050 zmanjšati število nesreč s smrtnim izidom v cestnem prometu na skoraj nič;
• premik k dokončni uveljavitvi in uporabi načel „uporabnik plača“ in „onesnaževalec

plača“ ter udeležba in sodelovanje zasebnega sektorja pri odpravi anomalij, kot so
škodljive subvencije, prilivi (državnih) dohodkov ter zagotavljanju financiranja za
prihodnje prometne naložbe.
Poleg tega je potrebno omeniti tudi, da je Slovenija podpisnica in članica Alpske konvencije
(od leta 1993) ter t. i. züriške skupine oz. züriškega procesa (od leta 2006), pri čemer gre pri
Alpski konvenciji za mednarodni pravni instrument za trajnostni razvoj v alpskem prostoru,
pri züriškem procesu pa za sodelovanje ministrov za promet vseh sedmih alpskih držav in
Evropske komisije. Proces se je začel s skupno izjavo oz. deklaracijo, ki služi izboljšanju
preusmerjanja prometa in cestnoprometne varnosti (še posebej v predorih na območju Alp)
(Prometna politika, 2017).
Kljub vsem prizadevanjem po dokončnem obratu k trajnostni mobilnosti, tako v zakonodaji
kot v praksi in miselnosti, se še vedno pojavljajo povsem novi aktualni projekti in ideje, ki so
v nasprotju z že veljavnimi prometnimi strategijami in resolucijami. Tak je npr. aktualni načrt
oz. projekt države o izgradnji (zožene) štiripasovnice med Lavrico in Škofljico v občini
Škofljica, kjer se zdi, da se vse še vedno vrti le okoli osebnega motornega prometa in
zagotavljanja čim večje pretočnosti in udobnosti le-tega (zaradi povsem normalnih
prometnih zastojev v konicah delavnika). Ali kot je dejal tudi dr. Ogrin za Dnevnik (3. februar
2017, str. 9): »Če bomo zaradi tovrstnih zastojev gradili nove ceste, bo to povzročilo novo
prometno povpraševanje. Novo prometno povpraševanje pa povzroča potrebo po novih
cestah. To je nikoli zaključena spirala [..]« (Rožman, 2017). Poleg ostrega nasprotovanja
lokalnega prebivalstva pa država že sedaj v bližini izvaja prometni ukrep, ki naj bi izboljšal
ravno položaj osebnega in tovornega motornega prometa z izgradnjo polnega avtocestnega
priključka Šmarje - Sap tudi na območju škofeljske občine. V povezavi z zgornjim problemom
je potrebno omeniti še projekt posodobitve železniške infrastrukture in obuditev
železniškega potniškega prometa na relaciji Ljubljana - Kočevje, ki je prav tako že v teku (od
leta 2008) in z rokom predvidenega zaključka v naslednjem letu (2018). Na Lavrici sicer
železniškega postajališča še ni, a tudi za to ima ministrstvo za infrastrukturo že izdelan
projekt, ki bo vključeval tudi ureditev zbirnega središča P+R in pokritega parkirišča za kolesa.
Prav zaradi vsega naštetega je še toliko bolj nerazumljivo in nesmotrno vztrajanje države in
lokalne skupnosti pri netrajnostnem projektu širitve in preoblikovanja državne ceste (G2-106)
med Lavrico in Škofljico v štiripasovnico, pa čeprav zoženo. Ob tem je potrebno dodati, da je
država (kljub enakim nasprotovanjem) v lanskem letu že razširila to isto državno cesto med
avtocestnim priključkom Ljubljana - jug in začetkom kraja Lavrica, pri čemer pa dodatnega
pasu ni namenila samo javnemu prevozu.
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2.2. Pristopi in načela trajnostne mobilnosti
Za oblikovanje trajnostne prometne politike in uspešno implementacijo le-te v prakso je
potrebno upoštevati določena načela, smernice in pristope. V slovenski in tuji strokovni
literaturi je zaslediti bolj ali manj enaka priporočila in smernice za načrtovalce trajnostne
prometne politike. Strnil in povezal sem jih v naslednjih točkah s kratkimi obrazložitvami:
• Celostni (holistični) pristop:

Trajnostni pristop zahteva temeljito in celostno načrtovanje, za kar so potrebne primerne
informacije in učinkovita analitična orodja. Le celostna analiza namreč omogoča, da lahko
načrtovalci in odločevalci vnaprej predvidijo učinke svojih načrtov in odločitev ter jih tako
bolje razumejo. Hkrati se lahko skozi celostni pristop morebitne probleme vnaprej prepreči
oz. omili, da jih kasneje ni potrebno zdraviti. Preprečevanje naj ima prednost pred
zdravljenjem. Analiza ne sme biti omejena na finančne učinke in dejavnosti trga, ampak naj
se upošteva tudi okoljske in socialne učinke (Teze za trajnostno ..., 2006; Trajnostna
mobilnost, 2016).
• Uravnoteženost dimenzij trajnostnega razvoja:
Načrtujte promet, politiko in investicijske odločitve, ki temeljijo na vseh treh trajnostnih
razvojnih dimenzijah: socialnem razvoju, vplivih na okolje in gospodarski rasti. Cilji vseh treh
dimenzij naj bodo enakovredno zastopani ali drugače: promet mora podpirati gospodarstvo,
ki izboljšuje blaginjo vseh ljudi, ob upoštevanju socialne pravičnosti ter okoljskih omejitev in
obremenitev (Teze za trajnostno ..., 2006; Williams, 2007; Mobilizing Sustainable
Transport ...,2016).
• Inovativen pristop znotraj obstoječih praks:

Trajnostna prometna politika naj ne bo dodatni del prometne politike, temveč nov,
inovativen, integralen način reševanja težav in stranskih nezaželenih učinkov prometa. Izvira
naj iz obstoječih praks in regulatornih okvirjev, ki jih vodi evropska politika (Teze za
trajnostno ..., 2006).
• Internalizacija eksternih stroškov in načelo 'onesnaževalec plača':

Za internalizacijo je potrebno denarno ovrednotiti vse zunanje vplive in jih na ustrezen način
vključiti v obračun stroškov. V netrajnostnih politikah za razliko od trajnostnih v ceno
končnega proizvoda ali storitve niso vključeni vsi zunanji stroški (ponavadi manjkajo okoljski
in/ali socialni), ki bi morali biti vključeni in upoštevani. Skozi širšo perspektivo zajemanja
družbenih in okoljskih stroškov ter koristi lahko trajnostna prometna politika omeji
negativne družbene in okoljske vplive ter s tem dosega pomemben vzvod za samoregulacijo
sektorja prometa. Spoštovanje tega načela pa zahteva temeljito reformo trga – odstraniti bi
bilo potrebno spodbude za prekomerno rabo naravnih virov in uničevanje okolja ter naložiti
dodatne dajatve vsem onesnaževalcem (Teze za trajnostno ..., 2006).
• Vsestranska integriranost:

Temelj trajnostne prometne politike je vsestranska integriranost oz. vključenost. Brez
integriranosti v druge načrte in strategije je trajnostnost prometne politike vprašljiva in
ogrožena. Posamične odločitve trajnostnega načrtovanja morajo podpirati dolgoročne
strateške cilje skupnosti ob hkratnem upoštevanju uravnoteženosti vseh treh dimenzij

16

trajnostnega razvoja. Integracija mora potekati na 3 ravneh – horizontalno (integracija na
druga področja, v druge sektorje), vertikalno (politična integracija na lokalni, regionalni,
državni in evropski ravni) in prostorsko (čez meje občin, regij in držav) (Teze za trajnostno ...,
2006).
• Opredelitev in osredotočenje na cilje:

Postavljanje realističnih ciljev in postopno doseganje le-teh je implementacijsko načelo
trajnostne prometne politike. To vključuje tudi smotrno in preudarno rabo finančnih virov
glede na cilje ter sprotno spremljanje in vrednotenje evalvacijskih kazalnikov, podatkov in
statistik. Trajnostno načrtovanje poskuša preseči splošno načrtovanje, kjer se definira daljni
cilj, nato pa vse ukrepe prilagodi doseganju tega cilja (Teze za trajnostno ..., 2006; Mobilizing
Sustainable Transport ..., 2016).
• Spoštovanje enakosti in zmanjšanje stroškov mobilnosti:
Pri trajnostnem načrtovanju morajo biti upoštevani učinki na enakost v družbi, tako sedanjih
kot tudi prihodnjih generacij. Vsak posameznik bi moral imeti enako možnost izbire
potovalnega načina ne glede na njegovo sposobnost ali materialno stanje. Zmanjšanje
stroškov mobilnosti bo izboljšalo sposobnost v prometu prikrajšanih ljudi, da izkoristijo
razpoložljive socialne, kulturne in gospodarske priložnosti (Teze za trajnostno ..., 2006;
Williams, 2007).
• Previdnostno načelo:

To načelo poudarja pomembnost vključevanja tveganj v odločanje in podpiranje politik, ki
prisotna tveganja minimalizirajo, kolikor in kjer je le mogoče (Teze za trajnostno ..., 2006).
• Etika ohranjanja:
Trajnostni pristop daje prednost rešitvam, ki ohranjajo vire, povečajo učinkovitost in
zmanjšajo porabo virov. Z dejavnostmi, povezanimi s prometom, ne bi smeli poslabšati
okolja. Prav tako ne bi smeli poslabšati zdravja in varnosti ljudi, četudi prometni sistemi
neposredno in posredno vplivajo na zdravje in varnost. Okrepiti bi morali tudi prizadevanja
za preprečevanje smrtnih žrtev in poškodb v prometu (Teze za trajnostno ..., 2006; Williams,
2007; Mobilizing Sustainable Transport ..., 2016).
• Transparentnost in vključevanje javnosti:

Trajnostni pristop zahteva jasno definiran in pregleden proces načrtovanja, pri čemer mora
biti javnost seznanjena in imeti enakopravno možnost sodelovanja v postopku odločanja.
Dobra komunikacija med načrtovalci oz. strokovnjaki na eni in ozaveščeno javnostjo na drugi
strani je namreč odločilna pri pospeševanju trajnostnih prometnih rešitev (Teze za
trajnostno ..., 2006; Mobilizing Sustainable Transport ..., 2016).
• Enakovrednost oblik mobilnosti:
Oblike mobilnosti oz. načini prevoza bi morali biti karseda enakovredni, čeprav ima vsaka
oblika mobilnosti svoje prednosti in slabosti z vidika kapacitet, fleksibilnosti, porabe energije,
varnosti in okoljskega učinka. Za obliko mobilnosti, ki najbolje zadovolji potrebo po
mobilnosti posameznika, bi se bilo potrebno odločiti na podlagi prednosti in slabosti vsake
od oblik. Načini prevoza se lahko kombinirajo na način, ki poudari njihove prednosti, s čimer
se vzpostavi intermodalna prometna veriga, ki je bolj učinkovita, stroškovno ugodnejša in
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trajnostna. Razvoj različnih oblik mobilnosti naj bi potekal uravnoteženo (Teze za
trajnostno ..., 2006; Mobilizing Sustainable Transport ..., 2016).
• Zmanjšati stroške za prometno infrastrukturo in zagotoviti dolgoročno sposobnost

preživetja prevoznega sistema
Prometne sisteme je potrebno načrtovati tako, da se njihova infrastruktura in storitve lahko
financirajo v dolgoročnem obdobju in da se naložbe kar najbolje izkoristijo. Viri in tokovi
financiranja morajo biti varni in karseda raznovrstni, spodbujati pa se mora množični, javni
prevoz, da se zmanjša potreba po razširitvi (predvsem) cestne infrastrukture. Prometno
infrastrukturo in storitve je potrebno stalno vzdrževati. Kot integrirani celostni prometni
sistem morajo vse komponente za optimalno učinkovitost delovati skupaj. Oblasti naj bi z
ustrezno politiko, projekti in drugimi spodbudnimi strukturami spodbujale razvoj trajnostnih
prometnih tehnologij, s tem pa na tem področju podpirale in dajale zagon tudi naložbam
zasebnega sektorja (Williams, 2007; Mobilizing Sustainable Transport ..., 2016).

2.3. Problemi in stroški prometa ter možni ukrepi izboljšanja
2.3.1. Problemi in stroški, povezani s prometom
Promet je sestavni del vsake družbe, saj omogoča pretok oseb, blaga in storitev ter nudi
osnovo za gospodarski in družbeni napredek ter razvoj. Vendar je z močno rastjo
motorizacije in vedno večjo količino tranzitnega prometa v zadnjih desetletjih promet postal
eden največjih onesnaževalcev okolja (sploh v mestih), pri čemer je skrb vzbujajoče
predvsem dejstvo, da bo promet tudi v prihodnje še naprej naraščal. S tem pa se bodo
povečevali pritiski na okolje in družbo. S prometom so povezani številni negativni vplivi na
okolje in z njimi povezani problemi. Strnil sem jih v obliki preglednice (Preglednica 1).
Preglednica 1: Negativni vplivi prometa na okolje po posameznih prizadetih skupinah

OZRAČJE

VODOVJE

PRST, RASTLINSTVO

ŽIVALSTVO

LJUDJE

Podnebne
spremembe

Izpiranje
umazanije in
drugih
škodljivih snovi
v podtalnico in
vodotoke

Krčenje njiv, gozdov,
travnikov za gradnjo
prometne infrastrukture
(cest, krožišč, parkirišč
idr.) – izguba
obdelovalnih površin

Povožene ali
zbite
živali (žabe,
mačke,
psi, ptiči,
divjad ...)

Pojav smoga,
izpusti onesnaževal:
ogljikov monoksid
(CO), ogljikov dioksid
(CO2), dušikovi oksidi
(NOx), dušikov dioksid
(NO2), žveplov dioksid
(SO2), trdi, prašni delci
PM2,5 in PM10, ozon
(O3), benzen in drugi.

Nesreče z izlivi
nevarnih
tekočih
tovorov

Onesnaženje prsti zaradi
izpustov onesnaževal in
zaslanjevanje prsti tik ob
cestah

Izguba oz.
zmanjšanje
habitatov in
zmanjšanje
biotske
raznovrstnosti
zaradi prometne
infrastrukture

Zdravstvene
težave, kot
posledica
prometnih emisij:
bolezni dihal, rak,
bolezni srca in
ožilja, nevrološke
bolezni idr.
Obremenitev s
hrupom in
vibracijami
prometa

Evtrofikacija
voda
(prekomerna
obremenitev

Uničevanje zelenih pasov
in parkovnih površin
zaradi divjega parkiranja
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Prometne nesreče
– materialna
škoda, poškodbe,
smrtne žrtve,

voda s hranili)

Potna erozija, zbitost tal,
zakisovanje prsti
Propadanje obcestnih
rastlin zaradi močnega
zimskega soljenja

Razdrobljenost
habitatov in s
tem oviranje
prostega pretoka
živali – ogrožena
možnost
reprodukcije, s
tem pa stabilnost
vrst

Kopičenje težkih kovin v
prsti in rastlinah

Obremenitev s
hrupom

invalidnost –
socialna in
gospodarska škoda
Izguba
obdelovalnih
površin zaradi
gradnje prometne
infrastrukture zmanjšana
prehranska
samooskrba in
vpliv na življenje
kmetov
Stres in časovne
izgube zaradi
prometnih zastojev
Zmanjšana fizična
aktivnost
prebivalstva (manj
pešačenja in
kolesarjenja)

Viri podatkov: Hebar, 2010; Ogrin in sod., 2013, str. 63.
Vsi ti negativni vplivi prometa na okolje so vključeni med t. i. zunanje stroške prometa
(imenovani tudi eksterni stroški ali skriti družbeni stroški). »Eksterni stroški so katerikoli
(škodljivi) učinek proizvodnje ali potrošnje, ki ni vključen v funkcijo koristnosti proizvajalca ali
potrošnika. Proizvajalec ali potrošnik, katerega aktivnost generira eksterne stroške v
navedenem smislu, nima nikakršnih obveznosti, da bi moral te stroške poravnati« (Elvik,
1994; cv: Mesarec, Lep, 2006). Zunanji stroški prometa so torej tisti stroški oz. negativni
vplivi prometa na družbo, ki jih je uporabnik prometnega sistema povzročil, ne pa tudi
neposredno kril, saj jih krije družba iz drugih virov (npr. državni proračun, zavarovalnice,
zdravstvo idr.) v nasprotju z notranjimi stroški prometa, ki jih v celoti poravna uporabnik in
kamor spadajo npr. stroški nakupa in vzdrževanja vozila, gorivo, takse, davki, porabljeni čas
ipd.
Trajnostna prometna politika stremi k vključevanju in upoštevanju vseh stroškov prometa
(torej tudi in predvsem eksternih stroškov prometa) med ekonomsko relevantne in
upoštevane spremenljivke (po načelu »onesnaževalec plača«), kar predvidevata tako
slovenska kot evropska prometna politika in zakonodaja. Konkretno gre pri eksternih
stroških prometa za stroške, ki nastajajo npr. zaradi nesreč, zastojev, hrupa in onesnaževanja
zraka. Tudi prometna gneča nekaj stane, prav tako hrup, ki prinaša zdravstvene stroške
tistim, ki zaradi tega trpijo.
Med zunanje oz. eksterne stroške prometa štejemo:
• emisije (izpuste),
• podnebne spremembe,
• nesreče,
• hrup,
• zastoje,
• stroške procesa izgradnje/vzdrževanja/razgradnje elementov prometnega sistema ipd.
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V Sloveniji smo prvo (in zaenkrat edino) celovito oceno zunanjih prometnih stroškov dobili
leta 2004 s študijo »Analiza eksternih stroškov prometa«, ki jo je izdelal konzorcij Fakultete
za gradbeništvo UM, Inštituta za ekonomska raziskovanja, Primorskega inštituta za
naravoslovne in tehnične vede, Geografskega oddelka Filozofske fakultete UL in Studia
Okolje s svojimi sodelavci. Ugotovili so, da je bila skupna vrednost eksternih stroškov
prometa v letu 2002 ocenjena na 2,3 milijarde evrov (»dražji scenarij«), od česar je cestni
promet prispeval kar 94 % celotnega zneska. Upoštevaje le stroške vpliva osnovnih
povzročiteljev eksternih prometnih stroškov (nesreče, hrup, emisije in zastoji), pa so bili le-ti
ocenjeni na 1,4 do 1,9 milijarde evrov letno. Preračunano v delež slovenskega BDP so (le)
eksterni stroški prometa predstavljali med 7,1 % in 9,8 % celotnega slovenskega BDP
(odvisno od scenarija, stroški osnovnih 4 povzročiteljev pa so dosegli 6 % BDP). Ugotovili so
še, da smo imeli v Sloveniji v primerjavi s 17 drugimi evropskimi državami (takratna EU-15,
Švica in Norveška) relativno nižje deleže eksternih stroškov zaradi zastojev in hrupa, bistveno
višji pa so bili deleži stroškov zaradi emisij (Mesarec, Lep, 2006; Plevnik, Kozina, 2006).
Pri vsem pa je potrebno poudariti, da različna prevozna sredstva oz. oblike mobilnosti
različno obremenjujejo okolje, pri čemer so višji oz. nižji tudi eksterni stroški. V spodnji
preglednici je primerjava posameznih oblik mobilnosti v obremenjevanju okolja pri enakem
potovanju in z enakim številom potnikov na kilometer (Preglednica 2). Osnova primerjave je
osebni avtomobil brez katalizatorja (=100).
Preglednica 2: Primerjava obremenjevanja okolja osebnega avtomobila z različnimi oblikami prevoza
– pri enakem potovanju in z enakim številom potnikov na kilometer (osnova = 100)
avto
avto s KT* avtobus
vlak
kolo
letalo
Zasedanje prostora
100
100
10
6
8
1
Osnovna poraba energije
100
100
30
30
0
405
Ogljikov dioksid
100
100
29
30
0
420
Dušikovi oksidi
100
15
9
4
0
290
Ogljikovodiki
100
15
8
2
0
140
Ogljikov monoksid
100
15
9
3
0
250
Skupno onesnaženje zraka
100
15
9
3
0
250
Tveganje nezgod
100
100
9
3
2
12
*KT: avtomobil s katalizatorjem, pri čemer pa je potrebno poudariti, da katalizator učinkuje le, ko je motor
ogret. Pri kratkih poteh (posebej v mestu) ni posebne koristi glede manjšega onesnaženja.

Vir: Kuščer, S., 2001; cv: Otrin in sod., 2013, str. 24; Trajnostna mobilnost, 2016, str. 4.
Izpušni plini in onesnaženje ozračja
Če primerjamo različne oblike mobilnosti po kazalniku ogljičnega odtisa 10 (ang. carbon
footprint), ki ponazarja količine izpustov CO2 in drugih toplogrednih plinov, ima ves
motorizirani promet visok ogljični odtis, vendar pa je javni prevoz, če so vozila primerno
zasedena, veliko manj ogljično potraten kot osebna motorna vozila (Preglednica 3).
Povprečni izpusti toplogrednih plinov se razlikujejo glede na prepotovano razdaljo, tip vozila,
gorivo in število potnikov. Vožnja z javnim prevozom pa kljub vsemu povzroča manj
negativnih vplivov in obremenitev kot vožnja z osebnim motornim vozilom, četudi se v
osebnem avtomobilu vozijo npr. 4 osebe. Pri tem pa vemo, da je to izjema, saj je v večini
10

Ogljični odtis je mera vseh toplogrednih plinov, ki jih izpustimo, meri pa se v tonah (ali kg) CO 2 ali CO2
ekvivalenta (toplogredni vpliv ostalih plinov tople grede je preračunan v toplogredni vpliv CO 2).
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primerov statistično gledano v avtomobilu le voznik. Na delo naj bi se npr. 70 % ljudi vozilo
samih v vlogi voznika (Otrin in sod., 2013).
Preglednica 3: Emisije ekvivalentov CO2 glede na obliko mobilnosti v gramih na potniški kilometer

Oblika prevoza/mobilnosti potnika
kolo/hoja
železnica (klasična, mestna)
železnica (visoke hitrosti)
avtobus
letalo (daljši leti)
letalo (krajši leti)
avtomobili (povprečje)
avtomobili (najbolj učinkoviti)
avtomobili (veliki, potratni)
Vir: Plut, D., 2011.
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Specifični izpusti CO2 v Evropski uniji sicer upadajo od leta 1995 dalje. Pri cestnem prevozu
potnikov so se do leta 2011 v povprečju zmanjšali za 7 %, pri cestnem prevozu tovora pa za
19 %. Razlog je predvsem v učinkovitejši izrabi goriv osebnih avtomobilov, kar je predpisala
uredba EU, ki predvideva najvišji dovoljeni izpust iz novih osebnih avtomobilov 95 g/km
izpustov CO2 do leta 2020. Zmanjšanje je bilo še bolj občutno pri letalskem prevozu potnikov,
kjer je znašalo 33 %. Na železnici so se izpusti CO2 zmanjšali za 24 % pri prevozu potnikov in
za 40 % pri prevozu tovora.
V Sloveniji prispeva promet več kot tretjino h končni porabi energije (40 % leta 2011) in
približno tretjino skupnih CO2 izpustov (32,5 leta 2014), zato vsako izboljšanje energijske
učinkovitosti v prometu pomembno prispeva tudi k skupnemu zmanjšanju porabe energije in
izpustov CO2 (Plevnik, 2014). Podatki sicer kažejo, da so se izpusti toplogrednih plinov11 iz
prometa v Sloveniji med letoma 1986 in 2014 povečali za 166 %. Med letoma 1990 in 2014
pa za približno 97 %. Za primerjavo: na območju EU so v istem obdobju ti izpusti narasli za
13 %. Glavni vir toplogrednih plinov je večinoma cestni promet, ki prispeva kar 99,1 % vseh
izpustov toplogrednih plinov (Majaron M., 2016).
Prometne nesreče – smrtne žrtve in huje poškodovani
Prometne nesreče s smrtnimi žrtvami in huje poškodovanimi so najhujši neposredni eksterni
strošek prometa. Število smrtnih žrtev prometa (cestnega in železniškega) v Sloveniji v
zadnjih desetletji upada (Slika 3), npr. od leta 1991 (ko je v cestnem prometu umrlo 462 oseb)
do leta 2016 (ko je umrlo 132 oseb) se je število žrtev zmanjšalo za 3,5-krat (Plevnik, 2016;
Prometne nesreče, posledice in ukrepi policije …, 2017). Pozitivni trend upada smrtnih žrtev
je značilen tudi za večino drugih evropskih držav. Vseeno je žrtev še vedno preveč, saj le-te
izrazito zmanjšujejo kakovost življenja družbe, poleg tega pa skupaj z vsemi ostalimi
nesrečami predstavljajo tudi visoke družbene stroške. Tako so npr. »v letu 2011 ocenjeni
družbeni stroški prometnih nesreč v Sloveniji znašali 636 milijonov evrov, kar je predstavljalo

11

Med toplogredne pline uvrščamo ogljikov dioksid (CO2), metan (CH4), didušikov oksid (N2O), fluorirane
ogljikovodike (HFC), perfluorirane ogljikovodike (PFC) in žveplov heksafluorid (SF6).
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1,76 % bruto domačega proizvoda« (Plevnik, 2016). Cilj slovenske in evropske prometne
politike je nič smrtnih žrtev v cestnem prometu do leta 2050 (ibid.).
Slika 3: Razvoj števila cestno-prometnih nesreč, mrtvih in huje poškodovanih v cestnem prometu v
Sloveniji, 1991–2014

Vir: Statistični urad RS, Statistični letopisi Republike Slovenije 1993–2012; Statistični urad RS,
SI-STAT podatkovni portal, Cestnoprometne nesreče in udeleženci v nesrečah po vrsti ceste,
Slovenija, letno, 2016; cv: Plevnik, 2016.
Zaskrbljujoče je, da delež umrlih pešcev (kot najbolj ranljivih prometnih udeležencev)
pomeni 17 % vseh smrtnih žrtev prometnih nesreč v letu 2016. V letu 2016 je na naših cestah
umrlo 22 pešcev (od tega 5 na avtocestah), kar je 37 % več kot leta 2015, ko je umrlo 16
pešcev. Povečalo pa se je tudi število huje poškodovanih pešcev, in sicer za 8 % (s 124 na
134). Povečalo se je število prometnih nesreč z udeležbo pešcev v naselju, med drugim tudi
na prehodih za pešce, na katerih so lani umrli kar štirje ljudje. Izstopajo starejši (starejši od
64 let), med katerimi je bilo lani 10 mrtvih, 56 hudo telesno in 109 lažje poškodovanih
pešcev. Ob tem pa je vseeno potrebno izpostaviti, da so bili za nekaj nesreč krivi tudi pešci
sami z nepravilnim prečkanjem ceste kot vzrokom prometne nesreče (pri 10 nesrečah s
smrtnim izidom (približno 45 %) in pri 32 nesrečah s hudo telesno poškodbo (približno 24 %)).
Za najpogostejši vzrok prometnih nesreč z udeležbo pešcev sicer velja izsiljevanje prednosti
na prehodih za pešce (P. K., 2017).
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2.3.2. Ukrepi za izboljšanja stanja prometa in primeri dobre prakse
Da bi dosegli izboljšanje prej opisanega stanja prometa, torej zmanjšali izpuste toplogrednih
plinov, porabo energije, onesnaženje zraka, zmanjšali število prometnih nesreč in vseh
ostalih negativnih vplivov ter obremenitev na okolje, so potrebni ukrepi v smeri trajnostne
mobilnosti. Spodaj navajam nekaj splošnih ukrepov in usmeritev, v nadaljevanju podpoglavja
pa bom izpostavil in opisal še nekaj primerov dobre prakse.
Trajnostni prometni ukrepi za krepitev in doseganje trajnostne mobilnosti (Teze za
trajnostno ..., 2006; Plut, D., 2011):
- vključenost eksternih stroškov,
- povečanje urbane gostote in mešane rabe prostora,
- izboljševanje varnosti in kakovosti prometne infrastrukture (prednostno kolesarske
infrastrukture in površin za hojo),
- razvoj območij v bližini prometnih koridorjev in linij javnega prometa,
- učinkovit, bolj privlačen in kakovosten javni potniški promet,
- prenos blagovnega prometa na železnico in večja vloga tirnega prometa na splošno,
- rast energetske učinkovitosti vozil,
- trajnostno upravljanje s prometom,
- ozaveščanje in informiranje javnosti.
Iz tujine pa tudi iz domačega okolja poznamo nekaj dobrih in uspešnih praks implementacije
trajnostne mobilnosti, ki jih izpostavljam v nadaljevanju:
• Usklajenost voznih redov in urejeno prestopanje med različnimi sredstvi JPP

Konkurenčnost javnega potniškega v primerjavi z osebnim prometom se z uskladitvijo voznih
redov in dobro urejenim prestopanjem med več različnimi oblikami javnega prometa precej
poveča, saj lahko bistveno skrajša čas potovanja ter zmanjša druge nelagodnosti in fizične
napore za potnike. Po drugi strani pa se s tem poveča učinkovitost in privlačnost javnega
prevoza (Gabrovec; Bole, 2009; Otrin in sod., 2013). Možnost izbire med različnimi oblikami
javnega prevoza je eden izmed ključev do uspeha javnega mestnega prometa, pri čemer pa
mora biti ta promet z vso izbiro integriran. V Sloveniji imamo kljub majhnim razdaljam in s
tem povezanim potencialom problem v (ne)integraciji javnega potniškega prometa (projekt
je v dolgoletni izpeljavi, zaenkrat je bil JPP integriran samo za šolajoče uporabnike), tako na
tarifni kot na organizacijski in prostorski ravni. Prestopne točke med posameznimi
podsistemi (železniškim, avtobusnim in mestnim prevozom) so večinoma slabo organizirane
ali neobstoječe, dialoga med različnimi ponudniki javnega prevoza pa je premalo (Gabrovec;
Bole, 2009).
• Enotne tarife in enotne vozovnice

Uporabnost, enakopravnost in privlačnost javnega prevoza se poveča, če imajo vse oblike
javnega potniškega prometa enotno ceno in enotne vozovnice. S tem se zmanjša pritisk na
posamezno obliko javnega prevoza, hkrati pa je manj zapletov in zamud pri nakupovanju
vozovnic za uporabnike (Otrin in sod., 2013).
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• Mobilnostni načrti podjetij in institucij

Mobilnosti načrt je dokument, katerega namen je izboljšati in spremeniti dostopnost ter
mobilnost na določeni mikrolokaciji, praviloma na območju določenega podjetja, ustanove
ali institucije. Načrti predvidevajo sklop konkretnih ukrepov za izboljšanja dostopnosti
lokacije, spreminjanje potovalnih navad zaposlenih in obiskovalcev ter promocijo izbire
trajnostnih prevoznih sredstev (Otrin in sod., 2013). »Tako imenovani veliki generatorji
prometa (npr. bolnišnice, šole, fakultete, ministrstva, uprave, velika podjetja ipd.) z
izdelanim mobilnostnim načrtom lahko postanejo resen in legitimen sogovornik za
spremembe linij javnega potniškega prometa, pa tudi za izgradnjo prehodov za pešce,
kolesarskih stez in parkirišč, s čimer lahko pomembno vplivajo na spremembe prometnih in
parkirnih režimov na določeni lokaciji« (Gabrovec; Bole, 2009, str. 92).
Ponekod v tujini (npr. v Angliji in Švici) je npr. obvezna preveritev mobilnostnih lastnosti t. i.
velikih generatorjev prometa v postopkih pridobivanja dovoljenj (z obvezno omejitvijo števila
parkirnih mest) (ibid.). Ena prvih slovenskih ustanov, ki je v letu 2011 s pomočjo
Urbanističnega inštituta pridobila mobilnostni načrt, je bilo Ministrstvo za promet RS. V njem
so predvideli različne informacijske, izobraževalne in organizacijske ukrepe (upravljanje
parkiranja, zmanjšanje potrebe po potovanjih, racionalizacija avtomobilskih potovanj –
skupni prevozi), investicije ter širše pobude in spremljanje učinkovitosti načrta (Plevnik;
Mladenovič; Ružič, 2011).
• Cestne takse

Cestne takse oz. cestninjenje določenih cest so dajatve, ki jih uporabniki plačajo neposredno
za vožnjo po določeni cesti ali na določenem območju. Posledice tovrstnih dajatev se lahko
kažejo v zmanjšanju prometnih zastojev, hkrati pa so vozniki neposredno bremenjeni za
stroške uporabe in obrabe cestišča, kar je trajnostno pravičnejše od vnaprejšnjih
kompromisnih pavšalnih plačil (kot so npr. vinjete). Prihodki od tovrstnih cestnin se deloma
ali v celoti namenijo financiranju javnega potniškega prometa, s čimer se javni potniški
promet dodatno okrepi v primerjavi z osebnim prometom. Primer take prakse sem videl v
Stockholmu, imajo pa ga npr. tudi v Oslu, kjer so za vstop motornih vozil v mesto uvedli
posebno cestno takso. O podobni taksi je bilo možno slišati tudi za primer Ljubljane, ko so
bile v okviru projekta Civitas Elana opravljene razprave o možnosti uvedbe t. i. zgoščevalne
oz. ekološke takse za vstop v mestno središče (Nared in sod., 2012).
• Izplačilo (ne)parkiranja (ang. Parking Cash Out)

Gre za severnoameriški ukrep in idejo, kjer se voznikom, ki imajo možnost brezplačnega
parkiranja (npr. na delovnem mestu) ponudi denarno nadomestilo, če uporabijo drugi način
prevoza (kot je osebni avtomobil). To po njihovih podatkih zmanjša osebno vožnjo za 10 do
30 %, hkrati pa tistim, ki na delovno mesto ne prihajajo z avtomobilom, zagotovi finančno
ugodnost, ki je primerljiva tistemu, kar prejmejo vozniki v obliki brezplačnega parkirišča. Gre
torej za prometni ukrep, ki hkrati povečuje socialno pravičnost in enakost med zaposlenimi
(Win-Win Transportation Solutions, 2017). Nekaj podobnega so tudi nagrade za zaposlene, ki
se v službo pripeljejo s kolesi in so praksa marsikje v (Zahodni) Evropi. V nasprotju s tem pa
npr. v Sloveniji podpiramo vožnjo z osebnim avtomobilom na delovno mesto s povračilom
vseh potnih stroškov. Na mestih, kjer ni dobrega dostopa do javnega prevoza, bi bila npr.
rešitev lahko v pogojevanju povračila potnih stroškov z uporabo avtomobila za več
oseb/sodelavcev hkrati (Trajnostna mobilnost, 2016).
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• Parkirni standardi in omejevanje brezplačnega parkiranja

Logika tega ukrepa je v tem, da če je na nekem območju parkirišč manj in so cenovno težje
dostopna, se delež avtomobilskega prometa na tistem območju zmanjša, ter obratno v
nasprotnem primeru. Tako je predpis o številu parkirnih mest za objekt lahko pomemben
vzvod, ki vpliva na potovalne navade ljudi in na prometno načrtovanje določene lokacije. V
Sloveniji je praksa, da se za posamezni objekt določi minimalno število parkirnih mest, kar v
praksi praviloma pomeni, da se zgradi (pre)veliko število parkirnih mest. Z vidika trajnostne
mobilnosti pa bi bilo veliko bolj smiselno in prostorsko manj potratno, če bi se pred gradnjo
določilo največje možno število parkirišč za osebna vozila. S tem bi se zmanjšal strošek
gradnje, strošek prostora in strošek investicije končnega kupca oz. najemnika (Otrin in sod.,
2013).
• Skupna vožnja z avtomobilom oz. sopotništvo (ang. Carpooling)

Carpooling pomeni »skupno uporabo vozila voznika in vsaj še enega potnika, pri čemer se
osebni avtomobili uporabljajo za privatne poti. Tako več potnikov uporabi samo en avto,
koristi pa je več: voznik in potniki prihranijo na stroških prevoza, saj si jih razdelijo, prispevajo
pa tudi k ohranjanju okolja, saj proizvedejo manj izpustov CO2, kot bi jih s posamično vožnjo«
(Otrin in sod., 2013, str. 11). Hkrati se zmanjšajo tudi vse druge obremenitve na okolje (hrup,
onesnaženje, zastoji ipd.).
Carpooling bi lahko z dobro organizacijo in analizo učinkovito spodbujali delodajalci, katerih
delavci v službo prihajajo ob istem času (in iz podobnih smeri). Prav tako bi skupno vožnjo z
avtomobili lahko spodbujali s posebnimi prometnimi pasovi (t. i. HOV12 pasovi), ki bi jih lahko
poleg npr. avtobusov in taksijev uporabljala tudi osebna vozila z več kot dvema potnikoma.
Druga oblika spodbujanja pa bi lahko bila pocenitev ali opustitev cestninjenja za polno
zasedena osebna vozila. Po nekaterih podatkih in popisih naj bi se povprečna zasedenost
osebnih vozil vozačev, ki potujejo na delo, v Sloveniji v zadnjih desetletjih znižala na približno
1,3 osebe, po drugih podatkih pa je to število še nižje. Izračun tako pokaže, da bi, če bi se
samo vsak deseti vozač prelevil v sopotnika, razbremenili naše cestno omrežje za slabih 10 %
(Gabrovec; Bole, 2009).
Sicer pa ločimo več načinov skupne vožnje z avtomobilom (Trajnostna mobilnost, 2016):
A) Lastnik avtomobila in sovozniki celo pot opravijo skupaj (npr. prihajajo iz
istega kraja in imajo enako/podobno pot v službo).
B) Dva ali več voznikov osebnih vozil se pripeljeta do določene točke
(»carpooling parkišča«), kjer parkirata in nadaljujeta pot v enem avtomobilu.
Ta način je posebej primeren za uporabnike, ki prihajajo iz različnih, bolj
oddaljenih naselij, a imajo podoben cilj potovanja.
C) Skupni prevoz poiščeš po potrebi s pomočjo (spletne) baze podatkov o
voznikih, ki ob določenem času potujejo na določenih relacijah. Primer je
slovenska spletna platforma Prevozi.org, ki je nastala na pobudo študentov in
kjer se ponudniki in iskalci prevozov sami dogovarjajo za lastne prevoze. Drugi
primer pa je npr. spletna platforma podjetja GoOpti, kjer skupinske prevoze
ponuja in organizira podjetje s svojimi vozili in vozniki.

12

HOV – High Occupancy Vehicle – vozila z višjo zasedenostjo
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• Souporaba ali deljenje avtomobila in/ali kolesa (ang. Carsharing, Bike sharing)

Gre za moderni koncept mobilnosti, ki zagotavlja možnost uporabe avtomobila (kolesa) ob
kateremkoli času, ne da bi bili lastnik vozila, pri čemer se vozilo plača (le) glede na konkretno,
kratkotrajno (urno, dnevno) uporabo. Tisti, ki izvaja souporabo vozil, ima v lasti nekaj
avtomobilov (koles), ki jih po vnaprejšnji rezervaciji izposoja na različnih lokacijah. Dobro
organizirana služba souporabe avtomobila (koles) lahko nudi uporabniku skoraj enako
fleksibilnost, kot če bi bil uporabnik lastnik svojega avtomobila (kolesa), vendar z višjo
ekonomsko in ekološko učinkovitostjo (Otrin in sod., 2013; Trajnostna mobilnost, 2016).
Obenem sili tovrstna souporaba ali deljenje vozila uporabnike v bolj racionalno ravnanje in
uporabo drugih bolj trajnostnih načinov prevoza oz. v to, da omejijo svojo uporabo
izposojenega vozila na tista potovanja, kjer je tovrstna vožnja takrat res najboljša možnost.
Razlog je v nižjih fiksnih stroških in višjih variabilnih stroških, kot jih ima lastništvo zasebnega
vozila. Podatki kanadskega inštituta za prometno politiko iz Victorie kažejo, da vozniki, ki se
pridružijo takšnim organizacijam in tovrstni souporabi, običajno zmanjšajo narejeno
kilometrino za 40 do 60 % svoje prejšnje. Hkrati daje souporaba vozil uporabnikov priročno
in dostopno alternativo zasebnemu lastništvu ter povečuje socialno pravičnost, saj pridobijo
možnost vožnje tudi tisti, ki si sicer ne morejo privoščiti lastništva svojega vozila (Win-Win
Transportation Solutions, 2017).
Obstaja pa tudi električna oblika deljenja avtomobilov, ki jo poznamo tudi že v Sloveniji, kjer
je bila leta 2006 v Ljubljani in Murski Soboti uvedena storitev »Avant2go« (kratek opis bo
sledil v nadaljevanju naloge).
• Vzpostavitev intermodalnih potniških centrov oz. terminalov
Ta ukrep in primer dobre prakse je v skladu z že opisanim ukrepom urejenega prestopanja
med različnimi sredstvi javnega potniškega prometa. Intermodalni potniški centri ali
terminali so postaje, kjer se združuje več vrst javnega potniškega prometa na enem mestu.
Tovrstni centri so pomembna spodbuda za rabo sredstev javnega prometa predvsem v večjih
mestih in regionalnih središčih, kjer je pretok linij in ljudi večji (Otrin in sod., 2013). Ti centri
morajo biti urejeni in prijazni do vseh uporabnikov ter nuditi širok nabor dodatnih storitev
(trgovine, sanitarije, okrepčevalnice, različni servisi idr.). Poseben primer intermodalnih
prestopnih točk so t. i. P+R (ang. park and ride) parkirišča, ki so predmet te magistrske
naloge in o katerih več v posebnem poglavju.

Pri vpeljavi vseh ukrepov, ki krepijo trajnostno mobilnost, je po mojem mnenju ključno
integrirano prostorsko in prometno načrtovanje. S tem ciljam na dejstvo, da bi se moralo
omogočiti/dopustiti gradnjo novih stanovanjskih ali poslovnih objektov na tistih območjih,
kjer je preskrba in povezava z javnim prevozom že obstoječa in vsaj zadovoljiva (če ne dobra),
kar bi omogočilo bolj trajnostno mobilnost novih prebivalcev/obiskovalcev na tem območju.
Na ta način bi bila raba prostora bolj preudarna, prometni sistem pa cenejši in učinkovitejši
kot na območjih, kjer je preskrba z javnim potniškim prometom neobstoječa oz. slaba (Nered
in sod, 2012). S tega vidika je (bila) suburbanizacija in selitev prebivalstva ter nakupovalnih in
poslovnih središč izven ali na obrobja mest prometno zelo netrajnostna in draga izkušnja.
Izkušnja kanadskega inštituta za prometno politiko v Victorii denimo kaže, da ima učinkovit
prostorski razvoj za posledico zmanjšano lastništvo in uporabo avtomobilov na območjih z
učinkovito mešano rabo zemljišč in širšo izbiro javnih/skupnih prevoznih sredstev (običajno
od 10 do 30 %) (Win-Win Transportation Solutions, 2017). Konkretna rešitev v Sloveniji bi
lahko bila tudi v zakonski omejitvi gradnje na območjih brez javnih prometnih povezav, v
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zmanjšanju števila parkirnih mest za avtomobile ob nakupovalnih in poslovnih središčih ter v
dražjih zemljiščih na suburbanih območjih. Hkrati pa bi morali povezati prometno in
prostorsko načrtovanje tako na občinskih kot na regionalnih ravneh in vanj vključiti vse
relevantne deležnike (Nared in sod., 2012).

2.4. Intermodalnost kot vidik trajnostne mobilnosti
Intermodalnost ali multimodalnost je pojem, ki označuje zamenjavo oz. kombiniranje
različnih načinov prevoza oz. prevoznih sredstev v okviru enega potovanja. Uporaba javnega
prevoza je že sama po sebi intermodalna, saj javni prevoz ni t. i. prevoz »od vrat do vrat«
(razen v izjemno redkih primerih), kar pomeni, da uporabnik vedno prej in potem uporabi
vsaj enega od drugih načinov prevoza (hoja, kolesarjenje, osebni avtomobilski prevoz, skupni
avtomobilski prevoz ipd.). Intermodalnost je torej pomemben sestavni del trajnostne
mobilnosti, lahko pa služi tudi (mehkemu, postopnemu) samemu prehodu v bolj trajnostno
mobilnost. V tem primeru ciljam na kombiniranje motornega in javnega prevoza ali pa
kombinacijo motornega prevoza s katerim drugim bolj trajnostnim potovalnim načinom (npr.
osebni avto ali kolo, osebni avto ali skupni avtomobilski prevoz – carpooling, motorno kolo
ali mestno kolo ipd.). Tovrstno kombiniranje trajnostnih in manj trajnostnih načinov prevoza
se v praksi pri nas dogaja in pojavlja že dlje časa, možno pa ga je opaziti predvsem v bližini
različnih trgovskih središč, večjih postajališč javnega prevoza (predvsem železniških
postajališč) ali pa ob avtocestnih priključkih (Slika 4). V zadnjih letih pa vedno več pozornosti
tej obliki intermodalnosti posvečata tudi državna in lokalna oblast v Sloveniji, ki sta v ta
namen začeli namenjati nove namensko zasnovane površine, praviloma na obrobju večjih
mest in v bližini postajališč javnega potniškega prometa ter avtocestnih priključkov (Slika 5).
Te površine imenujemo intermodalna zbirna (ali prestopna) središča, zbirne točke ali tudi
terminali, iz tujine in literature pa jih poznamo več vrst (poleg tradicionalnih, kot so
pristanišča, letališča, logistični centri in potniška središča, tudi novejša zbirna središča tipa
P+R, P+B, P+K ipd.). Pri nas se v zadnjih letih pospešeno uvajajo predvsem zbirna središča
P+R, o katerih pa več v naslednjem poglavju.
Slika 4: Primer neurejenega carpoolinga ob
AC priključku na Uncu.

Slika 5: Primer sodobnega zbirnega središča P+R na
Dolgem mostu (stanje po prenovi v letu 2015)

Avtor: Janez Nared; vir: Gabrovec; Bole, 2009.

Avtor: Blaž Samec; vir: Jesenšek, 2015.

Razvoj in krepitev intermodalnosti pomeni, da ima posameznik na voljo več različnih
možnosti zadovoljevanja svojih mobilnostnih potreb, hkrati pa je večja njegova pravica do
izbire mobilnostnega sredstva. Kombiniranje različnih mobilnostnih sredstev mu omogoča
ustreznejši, učinkovitejši in zabavnejši način prevoza glede na namen in cilj posameznega
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potovanja (Dovečar, 2013; Klemenc, Gostič, Andrejčič Mušič, 2014). Povezovanje oz.
kombiniranje različnih trajnostnih oblik mobilnosti ima za vse vpletene strani številne
prednosti. Tovrstna mobilnost je v prometno razvitih državah (mislim na tiste z dobro
razvitim JPP) hitrejša, cenejša, udobnejša in bolj trajnostno sonaravna ter s tem učinkovitejša
(Dovečar, 2013). V spodnji preglednici, ki je eden od rezultatov evropskega projekta
»mobile2020«13, so navedene konkretne prednosti primera kombiniranja javnega prevoza in
kolesarjenja (Preglednica 4).
Preglednica 4: Prednosti kombiniranja javnega prevoza in kolesarjenja

Prednosti za javni prevoz
kolesarjenje je pomemben vir in način
napajanja javnega prevoza
povečanje območij zajemanja potnikov
okoli postajališč
znižanje stroškov v času konice

Prednosti za kolesarjenje
kombinirani prevoz je na urbanih območjih
velikokrat hitrejši od vožnje z avtomobilom
kombinirana potovanja so cenejša od
uporabe avtomobila
omogočeni so prevozi na daljše razdalje brez
uporabe avtomobila
povečanje konkurenčnosti v primerjavi z kolesarjenje omogoči javnemu prevozu, da
avtomobilom
postane prevoz »od vrat do vrat«
cenejša vzpostavitev parkirišč tipa P+B v manj stresa zaradi gneče in parkiranja
primerjavi s tipom P+R
priložnost za privabljanje novih potnikov
Vir: Hefter, 2014, str. 11.
V lokalnem okolju je delno integracijo kolesarskega in javnega prevoza v Mestni občini
Ljubljana omogočilo JP LPP, ki potnikom omogoča prevoz zložljivih koles s predpisanimi
največjimi merami (110 cm × 70 cm × 30 cm) in v določenem delu dneva na vseh avtobusih
mestnega potniškega prometa od leta 2015 naprej. Z zložljivim kolesom se lahko potuje v
času izven prometnih konic: ob delavnikih je to med 9. in 13. uro in po 18. uri dalje ter
neomejeno ob praznikih in vikendih. Izven navedenih časov pa voznik avtobusa oceni, ali
potnik z zložljivim kolesom lahko vstopi ali ne (Navodila za zložljiva …, 2017). Sam bi to
označil kot korak v pravo smer, a zaradi navedenih omejitev pri tem (še) ne gre za pravo
integracijo. V sklopu tega projekta je JP LPP sodelovalo v evropskem projektu Bike
Intermodal, »[…] znotraj katerega se je iskalo najbolj varna in praktična zložljiva kolesa ter
načine, kako zapeljati potnike na javnih prevoznih sredstvih« (ibid.). Naslednji korak je sledil
v letu 2016, ko so v podjetju LPP uvedli prikolico in posebne nosilce za kolesa na nekaterih
medkrajevnih progah potniškega prometa. Posebni nosilci so pritrjeni na zadek nekaterih
avtobusov in lahko sprejmejo 6 koles, na prikolici pa je prostora za največ 20 koles in je
primarno namenjena članom Kolesarskega društva Ljubljanski potniški promet ter izposoji
organiziranim skupinam kolesarjev, ki lahko prikolico z avtobusnim prevozom naročijo preko
elektronske pošte ali telefona (Brkić, 2016).
Prevoz koles omogočajo tudi Slovenske železnice, ki ponujajo dnevno vozovnico za prevoz
enega kolesa na osebo po enotni ceni 3,4 €. Tudi v tem primeru integracija ni popolna, saj
prevoz koles ni omogočen na vseh prevozih, ampak le na posebej označenih.
13

»Mobile2020« je bil projekt z namenom spodbujanja kolesarjenja v majhnih in srednje velikih mestih Srednje
in Vzhodne Evrope (potekal je tudi pri nas). Več o tem evropskem projektu, ki je potekal od leta 2011 do leta
2014, si lahko preberete na naslednjem naslovu: http://www.mobile2020.eu/home.html
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Intermodalni način prevoza lahko v prihodnje v Sloveniji postane zelo učinkovita alternativa
osebnemu motornemu prometu, a je njegov uspeh odvisen predvsem od dobre dostopnosti
in integracije med posameznimi potovalnimi načini. Za to bi bili potrebni tako »mehki« kot
»trdi« ukrepi za izboljšanje intermodalnosti. Med t. i. »mehke ukrepe« štejejo uskladitev
voznih redov JPP, integracija vozovnic in linij JPP, spodbujanje skupnih prevozov (ang.
carpooling), uvedba različnih podpornih mobilnih aplikacij ter različni projekti obveščanja,
ozaveščanja in izobraževanja tako širše javnosti kot podjetij, s čimer se krepi tako javna
podpora kot javna podoba trajnostne mobilnosti in intermodalnosti. Med t. i. »trde ukrepe«
pa spadajo prenova ali izgradnja novih potniških središč oz. centrov, kjer so združene različne
oblike prometa (cestni, železniški, letalski idr.), izgradnja novih železniških ali avtobusnih
postajališč ob potencialnih stičnih in strateških točkah JPP, izgradnja varnih, urejenih in
modernih parkirišč za kolesa in osebna vozila ob avtobusnih in železniških postajah, uvedba
integriranega javnega sistema izposoje koles, uvedba in fizična prilagoditev JPP na možnost
prevoza koles, rolk, skirojev ipd. brez omejitev, uvedba ali nakup električnih vozil za potrebe
souporabe (ang. carsharing) ipd.
Ukrepe na področju intermodalnosti v izbranih slovenskih občinah je med drugim v svojem
diplomskem delu preučil Matjaž Dovečar in izdelal karto, ki prikazuje, katere izbrane
slovenske občine so leta 2010 izvajale ukrepe krepitve intermodalnosti (npr. usklajevanje
voznih redov, ureditev parkirišč ob postajališčih JPP, P+R, kombinirana vozovnica ipd.),
katere pa ne (Karta 2). Dovečar je takrat ugotovil, da se veliko slovenskih občin zaveda
potencialov učinkovite intermodalnosti in da številne občine ukrepe že izvajajo. Med ukrepi
je šlo predvsem za dogovarjanja med avtobusnimi prevozniki in Slovenskimi železnicami pri
usklajevanju voznih redov JPP, v mestih in večjih naseljih pa za urejanje parkirišč za osebne
avtomobile idr. Takrat (leta 2010) so bila npr. v celotni Sloveniji vzpostavljena le štiri zbirna
središča P+R, od tega dve v Ljubljani (P+R Dolgi most in P+R Stožice) in dve v Piranu,
napovedovalo pa se je še eno v Škofji Loki (Dovečar, 2013). Danes, za primerjavo, v celotni
državi deluje že več kot ducat P+R zbirnih središč, od tega 5 v Mestni občini Ljubljana.
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Karta 2: Ukrepi krepitve intermodalnosti po slovenskih občinah v letu 2010.

Vir: Dovečar, 2012, str. 65.
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3. INTERMODALNA ZBIRNA SREDIŠČA P+R
Intermodalna zbirna središča P+R (ang. park and ride ali tudi ang. park and rail) so stične oz.
prestopne točke med osebnim in javnim prevozom. Njihov osnovni namen je spodbuditi
uporabo javnega potniškega prometa (vsaj na določenem delu vsakodnevnih potovanj
posameznika) in zmanjšati uporabo osebnih prevoznih sredstev ter pritisk osebnega prometa
(predvsem) na mestna in regionalna središča. Koncept P+R je prvič opisal profesor Austin
MacDonald z Univerze v Pensilvaniji leta 1927, ko je predlagal naslednje: »Voznik lahko pelje
avtomobil do obrobja prometne zgostitve, ga parkira na primernem mestu in uporabi drug
prevoz za dokončanje poti. Posledici tega sta minimalno porabljen čas in največje udobje za
voznika; pa tudi zmanjšanje prometnega zastoja.« (Drevenšek in sod., 2014, str. 31; Žaucer in
sod., 2014).
Prva zbirna središča so zgradili v Združenih državah Amerike in v Veliki Britaniji v 60. letih
prejšnjega stoletja. Prvo koordinirano P+R parkirišče je bilo npr. vzpostavljeno v Oxfordu leta
1964, prvo trajno P+R središče pa deluje od leta 1966 v Leicestru. A širša uporaba tega
prometnega ukrepa in koncepta je sledila v 90. letih 20. stoletja, ko se je ta koncept uveljavil
tudi v nacionalnih prometnih politikah (Manns, 2010; cv: Drevenšek in sod., 2014). Za
primerjavo: prvo (in dolgo edino) zbirno središče P+R v Sloveniji smo dobili leta 2001 v
Ljubljani na območju Dolgega mosta. Gradnja sistemov P+R po svetu se je razmahnila in
postala priljubljena med drugim tudi zato, ker gre za enega od manj skrajnih ukrepov
omejevanja osebnega prometa. Hkrati so se začele pojavljati tudi prve študije in analize P+R
zbirnih središč, njihovega vpliva na prometne sisteme in tokove ter analize dejavnikov, ki
pripomorejo k uspehu posameznih središč. Avtorji Turnbull, Evans in Levinson (2004)14 so
raziskali učinke zbirnih središč P+R na prometne sisteme, medtem ko sta Morall in Bolger
(1996)15 ugotovila, da imajo tovrstna središča velik vpliv na količino vsakodnevnih potovanj v
središče mesta z javnim prevozom (Park & Ride …, 2014). Več avtorjev (AASHTO, 200416 in
Gehl, 201017) v svojih delih poudarja tudi, da je pri zbirnih središčih P+R potrebno posebej
upoštevati, da ne gre le za parkirišča, temveč za prostore, ki morajo biti s smiselno
umestitvijo v prostor in s skrbnim izborom spremljevalnih vsebin ter storitev namenjeni
predvsem ljudem. Ti prostori morajo biti tudi varni, saj bodo uporabniki osebno prevozno
sredstvo pustili le tam, kjer se bodo počutili dovolj dobro in varno (Drevenšek in sod., 2014,
str. 31; Žaucer in sod., 2014). Uspešne prestopne točke oziroma zbirna središča P + R so torej
tista, ki uporabniku ponujajo več kot le parkirni prostor in postajališče javnega prometa,
hkrati pa morajo biti ta središča smiselno locirana in umeščena v prostor. »Dostopnost
zbirnega središča P+R za uporabnike in njegova lega sta ključna podatka pri dimenzioniranju
zbirnega središča v prometnem sistemu. Pri tem je treba upoštevati, da je izbor lokacije
bistven tudi zaradi mehkih dejavnikov, ki vplivajo na to, kako pogosto bodo uporabniki
14

Turnbull, K., Evans, J., Levinson, H., 2004. Park-And-Ride/Pool: Traveler Response to Transport System
Changes, Chapter 3; Report 95, Transit Cooperative Research Program; Transportation Research Board.
15
Morrall, J., Bolger, D., 1996. Park-and-Ride: Canada's Most Cost Effective TDM Strategy, Transportation
Association of Canada Annual Conference (www.tac-atc.ca).
16
AASHTO, 2004. Guide for Park-And-Ride Facilities. AASHTO. Dostopno na http://www.amazon.com/GuidePark-ride-Facilities-AASHTO/dp/1560512946
17
Gehl Architects, 2007. Public transportation interchange guidelines. Copenhagen: Gehl Architects. Dostopno
na http://www.gehlarchitects.dk/files/projects/100115_Gothenburg_EW_ENG.pdf
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sistem uporabljali ter kolikšen in kakšen bo vpliv zbirnega središča P+R na prometni sistem
(npr. zasedenost JPP) in na lokalno okolje. Neustrezno načrtovano, torej slabo umeščeno ter
slabo oblikovano in opremljeno zbirno središče, bo lahko namreč prazno« (ibid.).
Če povzamem, so ključni dejavniki in lastnosti uspešnih zbirnih središč P+R (vključno z
njihovo lokacijo) naslednje (Project Development …, 2006, str. 12–2; Park & Ride …, 2014;
Žaucer in sod., 2014):
- zasnova v okviru celovitega programa za izboljšanje prometnega sistema;
- lokacija ob avtocesti, ki je prikladna v odnosu do stanovanjskih območij, linij javnega
prevoza in/ali napajalnih povezav do glavne smeri potovanj vozačev;
- lokacija pred točkami zgostitve prometa vzdolž glavnih prometnih poti;
- lokacija v bližini kakovostnih javnoprevoznih storitev (visoka frekvenca in hitrost
prevoza); prednostno vodenje JPP dodatno prispeva k uspešnemu delovanju sistema;
- lokacija v bližini ali na območju različnih komercialnih storitev, kot so nakupovalna
središča, restavracije, kinodvorane, športni objekti, hoteli, sejmišče, lunapark ipd., saj imajo
tovrstna središča večinoma presežek parkirnih mest med delovnimi dnevi, s čimer bi lahko
pomembno služila potrebam vozačev čez dan v teh dneh (souporaba), medtem ko bi bila
zvečer in čez vikend parkirišča namenjena obiskovalcem oz. gostom (rezultat je hkrati večja
obljudenost in izkoriščenost prostora);
- lokacija naj pokrije kar se da veliko populacijo z dostopom za pešce v radiju 800 m in za
kolesarje v radiju 5 km – zagotoviti je treba sklenjeno omrežje kolesarskih stez in pešpoti;
- obljudena lokacija na očeh lokalnih prebivalcev ali delavcev, s čimer se izboljša varnost;
- prisotnost maloprodajnih storitev, ambientalne razsvetljave in varovanja v bližini
zbirnega središča;
- nadaljnje povezave na JPP naj bodo večmodalne, na razpolago naj bo več različnih oblik
prevoza, med njimi pa naj bodo omogočeni prestopi;
- pot z osebnih prevoznim sredstvom do zbirnega središča naj bo čim krajša in kar se da
preprosta, uporabnika ne sme voditi v smer, ki je nasprotna od cilja, potovanje z javnim
prometom pa naj predstavlja vsaj polovico skupnega časa vožnje;
- kvalitetno zasnovana oprema, vključno z učinkovitim obtokom prometa, enostaven
dostop in izhod, zadostno število parkirnih mest, prilagoditve za kolesarje, privlačna
pokrajina, razsvetljava, nadstreški, koši za smeti ipd.;
- opremljenost s stojali za možnost priklepanja koles, omaricami za kolesa ali
kolesarnicami (v kolikor obstaja povpraševanje);
- ustrezno vzdrževanje prej naštetih elementov in opreme, vključno z rednim
odstranjevanjem snega pozimi;
- zagotavljanje priročnih in relevantnih informacij o lokaciji, zasedenosti, odhodih JPP in
o prometnih razmerah v okolici zbirnega središča;
- optimalna zasedenost parkirišča je 85 %, saj se pri večji zasedenosti pojavijo težave pri
iskanju parkirnega prostora;
- praviloma je bolje urediti več manjših kot eno veliko zbirno središče/vozlišče P+R;
- vplivi na okolje, na okoliške prometne vzorce in varnost naj bodo čim manjši.
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3.1. Prednosti in slabosti zbirnih središč P+R
Zbirna središča P+R optimizirajo prometne tokove mest in regij, saj prestrezajo promet na
želenih, namenskih mestih, hkrati pa zmanjšujejo promet na neželenih mestih in povečujejo
rabo javnega prevoza, sopotništva ter deljenja prevoznih sredstev. S smiselno prostorsko
umestitvijo ter skrbnim izborom spremljevalnih in dodatnih storitev ob zbirnih središčih P+R
pa lahko prinesejo več prednosti tudi za lokalno prebivalstvo in skupnosti (Drevenšek in sod.,
2014). Spodaj je seznam prednosti, ki jih prinaša uvedba in uporaba zbirnih središč P+R
(Drevenšek in sod., 2014; Park & Ride …, 2014; Park-and-Ride Study, 2009):
- zmanjšanje obsega osebnega motornega prometa znotraj mestnih in regionalnih središč
(posebej ob prometnih konicah);
- povečanje uporabe javnega prevoza, sopotništva in souporabe vozil, s tem pa tudi
povečanje učinkovitosti prometnega sistema;
- zmanjšanje negativnih vplivov osebnega motornega prometa znotraj mestnih in
regionalnih središč;
- zmanjšanje potnih stroškov in časovni prihranek uporabnikov (v primeru dobro razvitega
in delujočega sistema P+R ter hkratnih omejitvenih ukrepov za osebni promet);
- povečanje obsega kolesarskega prometa v primeru urejenih in varnih kolesarskih
parkirnih mest, sistema souporabe koles in ustrezne podporne kolesarske infrastrukture;
- izboljšanje mobilnosti in intermodalnosti s povečanjem izbire različnih načinov
mobilnosti;
- nova dodatna vsebina in storitve za občane (primeri dejavnosti ob zbirnih središčih:
trgovina, bencinska črpalka, kavarna, okrepčevalnica, športno-rekreacijski objekti in
površine, sejmišče, možnost priložnostnega prireditvenega prostora na prostem ipd.);
- možnost razvoja lokalnega gospodarstva in novih delovnih mest v primeru in okviru
dodatnih storitvenih dejavnosti.
Poudariti je potrebno, da spremljajo uvajanje sistemov P+R v konceptu trajnostne mobilnosti
tudi določene slabosti in nevarnosti. Kot je v svoji študiji ugotovil tudi raziskovalec Parkhurst
(2000)18, zbirna središča P+R sicer zmanjšajo promet v mestih, a ga po drugi strani lahko
povečajo na robu, izven mest, ker vozniki z namenom uporabiti središče P+R po novem
naredijo daljšo oz. dodatno pot (kot so jo prej). V nekaterih primerih pa lahko zamenjajo
kombinacijo hoje in javnega prevoza za kombinacijo osebnega in javnega prevoza (to ne velja
za središča tipa B+R) (Park & Ride …, 2014). Obstaja nevarnost, da parkirišča P+R pritegnejo
obstoječe uporabnike JPP, da za svoj prvi del poti uporabijo osebni avtomobil namesto JPP. S
tem pa je dosežen ravno nasprotni namen, kot je pritegniti uporabnike osebnih motornih
sredstev, da za svoj drugi (končni) del poti uporabijo JPP. To se je npr. zgodilo v avstralskem
Melbournu, kjer so leta 2003 odprli središče P+R za 400 avtomobilov, s kasnejšo raziskavo pa
so ugotovili, da je prej kar 98 % sedanjih uporabnikov P+R za celotno svojo pot uporabilo
javni prevoz (Mees, 2010, str. 174). Nekateri prometni strokovnjaki poudarjajo tudi, da lahko
pretirano spodbujanje uporabe P+R zbirnih središč zmanjša uporabo regionalnih linij JPP
(Nore 2010; Karamychev in van Reeven 2011; cv.: Nared in sod., 2012). Poleg tega

18

Parkhurst, G., 2000. Influence of Bus-Based Park and Ride Facilities on Users' Car Traffic. Transport Policy, Vol.
7, No. 2, April 2000, pp. 159–172.
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predstavlja gradnja velikih parkirnih zmogljivosti v predmestjih (praviloma na bivših
obdelovalnih površinah) tudi spremembo in degradacijo naravnega okolja oz. prostora.
Da bi bila implementacija zbirnih središč P+R v praksi čim bolj uspešna in učinkovita, je poleg
premišljenega in na analizah temelječega načrtovanja ter kvalitetne izvedbe novega
tovrstnega središča potrebno hkratno sprejetje dodatnih prometnih ukrepov, katerih namen
je povečati konkurenčnost, obseg in privlačnost javnega prevoza na eni strani ter zmanjšati
obseg in privlačnost osebnega prometa na drugi strani. Primeri tovrstnih ukrepov so uvedba
ločenih, »rumenih«, pasov za javni prevoz s kombinacijo uvedbe hitrih avtobusnih linij (t. i.
BRT – ang. Bus Rapid Transit), prednostno vodenje javnega prevoza v križiščih, uvedba in/ali
posodobitev sistema hitre železnice do večjih urbanih središč in v njih, zmanjšanje števila
parkirnih mest v urbanih središčih, zvišanje cen parkiranja v mestnih središčih, poostritev
časovne omejitve parkiranja, uvedba ekološke takse za vstop osebnih vozil v mestno središče,
izboljšanje pogojev in infrastrukture za nemotorizirane oblike mobilnosti (pešačenje,
kolesarjenje) ipd. Dolgoročna vizija mora stremeti k temu, da bi vozači celotno pot (od
izhodišča do svojega cilja) opravili z javnim prevozom in/ali z nemotoriziranimi prevoznimi
načini, do uresničitve tega pa lahko kot prehodna oblika veliko prispevajo intermodalna
zbirna središča, s katerimi se mora vozačem omogočiti prehod na javni prevoz čim bližje
izvora njihovega potovanja, najkasneje pa pred vstopom v urbana središča. Zaradi prej
naštetih slabosti se namesto uvedbe manjšega števila velikih P+R središča na samem robu
urbanih središč priporoča uvedba večjega števila manjših zbirnih središč P+R po širšem
območju določene regije. Na ta način naj bi bila pot od doma uporabnikov do zbirnega
središča v primerjavi s potjo z javnim prevozom razmeroma kratka (Nared in sod., 2012).
Specifičnost slovenskega prostora je zelo razpršena poselitev in dobro razvit ter zmogljiv
avtocestni sistem, kar gre v prid osebnega motornega prometa, zaradi česar bo del vozačev
svoja vsakodnevna potovanja (verjetno) vedno začenjal z osebnimi motornimi vozili. Ravno ti
potniki pa so/bodo ciljna publika intermodalnih zbirnih središč P+R.
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3.2. Različne vrste in tipi intermodalnih zbirnih središč
Ločimo več vrst in tipov intermodalnih zbirnih središč in središča P+R so le ena izmed njih.
Poleg osnovnih središč P+R, ki povezujejo in omogočajo prestop z osebnega motornega
prometa na javni prevoz, poznamo glede na namen in vrsto prestopa tudi naslednja zbirna
središča, ki so lahko povsem ločena, praviloma pa delujejo v kombinaciji s središči P+R:
• Zbirna središča P+B (Park and Bike)

To so intermodalna središča, ki ponujajo storitev “Parkiraj in se pelji s kolesom” (ang. Park
and Bike) in povezujejo osebni motorni prevoz s kolesarjenjem. Ponavadi so tovrstna
središča združena in na istih lokacijah kot zbirna središča P+R.
Slika 6: Primer prometnega znaka za središče P+B

Vir: Frans de Kok, 2012.
Slika 7: Primer zbirnega središča P+B (in P+R) s kolesarnico v Ženevi, P+R Pre-Bois

Avtor: Žiga Jamnik, 2016.
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• Zbirna središča B+R (Bike and Ride)

V tem primeru gre za intermodalna zbirna središča, kjer uporabnik za prvi del svoje poti
uporabi svoje kolo, ga na zbirnem središču parkira, pot pa nato nadaljuje z javnim prevozom
(ang. Bike and Ride). Ta zbirna središča so veliko bolj trajnostna, saj združujejo in omogočajo
prestop med dvema trajnostnima oblikama mobilnosti. Posebej primerna so za obrobja
urbanih središč, ki se soočajo bodisi s slabimi kolesarskimi pogoji (pomanjkljiva cestna
infrastruktura, premalo kolesarskih stojal ipd.) bodisi s preveliko kolesarsko gnečo. Ponekod
lahko uporabniki na tovrstnih intermodalnih središčih svoje kolo vzamejo tudi s seboj v vozila
javnega prometa.
Slika 8: Primer označbe za središče B+R

Avtor: Jim Parsons, vir: Maus, 2011.
Slika 9: Moderno podzemno zbirno središče B+R v kraju Malmö, Švedska.

Avtor: Richard Jack, vir: Gillinger, 2014.
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• Zbirna središča K+R (Kiss and Ride, Kiss and Fly)

Gre za zbirna središča, namenjena kratkotrajnim postankom in oddaji ali prevzemu potnikov.
Izraz bi lahko prevedli kot storitev »Poljubi in se odpelji« (ang. Kiss and Ride). Sistem deluje
tako, da uporabnika na območje pripelje in odloži druga oseba, uporabnik pa svojo
potovanje nadaljuje z javnim prevozom. Najpogosteje se ta koncept uporablja na železniških
postajah in letališčih, kjer so za to namenjene posebne površine oz. parkirna mesta. V
primeru lokacij ob letališčih se v ta namen uporablja angleški izraz – Kiss and Fly.
Slika 10: Primer središča K+R z označbo, Gent, Belgija.

Avtor: FVV, vir: Keymeulen, 2013.

Intermodalna zbirna središča lahko poleg ločevanja po velikosti, opremljenosti in številu ter
izboru različnih modalitet ločimo tudi glede na njihovo stopnjo, vpetost v prometni sistem in
vpetost v naselje. Stopnja vpetosti v prometni sistem celostno ponazarja, s kakšnimi
prometnimi načini se posamezno zbirno središče (tudi vozlišče) povezuje, koliko različnih
prometnih načinov se v njem srečuje, kako je omogočeno prestopanje, kakšne so frekvence
prihodov in odhodov sredstev JPP ter kolikšna je oddaljenost virov in ponorov prometnih
poti (Žaucer in sod., 2014). Glede na stopnjo vpetosti v prometni sistem ločimo naslednja
zbirna središča:
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• Zbirno središče z vpetostjo v prometni sistem tipa A

Gre za zbirno središče (oz. vozlišče), umeščeno ob avtocestnem priključku oz. vpadnici z
učinkovitim JPP (po možnosti BRT). Zaradi dobre povezanosti z JPP in preprostim dostopom
ga uporabljajo tako lokalni prebivalci kot uporabniki, ki se pripeljejo iz krajev zunaj
tamkajšnje regije (Žaucer in sod., 2014).
Slika 11: Francija, Nantes, P+R Porte de Vertou

Vir: Žaucer in sod., 2014, str. 15.
• Zbirno središče z vpetostjo v prometni sistem tipa B

Tovrstna zbirna središča ležijo ob vpadnicah, a dlje od avtocest, zato je dostop do njih težji,
zaledje pa je manjše. Lahko imajo dobro ali pa slabšo povezavo z JPP in so pogojno privlačna
za uporabnike iz drugih regij, če je tudi njihov cilj blizu linije, ob kateri je zbirno središče
(ibid.).
Slika 12: Francija, Nantes, P+R Bourdonnie`res 2

Vir: Žaucer in sod., 2014, str. 15.
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• Zbirno središče z vpetostjo v prometni sistem tipa C

Ta zbirna središča imajo najmanjše zaledje in služijo le lokalnemu prebivalstvu, hkrati pa so
slabše povezana z JPP. Njihovo dimenzioniranje je povezano le s potrebami lokalnega
prebivalstva, saj praktično ni uporabnikov, ki bi se pripeljali od drugod (ibid.).
Slika 13: Avstrija, Graz, P+R Hart

Vir: Žaucer in sod., 2014, str. 15.
Če primerjamo posamezne tipe zbirnih središč glede na vpetost v prometni sistem, lahko
zaključimo, da so prometno dobro vpeta središča tista, ki imajo hitro in visoko frekventno
povezavo JPP s središčem regije ter široko zaledje oz. območje napajanja. To so pogosto
lokacije ob avtocestnih obročih okrog večjih središč (tip A). Po drugi strani so zbirna središča
s slabšo vpetostjo v prometni sistem tista (tip C), ki služijo le manjšemu (lokalnemu) okolju in
kamor se praviloma nihče ne pripelje od daleč. A tudi ta središča so z vidika prometa zelo
pomembna, saj praviloma ustavijo osebni motorni promet zelo blizu njegovega izvora in
imajo tako lahko še večje pozitivne učinke kot središča z boljšo vpetostjo v prometni sistem
(Žaucer in sod., 2014) (kot omenjeno v podpoglavju 3.1). Tovrsten tip je zelo primeren za
regije z velikim številom lokalnih središč, ki niso ob glavnih prometnih poteh, a imajo vseeno
povezavo z JPP. Tak primer je npr. tudi ljubljanska urbana regija, kjer je mreža zbirnih središč
P+R sicer še v načrtu in postopni realizaciji. Obstoječe primere pa najdemo npr. v sosednjem
Gradcu (ibid.).
Stopnja vpetosti posameznega zbirnega središča v naselje pa nam po drugi strani pove, kako
je posamezno središče povezano z bližnjim naseljem in neposredno okolico. Konkretno: na
kako gosto poseljenem območju leži posamezno središče, ali so v bližini prisotne storitvene
dejavnosti, ali je v bližini jedro naselja ali morda celo občine. »Za stopnjo vpetosti v naselje je
pomembno, če so v bližini ali na obodu vozlišča pomembne poti za pešce in kolesarje, če so
prisotni elementi zelenega sistema naselja in če se območje navezuje na parkovne ali
rekreacijske površine« (Žaucer in sod., 2014, str. 16). Dobro vpeta zbirna središča so blizu
obstoječim lokalnim storitvenim središčem in stanovanjem ter nudijo udoben dostop
različnim nemotoriziranim oblikam prevoza. Z dobro vpetostjo v naselja pa hkrati podpirajo
razvoj lokalnega gospodarstva, storitev in trgovine (ibid.). Glede na stopnjo vpetosti
posameznega zbirnega središča v naselje pa ločimo naslednja zbirna središča:
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• Zbirno središče z vpetostjo v naselje tipa A

Tovrstna zbirna središča so tesno povezana in integrirana z bližnjim naseljem. Praviloma
ležijo blizu ali v samem središču naselja in so prebivalcem tudi dobro peš dostopna ter zato
obljudena tudi brez dnevnih uporabnikov zbirnega središča. Tovrstna središča imajo mešano
rabo in niso namenjena le konceptu P+R (Žaucer in sod., 2014).
Slika 14: Avstrija, Štajerska, P+R Fernitz

Vir: Žaucer in sod., 2014, str. 12.
• Zbirno središče z vpetostjo v naselje tipa B
Ta zbirna središča so locirana na robu naselij in zaradi oddaljenosti (kljub morebitnim peš
dostopnim potem) niso tako dostopna in privlačna za lokalno prebivalstvo kot središča tipa A
vpetosti v naselje. Fizična oddaljenost teh središč od stanovanjskih območij in središča je
lahko tudi majhna, a obstaja potem drugi oteževalni dejavnik (kot npr. lega na napačni strani
ceste ali pa lega med dvema cestama in železnico, neobstoječe peščeve površine ipd.)
(Žaucer in sod., 2014).
Slika 15: Avstrija, Štajerska, P+R Hart - Pachern

Vir: Žaucer in sod., 2014, str. 17.
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• Zbirno središče z vpetostjo v naselje tipa C

Gre za zbirna središča, ki so povsem ločena od bližnjega naselja in so vezana le na cesto ter
linijo JPP. Praviloma gre za zbirna središča ob avtocestnih priključkih, ki so hkrati tudi t. i.
sopotniške postaje (carpooling lokacije). Na te lokacije praviloma nihče ne prispe peš, saj
pogosto to tudi ni možno oz. je za pešce prenevarno (Žaucer in sod., 2014).
Slika 16: Belgija, P+R Kontich

Vir: P+R Kontich, 2017.
Poleg zgoraj naštetih ločevalnih dejavnikov in različnih tipov zbirnih središč P+R ločimo
sisteme P+R med seboj tudi po njihovi oddaljenosti od začetne do končne točke potovanja
uporabnika. Če za končni cilj potovanja določimo poljubno mestno središče, lahko z ozirom
na oddaljenost oz. razdaljo med seboj ločimo: sistem P+R na dolge razdalje, suburbane
sisteme P+R, lokalne urbane sisteme P+R in sisteme P+R na obrobju mestnih središč (Slika
17). Sistemi P+R na dolge razdalje so od mestnih središč najbolj oddaljeni (od 65 do 130 km),
kar pomeni, da uporabnik teh sistemov na javni prevoz prestopi najdlje od mestnega
središča in najbližje svoje začetne točke. Praviloma so tovrstna središča z mesti povezana s
hitrimi železniškimi povezavami. Suburbani sistemi P+R so središča, ki so bližje mestnemu
središču (oddaljena do 50 km) in se praviloma priključujejo na iste linije javnega prevoza.
Lokalni urbani sistemi P+R pa zapolnjujejo prostor med suburbanimi in mestnimi središči ter
so praviloma z mestnim središčem povezana drugače kot predhodna tipa središč P+R, in sicer
z medkrajevnimi oz. lokalnimi avtobusnimi ali železniškimi povezavami JPP. Sistemi na
obrobju mestnih središč so mestnim središčem najbližje, njihova naloga pa je prestreči
potnike, ki so nameravali s svojimi vozili do mestnega središča. Tem uporabnikom nudijo ta
središča parkirna mesta ter (ugodno) možnost, da svoje potovanje nadaljujejo z mestnim
javnim prevozom oz. kolesom (Smolinger, 2012).
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Slika 17: Sistemi P+R v odvisnosti od njihove oddaljenosti od začetne do končne točke

Vir: AASHTO, 2004, str. 7 cv: Smolinger, 2012, str. 9.

3.3. Opremljenost zbirnih središč P+R
Pri opremljenosti zbirnih središč P+R ločimo osnovno (temeljno) opremo in ponudbo, ki je
neposredno povezana s funkcijo in delovanjem P+R središča ter dopolnilno opremo ali
ponudbo (spremljevalne dejavnosti), ki ni nujno potrebna za delovanje središča, a je
pomembna za uspešnost in priljubljenost posameznega zbirnega središča. Standardi
opremljenosti se razlikujejo glede na vrsto, velikost in zmogljivost posameznega zbirnega
središča (glede na število parkirnih mest za avtomobile, število parkirnih mest za kolesa in
število parkirnih mest za bivalnike oz. avtodome), na opremljenost pa vpliva tudi prej
opisana vpetost lokacije središča v naselje in v prometni sistem, bližina drugih storitev,
ponudba JPP in dodatne možnosti izrabe prostora (Žaucer in sod., 2014).
Osnovna oprema je za razliko od dodatnih, spremljevalnih dejavnosti del investicije v sistem
P+R in ostane trajno v lasti in upravljanju sistema zbirnih središč. Osnovni standard opreme,
ki služi informiranju, varnosti in udobju potnikov zbirnih središč vključuje naslednja področja
(Drevenšek in sod., 2014, str. 46):
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- nadzor vstopa (avtomatska blagajna za zaprto parkirišče, avtomat za vozovnice in
parkirnino (npr. urbanomat), zapornica s čitalcem, tabla zasedenosti parkirišča, senzor
zasedenosti parkirišča, višinska zapornica),
- oprema, namenjena potnikom (nadstrešnica s sedeži, s treh strani zaprt prostor s sedeži,
klopi za sedenje izven nadstrešnic, informacijska točka (vozni redi, karte, turistične točke …),
pitnik, sanitarni blok),
- oprema, namenjena kolesarjem (stojala za kolesa, nadstrešnica, omarice za kolesa ali
zaklenjena kolesarnica, servisno stojalo za kolesa, stojalo za polnjenje električnih
koles/električnih motornih koles),
- zunanja ureditev (zasaditev vegetacije, pohodne in ozelenjene površine, oznake za
gibalno ovirane),
- zaščita okolja (koši za smeti, urejeno odlaganje odpadkov),
- varovanje (osvetlitev, videonadzor, gasilni aparat, gasilna omara),
- električno napajanje osebnih vozil (polnilnice),
- celovit informacijski sistem P+R (prikazovalniki zasedenosti in usmerjevalne table).
Slika 18: Zgleden primer prikazovalne table
parkirišča P+R v Münchnu s prikazom prostih
parkirnih mest in odhodov JPP

Vir: P+R Anlagen …, 2009.

Slika 19: Primer informacijske table z navodili za
uporabo sistema, cenikom in obratovalnim časom v
Bernu, P+R Neufeld

Avtor: Žiga Jamnik, 2016.
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Primeri dodatne opreme in ponudbe, ki lahko še izboljša uspešnost zbirnih središč in poveča
zadovoljstvo uporabnikov ter njihov občutek varnosti, so npr.:
-

izposojevalnica javnih (električnih) koles,
bencinska črpalka,
pralnica, servis, vulkanizerstvo,
tuš, pitnik,
streha oz. zaščita proti toči, protihrupna zaščita,
turistično-informacijska točka z WiFi signalom,
bankomat, poštni nabiralnik, defibrilator,
polnilnica za mobilne naprave,
kiosk, stojnica s sezonsko ponudbo,
avtomat s prigrizki in napitki,
površine in oprema za potrebe turističnih avtobusov,
površine in oprema za potrebe bivalnikov oz. avtodomov (elektrika, voda ipd.),
bife, kavarna, okrepčevalnica, restavracija,
pekarna, čistilnica, frizer, kozmetični salon,
otroško igrišče, pasji park idr.

V skupino dodatne ponudbe spadajo tudi spremljevalne dejavnosti in storitve, ki sicer
potrebujejo svoje parkirne prostore, a imajo drugačno časovno zasedenost svojih parkirišč.
Primer so npr. nakupovalna in zabaviščna središča, ki imajo parkirišča polna predvsem po
koncu delavnika in za vikend, ko so parkirišča zbirnih središč prazna, zaradi česar bi bila
skupna souporaba parkirnih površin zelo dobrodošla in prostorsko smotrna. »Na ta način je
skupna površina parkirišč manjša, zasedenost prek celega dneva boljša, razdalje za pešce pa
krajše, kar vse pozitivno vpliva na vključenost v naselje in zmanjšuje negativni vpliv zbirnega
središča na okolje« (Drevenšek in sod., 2014, str. 47). Hkrati omogoči ta večfunkcionalnost
prostora in preplet različnih dejavnosti ter storitev, da postane zbirno središče P+R dejansko
živo, prijetno in varno ne glede na del dneva, letni čas ali dan v tednu (Drevenšek in sod.,
2014).
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Slika 20: Shema primera možnega oblikovanja zbirnega središča P+R

Vir: Žaucer in sod., 2014, str. 44.

3.4. Zbirna središča P+R po Evropi
Zbirna središča P+R so danes razširjena praktično po vsem svetu, najdemo jih namreč skoraj
v vsakem večjem mestu. Posameznimi sistemi P+R med državami in mesti pa se med seboj
razlikujejo glede na specifičnost prometnih tokov, mobilnostne navade prebivalcev in
prometne infrastrukturne značilnosti posameznega okolja. Razlike najdemo že pri samem
poimenovanju in oznakah za sisteme P+R, ponekod so tovrstna zbirna središča brezplačna,
drugje plačljiva. V spodnji preglednici sem zbral podatke o sistemih P+R v nekaterih večjih
evropskih mestih, pri čemer sem se osredotočil na število posameznih središč P+R, ceno
parkiranja lastnega vozila in ceno uporabe javnega prevoza (Preglednica 5).
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Preglednica 5: Primerjava sistemov P+R v izbranih evropskih mestih
Št. P+R Cena* dnevnega
Država
Mesto
središč parkiranja v sklopu P+R

Amsterdam

7

8 € (delavnik pred 10.00);

Nizozemska
Rotterdam

8

Utrecht

4

Gradec

9

Belgija

Dunaj
Bruselj

10
8

Češka

Praga

10

Berlin

47

Hamburg

2719

Köln

12

München

3820

Rim

31

Milano

6

Luksemburg

Luksemburg

5

Španija

Barcelona

4

Švedska

Stockholm

23

Švica

Ženeva

24

Avstrija

Nemčija

1 € (delavnik po 10.00 +
vikendi);

Italija

Cena* povratne vozovnice
za JPP (v sklopu P+R)**
Za 1 osebo: 5 €
Za 2 osebi: 5 €
Za 3 osebe: 5,9 €
Za 4 osebe: 6,8 €
Za 5 oseb: 7,7 €

večina brezplačno
(izjema 3 lokacije ob
6 € (2 × 60 min)
delavnih dneh: 2 €)
4,5 € (za do 4 osebe)
2,3 € (1 vožnja, 60 min),
različno: nekateri
5 € (24 h, 1 cona), razen pri
brezplačno, nekateri 8
določenih središčih, kjer je
€/dan (vključen JPP)
cena kombinirana/skupna
3,4 €
2,2 € (1 vožnja), 7,6 € (24h),
brezplačno
4,2 € (2 vožnji)
32 CZK–1 × 90 min (1,2 €),
20 CZK (0,8 €)
110 CZK–24 h (4,2 €)
2,8 € (1 vožnja, 120 min,
0 €–1,5 €
cona AB),
7 € (24 h, cona AB)
3,2 € (1 vožnja, AB cona),
2€
7,6 € (24 h, cona AB)
2,8 € (1 vožnja),
0 €–2,5 €
8,6 € (24 h).
2,8 € (1 vožnja, 1 cona),
0 €–1,5 €
6,6 € (24 h, znotraj mesta)
1,5 € (1 vožnja, 100 min),
2 €–3 €
7 € (24 h)
1,5 € (1 vožnja, 90 min),
2,1 €
4,5 € (24 h)
2 € (120 min),
večina brezplačno
4 € (24 h)
2,1 € (1 vožnja, 120 min),
9,9 €
8,4 € (24 h, 1 cona)
30 SEK (3,1 €)–
21
15–20 SEK (1,5 €–2 €)
1 vožnja, 75 min,
120 SEK (12,5 €)–24 h
5 lokacij vključuje tudi
10 CHF–54 CHF
celodnevno vozovnico JPP:
(9 €–49 €)
Do 2 osebi: 14 CHF (12,7 €)
3 osebe: 18 CHF (16,3 €)

19

Gre le za P+R središča specializiranega podjetja P+R-Betriebsgesellschaft. Vseh središč P+R v mestu in okolici
skupaj z drugimi okrožji (pod vsemi upravljavci) pa je več kot 110.
20
Gre le za P+R središča specializiranega upravljavca P+R Park & Ride GmbH. Vseh središč P+R v mestu in okolici
je več kot 100.
21
Tarifa P+R v večini primerov velja za prihod do 9.00. Parkiranje je brezplačno za tiste, ki imajo na kartici za
javni prevoz naloženih vsaj 30 potovalnih dni.
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4 osebe: 22 CHF (19,9 €)
16 CHF (14,3 €):
Lozana
5
8 CHF (7,2 €)
všteto parkiranje in JPP
Slovenija
Ljubljana
5
1,2 €
*Kjer so cene podane v lokalni valuti, so le-te za primerjavo pretvorjene v EUR valuto glede na menjalni
tečaj na dan 21. 7. 2017. Cene v EUR so zaokrožene na 1 decimalno mesto.
**Cena je podana za odraslo osebo (brez popustov), večina primerjanih sistemov P+R pa ne ponuja
enotne cene parkiranja in vožnje z JPP (izjeme so obarvane s sivo).

Viri podatkov: Car Parking Europe, 2017; Park & Ride (P+R Amsterdam), 2017; P+R Standorte,
2017; Die ideale Verbindung …, 2017; Park and Ride Berlin, 2017; P+R Anlagen, 2017; Park &
Ride in und um München, 2017; Parcheggi di scambio, 2017; Park&Ride 1 day, 2017; Park
and Rides in the city of Stockholm, 2017.
Osnovni vir podatkov za zgornjo preglednico je bila predvsem spletna stran Car parking
Europe, kjer so na enem mestu zbrani podatki o parkiriščih in načinih parkiranja v 17
evropskih državah in več evropskih mestih. Dodatno pa sem te podatke dopolnil še iz
specifičnih spletnih strani o parkiranju in zbirnih središčih P+R za posamezno mesto oz.
državo. V primerjavo sem vključil tiste države in evropska mesta, za katere sem našel
relevantne podatke o izbranih parametrih primerjave. Ker so za primerjavo cen javnega
prevoza med posameznimi mesti velike razlike v produktih in tarifni kategorizaciji (ponekod
imajo povratne vozovnice, drugod ne, ponekod imajo cone, ponekod imajo časovne razrede,
spet drugje je cena odvisna od kraja plačila ipd.), je primerjava teh podatkov otežena in le
informativna. Kot pa se je izkazalo, je v večini izbranih mest javni prevoz v kombinaciji s
središči P+R posebej plačljiv in ni vključen/integriran v ceno parkiranja osebnih vozil (izjema
so Utrecht, Amsterdam, Ljubljana in deloma Gradec, Lozana ter Ženeva), kar me je
presenetilo, ker so središča P+R integralno povezana in odvisna od JPP. Je pa zato cena
parkiranja v teh središčih zelo ugodna v primerjavi s cenami parkiranja na ulici ali v garažnih
hišah mestnih središč. Iz preglednice je razvidno tudi, da cene parkiranja v posameznih
mestih niso enotne, temveč se med seboj razlikujejo, praviloma glede na oddaljenost od
središča mesta – bližje je P+R središču, višja je cena uporabe in obratno. Izmed izbranih držav
in mest se izkaže, da je uporaba središč P+R v povprečju najdražja v Švici, medtem ko je
marsikje v Nemčiji, Belgiji in Luksemburgu uporaba celo brezplačna. Pri tem je potrebno
poudariti, da je brezplačno (samo) parkiranje osebnega vozila, vozovnica za JPP pa ne. V
kolikor upoštevamo oba parametra (ceno parkiranje in ceno JPP) je med najcenejšimi sistemi
P+R ravno sistem v Ljubljani s ceno 1,2 € za celodnevno parkiranje in dvema vozovnicama za
JPP. Zanimivo je tudi, da določeni sistemi P+R omogočajo nakup vozovnic JPP za več oseb po
nižjih cenah, kar finančno spodbuja sopotništvo oz. koncept carpoolinga. V tej primerjavi se
je izkazalo, da je največ zbirnih središč P+R v izbranih nemških mestih (Berlin, Hamburg,
München), sledijo Rim, Ženeva in Stockholm, na koncu te primerjave pa sta Barcelona in
Utrecht. Nekatera zbirna središča P+R imajo tudi cenovne razlike glede na čas prihoda
uporabnika. Npr. v Amsterdamu uporabniki, ki prispejo na parkirišče po 10. uri dopoldan,
plačajo precej manj kot uporabniki, ki prispejo pred tem časom. Ravno obratno kot npr. v
Stockholmu, kjer podana tarifa velja za prihode med 5. in 9. uro zjutraj, po tem času pa
veljajo redne/višje cene parkiranja na večini teh območij. V prvem primeru se na ta način
finančno privablja predvsem obiskovalce in turiste, medtem ko se v drugem primeru
privablja vozače in lokalno prebivalstvo.
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Primerjavo med posameznimi evropskimi zbirnimi središči in njihovim delovanjem je leta
2009 izvedel tudi konzorcij avtomobilskih klubov EuroTest. Primerjavo so izvedli med 22
večjimi evropskimi mesti (vključena je bila tudi Ljubljana, kjer je takrat delovalo le eno
tovrstno središče – P+R Dolgi most). Prišli so do naslednjih ugotovitev (EuroTest, 2009; cv:
Smolinger, 2012, str. 19–20):
• več kot 50 % obravnavanih mest ima opredeljeno največjo razdajo med P+R parkiriščem

in postajališčem javnega prevoza (v povprečju 300 m);
več kot 30 % obravnavanih mest zahteva asfaltirano parkirišče;
v več kot 50 % mest morajo biti P+R parkirišča osvetljena;
P+R parkirišča v zasebni lasti imajo višje cene kot javna P+R parkirišča;
cena P+R parkirišča raste sorazmerno z bližino mesta – plačilo parkirnine na bolj
oddaljenih P+R parkiriščih je nižje kot na tistih, ki se nahajajo bližje mestnega središča,
kar spodbuja uporabnike, da na JPP prestopijo kar najdlje od mestnega središča;
• 80 % vseh obravnavanih mest namerava povečati zmogljivosti obstoječih P&R parkirišč;
• 70 % vseh obravnavnih mest namerava graditi nova P&R parkirišča;
• v vseh mestih se ne uveljavlja enotno poimenovanje.
•
•
•
•

3.5. Vpetost zbirnih središč P+R v nacionalni prometni politiki
Zbirna središča P+R so v zadnjem času deležna široke podpore tako evropske kot nacionalne
politike. Na to kažejo pretekli in aktualni javni razpisi za sofinanciranje izgradnje sistemov
P+R zbirnih središč. Ministrstvo za infrastrukturo je npr. uspešno izpeljalo javni razpis
»Parkiraj in pelji se«, ki se je izvajal v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in
prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013. Razpis je bil objavljen v Uradnem listu, št.
59, v letu 2013, projektom pa je bilo namenjenih 8 milijonov sredstev Evropskega
kohezijskega sklada. Zbirna središča P+R so med drugim omenjena in vključena tudi v že
omenjeni »Strategiji razvoja prometa v Republiki Sloveniji« pod ukrepoma št. 11 in št. 13 na
področju mestnega prometa. Izsek iz utemeljitve ukrepa št. 11: »Ljubljana je največje
slovensko mesto in prestolnica Slovenije z največjim številom dnevnih selitev, ki jih lahko
izboljšamo z ustrezno postavitvijo sistema P + R. Parkirišča so neposredno povezana z
zmogljivostmi javnega prevoza, kar omogoča uporabniku neposreden in okoljsko ustrezen
dostop do središča mesta. Uporabnik se izogne stresni vožnji skozi natrpane mestne ulice,
mesto pa je tako manj obremenjeno z osebnimi avtomobili in posledicami, ki jih prinaša
promet osebnih vozil – od prenatrpanosti ulic in parkirišč do onesnaženosti in splošnega
razvrednotenja okolja v mestnih središčih« (Strategija razvoja prometa v Republiki Sloveniji,
2015, str. 232). Da država in Evropska unija resno računata na zbirna središča in sistem P+R,
kaže tudi najava Ministrstva za infrastrukturo, ki pripravlja nov javni razpis, s katerim bodo
slovenskim občinam dodelili dodatna evropska kohezijska sredstva za sofinanciranje ukrepov
na področju P+R. Razpis v višini 4,8 milijona EUR je bil načrtovan za julij 2017. Poleg javnega
razpisa za sistem P+R bodo v letu 2017 s področja trajnostne mobilnosti objavljeni še javni
razpisi za sofinanciranje kolesarske infrastrukture, površin za pešce in avtobusnih postajališč.
Na teh štirih razpisih bo na voljo vsega skupaj 21,2 milijona kohezijskih sredstev za krepitev
trajnostne mobilnosti (Demšar Mitrovič, 2017). V letu 2017 Ministrstvo za infrastrukturo v ta
namen pripravlja tudi posebne smernice za zbirna središča P+R, a dokument v času izdelave
tega dela še ni bil objavljen.
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4. GEOGRAFSKI ORIS MESTNE OBČINE LJUBLJANA
Mestna občina Ljubljana je bila ustanovljena leta 1850, leta 1952 pa je bilo mesto Ljubljana
razdeljeno na 5 ljubljanskih občin (Bežigrad, Center, Moste - Polje, Šiška in Vič - Rudnik).
Ponovna združitev in nastanek sedanje mestne občine Ljubljana sta sledila po letu 1994.
Mestna občina Ljubljana spada pod upravno enoto Ljubljana v Osrednjeslovensko statistično
regijo, poleg naselja Ljubljana pa obsega še 37 drugih naselij (Veliki atlas Slovenije, 2012;
Teritorialne enote in hišne številke …, 2017). Danes je Mestna občina Ljubljana enotna, ima
pa s svojim statutom določene in organizirane notranje teritorialne enote občine, imenovane
četrtne skupnosti (ČS). Na območju Mestne občine Ljubljana deluje 17 četrtnih skupnosti, ki
z Mestnim svetom MOL sodelujejo pri sprejemanju odločitev, povezanih z razvojem in
delovanjem Mestne občine Ljubljana, ter delujejo kot povezovalni člen med prebivalci
posamezne četrtne skupnosti MOL in pristojnimi organi oz. službami MOL (Četrtne skupnosti
MOL, 2017).

4.1. Fizičnogeografski oris MOL
Mestna občina Ljubljana meri 275 km² in leži na južnem delu Ljubljanske kotline, kjer zajema
del Ljubljanskega polja (na severu) in del Ljubljanskega barja (na jugu). Na zahodu sega
občina do vznožja Polhograjskega hribovja, na vzhodu pa sega do Janškega hriba, s čimer
zajema zahodni del Posavskega hribovja (Veliki atlas Slovenije, 2012). Janški hrib je s 794 m n.
v. tudi najvišja točka občine, medtem ko je najnižja točka občine 260 m n. v. pri sotočju
Ljubljanice in Save. Za središčno točko občine je določeno območje Ajdovščine v središču
mesta Ljubljana, z nadmorsko višino 297 m, geografsko širino 46° 03' 20'' in geografsko
dolžino 14° 30' 30'' (Statistični letopis Ljubljana …, 2013). Ta točka leži na območju t. i.
Ljubljanskih vrat, kakor tudi imenujemo 1,5 km širok prehod med Grajskim gričem (366 m)
na eni strani (vzhodno) in Šišenskim hribom (429 m) ter Rožnikom (394 m) na drugi strani
(zahodno). To je tudi prehod med (pred)alpskim in dinarskim gorskih svetom Slovenije
(Enciklopedija Slovenije, 1992).
Kamninska podlaga na območju MOL je v splošnem pretežno sestavljena iz kvartarnih
aluvialnih sedimentov (prod, konglomerat, pesek, melj, glina ipd.) na ravnini in permokarbonskih, pretežno klastičnih sedimentnih kamnin (peščenjak, meljevec, skrilavec in
konglomerat) na pobočjih in bolj hribovitih delih občine. Točkovno najdemo tudi kamnine
mezozojske starosti, predvsem karbonatnega apnenca in dolomita (pa tudi plasti laporja,
tufita in tufa) na območju Šmarne gore, Rašice, Toškega čela in med Podmolnikom ter
Velikim Trebeljevim (Geološka karta Slovenije …, 2013).

49

Karta 3: Lega Ljubljane z okolico, topografski zemljevid, 2013.

Vir: Geopedia, 2017.
Območje MOL ima značilnosti zmernega celinskega podnebja osrednje Slovenije, kar pomeni,
da so povprečne oktobrske temperature višje od aprilskih, povprečna letna količina padavin
pa je med 1000 in 1300 mm. Padavinski režim je subkontinentalni, za katerega je značilno, da
je prvi višek padavin poleti, drugi pa jeseni, medtem ko je najmanj padavin pozimi. Po
svetovni Köppenovi klimatski klasifikaciji ima to območje zmerno toplo vlažno podnebje s
toplim poletjem (Cfb) (Ogrin, 1996). Za Ljubljano je za zadnje tridesetletno obdobje meritev
(1981–2010) značilna povprečna leta temperatura 10,7 °C in letna količina padavin 1362 mm,
z največjo količino padavin v septembru in oktobru ter najmanjšo količino padavin v januarju
in februarju (Grafikon 1). Ljubljana leži v kotlini, zato je mesto slabo prevetreno, zlasti v
zimski polovici leta (povprečna hitrost vetra januarja znaša 1,3 m/s, maja pa 2,0 m/s), ko je
pogosta temperaturna inverzija (Trajnostna urbana strategija ..., 2015). Za Ljubljano je
značilen tudi t. i. mestni toplotni otok, čigar učinek je največji pri maksimalnih temperaturah
(v obdobju 1980–2011 s 3,74 °C razlike med mestom in podeželjem), nižji pa pri povprečni
temperaturi (+1,54 °C) ter minimalnih temperaturah (+ 0,79 °C) (Komac in sod., 2017, str. 58).
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Grafikon 1: Klimogram Ljubljane za obdobje 1981–2010

Vir: Agencija Republike Slovenije za okolje, 2017.
V Mestni občini Ljubljana ima status zavarovane ali varovane narave približno 20 % površja
(NATURA 2000, ekološka območja in območja, ki so razglašena kot gozd s posebnim
namenom). Pod območja NATURA 2000 spada 13 % celotne površine občine, medtem ko se
na območju MOL razprostirajo 4 krajinski parki: KP Zajčja dobrava, KP Polhograjski Dolomiti,
KP Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib in KP Ljubljansko barje. Gozd porašča 46 % površin MOL, od
česar je občina 1440 ha površin leta 2010 razglasila kot gozd s posebnim namenom. S tem se
je MOL obvezala, da bo te gozdove postopno odkupovala in zagotovila učinkovito varstvo, saj
ti gozdovi pomembno vplivajo na podnebje mesta, varujejo vodne vire in preprečujejo
erozijo. Po OPN MOL predstavljajo zelene površine tri četrtine vseh površin MOL, od tega je
81 % vseh zelenih površin v mestnem zaledju (ki prek zelenih klinov segajo do središča
mesta), 19 % zelenih površin pa je v ožjem urbanem območju (Trajnostna urbana
strategija ..., 2015).

4.2. Družbenogeografski oris MOL
Na področju družbenogeografskih značilnosti, ki pomembno vplivajo na promet, bom
izpostavil predvsem prebivalstvene kazalnike in turizem. Mestna občina Ljubljana je po
številu prebivalcev daleč največja in najbolj gosto poseljena občina v Sloveniji. Po zadnjih
dostopnih podatkih ima Mestna občina Ljubljana 288.919 prebivalcev (1. polletje 2017) in
povprečno gostoto naseljenosti 1050,6 prebivalca/km² (Gostota naseljenosti ..., 2017).
Število prebivalcev v MOL od leta 2005 postopoma narašča za povprečno 1800 oseb na leto,
z izjemo let 2011 in 2012, ko se je število prebivalcev le rahlo povečalo (posledica
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gospodarske in finančne krize). Izrazit skok oz. porast št. prebivalcev od leta 2008 do leta
2009 gre sicer deloma pripisati tudi spremenjeni statistični definiciji prebivalstva, kar pomeni
prelom v časovni vrsti podatkov, zato podatki po tej definiciji, torej podatki od sredine leta
2008 dalje, žal niso neposredno primerljivi s podatki za predhodna leta (Grafikon 2). Število
prebivalcev v MOL pa se je po letu 2008 dejansko povečalo zaradi slabitve procesa
suburbanizacije in z gradnjo ter prodajo številnih novih stanovanjskih objektov, tudi sosesk
(npr. Črnuški bajer, Pilon, Zeleni gaj, Polje, Celovški dvori itd.) ter ponovno urbanizacijo
Ljubljane, kar se sedaj v obdobju nove gospodarske rasti nadaljuje. Ob nespremenjenem
trendu prebivalstvene rasti bo Mestna občina Ljubljana predvidoma okoli leta 2024 dosegla
oz. presegla število 300.000 prebivalcev. Predvsem na račun selitvenega prirasta in manj na
račun prebivalstvene rasti, kot bomo videli v nadaljevanju.
Grafikon 2: Gibanje števila prebivalcev v MOL od leta 2000 do leta 2017.

Vir: Prebivalstvo po velikih ..., 2017.
Podatki o naravnem prirastu števila prebivalcev v Mestni občini Ljubljana kažejo, da je le-ta
od leta 2004 naprej ves čas pozitiven, a se v zadnjih letih počasi zmanjšuje, saj se končuje
obdobje zadnjega »baby boom« pojava. Velik statistični skok od leta 2007 do leta 2008 gre
sicer deloma pripisati spremenjeni metodologiji, ne pa v celoti. Če primerjamo naraven
prirast prebivalstva s selitvenim prirastom, lahko ugotovimo, da je bil slednji do leta 2010
veliko bolj izrazit kot naravni prirast (Grafikon 3). V letu 2010, deloma pa tudi v naslednjem
letu (2011), je bil skupen prirast prebivalstva še pozitiven, a le na račun naravnega prirasta.
Selitveni prirast se je v letu 2012 ponovno povečal, tokrat predvsem na račun prirasta iz
drugih slovenskih občin in ne toliko tujine, kar je posledica prej omenjene urbanizacije
Ljubljane. Iz spodnjega grafikona lahko razberemo tudi, da se je pretekli trend odseljevanja
prebivalcev v druge slovenske občine ustavil v letu 2007, kar je povezano s koncem
intenzivne suburbanizacije v ljubljanski urbani regiji.
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Grafikon 3: Naravni in selitveni prirast prebivalstva v MOL od leta 2000 do leta 2016.

Vir: Skupni prirast prebivalstva ..., 2017.
Migracijski kazalnik, ki veliko pove o prometu v določenem okolju, je tudi indeks delovne
migracije (IDM). To je razmerje med številom delovno aktivnih prebivalcev (brez kmetov) v
določeni teritorialni enoti (občini, upravni enoti ali statistični regiji) delovnega mesta in
številom delovno aktivnih prebivalcev (brez kmetov) v teritorialni enoti prebivališča
pomnoženo s 100. Ta indeks torej meri delovne migracije med primerjanimi teritorialnimi
enotami, pri čemer pa ne upošteva notranjih delovnih migracij v posamezni teritorialni enoti.
Glede na vrednost tega kazalnika ločimo v splošnem delovne (indeks > 96) in bivalne občine
(indeks < 96). Mestna občina Ljubljana je izrazito delovna občina, saj znaša njen indeks
delovne migracije po zadnjih podatkih 184,5 (4. občina v Sloveniji, za občinami Trzin,
Šempeter – Vrtojba in Kidričevo). Glede na podatke zadnjih let lahko ugotovimo, da je IDM
za MOL v zadnjih letih konstantno rasel, v zadnjih 4 letih pa je rahlo upadel, kar pomeni, da
število delovnih migrantov v MOL v zadnjih letih počasi upada (Grafikon 4). Zadnji dostopni
podatki o številu aktivnega prebivalstva po občini delovnega mesta kažejo, da v MOL dela
213.352 delavno aktivnih prebivalcev (brez kmetov), kar predstavlja kar 26,44 % vseh
delovno aktivnih prebivalcev Slovenije (brez kmetov). Od tega je 96.614 takih, ki v MOL
hkrati tudi prebivajo, kar pomeni, da v Ljubljani dela več prebivalcev iz drugih slovenskih
občin kot pa Ljubljančanov. 19.002 prebivalcev MOL (16,4 %) se na delo vozi v druge
slovenske občine, kar je daleč pod slovenskim povprečjem, ki znaša 51,8 % oziroma z drugimi
besedami se v povprečju vsak drugi Slovenec na delo vozi v drugo slovensko občino. Ti
podatki kažejo na še eno zanimivost – v MOL je celo več delovnih migrantov (116.738) kot
delovno aktivnih prebivalcev, ki živijo v MOL (115.616) (Delovno aktivno prebivalstvo …,
2017). Od kod in v kakšnem približnem številu prihajajo delovni migranti v Ljubljano, lepo
prikaže zemljevid, ki ga je v svoji študiji izdelal dr. Bole s svojimi sodelavci in prikazuje
privlačnost Ljubljane kot zaposlitvenega središča na primeru leta 2009 (Karta 4).
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Grafikon 4: Gibanje indeksa delovne migracije (IDM) v MOL od leta 2000 do leta 2016

Vir: Delovno aktivno prebivalstvo ..., 2017.
Karta 4: Privlačnost Ljubljane kot zaposlitvenega središča, leta 2009

Vir: Nared in sod., 2012, str. 45
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Podobno sliko kažejo tudi podatki prometne študije, ki je bila izvedena v okviru projekta
»Mreža P+R zbirnih središč LUR« s strani konzorcija izvajalcev OMEGA consult, LUZ22, SL
CONSULT in IPoP23. Po tej študiji je v Ljubljanski urbani regiji povprečno dnevno približno
120.000 delovnih migrantov, ki prihajajo bodisi iz drugih regij bodisi iz LUR. Od tega je 65 %
delovnih migrantov, 18 % migrantov s ciljem v izobraževalnih ustanovah in 17 % takih, ki
potujejo zaradi drugih namenov. Vsi ti deležniki pa so ciljna skupina zbirnih središč P+R, saj
se vozijo večinoma z osebnim avtom na istih relacijah in ostajajo na cilju dlje časa (Pulko in
sod., 2014a).
Na promet tako ali drugače vpliva tudi turizem, ki je v zadnjih letih glede na statistične
kazalce v Ljubljani v velikem porastu in razvoju. Zadnji uradni podatki kažejo, da je v lanskem
letu (2016) Ljubljano obiskalo 737.456 turistov (približno 95,1 % tujih gostov), ki so opravili
1.334.603 prenočitev (približno 12 % vseh prenočitev v Sloveniji), kar pomeni povprečno
1,81 noči. Spodnji grafikon (Grafikon 5) kaže, da se v zadnjih 7 letih število turistov v MOL ves
čas krepko povečuje, kar predstavlja mestu vedno večji izziv tudi z vidika mobilnosti oz.
prometa.
Grafikon 5: Število prihodov vseh turistov v Ljubljano od leta 2008 do leta 2016

Vir: Prihodi in prenočitve turistov ..., 2017.

22
23

Ljubljanski urbanistični zavod
Inštitut za politike prostora
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5. ANALIZA STANJA MIRUJOČEGA PROMETA IN TRAJNOSTNE MOBILNOSTI V
MESTNI OBČINI LJUBLJANA
V tem poglavju se bom osredotočil na trajnostno mobilnost in mirujoči promet na
obravnavanem območju – v Mestni občini Ljubljana. Poglavitni prometni problem MOL je,
kot je razvidno tudi iz prejšnjega poglavja, veliko število dnevnih migrantov, ki se v veliki
večini v mesto vsak (delovni) dan pripeljejo z osebnimi avtomobili. Dodatna težava je, da je
Ljubljana glede svoje morfološke zgradbe izrazito neprimerna za potniški promet z osebnimi
vozili, saj se zaradi specifične zvezdaste oz. krakaste oblike potniški promet najbolj zgosti v
mestnem središču (Plut, 2007). Po drugi strani je ta morfološka zgradba veliko bolj primerna
za razvoj hitrega javnega potniškega prometa, kar pa ostaja na primeru MOL neizkoriščen
potencial. Ta značilna oblika prostorskega razvoja Ljubljane temelji na več glavnih prometnih
koridorjih oz. vpadnicah, ki se žarkasto stekajo proti središču mesta. Po vseh glavnih
ljubljanskih vpadnicah (Celovška, Dunajska, Tržaška, Dolenjska, Barjanska, Štajerska,
Šmartinska, Zaloška in Litijska cesta) se dnevno stekajo kolone osebnih vozil proti mestnemu
središču, kjer vozači iščejo prosto parkirno mesto, s tem pa z nepotrebnimi in dodatnimi
vožnjami povzročajo negativne vplive in zunanje stroške. Ob tem se pojavljajo škodljive
zgostitve prometa, ki jih je težko preprečiti, zato je nujno omejiti dotok vozil proti mestnemu
središču (Trajnostna urbana strategija ..., 2015). Eden od pomembnih ukrepov in
mehanizmov za omejevanje uporabe osebnega vozila za prihod v mesto je tudi parkirna
politika oz. ureditev stanja mirujočega prometa v določenem mestu.

5.1. Mirujoči promet v MOL
Upravljanje mirujočega prometa oz. parkiranja, z drugimi besedami tudi parkirna politika, je
eden od ključnih dejavnikov uspeha novih trajnostnih prometnih politik in celostnih
prometnih strategij posameznih mest. Prof. Tom Rye z Inštituta za raziskovanje prometa
Univerze Napier v Edinburgu je v okviru prve nacionalne konference o trajnostni mobilnosti,
ki je bila v začetku februarju 2017 v Ljubljani, na to temo povedal: »Dejstvo je, da gradnja
večjega števila parkirnih mest spodkopava cilje celostnih prometnih strategij, saj povečuje
uporabo avtomobilov. Uvedba parkirnih sistemov s plačljivim parkiranjem pa ima vrsto
ugodnih vplivov. Ob urejenem sistemu parkiranja se povečata prometna varnost ter makroin mikro-dostopnost, sprosti se dragoceni urbani prostor, zmanjšajo se zastoji in posledična
onesnaženost, vse to pa vodi k večji kakovosti življenja in zadovoljstva prebivalcev mest.
Uvedbo sistemov plačljivega parkiranja javnost običajno sprejme naklonjeno, hkrati pa z
uvedbo plačljivega parkiranja pridobimo pomemben vir financiranja za izvedbo ukrepov
trajnostne mobilnosti« (Rye, 2017). V sklopu te konference so bile organizirane tudi 3
delavnice. Na eni, ki jo je vodil že omenjeni prof. Rye, se je razpravljalo tudi o vplivu uvedbe
parkirnin na poslovno privlačnost določenega mesta oz. središča. Ugotovili so, da je pri
uvedbi parkirnin ključna predhodna analiza uporabnikov parkirišč in njihovih potovalnih
navad ter da je osnovni namen pri tem zagotoviti stalno razpoložljivost določenega deleža
prostih parkirnih mest. V kolikor je v središču prostih premalo parkirnih mest, je to znak
neustrezne parkirne politike (v smislu prepoceni in prelahko dostopnih parkirnih mest), v
kolikor pa je po drugi strani v središču prostih preveč parkirnih mest, pri čemer ni težav z
dostopnostjo središča za prebivalce in obiskovalce, je problem v slabi izrabi prostora.
Poudarili so še, da je potrebno pri sprejemanju prometne politike in uvajanju parkirnin ves
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čas komunicirati in seznanjati vse vpletene in širšo javnost. Hkrati pa je potrebno v
nadaljevanju zagotavljati transparentnost zbiranja in porabe finančnih sredstev z naslova
parkirnin, pri čemer je z vidika trajnostne mobilnost najbolj smiselno, da se ta sredstva
nameni infrastrukturi in projektom krepitve drugih trajnostnih potovalnih oblik (ibid.).
5.1.1. Območje časovno omejenega uličnega parkiranja
V Mestni občini Ljubljana je od leta 2013 v veljavi triconski tarifni sistem parkiranja, kar
pomeni, da je območje znotraj avtocestnega obroča oz. obvoznice MOL razdeljeno na tri
različna parkirna območja, pri čemer v vsakem veljajo različne omejitve parkiranja
(Preglednica 6). Najbolj strogi režim je v parkirnem območju 1, ki zajema celotno območje
MOL znotraj t. i. notranjega cestnega obroča mesta (tj. mestno središče, označeno z roza
barvo). Blažji je parkirni režim v območju 2 (območje Mirja, Krakovega, Prul in dela Bežigrada,
označeno z modro), najbolj blag pa je režim v območju 3, ki je najobsežnejše in v teoriji
zajema celotno preostalo ulično območje MOL znotraj obvoznice (označeno z zeleno). V
praksi pa so to trenutno le tiste ulice in ceste, ob katerih so postavljeni parkomati (kar sicer
velja tudi za prvi dve območji, ki pa sta s parkomati za razliko od območja 3 zaenkrat veliko
bolje pokriti) (Karta 5). Po podatkih javnega podjetja LPT je na območjih za časovno omejeno
parkiranje ob cestah in ulicah 425 parkirnih parkomatov in 7303 parkirnih prostorov24, na
katerih letno parkira nekaj več kot 7,3 milijonov vozil25 (Letno poročilo 2016, 2017). Prve
parkirne ure (predhodnice današnjih parkomatov) so v MOL postavili v letu 1971 na
nekaterih ulicah v ožjem središču mesta. Območje časovno omejenega parkiranja se je
potem zelo počasi širilo do leta 2006, ko je bilo v središču mesta (takrat bele cone, sedaj
območje 1) postavljenih prvih 150 sodobnih parkomatov, kar je zajemalo 2164 parkirnih
mest. Naslednja razširitev območij plačljivega parkiranja je sledila v letu 2011, ko so postavili
dodatnih 45 parkomatov (območje 2), največja razširitev pa je sledila v letu 2012, ko je
začelo delovati novih 160 parkomatov (območje 3). Do naslednje razširitev območja
plačljivega parkiranja je prišlo v letu 2014, ko je občina postavila dodatnih približno 70
parkomatov na območju pretežno stanovanjskih območij izven mestnega središča (območje
3). Do naslednje manjše razširitve območja plačljivega parkiranja je prišlo v letu 2015 na
območju Kodeljevega in Novih Poljan (območje 3), zadnje parkomate pa so postavili letos
spomladi ob Litostrojski cesti, na delu Vodnikove in Eipprove ulice ter povsem nazadnje ob
Kavčičevi ulici (vse v območju 3). Trenutno je v MOL postavljenih 449 parkomatov, pri čemer
jih okoli 15 ni aktivnih (zaradi gradbenih del ali popravila), tako da jih v resnici deluje nekaj
manj. Še nekaj parkomatov pa imajo v LPT na zalogi (Krajčinović, 2012; Rye in sod., 2015;
Letno poročilo 2016, 2017; Brkić, 2017c). Območje plačljivega parkiranja naj bi glede na
občinsko prometno politiko in OPN MOL sčasoma zajemalo večino stanovanjskih območij
znotraj avtocestnega obroča mesta (Karta 5), trenutno pa parkiranje na javnih površinah
znotraj obvoznice še ni povsod plačljivo. Po podatkih MOL število izdanih letnih dovolilnic za
parkiranje iz leta v leto počasi raste, v letu 2016 so izdali skupno 4889 dovolilnic (za
primerjavo v letu 2013 jih je bilo 3489) (Brkić, 2017d).

25

Zadnji dostopni podatki se nanašajo na leto 2016.
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Preglednica 6: Preglednica s podatki o conskem tarifnem sistemu parkiranja v MOL, stanje
2017.
Cona

Cena

1

0,7
€/h

Najdaljši čas
neprekinjenega
parkiranja
2 uri ali 4 ure
(odvisno od
mikro lokacije)

Čas
plačljivega
parkiranja
Pon.–Pet:
8.00–9.00
Sobota:
8.00–13.00

2

0,5
€/h

6 ur

Pon.–Pet:
7.00–17.00

3

0,4
€/h

10 ur

Pon.–Pet:
7.00–17.00

Cene letnih
dovolilnic
(za rezidente)

Število* Število**
Število*
park.
letnih
parkomatov
mest
dovolilnic

1 dovolilnica:
100 €/leto

132

1886

1878

63

1178

548

230

4239

1290

1. dovolilnica:
100 €/leto
2. dovolilnica:
200 €
1. dovolilnica:
60 €/leto
2. dovolilnica:
120 €/leto
3. dovolilnica:
180 €/leto

*Podatki se nanašajo na leto 2016.
**Zadnji podrobnejši javno dostopni podatki so za leto 2014.

Vir podatkov: Rye in sod., 2015; Letno poročilo 2016, 2017; Pungerčar, 2017b.
Karta 5: Karta območij časovno omejenega in plačljivega parkiranja na javnih površinah v Mestni
občini Ljubljana, 2017.

Vir: Odlok o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana, 2017, str. 1258.
5.1.2. Javne urejene parkirne površine in parkirne hiše
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Poleg urejenih parkirnih prostorov ob ulicah občina mirujoči promet ureja in upravlja tudi z
urejenimi nadzemnimi in podzemnimi parkirišči oz. parkirnimi hišami. Ljubljana je prvo
parkirno hišo dobila leta 1963, in sicer na območju takratnega Trga revolucije, sedaj Trga
republike ob Šubičevi ulici. To je bila sploh prva parkirna hiša v Sloveniji, hkrati pa tudi že
prva podzemna parkirna oz. garažna hiša. V prvih letih do izgradnje nakupovalnega središča
Maximarket (leta 1971) je bila ta parkirna hiša bolj slabo zasedena in je veljala za prestižno.
Potem se je počasi začel val gradnje parkirnih hiš po Ljubljani, tej parkirni hiši je v letu 1969
sledila t. i. Severjeva parkirna hiša (TGH-48) na Ambroževem trgu, ki velja za tehnični
spomenik, a danes zaradi svoje nefunkcionalnosti (prenizki in preozki parkirni prostori)
sameva in propada. Naslednja (tretja) parkirna hiša je bila takratna parkirna hiša Kompas na
Miklošičevi cesti, ki je bila zgrajena leta 1973, posebna pa je bila v tem, da je imela kot prva v
pritličju tudi poslovne prostore (Hrastar A., 2017). Ta parkirna hiša je danes v zasebni lasti in
še vedno obratuje pod imenom Parkirna hiša Trdinova, temeljito pa je bila obnovljena v
prejšnjem desetletju.
Občinsko podjetje LPT ima trenutno v upravljanju 18 nadzemnih oz. odkritih parkirišč s
skupno 2494 parkirnimi prostori in 3 podzemnimi parkirišči oz. garažnimi hišami s skupno
1054 parkirnimi prostori (Letno poročilo 2016, 2017). Tudi nadzemna parkirišča oz. javne
parkirne površine v MOL so, tako kot ulična območja časovno omejenega parkiranja,
razdeljene v tri tarifne razrede glede na višino parkirnine, ki jo je potrebno plačati na
posameznem parkirišču znotraj istega razreda (Preglednica 7). Zadnja večja investicija s
področja javnih parkirnih površin in parkirnih hiš je bila izgradnja prizidka parkirne hiše
Kozolec na območju Bavarskega dvora, z uvozom z Dvorakove ulice. V MOL trenutno deluje
tudi 5 občinskih parkirišč tipa P+R (od tega sta 2 podzemni parkirišči P+R) s skupno 2183
parkirnimi mesti, ki so uvrščena v IV. tarifni razred in bodo podrobneje predstavljena v
poglavju 5. 6., za primerjavo pa sem jih vključil tudi že v spodnjo analizo vseh parkirišč v
upravljanju JP LPT.
Preglednica 7: Preglednica s podatki vseh parkirišč znotraj MOL v upravljanju JP LPT, 2017
Ime in
lokacija
parkirišča
Sanatorij
Emona
(Kolodvorska
ul.)
Petkovškovo
nabrežje II.
(ResljevaRozmanova)

Tafirni Kategorija
razred

Obratovalni
čas

Časovne tarife
Dan

I.

I.

Bežigrad
(Gospodarsko
razstavišče)

II.

Mirje
(Lepi pot)

II.

Trg MDB

II.

Enotna

Dan

Noč

Št.
park.
Enotna mest

pon.–pet.

6.00–
22.00

–

–

1,2/h

–

–

sobota

6.00–
22.00

–

–

1,2/h

–

–

osebni avto

pon.–ned.

7.00–
19.00

19.00–
7.00

–

1,2/h

1,8/
noč

–

abonenti

pon.–ned.

–

–

mesec

–

–

36/
mesec

osebni avto

pon.–ned.

19.00–
7.00

–

1,2/h

1,8/
noč

–

avtodom

pon.–ned.

7.00–
19.00
7.00–
19.00

–

–

3,6/h

–

–

osebni avto

pon.–ned.

7.00–
19.00

19.00–
7.00

–

0,7/h

1,8/
noč

–

osebni avto

pon.–ned.

7.00–
19.00

19.00–
7.00

–

0,7/h

1,8/
noč

–

abonenti

pon.–ned.

–

–

mesec

–

–

36/
mesec

osebni avto

pon.–ned.

7.00–
19.00

19.00–
7.00

–

0,7/h

1,8/
noč

–

osebni avto

I.

NUK II
(Emonska c.)

Noč

Cena parkirnine
(v EUR)

59

35

85

188

63

110

26

Trg
prekomorskih
brigad

osebni avto
III.

abonenti

Tivoli II*
(hala Tivoli)

Žale I.
(glavni vhod)

mesec

III.

–

0,6
(prvi 2 uri)
0,6/
vsaka nadalj.
ura

1,8/
noč

-

–

25/
mesec

–

-

74

avtobus

pon.–pet.

–

–

4,8/h

–

-

abonenti

pon.–ned.

–

–

mesec

–

–

36/
mesec

–

-

–

–

0,6
(prvi 2 uri)
0,6/
vsaka nadalj.
ura

360

osebni avto

pon.–pet.

6.00–
20.00

–

avtobus

pon.–pet.

6.00–
20.00

–

–

4,8/h

–

-

avtodom

pon.–ned.

6.00–
20.00

20.00–
6.00

–

2,4/h

6
h/no
č

-

abonenti

pon.–ned.

–

–

mesec

–

–

25/
mesec

–

-

osebni avto

7.00–
17.00

–

pon.–ned.

–

–

pon.–pet.

7.00–
17.00

–

pon.–ned.

–

–

pon.–pet.

7.00–
17.00

pon.–pet.

III.

osebni avto
III.

–

–

avtodom

pon.–ned.

abonenti

pon.–ned.

osebni avto

pon.–pet.

III.

osebni avto

pon.–ned.

pon.–ned.

III.
abonenti

pon.–ned.

7.00–
19.00
–

–

–

0,6
(prvi 2 uri)
0,6/
vsaka nadalj.
ura

mesec

–

101

125
–

25/
mesec

–

80

–

25/
mesec

–

-

0,6
(prvi 2 uri)
–

19.00–
7.00
–

7.00–
17.00

–

–

–

7.00–
19.00

19.00–
7.00

–

–

60

0,6
(prvi 2 uri)
0,6/
vsaka nadalj.
ura

mesec

–

III.

abonenti

Kranjčeva ulica
(POP TV)

–

0,6/
vsaka nadalj.
ura

6.00–
20.00

osebni avto

Žale IV.
(Slepi krak
Tomačevske
ceste)

–

–

III.

abonenti

Žale III.
(Zavod za
rehabilitacijo
invalidov Soča)

19.00–
7.00

6.00–
20.00

abonenti

Žale II.
(Šmartinski
park)

pon.–ned.

7.00–
19.00

pon.–pet.

osebni avto
Tivoli I*
(park Tivoli)

pon.–ned.

0,6
(prvi 2 uri)

0,6/
vsaka nadalj.
ura

–

2,4/h

mesec

–

0,6
(prvi 2 uri)
0,6/
vsaka nadalj.
ura

mesec

–

–

–

0,6
(prvi 2 uri)
0,6/
vsaka nadalj.
ura

mesec

–

77
6
h/no
č

-

–

25/
mesec

–

78

–

25/
mesec

1,8/
noč

-

–

25/
mesec

118

Štembalova
ulica

Gosarjeva ulica
(pri FDV in FU)

III.

abonenti

osebni avto

–

–

pon.–ned.

7.00–
19.00

19.00–
7.00

–

–

III.
abonenti

osebni avto
Gospodarsko
razstavišče*

pon.–ned.

pon.–ned.

pon.–ned.

7.00–
19.00

19.00–
7.00

mesec

0,6
(prvi 2 uri)
–

0,6/
vsaka nadalj.
ura
leto

–
1 (< 1h)
2 (1–3h)
2,5 (3–5h)
3 (5–8h)
3,5 (> 8h)

–

drugo
abonenti –
fizične in
pravne os.
abonenti –
študenti

–

–

25/
mesec

1,8/
noč

-

–

180/
leto

1,5/
noč

-

190

550

pon.–ned.

–

–

mesec

–

–

50/
mesec

pon.–ned.

–

–

mesec

–

–

30/
mesec

19.00–
7.00

1 (< 1h)
2 (1–3h)
2,5 (3–5h)
3 (5–8h)
3,5 (> 8h)

1,5/
noč

-

drugo

osebni avto

pon.–pet.

7.00–
19.00

H1

osebni avto

pon.–ned.

7.00–
19.00

19.00–
7.00

–

1,2/h

1,8/
noč

-

pon.–ned.

–

–

mesec

–
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(P+R)
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avtobusi
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pon.–pet.
pon.–ned.
pon.–ned.

–
–
–

–
–
–

P+R Barje
(Barjanska c.)
P+R ŠRC
Stožice*
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(Zaloška c. –
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P+R Ježica
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IV.
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H1

IV.
(P+R)

IV.
(P+R)
IV.
(P+R)
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fizične osebe
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osebe
abonenti stanovalci
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–

1,2/h
(do 3 ure)
2,4/h
(nad 3 ure)

–

153

81

248

720

86

24h
24h
24h
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1,2/dan + 2 vožnji z JPP
brezplačno
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349
11
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–
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–
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–
–
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–

–
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–

–
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–

–
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*Prometni režim je spremenjen v času prireditev.

Vir podatkov: Javne parkirne površine za osebna vozila, 2017.
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Grafikon 6: Fizični obseg parkiranj po posameznih tarifnih razredih in v parkirnih hišah v upravljanju
JP LPT med letoma 2011 in 2016.
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Viri podatkov: Letno poročilo 2012, 2013; Letno poročilo 2014, 2015; Letno poročilo 2016,
2017.
Glede na dostopne podatke o zasedenosti in poslovanju JP LPT lahko ugotovimo, da v zadnjih
4 letih skupen obseg parkiranja na javnih (občinskih) urejenih parkirnih površinah ponovno
rahlo raste, ni pa na ravni obsega iz leta 2012, ko je bil dosežen vrh (Grafikon 6). Pri tem je
zanimivo (sploh z vidika načrtov novogradenj parkirnih hiš), da na drugi strani v zadnjih letih
konstantno rahlo pada skupni obseg parkiranj v občinskih parkirnih hišah. Ta obseg je sicer v
tej primerjavi leta 2016 predstavljal približno 25 % skupnega obsega parkiranj. V sklopu
primerjave teh parkirišč je leta 2016 največ vozil parkiralo na občinskih parkiriščih III.
tarifnega razreda, kar lahko pojasnimo s tem, da je največ parkirišč in razpoložljivih parkirnih
mest uvrščenih ravno v ta tarifni razred, poleg tega je na teh parkiriščih (če izvzamemo P+R
parkirišča) parkiranje tudi najcenejše. V zadnjih 6 letih je fizični obseg parkiranja najbolj
zrasel v III. tarifnem razredu, ki se je od leta 2011, poleg IV. tarifnega razreda (kamor spadajo
parkirišča P+R), edini povečal po številu parkirišč. Z izjemo leta 2012 obseg parkiranih vozil
vsako leto narašča v IV. tarifnem razredu, kar kaže na postopen razvoj in vedno večjo
uporabo zbirnih središč P+R v MOL. Po podatkih LPT se je obseg parkiranih vozil v tem
razredu od leta 2012 (2 delujoči P+R parkirišči) do leta 2016 (5 delujočih P+R parkirišč)
povečal za 78.165 vozil, kar predstavlja približno 46,5 % oz. skoraj polovično povečanje
obsega. V skupnem obsegu te primerjave pa je leta 2016 to predstavljalo 8,3 % delež. V
preostalih dveh tarifnih razredih in v parkirnih hišah se je obseg parkiranja (občutno)
zmanjšal glede na rekordno leto 2012, kar posredno in v določeni meri kaže tudi na to, da se
je zmanjšalo število parkiranih vozil v središču mesta, povečalo pa se je število parkiranih
vozil na bolj obrobnih javnih parkiriščih (med drugim tudi na zbirnih središčih P+R). Parkirišča
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I. in II. tarifnega razreda ter občinske parkirne hiše so namreč povečini locirane znotraj
notranjega cestnega obroča oziroma tik za njegovim robom, medtem ko so parkirišča III.
(sploh pa IV.) tarifnega razreda locirana dlje od mestnega središča (izjema sta parkirišči Tivoli
I in Tivoli II ter Gospodarsko razstavišče). Zmanjšan fizični obseg parkiranih vozil znotraj
tarifnih razredov I in II ter v občinskih parkirnih hišah je tudi posledica premika vozil na
območja, opremljena s parkomati (Podpoglavje 5.1.1.). Ta območja so se v zadnjih letih
precej razširila, povečalo se je število parkomatov, obenem pa je na teh območjih parkiranje
osebnih vozil v povprečju cenejše kot na vseh drugih občinskih parkiriščih (z izjemo parkirišč
tipa P+R). Veliko povečanje števila parkiranj na območjih časovno omejenega parkiranja
nazorno kaže spodnji grafikon (Grafikon 7).
Grafikon 7: Fizični obseg parkiranj na območjih časovno omejenega parkiranja oz. »na ulici« v
Ljubljani, med letoma 2011 in 2016.
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Viri podatkov: Letno poročilo 2012, 2013; Letno poročilo 2014, 2015; Letno poročilo 2016,
2017.
Če podrobneje primerjamo skupen fizični obseg parkiranih vozil na teh območjih s skupnim
fizičnim obsegom parkiranih vozil v tarifnih razredih I.–IV. in v parkirnih hišah v letu 2016,
lahko ugotovimo, da daleč največji delež v skupnem obsegu predstavljajo parkiranja na
območjih s parkomati oz. na »ulici« – 78,4 %. 16,2 % obsega pripada parkiriščem od I do IV.
tarifnega razreda (od tega 1,8 % pripada IV. tarifnemu razredu oz. zbirnih središčem P+R),
medtem ko parkirnim hišam pripada 5,4 % fizičnega obsega parkiranih vozil na vseh parkirnih
površinah v upravljanju JP LPT.
Poleg občinskih parkirišč najdemo v MOL tudi vrsto parkirišč in parkirnih hiš v zasebni lasti.
Podatki so zaradi razdrobljenosti in številnih lastnikov/upravljavcev težje dostopni in ažurni,
po moji oceni in poizvedovanju pa je v MOL trenutno približno 15 zasebnih parkirnih hiš in
približno 25 javnih parkirišč v zasebni lasti ter upravljanju (večinoma v širšem središču mesta).
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Podatkov o uporabi vseh teh parkirišč žal ni na voljo, bi pa bila ob kakšni drugi priložnosti
zanimiva tudi primerjava med javnimi in zasebnimi parkirišči ter njihovo vlogo v MOL. Moja
predpostavka je, da je vloga zasebnih parkirišč in parkirnih hiš z vidika trenutnega stanja
mirujočega prometa v MOL zelo pomembna in v prometni politiki MOL ni zanemarljiva. Kot
posebej problematična bi omenil številna »začasna« parkirišča zasebnih podjetij na
nepozidanih stavbnih zemljiščih, posebej v središču mesta. Primere najdemo na območju
nekdanje tovarne Šumi ob Slovenski cesti, v širši okolici glavne železniške in avtobusne
postaje, v bližini UKC, na območju Tobačne itd. Vsa ta povečini začasna (makadamska)
parkirišča s številnimi relativno poceni parkirnimi mesti (in mesečnimi abonmaji) v mestnem
središču ali blizu njega rušijo prometno politiko MOL, generirajo dodaten promet, hkrati pa
škodijo celo ekonomskemu interesu občine ter kvarijo pokrajinski izgled širše okolice. Po
Dnevnikovi analizi poleti 2016 je bilo tovrstnih začasnih parkirišč samo v širšem središču
Ljubljane 17, pri čemer so nekaj manjših parkirišč izpustili (Karta 6). Na teh parkiriščih je
skupaj kar približno 3500 parkirnih mest, kar je približno toliko, kot je vseh parkirnih mest na
javnih nadzemnih in podzemnih parkiriščih v upravljanju LPT. Od takrat pa so se vzpostavila
še dodatna parkirišča, kot eden zadnjih primerov npr. parkirišče v bližini porodnišnice v maju
2017, kjer bi po občinskem prostorskem načrtu moral biti park.
Karta 6: Zemljevid začasnih parkirišč v širšem središču Ljubljane, stanje junij 2016.

Vir: Pahor, 2016.

64

MOL je sicer letos spomladi (po letih opozarjanj prometnih strokovnjakov) prepoznala
problem in sprejela odločitev, da bo s spremembo občinskega prostorskega načrta
prepovedala vzpostavitev novih začasnih parkirišč na nepozidanih stavbnih zemljiščih, a
sprememba ne more veljati za nazaj. Tako ta problem, ki ga bom izpostavil tudi v
nadaljevanju pri primerih slabe prakse, ostaja, dokler ne bodo vsa ali večino teh zemljišč
pozidali oziroma jim namenili drugo rabo. Ob tem je potrebno izpostaviti, da ima tri tovrstna,
»začasna« parkirišča v upravljanju tudi občinsko JP LPT, in sicer parkirišče NUK II (I. tarifni
razred), ter parkirišči na Gospodarskem razstavišču in ob Linhartovi cesti, kjer je sicer
predvidena poslovna gradnja. S temi parkirišči in načrtovanimi novimi garažnimi hišami (npr.
pod tržnico, Emonika, grajska planota) pa občina tudi sama ruši svojo prometno politiko.

5.2. Potovalne navade prebivalcev MOL
Podatkom o potovalnih navadah prebivalcev MOL sem namenil posebno podpoglavje, ker je
poznavanje potovalnih navad prebivalcev nekega kraja oz. občine nujni predpogoj za vsako
načrtovanje mobilnosti in prometa tega kraja oz. občine. Zadnja večja raziskava potovalnih
navad prebivalcev v MOL je bila izvedena v letu 2013 s strani Centra za raziskave mobilnosti
Fakultete za gradbeništvo UM ter podjetja RM Plus, naročnik raziskave pa je bila MOL. Pred
tem je bila podobna raziskava narejena v letu 2003, avtorji raziskave pa so sledili cilju
primerljivosti s predhodno raziskavo, zato so zagotovili podobno strukturo vzorca in
vprašalnika. V okviru raziskave je bilo zajetih 2001 članov gospodinjstev z območja MOL
(n=1003) in LUR (n=998), saj je bila raziskava narejena tudi na regionalni ravni. Na tem mestu
bom izpostavil le rezultate na ravni MOL, saj je območje MOL predmet našega preučevanja.
Zaradi obsežnosti raziskave bom izpostavil le z vidika namena in ciljev magistrskega dela
najbolj relevantne rezultate in podatke.
Stanje potovalnih navad prebivalcev posameznega območja najbolje odražajo podatki o
deležih potovanj, opravljenih s posameznimi prevoznimi sredstvi na delovni dan (ang. modal
split oz. modal share) (Grafikon 8). Podatki kažejo, da se je med letoma 2003 in 2013 najbolj
povečal delež potovanj, opravljenih peš (dvig za 15,8 %), najbolj pa se je na račun tega
zmanjšal delež potovanj, opravljenih z avtomobilom (padec za 16,5 %). Delež potovanj,
opravljenih z JPP, se je rahlo zmanjšal, rahlo povečal pa se je delež poti, opravljenih s
kolesom. S tem se je stanje v MOL približalo cilju tretjinske porazdelitve potovanj po
prevoznih sredstvih do leta 2020, ki ga je MOL določila s svojo prometno politiko, sprejeto
leta 2012. V nekaterih deležih je bil cilj že dosežen ali celo presežen (segment hoje in
kolesarjenja), v drugih deležih pa stanje zaostaja za cilji (avto, JPP). Delež poti, opravljenih z
avtomobilom, se zmanjšuje, kar je z vidika trajnostne mobilnosti spodbudno, bolj
zaskrbljujoče pa je, da se zelo počasi povečuje delež poti, opravljenih z javnim prevozom,
kjer se zdi cilj težko dosegljiv. Z novo celostno prometno strategijo je MOL cilje zaradi teh
podatkov v določeni meri spremenila in definirala na novo ter si zastavila cilj do leta 2027 na
račun motornega prometa povečati predvsem deleže potovanj, opravljenih s kolesom (za
4,9 %) in z JPP (za 3,4 %) (Mesarec in sod., 2014; Celostna prometna strategija MOL, 2017).
Omeniti je potrebno, da gre razloge za spremembe deležev potovanj iskati v ukrepih in
spremembah prometne ureditve na območju MOL (zaprtje mestnega središča, širjenje
parkirnih con, uvedba rumenih pasov, izboljšanje pogojev za kolesarjenje in hojo, uvedba
sistema BicikeLJ ipd.), delno pa tudi v nekoliko spremenjeni metodologiji beleženja poti v
primerjavi z raziskavo iz leta 2003, kjer so ohranili podatke o poteh znotraj potovalnih verig.
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Podatki o deležu potovanj na območju LUR so v primerjavi s podatki z območja MOL veliko
slabši z vidika trajnostne mobilnosti. Delež poti, opravljen z avtomobilom, je v LUR (61,7 %), z
JPP 8,2 %, s kolesom 3,1 %, peš pa je bilo leta 2013 opravljenih v povprečju 27 % poti. To
kaže na veliko pogojenost in odvisnost teh prebivalcev od osebnega avtomobila, »[…] kar
lahko nakazuje na nezadostno in neprimerno razvitost sistema javnega potniškega prometa
in njegove ponudbe ter na neustrezne pogoje za kolesarjenje« (Mesarec in sod., 2014). Ob
enaki analizi za dela proste dni se je v tej raziskavi pokazalo, da se pri vseh potovanjih na
območju MOL deleža potovanj z osebnim avtomobilom in peš povečata (peš na 39,1 %, avto
pa na 49,6 %), upadeta pa deleža potovanj z JPP (na 5,7 %) in s kolesom (na 6,1 %). To
nakazuje, da se prebivalci za JPP in kolo v veliki meri odločajo predvsem pri potovanjih na
delo in izobraževanje (ibid.).
Grafikon 8: Delež potovanj po prometnih sredstvih na delovni dan za leta 2003, 2013 in 2027 (cilj),
MOL.

Delež uporabe (%)

19
34.8

35

11.1

16

9.9
13.1

12.6
16
58
41.5

2003

33

2013
Avto

JPP

Kolo

2027*
Peš

*Načrt/cilj iz Celostne prometne strategije MOL.
Vir podatkov: Mesarec in sod., 2014; Celostna prometna strategija MOL, 2017.
Če so podatki o občutni rasti števila kolesarjev v zadnjih letih v MOL z vidika trajnostne
mobilnosti zelo spodbudni in razveseljivi – dosežen je bil cilj prometne politike MOL o 40odstotnem povečanju števila kolesarjev, pa skrbi upad števila potovanj z javnim potniškim
prometom, konkretneje z mestnimi avtobusi LPP v MOL. Leta 2010, ko so prvo leto preko
sistema kartice Urbana natančno beležili število potovanj, so uporabniki LPP opravili nekaj
več kot 42 milijonov potovanj z mestnimi avtobusi, v letu 2016 pa 37,8 milijona (Grafikon 9),
kar je pomenilo 10-odstotno zmanjšanje števila potovanj, medtem ko je bil cilj prometne
politike MOL število potovanj z avtobusi do leta 2015 povečati za 50 % oziroma na 64
milijonov potovanj. Pri Ljubljanskem potniškem prometu razloge za vsakoletni upad števila
potovanj z avtobusi pripisujejo prestopu obstoječih potnikov z mestnih avtobusov na kolesa,
čemur pritrjuje tudi zgoraj omenjeni podatek (Pahor, 2017b). S tem dejstvom po mojem
mnenju ni nič narobe, je pa to slab izgovor, saj bi k (pogostejši) uporabi javnega prevoza
morali prepričati predvsem tiste, ki se sedaj dnevno na delovno mesto ali na šolanje vozijo z
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avtomobilom. Zanimivo je, da je v zadnjih letih zraslo število (različnih) uporabnikov LPP, ki
se je sedaj ustalilo pri približno 550.000. Nekaj je k temu verjetno pripomogla sama uvedba
enotne pametne kartice Urbana v drugi polovici leta 2009, nekaj pa tudi nov sistem
subvencioniranih šolskih vozovnic, ki je bil vpeljan v šolskem letu 2012/2013. A za
ocenjevanje in analizo JPP je veliko bolj kot število uporabnikov relevanten podatek o številu
potovanj, ki kaže pogostost uporabe, saj je v tej statistiki uporabnik vsakdo, ki je v enem letu
vsaj enkrat stopil na avtobus LPP.
Grafikon 9: Število uporabnikov in število potovanj z avtobusi LPP med letoma 2010 in 2016.

Vir: Pahor, 2017b
Naslednji izpostavljen kazalnik iz raziskave potovalnih navad prebivalcev MOL je število
potovanj na prebivalca. Izračunano število potovanj na prebivalca na povprečen delovni dan
za leto 2013 je znašalo za prebivalce MOL 2,79 (za prebivalce LUR pa 2,62). V primerjavi z
rezultati ankete iz leta 2003 so raziskovalci ugotovili manjši upad števila dnevnih potovanj na
prebivalca MOL (za 0,33). Upad so deloma pripisali posledici spremenjenih
družbenoekonomskih razmer, ki so bile v obdobju pred finančno in gospodarsko krizo boljše
kot v letu 2013, deloma pa večjemu obsegu dela od doma, večji uporabi elektronske
komunikacije, spletnim nakupom in razmahu socialnih omrežij (Mesarec in sod., 2014).
Tretji aspekt potovalnih navad so deleži potovanj po namenih. Grafikon deležev potovanj
prebivalcev MOL po namenih kaže, da so najpogostejša potovanja zaradi dela (24 % vseh
potovanj), sledijo jim potovanja za potrebe izobraževanja (14,4 %), potovanja po nakupih
(14,3 %) in prostočasna potovanja (12,8 %). Najmanj je poslovnih potovanj (3 %), kar avtorji
pripisujejo spremembam v poslovnih komunikacijah (internetne konference ipd.). V
kategorijo drugih potovanj (31,6 %) so avtorji raziskave uvrstili npr. potovanja z nameni
osebnih opravkov, potovanja v restavracijo/gostilno, prepeljati nekoga ipd.). Primerjava
rezultatov leta 2013 z letom 2003 kaže na rahel porast potovanj na delo, izobraževanje in
prostočasnih potovanj, medtem ko je na drugi strani zaznati upad poslovnih potovanj in
potovanj po nakupih, kar deloma lahko pripišemo digitalizaciji in spletni revoluciji (ibid.)
(Grafikon 10).
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Grafikon 10: Deleži potovanj prebivalcev MOL na delovni dan po namenih, leti 2003 in 2013.

Vir: Mesarec in sod., 2014.
Zadnji izpostavljeni dejavnik raziskave potovalnih navad prebivalcev MOL pa je združen
kazalnik deležev potovanj po namenih in prometnih sredstvih. Ti podatki kažejo, »[…] da je
osebni avtomobil najpogosteje uporabljeno prometno sredstvo za potovanja na delo (53 %)
in poslovna potovanja (55,6 %). Pešačenje prevladuje pri prostočasnih potovanjih,
potovanjih na izobraževanje in po nakupih. Daleč največji delež potovanj z javnim potniškim
prometom se pojavlja pri potovanjih na izobraževanje (29 %), kar kaže na to, da so
uporabniki JPP v MOL večinoma dijaki, študenti in šolarji. Deleži potovanj s kolesom so dokaj
enakomerno porazdeljeni med različnimi nameni potovanj – še največji delež (14 %)
predstavljajo pri potovanjih na delo« (Mesarec in sod., 2014) (Grafikon 11). Primerjava
rezultatov z letom 2003 kaže predvsem na porast deleža potovanj, opravljenih peš, in upad
deleža potovanj z osebnimi avtomobili, kar se ujema tudi s prej omenjenimi rezultati analize
»modal split« v MOL (ibid.).
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Grafikon 11: Deleži potovanj po namenih in prometnih sredstvih – prebivalci MOL, leto 2013

Vir: Mesarec in sod., 2014.

5.3. Prometna politika in drugi pomembni strateški dokumenti MOL
5.3.1. Prometna politika MOL
Prvi pomemben strateški dokument na ravni MOL je bila Prometna politika MOL (PP MOL).
Dokument je sprejel Mestni svet MOL septembra 2012, pri pripravi pa je sodelovalo 54
strokovnjakov s področij, povezanih z načrtovanjem prometa in urejanjem prostora ter
varstva okolja. S to prvo prometno politiko je MOL trajnostno mobilnost (vsaj) na papirju
postavila v ospredje, zato je predvidela uveljavitev obrnjene prometne piramide, pri kateri je
največji poudarek namenjen pešcem, najmanjši pa osebnemu motornemu prometu in ne
obratno. Mestni promet naj bi se v skladu s tem od tedaj načrtoval trajnostno in celostno ter
ne več tradicionalno kot do tedaj. Najbolj odmeven in pomemben cilj prometne politike MOL
je, da do leta 2020 delež uporabe posameznih prometnih sredstev izenači na tretjinske
deleže (Slika 21). V ta namen so predvideli tudi seznam ukrepov za zagotavljanje vmesnih
ciljev do leta 2015. Izkazalo se je, da so bili deloma uspešni, deloma pa neuspešni (kot
predstavljeno že v prejšnjem podpoglavju – 5.2). V Prometni politiki MOL so zapisali in
prikazali konkretne ukrepe, primere dobre prakse in navodila za projektiranje prometnih
rešitev s področja hoje, kolesarjenja, javnega prevoza in avtomobilskega prometa. Določili so
kriterije za vrednotenje projektov s področja prometa in trajnostne mobilnosti ter pripadajoč
obrazec za vrednotenje.
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Slika 21: Cilj prerazporeditve izbora prometnega sredstva MOL do leta 2020 iz PP MOL

* Makro-, mezo- in mikroskopska prometna preveritev koncepta trajnostnega prometa v Ljubljani (Guzelj,
2011).

Vir: Prometna politika MOL, 2012, str. 15.
Med poglavitnimi akcijami oz. cilji PP MOL se dva cilja (od skupno 11) navezujeta direktno na
mirujoči promet, eden s področja hoje, drugi pa s področja motornega prometa, in sicer cilj
št. 2. – »V stanovanjskih soseskah bomo skupaj z novimi skupinskimi garažami uredili trge in
parke, preuredili bomo tudi dovozne ceste po načelu skupnega prometnega prostora« in cilj
št. 9 – »Diferencirana parkirna politika bo vplivala na spremembo prometnih navad«. Za
dosego slednjega cilja so predvideli 5 ukrepov, od katerih se eden navezuje direktno tudi na
prestopne točke oz. zbirna središča P+R (Prometna politika MOL, 2012, str. 44):
• širitev območij parkiranja znotraj obvoznice;
• izgradnja omrežja prestopnih točk P&R na uvozih v mesto;
• sprememba parkirnih standardov za novogradnje glede na bližino prog javnega prevoza

LPP;
• gradnja skupinskih garažnih hiš in ureditev mirujočega parkiranja za stanovalce;
• širjenje območja nadzora in preprečitve nelegalnega parkiranja do obvoznice.
5.3.2. Trajnostna urbana strategija
Mestna občina Ljubljana bo v letu 2017 namenila 6,57 milijona evrov za obnovo obstoječih in
gradnjo novih manjkajočih kolesarskih stez in povezav na svojem območju. Naložbo bo v
veliki meri financirala Evropska unija s sredstvi iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Iz
tega sklada je v perspektivi 2014–2020 evropskim mestom oz. trajnostnemu urbanemu
razvoju namenjenih najmanj 5 % vseh sredstev. Gre za sofinanciranje preko t. i. mehanizma
Celostnih teritorialnih naložb (CTN). Do deleža tega denarja so upravičene tudi vse slovenske
mestne občine, pogoj sofinanciranja pa je bila priprava trajnostne urbane strategije (TUS), ki
jo je MOL pripravila in objavila na svoji spletni strani oktobra 2015, v Mestnem svetu MOL pa
je bila strategija potrjena v januarju 2016 (Pahor, 2017a; Trajnostna urbana strategija MOL,
2017). V tej trajnostni urbani strategiji (z delovnim naslovom Strategija trajnostnega razvoja
Mestne občine Ljubljana) je MOL opredelila ključna področja oz. sektorje trajnostnega
razvoja v občini in sintezne razvojne cilje ter usmeritve TR MOL, pri čemer je bila predhodno
narejena primerjalna analiza usklajenosti vseh obstoječih strategij, dokumentov in politik na
ravni EU, Republike Slovenije, LUR, MOL in njenih javnih podjetij ter zavodov. S strategijo so
bile določene tudi aktivnosti za doseganje zastavljenih sinteznih razvojnih ciljev z naborom
ukrepov oz. programov do leta 2020 (konec aktualne finančne perspektive) ter pripadajoči
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kazalniki za izvajanje dotične trajnostne urbane strategije – TUS-StrMOL (Trajnostna urbana
strategija ..., 2015). Promet in trajnostna mobilnost sta vključena v tri od sedmih sinteznih
razvojnih ciljev in v 4 od 18 pripadajočih usmeritev TUS. Za dosego teh ciljev in usmeritev je
MOL določila 17 pripadajočih ukrepov oz. programov, pri čemer se eden nanaša direktno na
urejanje mirujočega prometa z dokončanjem mreže intermodalnih zbirnih središč P+R
(Preglednica 8).
Preglednica 8: Sintezni razvojni cilji z usmeritvami, ukrepi in kazalniki za izvajanje TUS MOL na
področju prometa in trajnostne mobilnosti
Sintezni cilj
Usmeritev
Ukrepi/programi
Kazalniki

4.2.1 Ljubljana –
glavno mesto
države

4.2.2 Ljubljana –
regionalno
mesto

Kapitalizacija
mednarodnega
položaja MOL kot
jedrnega mesta na
jedrnih koridorjih
EU

Izvajanje politike
elektromobilnosti
in trajnostne
prometne politike

Učinkovita raba
prostora v urbanih
območjih

4.2.3 Ljubljana –
načrtovano
zeleno mesto

Izvajanje politike
elektromobilnosti
in trajnostne
prometne politike

izboljšanje železniške
infrastrukture na teritoriju MOL in
v regiji ter v povezavah do
sosednjih regij, s poudarkom na
povezavah do mednarodnega
Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana
in do Luke Koper
nadaljevanje projekta
mednarodnega Potniškega centra
Ljubljana (PCL)
rekonstrukcija in razširitev
intermodalnega Logističnega
terminala Ljubljana
dokončanje mreže intermodalnih
P+R točk v LUR
izboljšana mestna in regionalna
kolesarska mreža s servisnimi
postajami
regijsko operativno središče za
nadzor prometa
vzpostavitev pametnih
informacijskih sistemov in
sistemov upravljanja prometa ter
spodbujanje upravljanja
mobilnosti v javnem potniškem
prometu
regeneracija degradiranih nabrežij
rek za rekreacijske dejavnosti, npr.
kolesarske steze in Park Sava, tudi
v regionalnem okviru
izboljšanje javnega potniškega
prometa v MOL
uvedba linij z električnimi avtobusi
(minibusi) na področju MOL
zelena mestna logistika: povečanje
števila vozil v skladu z visokimi
okoljskimi standardi v javnem
potniškem prometu in drugih vozil
vseh javnih služb (CNG, električna
vozila …)
gradnja nizkoogljičnih polnilnih
mest
vzpostavitev mreže polnilnic za
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- zmanjšanje emisij
toplogrednih plinov
- povečanje energetske
učinkovitosti
- zaposlenost prebivalstva

- zmanjšanje emisij
toplogrednih plinov
- povečanje energetske
učinkovitosti
- zmanjšanje emisij
toplogrednih plinov
- povečanje energetske
učinkovitosti
- delež investicij v raziskave in
razvoj
- zmanjšanje emisij
toplogrednih plinov
- povečanje energetske
učinkovitosti
tretjinski modal split
elektrifikacija avtobusnega
prometa

- zmanjšanje emisij
toplogrednih plinov
- povečanje energetske
učinkovitosti

električna vozila
uvedba Okoljske cone za vozila na
območju MOL
izboljšana mestna in regionalna
kolesarska mreža s servisnimi
postajami
vzpostavitev pametnih
informacijskih sistemov in
sistemov upravljanja prometa ter
spodbujanje upravljanja
mobilnosti v javnem potniškem
prometu
izvedba varnih šolskih poti za
pešce in kolesarje

- zmanjšanje emisij
toplogrednih plinov
- povečanje energetske
učinkovitosti
- delež investicij v raziskave in
razvoj
nič smrtnih prometnih nesreč
v mestu

Vir: Trajnostna urbana strategija Mestne občine Ljubljana 2014–2020. TUS-StrMOL, 2015.
V februarju 2017 je Mestna občina Ljubljana objavila še Izvedbeni načrt Trajnostne urbane
strategije Mestne občine Ljubljana (IN TUS MOL) ter povabila k podajanju predlogov in
komentarjev širšo zainteresirano javnost. Končno verzijo dokumenta pa je MOL objavila
konec marca 2017, ko je bil dokument potrjen s strani Mestnega sveta MOL. Ta dokument je
namenjen operacionalizaciji prednostnih in prioritetnih naložb ter projektov z navezovanjem
na sintezne cilje in ukrepe iz predhodno sprejete Trajnostne urbane strategije MOL (TUS
MOL). Med prioritetne projekte in ukrepe (skupaj 46 projektov) so uvrščeni tisti, ki so že
potrjeni v proračunu MOL, imajo že izdelano projektno dokumentacijo ali pa imajo že
pridobljena gradbena dovoljenja. Podrobnejši opisi z vrednostjo, viri financiranja in oceno
izvedljivosti ter predvidenimi roki vsakega od teh 46 projektov so v posebni prilogi k
Izvedbenemu načrtu TUS MOL. Izvedbeni načrt TUS MOL poleg prioritetnih projektov
vsebuje tudi plan izvajanja drugih investicij/projektov (85 projektov), ki bodo prav tako
prispevali k celostnemu pristopu trajnostnega urbanega razvoja mesta (Trajnostna urbana
strategija MOL, 2017). Od skupaj 131 projektov oz. investicij, predvidenih v tem dokumentu,
se prometa in trajnostne mobilnosti direktno dotika 14 projektov v MOL, od tega je 10
uvrščenih med prioritetne, 4 pa med neprioritetne/druge projekte (Preglednica 9). Finančno
gledano znaša skupna ocenjena vrednost za te projekte približno 187,5 milijonov EUR, kar
predstavlja približno 15,5 % ocenjene vrednosti vseh projektov26 iz Izvedbenega načrta
Trajnostne urbane strategije MOL. Med temi prometnimi projekti se dva projekta nanašata
direktno na zbirna središča P+R, pri čemer pa gre glede na opis in podrobnosti v resnici za isti
projekt z dvema deloma. En del tega prioritetnega projekta je že bil izveden in financiran s
strani Evropske unije v letu 2015, ko je bilo zgrajeno zbirno središče P+R Barje in
posodobljeno ter razširjeno zbirno središče P+R Dolgi most. Drugi del projekta z izgradnjo
novih zbirnih središč P+R v Črnučah in Stanežičah pa še čaka na realizacijo.

26

Skupna ocenjena vrednost vseh projektov iz IN TUS MOL znaša 1.210.134.900 EUR.
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Preglednica 9: Pregled projektov s področja prometa in trajnostne mobilnosti za izvedbo TUS MOL v
obdobju 2014–2020
Ocenjena Prijava v
Kategorija Naziv
Obdobje
Kratek opis projekta
vrednost
mehanizem
projekta
projekta
izvajanja
v EUR*
CTN

Prioritetni
projekt

Električna
avtobusna
linija

Prioritetni
projekt

Nakup
avtobusov
od 2017 do
2020

Prioritetni
projekt

Sledenje
vozil in
Optimum27

Prioritetni
projekt

Prioritetni
projekt

Prioritetni
projekt

Prioritetni
projekt

Zagotovitev
prevoza za
uporabnike
P+R
Stanežiče
in Črnuče
Nakup vozil
za javni
potniški
promet
2014–2017
Mreža P+R
na
območju
MOL (Dolgi
most,
Barje,
Črnuče,
Stanežiče)
Kolesarska
infrastruktu
ra

Postavitev prve linije avtobusov na
električni pogon s postavitvijo treh
polnilnih mest za električne avtobuse,
in sicer na treh lokacijah: dve na
končnih postajališčih na obeh koncih
električne linije in enega na lokaciji
LPP. Za obratovanje električne linije
avtobusov v centru Ljubljane je
potrebno nabaviti vsaj 5 vozil na
električni pogon.
Zamenjava starejših vozil z novimi, ki
so z izpusti delcev okolju prijaznejša.
Posredni učinek zamenjave vozil je tudi
ohranitev standarda za potnike na
primerni ravni. Starejša vozila so manj
udobna, bolj hrupna in so po nekaj
desetletni uporabi tudi že obrabljena,
novejša pa med drugim izboljšujejo
uporabniško izkušnjo in delajo v smeri
boljšega »modal split«.
Vzpostavitev pametnih informacijskih
sistemov in sistemov upravljanja
prometa ter spodbujanje upravljanja
mobilnosti v javnem potniškem
prometu.
K obstoječim P+R parkiriščem na
območju MOL je predvidena izgradnja
novih dveh parkirišč, in sicer v
Stanežičah in Črnučah z enakim
sistemom parkiranja in predvidenim
javnim potniškim prometom.

jun.
2017–
dec. 2020

2.600.000

ne

jan.
2017–
dec. 2020

15.110.000

ne

jan.
2015–
jun. 2018

1.274.900

ne

okt.
2017–
dec. 2022

1.200.000

ne

Nakup vozil z nizkimi emisijami
onesnaževalcev s pomočjo nepovratnih
sredstev v letih 2014 in 2016.

2014–
2017

2.066.900

ne

Izgradnja štirih P+R na območju MOL
(Dolgi most, Barje, Črnuče, Stanežiče).

apr.
2014–
dec. 2019

10.905.900

ne

Ureditev večjega števila kolesarskih
poti oziroma povezav na območju MOL
z rekonstrukcijo in novogradnjo

apr.
2017–
dec. 2018

8.013.700

da

27

Optimum je evropski projekt s ciljem odkriti informacijsko tehnološke rešitve za izboljšanje javnega in
tovornega prometa, ter prometne povezanosti v vsej Evropi. V projektu sodelujejo podjetja iz 8 evropskih držav,
tudi iz Slovenije. Več o projektu na naslednjem spletnem naslovu: http://www.optimumproject.eu/
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Prioritetni
projekt

Izgradnja
polnilnic za
CNG vozila

Prioritetni
projekt

Rekreacijsk
e in
športne
površine ob
Savi

Prioritetni
projekt

Drugi
projekt

Sava –
reka, ki
povezuje
Ureditev
družinskeg
a parka
Muste v
Štepanjske
m naselju
ob
Ljubljanici

Drugi
projekt

Intermodal
ni logistični
terminal
Ljubljana28

Drugi
projekt

URBAN-E

Drugi
projekt

Izvajanje
mobilnostn
ega načrta
MOL

kolesarskih stez. Ureditev vključuje
postavitev manjkajočih oznak,
kolesarskih žepov, novih semaforjev za
kolesarje, dvigov križišč in prehodov
ter postavitev kolesarskih stojal in
servisnih postaj, kot tudi postajališč
sistema izposoje koles BicikeLJ.
Predvidena postavitev polnilnic na
zemeljski plin na Dolgem mostu, na
Letališki cesti, na Ježici in v Kosezah.
Izvedba zajema ureditev kolesarskih in
pešpoti, urbane opreme, športnih
centrov ob trasi ter trim otokov. Med
programsko in tehnično zahtevnejšimi
posegi so: pustolovski park, 'Bungee
Human Catapult', napihljive blazine in
poligon za deskanje na umetnih
valovih.
Izvedba zajema ureditev kolesarskih in
pešpoti, urbane opreme, športnih
centrov ob trasi ter trim otokov.
Ureditev družinskega parka z igrali, ki
bodo primerna tudi za gibalno ovirane
otroke in starejše ter javnim
sadovnjakom. Vzpostavitev novega
vzdolžnega parkirišča za potrebe
invalidov ob Poti na Fužine.
Projekt je načrtovani osrednji železniški
in cestni terminal (RRT) jedrnega mesta
na jedrnem koridorju EU, ležečem na
Mediteranskem in Baltsko-jadranskem
TEN koridorju. Izvedba razširjenega
logističnega terminala kapitalizira
geografsko in zgodovinsko strateško
lego Ljubljane v t. i. Ljubljanskih vratih.
Kolateralni učinek projekta so:
izboljšave v cestni infrastrukturi.
Razvoj infrastrukture za elektro
mobilnost na območju MOL, v
sodelovanju z zasebnim partnerjem v
MOL in partnerji v tujini.
Ukrepi za prehod na trajnejše oblike
dnevne mobilnosti uslužbencev
organov MOL

SKUPAJ
* Vse ocenjene vrednosti so zaokrožene na 100 EUR.

apr.
2016–
dec. 2020

2.000.000

ne

2017–
2018

3.611.500

ne

2014

1.026.800

ne

2017–
2018

500.000

ne

2016–
2020

138.900.
000

ne

2018–
2020

155.000

ne

2017–
2020

50.000

ne

187.408.900

Vir podatkov: Trajnostna urbana strategija Mestne občine Ljubljana 2014–2020. Izvedbeni
načrt IN TUS MOL, 2017.

28

Projekt je partnerski projekt med Slovenskimi železnicami d. d, BTC d. d., Mercator d. d. in MOL ter drugimi
partnerji.
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5.3.3. Celostna prometna strategija
Še konkretneje so občine svoje ukrepe s področja prometa in trajnostne mobilnosti
opredelile v svojih celostnih prometnih strategijah (CPS), ki so prav tako strokovna podlaga in
pogoj za pridobitev evropskih sredstev s področja prometa. V ta namen je Ministrstvo za
infrastrukturo (MZI) v Uradnem listu RS št. 78/2015 v oktobru 2015 objavilo Javni razpis za
sofinanciranje operacij »Celostne prometne strategije«, s katerim je posameznim občinam
ali konzorcijem več občin dodelilo nepovratna sredstva (v skupni vrednosti 1,9 milijona EUR)
za izdelavo strateških dokumentov pod imenom Celostne prometne strategije – CPS. V letu
2012 je MZI (takrat še Ministrstvo za okolje in prostor) skupaj z Evropsko unijo financiralo
tudi objavo publikacije s smernicami za pripravo celostnih prometnih strategij, katere avtorji
(po tujem zgledu) so bili raziskovalci in strokovnjaki z Urbanističnega inštituta RS29. Na prej
omenjeni razpis Ministrstva za infrastrukturo v letu 2015 se je prijavilo 62 slovenskih občin
(skoraj tretjina vseh občin), ki so morale do junija 2017 končati izdelavo svoje Celostne
prometne strategije (CPS), nakar bodo sledili novi razpisi za sofinanciranje ukrepov in
izvajanja CPS (Demšar Mitrovič, 2017).
MOL je s pripravo Celostne prometne strategije (CPS MOL) začela konec leta 2016,
strategijo pa je ob veliki vključenosti javnosti dokončno oblikovala in na svoji spletni strani
objavila konec maja 2017. Strategija in akcijski načrt za njeno izvedbo sta bila večinsko
sprejeta in potrjena na junijski seji Mestnega sveta MOL, 26. 6. 2017. S tem dokumentom je
MOL hkrati preverila in nadgradila cilje iz prej omenjene Prometne politike MOL iz leta 2012.
Pripravo Celostne prometne strategije je MOL razdelila na 5 faz oz. korakov. V prvi fazi je
občina analizirala stanje in se seznanila z mnenjem ter željami širše javnosti na področju
prometa v občini s pomočjo 1. spletne razprave30. Rezultat je bilo 1115 oddanih mnenj,
pobud in predlogov, razvrščenih glede na posamezen potovalni način oz. vrsto prometa: hoja
(226 mnenj), kolesarjenje (389 mnenj), javni potniški promet (179 mnenj), motorni promet
(236 mnenj), mirujoči promet (85 mnenj). V drugi fazi je občina z 2. spletno razpravo in
anketo preverila vrednote in stališča javnosti glede prometa in prometne vizije v Ljubljani ter
pridobila mnenje o že izvedenih ukrepih in o možnih bodočih ukrepih s področja prometa. V
tej fazi je organizirala delavnico in intervjuje s strokovnjaki iz organizacij, ki delujejo na
področju mobilnosti, prometa, urejanja prostora, okoljevarstva, zdravja idr. (MOP, MZI, LPP,
LKM, RRA LUR, Fokus, Kombinat, DRI, PTI, ZTL). V februarju in marcu je potekala 3. faza s 3.
spletno razpravo o predvidenih operativnih ciljih in scenarijih, ki jih je MOL določila glede na
rezultate prvih dveh faz priprave CPS. V 4. fazi, ki je sledila v aprilu 2017, je občina s 4.
spletno razpravo izbrala ukrepe, s katerimi so poskušali doseči cilje, določene v prejšnji fazi.
Poleg tega so organizirali tudi pet javnih razprav po območjih nekdanjih upravnih enot v MOL
(Bežigrad, Šiška, Vič, Moste, Center). V zadnji (5.) fazi priprave je MOL objavila povzetek
rezultatov ankete o razvoju prometa v MOL ter končno verzijo Celostne prometne strategije
MOL, čemur naj bi v naslednjih letih sledilo spremljanje in vsakoletno poročanje o
uresničevanju ukrepov in ciljev CPS. Celostna prometna strategija je torej strateški dokument,
ki predstavlja podlago za dolgoročno usklajeno in celostno načrtovanje prometa, s
poudarkom na ukrepih za spodbujanje trajnostne mobilnosti v Mestni občini Ljubljana. Sam
bi si želel, da bi bila ta strategija tudi zavezujoča in s tem v čim večji meri udejanjena v praksi.

29

Publikacija je prosto dostopna na spletni strani slovenske platforme za trajnostno mobilnost v rubriki
publikacije: http://www.trajnostnamobilnost.si/sl-si/aktivnosti/publikacije.aspx
30
Prva spletna raziskava je trajala 3 tedne od sredine decembra 2016 do začetka januarja 2017.
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Med 21 strateškimi cilji v okviru 4 stebrov trajnostne mobilnosti CPS MOL en cilj obravnava
parkirno politiko, ki naj postane bolj učinkovita, en strateški cilj pa se navezuje na
intermodalnost – lažje kombiniranje različnih vrst prometa. Ta cilj med drugim zajema
nadgradnjo in širitev mreže sistema P+R. V okviru CPS MOL je z akcijskim načrtom
predvidenih 96 bolj konkretnih ukrepov in projektov (vključno z nekaterimi že končanimi ali
začetimi projekti), z oceno vrednosti projekta, nosilcem izvajanja ukrepa in okvirnim rokom
izvedbe. V spodnji preglednici so zbrani in prikazani ukrepi in projekti, ki so neposredno
povezani z zbirnimi središči P+R v MOL (Preglednica 10). V sklopu priprave CPS je MOL v
obdobju od januarja do marca 2017 izvedla anketo o razvoju prometa v MOL (n=750), s
katero so preverili mnenje javnosti (predvsem prebivalcev MOL – 90 % vseh anketiranih) o že
izvedenih in o predvidenih ukrepih s področja prometa v MOL. Na vprašanje o postavitvi
novih parkirišč P+R ob mestnih vpadnicah je več kot 91 % vprašanih odgovorilo, da podpira
ta ukrep, medtem ko je npr. uvedbo con plačljivega parkiranja izven središča mesta podprlo
le 41 % vprašanih, 35 % pa te uvedbe ne podpira. Po drugi strani je podporo dosedanji
ukinitvi brezplačnih parkirnih površin v središču mesta izrazilo 62 % vprašanih, proti pa jih je
bilo 21 % (Grafikon 12). Od nabora možnih novih ukrepov na področju mirujočega prometa v
MOL podpira projekt gradnje skupnih parkirnih/garažnih hiš v stanovanjskih soseskah (npr.
na Tržnici Moste, Ruski car, Koseze …) 62 % vprašanih, 11 % tega ukrepa ne podpira. Projekt
garažne hiše pod ljubljansko tržnico podpira 38 % vprašanih, medtem ko je proti 42 %
vprašanih. Uvedbo plačljivih parkirišč okoli upravnih zgradb, srednjih šol in fakultet podpira
42 % vprašanih, ukrepa pa ne podpira 29 % vprašanih. V sklepu povzetka te raziskave in
ankete so avtorji ugotovili, da je naklonjenost javnosti parkiriščem P+R visoka, prav tako kot
podpora in strinjanje javnosti z uvedbo novih hitrih rumenih pasov za JPP, kar bi veljalo
združiti in politiko umeščanja novih rumenih pasov smiselno povezati v navezavi z novimi
zbirnimi središči P+R. Na ta način bi okrepili in dali prednost javnemu prevozu na račun
osebnega motornega prometa. Premik v miselnosti javnosti so zaznali tudi na področju
mirujočega prometa, saj (kot se je izkazalo na ravni središča mesta) se večji delež anketiranih
ne strinja s tem, da je parkirnih mest premalo. Prav tako so anketirani v veliki meri
naklonjeni umikanju nadzemnih parkirišč javnemu prostoru ter selitvi parkirnih površin v
podzemne garaže (z izjemno gradnje garažne hiše pod tržnico). Kar pa je z vidika trajnostne
mobilnosti zaskrbljujoče, je podatek, da 51 % anketiranih podpira širitev ljubljanske
obvoznice (projekt sicer ni v pristojnosti MOL, je pa bil vključen v anketo), medtem ko temu
projektu nasprotuje 22 % vprašanih, 20 % anketiranih je bilo nevtralnih, 7 % pa se jih do tega
projekta ni opredelilo (Povzetek ankete o razvoju prometa …, 2017).
Preglednica 10: Ukrepi povezani z zbirnimi središči P+R v akcijskem načrtu CPS MOL, 2017.
Steber
Strateški Ukrep/projekt
Ocena
Nosilec
Rok izvedbe
cilj
vrednosti
izvajanja (P=prioritetno)
III., IV.

14, 16, 17

II., III.

5, 7, 14

II., III.

5, 6, 7, 14

II., III.

5, 6, 7, 14

Izgradnja omrežja prestopnih točk P+R
na uvozih v mesto
Možnost varnega shranjevanja koles na
P+R
Ureditev udobnih, hitrih in varnih
kolesarskih povezav do vseh postajališč
P+R
Ureditev postajališč BicikeLJ na vseh
postajališčih P+R

Vir: Celostna prometna strategija MOL, 2017, str. 50.
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Grafikon 12: Podpora izvedenim projektom in ukrepom v MOL v zadnjem desetletju, 2017 (n=561).

Vir: Povzetek ankete o razvoju prometa …, 2017, str. 9.
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5.4. Dosedanji najvidnejši ukrepi na področju trajnostne mobilnosti v MOL
Kot prvega od največjih dosežkov na področju trajnostne mobilnosti v MOL bi sam izpostavil
zaprtje velikega dela starega zgodovinskega mestnega središča za osebni motorni promet in
hkratno prenovo ter vzpostavitev območij za pešce od leta 2007 naprej. Po podatkih JP LPT
se je prostor za pešce v Ljubljani od leta 2008 do leta 2015 povečal za 3ha, skupaj pa obsega
območje za pešce v mestnem središču Ljubljane sedaj več kot 10 hektarjev površine
(Ljubljana. Zelena prestolnica …, 2015). Hkrati s tem je MOL ukinila brezplačne parkirne
površine v središču mesta, uvedla conski sistem parkiranja ter umaknila določena parkirišča
pod površje (Kongresni trg, Trg Republike). K temu sklopu ukrepov in primerov dobre prakse
bi dodal tudi celovito in napredno prenovo Slovenske ceste (kot glavne prometnice v
mestnem središču) v letih 2015 in 2016, s preobrazbo njenega osrednjega dela v prvi skupni
prometni prostor (ang. shared space) v Sloveniji. Uradno gre sicer na osrednjem delu
Slovenske ceste za območje z omejitvijo hitrosti 30 kilometrov na uro in prepovedjo za
motorni promet, z izjemo avtobusov, saj slovenska prometna zakonodaja še vedno ne pozna
skupnega prometnega prostora. Posledica tega ukrepa je med drugim tudi občutno
zmanjšanje onesnaženja ozračja ob Slovenski cesti. Meritve specializiranega podjetja Aerosol
so pokazale, da se je lokalni prispevek črnega ogljika iz prometa pri pošti na Slovenski cesti
zmanjšal za 70 odstotkov (Valenčič, 2017). Skupni prometni prostor daje prednost pešcem in
kolesarjem ter spodbuja lokalne prebivalce k dnevni souporabi, srečevanju, druženju in
izvajanju različnih socialnih ter storitvenih dejavnosti. Tovrstni prostori omogočajo lažji
razvoj in (ponovno) obujanje lokalne trgovine, servisov in drugih storitvenih dejavnosti v
samem središču mesta oz. četrti. Najbolj znan primer iz bližnje okolice je ulica Mariahilfer
Straße na Dunaju.
Naslednji primer dobre prakse na področju trajnostne mobilnosti v MOL je bila uvedba
brezplačnega lokalnega prevoza po območju za pešce pod imenom Kavalir. Prevoz z
električnimi vozili Kavalir je uvedla občina skupaj s podjetjem LPP v letu 2008 in vsako leto je
število potnikov večje. Do konca septembra 2017 bo prepeljanih približno 1,3 milijona
potnikov (Rokavec, 2017a). Prevoz je omogočen vse dni v letu (od 8. do 20. ure), namenjen
je vsem po principu prevoza na klic, uporabljajo ga predvsem starejši občani in turisti s
prtljago. Uporabnikom je na voljo pet različnih električnih vozil, od tega tudi dve zastekljeni
in ogrevani vozili za hladnejši del leta.
Naslednji podoben ukrep v smeri trajnostne mobilnosti v MOL je uvedba storitve prevoza na
klic z imenom Eurban. Storitev je predstavilo JP LPP v času evropskega tedna mobilnosti
2016. Gre za prevoze na klic po predhodno objavljenem ali pa po prilagodljivem voznem
redu z enotnimi električnimi vozili, imenovanimi »eurban«, na območju MOL. V prvem
primeru (predhodno objavljeni vozni redi) poteka storitev podobno kot javni potniški promet,
pri čemer potniki na vozila eurban vstopajo in izstopajo na rednih, obstoječih avtobusnih
postajališčih in progah ter plačajo za vožnjo enako, kot bi plačali v primeru vožnje z mestnim
avtobusom. V drugem primeru (prilagodljiv vozni red) pa potniki storitev eurban predhodno
naročijo preko telefona (podobno kot taksi storitev), pri čemer znaša cena prevoza 7,2 € za
vožnjo podnevi in 10,8 € za vožnjo ponoči znotraj meja MOL.
Mestna občina Ljubljana je z novim občinskim odlokom o urejanju prometa, ki ga je Mestni
svet MOL na svoji seji sprejel konec januarja 2017, v Uradnem listu RS pa je bil objavljen v
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februarju 2017 (Uradni list RS, št. 8/2017, str. 1249–1263), definirala in uredila pravno
podlago ter pogoje za sistem souporabe vozil v mestu (ang. car sharing). »Souporaba vozil je
ob električni mobilnosti najhitreje rastoči trend globalne avtomobilske industrije. Koncept
souporabe oz. deljenja omogoča, da se s pomočjo napredne tehnologije znižajo stroški
mobilnosti uporabnika, ki ne nosi več finančnih bremen lastništva osebnega vozila, ampak
izkorišča prednosti uporabe storitve deljenja in zanjo plačuje le, ko jo uporablja« (Ljubljana
dobila električni …, 2016). Drugi člen prej omenjenega odloka natančno definira souporabo
avtomobila na območju MOL kot »[…] storitev, ki jo opravlja gospodarski subjekt, ki nudi
storitev souporabe vozil uporabnikom preko mobilne aplikacije na način, da uporabnik
rezervira in aktivira vozilo ter opravi plačilo storitve preko aplikacije« (Odlok o urejanju
prometa …, 2017). Tovrstno storitev na območju MOL trenutno ponuja eno podjetje, in sicer
podjetje Avant Car d. o. o. pod imenom »Avant2Go«, v sklopu katere je registriranim
uporabnikom (z vplačano vpisnino in opravljenim internim izobraževanjem) za izposojo na
voljo približno 50 povsem električnih vozil petih različnih avtomobilskih znamk in modelov za
različne potrebe. V tem primeru gre torej za souporabo električnih vozil, ki so razporejena
po 37 prevzemnih lokacijah v 5 različnih krajih po Sloveniji31. 23 prevzemnih mest je trenutno
razporejenih po različnih delih mesta Ljubljane (tudi v mestnem središču), 5 mest je
Mariboru, 4 mesta so v Kranju in v Murski Soboti, eno mesto pa je ob Letališču Jožeta
Pučnika Ljubljana32. Uporabnik storitve si lahko avto izposodi na eni lokaciji, vrne pa ga na
poljubni drugi lokaciji, podobno kot deluje tudi sistem izposoje mestnih koles BicikeLJ. Glede
plačila je tako, da uporabnik plača uporabo in najem električnega avtomobila glede na
dejansko porabljen čas in prevoženo razdaljo, pri čemer je točna končna tarifa odvisna od
izbire modela vozila in od tega, ali je vozilo najel podnevi ali ponoči33. Za primer: izposoja
vozila srednjega cenovnega razreda storitve »Avant2Go«, s katerim bi v Ljubljani npr. opravili
30 kilometrov in porabili 60 minut časa, bi uporabnika storitve glede na aktualen cenik stala
skupaj 11,7 EUR, od tega 7,5 EUR za prevoženo razdaljo in 4,2 EUR za porabljeni čas. Pri tem
je potrebno omeniti, da uporabniki nimajo dodatnega stroška goriva oz. polnjenja vozila, saj
je polnjenje na vseh Avant2Go električnih polnilnicah, ki se nahajajo na vseh prevzemnih oz.
vračalnih mestih, za uporabnike storitve brezplačno. Hkrati je MOL s prej omenjenim
odlokom o urejanju prometa (Uradni list RS, št. 8/2017, str. 1249–1263) v 11. členu vsem
uporabnikom storitve električne souporabe vozil omogočila brezplačno parkiranje teh vozil
na vseh javnih parkiriščih za osebna vozila in v javnih parkirnih hišah. S tem so dodatno
podprli električno mobilnost in souporabo vozil, uporabnikom pa prihranili čas in strošek
parkiranja. Prav tako brezplačno pa lahko na določenih javnih parkirnih prostorih MOL, ki so
opremljeni z električnimi polnilnicami, parkirajo tudi ostali vozniki vozil na električni pogon,
in sicer v času polnjenja vozila in največ do tri ure z označbo časa prihoda (Odlok o urejanju
prometa …, 2017). Raziskava mesta Dunaj, kjer že nekaj let deluje več različnih sistemov
souporabe vozil (npr. Zipcar, Car2Go, Drive Now), je pokazala, da en avtomobil iz sistema
souporabe nadomesti pet osebnih avtomobilov. Na ta način vsako leto prihranijo približno
44 milijonov prevoženih kilometrov, kar predstavlja okoli sedem tisoč ton izpustov
ogljikovega dioksida manj. Poleg emisij in hrupa se je s tem na Dunaju zmanjšalo tudi število
avtomobilov v središču mesta, kar pomeni manj zasedenih parkirnih mest, ki jih mesto lahko
nadomesti z več zelenimi površinami, površinami za pešce in površinami za kolesarje ipd.
31

Stanje v marcu 2017.
Ažuren zemljevid točnih lokacij je objavljen na spletni strani storitve »Avant2Go«:
http://www.avant2go.com/
33
Točen in aktualen cenik je dostopen na spletni strani storitve »Avant2Go«: http://www.avant2go.com/cenik
32
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Obenem so ugotovili, da tovrstni sistemi na Dunaju niso konkurenca javnemu prevoza, saj
ima večina registriranih uporabnikov teh sistemov tudi letno vozovnico za javni prevoz, 60 %
uporabnikov pa ima v lasti tudi svoj avtomobil (Pavšič, 2016). Cilj ljubljanskega ponudnika
storitve je do leta 2018 v sistem souporabe »Avant2Go« vpeljati več kot 500 električnih vozil,
s čimer bi po njihovih podatkih zmanjšali število osebnih vozil v mestu za pet do deset tisoč
vozil, s tem pa bi nekoliko zmanjšali tudi emisije, stroške in druge okoljske obremenitve, ki jih
povzroča motorni promet (Podpoglavje 2.3.1).
Na področju kolesarjenja je bil eden večjih in uspešnejših ukrepov v MOL uvedba
samopostrežnega sistema izposoje koles BicikeLJ leta 2011. Sistem BicikeLJ, ki omogoča
praktično brezplačno vožnjo s kolesom (vsaka prva ura uporabe je brezplačna, letna
članarina pa znaša le 3 €) in trenutno obsega 38 postajališč s približno 380 kolesi, je v dokaj
kratkem času postal zelo priljubljen, pridobil veliko število (vsaj) občasnih uporabnikov ter s
tem postal tudi pomemben dopolnilni sistem javnemu prevozu v mestu (Jamnik, 2014).
Sistem ima po zadnjih dostopnih podatkih že več kot 83.000 registriranih uporabnikov, kar
predstavlja skoraj 29 % vseh prebivalcev občine. Od tega je približno 30.000 aktivnih
uporabnikov, ki si kolesa redno izposojajo in imajo aktivno letno članarino. Od začetka
uvedbe pred skoraj 6 leti do pomladi 2017 so zabeležili že približno 3,9 milijona opravljenih
izposoj oz. kolesarskih voženj ali približno 650.000 izposoj na leto (Berčan, 2016; Garbajs,
STA, 2017). V zadnjih dveh letih se je rast sistema precej upočasnila, kar nakazuje, da je
sistem dosegel svoj maksimum glede na trenutno število koles in postajališč. Ves čas
delovanja sistema Bicike(LJ) se sicer pojavljajo pobude stroke in javnosti za njegovo širitev
proti obrobju mesta, s čimer bi lahko sistem pokril še večje območje občine in morda prevzel
tudi (večji) del dnevnih migrantov oz. dnevnih vozačev (Jamnik, 2014). Prva mikro širitev
sistema se je zgodila v letu 2013, ko je podjetje Mercator finančno podprlo izgradnjo
dodatnega postajališča v Dravljah pri svojem Mercator centru. Naslednja malo večja širitev je
sledila naslednje leto, poleti 2014, ko je družba BTC postavila 3 postajališča na območju
svojega nakupovalnega središča v Novih Jaršah (ibid.). Prva prava obsežnejša širitev pa se je
začela v letu 2016, ko sta MOL in zasebni partner pri projektu (podjetje Europlakat)
podpisala dogovor o širitvi sistema z 20 novimi postajališči v naslednjih dveh letih. Konec leta
2016 so postavili postajališči pri parkirišču P+R Barje in pri Trnovskih vratih ob Barjanski cesti,
v februarju in marcu leta 2017 pa so uredili še 12 novih postajališč (skupaj torej 14
postajališč, pri čemer jih po zadnjem dogovoru med partnerjema ostaja še 6 v bližnji
prihodnosti). Nova postajališča so vzpostavili bodisi vzdolž mestnih vpadnic (Tržaška cesta,
Dunajska cesta, Šmartinska cesta) kot nadaljevanje obstoječe mreže bodisi znotraj
posameznih spalnih stanovanjskih naselij, kot so Štepanjsko naselje, Fužine ali Bratovševa
ploščad (Karta 7). Po zadnji širitvi ima sistem BicikeLJ skupaj 51 postajališč, 510 koles in 1020
ključavnic (Rokavec, 2017b), kar pomeni, da se je storitveno območje sistema precej
povečalo in zajelo občutno večji del prebivalcev ter tudi dnevnih migrantov (predvsem z
novima postajališčema ob parkiriščih P+R Dolgi most in P+R Barje). Temu bosta morala s
prilagoditvijo opreme in okrepitvijo ekipe upravljavcev slediti tudi nadzor in upravljanje, saj
že prihaja do preobremenjenosti nekaterih postajališč, predvsem v času prometnih konic, s
tem pa do nezadovoljstva dela uporabnikov.
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Karta 7: Zadnja širitev sistema BicikeLJ, 2017, Mestna občina Ljubljana.

Vir: Rokavec, 2017b.

Naslednji manjši ukrep za izboljšanje trajnostne mobilnosti v MOL v sklopu kolesarjenje je
bila lanska predstavitev in uvedba prikolice ter posebnih nosilcev za kolesa na petih
medkrajevnih progah avtobusnega potniškega prometu (Preglednica 11), kar sem omenil že
v poglavju o intermodalnosti (gl. poglavje 2.5). Menim, da je ta ukrep podjetja LPP
dobrodošel in gre v smeri trajnostne mobilnosti, a ima tri slabosti. Prevoz (nezložljivih) koles
ni možen na vseh medkrajevnih progah LPP (zaradi tehničnih omejitev pri namestitvi nosilcev
le na določen tip avtobusov), prav tako ni možno vstopanje na vseh postajališčih na teh
progah LPP (vzrok v težavnem zagotavljanju varnosti), saj je tovrsten prevoz v osnovi kar
polovico dražji kot prevoz brez kolesa (cena vožnje je 2,4 €), pri čemer pa ni možnosti
brezplačnega prestopanja. Napovedano je bilo tudi, da bodo odhodi avtobusov, ki so
opremljeni z držali za kolesa, posebej označeni v voznem redu teh linij (Na izbrane
medkrajevne linije ..., 2016). Po temeljitem pregledu (februar 2017) pa ugotavljam, da temu
(še) ni tako.
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Preglednica 11: Medkrajevne linije in postajališča LPP z možnostjo prevoza (nezložljivih) koles, 2017.
Avtobusna proga

3G Ljubljana - Grosuplje

48 Ljubljana - Logatec Kalce - Grčarevec

51 Ljubljana - Polhov
Gradec - Črni Vrh

56 Ljubljana - Šentjošt

60 Ljubljana - Šmartno Repnje - Zapoge - Vodice

Avtobusna postajališča
Bežigrad - Železna cesta (MOL)
Spodnji Rudnik - Semenarna (MOL)
Škofljica - Žaga
Šmarje
Grosuplje
Ljubljana AP (MOL)
Brezovica pri Ljubljani
Vrhnika
Logatec - Krpan
Kalce/Logatcu
Grčarevec
Ljubljana AP (MOL)
Dolgi most - Gruda (MOL)
Dobrova
Log pri Polhovem Gradcu
Polhov Gradec
Črni Vrh
Ljubljana AP (MOL)
Dolgi most - Gruda (MOL)
Dobrova
Horjul
Šentjošt
Ljubljana AP (MOL)
Remiza (MOL)
Trata (MOL)
Šentvid (MOL)
Šmartno pod Šmarno goro (MOL)
Zapoge obračališče
Vodice

Vir podatkov: Na izbrane medkrajevne linije ..., 2016.
Naslednji manjši ukrep na področju kolesarjenja v smeri krepitve intermodalnosti je
postavitev kolesarskih stojal na posameznih postajališčih LPP, s čimer je omogočen prestop
s kolesa na avtobus. V času evropskega tedna mobilnosti 2016 je MOL namestila 30 stojal za
kolesa na 8 avtobusnih postajališčih, in sicer gre za postajališča, ki so večinoma izven
obvoznice, na obrobju mesta (npr. Ljubljana - Podutik, Ljubljana - Črnuče, Ljubljana - Šentvid,
Ljubljana - Pržan, Ljubljana - Tacen, Ljubljana - Koseze). Dve izmed tovrstnih postajališč s
kolesarskimi stojali sta v mojem domačem okolišu, zato lahko občasno spremljam
zasedenost in uporabo stojal. Glede na svoja opažanja ugotavljam, da ta ukrep še ni dosegel
svojega namena, saj so kolesarska stojala na teh dveh postajališčih večinoma prazna. Razlog
neuporabe sam vidim predvsem v varnosti, saj si večina občanov, po mojem mnenju, zaradi
bojazni pred krajo ne upa ali želi pustiti svojih koles na nevarovanem, bolj odročnem
avtobusnem postajališču. V Ljubljani namreč na leto uradno ukradejo kar okoli 1600 koles
(več kot 4 na dan), veliko kraj pa ostane neprijavljenih, kar pomeni, da je to število še večje
(Garbajs, 2015). Sam se denimo do avtobusnega postajališča raje sprehodim (približno 10
min) ali pa se s kolesom zapeljem povsem do svojega cilja v središču mesta.
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Kot že omenjeno (gl. poglavje 5.3), pa se v Mestni občini Ljubljana v naslednjih dveh letih
obeta tudi investicija v gradnjo in izboljšanje kolesarskih stez v občini. Do leta 2019 naj bi
MOL obnovila ali na novo uredila približno 40 kilometrov kolesarskih stez in pasov, postavila
osem pokritih varovanih kolesarnic ter 2000 novih stojal za priklenitev koles (Karta 8). To bo
po mojem mnenju vsekakor pripomoglo k napredku na področju kolesarjenja, s tem pa tudi
h krepitvi trajnostne mobilnosti v Mestni občini Ljubljana.
Karta 8: Načrt predvidenih naložb v kolesarsko infrastrukturo v MOL, 2017–2019

Vir: Pahor, 2017c.
Zadnji sklop ukrepov in primerov dobre prakse je s področja javnega potniškega prometa v
MOL (in tudi širše v LUR). Kot najvidnejša ukrepa krepitve JPP bi izpostavil uvedbo rumenih
pasov za JPP na obstoječih voznih pasovih na delu 3 mestnih vpadnic (na Celovški, Dunajski
in Barjanski cesti) in podaljšanje mestnih avtobusnih linij v primestna naselja izven MOL.
Podlaga slednjemu ukrepu je bila uvedba novega conskega sistema vozovnic v mreži
podjetja LPP (predhodno pa še ukrep uvedbe enotne elektronske mestne kartice Urbana), s
katero se je v MOL povečini združilo prej ločeni mestni in primestni promet. Sistem JPP pod
okriljem LPP je sedaj tarifno in linijsko integriran po vzoru iz tujine, kar pomeni, da je cena
vožnje enotna v posamezni coni (1, 2 ali 3), prav tako je enotna vozovnica, ki omogoča
prestopanje med posameznimi conami. Primeri novih integriranih linij so: proga 3 (3B in 3G)
do Škofljice in Grosuplja, proga 6B do Notranjih Goric, proga 12D do Podgorice (oz. do
obračališča v Dragomlju), proga 19 (19B in 19I) do Jezera in do Iške vasi, proga 51 do
Polhovega Gradca (skozi Dobrovo), proga 56 do Šentjošta (skozi Vrzdenec) in proga 60 do
Vodic. Omenjene proge so speljane tudi po trasah in progah (prej) mestnega potniškega
prometa (MPP) in ustavljajo na večini teh postajališč (vključno s postajališčema Bavarski dvor
ali Pošta kot osrednji prestopni točki LPP), kar omogoča enostaven in praktičen prestop
uporabnikov na »mestne« proge, hkrati pa je vožnja v primerjavi s prejšnjim medkrajevnim
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potniškim prevozom cenejša. Velik uspeh in povečanje števila potnikov v primerjavi s
prejšnjo ureditvijo beleži predvsem proga 3G do Grosuplja, kjer se je od leta 2011 število
potnikov povečalo za 40 % (Prinčič in sod., 2016). K večji kakovosti javnega potniškega
prometa v MOL so prispevali tudi: nakup novih okoljsko sprejemljivejših avtobusov (od tega
velik del na stisnjen zemeljskih plin CNG), uvedba sodobnega sledenja voženj in postavitev
prikazovalnikov časa prihodov avtobusov na posameznih postajališčih.
Zgoraj sem izpostavil in podrobneje opisal posamezne izpostavljene primere dobre prakse in
ukrepe krepitve trajnostne mobilnosti v praksi, v spodnji preglednici pa je po posameznih
vsebinskih sklopih združen pregled vseh večjih izvedenih ukrepov na področju trajnostne
mobilnosti v MOL (in deloma v LUR) (Preglednica 12). Nekaj realiziranih prometnih ukrepov
in projektov, ki so z vidika trajnostnega razvoja in mobilnosti vprašljivi in jih v stroki
spremljajo zadržki, nisem uvrstil v spodnjo preglednico (primer je npr. garažna hiša
Kongresni trg).
Preglednica 12: Pregled izvedenih ukrepov trajnostne mobilnosti v MOL v zadnjih desetih letih.
Vsebinski sklop
Hoja, pešačenje

Kolesarjenje,
kolesarski promet

Javni potniški promet

Ukrep trajnostne mobilnosti
• uvedba in širitev območja za pešce v mestnem središču;
• umik parkirišč s Kongresnega trga in Trga Republike ter sprememba
namembnosti površin v trg;
• uvedba sistema prevozov z električnimi vozili znotraj območja za pešce
(projekt in vozila Kavalir);
• izboljšanje infrastrukture za pešačenje vseh udeležencev (novi in dvignjeni
prehodi za pešce, novi in širši pločniki, sredinski otoki za umirjanje
prometa, taktilne oznake za slepe in slabovidne, odprava ovir za osebe z
oviranostmi, novi drevoredi ipd.).
• uvedba in postopna širitev sistema izposoje koles BicikeLJ;
• izdelava celovite kolesarske strategije mesta Ljubljana in mesto
kolesarskega koordinatorja v mestni upravi;
• občasni brezplačni kolesarski servisi in prireditve za promocijo;
• uvedba vidnih števcev kolesarjev na določenih mestnih vpadnicah za
promocijo kolesarjenja;
• vzpostavitev enosmernih ulic, na katerih je kolesarski promet dovoljen v
obe smeri;
• izboljšava kolesarske infrastrukture v mestu (postavitev dodatnih
kolesarskih stojal, ureditev novih kolesarskih stez in pasov, uvedba
kolesarskih žepov ipd.);
• sprejem sprememb in dopolnitev OPN – podrobnejši parkirni normativi za
kolesarski promet.
• uvedba enotne elektronske mestne kartice Urbana;
• uvedba rumenih pasov za avtobuse na delih treh vpadnic: Celovške ceste,
Dunajske ceste in Barjanske ceste;
• uvedba nekaterih novih in podaljšanje obstoječih linij LPP v nekatere
sosednje občine LUR regije;
• nakup novih mestnih avtobusov na metan oz. stisnjen zemeljski plin CNG
in zamenjava starih dizelskih avtobusov;
• uvedba sodobnega sistema sledenja avtobusov (projekt Telargo in
integracija z Google Maps) ter namestitev prikazovalnikov prihodov
avtobusov na določena postajališča;
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Motorni promet,
avtomobilnost

Mirujoči promet in
parkirna politika

• možnost prevoza zložljivega kolesa na mestnih avtobusih LPP in prevoza
nezložljivih koles na posebnih nosilcih ter prikolici na petih medkrajevnih
linijah LPP;
• sodelovanje pri integraciji javnega linijskega potniškega prometa na
primeru šolarjev, dijakov in študentov;
• brezplačen prevoz z mestnimi avtobusi na vseh linijah LPP za obiskovalce
prireditev v ŠRC Stožice 3 ure pred in 3 ure po prireditvi.
• zapora Slovenske ceste za osebni motorni promet in uvedba skupnega
prostora (ang. shared space) na Slovenski cesti;
• vzpostavitev novih območij umirjenega prometa (z največjo dovoljeno
hitrostjo 10 km/h) in območij omejene hitrosti (con z največjo dovoljeno
hitrostjo 30 km/h);
• uvedba prevozov na klic z električnimi vozili – Eurban;
• izboljšanje pogojev in infrastrukture za električno mobilnost (polnilnice,
posebna brezplačna parkirišča ipd.);
• sistem souporabe in izposoje električnih avtomobilov (projekt Avant2Go);
• poostritev nadzora in sankcioniranje nepravilnega parkiranja ter kršenja
drugih cestnoprometnih predpisov na območju MOL s strani mestnega
redarstva;
• obnova in zamenjava službenih vozil mestne uprave in drugih javnih
podjetij s čistejšimi pogonskimi viri.
• ukinitev brezplačnih parkirnih površin v središču mesta;
• uvedba con plačljivega parkiranja izven središča mesta;
• izgradnja novih P+R parkirišč na nekaterih mestnih vpadnicah (P+R Barje,
P+R Studenec, P+R Ježica, P+R Stožice) in v nekaterih primestnih občinah
LUR (P+R Ig, P+R Sinja Gorica, P+R Domžale, P+R Škofljica, P+R Medvode);
• sprejem sprememb in dopolnitev OPN – območja z nižjimi zahtevami po
parkirnih mestih;
• sprejem sprememb in dopolnitev OPN – obvezna izdelava mobilnostnega
načrta za večje generatorje prometa in objekte v javni rabi.

Viri podatkov: Polutnik, 2014; Gamse, 2016, str. 109; Celostna prometna strategija MOL,
2017; Povzetek ankete o razvoju prometa …, 2017.
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5.5. Primeri slabe prakse na področju prometa in trajnostne mobilnosti v MOL
Za enega večjih problemov in primerov slabe prakse na področju urejanja mirujočega
prometa in hkrati trajnostne mobilnosti so se izkazala t. i. začasna parkirišča na nepozidanih
stavbnih zemljiščih. Problem sem deloma omenil že v podpoglavju 5.1.2. Gre za parkirišča, ki
jih lahko lastniki nezazidanih stavbnih zemljišč uredijo kot začasno rabo do pričetka dejanske
gradnje na teh zemljiščih. To jim dovoljuje 12. člen občinskega prostorskega načrta (OPN), s
katerim je želela MOL v preteklosti lastnikom omogočiti gospodarno oživitev teh
nepozidanih, praviloma degradiranih zemljišč znotraj MOL. To se je izkazalo za napačno
odločitev, saj so zasebniki z ureditvijo številnih novih »začasnih« parkirišč za nedoločen čas
odložili namero o gradnji (k temu je sicer prispevala tudi finančna in gospodarska kriza), z več
sto novimi bolj ali manj ugodnimi parkirnimi mesti znotraj obvoznice (ali celo znotraj
mestnega središča) pa negativno vplivali na vsakodnevne prometne tokove in trajnostno
prometno sliko MOL. Tovrstna parkirišča namreč ohranjajo oz. celo generirajo nov,
predvsem avtomobilski promet znotraj mesta, ki z novimi prometnimi prostori in parkirnimi
možnostmi postaja še bolj privlačen, kot je sicer, kar je v nasprotju z aktualno občinsko
prometno politiko, njenimi cilji in prizadevanji ter vlaganji MOL v krepitev trajnostnih oblik
mobilnosti. Obenem predstavljajo tovrstna parkirišča tudi konkurenco občinskim javnim
parkiriščem, s čimer povzročajo poslovno škodo občini (oz. njenemu javnemu podjetju
Ljubljanska parkirišča in tržnice). Napako priznava tudi občina sama oz. kot je v intervjuju za
Dnevnikov objektiv pred časom dejal njen podžupan prof. Koželj:
»Pred leti smo res mislili, da bi bilo gospodarno na nepozidanih, degradiranih zemljiščih
dovoliti začasna parkirišča. Ampak izkazalo se je, da lastniki to možnost izkoriščajo za
špekulativne namene, ker so parkirišča očitno komercialno bolj zanimiva od gradnje. V
novem prostorskem planu bomo to napako popravili, takšna parkirišča bodo dovoljena le
pod določenimi pogoji, in še to zgolj na obrobju mesta« (Brkić, Pahor, 2017, str. 15).
Mestna občina Ljubljana namerava z novim občinskim prostorski načrtom ta člen spremeniti
oz. odpraviti in preprečiti nadaljnjo urejanje začasnih parkirišč na nepozidanih stavbnih
zemljiščih. A kot že predhodno omenjeno, ta sprememba ne bo veljala za nazaj in problem
bo ostal, dokler se tovrstnih stavbnih zemljišč ne pozida oz. jim nameni druge rabe (park,
otroško igrišče, športna površina ipd.) Medtem ko stroka čaka na to spremembo in popravo
občinskega prostorskega načrta, pa se trend urejanja tovrstnih parkirišč nadaljuje. Tako se je
npr. v letu 2017 v bližini Žal (tik ob krožišču med Savsko cesto in Flajšmanovo ulico) še eno
od nepozidanih zazidljivih zemljišč (prej je šlo za zelenico) spremenilo v začasno
makadamsko parkirišče (Slika 22), čeprav v bližini ne manjka že urejenih (tudi občinskih)
parkirišč in parkirnih prostorov. Novo makadamsko parkirišče je, kot že omenjeno v poglavju
5.2.1, nastalo tudi v bližini ljubljanske porodnišnice (Slika 23). Še eno začasno parkirišče se
napoveduje v bližini glavne železniške postaje Ljubljana ob Vilharjevi cesti (nedaleč stran od
mestnega središča), kjer je že sedaj na širšem območju na petih parkiriščih uporabnikom AP
in SŽ, zaposlenim in drugim na voljo približno 1400 parkirnih prostorov, prav tako urejenih
začasno na nepozidanih zazidljivih zemljiščih. Omenjeno novo parkirišče namerava urediti
družba za upravljanje terjatev bank (DUTB), ki bi predhodno porušila nekaj dotrajanih
objektov in razširila že obstoječe parkirišče na sosednjem zemljišču ob Vilharjevi cesti (Brkić,
2017b).
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Slika 22: Začasno parkirišče ob Flajšmanovi ulici

Slika 23: Začasno parkirišče ob Zaloški cesti

Avtor: Luka Cjuha, vir: Pahor, 2017d.

Vir: Pahor, 2017e.

Naslednji primer slabe prakse, hkrati pa velika priložnost javnega potniškega prometa so
železniška postajališča znotraj Mestne občine Ljubljana (oz. širše celoten železniški javni
promet v MOL), vključno z glavno železniško (in avtobusno) postaja Ljubljana. Potencial tega
segmenta JPP je velik, saj večina železniškega omrežja v mestu poteka ob mestnih vpadnicah,
ob katerih se je Ljubljana skozi zgodovino tako poselitveno kot gospodarsko širila navzven (t.
i. krakasti razvoj mesta). Ta potencial za prilagoditev obstoječe železniške infrastrukture v
nekakšno mestno železnico (po vzoru t. i. S-Bahn sistemov v nemško govorečih državah in
mestih) ostaja povsem neizkoriščen. Namesto razvoja in vlaganj v železniško infrastrukturo v
mestu, s tem pa ustvarjanja pogojev za rast in privabljanje novih potnikov na JPP, so
ljubljanska železniška postajališča, milo rečeno, v slabem stanju, slabo vzdrževana in na enaki
ravni kot pred 20 ali celo več leti. Dnevnik (Alič, 2015) je v svoji reportaži o ljubljanskih
železniških postajališčih v letu 2015 (od takrat se stanje praktično ni spremenilo) ugotovil, da
je veliko železniških postajališč v MOL brez toaletnih prostorov, večina brez nadstrešnic, brez
usmerjevalnih in informativnih tabel ali/in brez košev za smeti, kar je žalostno (če ne
sramotno) in v primerjavi z želenim stanjem na ravni večine evropskih držav danes
neverjetno in alarmantno. Poleg tega so postajališča zanemarjena, nevarna (brez varovalnih
ograj, razen postaje v Zalogu) in ne ponujajo nobene dodatne storitve (npr. avtomata za
kavo, prigrizke, časopise, internetne dostopne točke, urbanomata ipd.). Vozovnice prodajajo
le na 3 postajah, pri čemer je nakup možen samo z gotovino (v letu 2017 so vendarle zagnali
projekt internetne prodaje vozovnic za vlak). Prav tako je večina postajališč slabo dostopnih,
dostopi pa niso označeni z usmerjevalnimi tablami. Določena železniška postajališča na
območju MOL bi lahko bila tudi odlične lokacije za vzpostavitev manjših (formalnih) P+R
zbirnih središč, kjer bi uporabniki za simbolično ceno parkirali in pridobili možnost dveh
voženj z vlakom na območju MOL, kot je to primer pri obstoječih »avtobusnih« postajališčih
P+R. Takšna železniška postajališča so npr. v Vižmarjah, na Rakovniku, v Zalogu, v Črnučah,
na Ježici in v Stegnah. V sklop neizkoriščenega in zapostavljenega železniškega prometnega
omrežja lahko uvrstimo tudi ukinitev potniškega vlaka in odstranitev železniških tirov na
območju nakupovalnega središča BTC.
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Slika 24: Železniška postaja Črnuče

Slika 25: Železniška postaja Zalog

Vir: Alič, 2015.

Vir: Alič, 2015.

Kot kažejo napovedi, naj bi se država oz. Slovenske železnice, ki so za omrežje in postajališča
odgovorne, po dolgih letih propadanja in slabega vzdrževanja v letu 2017 le lotile prenove
nekaterih ljubljanskih železniških postajališč. Za prenovo naj bi na vrsto prišla železniška
postajališča Tivoli, Litostroj, Brinje, Ježica, Vodmat, Stegne in Medno, ki bodo po novem
opremljena s »tipskimi zavetišči za potnike, koši, klopmi, informacijskimi in varnostnimi
oznakami, stojali za kolesa in tako dalje. Na postajališču Stegne bodo uredili še podhod, v
Mednem pa razsvetljavo, so zagotovili na direkciji za infrastrukturo« (Brkić, 2017č). Dela naj
bi bila zaključena v februarju 2018. Poleg naštetih obnov postajališč pa je letos predvidena
tudi izgradnja novega postajališča na Dolgem mostu ob obstoječem zbirnem središču P+R (o
čemer pa nekaj več kasneje) (ibid.). V načrtu MZI je tudi izgradnja t. i. Tivolskega loka, pri
čemer bo šlo za nov železniški tir, ki bo povezal gorenjski in primorski železniški krak ter s
tem razbremenil glavno železniško postajo Ljubljana in skrajšal pot vlakom med SZ in JZ ter
obratno. Projekt je trenutno v fazi priprave, po podatkih MZI je ocenjen na 15 milijonov
evrov, umeščanje v prostor pa se bo zaključilo predvidoma v letu 2019, čemur bo sledilo
pridobivanje zemljišč, projektiranje in pridobitev gradbenega dovoljenja (Novogradnja
železniške proge Tivolski lok, 2017). Ugotavljam, da se bo počasi torej le začelo vlagati tudi v
mestno železniško infrastrukturo, zaenkrat pa to ostaja velik neizkoriščen potencial pri
krepitvi javnega prevoza in trajnostne mobilnosti v MOL.
Na področju kolesarjenja lahko kot primere slabe prakse izpostavimo določene tehnično ne
najbolje izvedene nove kolesarske steze in pasove, ki so s številnimi spusti in prehodi
neudobni za vožnjo (primer Poti na Rakovo Jelšo, Dunajska cesta pri Črnučah ipd.) ali pa so te
steze v križiščih vodene premalo direktno oz. so preozke (ponekod so v napoto še stebrički,
reklamni panoji ipd.). Še vedno marsikje na določenih delih manjka kolesarska steza ali pas
(Tržaška c., Dolenjska c., Dunajska c., Vojkova c. itd.), poleg tega pa za odpravo ostaja še kar
nekaj t. i. črnih točk za kolesarje, katerih seznam34 vodi in ažurira Ljubljanska kolesarska
mreža (LKM).
Zadnja izpostavljena primera slabe prakse na področju TM v MOL pa sta sicer še
nerealizirana, a načrtovana projekta izgradnje garažne hiše pod tržnico (v pristojnosti MOL)
in širitev ljubljanske obvoznice (v pristojnosti DARS-a). Oba projekta sta z vidika trajnostne
34

Seznam črnih točk oz. pasti za kolesarje je dostopen na naslednjem spletnem naslovu:
http://www.kolesarji.org/pasti/index.htm
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mobilnosti sporna in v nasprotju s sprejetimi strateškimi dokumenti tako na občinski kot na
regionalni ravni. Načrtovani projekt izgradnje garažne hiše pod tržnico je tudi v nasprotju s
parkirno politiko MOL, katere namen je zmanjšati število parkirnih mest za osebna motorna
vozila ter preprečiti dotok dnevnih migrantov z osebnimi vozili v središče mesta, kjer bi bila
nova garažna hiša. V primeru realizacije bi bilo ta projekt z vidika trajnostne mobilnosti bolje
spremeniti in novo garažno hiši zgraditi (precej) manjšo od načrtovane, s čimer bi bila
parkirna mesta namenjena samo bližnjim stanovalcem in zaposlenim na tržnici ter v bližnji
okolici. S tem bi se obstoječa parkirna mesta v bližini (Vodnikov trg, Krekov trg) ukinila,
prostor pa namenil drugi rabi (kot v primeru Kongresnega trga in Trga Republike). Na ta
način bi se projekt (zaradi manjšega gradbenega posega) deloma tudi pocenil, hkrati pa bi bil
po mojem mnenju deležen večje podpore javnosti kot sedaj (Podpoglavje 5.3.3.). Povsem v
nasprotju z načeli trajnostne mobilnosti pa je tudi načrtovana širitev ljubljanske obvoznice.
Prva bo na vrsto za širitev prišla zahodna ljubljanska obvoznica, ki je po podatkih števcev
prometa najbolj obremenjen cestni odsek v državi s povprečjem približno 74.000 vozil na
dan v letu 2016, promet pa vsako leto zraste za približno 2000 vozil. Na preostalih delih
ljubljanske obvoznice (severni, južni in vzhodni del) je povprečni dnevni pretok vozil do leta
2015 rasel, v lanskem letu pa se je zmanjšal (Pahor, 2017č). Državni lokacijski načrt za širitev
zahodne ljubljanske obvoznice je že sprejet, razširitev pa naj bi se zgodila v letu 2019.
Spodbudno je sicer dejstvo, da so v podjetju DARS v letu 2017 naročili tudi izdelavo študije
strokovnih podlag za širitev ljubljanske obvoznice in vpadnih avtocest, pri čemer bodo
analizirali tudi dva scenarija, po katerih širitev ljubljanske obvoznice ne bi bila potrebna. A zdi
se, da bo to le hipotetična študija in da država dejansko nima druge alternative širitvi
ljubljanske obvoznice. Projekt je z vidika zadnjih ukrepov in prizadevanj na področju
trajnostne mobilnosti velik korak nazaj, saj je znano in v praksi dokazano prometno dejstvo
oz. t. i. Downs-Thompsonov paradoks, da nove prometne površine kratkoročno sicer
izboljšajo stanje in zmanjšajo zastoje, srednjeročno pa prinašajo še več prometa in zaradi
tega še večje prometne probleme ter zastoje na razširjenih cestnih površinah. Obenem te
odločitve in spremenjeni pogoji praviloma negativno vplivajo na vlaganja v druge, bolj
trajnostne prometne načine (javni prevoz, kolesarjenje, pešačenje), hkrati pa zaradi
izboljšanjih pogojev za osebni motorni promet tudi na odločitve posameznikov pri izbiri bolj
trajnostne oblike mobilnosti. V Sloveniji, kjer število osebnih avtomobilov ponovno raste,
priljubljenost te oblike mobilnosti pa je z vidika trajnosti že tako (pre)visoka, bo do teh
negativnih vplivov prišlo zelo verjetno, če ne zagotovo. Projektu nasprotujejo v nevladnih
okoljskih in prometnih organizacijah, hkrati pa mu nasprotujejo tudi vodilni na MOL.
Podžupan prof. Koželj se strinja, da bo širitev obvoznice problem samo še pospešila, ne pa
razrešila in da bi veliko lahko dosegli že z drugimi mehkimi, manjšimi in cenejšimi
infrastrukturnimi in drugimi posegi v obstoječe omrežje (povečanje prepustnosti razcepov,
oženje obstoječih pasov, zmanjšanje najvišje dovoljene hitrosti ipd.), s katerimi bi morali
poskusiti pred napovedano širitvijo. Država in DARS imata v načrtu tudi izvedbo določenih
predhodnih ukrepov (povečanje prepustnosti razcepov Kozarje in Malence), a zdi se, da bo
to le dopolnilo in uvod v dejansko širitev ljubljanske obvoznice (Pahor, 2017č). Dejstvo je
sicer, da na povečan promet na ljubljanski obvoznici vpliva tudi vedno večji obseg
tranzitnega tovornega prometa, na katerega ukrepi in vlaganja v javni potniški promet ne bi
imela velikega neposrednega vpliva, a po drugi strani bi morali čim prej z vlaganji v
železniško infrastrukturo velik del tovora iz cest premakniti na bolj trajnostno železnico. Na
ta način bi se zmanjšal obseg cestnega tovornega prometa, z ukrepi v krepitev JPP pa bi se
zmanjšal tudi osebni motorni promet na avtocestah in drugje. Zaradi manjšega pritiska teh
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vozil na cestno infrastrukturo bi se v prihodnje zmanjšala potreba po vlaganju v širitve,
obnovo in vzdrževanje cestne infrastrukture. Sredstva, ki jih sedaj država namenja v ta
namen, bi preusmerili v železniško infrastrukturo in javni prevoz, kar bi bilo z vidika
trajnostnega razvoja in trajnostne mobilnosti veliko bolj trajnostno in ekonomično.
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5.6. Intermodalna zbirna središča P+R v MOL
Eden od aktualnih ukrepov Mestne občine Ljubljana na področju trajnostne mobilnosti je
uvedba in nadgradnja intermodalnih zbirnih središč P+R. V Mestni občini Ljubljana danes bolj
ali manj uspešno deluje 5 zbirnih oz. prestopnih središč P+R. Ljubljanski sistem P+R deluje
tako, da se uporabnik s svojim prevoznim sredstvom (praviloma z osebnim avtomobilom,
lahko pa tudi s kolesom ali katerim drugim prevoznim sredstvom) pripelje na posamezno
zbirno središče oz. parkirišče P+R, kjer svoje prevozno sredstvo parkira in prestopi na javni
potniški promet ali pa pot nadaljuje s kolesom iz sistema izposoje BicikeLJ (kjer obstaja ta
možnost). Prednost sistema P+R v primerjavi z drugimi javnimi parkirišči v MOL je za
uporabnike predvsem nižja cena parkiranja in (praviloma) vedno zagotovljeno prosto
parkirno mesto. Dodatni prednosti sta za nekatere uporabnike tudi prihranek na potovalnem
času, saj se izognejo vožnji in zastojem v mestnem središču. Plačilo parkirnine na središčih
P+R je možno z dobroimetjem na kartici Urbana, z gotovino ali s plačilnim sistemom Moneta,
izvede pa se na posebnih napravah, imenovanih urbanomati (Slika 27). Parkirnina je enotna
za vsa središča znotraj mreže P+R in znaša 1,2 € za celoten isti dan, pri čemer uporabnik na
svojo mestno kartico Urbana pridobi še pravico do 2 voženj z avtobusi LPP (vsakič z 90minutnim prostim intervalom prestopanja), ki veljata do 23.59 tistega dne, za katerega je
plačana parkirnina. V teoriji je ena vožnja namenjena za pot naprej, druga vožnja pa za pot
nazaj, ko se uporabnik vrača iz službe, šole oz. drugih opravkov. Ena posamezna vožnja sicer
po rednem ceniku LPP stane 1,2 €, kar pomeni, da vsak uporabnik P+R parkira in uporablja
JPP praktično zastonj, saj za ceno 1,2 € pridobi protivrednost v višini 2,4 € za vožnjo z LPP na
svojo kartico Urbana (primer potrdila in izpisa iz urbanomata je na Sliki 28). Plačilo parkirnine
je zahtevano med delovnimi dnevi od ponedeljka do petka (00.00–24.00), medtem ko je
parkiranje med vikendi brezplačno. Kot osebno preizkušeno pa je plačilo in pridobitev 2
vozovnic za LPP, zanimivo, možno tudi med vikendom, saj urbanomati na lokacijah
nemoteno delujejo. Plačilo parkirnine za več dni vnaprej ni možno, saj je sistem namenjen
predvsem dnevnim migrantom in ne večdnevnemu parkiranju.
Slika 26: Primer prometnega znaka, ki
označuje parkirišče P+R v Sloveniji

Slika 27: Primer urbanomata za plačilo storitve P+R,
P+R Ježica, april 2017

Vir: Parkiraj in se pelji, 2016.

Avtor: Žiga Jamnik, 2017.
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Slika 28: Primer potrdila o parkiranju in primer izpisa stanja na kartici Urbana pri uporabi P+R

Avtor: Žiga Jamnik, 2017.
Prvo središče P+R v MOL se je vzpostavilo leta 2001 na območju Dolgega mosta, v
neposredni bližini avtocestnega priključka in končnega postajališča mestnega avtobusa (št. 6).
Dolgo časa je bilo to tudi edino središče P+R na območju MOL, dokler niso leta 2010 zgradili
Športno rekreacijskega centra Stožice, kjer so v garažni hiši vzpostavili drugo zbirno središče
P+R. Tretje zbirno središče P+R na območju MOL je bilo vzpostavljeno v začetku leta 2013 ob
Zaloški cesti in v bližini avtocestnega priključka Ljubljana - vzhod, natančneje v garažni hiši
pod nakupovalnih središčem na območju, krajevno imenovanem Studenec, po čemer se
zbirno središče imenuje P+R Studenec. Sprva se je središče imenovalo P+R Chengdujska po
bližnji cesti in pobratenem kitajskem mestu Chengdu. Konec leta 2014 so vzpostavili zbirno
središče P+R Ježica na območju med Obvozno in Dunajsko cesto ter v neposredni bližini
železniške proge Ljubljana - Kamnik. Zadnje zbirno središče P+R v Ljubljani je bilo zgrajeno v
neposredni bližini avtocestnega priključka Ljubljana - center, pod imenom P+R Barje,
obratovati pa je začelo septembra leta 2015. Kratek čas je v različnih obdobjih delovalo tudi
zbirno središče P+R Rudnik (na območju nakupovalnega središča), a so sčasoma, zaradi meni
neznanih razlogov, to središče P+R ukinili, v načrtu pa je novo zbirno središče P+R Rudnik na
drugi mikrolokaciji, bližje avtocestnemu priključku Ljubljana - jug (o načrtih MOL na področju
mreže P+R več kasneje). V spodnji preglednici so na enem mestu zbrani osnovni podatki o
obstoječih zbirnih središčih P+R v MOL (Preglednica 13), lokacije le-teh pa so prikazane tudi
na karti (Karta 9). V nadaljevanju poglavja sledijo podpoglavja s kratkim opisom obstoječih
središč P+R, podpoglavje s statističnimi podatki o uporabi in podpoglavje o sprejetih načrtih
MOL za nadaljnja zbirna središča P+R.
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Preglednica 13: Podatki o zbirnih središčih P+R v MOL, stanje avgust 2017.
Zbirno
središče
P+R
Dolgi most
Barje
Stožice
Ježica
Studenec
Skupaj

Leto
pričetka
obratovanja
2001
2015
2010
2014
2013
/

Število vseh
parkirnih
mest
371
347
1220
80
187
2205

Število
parkirišč za
invalide
11
17
60
0
9
97

Število
parkirišč za
avtobuse
11
0
48
0
0
59

Število
parkirišč za
avtodome
11
0
0
0
0
11

Število
električnih
vtičnic
6
4
2
0
2
14

Vir podatkov: Javne parkirne površine za osebna vozila, 2017;
Karta 9: Zemljevid lege obstoječih zbirnih središč P+R v MOL, 2017.

Vir podatkov: Jesenšek, 2016a.
5.6.1. Obstoječa zbirna središča P+R
P+R Dolgi most
Zbirno središče P+R Dolgi most je bilo sploh prvo tovrstno parkirišče v državi, odprto leta
2001. Nahaja se v neposredni bližini avtocestnega mostu, imenovanega Dolgi most in ob
avtocestnem priključku Ljubljana - zahod, na JZ delu ljubljanske obvoznice. Dostop do
parkirišča je enoten in urejen s Tržaške ceste. Na zbirnem središču P+R imata končno
postajališče dve avtobusni liniji LPP, in sicer proga št. 6 (P+R Dolgi most - Črnuče) ter proga št.
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1D (P+R Dolgi most - Vižmarje). Nedaleč stran ob Tržaški cesti je tudi postajališče LPP Dolgi
most, kjer ustavljajo še linije 6B, 51 in 56 (medkrajevni liniji) (Karta 10). To zbirno središče je
bilo prenovljeno in povečano septembra 2015, po prenovi pa uporabnikom nudi 349 (prej
217) parkirnih mest za osebna vozila (od tega je 11 parkirnih mest namenjenih invalidom),
11 parkirnih mest za turistične avtobuse in 11 parkirnih mest za bivalnike oz. avtodome.
Uporabnikom je poleg avtobusnega postajališča LPP omogočen tudi prestop na mestno kolo,
saj je na zbirnem središču eno od postajališč sistema BicikeLJ z 20 stojali (koncept P+B).
Zbirno središče je opremljeno še s koši za smeti, nadstrešnicami, klopmi, kioskom za prodajo
časopisov in osvežilnih pijač in nekaj pokritimi kolesarskimi stojali (koncept B+R). Za
uporabnike električnih prevoznih sredstev je namenjenih 6 parkirnih mest in 6 električnih
vtičnic na 3 polnilnih postajah. Naknadno so na parkirišču P+R uredili in odprli tudi javno
polnilnico za vozila na metan (CNG) (Jesenšek, 2015; Javne parkirne površine za osebna
vozila, 2017).
Karta 10: Lokacija zbirnega središča P+R Dolgi most z bližnjimi postajališči LPP

Vir: Geržinič, 2016, str. 66.
Pri zbirnem središču P+R na Dolgem mostu je že nekaj časa v načrtu države in Mestne občine
Ljubljana izgradnja novega železniškega postajališča, ki bi to zbirno središče naredilo še bolj
intermodalno in uporabno. Uporabniki parkirišča bi namreč dobili novo možnost prestopa na
JPP, v tem primeru na (mestno) železnico, ki bi lahko bila ob primernem taktnem intervalu in
voznem redu s svojo večjo zmogljivostjo in višjo hitrostjo prevoza za uporabnike
konkurenčnejša kot mestni avtobus. S tem bi se število uporabnikov takega zbirnega središča
povečalo, dodatno pa bi se zmanjšalo število poti opravljenih z osebnimi avtomobili v mestu.
Hkrati bi šlo v tem primeru za še bolj trajnostno obliko mobilnosti, kot je prevoz z mestnim
avtobusom, saj vožnja z vlakom povzroča še manj emisij onesnaževal kot vožnja z
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avtobusom35. Po pisanju časnika Dnevnik (Brkić, 2017a) naj bi Direkcija RS za infrastrukturo
maja 2017 objavila razpis za izbor izvajalca gradnje postajališča, čeprav so ga obljubljali že
jeseni 2016. Gradnja postajališča naj bi stala 860.000 EUR (Brkić, 2017a).
Slika 29: P+R Dolgi most pred in po prenovi v letu 2015

Avtor: Nik Rovan (DANES/NOW), Arhiv LPT (PREJ/BEFORE); vir: Razstava o CPS, 2017
P+R Barje
Zbirno središče P+R Barje je najnovejše zbirno središče P+R v MOL, zgrajeno in odprto v
septembru 2015 (1. faza). Nahaja se v neposredni bližini avtocestnega priključka Ljubljana center (južna ljubljanska obvoznica) ob Barjanski cesti, iz katere je urejen tudi enoten dostop
do parkirišča. Na zbirnem središču P+R ima končno postajališče ena avtobusna proga LPP, in
sicer proga št. 9 (Barje P+R - Štepanjsko naselje) (Karta 11). Urejenih je 347 parkirnih mest za
osebna vozila (od tega je 17 parkirnih mest namenjenih invalidom), parkirnih mest za
turistične avtobuse ali avtodome ni. Tudi na tem zbirnem središču je uporabnikom poleg
avtobusnega postajališča LPP omogočen prestop na mestno kolo, saj je na zbirnem središču
eno od postajališč sistema BicikeLJz 20 stojali (koncept P+B). Zbirno središče je opremljeno
še s koši za smeti, nadstrešnicami, klopmi, dvema kioskoma za prodajo časopisov, pijač,
prigrizkov in z dokaj velikim številom kolesarskih stojal, od katerih jih je nekaj pod
nadstrešnico. Vse skupaj je prostora za 156 koles (za koncept B+R). Za uporabnike električnih
prevoznih sredstev so namenjena 4 parkirna mesta in 4 električne vtičnice na 2 polnilnih
postajah (Javne parkirne površine za osebna vozila, 2017).
35

Glede na primerjavo emisij med posameznimi prevoznimi sredstvi porabi avtobus 7 enot kumuliranih emisij
na osebo na kilometer več kot vlak (Prometna politika MOL, 2012).
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Karta 11: Lokacija zbirnega središča P+R Barje

Vir: Geržinič, 2016, str. 75.
Slika 30: Zbirno središče P+R Barje

Slika 31: Kolesarski del središča P+R Barje

Avtor: Žiga Jamnik, 2017

Avtor: Žiga Jamnik, 2017

P+R Stožice
Zbirno središče P+R Stožice je največje in drugo najstarejše tovrstno središče v MOL. Urejeno
je bilo znotraj kompleksa Športnorekreacijskega centra Stožice (in ne kot samostojen
projekt), kmalu po odprtju centra v letu 2010. Je eno od dveh podzemnih zbirnih središč P+R
v MOL, saj je umeščeno v podzemno garažno hišo. Nahaja se tik ob severni ljubljanski
obvoznici med avtocestnim priključkom Ljubljana - Bežigrad in krožiščem Tomačevo. Do
parkirišča sta (zaenkrat) urejena dva dostopa, eden s Štajerske ceste (vhod 5), eden pa s
Ceste Janeza Porente, ki poteka med Vojkovo cesto in krožiščem Tomačevo (vhod 1). V bližini
zbirnega središča P+R (ob vhodu 5) imata končno postajališče dve avtobusni liniji LPP, in
sicer proga št. 13 (Center Stožice P+R - Sostro) in proga št. 18 (Center Stožice P+R - Kolodvor).
Nekoliko bolj oddaljeno (bližje vhodu 1) je končno postajališče linije št. 20 (Nove Stožice P+R
– Fužine P+R) ob Vojkovi cesti, kjer je malo naprej proti središču na isti liniji še postajališče
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Maroltova (Karta 12). Urejenih je 1172 parkirnih mest za osebna vozila (od tega je 60
parkirnih mest namenjenih invalidom) in 48 parkirnih mest za turistične avtobuse.
Uporabnikom je omogočen tudi prestop na mestno kolo, in sicer na dveh postajališčih
sistema BicikeLJ (koncept P+B), pri čemer se eno nahaja v križišču Vojkove ceste in Ceste
Janeza Porente s 26 stojali, drugo postajališče pa se nahaja približno 600 m stran ob križišču
Vojkove ceste in Božičeve ulice z 22 stojali. To zbirno središče P+R ni namenjeno le dnevnim
migrantom oz. vozačem, temveč na njem parkirajo tudi bližnji stanovalci, ki imajo možnost
abonentskega najema parkirnih prostorov, ter obiskovalci vseh športnih in kulturnih
prireditev, ko je parkiranje v garažni hiši za vse brezplačno. Objekt namreč prvotno ni bil
zgrajen za potrebe sistema P+R, temveč je to dodatna dopolnilna dejavnost
Športnorekreacijskega parka Stožice, ko v njem ne potekajo različne prireditve. Po eni strani
je to prednost, saj so za namen sistema P+R uporabljena že obstoječa parkirna mesta
(povečan izkoristek prostora, ni bilo potrebe po nakupu in urejanju novih zemljišč), po drugi
strani pa ima to tudi dve slabosti. Garažna hiša tako ni bila posebej opremljena v ta namen,
javni prevoz pa ni speljan povsem v bližino parkirnih mest, kot je praviloma praksa pri zbirnih
središčih P+R. Od opreme so v sklopu Športnega parka Stožice vsem uporabnikom na voljo
kolesarska stojala, medtem ko je na končnem postajališču Nove Stožice P+R še kiosk (Javne
parkirne površine za osebna vozila, 2017).
Karta 12: Lokacija zbirnega središča P+R (ŠRC) Stožice z bližnjimi postajališči LPP

Vir: Geržinič, 2016, str. 68.
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Slika 32: P+R Stožice, vhod 1

Slika 33: Notranjost garažne hiše ŠRC Stožice

Avtor: Žiga Jamnik, 2017

Avtor: Žiga Jamnik, 2017

P+R Ježica
Zbirno središče P+R Ježica je najmanjše zbirno središče P+R v MOL, urejeno konec leta 2014
(prej je bilo na tem območju le občinsko parkirišče za tovorna vozila, ki je sicer še vedno na
delu območja). To zbirno središče se edino ne nahaja v bližini avtoceste ali obvoznice,
temveč je dostopno z Obvozne ceste (nekdanje Nemške ceste), ki povezuje Ježico in Šentvid
na severu Ljubljane. Od avtocestnega priključka Ljubljana - Brod na gorenjski avtocesti (A2)
je oddaljeno približno 3,8 km, od križišča Dunajske ceste s Štajersko cesto (Trzin-Ljubljana) pa
je oddaljeno 2,4 km. Na zbirnem središču P+R ima končno postajališče ena avtobusna proga
LPP, in sicer proga št. 11 (Ježica P+R - Zalog). Nekoliko bolj oddaljeno je postajališče Ježica ob
Dunajski cesti, kjer poleg proge št. 11 (bivše končno postajališče te proge) ustavljajo še linije
št. 6, št. 8 (Brnčičeva - Gameljne) in št. 21 (Beričevo - Gameljne) (Karta 13). Urejenih je 80
parkirnih mest za osebna vozila, posebnih parkirnih mest za invalide, za turistične avtobuse
ali avtodome ni. Uporabnikom v bližini ni na voljo prestop na mestno kolo BicikeLJ, prav tako
ob parkirišču ni kolesarskih stojal. Zbirno središče je zelo skromno opremljeno, saj manjkajo
nadstrešnica, klop, koš za smeti in kakšen kiosk. Uporabnikom pa je na voljo toaletni prostor,
urejen v sklopu objekta za plačila in nadzor sosednjega parkirišča za tovorni promet (Javne
parkirne površine za osebna vozila, 2017).
Slika 34: Zbirno središče P+R Ježica (na koncu urbanomat)

Slika 35: Postajališče LPP

Avtor: Žiga Jamnik, 2017

Avtor: Žiga Jamnik, 2017
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Karta 13: Lokacija zbirnega središča P+R Ježica z bližnjimi postajališči LPP

Vir: Geržinič, 2016, str. 72.

P+R Studenec
Zbirno središče P+R Studenec je drugo podzemno (garažno) zbirno središče P+R v MOL.
Urejeno je bilo v sklopu izgradnje trgovskega centra Hofer nad njim na začetku leta 2013.
Nahaja se med vzhodno ljubljansko obvoznico in Zaloško cesto v bližini avtocestnega
priključka Ljubljana - vzhod. Dostop do zbirnega središča je urejen s Chengdujske ceste, ki
teče pravokotno na Zaloško cesto. V bližini tega zbirnega središča imata končno postajališče
dve avtobusni liniji LPP, in sicer proga št. 20 (Nove Stožice P+R - Fužine P+R) in proga št. 22
(Kamna Gorica - Fužine P+R). Še bližje zbirnemu središču je postajališče Chengdujska ob
Zaloški cesti, kjer ustavlja proga št. 11 (Zalog - P+R Ježica). Medtem ko je postajališče
Rusjanov trg (proge št. 20, 22 in 25) na podobni oddaljenost od zbirnega središča kot končno
postajališče Fužine P+R (Karta 14). Urejenih je 187 parkirnih mest za osebna vozila, od tega je
9 parkirnih mest namenjenih invalidom. Za turistične avtobuse ali avtodome ni parkirnih
mest. Uporabnikom v neposredni bližini ni na voljo prestop na mestno kolo, je pa najbližje
postajališče sistema BicikeLJ po zadnji širitvi tega sistema oddaljeno približno 800 metrov. To
zbirno središče P+R prav tako kot tisto v Stožicah ni namenjeno le dnevnim migrantom oz.
vozačem, temveč na njem parkirajo tudi bližnji stanovalci, ki imajo možnost abonentskega
najema parkirnih prostorov, ter obiskovalci trgovine, za katere je sicer parkirišče urejeno
ločeno, nad nivojem tal. Tudi to zbirno središče P+R ima zaradi mešane rabe potencial
večjega izkoristka prostora in večje zasedenosti parkirnih mest v vseh delih dneva. Posebne
opreme ni oz. je skromna, ima pa garažna hiša dvigalo do nivoja Zaloške ceste. Nekaj
kolesarskih stojal in koš je pred samo trgovino, na parkirišču katere je tudi ena električna
polnilnica z dvema parkirnima mestoma in dvema električnima vtičnicama (Javne parkirne
površine za osebna vozila, 2017).
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Karta 14: Lokacija zbirnega središča P+R Studenec z bližnjimi postajališči LPP

Vir: Geržinič, 2016, str. 70.
Slika 36: Notranjost garažne hiše P+R Studenec

Slika 37: Dostop do P+R Studenec

Avtor: Žiga Jamnik, 2017

Avtor: Žiga Jamnik, 2017

5.6.2. Statistika uporabe obstoječih zbirnih središč P+R
V tem podpoglavju bo prikazan del statistike uporabe obstoječih zbirnih središč P+R v MOL.
Statistične podatke o uporabi mi je posredovalo JP LPT d. o. o., ki upravlja z vsemi P+R
središči v MOL. S podatki o uporabi je sicer seznanjeno tudi JP LPP d. o. o., ki kot upravljavec
JPP v MOL zbira in skrbi nad podatki o uporabi enotne mestne kartice Urbana, na katero
uporabnik zbirnega središča pridobi dve vozovnici za JPP in s katero se začne tudi postopek
plačila parkirnine na urbanomatih. Vprašanja o uporabi sem zato zastavil tudi podjetju LPP d.
o. o., saj me je glede metodologije zbiranja statističnih podatkov o številu uporabnikov P+R
zanimalo, ali gre pri tem za dejansko število parkiranih vozil na parkiriščih ali gre za število
oseb, ki so plačale storitev P+R na urbanomatih na teh parkiriščih. V resnici namreč prihaja
do manjših razlik med tema dvema parametroma, saj se lahko z enim vozilom (za katerega je
potrebno na vetrobransko steklo namestiti parkirni listek) na zbirno središče P+R pripelje več
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oseb (celo zaželeno v okviru koncepta sopotništva oz. carpoolinga), prav tako pa lahko
storitev P+R na urbanomatih plačajo in koristijo tudi tisti, ki do zbirnih središč prispejo
drugače oz. z drugimi prevoznimi sredstvi (peš, kolo – koncept uporabe B+R, motorno kolo
ipd.), za katere sicer plačilo parkirnine ni potrebno. S strani podjetja LPP in LPT sem dobil
pojasnilo, da se statistično beleži nakupe P+R vozovnic na urbanomatih, števila dejansko
parkiranih vozil pa ne beležijo (npr. z induktivnimi zankami ali štetjem prehodov na vhodih).
To pomeni, da je število parkiranih osebnih motornih vozil na parkiriščih in v statističnih
podatkih dejansko nekoliko manjše od števila uporabnikov P+R zbirnih središč v MOL. To so
mi v pogovoru potrdili tudi v obeh javnih podjetjih, kjer so pojasnili, da zaznavajo primere, ko
nekateri potniki v osebnih vozilih koristijo storitev sistema P+R, saj je le-to za njih ceneje (za
50 %, strošek 1,2 €), kot da bi ločeno po rednem ceniku kupili 2 posamezni vozovnici za JPP,
vsako za v svojo smer (strošek 2,4 €). V tem primeru sopotnikom (tudi kolesarjem,
mopedistom ipd.) sicer parkirni listek ne koristi, saj je dovolj, da parkirni listek na osebno
motorno vozilo namesti voznik. To je povsem legalno, saj Odlok o urejanju prometa v MOL
tega ne prepoveduje, hkrati pa je tudi bolj trajnostno in socialno pravično, kot če bi morali
tisti, ki na zbirno središče prispejo v vlogi sopotnika ali pa z bolj trajnostnimi načini
mobilnosti (hoja, kolo ipd.), plačati višjo redno ceno za uporabo istega postajališča in linije
JPP.
V pogovoru s predstavniki JP LPP (Ilić, 2017) in JP LPT (Pungerčar, 2017a) me je zanimalo tudi,
ali so razmišljali še o možnosti terminskih plačil za P+R uporabnike (mesečne, polletne ali
letne dovolilnice). Trenutni sistem plačila uporabe ima namreč to pomanjkljivost, da tistim
uporabnikom P+R, ki imajo na svoji mestni kartici Urbana že naloženo terminsko vozovnico
za JPP, ne omogoča nobene ugodnosti. Ti uporabniki morajo tako kot vsi preostali plačati
parkirnino v znesku 1,2 € (vsaj eden v primeru, da se jih z enim avtom pripelje več) in
pridobiti parkirni listek (sicer so v prekršku), dodatni (brezplačni) vozovnici za JPP pa jim
zaradi že naložene terminske vozovnice za JPP v resnici ne koristita. Sistem namreč
neizkoriščenih voženj tem uporabnikom ne vrača v obliki dobroimetja ali dodatnih bonus
voženj. Predpostavljal sem, da gre, vsaj kar zadeva potencialne mesečne dovolilnice za
problem v cenovni politiki, saj je trenutni sistem ob vsakodnevni uporabi za uporabnike P+R
cenejši od nakupa redne mesečne vozovnice za LPP. Pri tem vidim sam problem, da bi morali
ob uvedbi kombiniranih konkurenčnih mesečnih vozovnic za P+R uporabnike bodisi poceniti
redne mesečne vozovnice za LPP (malo verjetno) bodisi zvišati ceno posamezno uporabo P+R
zbirnih središč (malo verjetno) za toliko, da bi se kombinirana mesečna vozovnica
uporabniku cenovno še izplačala. Iz nobenega od podjetij mi na to opombo niso znali
ponuditi zadovoljivega odgovora, saj so mi odgovorili, da stalni uporabniki P+R parkirišč
terminskih oz. mesečnih vozovnic JPP ne kupujejo, ker jih ne potrebujejo in jim zadošča
obstoječi produkt. Ta obrazložitev je sicer točna (potrdi jo tudi preprost spodnji izračun), a
ne rešuje problema nekompatibilnosti splošnih terminskih vozovnic JPP z vozovnicami za
sistem P+R.
Opisni primer izračuna mesečnih stroškov za uporabnika, ki bi vsak dan uporabljal
parkirišča P+R: Splošna mesečna vozovnica LPP za območje 1 (znotraj katerega se nahajajo
tudi vsa zbirna središča P+R v MOL) znaša 37 €. Mesečna vozovnica za študente, dijake36 in
upokojence za območje 1 pa znaša 20 €. Vsakodnevna uporaba P+R zbirnih središč
36

Pri tem ne gre za subvencionirane terminske vozovnice, ki jih zagotavlja država znotraj novega integriranega
sistema JPP, ampak za terminske vozovnice, ki jih ponuja MOL znotraj svoje mreže linij in območij JPP.
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(parkirnina + 2 vožnji z LPP) znaša za vse uporabnike na mesečni ravni stroškovno približno
37 € (npr. 37,2 € ob 31 dneh in 36 € ob 30 dneh uporabe), torej podobno kot splošna
mesečna vozovnica za LPP (brez možnosti parkiranja). V kolikor pa upoštevamo samo
delovne dni, ko je plačilo parkirnine na zbirnih središčih P+R dejansko zahtevano (med
vikendi je parkirnina brezplačna, vseeno pa je nakup in uporaba storitve P+R možna) je
uporaba P+R zbirnih središč cenejša in se stroškovno posameznikom tako še bolj izplača –
skupaj približno 26 € (npr. 25,2 € ob 21 delovnih dneh, 27,6 € ob 23 delovnih dneh). Pri tem
je potrebno poudariti, da to velja z vidika dnevnega migranta oz. vozača, ki uporablja JPP v
MOL večinoma le za prevoz na delovno mesto (v šolo, na fakulteto ipd.) in nazaj. V kolikor ta
uporabnik uporablja prevoz z mestnimi avtobusi LPP tudi za druge opravke izven poti na
delovno mesto in vključenega časovnega okvira prestopanja (2 × 90 min), strošek za prevoz
naraste (+1,2 € za dodatno vožnjo).
Na podlagi zgoraj zapisanega lahko sklenem naslednje:
- Trenutna cenovna politika sistema P+R v MOL je v primerjavi s ceno parkiranja na drugih
plačljivih parkiriščih v MOL in tudi v primerjavi z običajnimi cenami JPP zelo ugodna in po
meri predvsem dnevnim migrantom oz. vozačem, ki prihajajo iz drugih slovenskih občin
in za katere se predpostavlja, da v večini na svojih karticah Urbana nimajo terminskih
vozovnic za JPP znotraj MOL.
- Imetnikom terminskih vozovnic LPP (večinoma prebivalcem MOL), ki so hkrati tudi redni
(vsakodnevni) uporabniki zbirnih središč P+R (ali pa bi to želeli postati), se nakup
mesečne vozovnice za LPP ne izplača, če ob svojih vsakodnevnih poteh (na delovno
mesto, na fakulteto, v šolo ipd.) po uporabi P+R zbirnih središč ne opravijo še dokaj
velikega števila drugih potovanj z LPP znotraj MOL, saj jim za vsakodnevne poti
zadoščajo že vozovnice P+R.
- Prejšnja ugotovitev in zgornji primer izračuna mesečnih stroškov za uporabnika P+R
porajata nevarnost, da bi del obstoječih imetnikov terminskih vozovnic LPP in rednih
uporabnikov JPP po novem zaradi primerjave stroškov za del svojih vsakodnevnih poti
raje uporabljal osebno vozilo za prestop na parkiriščih P+R (in ne samo JPP) ter se
odpovedal svoji dosedanji terminski vozovnici za LPP. Pri tem je potrebno dodati, da bi
moral tak uporabnik vseeno upoštevati tudi dodatne stroške, povezane z delom nove
poti z osebnim vozilom na tej poti (odvisno od razdalje do središča P+R, osebnega vozila,
vrste pogona ipd.).
- Ob trenutnem ceniku podjetja LPP in ceni posamezne dnevne uporabe zbirnega središča
P+R je uvedba konkurenčne kombinirane mesečne vozovnice/dovolilnice tako za storitev
P+R kot za prevoze z LPP znotraj območja 1 v MOL težko verjetna oziroma za uporabnike
nezanimiva. Lažja bi bila npr. uvedba tovrstne konkurenčne polletne ali letne
kombinirane vozovnice/dovolilnic, saj tovrstnih terminskih vozovnice v rednem ceniku
LPP za območje 1 še ni37, hkrati pa bi se s tovrstnimi vozovnicami lahko ustvaril bolj
trden krog rednih uporabnikov P+R zbirnih središč in JPP v MOL.
- Ena od možnosti je uvedba mesečne (polletne ali letne) dovolilnice/vozovnice (samo) za
storitev uporabe P+R, pri čemer bi se uporabniku na mestno kartico Urbana za celotno
obdobje vnaprej zapisali dve vozovnici na dan za delovne dneve v tistem obdobju (npr. v
posameznem mesecu). Primer: v juliju 2017 je bilo 21 delovnih dni, kar pomeni, da bi
uporabnik dobil na svojo mestno kartico Urbana zapis 42 posameznih voženj, pri čemer

37

Na voljo je sicer letna prenosna vozovnica, ki pa z visoko ceno 420 € ni konkurenčna.
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pa bi lahko vsak dan v mesecu izkoristil največ dve vožnji. Prednost take mesečne
dovolilnice bi bila poleg eventualno nižje končne cene predvsem v udobju, saj
uporabnikom ne bi bilo potrebno več vsak dan posebej plačevati in nameščati parkirnega
listka (hkrati manj transakcij in papirja), ampak bi imeli »mesečni parkirni listek oz.
prepustnico«. Vprašanje pa je, ali je to trenutno tehnično izvedljivo. Obenem bi še
zmeraj ostal nerešen problem »neintegracije« teh vozovnic s splošnim terminskimi
vozovnicami JPP v občini.
V spodnjem grafikonu (Grafikon 13) so predstavljeni skupni letni podatki o številu
uporabnikov P+R (oz. število vseh prodanih vozovnic P+R) z razmerjem med vsemi
posameznimi središči P+R v MOL od začetka njihovega delovanja. Zbirno središče P+R Dolgi
most je začelo obratovati septembra 2001, zato so za prvo leto v statistiki zajeti le zadnji 4
meseci. P+R Stožice so bile odprte v oktobru 2010, P+R Studenec pa v začetku leta 2013, a so
prve uporabnike zabeležili šele oktobra 2013. Zbirno središče P+R Ježica je sicer začelo
delovati v decembru 2014, a prvi mesec ni zabeležilo nobenega uporabnika. Zbirno središče
P+R Barje je kot zadnje začelo obratovati konec septembra 2015.
Grafikon 13: Letni podatki o število uporabnikov vseh P+R zbirnih središč v MOL v obdobju 2001–2016.

Vir podatkov: Pungerčar, D., 2017a.
Opazimo lahko, da je z izjemo let 2004 in 2012 uporaba zbirnih središč P+R v MOL ves čas
rasla, največji porast števila vseh uporabnikov oz. števila vseh kupljenih vozovnic P+R pa se je
zgodil med letoma 2015 in 2016, ko se je skupni fizični obseg povečal za 31,1 %. K temu je
veliko pripomoglo dejstvo, da je bilo leto 2016 prvo leto, ko je ves čas delovalo vseh 5 zbirnih
središč P+R v MOL. Zelo jasno je razbrati, da je imelo skozi zgodovino sistema največjo vlogo
najstarejše zbirno središče P+R Dolgi most, kjer je bilo tudi v letu 2016 prodanih še približno
51 % vseh vozovnic P+R. To je hkrati tudi najbolj zasedeno in uspešno zbirno središče P+R, ki
je na prehodu v zadnje desetletje po obsegu parkiranj doseglo svoj maksimum, zaradi česar
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je v letu 2015 sledila prva širitev in prenova tega zbirnega središča. Zbirno središče P+R Dolgi
most je bilo popolnoma zaprto v juliju in avgustu ter v prvi polovici meseca septembra 2015,
ko je potekala obsežna prenova in širitev parkirišča (zato tudi občuten padec št. uporabnikov
v tem letu, natančneje za 28,8 % glede na leto prej). Parkirišče se je ponovno odprlo 16. 9.
2015, a je potrebno dodati, da je bilo parkiranje v tistem tednu, ko je potekal t. i. Evropski
teden mobilnost med 16. in 22. 9. 2015, brezplačno, kar pomeni, da statistika za P+R Dolgi
most vključuje le zadnji septembrski teden v letu 2015 (Pungerčar, 2015). V tem letu se je
skupno število uporabnikov P+R kljub temu povečalo glede na leto 2015, predvsem na račun
novih uporabnikov zbirnega središča P+R Barje, ki se je odprlo konec meseca septembra
2015 (skupaj s prenovljenim P+R Dolgi most). Nekaj pa sta k temu povečanju prispevala tudi
središči P+R Stožice in P+R Studenec, kjer se je obisk glede na leto prej nekoliko povečal, ter
P+R Ježica (prvo leto delovanja).
Grafikon 14: Število mesečnih uporabnikov P+R Barje od odprtja (september 2015) do decembra 2016
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Vir podatkov: Pungerčar, D., 2017a.
V kolikor podrobneje pogledamo podatke, so zelo zanimivi prvi meseci delovanja P+R Barje v
letu 2015 (zadnji teden septembra, oktober, november in december) (Grafikon 14). Izračun
pokaže, da je bilo v tem obdobju na tem zbirnem središču P+R povprečno število dnevnih
uporabnikov parkirišča med delavniki približno 360, kar je več, kot je število vseh
razpoložljivih parkirnih mest – 347. Ob tem je potrebno poudariti, da vsa parkirna mesta niso
bila zasedena, kar pomeni, da je bila razlika v število parkirnih vozil in številu uporabnikov
dejansko še večja kot sicer. To potrjuje prejšnje metodološke domneve in ugotovitve, da so
vozovnice P+R na začetku uporabljali tudi posamezniki, ki so na zbirno središče P+R Barje
prišli kot sopotniki ali pa z drugimi prevoznimi načini (peš, kolo, motor ipd.). Dokaj blizu tega
zbirnega središča je namreč naselje Rakova Jelša, od koder je del prebivalcev za vstop na JPP
takrat začel uporabljati to novo, končno postajališče LPP. Zanimivo je, da je v naslednjem
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letu (2016) število uporabnikov na P+R Barje precej upadlo, kar v podjetju LPT pripisujejo
dejstvu, da so okoliški prebivalci kupili mesečne vozovnice za LPP in tako ne uporabljajo več
vozovnic P+R (Jesenšek, 2016b), ki jih beleži ta statistika.
V zadnjih letih je možno zaznati počasen trend rasti števila uporabnikov vseh zbirnih središč
P+R v MOL. Spodaj sta grafikona, ki prikazujeta gibanje mesečnega števila uporabnikov od
začetka obratovanj P+R Ježica in P+R Studenec (Grafikona 15 in 16). V primeru središča P+R
Stožice se je skupno število prodanih vozovnic v letu 2016 v primerjavi z letom prej malo
zmanjšalo (za približno 600), a se je precej povečalo v obdobju od leta 2013 do leta 2015 (za
več kot 3,5-krat od 7244 prodanih dovolilnic P+R v letu 2013 do 27.406 prodanih dovolilnic
P+R v letu 2015).
Grafikon 15: Število mesečnih uporabnikov P+R Ježica od januarja 2015 do decembra 2016

Vir podatkov: Pungerčar, D., 2017a.
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Grafikon 16: Število mesečnih uporabnikov P+R Studenec od odprtja (oktober 2013) do decembra
2016

Vir podatkov: Pungerčar, D., 2017a.
V naslednjem grafikonu (Grafikon 17) so predstavljeni mesečni podatki o številu uporabnikov
vsakega posameznega središča P+R za leto 2016, ko so bila prvič celotno leto v uporabi vsa
aktualna zbirna središča P+R. Iz grafikona in podatkovne tabele je jasno razviden enoten
poletni padec števila uporabnikov v mesecu juliju (10524) in avgustu (10414), kar je
posledica manjšega števila dnevnih migrantov v MOL v tem času (dopusti, počitnice ipd.) in
večjega deleža kolesarjev v vsakodnevnem prometu. Naslednji manjši padec je zaznati v
januarju in februarju (študijske in šolske počitnice, dopusti), medtem ko je višek v številu
uporabnikov po začetku novega študijskega leta in ob koncu »poletne« kolesarske sezone
jeseni in v začetku zime (v novembru – 15.900, v oktobru – 15.009 in v decembru 15.474
uporabnikov). Med posameznimi zbirnimi središči P+R ni opaziti večjih razlik v mesečni
porazdeljenosti uporabnikov. V letu 2016 je bilo 252 delovnih dni (brez prazničnih dni) s
prazniki). Če letne in mesečne podatke preračunamo na povprečno dnevno raven, dobimo
podatek, da je v letu 2016 na povprečen delovni dan vsa zbirna središča P+R uporabilo
približno 644 uporabnikov. Na zbirnem središču P+R Dolgi most je bilo povprečno število
dnevnih uporabnikov 328, na zbirnem središču P+R Barje približno 132, na P+R Stožice je to
število znašalo približno 106, na P+R Ježica 53 in na P+R Studenec približno 24 dnevnih
uporabnikov. Če te podatke primerjamo s številom dnevnih migrantov, ki dnevno potuje v
MOL (približno 120.000), je delež dnevnih migrantov, ki jih (trenutno) prestrežejo zbirna
središča v MOL, res majhen (približno 0,55 %), aktualni učinki zbirnih središč P+R pa
zanemarljivi. To dejstvo pa precej zmanjša vlogo in pomembnost zbirnih središč P+R kot
enega od (pomembnih) ukrepov trajnostne mobilnosti v MOL, vsaj glede na trenutne
zmogljivosti in na trenutne podatke.
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Grafikon 17: Mesečni podatki o številu uporabnikov po posameznih P+R zbirnih središč v letu 2016
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Stožice

2,471 2,328 2,625 2,019 2,456 2,325 1,876 1,512 2,277 2,301 2,436 2,175

Barje

2,015 2,027 2,710 2,341 2,806 2,621 1,915 2,133 3,176 3,845 3,921 3,825

1,064 1,123 1,257 1,111

Dolgi most 6,386 6,403 7,788 6,835 7,418 7,316 5,461 5,546 6,840 7,144 7,717 7,854

Vir podatkov: Pungerčar, D., 2017a.
V spodnji preglednici so predstavljeni podatki o dnevnem parkiranju na posameznih zbirnih
središčih P+R v primerljivem tednu v decembru 2015 in decembru 2016. Ker je parkiranje
plačljivo le od ponedeljka do petka in ne beležijo statistike uporabe med vikendi, so datumi
za leto 2015 in 2016 različni. Med posameznimi dnevi v tednu ni opaziti večjih razlik. Leta
2016 je bilo v izbranem tednu nekoliko manj uporabnikov v petek, leto prej pa je bilo
najmanj uporabnikov v sredo. Leta 2016 je bilo v izbranem tednu 729 uporabnikov več kot
leto prej, kar je v skladu s splošnim povečanjem števila uporabnikov med omenjenimi leti
(Grafikon 13). V izbranem tednu se je število uporabnikov glede na leto prej bolj ali manj
povečalo na vseh zbirnih središčih P+R z izjemo središča P+R Studenec, kjer se je število malo
zmanjšalo. Najbolj se je število uporabnikov oz. prodanih vozovnic P+R v primerjalnem tednu
povečalo na P+R Barje in na P+R Dolgi most, kjer je tudi na splošno zaznati trend rasti števila
uporabnikov.
Preglednica 14: Število uporabnikov P+R v primerljivem tednu decembra 2015 in decembra 2016
Datum, 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
2015
2016
dan
12.
15.
13.
16.
14.
17.
15.
18.
16.
14. 12.

Parkirišče
P+R Dolgi most

12.

PONEDELJEK

12.

12.

TOREK

12.

12.

SREDA

12.

12.

12.

ČETRTEK

12.

PETEK

TEDENSKA VSOTA

350

351

360

404

292

411

355

393

337

403

1694

1962

P+R Barje

106

196

109

208

96

209

114

198

98

180

523

991

P+R Stožice

120

129

118

119

112

116

129

120

101

97

580

581

57

59

59

53

47

57

52

59

57

57

272

285

28

20

26

21

30

24

31

28

27

28

142

121

661

755

672

805

577

817

681

798

620

765

3211

3940

P+R Ježica
P+R Studenec
DNEVNA VSOTA

Vir podatkov: Pungerčar (Ljubljanska parkirišča in tržnice), 2017a.
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V dogovoru z geografskim kolegom Simonom Koblarjem sem pridobil tudi podatke o vseh
validacijah (izstopih in vstopih) za postajališča LPP na oz. v bližini zbirnih središč P+R za
referenčni dan 18. 5. 2016 (Koblar, 2017a). Kolega Koblar je namreč v sklopu raziskave za
svojo magistrsko nalogo s pomočjo posebnega algoritma in na podlagi podatkov o vseh
validacijah z mestnimi karticami Urbana (glede na ID produkta) za vsako linijo LPP za ta dan
analiziral, na katerem postajališču so posameznimi potniki vstopali ter kje so nato izstopili z
avtobusa oz. končali potovanje (vključeni tudi prestopi). Metodologija je podrobneje
razložena v magistrskem delu Simona Koblarja na straneh 43–50 (Koblar, 2017b). Z vidika
moje magistrske naloge pa je aplikacija teh podatkov in algoritma zanimiva predvsem z
vidika informacij, na katerih postajališčih LPP so uporabniki P+R postajališč izstopali na ta
referenčni dan (kje je njihov okviren cilj potovanj), katere linije so uporabili (kjer jih je na
voljo več) in kolikšen je bil delež t. i. P+R vozovnic med vsemi validiranimi vozovnicami na teh
istih postajališčih na ta dan. V analizo sem vključil samo postajališča LPP, ki se nahajajo v
sklopu ali v neposredni bližini P+R zbirnih središč in so prvenstveno namenjena uporabnikom
le-teh. V večini primerov gre za končna postajališča (podaljšanih) linij LPP (linije 6, 1D, 9, 11,
13, 18, 20, 22), ki imajo v svojem imenu tudi oznako P+R. Izjema je bilo postajališče LPP
Chengdujska, smer center (proga 11), ki je v neposredni bližini središča P+R Studenec in ga
uporablja tudi večji del uporabnikov parkirišča, saj je to postajališče bližje kot namensko
parkirišče P+R Fužine. V nadaljevanju predstavljam sintezne rezultate te analize.
Na ta referenčni dan (18. 5. 2016) je sistem zabeležil skupaj 1405 vstopnih validacij kartice
Urbana na postajališčih LPP na oz. v bližini zbirnih središč P+R. Natančneje gre za postajališča
Dolgi most P+R, Fužine P+R, Nove Stožice P+R, Center Stožice P+R, Ježica P+R, Barje P+R in
prej omenjeno postajališče Chengdujska. Izmed vseh validacij jih je bilo pričakovano največ
zabeleženo na postajališču P+R Dolgi most (767 ali 54,6 % vseh), najmanj pa na postajališču
Center Stožice P+R, kjer je ta dan na mestni avtobus vstopila le 1 oseba. Zbirni središče P+R
Stožice, še bolj pa P+R Studenec, sta primer trenutnih središč, kjer se uporabniki P+R (lahko)
razpršijo in razdelijo med več avtobusnih linij ali vstopijo na več različnih postajališčih LPP. V
primeru P+R Stožice podatki pokažejo, da je na ta dan sicer večina uporabnikov uporabila
postajališče Nove Stožice P+R (177 validacij ali 99,9 % vseh), predvidevam pa, da ob
povprečnem dnevu določen delež potnikov uporabi tudi postajališče Center Stožice P+R. To
postajališče je bližje parkiriščem, a ima slabšo povezavo JPP, saj liniji št. 13 in št. 18 ne vozita
tako pogosto kot proga št. 20, ki ustavlja na postajališču Nove Stožice P+R. Možno je tudi, da
del uporabnikov uporabi postajališče Maroltova (prav tako na liniji št. 20), ki pa je že bolj
oddaljeno in ga zato nisem vključil v analizo. V primeru zbirnega središča Studenec je bilo na
ta dan 175 (79 %) validacij opravljenih na postajališču Fužine P+R, 44 (21 %) pa na
postajališču Chengdujska. Tudi v tem primeru je zaradi lokacije središča P+R možno, da del
uporabnikov uporabi postajališče Rusjanov trg, ki pa je že bolj oddaljeno in v strnjenem
naselju ter ga zato nisem vključil v analizo. Na preostalih 3 zbirnih središčih (P+R Dolgi most,
P+R Barje in P+R Ježica) večina uporabnikov P+R uporabi eno in isto postajališče LPP, v
kolikor nadaljujejo pot z JPP. Po podatkih LPP je izkoriščenost naloženih brezplačnih voženj z
LPP v sklopu storitve P+R 90 %, kar pomeni, da le manjši delež uporabnikov svoje poti po
plačilu parkirnine in storitve P+R ne nadaljuje z javnim potniškim prometom, temveč bodisi
peš, s kolesom, z drugim osebnim avtomobilom (npr. kot sopotnik) ipd. (Ilić, 2017). Podobna
je slika distribucije potnikov na posameznih zbirnih središčih P+R tudi v primeru uporabljene
linije LPP. Na zbirnem središču P+R Stožice je na ta dan večina uporabila linijo št. 20. Ob
zbirnem središču P+R Studenec je 89 potnikov (40,6 %) uporabilo linijo št. 20, 86 potnikov
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(39,3 %) je uporabilo linijo št. 22, 44 (20,1 %) pa jih je uporabilo linijo št. 11. V primeru
zbirnega središča P+R Dolgi most imata na postajališču P+R Dolgi most končno postajališče 2
različni liniji LPP – 6 in 1D. Na referenčni dan je 632 potnikov uporabilo linijo št. 6 (82,4 %),
135 potnikov pa linijo št. 1D (17,6 %). V primeru zbirnih središč P+R Barje in P+R Ježica so vsi
uporabniki oz. je večina uporabila linijo št. 9 (P+R Barje) oz. linijo št. 11 (P+R Ježica), ki imata
kot edini končni postajališči v sklopu omenjenih zbirnih središč.
Zanimivi in presenetljivi pa so podatki o vrstah posameznih validacij oz. o vrstah vozovnic, ki
so bile uporabljene na analiziranih postajališčih LPP na referenčni dan. Izkazalo se je, da je od
vseh validacij, ki so bile opravljene na ta dan (n=1405), le 368 validacij (26,2 %) tipa vozovnic
P+R. Večina validiranih vozovnic (52,9 %) je bila terminskega tipa (bodisi mesečne, polletne
ali letne vozovnice). 247 validiranih vozovnic (17,6 %) je bilo t. i. vrednostnih vozovnic, ostale
pa so bile t. i. posebne vozovnice (npr. za neomejeno uporabo, poletna šolska vozovnica,
vozovnica za spremljevalca ipd.) (Grafikon 18). Preseneča predvsem visok delež uporabljenih
vrednostnih vozovnic na teh postajališčih, saj so te vozovnice v primeru povratnih potovanj,
kot že omenjeno, za polovico dražje kot vozovnice P+R. Četudi se potnik na to postajališče
LPP ne pripelje z osebnim motornim vozilom, je namreč upravičen do nakupa vozovnic P+R
in mu ni potrebno kupiti vrednostne vozovnice. Predpostavljam, da precejšen delež teh
uporabnikov tega ne ve in enostavno kupi vrednostno vozovnico oz. za prevoz porabi del
dobroimetja na svoji kartici Urbana. Drugi vidik, ki je presenetljiv, je veliko število
uporabljenih terminskih vozovnic LPP (letne, polletne, mesečne vozovnice), sploh ker gre za
postajališča, ki so prvenstveno namenjena uporabnikom P+R zbirnih središč, hkrati pa niso v
neposredni bližini stanovanjskim območjem (oz. so druga postajališča v bližini bližje) in torej
izvoru rednih uporabnikov JPP s terminsko vozovnico. Uporabniki P+R zbirnih središč, ki se
do parkirišča in postajališča pripeljejo z avtomobilom in ki imajo hipotetično na svoji kartici
Urbana naloženo terminsko vozovnico LPP, morajo namreč vseeno plačati tudi P+R
vozovnico oz. parkirnino. Vozovnici P+R, ki ju ti uporabniki avtomatsko dobijo na svojo
kartico Urbana, jim ob validaciji terminske vozovnice propadeta, v sistemu pa se zabeleži, da
so na avtobus vstopili s terminsko vozovnico. Ti uporabniki so tako v primerjavi s tistimi, ki
plačajo le P+R vozovnico v stroškovnem deficitu, terminska vozovnica pa se jim »izplača« le v
primeru, da poleg povratne vožnje z avtobusi LPP tisti dan z mestnim avtobusom potujejo še
kam drugam, česar vozovnica P+R ne vključuje.
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Grafikon 18: Vrsta uporabljene vozovnice LPP na postajališčih ob zbirnih središčih P+R (n=1405), na
dan 18. 5. 2017, Ljubljana.
n=1405

3,3 % 3,6 % 0,8 %

26,2 %

48,5 %

17,6 %

LETNA

POLLETNA MESEČNA

VREDNOSTNA VOŽNJA P+R

POSEBNA

*V analizo so bila vključena postajališča P+R Dolgi most, P+R Barje, P+R Ježica, P+R Nove Stožice, P+R Center
Stožice, P+R Fužine in Chengdujska.

Vir podatkov: Koblar, 2017a.
Podrobnejši podatki za posamezna analizirana postajališča LPP pokažejo, da je npr. v primeru
postajališča P+R Dolgi most glede na skupno število vseh vstopov na ta dan vozovnice P+R
uporabilo le 29,5 % vseh potnikov. Preostali so večinoma uporabili terminsko ali vrednostno
vozovnico LPP (Grafikon 19). To je, kot že omenjeno, presenetljivo zaradi dveh dejavnikov.
Prvi dejavnik je sama lokacija postajališča P+R Dolgi most, ki je prvenstveno namenjeno
ravno uporabnikom zbirnega središča P+R, saj v neposredni bližini tega postajališča ni veliko
bivališč in s tem izvora rednih uporabnikov JPP s terminsko vozovnico (oz. so jim bližje druga
postajališča LPP). Drugi dejavnik pa je dejstvo, da je vozovnica P+R (katere nakup je
omogočen izjemoma na tem postajališču LPP) v primeru povratnega potovanja za 50 %
cenejša od nakupa običajne vrednostne vozovnice LPP. Povsem nasprotna pa je statistika na
LPP postajališču P+R Ježica, ki se je v tej analizi med vsemi postajališči v bližini P+R parkirišč
izkazalo kot najbolj P+R usmerjeno postajališče. Tukaj je 77,5 % vseh potnikov uporabilo
vozovnico P+R, medtem ko je vrednostno vozovnico kupilo in uporabilo le 5 % potnikov
(Grafikon 20). Kot primer po uporabljenih vozovnicah najbolj uravnoteženega postajališča se
je izkazalo najnovejše postajališče P+R Barje. Na tem postajališču je 43,8 % potnikov
uporabilo vozovnico P+R, 41,8 % potnikov je uporabilo terminsko vozovnico LPP (mesečno,
polletno ali letno), preostali pa so kupili in uporabili vrednostno vozovnico 14,4 % (Grafikon
21). Dokaj visok delež potnikov, ki so uporabili terminsko vozovnico, se da v tem primeru
utemeljiti z dejstvom, da je v bližini večje stanovanjsko naselje Rakova Jelša, ki je s
postajališčem P+R Barje povezano s peš potjo. Velikemu deležu prebivalcev tega naselja je to
hkrati najbližje postajališče LPP.
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Grafikon 19: Vrsta uporabljene vozovnice LPP na postajališču P+R Dolgi most (n=767),
na dan 18. 5. 2017, Ljubljana.
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Vir podatkov: Koblar, 2017a.
Grafikon 20: Vrsta uporabljene vozovnice LPP na postajališču P+R Ježica (n=40),
na dan 18. 5. 2017, Ljubljana.
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Vir podatkov: Koblar, 2017a.
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Grafikon 21: Vrsta uporabljene vozovnice LPP na postajališču P+R Barje (n=201),
na dan 18. 5. 2017, Ljubljana.
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Vir podatkov: Koblar, 2017a.
Analiza cilja potovanj na referenčni dan je pokazala in potrdila, da ima večina uporabnikov
vseh P+R zbirnih središč svoj cilj v četrtni skupnosti Center (48,6 %). Sledita četrtni skupnosti
Bežigrad (14,4 %) in Vič (10,5 %), ostale posamezne četrtne skupnosti pa so bile cilj precej
manjšemu številu potnikov (Grafikon 22). Zanimivo, da so bile z izjemo ČS Sostro prav vse
preostale četrtne skupnosti cilj vsaj enemu potniku, ki je začel svojo vožnjo na enem od
postajališč v bližini P+R zbirnih središč. Pet potnikov je imelo svoj cilj v drugi občini, izven
MOL (Škofljica (2), Ig (2) ali Medvode (1)). Najpogosteje uporabljeno postajališče LPP za
končni izstop potnikov s središč P+R je bilo postajališče Pošta (162 izstopov), sledita
postajališči Bavarski dvor (124) in Ajdovščina (103). Na absolutnem 4. in 5. mestu sta
postajališči Drama (53) in Klinični center (44), vsa v ČS Center. V ČS Bežigrad sta bili
najpogosteje uporabljeni postajališči za končni izstop potnikov postajališči Mercator (43) in
Razstavišče (36), v ČS Vič pa Tobačna (29) in Hajdrihova (29 izstopov potnikov). Med
posameznimi zbirnimi središči P+R ni bilo večjih razlik v distribuciji ciljnih postajališč oz.
četrtnih skupnosti potnikov, zato teh rezultatov podrobneje ne bom predstavljal. V analizi so
bili zajeti vsi potniki, ki so svojo pot z JPP začeli na izbranih začetnih postajališčih LPP. Prav
tako so bili s časovnim izračunom in algoritmom upoštevani morebitni prestopi uporabnika,
preden je prispel na svoj »končni« cilj.
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Grafikon 22: Četrtne skupnosti MOL glede na cilj potovanja potnikov, ki so vstopili na postajališčih
LPP* ob zbirnih središčih P+R (n=1405), na dan 18. 5. 2017, Ljubljana.
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*V analizo so bila vključena postajališča P+R Dolgi most, P+R Barje, P+R Ježica, P+R Nove Stožice, P+R Center
Stožice, P+R Fužine in Chengdujska.

Vir podatkov: Koblar, 2017a.
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5.6.3. Načrt širitve mreže zbirnih središč P+R v MOL
Načrti širitve sistema in mreže zbirnih središč P+R v MOL temelji na projektu »Mreža P+R
zbirnih središč LUR«, Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije, ki je potekal
med letoma 2011 in 2014. V projekt je bilo poleg Mestne občine Ljubljana vključenih še 14
drugih občin Osrednjeslovenske regije, torej skupaj 15. Glavni cilj projekta je bil skladno s
študijo razvoja javnega potniškega prometa v LUR pripraviti projektno in investicijsko
dokumentacijo, potrebno za črpanje evropskih sredstev za gradnjo predvidenih novih 23
lokacij zbirnih središč P+R v celotni LUR z namenom zadržati del osebnega motornega
prometa na obrobju mest in središč na širšem območju LUR. Projekt je bila razdeljen na
naslednje 4 faze oz. aktivnosti, v katerih so avtorji in izdelali potrebne strokovne podlage in
analize (Drevenšek in sod, 2014, str. 37):
1. določitev skupin središč javnega potniškega prometa (to je vključevalo prometno
preveritev in dimenzioniranje vseh 23 lokacij P+R, vključno z opredelitvijo standardov,
opreme in storitev);
2. študija izvedljivosti ter analiza stroškov in koristi;
3. idejne zasnove in dokumenti identifikacije investicijskega projekta za 23 lokacij;
4. predlog faznosti gradnje.
V sklopu tega projekta in načrta je bilo ocenjeno, da bo večina uporabnikov P+R sistema
obstoječih potnikov z osebnimi vozili, katerim se bo z uporabo P+R sistema znižal strošek
potovanja. Ravno finančni vidik zmanjšanja stroška uporabnika je glede na prakso in izkušnje
že delujočih P+R doma in po svetu ključni faktor uspeha (večje uporabe) P+R sistemov,
medtem ko je dodatna ponudba ob središčih P+R zaželena, na samo uporabo središč P+R in
posledično njihovo dimenzioniranje pa nima takšnega vpliva (Pulko in sod., 2014a). V sklopu
tega projekta so glede na predpostavljeni prometni model za vsako predvideno in obstoječe
zbirno središče v LUR izračunali predvideno povpraševanje glede na ciljno leto 2032 in s tem
potrebno število parkirnih mest. Pri tem so upoštevali in predvideli 3 scenarije: osnovni
scenarij brez ostalih projektov izboljšanja ponudbe JPP, scenarij z uvedbo rumenih pasov na
obstoječih voznih površinah in scenarij z uvedbo rumenih pasov na dodatnih, novih voznih
površinah. »Analiza vseh scenarijev pokaže, da je najbolj smotrna izgradnja celotnega
sistema P+R, in sicer takojšnja izgradnja vseh parkirnih mest, ki zadostijo ocenjenemu
povpraševanju v letu 2032, po osnovnem scenariju. Z izgradnjo rumenih pasov na obstoječih
voznih površinah se sicer poslabša časovna dostopnost centra mesta z osebnimi vozili,
izboljša pa se dostopnost z javnim prometom, vendar samo na delih z rumenim pasom«
(Pulko in sod., 2014a). Sam se s temi ugotovitvami ne strinjam v celoti, saj sem mnenja, da bi
moral biti ta projekt realiziran skupaj in v sodelovanju z drugimi izboljšavami javnega
potniškega prometa in omejitvami osebnega motornega prometa, kamor spada tudi uvedba
t. i. rumenih pasov na vpadnicah v mestna središča. Strinjam pa se, da bi bilo najbolje
zgraditi in vzpostaviti celotno mrežo in sistem P+R v LUR naenkrat, saj bi se le v tem primeru
najbolje izrazile vse predvidene prednosti in koristi projekta. Velik poudarek dajem sam v
bodoče predvsem manjšim zbirnim središčem v drugih primestnih naseljih in občinah, saj je z
vidika trajnostne mobilnosti veliko koristneje in bolje razpršiti in ustaviti osebni motorni
promet že pred Ljubljano kot glavnim in največjim ciljnim središčem v LUR.
Končni nabor lokacij 23 novih zbirnih središč P+R v LUR so izvajalci projekta določili v
sodelovanju z občinami, pri čemer so preverili izhodiščne makro lokacije, opravili so terenske
oglede lokacij s preveritvijo lokalnih značilnosti in identitete prostora. Pridobili so vse
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razpoložljive prostorske podatke, ki narekujejo možen prostorski razvoj na potrjenih
lokacijah, pri tem pa naj bi upoštevali tudi znane omejitve v prostoru (Drevenšek in sod,
2014, str. 39).
Mestna občina Ljubljana je v sklopu in na podlagi tega projekta s pridobljenimi evropskimi
sredstvi do sedaj vzpostavila novo središče P+R Barje (faza 1) ter prenovila in povečala
obstoječe središče P+R Dolgi most. Poleg v delu že omenjenega zbirnega središča P+R Rudnik
(ob AC priključku Ljubljana - jug) je na območju MOL glede na ta aktualni projekt in študijo v
naslednjih letih (predvidoma do leta 2020) predvidena vzpostavitev dodatnih 6 zbirnih
središč P+R. Središča P+R so predvidena v Črnučah (bližina križišča Štajerske in Dunajske
ceste), v Bizoviku (na Litijski cesti ob izvozu iz AC Ljubljana - Bizovik), v Polju (na Zaloški cesti
pred križiščem za zdravstveni dom Polje), pri Gorjancu na Tržaški cesti (ob AC priključku
Brezovica), v Stanežičah in v Zadobrovi (tik ob AC priključku Ljubljana - Sneberje). V drugih
občinah, ki so sodelovale pri projektu, je predvidenih še 15 zbirnih središč P+R, od katerih so
bila do sedaj izvedena 3: P+R Domžale, P+R Ig in P+R Vrhnika - Sinja Gorica. Spodaj je
prikazana karta vseh obstoječih in načrtovanih zbirnih središč P+R v LUR (Karta 15).
Karta 15: Zemljevid načrtovanih in obstoječih zbirnih središč P+R v LUR, stanje 2017

Vir podatkov: Pulko in sod., 2014a, str. 2.
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V sklopu projekta in faze določitve skupin središč JPP je bila narejena tudi analiza obsega
ponudbe JPP in izračun potrebne kapacitete za prevoz potnikov na posameznih zbirnih
središčih P+R. Na naslednji karti so posamezna zbirna središča P+R prikazana glede na
predvideno ponudbo posameznih podsistemov JPP (železniški potniški promet, medkrajevni
avtobusni promet in mestni potniški promet) in glede na pomen posamezne lokacije v
prostoru, ki se odraža skozi predvideno povpraševanje (Pulko in sod., 2014b). Od zbirnih
središč P+R na območju MOL je na štirih lokacijah predvidena intermodalna kombinacija
vseh 3 razpoložljivih podsistemov JPP, na 1 lokaciji (P+R Pri Gorjancu) je predvidena
kombinacija 2 podsistemov, na preostalih pa bo na voljo za prestop (le) ponudba MPP (Karta
16).
Karta 16: Pregledna karta zbirnih središč P+R v LUR s predvideno ponudbo podsistemov JPP (barve
simbola) in predvidenim povpraševanjem na posamezni lokaciji (velikost simbola)

Vir: Pulko in sod., 2014b, str. 55.
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P+R Črnuče
Načrtovano zbirno središče P+R Črnuče bo umeščeno med Štajersko cesto na severu,
Dunajsko cesto na vzhodu in Potjo k sejmišču na zahodu, razdeljeno pa bi bilo na dva dela oz.
dva parkirna platoja. Za dostop do obeh platojev bi se zgradila ena cestna povezava z
Dunajsko ter druga s Štajersko cesto. Parkiranje bi bilo urejeno v nišah, ločenih s t. i. zelenimi
pasovi. Načrtovano je,
da se končno postajališče LPP linije št. 6 (in 6B) prestavi z obstoječega območja ob Dunajski
cesti na to lokacijo. V sklopu ureditve P+R Črnuče je poleg osnovne opreme predvidenih 572
parkirnih mest za osebna motorna vozila (ti podatki se v posameznih objavah med seboj
nekoliko razlikujejo), 28 parkirnih mest za invalide, 12 mest za električna vozila, 18 mest za
motorna kolesa, 70 parkirnih mest za kolesa in prostor, namenjen storitvi K+R (ang. Kiss and
ride). V bližini je v prihodnosti načrtovano tudi novo železniško postajališče in uvedba
dodatnega prestopa na JPP (Pulko in sod., 2014a).
Slika 38: Lokacija P+R Črnuče

Slika 39: Orto-foto posnetek lokacije P+R Črnuče

Vir: Drevenšek in sod., 2014. Vir: Pulko in sod., 2014a
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Slika 40: Shema in načrt načrtovanega zbirnega središča P+R Črnuče

Vir: Pulko in sod., 2014a.

P+R Stanežiče
Načrtovano zbirno središče P+R Stanežiče bo umeščeno na območje opuščene gramozne
jame ob Celovški cesti in ob glavni regionalni povezavi Kranj - Ljubljana. Na vzhodu bo
omejeno s predvideno novo državno navezovalno cesto Jeprca - Stanežiče - Brod, na
jugovzhodu z betonarno, na severozahodnem delu pa s transformatorsko postajo. Dostop do
P+R bo urejen na severnem delu s predvidene navezovalne ceste oz. s Celovške ceste.
Parkirni plato bo razdeljen v 9 parkirnih niš s 154 parkirnimi prostori za osebna motorna
vozila (ti podatki se v posameznih objavah med seboj nekoliko razlikujejo), z 28 parkirnimi
mesti za invalide in družine z otroki, s 6 mesti za električna vozila in s 190 kolesarskimi mesti.
Urejeno bo novo avtobusno postajališče LPP linije št. 1 in št. 25, ki bo hkrati tudi novo
končno postajališče LPP linije št. 1. V bližini je v prihodnosti načrtovano tudi novo železniško
postajališče in uvedba dodatnega prestopa na JPP (Pulko in sod., 2014a).
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Slika 41: Lokacija P+R Stanežiče

Slika 42: Orto-foto posnetek lokacije P+R Stanežiče

Vir: Drevenšek in sod., 2014.

Vir: Pulko in sod., 2014a

Slika 43: Shema in načrt načrtovanega zbirnega središča P+R Stanežiče

Vir: Pulko in sod., 2014a
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P+R Pri Gorjancu
Načrtovano zbirno središče P+R Pri Gorjancu bo umeščeno med Tržaško cesto in priključek
Brezovica na avtocesto A1. Na Tržaški cesti bosta urejeni dve novi avtobusni postajališči v
obeh smereh za LPP linijo št. 6B, sem pa naj bi bilo prestavljeno tudi končno postajališče
linije 6 iz Dolgega mosta. Ob tem se sicer porajajo dvomi, kako bi v tem primeru ista proga
MPP ob enaki ali boljši učinkovitosti napajala 2 zbirni središči hkrati. Je pa na tem zbirnem
središču načrtovano tudi postajališče primestnega oz. medkrajevnega avtobusnega prometa.
Uvoz do parkirnih površin bo urejen preko nove krajevne mestne ceste, ki se bo priključila na
Tržaško cesto. V sklopu ureditve P+R Pri Gorjancu je poleg osnovne opreme predvidenih 276
parkirnih mest za osebna motorna vozila (ti podatki se v posameznih objavah med seboj
nekoliko razlikujejo), 18 parkirnih mest za invalide, 8 mest za električna vozila, 10 mest za
motorna kolesa in 40 parkirnih mest za kolesa (Pulko in sod., 2014a).
Slika 44: Lokacija P+R Pri Gorjancu

Vir: Drevenšek in sod., 2014.

Slika 45: Orto-foto posnetek lokacije P+R Pri Gorjancu

Vir: Pulko in sod., 2014a
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Slika 46: Shema in načrt načrtovanega zbirnega središča P+R Pri Gorjancu

Vir: Pulko in sod., 2014a
P+R Rudnik
Načrtovano zbirno središče P+R Rudnik bo locirano na vzhodni strani Dolenjske ceste, v
neposredni bližini avtocestnega priključka Ljubljana - jug. Dostop bo urejen na mestu
obstoječega uvoza na končno postajališče LPP linije št. 3. Obstoječe postajališče JPP se bo
uredilo na novo med parkiriščem in Dolenjsko cesto, medtem ko se bo postajališče na
zahodni strani Dolenjske ceste ohranilo. V sklopu ureditve P+R Rudnik je poleg osnovne
opreme predvidenih 188 parkirnih mest za osebna motorna vozila (ti podatki se v
posameznih objavah med seboj nekoliko razlikujejo), 13 parkirnih mest za invalide, 38 mest
za družine z otroki, 4 mesta za električna vozila in 150 parkirnih mest za kolesa. V bližini je
glede na študijo v prihodnosti načrtovano tudi novo železniško postajališče in uvedba
dodatnega prestopa na JPP (Pulko in sod., 2014a).
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Slika 47: Lokacija P+R Rudnik

Slika 48: Orto-foto posnetek lokacije P+R Rudnik

Vir: Drevenšek in sod., 2014.

Vir: Pulko in sod., 2014a

Slika 49: Shema in načrt načrtovanega zbirnega središča P+R Rudnik

Vir: Pulko in sod., 2014a
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P+R Bizovik
Načrtovano zbirno središče P+R Bizovik bo umeščeno tik ob avtocestnem izvozu Ljubljana Bizovik na vzhodni ljubljanski obvoznici in ob Litijski cesti (na območju obstoječega
peskokopa), s katere bo urejen tudi dostop do parkirnega platoja. Ob Litijski cesti bosta na
novo urejeni avtobusni postajališči LPP linije št. 13. Predvidenih je 169 parkirnih mest za
osebna motorna vozila (ti podatki se v posameznih objavah med seboj nekoliko razlikujejo),
ki bodo ločena z zelenimi pasovi z drevesno zasaditvijo. Poleg tega je načrtovanih še 12
parkirnih mest za invalide, 25 mest za družine z otroki, 4 mesta za električna vozila in 40
parkirnih mest za kolesa (Pulko in sod., 2014a).
Slika 50: Lokacija P+R Bizovik

Slika 51: Orto-foto posnetek lokacije P+R Bizovik

Vir: Drevenšek in sod., 2014. Vir: Pulko in sod., 2014a
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Slika 52: Shema in načrt načrtovanega zbirnega središča P+R Bizovik

Vir: Pulko in sod., 2014a

P+R Polje
Načrtovano zbirno središče P+R Polje bo umeščeno na južno stran Zaloške ceste med Cesto
30. avgusta na vzhodu in bencinskim servisom na zahodu. Dostop naj bi bil urejen preko
obstoječega izvoza iz bencinskega servisa, ki se preuredi v uvoz na parkirni plato ter preko
uvoznega kraka novega krožnega križišča med Zaloško, Kašeljsko cesto in Cesto 30. avgusta.
Za dostop do JPP se uporabi obstoječe avtobusno postajališče LPP (Cesta na Vevče), kjer
ustavljajo obstoječe linije št. 11, 12, 20 in 29. Postajališče bo od parkirišča oddaljeno do 150
m. Predvidenih je 123 parkirnih mest za osebna motorna vozila (ti podatki se v posameznih
objavah med seboj nekoliko razlikujejo), 12 parkirnih mest za invalide, 8 mest za družine z
otroki, 4 mesta za električna vozila in 140 parkirnih mest za kolesa (Pulko in sod., 2014a).
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Slika 53: Lokacija P+R Polje

Slika 54: Orto-foto posnetek lokacije P+R Polje

Vir: Drevenšek in sod., 2014.

Vir: Pulko in sod., 2014a

Slika 55: Shema in načrt načrtovanega zbirnega središča P+R Polje

Vir: Pulko in sod., 2014a
P+R Zadobrova
Načrtovano zbirno središče P+R Polje bo locirano ob AC priključku Ljubljana - Sneberje med
Cesto v Prod in Zadobrovško cesto, s katerih naj bi bil urejen tudi dostop do parkirišča.
Urejeno bo tudi novo postajališče LPP linij št. 25 in št. 12, ki bo hkrati tudi novo končno
postajališče linije št. 25. Po glavni dovozni poti je predviden enosmerni promet za vozila
javnega avtobusnega prometa iz smeri Ceste v Prod proti Zadobrovški cesti. V sklopu
ureditve P+R Zadobrova je poleg osnovne opreme predvidenih 120 parkirnih mest za osebna
motorna vozila (ti podatki se v posameznih objavah med seboj nekoliko razlikujejo), 14
parkirnih mest za invalide, 4 mesta za napajanje električnih vozil in 60 kolesarskih parkirnih
mest (Pulko in sod., 2014a).
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Slika 56: Lokacija P+R Zadobrova

Slika 57: Orto-foto posnetek P+R lokacije
Zadobrova

Vir: Drevenšek in sod., 2014.

Vir: Pulko in sod., 2014a

Slika 58: Shema in načrt načrtovanega zbirnega središča P+R Zadobrova

Vir: Pulko in sod., 2014a
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P+R Barje (2. faza)
P+R Barje je bilo v letu 2015 deloma že zgrajeno, in sicer so zgradili in uredili t. i. 1. fazo
zbirnega središča P+R. Načrtovana pa je tudi izgradnja 2. faze P+R Barje, v sklopu katere
bodo povečali obstoječe zbirno središče, hkrati pa ga razširili še na drugo stran Barjanske
ceste, tik ob avtocestni priključek Ljubljana - center. Ob obstoječem trikrakem križišču
Barjanske in priključkov z avtoceste je predviden četrti krak, ki bo omogočal dovoz do novih
ureditev in parkirnih mest. Na novem zahodnem delu parkirišča bo urejeno dodatno
avtobusno postajališče LPP linije št. 9. V sklopu 2. faze P+R Barje je poleg osnovne opreme
predvidenih dodatnih 383 parkirnih mest za osebna motorna vozila (ti podatki se v
posameznih objavah med seboj nekoliko razlikujejo), 40 parkirnih mest za invalide, 16 mest
za napajanje električnih vozil in 31 parkirnih mest za storitev K+R (ang. Kiss and ride) (Pulko
in sod., 2014a). Opozoriti velja, da bo 2. faza realizirana v primeru in glede na potrebe ter
zasedenost obstoječega zbirnega središča P+R Barje.
Slika 59: Lokacija P+R Barje

Slika 60: Orto-foto posnetek lokacije P+R Barje

Vir: Drevenšek in sod., 2014.

Vir: Pulko in sod., 2014a
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Slika 61: Shema in načrt načrtovanega zbirnega središča P+R Barje (2. faza)

Vir: Pulko in sod., 2014a
V primeru popolne uresničitve načrtov iz projekta »Mreža P+R zbirnih središč v LUR« bi na
območju MOL delovalo skupaj 12 zbirnih središč P+R ob vseh 9 mestnih vpadnicah. Vsa bodo
locirana ob ali izven zunanjega avtocestnega obroča mesta, z izjemo obstoječega središča
P+R Studenec (Karta 17). Na območju vseh zbirnih središč bi bilo v tem primeru na voljo
približno 4200 parkirnih mest za osebna motorna vozila (predvideno število parkirnih mest
na načrtovanih zbirnih središčih se razlikuje med posameznimi objavami študije, zato gre za
približno število), kar bo glede na trenutno število (2205) pomenilo približno 48 % povečanje
parkirnih kapacitet. Z izgradnjo celotne mreže P+R zbirnih središč v LUR pa bi bilo dnevnim
migrantom in drugim obiskovalcem na razpolago približno 5800 parkirnih mest, namenjenih
storitvi P+R. To bi ob polni zasedenosti lahko pomenilo vsaj 5800 (dodatnih) uporabnikov JPP
v LUR dnevno (v primeru, da bi se z avtom pripeljal le en potnik), kar bi na mesečni ravni
(upoštevajoč delovne dni) hipotetično pomenilo približno 122.000 uporabnikov JPP. To
število glede na trenutne razmere ni majhno in bi pomembno prispevalo k večjemu deležu
dnevnih poti, opravljenih z JPP. Pozitiven vpliv bi bil največji ob predpostavki, da bi bila
večina novih uporabnikov zbirnih središč P+R bivših »avtomobilistov« oz. uporabnikov, ki so
prej za celotno ali večino svoje dnevne poti uporabili osebni avtomobil. A kljub vsemu tudi to
ne bi odpravilo problemov, ki jih v LUR vsakodnevno povzroča osebni motorni promet. Za
izboljšanje prometnega stanja bi morali vlagati predvsem v medkrajevni javni potniški
promet in prepričati ljudi, da se že od doma odpravijo z javnim prevozom ali kolesom.
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Karta 17: Karta načrtovanih in obstoječih zbirnih središč P+R v MOL, 2017
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5.7. Intervju z dr. Matejem Gabrovcem, GIAM, ZRC SAZU
Prvi, ki sem ga povabil in se je odzval k povabilo na intervju, je bil dr. Matej Gabrovec z
Geografskega inštituta Antona Melika, ZRC SAZU. Gre za priznanega doktorja geografije in
enega od redkih slovenskih znanstvenikov s področja prometne geografije (med drugim), ki
se je v svojih delih ukvarjal predvsem z javnim potniškim prometom in dnevno mobilnostjo,
dobro pa pozna tudi pojav zbirnih središč in prestopnih točk P+R, ki so jih npr. obravnavali v
sklopu mednarodnega projekta Catch_MR.
Dr. Gabrovec meni, da gre razvoj generalno gledano na področju prometa in trajnostne
mobilnosti v MOL v pravo smer. A pri tem opaža še dovolj pomanjkljivosti, kot npr. to, da ima
JPP premajhno prednost v primerjavi z osebnim motornim prometom, rumeni pasovi so
dober ukrep, a so le deloma implementirani. Nova cestna infrastruktura privablja nov osebni
motorni promet, še posebej če hkrati ni novih posodobitev in investicij v JPP. Kot pozitiven
ukrep je sogovornik izpostavil povečanje območij za pešce in splošno izboljšanje stanja na
področju kolesarjenja, kjer pa so v podrobnostih še pomanjkljivosti. Sogovornik meni, da je
koncept P+R načeloma tudi projekt trajnostne mobilnosti, da pa je pri tem potreben
razmislek, komu je sistem namenjen, ter da le-ta ni konkurenca JPP. Po njegovem bi morala
biti ciljna publika P+R sistemov prebivalci, ki živijo v bolj ruralnih naseljih, kjer ni učinkovitega
JPP. Hkrati pa je potrebno poudariti, da bomo s središči P+R lahko vedno rešili samo en
manjši del problema netrajnostne prometne slike. To je hkrati po mnenju dr. Gabrovca tudi
pomanjkljivost sistemov P+R, poleg nevarnosti, da del uporabnikov prestopi iz JPP na
kombinacijo osebnega prometa in JPP. To se rado zgodi v primeru mest, kjer je parkirna
politika zelo stroga in cenovno zaostrena ter kjer je velik del dnevnih migrantov že
predhodno uporabljal JPP ali pa z njim ni bil zadovoljen in je zato izkoristil novo možnost in
sisteme P+R. Naslednja pomanjkljivost sistemov P+R v večjih naseljih ali na njihovem obrobju
je poseg v dragoceni prostor naselij, ki ga potem zavzamejo parkirne površine, problem
osebnega motornega prometa pa se v bistvu prestavi na obrobje mest. Kot največjo
prednost teh sistemov je sogovornik izpostavil zmanjšanje količine in vpliva prometa v
središčih naselij. Uspešnost sistemov P+R je po mnenju dr. Gabrovca odvisna predvsem od
učinkovitega JPP, ki mora biti časovno konkurenčen osebnemu prometu in imeti ustrezno
frekvenco. Povprečni čas potovanja z JPP je namreč seštevek časa, ki ga uporabnik porabi v
vozilu in polovični čas frekvence JPP, medtem ko drugo polovico frekvence časa uporabnik
povprečno čaka na JPP. To v konkretnem primeru pomeni, da bo kolikor je frekvenca JPP 10
minut, povprečni uporabnik na vožnjo čakal 5 minut, ki jih moramo pri načrtovanju in
predvidevanju prišteti dejanskemu času vožnje. Za uspešnost JPP in hkrati sistema P+R je
zelo pomembna tudi usklajena parkirna politika, ki gre v smer zmanjšanja in podražitve
parkirnih mest v središču mest. Prometna gneča v mestnem središču se je sicer do neke
mere zmanjšala tudi na račun P+R, kot pravi dr. Gabrovec, a res samo v manjši meri, kar
pokaže tudi preprost izračun in primerjava s podatki prometnih števcev. Za primer vzemimo
Tržaško cesto, ki jo dnevno povprečno prevozi približno 32.000 vozil. Na zbirnem središču
P+R Dolgi most parkira dnevno približno 350 vozil, ki bi predpostavimo sicer pot nadaljevala
proti središču, kar pomeni le dober procent zmanjšanja števila vozil. Na vprašanje o zasnovi
in trenutni mreži sistema P+R v MOL je dr. Gabrovec odgovoril, da so določena središča
zasnovana dobro, določena pa slabše. Najbolje sta zasnovani središči P+R Dolgi most in P+R
Barje, ki sta blizu avtoceste, hkrati pa ponujata korektno povezavo JPP, sploh P+R Dolgi most
z linijo št. 6, medtem ko bi bila lahko frekvenca linije št. 9 na P+R Barje še malo boljša. P+R
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Studenec je slabo uporabljen, saj ni lociran povsem zraven povezave JPP, kar bi morala biti
osnova. To je destimulativen faktor, poleg tega da je povezava JPP s središčem mesta
predolga. Kot fenomen je izpostavil P+R Stožice, ki je na dobri lokaciji (ob avtocesti), a zaradi
vsote več različnih destimulativnih dejavnikov ne funkcionira tako, kot bi lahko. Ti dejavniki
so: slabša frekvenca nove podaljšane linije št. 13 in št. 18, slaba promocija, pomanjkljive
informacije v javnosti (v začetku je bilo parkiranje dvakrat dražje kot na preostalih P+R,
potem je sledila pocenitev, ki pa ni bila tako javno odmevna), samo 1 urbanomat v celotni
garažni hiši – veliko pešačenja, če parkiraš na drugi strani, bližje Vojkovi cesti, pomanjkljive
označbe ipd. P+R Ježica pa ima za slabost samo eno linijo JPP in malo predolg potovalni čas
do središča mesta (prekratek rumeni pas na Dunajski cesti). O možnostih izbire prestopa na
JPP je sogovornik povedal, da bi bila dobra možnost t. i. mestna železnica po vzoru nemških
in avstrijskih (nem. S-Bahn), pri čemer se zaradi novih postajališč ne bi smela pretirano
poslabšati dostopnost in čas potovanja za obstoječe potnike v JPP. O uporabnikih je dr.
Gabrovec povedal, da gre predvsem za tiste, katerih cilj potovanj je v središču mesta, saj je
tam manj oz. ni prostih parkirnih mest. V drugih predelih mesta se namreč še vedno najde
dovolj poceni ali brezplačnih parkirnih mest. Glavni in edini razlog za redno uporabo parkirišč
P+R v MOL vidi dr. Gabrovec trenutno v tem, da uporabnik nima parkirnega mesta v bližini
cilja oz. je le-to zanj predrago. V hipotetičnem primeru povezave teh središč s hitro
železniško povezavo pa bi bil lahko razlog tudi v časovnem prihranku uporabnikov. A
zaenkrat to v Ljubljani še ni in ne more biti razlog. Delno bi bil lahko časovni prihranek po
njegovem mnenju razlog le v primeru ločenih, hitrih rumenih pasov za mestni avtobus, ki pa
trenutno še niso implementirani, tako da bi to omogočali. Glede trenutne cenovne politike
sistema P+R je dr. Gabrovec izpostavil, da ima sistem dejansko negativno ceno, pri čemer za
svoj denar več dobiš, kot plačaš, kar v tujini še ni zasledil. To se mu zdi zelo prijazno do
uporabnikov, ki pa se po njegovem tega dejansko ne zavedajo povsem, saj morajo plačati
parkirnino, ki jo morda na nekaterih drugih parkiriščih ni potrebno oz. je izhodiščni znesek
tam manjši (ne pa tudi končni). Zaradi sedanje cenovne politike po njegovem tudi ni tehnične
kompatibilnosti z mesečnimi vozovnicami, kar je z vidika udobja in psihologije nerodno (saj
sili uporabnike v dodatno sprehajanje in vsakodnevno kupovanje listka). Dr. Gabrovec je
predlagal zanimivo idejo z rampo pred vhodom v središče P+R in preverbo s pomočjo mestne
kartice Urbana ob izhodu, če je uporabnik res uporabil JPP. V kolikor bi ga, bi mu sistem s
kartice odtrgal le znesek celodnevnega parkiranja P+R oz. bi za izhod zadostovala terminska
mesečna vozovnica za P+R, v kolikor pa uporabnik JPP ne bi uporabil, bi plačal normalno oz.
redno ceno urnega parkiranja. Za tiste, ki mestne kartice Urbana ob vstopu na parkirišče še
ne bi imeli, pa je sogovornik predlagal parkirna mesta za ustavljanje, zraven pa urbanomat.
Dr. Gabrovec meni, da je naš sistem v primerjavi s tujimi sistemi cenovno zelo ugoden, celo
preveč, po uporabi pa je uspešen, čeprav manjkajo dodatne dejavnosti in storitve ter večja
multifunkcionalnost obstoječih prestopnih točk. Uporabniki bi namreč lahko koristneje
porabili čas čakanja (na isti lokaciji npr. opravili še dnevne nakupe, spili kavo, prebrali časopis,
ga vzeli s seboj na JPP ipd.). Hkrati bi na ta račun lahko pridobili tudi ponudniki novih
storitvenih dejavnosti, medtem ko bi lahko tudi del obstoječih parkirišč pred npr. trgovskimi
centri namenili za storitev P+R (kar se neuradno že dogaja), saj so v jutranjem in
dopoldanskem času obstoječa parkirišča precej manj zasedena kot v popoldansko/večernem
času in ob nedelovnih dneh. Po mnenju sogovornika trenutni sistem P+R v MOL nagovarja k
uporabi tako obiskovalce iz okolice Ljubljane, zaradi slabih medregionalnih povezav z JPP (in
zelo dobrih avtocestnih povezav) pa tudi tiste iz večje oddaljenosti. Dokler ne pride do
izboljšanja JPP na regionalni in državni ravni, bo temu tako. Glede okolice Ljubljane pa bi
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sistem moral nagovarjati predvsem tiste iz manjših, bolj odmaknjenih naselij, ki imajo slabo
povezavo z JPP (npr. z območja Polhograjskega hribovja). Dr. Gabrovec je izrazil mnenje, da
sistem P+R v Sloveniji ne more biti konkurenčen oz. uspešen v povezavi z medkrajevnim
avtobusnim prometom, lahko pa bi bil v povezavi s tirnim prometom (ob ustreznih
izboljšavah voznih redov, dodatnih vlakih in tirih ter povezavah), saj je hitrejši od osebnega
motornega prometa. Na določenih relacijah je železniški prevoz v konicah hitrejši že danes
(primer Borovnica - Ljubljana, Litija - Ljubljana, Medvode - Ljubljana), kar bi veljalo izkoristiti
tudi v povezavi s središči P+R, večjo promocijo in dodatno širitvijo obstoječih parkirnih
površin, ki že delujejo kot neuradna središča P+R. V primeru mestnih avtobusov pa bi bilo
potrebno zagotoviti t. i. BRT prevoz po ločenih hitrih rumenih pasovih, saj po obstoječih
površinah JPP izgublja na konkurenčnosti in času zaradi obstoječih zastojev, hkrati pa ima
številna postajališča, ki še podaljšajo potovalni čas uporabnikov. Sogovornik je izrazil tudi
mnenje o nadaljnjih načrtih in možnostih novih lokacij P+R v MOL, pri čemer je pokritiziral
načrtovano središče P+R Črnuče kot središče, ki bo, v kolikor bo vezano na avtobusni prevoz
s predolgim potovalnim časom JPP, premalo privlačno. V kolikor bi bilo to središče vezano na
železniški prevoz, pa bi morali prestaviti postajališče bolj stran od centra Črnuč, kar z vidika
obstoječih uporabnikov ni dobro, ali pa bi morali zgraditi novo postajališče, kar bi na tej t. i.
kamniški progi, kjer je že sedaj veliko postajališč, podaljšalo skupen čas potovanja. Hkrati se
sogovornik sprašuje tudi, komu bo to središče pravzaprav namenjeno, saj je npr. obstoječe
središče P+R Stožice z vidika delovnih migrantov s Štajerske na boljši lokaciji in bližje AC.
Vozači iz npr. Kamnika, Domžal in Trzina pa bi morali na JPP že na svojem izvoru oz. bližje
doma. V primeru P+R Stanežiče bi bilo potrebno še izboljšati povezavo JPP, saj proga št. 1
vozi malo predolgo, kar bi lahko rešili s podaljšanjem rumenega pasu do Šentvida. Dobro
izhodišče ima P+R Rudnik v primeru povezave z železniškim postajališčem, saj bi lahko
privabil veliko vozačev s ciljem na območju UKC in drugih bolnišnic, ki bi lahko izstopili na
postajališču Vodmat. P+R Polje bi bilo bolje načrtovati nekje ob železnici, ne tako kot sedaj,
saj ima ta povezava z JPP boljšo frekvenco in potovalni čas od MPP na tej lokaciji. Sogovornik
je za konec intervjuja ponudil iztočnico, da bodo parkirne površine verjetno tudi v
prihodnosti potrebne, četudi bodo osebna vozila avtonomna, saj bo potrebno ta vozila
vedno nekje shraniti oz. se bodo tja shranila (parkirala) sama (Gabrovec, 2017).

5.8. Intervju z dr. Aljažem Plevnikom, UIRS
Na intervju je pristal tudi dr. Aljaž Plevnik z Urbanističnega inštituta Republike Slovenije, ki je
v zadnjih letih eden od vodilnih slovenskih geografov in znanstvenikov na področju urejanja
prometa v Sloveniji. Dr. Plevnik je sodeloval v številnih domačih in mednarodnih projektih s
področja prometa in trajnostne mobilnosti, npr. tudi v projektu PUSH&PULL, kjer so se
ukvarjali posebej s parkirno politiko in parkirnimi možnostmi v različnih evropskih mestih.
Glede na raziskovalni opus in dejavnost je nadvse primeren sogovornik za področje sistemov
in središč P+R.
Glede splošnega prometnega stanja v MOL dr. Plevnik meni, da se stanje izboljšuje, da se
dogajajo hitri koraki v pravo smer, v smer trajnostne mobilnosti, kar nam priznavajo tudi
drugod po Evropi. Smer se je obrnila predvsem od vstopa v EU in s sodelovanjem MOL v
številnih evropskih projektih, kjer je prišlo do izmenjave znanj in uspešnih praks na področju
trajnostne mobilnosti. Po drugi strani pa ostaja še veliko stvari, ki jih bo potrebno izboljšati,
da bo MOL postala prometno trajnostna občina (predvsem na področju javnega potniškega
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prometa in njegove optimizacije). Kot pozivne ukrepe na področju trajnostne mobilnosti v
zadnjih letih je sogovornik izpostavil predvsem tehnološke in informacijske izboljšave JPP
(možnost spremljanja prihodov mestnih avtobusov v realnem času, prikazovalniki ipd.),
ločene rumene pasove, enotno mestno kartico Urbana, širitev območij plačljivega parkiranja
proti obvoznici, uvedbo nekaj uspešnih in nekaj neuspešnih P+R parkirišč in izboljšanje
kolesarske infrastrukture. Dr. Plevnik meni, da je sistem P+R le eden od paketov ukrepov za
izboljšanje prometnega stanja in ne more biti samostojen ukrep. Integriran in podprt bi
moral biti ta ukrep tako s parkirno politiko kot s projektom izboljšanja JPP. Opaža tudi, da so
v zadnjem času projekti P+R politično zelo priljubljeni in da se jim daje (pre)velik poudarek,
načrtuje jih zelo veliko občin, ki sploh nimajo javnega prevoza ali pa je ta zelo
nekonkurenčen oz. ima preslabo frekvenco voženj, da bi sistem lahko bil uspešen. Sicer pa
gre po mnenju sogovornika pri konceptu P+R za vmesni cilj, kar je za stanje, kot ga imamo
sedaj, dobro predvsem z vidika mest, da se le-ta v tem času razbremeni prometa. Končni cilj
pa bi morala biti potovanja, ki bi bila v celoti opravljena na trajnostni način. Dr. Plevnik meni,
da je uspešnost sistemov P+R odvisna predvsem od ustrezne podporne parkirne politike –
nezmožnost (brezplačnega) parkiranja bližje cilju ter konkurenčne povezave JPP (visoka
frekvenca). Zmanjšanje gneče v središču mesta na račun P+R središč glede na trenutne
kapacitete in število dnevnih migrantov ne more biti veliko, se je pa po drugi strani povečal
povprečen čas iskanja parkirišč, s čimer so se v določenih delih središča mesta zastoji
povečali. Dr. Plevnik meni, da je problem ljubljanskih lokacij P+R tudi v tem, da se na
posamezna središča ne gleda kot na del sistema, sicer bi morali vsaki novi lokaciji in odprtju
slediti paketi skupnih ukrepov, čemur pa ni tako, saj gre za ločene investicije in projekte, ki
niso sistemsko povezani z drugimi ukrepi in projekti na področju JPP ali širše trajnostne
mobilnosti. Prav tako bi moral biti po mnenju dr. Plevnika sistem P+R le podporni sistem
hkratnim projektom izboljšanja JPP in ne obratno. V MOL bi lahko bila boljša tudi izbira
modalitet, saj širši nabor modalitet bolj privablja potencialne uporabnike, pri čemer pa
morajo te alternative dobro funkcionirati, potovalni čas pa ne sme biti predolg. Kot povsem
nekonkurenčno je sogovornik na tem mestu izpostavil ponudbo železniškega javnega
prevoza, kjer se že dolgo nič ne vlaga. Sistem bi moral biti zasnovan celostno, regijsko, z
možnostjo prestopa tako na perifernih območjih, kot potem na obrobju večjih središč oz. v
središčih. Prestopi med regionalnimi in mestnimi javno potniškimi povezavi pa bi morali biti
čim bolj brezšivni oz. čim bolj zanesljivi in s čim manjšo časovno izgubo pri čakanju na
prestop. O trenutnih središčih in mreži v MOL je dr. Plevnik povedal, da sta 2 središči, ki
solidno funkcionirata, hkrati pa sta tudi na dobri lokaciji, medtem ko je P+R Stožice izpostavil
kot primer slabo delujočega središča P+R z nesrečno kombinacijo različnih razlogov. Eden od
razlogov je npr. neprivlačnost garažnih prostorov, kjer se ljudje ne počutijo dobro, kar jih
odvrača od parkiranja in uporabe, naslednji razlog pa je nizka frekvenca JPP. Prepoznavnost
sistema P+R v MOL sicer počasi raste, a šepa promocija, ki je skoraj neobstoječa. Sogovornik
je npr. pogrešal tudi regionalne ali državne kampanje ob otvoritvah novih lokacij. Glavni
razlogi (redne) uporabe sistemov P+R v MOL so po mnenju dr. Plevnika predvsem
nezmožnost parkiranja, zastoji in sprejemljive cene parkiranja v središčih P+R. Hkrati je
zanimivo, da raste tudi delež ljudi, ki z osebnimi vozili zaradi navedenih razlogov nočejo več v
mesto (podobno kot se npr. določeni obnašamo v tujini kot turisti) in so lahko potencialni
uporabniki središč P+R. Ponudba in cenovna politika se zdi dr. Plevniku smiselna, razloga za
nemotiviranje uporabnikov z mesečnimi kombiniranimi vozovnicami pa ne pozna.
Sogovornik je spoznal in ima veliko izkušenj tudi s tujimi sistemi P+R, pri čemer je v
primerjavi z ljubljanskim sistemov navedel nekaj možnosti izboljšav. Po vzoru sistema v
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angleškem Yorku bi bilo potrebno pospešiti JPP z uvedbo kompletnih ločenih pasov in s
prioriteto JPP v križiščih. Veliko bi lahko postorili tudi na samem oblikovanju in pri sami
umestitvi postajališč JPP in dostopa do njih (primer mesta York, kjer imajo eno od zbirnih
središč P+R narejeno v obliki amfiteatra s podobno oddaljenostjo vseh parkirišč od postaje
JPP). Pri tem je dodaten vidik tudi dejstvo, da se s slabo umestitvijo in razporeditvijo
parkirnih mest sedaj ponekod dodatno izpostavlja in ogroža pešce, ki opravljajo daljše poti.
Frekvenca JPP bi lahko bila povsod boljša v primerjavi s tujino. Manjkajo tudi določene
tehnične rešitve na področju vozovnic oz. parkirnih dovolilnic. Npr. za primere večjih družin,
katerih člani morajo sedaj plačati vsak svojo parkirnino oz. vozovnico, v kolikor želijo vsi
nadaljevati pot z JPP. Medtem ko je npr. v Münchnu možen nakup dnevne družinske
vozovnice, ki vključuje tako parkirnino kot vožnjo z JPP za vse (za ceno približno 10 €). Na
lokacijah primanjkuje tudi ozelenitve, sogovornik pogreša tudi izkoriščanje sončne energije,
kar bi lahko bilo možno na obstoječih velikih parkirnih površinah. Npr. v Italiji imajo primere
nadstreškov s fotovoltaičnimi celicami nad parkirnimi mesti, pri čemer gre hkrati tudi za
zaščito osebnih vozil in uporabnikov pred dežjem in točo. Obstoječi sistem P+R v MOL
nagovarja oz. je na voljo vsem, tudi turistom, specifične publike pa po mnenju dr. Plevnika ni.
Sčasoma bi bila ta središča lahko namenjena le tistim iz bolj oddaljenih perifernih območij, ki
nimajo dobre dostopnosti z JPP, čemur bi se lahko približali z izboljšavami v JPP na regijski in
državni ravni, kjer pa MOL nima velikega vpliva. Tako regionalna zbirna središča P+R kot
zbirna središča na območju MOL so alternativna oblika osebnemu motornemu prometu. V
nekaterih manjših središčih v LUR so se neformalna središča P+R že vzpostavila, kjer so
povezave z JPP konkurenčne (Škofja Loka, Medvode, Zasavje). Gradnja parkirnih hiš v
središču ni v skladu s konceptom P+R, hkrati pa ji sogovornik nasprotuje tudi zato, ker to ni v
skladu s parkirno in prometno politiko MOL, katere cilj je zmanjšati osebni motorni promet v
mestu. Tovrstne investicije v nova parkirišča in parkirne hiše so ukrepi ravno v nasprotno
smer. Čeprav gre za umik parkirnih površin pod površje in pridobitev novih javnih površin na
površju, je problem v nadomestitvi in povečini povečanju števila parkirnih mest v primerjavi
s prejšnjim stanjem. V kolikor želimo v MOL doseči cilje prometne politike, pa bi morali
število parkirnih mest zmanjšati oz. jih ne nadomestiti z novimi. Dr. Plevnik pogreša
investicije v JPP, prav tako manjka širša študija izboljšanja JPP na regionalni in državni ravni,
ki bi morala biti pomensko nad omenjeno študijo zbirnih središč P+R v LUR, na kateri
temeljijo načrti MOL za nadaljnjo širitev sistema. Ta študija je po njegovem mnenju preveč
enostranska in daje prevelik potencial in poudarek P+R sistemu. Zbirnim središčem P+R
sogovornik ne napoveduje kratkega roka uporabe. Ker gre za nezahtevno grajene površine in
objekte, bi se lahko v bodoče ob potrebi njihova namembnosti tudi hitro spremenila v drugo
rabo. Hkrati izpostavlja možnost hibridne rabe, kot že obstaja v primeru središča P+R Dolgi
most, ki je ob vikendih izhodišče za skupinske in druge izlete (Plevnik, 2017).

5.9. Razgovor s predsednico Ljubljanske kolesarske mreže (LKM), mag. Lea Ružič
Povabilu so se odzvali tudi iz Ljubljanske kolesarske mreže. V imenu LKM, društva za
vzpodbujanje kolesarjenja in trajnostnega prometa, je mnenje delila nova predsednica in
geografinja Lea Ružič.
V društvo menijo, da se v MOL stanje na področju prometa sicer izboljšuje, da pa je še vedno
v prid netrajnostnemu prometu in da je največja težava Ljubljane skoncentriranost delovnih
mest, kar vodi v ogromno število dnevnih migracij iz drugih krajev, ki zaradi slabega javnega
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prometa slonijo na osebnih motornih vozilih in obremenjujejo mesto. Je pa, po njihovo, MOL
v zadnjih letih (končno) prepoznala potencial trajnostne mobilnosti in ji namenja več
pozornosti. Kot pozitivne ukrepe izpostavljajo npr. območja za pešce s kavalirjem, izboljšave
v JPP (vozni park, napovedniki, aplikacije, podaljšanje linij, rumeni pasovi), parkirišča P+R,
ureditev Slovenske ceste (čeprav niso najbolj zadovoljni z ureditvijo za kolesarje – je pa
seveda precej bolje kot prej), nekaj novih kolesarskih pasov v enosmernih ulicah, sistem
BicikeLJ, kolesarski števci, plačljive parkirne cone itd. Kot negativne ukrepe in stanja, ki bi se
jih dalo izboljšati, pa izpostavljajo kakovost kolesarskega omrežja (manjkajoče sklenitve, črne
točke (pasti), povezave z zaledjem Ljubljane, pomanjkljivo izvedene nove kolesarske steze),
potek linij JPP, prenizke cene parkiranja itd. Moti jih tudi, da je vse več začasnih
makadamskih parkirišč, kar je v nasprotju s politiko trajnostne mobilnosti, kot že omenjeno v
poglavjih 5.1.2 in 5.5. Na koncept P+R gledajo kot na načeloma dobro rešitev v območjih,
kjer ni možno zagotoviti kakovostnega javnega prometa. Torej tam, kjer bi ta ukrep dejansko
prispeval k cilju zmanjšanja dolžine poti, opravljenih z osebnimi avtomobili. Poleg tega
pravijo, da to ne sme biti enkraten ukrep, temveč v sožitju z drugimi ukrepi trajnostne
prometne politike v mestu/regiji. Kot prednosti sistemov P+R v splošnem navajajo
zmanjšanje negativnih učinkov motornega prometa v mestnih območjih (emisije onesnaževal
zraka, hrupa), izboljšanje varnosti, zmanjšanje gneče na cestah, izboljšanje podobe javnega
prometa (vse to ob predpostavki, da je P+R dejansko dovolj v uporabi), lahko služi kot
parkiranje za obiskovalce/turiste med vikendi, ob večerih. Kot pomanjkljivosti pa so
izpostavili, da lahko sistem P+R celo poveča dolžino poti, opravljene z osebnimi avtomobili
(npr. če tisti, ki so do sedaj uporabljali JPP, začnejo del poti voziti), visoke stroške gradnje in
obratovanja, potreba po veliki površini, če ni pravilno zasnovan, lahko prinaša več stroškov
kot koristi, avtobusi pa, če so slabo zasedeni, samo dodajo k gneči, čeprav lahko zmanjša
obseg motornega prometa v mestu, to ne velja za zaledje. Uspešnost sistema P+R in
posameznih lokacij P+R je, po njihovo, odvisna od razdalje do središča mesta, bližine
avtoceste/glavne cestne povezave v mesto, cene, frekvence avtobusa/vlaka, cene parkiranja
v središču mesta, števila brezplačnih parkirnih mest v okolici, števila dnevnih migrantov in
konkurenčnosti potovalnega časa v primerjavi z avtomobilom. Gneča v mestnem središču se
(po njihovo) glede na majhno število vseh parnih mest na parkiriščih P+R in veliko število
dnevnih migrantov na drugi strani zaradi tega ukrepa in sistema ni bistveno zmanjšala, da pa
je prispevek vseeno pozitiven, čeprav majhen. Konkretno o sistemu P+R v MOL so povedali,
da uporaba kaže, katere lokacije so bile primerno načrtovane (npr. Barje, Dolgi most), katere
pa ne (npr. Stožice, Studenec). Zasnova je po njihovo načeloma pravilno zastavljena (na robu
mesta ob obvoznici, z dovolj pogostimi vožnjami avtobusov, privlačno ceno, povezavo z
Bicikljem), a manjkajo rumeni pasovi, da bi bil potovalni čas z JPP hitrejši ter še kakšno
središče na t. i. »gorenjski« strani MOL. Izpostavili so, da bi bilo dobro imeti še možnost
prestopa na vlak, še posebej na Dolgem mostu, ter da bi morali narediti več za privlačnost in
promocijo lokacij, ki niso tako zasedene in popularne (P+R Stožice, P+R Studenec). Glavni
razlog za (redno) uporabo parkirišč P+R v MOL je po njihovo na koncu vedno strošek
potovanja (tako cena kot potovalni čas). Tam, kjer je strošek P+R nižji, ga bodo uporabniki
uporabljali. To je lahko visoka cena parkiranja v mestu, dolgo iskanje parkirnega prostora,
kratek potovalni čas z avtobusom (npr. na Celovški, Dunajski z rumenimi pasovi), gneča na
vpadnicah itd. Cenovna politika sistema P+R je po njihovem dovolj konkurenčna, saj je
dnevno parkiranje v primerjavi z mestnim središčem precej poceni, verjetno pa da bi bilo še
bolj privlačno, če bi uvedli terminske vozovnice. Izpostavili so, da je potrebno glede tega
zlasti omejevati odpiranje začasnih parkirišč po mestu, ki privabljajo dodaten motorni
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promet in odvračajo od uporabe P+R. Na vprašanje o primerjavi s tujino in tujimi sistemi P+R
so odgovorili, da točnih podatkov ne poznajo, vendar je znano, da je tudi v tujini veliko P+R s
težavami s finančno upravičenostjo P+R, saj naj bi bili dragi za upravljanje. Najbolj uspešna so
tista mesta, ki izvajajo celostno prometno politiko ter imajo P+R središča vezana na vlake in
ne na avtobuse. Glede ciljne publike sistema P+R menijo, da ta ni toliko odvisna od izvora,
temveč bolj od cilja potovanja. Verjetno najbolj nagovarja tiste, ki imajo cilj v mestnem
središču, kot pa tiste, ki delajo na obrobju ali v predelih, do kamor so dolgi potovalni časi z
avtobusom. Povsem so se strinjali z idejo o integraciji primestnega prometa in regionalnih
potniških središčih, ki bi že pred MOL prestregla dnevne migrante. Prvenstveno bi bilo po
njihovo potrebno izboljšati železniško infrastrukturo v LUR in potem na njej graditi tovrstna
vozlišča, ki bi povezovala osebni, avtobusni in železniški promet. Na vprašanje o gradnji
parkirnih hiš v središču mesta so odgovorili, da se večini zdi to zgrešena politika, saj se s tem
zmanjša konkurenčnost oziroma privlačnost P+R, še posebej, če garažne hiše gradi občina,
saj je garažnih hiš v središču mesta že dovolj. Poleg tega se jim zdi sporno, da se vlaga v tako
drage projekte s šibkim razmerjem med koristmi in stroški, saj bi se denar lahko namenil v
bolj trajnostne oblike mobilnosti. O nadaljnjih načrtih MOL v povezavi z novimi središči P+R
menijo, da bi bilo pred širitvijo dobro opraviti temeljito analizo, zakaj nekateri P+R delujejo,
drugi pa ne, ter iz tega potegniti zaključke za naprej. Poleg tega bi bilo dobro najprej
optimizirati tiste, ki ne delujejo dobro, saj sicer prinašajo le izgube. Potreben se jim zdi P+R v
Stanežičah, da bi služil tistim na gorenjskem koncu, za dodatne pa menijo, da še ni čas, ter da
bi lahko s kakovostnimi daljinskimi kolesarskimi potmi privabili veliko dnevnih migrantov iz
zaledja Ljubljane. Pri napovedi prihodnosti tovrstnih parkirišč so povedali, da bi morala MOL
bolj pritisniti na državo in SŽ, da se izboljša železniški promet, s katerim bi lahko odpadla
potreba po novih P+R središčih v Ljubljani. Če država ne bo ukrepala, bomo verjetno še leta
sledili istim vzorcem in s P+R središči neuspešno gasili požar, kot so se izrazili in čemur
pritrjujem tudi sam (Ružič, 2017).
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6. ANALIZA ANKETIRANJA UPORABNIKOV P+R V MESTNI OBČINI LJUBLJANA
Anketiranje obstoječih uporabnikov zbirnih središč P+R v Mestni občini Ljubljana je potekalo
v sodelovanju s študenti 3. letnika oddelka za geografijo Filozofske fakultete Univerze v
Ljubljani v sklopu vaj in terenskega dela pri predmetu ekološka geografija. Sodelovalo in
pomagalo mi je 51 študentov, ki so anketiranje v sklopu svojih študijskih obveznosti izvedli v
aprilu 2017 (delovni dnevi: od 7. do 28. 4. 2017), natančneje individualno po principu en
študent – en terenski dan. V marcu 2017 sem anketiranje na enak način in z enakim
vprašalnikom izvajal tudi sam in na ta način tudi testno preveril vprašalnik in okoliščine, v
katerih so terensko delo kasneje opravljali študentje. Anketiranje je bilo omejeno na
območje vseh takrat obstoječih zbirnih središčih P+R v MOL, in sicer na območje P+R Dolgi
most, P+R Barje, P+R Stožice, P+R Ježica in P+R Studenec. Namen anketiranja je bil pridobitev
podatkov in mnenj obstoječih uporabnikov ljubljanskega sistema P+R, pri čemer nas je
zanimal predvsem osnovni profil obstoječih uporabnikov (kdo, kako pogosto in zakaj
uporablja zbirno središče P+R), razlogi za uporabo posameznih zbirnih središč znotraj
sistema P+R, zadovoljstvo obstoječih uporabnikov s posameznimi zbirnimi središči P+R in
ljubljanskim sistemom P+R na splošno ter seznanjenost obstoječih uporabnikov z načrti MOL
za nadaljnjo širitev občinske mreže P+R. Hkrati sem z metodo anketiranja sam preverjal svoje
predpostavljene hipoteze (Poglavje 1.2) in sledil ciljem magistrskega dela (Poglavje 1.1). V ta
namen smo za študente pripravili anketni vprašalnik, navodila in napotke za terensko delo, ki
smo jih v obliki predstavitve študentom ustno predstavili pred odhodom na terensko delo.
Osnovali smo tudi obrazec za vnos rezultatov in skupen spletni dokument, ki je služil vpisu in
razporeditvi vseh študentov po posameznih dnevih in lokacijah anketiranja. Vanj so se lahko
študentje kot anketarji pred odhodom na teren prosto vpisali glede na svoje preference, čas
in druge študijske obveznosti. Smo pa pri vpisu in razporeditvi študentov postavili omejitev
glede izbire same lokacije (določitev maksimalnega števila prostih mest za posamezno
lokacijo – zbirno središče P+R), saj je bil naš namen zadostiti kriteriju čim večje
uravnoteženost oz. enakovredne razporejenosti rezultatov po posameznih zbirnih središčih
P+R. Ugotavljam, da smo temu kriteriju v veliki meri zadostili, saj je distribucija pridobljenih
anket po lokacijah relativno enakomerna in se giblje okoli 20 % vseh anket na posamezno
lokacijo. Malo večje odstopanje od tega procenta je edino v primeru lokacije P+R Studenec
(10 % vseh anket) in P+R Dolgi most (26 % vseh anket), kar je bilo glede na podatke o uporabi
posameznega središča P+R pričakovano.
V naslednjih podpoglavjih so predstavljeni vsi rezultati anketiranja, na podlagi katerih sem
lahko določene hipoteze magistrskega dela ovrgel oz. potrdil. Rezultate anketiranja sem ob
koncu semestra v sklopu predmeta ekološka geografija dne 31. 5. 2017 predhodno predstavil
tudi študentom, ki so opravljali terensko delo, s čimer so tudi sami neposredno pridobili
povratno informacijo o svojem delu.
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6.1. Splošni podatki o anketah in anketiranih
Skupaj smo v sklopu anketiranja pridobili podatke od 448 obstoječih uporabnikov sistema
P+R v Mestni občini Ljubljana oz. 448 rešenih anket (n=448). Vse ankete so bile pridobljene
na običajne delovne dni, saj je uporaba zbirnih središč P+R med vikendi brezplačna, prav
tako pa smo zaradi manjše zasedenosti in frekvence lokacij izločili anketiranje v obeh
prazničnih dneh (17. april 2017 – velikonočni ponedeljek in 27. april 2017 – dan upora proti
okupatorju). 244 vseh anket (54,5 %) je bilo pridobljenih v popoldanskem času (od 12. ure
naprej, večina pa v času popoldanske prometne konice, med 14. in 17. uro). 200 anket
(45,5 %) je bilo pridobljenih v dopoldanskem času (do 12. ure, večina pa med jutranjo
prometno konico, med 6. in 9. uro). Porazdeljenost anket po posameznih lokacijah je bila
dokaj enakomerna, kar kaže spodnji grafikon (Grafikon 23). Točno število pridobljenih anket
po posameznih zbirnih središčih P+R je naslednje: Dolgi most – 117 anket, Barje – 114 anket,
Stožice – 89 anket, Ježica – 84 anket in Studenec – 44 anket.
Grafikon 23: Porazdeljenost anket po posameznih lokacijah (n=448)
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Analiza demografskih podatkov je pokazala, da je anketo rešilo nekoliko več oseb ženskega
spola (58 %) kot moškega spola (42 %), kar pa vseeno kaže dokaj uravnoteženo razmerje
med obema spoloma. Starostna struktura anketirancev kaže, da največ uporabnikov
pričakovano spada v starostni razred od 26 do 45 let (47 %), sledi razred od 46 do 65 let (2
8%), ki mu je relativno blizu razred pod 25 let (22 %). Najmanjši delež anketiranih spada v
razred starejših od 65 let (3 %) (Grafikon 24). Dve anketi sta bili pri tem vprašanju neveljavni,
zato je skupno število manjše za 2. Glede na zaposlitveni status se je največ anketiranih
pričakovano opredelilo za zaposlene osebe (75 %), sledi razred dijakov in študentov (18 %),
kar je v korelaciji s starostnim razredom do 25 let. Manjši delež anketiranih pa se je opredelil
za osebe v pokoju (2 %) ali kot brezposelne osebe (1 %) (Grafikon 25). Pri tem vprašanju je
bila neveljavna 1 anketa (n=447). Ti podatki potrjujejo del 2. hipoteze (H2), da je večina
uporabnikov zbirnih središč P+R zaposlena.
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Grafikon 24: Starostna struktura anketiranih (n=446)
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Grafikon 25: Zaposlitveni status anketiranih (n=447)
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Pri analizi vprašanja o občini bivanja anketirancev se je izkazalo, da anketiranci prihajajo iz 77
različnih slovenskih občin. Od tega jih večina prihaja iz občin Ljubljanske urbane regije (71 %
vseh), pri čemer je iz vseh 26 občin LUR prihajal vsaj en anketiranec. Od tega je iz Mestne
občine Ljubljana prihajalo 68 anketiranih, iz Domžal in Vrhnike po 28, 23 iz Grosuplja in 22 iz
Brezovice kot najbolj številčno zastopanih občin LUR. Iz občin izven regije LUR (29 %) je
največ anketiranih prihajalo iz Kranja (25), Novega mesta (10) in Škofje Loke (8). Po en
anketiranec je prihajal iz Murske Sobote, Gorišnice in Ptuja, kot po razdalji najbolj oddeljenih
občin med vsemi v analizi (Grafikon 26). Ti podatki potrjujejo del 2. hipoteze (H2), da večina
uporabnikov P+R zbirnih središč prihaja iz drugih slovenskih občin (izven MOL), natančneje iz
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preostalih občin Ljubljanske urbane regije, od koder v MOL prihaja tudi največ dnevnih
migrantov.
Grafikon 26: Umestitev občine bivanja anketiranih glede na MOL in glede na LUR (n=448)
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Naslednje vprašanje se je navezovalo na cilj oz. lokacijo, kamor anketirani največkrat
potujejo (po uporabi P+R zbirnih središč). Vprašanje je bilo odprtega tipa, pri analizi pa smo
glede na prejete odgovore le-te klasificirali v dva razreda: na ciljne lokacije izven in znotraj ČS
Center. Štiri ankete na to vprašanje niso imele odgovora, zato smo jih iz analize pri tem
vprašanju izločili. Potrdilo se je, da ima večina uporabnikov zbirnih središč svoj cilj znotraj ČS
Center (73 %), manjši delež uporabnikov pa ima cilj v drugih četrtnih skupnostih MOL
(Grafikon 27), kot je pokazala tudi analiza validacij mestnih kartic Urbana, opisana v
podpoglavju 5.6.2. En anketiranec pa je odgovoril, da njegov cilj ni znotraj MOL. Zbirna
središča P+R v MOL uporabljajo torej predvsem tisti, ki imajo svoj cilj v središču mesta.
Razlog je po mojem mnenju v dejstvu, da je ravno v ČS Center najmanj prostih in/ali
brezplačnih parkirnih mest. V drugih četrtnih skupnostih MOL se le-ta še vedno najdejo.
Grafikon 27: Najbolj pogost cilj potovanja anketiranih (n=444).
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Na podlag prejšnjih analiz in podatkov o zaposlitvenem statusu, starostni strukturi, izvoru in
cilju anketiranih uporabnikov lahko sklenemo, da je večinski profil trenutnega uporabnika
zbirnega središča P+R v MOL – oseba v starosti med 26. in 65. letom, ki prebiva v eni od
občin LUR in je zaposlena na območju ČS Center v MOL.

6.2. Uporaba in zadovoljstvo anketiranih uporabnikov
V tem poglavju sledi predstavitev analiziranih podatkov o uporabi in zadovoljstvu anketiranih
uporabnikov (vprašanja od 1 do 11). Predstavljeni so skupni rezultati vseh zbirnih središč P+R,
pri čemer pa so pri nekaterih vprašanjih dodatno izpostavljene večje medsebojne razlike
med posameznimi lokacijami anketiranja.
Večina anketiranih uporabnikov uporablja zbirna središča P+R redno (tj. vsak delovni dan) ali
zelo pogosto (tj. večkrat tedensko). Redno uporablja sistem P+R 41,3 % anketiranih, pogosto
pa 27,7 % anketiranih, kar skupaj pomeni, da je takih uporabnikov 69 % (Grafikon 28). To
potrjuje 2. hipotezo v delu, da je večina uporabnikov zbirnih središč P+R v MOL rednih oz.
vsakodnevnih. V anketi je sodelovalo tudi 18 oseb, ki so sistem P+R v MOL uporabile sploh
prvič (4 %).
Grafikon 28: Pogostost uporabe sistema P+R v MOL (n=448)

n=448

Podatki o začetku uporabe vseh parkirišč sistemov P+R v MOL kažejo, da je večina
uporabnikov ta središča začela uporabljati v zadnjih treh letih (2015, 2016 in 2017). Delež
takih uporabnikov znaša približno 70,5 %. Ta podatek je pričakovan, saj šele od leta 2015
obratujejo vsa obstoječa zbirna središča P+R v MOL (v letu 2015 je začelo obratovati novo
parkirišče P+R Barje, konec leta 2014 pa P+R Ježica). Anketiranih je bilo zanimivo tudi 19
oseb, ki parkirišča P+R v MOL uporabljajo že od samega začetka oz. uvedbe prvega P+R
središča na Dolgem mostu v letu 2001 (Grafikon 29).
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Grafikon 29: Začetek uporabe P+R parkirišč v MOL (n=448)
n=448

Na vprašanje, ali uporabljajo še kakšno drugo parkirišče P+R (v MOL ali drugje), je večina
anketiranih odgovorila nikalno (76 %). To potrjuje 2. hipotezo v delu, da večina uporabnikov
zbirnih središč P+R v MOL uporablja eno izbrano parkirišče P+R. Od teh, ki so odgovorili
pritrdilno (107 oz. približno 24 %), jih večina uporablja še vsaj eno od preostalih središč P+R v
MOL (86,9 %), 9,4 % jih uporablja še dve parkirišči P+R v MOL (torej skupaj 3), štirje
posamezniki (3,7 %) pa so odgovorili, da uporabljajo še vsaj eno parkirišče P+R v drugih
slovenskih občinah. Izkazalo se je, da je največkrat uporabljena dvojna kombinacija zbirnih
središč P+R v MOL, kombinacija središč P+R Dolgi most in P+R Barje (49 uporabnikov).
Podatek je pričakovan, saj sta ti dve lokaciji relativno blizu (zaporedna AC priključka ob južni
obvoznici), kar uporabnikom omogoča, da v primeru zasedenosti enega dokaj enostavno in z
malo časovne zamude uporabijo drugo zbirno središče P+R. Po moji oceni bo tovrstno
kombiniranje, predvsem na račun zasedenosti P+R Dolgi most, v prihodnosti prišlo še bolj do
izraza.
Grafikon 30: Uporaba drugih parkirišč P+R v MOL ali v drugih občinah (n=448)
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Pri 4. vprašanju o glavnem razlogu, ki je anketirane prepričal v uporabo zbirnih središč P+R v
MOL, smo morali odgovore kategorizirati, saj je bilo vprašanje odprtega tipa z namenom
pridobiti čim širši vpogled v odgovore uporabnikov. Določili smo 11 različnih vsebinskih
kategorij, v primeru navedb več različnih odgovorov smo upoštevali vse navedene razloge,
zato je skupno število odgovorov pri tem vprašanju večje, kot je bilo dejansko število
anketirancev (n=563). 16 anket smo morali izločiti, ker odgovori anketiranih glede na
vprašanje niso bili smiselni ali pa niso bili dovolj jasno definirani, medtem ko smo pod
kategorijo drugo uvrstili tiste odgovore, ki so bili edinstveni oz. jih nismo mogli uvrstiti v
nobeno od izbranih kategorij. Takih je bilo 24 oz. približno 4 % vseh odgovorov. Daleč največ
uporabnikov je kot glavni razlog za uporabo parkirišč P+R v Ljubljani navedlo ceno oz. stroške
uporabe (48 %). Za drugi najbolj pogost razlog pa se je izkazala kategorija odgovorov, ki so šli
v smer (ne)zmožnosti parkiranja na cilju oz. izogibanja iskanja prostega parkirnega mesta na
cilju potovanja (18 %) (Grafikon 31). Ti rezultati kažejo, da uporabnike zbirnih središč P+R v
MOL najbolj motivirata predvsem dva dejavnika – nizka cena uporabe sistema in restriktivna
prometna politika MOL s poudarkom na središču Ljubljane. To pa hkrati potrjuje 1. hipotezo
(H1) magistrskega dela.
Grafikon 31: Glavni razlog(i) za uporabo parkirišč P+R v MOL (n=563)

Peto vprašanje se je nanašalo na pomembnost posameznih značilnosti parkirišč P+R za
uporabnike. Anketirani so morali razvrstiti 6 ponujenih značilnosti po pomembnosti od 1 do
6 (1 – najbolj pomembno, 6 – najmanj pomembno), pri čemer so vsako oceno uporabili le
enkrat. 14 anket smo izločili, ker so bile odgovorjene napačno – isto oceno/številko je imelo
več ponujenih odgovorov, zato je numerus pri tem vprašanju ustrezno nižji (n=434). Spodnji
grafikon (Grafikon 32) prikazuje, kolikokrat je bila določena značilnost postavljena na 1.
mesto in se je torej zdela anketiranim najbolj pomembna. Izkazalo se je, da je uporabnikom
daleč najpomembnejša značilnost sistemov P+R nizka cena uporabe, saj jo je na 1. mesto
postavila več kot polovica anketiranih (59,4 %), sledita značilnosti dobre povezave JPP in
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bližine avtocestnega priključka, ki ju je na 1. mesto postavilo 14,3 % oz. 12,7 % anketiranih.
Preostale ponujene značilnosti, kot so enostavnost uporabe, neposredna bližina postajališča
LPP in večja izbira pri prestopu – multimodalnost (BicikeLJ, vlak), je na prvo mesto postavilo
manjše število anketiranih.
Grafikon 32: Pomembnost posameznih značilnosti parkirišč P+R (statistika za oceno 1, n=434)
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Zanimiva je tudi statistika za 2. mesto na lestvici pomembnosti posameznih značilnosti. Tukaj
pričakovano nizka cena uporabe ni bila največkrat zastopana (saj jo je večina uporabnikov
postavila že na 1. mesto), je pa vseeno v 19,1 % odgovorov zasedla 2. mesto, kar pomeni, da
generalno gledano 78,6 % anketiranih to značilnost pojmuje bodisi kot najbolj bodisi kot
drugo najbolj pomembno značilnost parkirišč P+R. Skupno 2. mesto po pomembnosti zaseda
značilnost dobre povezave JPP, ki so jo uporabniki največkrat tudi postavili na 2. mesto (v
29,5 % primerih). Skupaj to pomeni, da to značilnost kot drugo ali kot najpomembnejšo
značilnost pojmuje 43,8 % anketiranih. Za tretjo najpomembnejšo značilnost se, gledano v
celoti, tudi v tem primeru izkaže bližina avtocestnega priključka, ki jo je 20,5 % vprašanih
postavilo na 2. mesto, skupaj s 1. mestom (12,7 %) pa jo približno tretjina uporabnikov
(33,2 %) pojmuje kot najpomembnejšo ali drugo najpomembnejšo lastnost parkirišč P+R
(Grafikon 33). Glede na preostale odgovore in statistiko je za uporabnike generalno gledano
4. najpomembnejša značilnost bližina postajališča LPP, sledi enostavnost uporabe sistema in
na zadnjem mestu večja izbira prestopa na javni prevoz oz. multimodalnost središča. To
značilnost je tudi sicer večina anketiranih postavila na 6. mesto (57,1 %), kar kaže na to, da je
uporabnikom veliko bolj kot sama izbira pri prestopu na JPP pomembna sama kakovost
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povezave JPP. Hkrati pa je potrebno pri tem poudariti, da trenutno uporabniki niti nimajo na
voljo veliko izbire pri prestopu (ponekod poleg LPP še sistem BicikeLJ), s tem pa tudi ne
neposredne izkušnje, na podlagi katere bi morda drugače ocenili to značilnost.
Grafikon 33: Pomembnost posameznih značilnosti parkirišč P+R (statistika za oceno 2, n=434)
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Sorodno, a drugačno kot 4. vprašanje, je bilo 6. vprašanje o razlogih za uporabo dotičnega
parkirišča sistema P+R, vezano na lokacijo anketiranja. S tem vprašanjem smo želeli ugotoviti
razlike med splošnimi in specifičnimi razlogi za uporabo ter morebitne razlike med
posameznimi parkirišči P+R v MOL. Pri tem vprašanju je za razliko od 4. vprašanja odpadel
splošen odgovor v smeri cene oz. stroškov, saj uporaba vseh zbirnih središč v MOL stane
enako. Tudi pri tem vprašanju smo upoštevali vse navedene razloge, zato je skupno število
odgovorov nekoliko večje, kot je dejansko število anketirancev (n=501). Pri analizi 6.
vprašanja smo izločili 30 anket, saj odgovori v teh primerih niso bili smiselni ali dovolj jasno
definirani glede na zastavljeno vprašanje (primer odgovora »bližina« – česa?). Določili smo 8
različnih kategorij, pod kategorijo drugo pa smo uvrstili odgovore, ki so bili edinstveni oz. jih
nismo mogli uvrstiti v nobeno od drugih kategorij. Takih odgovorov je bilo vse skupaj 20 oz.
približno 4 %. Če upoštevamo vse lokacije skupaj, je največ uporabnikov odgovorilo, da je
razlog za uporabo dotičnega parkirišča P+R bližina doma oz. dejstvo, da jim je ta lokacija
najbolj na poti – kategorija št. 1 (39 %). Temu so sledili odgovor in razlogi, da je to parkirišče
najbližje njihovemu cilju – kategorija št. 2 (31 %) (Grafikon 34). Zanimiva je ugotovitev, da je
(dobro) povezavo JPP kot razlog za (redno) uporabo dotičnega središča P+R izpostavilo le 11 %
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vseh anketirancev, kar pomeni, da jim ta lastnost parkirišč P+R ni tako pomembna, kot smo
predpostavili s 3. hipotezo (H3). To deloma potrjujejo tudi odgovori na 4. in 5. vprašanje, ki
sta bila že prej analizirana. Za uspeh in redno uporabo posameznega zbirnega središča sta
torej veliko bolj pomembna lokacijska dejavnika bližine doma in bližine cilja potovanja, šele
potem sledita značilnosti dobre povezave JPP in bližine avtoceste. S tem je zavrnjena 3.
hipoteza magistskega dela.
Grafikon 34: Razlogi za uporabo dotičnega parkirišča P+R v MOL (mesto anketiranja, n=501)

Med splošno sliko in posameznimi zbirnimi središči P+R v MOL obstajajo v povezavi s 6.
vprašanjem določene razlike. Glavna razloga uporabe dotične lokacije P+R sta sicer pri vseh
lokacijah enaka kot pri splošni statistiki, s to razliko, da je ponekod najpomembnejši razlog
bližina doma, drugje pa bližina cilja. V primeru zbirnih središč P+R Dolgi most (48 % vseh
odgovorov) in P+R Ježica (55 % vseh odgovorov) je daleč najpomembnejši razlog uporabe
bližina doma oz. lokacija na poti uporabnikov. To se ujema tudi s podatki o občini bivanja
uporabnikov teh dveh parkirišč, ki prihajajo v primeru Dolgega mostu večinoma iz bližnjih
občin zahodno oz. jugozahodno od Ljubljane (Brezovica, Vrhnika, Log Dragomer, Dobrova Polhov Gradec, Horjul itd.) in jim je torej to zbirno središče P+R najbližje oz. najbolj na poti. V
primeru parkirišča P+R Ježica pa prihaja večina uporabnikov bodisi iz bližnjih severno ležečih
občin (Trzin, Mengeš, Domžale in Kamnik) bodisi iz gorenjskih občin (Kranj, Škofja Loka in
Naklo). Razlog, da je lokacija najbližje cilju (št. 2), je na parkiriščih P+R Dolgi most in P+R
Ježica na drugem mestu z nekoliko manjšim odstotkom odgovorov (18 % na P+R Dolgi most
in 24 % na P+R Ježica). Obratno je pri parkiriščih P+R Barje, Stožice in Studenec, kjer je med
razlogi za uporabo na prvem mestu bližina cilja potovanja (38 %, 38 % in 39 % vseh
odgovorov), na drugem mestu pa bližina doma (30 %, 25 % in 33 % vseh odgovorov). To se
večinoma sklada tudi s podatki o cilju uporabnikov teh zbirnih središč P+R, ki so v primeru
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P+R Barja predvsem v ČS Center in ČS Trnovo kot četrtnima skupnostima, ki jima je to
parkirišče P+R najbližje. V primeru P+R Stožice je veliko anketiranih za svoj cilj (poleg ČS
Center) navedlo lokacije v ČS Bežigrad, ki ji je to parkirišče P+R res najbližje. Podobno pa tudi
pri P+R Studenec, kjer ima del uporabnikov svoj vsakodnevni cilj v ČS Moste in na območju
UKC (ČS Center), čemur je to zbirno središče P+R najbližje. Tretja napomembnejša kategorija
razlogov za uporabo ravno dotičnega parkirišča P+R je povsod dobra povezava JPP (št. 3),
razen v primeru središča P+R Barje, kjer uporabniki manjšo prednost dajejo bližini avtoceste.
To je pričakovano glede na to, da je to središče P+R umeščeno neposredno ob avtocestni
priključek Ljubljana - center, nadaljna povezava JPP pa bi lahko bila boljša. S tem ciljamo tako
na samo frekvenco kot tudi na potek proge št. 9, ki bi lahko bila speljana bolj direktno po
Barjanski cesti, s čimer bi postala krajša in hitrejša. V primeru središča P+R Stožice je na 4.
mestu razlogov kategorija – abonent - stanovalec (št. 6), kar pomeni, da del uporabnikov to
lokacijo uporablja, ker živi v bližini in ima sklenjen abonma za uporabo (9 % vseh odgovorov).
To je omogočeno samo na lokacijah P+R Stožice in P+R Studenec, zato na preostalih lokacijah
P+R te kategorije pričakovano ni bilo med odgovori. Prav tako se povsod med odgovori ne
pojavi kategorija – točka srečanja (carpooling) (št. 7), temveč le na lokacijah P+R Dolgi most
(4 % vseh odgovorov) in P+R Stožice (1 % odgovorov).
S 7. vprašanjem smo poizvedovali, kakšne so želje obstoječih uporabnikov po morebitnih
spremembah ali izboljšavah. Tudi to vprašanje smo zaradi tipa in narave vprašanja po zajemu
odgovorov kategorizirali v 12 različnih kategorij. Upoštevali smo vse navedene odgovore
(kjer je bilo odgovorov več), zato je končni numerus pri tem vprašanju nekoliko večji od
števila anketiranih (n=468). Pri tem vprašanju smo morali iz analize izločiti 15 anket, ker na
to vprašanje ni bilo odgovora ali pa odgovor ni bil dovolj jasen. Pod kategorijo drugo (št. 12)
pa smo uvrstili odgovore, ki so bili edinstveni ali pa so se pojavili v velikostnem redu,
manjšem od 5. Izkazalo se je, da si slaba polovica obstoječih uporabnikov ne želi nobenih
izboljšav ali sprememb (46 %, kategorija št. 1), dobra polovica pa je podala vsaj en predlog
izboljšave ali spremembe (52 % odgovorov). 2 % anketiranih sta na to vprašanje odgovorila z
odgovorom »ne vem« (kategorija št. 2). Če izvzamemo kategorijo drugo (št. 12), kjer so
združeni različni predlogi, se je skupno (vključujoč vse lokacije) največ predlogov izboljšav
nanašalo na bolj frekventno povezavo JPP (35 predlogov) in na povečanje števila parkirnih
mest (28 odgovorov). Glede urbanomatov so anketirani predlagali bodisi povečanje
njihovega števila (18 predlogov) bodisi odpravo težav z delovanjem (14 predlogov). 23
uporabnikov si je zaželelo novih dodatnih storitev (npr. postavitev časopisnega kioska,
trgovine, bara, toalete, bankomata ipd.), enako število pa tudi boljšo signalizacijo in
označenost parkirišča P+R. Nekaj predlogov pa je šlo v smer povečanja varnosti in nadzora
(15), postavitve dodatne opreme (klopi, nadstreška, strehe) (21) ali prestavitve postajališča
bližje parkirišču (10 predlogov) (Grafikon 35).
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Grafikon 35: Želene spremembe/izboljšave dotičnega parkirišča P+R (mesto anketiranja, n=468)

*časopisni kiosk, trgovina, bar, WC, bankomat, kavomat, bencinski servis, ipd.

Tudi pri tem vprašanju (št. 7) je prišlo do razlik med posameznimi zbirnimi središči P+R. Če
primerjamo vse lokacije po rezultatih za 1. kategorijo (»ne bi spremenili nič«), lahko
ugotovimo, da najvišji odstotek takih odgovorov beleži P+R Dolgi most (54 % odgovorov), kar
je pričakovano glede na to, da gre za najbolje delujoče in urejeno zbirno središče P+R v
Ljubljani. Sledijo P+R Barje (52 %), P+R Studenec (47 %), P+R Ježica (34 %) in P+R Stožice (33 %
vseh odgovorov). Odgovori na to vprašanje hkrati lepo izpostavijo tudi glavno slabost
vsakega posameznega zbirnega središča P+R v MOL. Pri zbirnem središču P+R Dolgi most se
je tako npr. največ podanih predlogov nanašalo na povečanje števila parkirnih mest (16 %
vseh odgovorov), saj je to parkirišče na povprečen delovni dan, kljub nedavni razširitvi, že
precej zasedeno. Pri P+R Barju so uporabniki, če izvzamemo kategorijo št. 1, največkrat
predlagali izboljšavo povezave JPP (17 % vseh odgovorov), saj bi lahko bila obstoječa proga
LPP bolj frekventna. Pri P+R Stožice so se skozi odgovore na to vprašanje pokazale tri
pomanjkljivosti tega središča P+R. 10 % uporabnikov si želi povečanja števila urbanomatov
(kljub velikosti središča trenutno deluje le eden). Prav tako 10 % uporabnikov si želi boljše
signalizacije in označenosti parkirišča, kar je naslednja pomanjkljivost tega parkirišča. 9 %
uporabnikov pa je predlagalo, da bi se postajališče LPP prestavilo bližje parkirišču oz. v
garažno hišo. Obstoječa postajališča LPP so precej oddaljena od večine parkirnih mest, zato
morajo uporabniki tudi precej pešačiti. V primeru P+R Ježica se je največ predlogov izboljšav
oz. sprememb (20 % vseh odgovorov) nanašalo na kategorijo št. 10 (postavitev dodatne
opreme), kar je pričakovano, saj je to parkirišče P+R zelo slabo opremljeno in nima niti
osnovne opreme (nadstrešnice, klopi, koša za smeti ipd.). Pri P+R Studenec se je kot največja
pomanjkljivost izkazala signalizacija in označenost parkirišča P+R (št. 9, 21 % vseh odgovorov).
Tudi za to lahko po ogledu lokacije rečem, da je pričakovano, saj je središče za tiste, ki
lokacije še ne poznajo, težko dostopno in slabo označeno (zakrit prometni znak ob Zaloški
cesti, premajhna opozorilna tabla pred parkiriščem trgovine, brez talnih označb).
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Sledi analiza 8. vprašanja o zadovoljstvu uporabnikov, pri katerem smo za ocenjevanje
uporabili t. i. Likertovo lestvico. Anketirani so morali oceniti pet različnih trditev z ocenami
od 1 do 5, pri čemer je ocena 1 pomenila – »sploh se ne strinjam«, 2 – »se ne strinjam«, 3 –
»niti se ne strinjam niti se strinjam«, 4 – »strinjam se« in ocena 5 »popolnoma se strinjam«.
Najprej bodo predstavljeni skupni rezultati z vseh lokacij anketiranja (n=448), v nadaljevanju
pa bom pri nekaterih trditvah izpostavil pomembnejše razlike med posameznimi središči P+R.
S prvo trditvijo (8.I.) se je popolnoma strinjalo 55,4 % vseh vprašanih, 36,8 % vprašanih pa se
je z njo strinjalo. Skupaj pomeni to 92,2 % vprašanih, kar kaže na to, da je velika večina
obstoječih uporabnikov s sistemom P+R v Ljubljani na splošno zadovoljna. 2 % vprašanih pa
se s to trditvijo ne strinja in torej s sistemom P+R na splošno niso zadovoljni (Grafikon 36).
Grafikon 36: I. S sistemom P+R v Ljubljani sem na splošno zadovoljen/na.
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Z drugo trditvijo (8.II.) se je popolnoma strinjalo 74,1 % vseh vprašanih, 20,5 % vprašanih pa
se je z njo strinjalo. Skupaj pomeni to 94,6 % vprašanih, kar kaže na to, da se veliki večini
obstoječih uporabnikov zdi uporaba sistema P+R v Ljubljani cenovno ugodna. S tem se ne
strinja le 0,8 % anketiranih, preostali pa so ostali glede te trditve nevtralni in se niso
opredelili.
Grafikon 37: II. Uporaba sistema P+R v Ljubljani se mi zdi cenovno ugodna.
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S tretjo trditvijo (8.III.) se je popolnoma strinjalo 66,7 % vseh vprašanih, 26,3 % vprašanih pa
se je z njo strinjalo. Skupaj pomeni to 93 % vprašanih, kar kaže na to, da se veliki večini
obstoječih uporabnikov zdi sistem P+R v Ljubljani enostaven za uporabo. 1,8 % vprašanih pa
se s to trditvijo ne strinja in se jim torej uporaba ne zdi enostavna (Grafikon 38).
Grafikon 38: III. Sistem P+R v Ljubljani je enostaven za uporabo.
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Pri četrti trditvi (8.IV.) je bila statistika najbolj raznolika, kar kaže na večjo razdeljenost
obstoječih uporabnikov ob tej trditvi. Z njo se je popolnoma strinjalo 33,7 % vseh vprašanih,
16,5 % vprašanih pa se je z njo strinjalo. Skupaj pomeni to 50,2 % vseh vprašanih, kar kaže na
to, da bi si približno polovica obstoječih uporabnikov želela možnosti terminskih plačil
parkirnine oz. storitve P+R. 26,6 % vprašanih se s to trditvijo bodisi sploh ne strinja bodisi ne
strinja, kar pomeni, da si ne želi te možnosti. 23,2 % vprašanih pa se glede te trditve ni
posebej opredelilo in so ostali nevtralni (Grafikon 39). Ocenjujem, da je del razloga večje
neenotnosti pri vprašanju terminskih plačil iskati tudi v tem, da se določen delež
uporabnikov ne (bi) želel zavezati k uporabi za daljše časovno obdobje in s tem vnaprej
plačati višjega zneska za uporabo (sploh med tistimi, ki sistema ne uporabljajo redno ali
pogosto – t. j. 31 %).
Grafikon 39: IV. Želel/-a bi možnost terminskih plačil parkirnine (mesečno, letno).
350
300
250
200
151

150
104

100

47

50
0
n=448

74

72

1

2

3

4

150

5

Peta trditev (8.V.) se je glasila podobno kot prva, s to razliko, da se je nanašala na konkretno
parkirišče P+R, torej na lokacijo anketiranja. Skupna statistika kaže precejšnje statistično
ujemanje z rezultati prve trditve, pri čemer se je s trditvijo popolnoma strinjalo 57,4 % vseh
vprašanih, 34,2 % vprašanih pa se je z njo strinjalo. Skupaj pomeni to 91,5 % vprašanih, kar je
le 0,7 % manj kot pri prvi trditvi (8.I.). To pomeni, da je večina uporabnikov s konkretnim
parkiriščem P+R zadovoljna, medtem ko je nezadovoljnih le 0,2 % uporabnikov. S konkretnim
središčem P+R je nezadovoljnih nekoliko manj uporabnikov, kot je nezadovoljnih s splošnim
sistemov P+R v Ljubljani (2 %) (Grafikon 40).
Grafikon 40: V. S tem konkretnim parkiriščem P+R sem zadovoljen/-a.
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Podrobnejši rezultati po posameznih lokacijah anketiranja pokažejo, da je največji delež
zadovoljnih uporabnikov (oceni 4 in 5) na P+R Barje (99,1 %), sledijo P+R Dolgi most (94 %),
P+R Ježica (89,3 %), P+R Stožice (84,3 %) in P+R Studenec (84,1 %). Izrazito nezadovoljnih
uporabnikov (oceni 1 in 2) ni bilo na nobenem parkirišču P+R (z izjemo enega uporabnika na
P+R Barje, ocena 1). Največ zadržanih oz. neopredeljenih uporabnikov (ocena 3) pa je na P+R
Studenec (15,9 %), sledijo P+R Stožice (15,7 %), P+R Ježica (10,7 %), P+R Dolgi most (6 %) in
P+R Barje (0 %). Ti podatki zavračajo 4. hipotezo (H4), s katero smo predpostavili, da so
obstoječi uporabniki večinoma zadovoljni le z zbirnim središčem P+R Dolgi most, s
preostalimi lokacijami pa so večinoma nezadovoljni ali deloma zadovoljni. Uporabniki so v
večji ali manjši meri zadovoljni z vsemi obstoječimi zbirnimi središči P+R v MOL, ne le z
lokacijo P+R Dolgi most.
Pri primerjavi skupne statistike in statistike za posamezne lokacije pri drugih trditvah ni prišlo
do večjih razlik. V primeru prve trditve (8.I.) je na parkirišču P+R Stožice in P+R Studenec večji
delež tistih, ki so odgovorili z oceno 4 kot z oceno 5, v primeru P+R Ježica pa sta ta dva deleža
približno enaka, kar kaže na to, da uporabniki s temi tremi parkirišči P+R niso tako izrazito
zadovoljni kot uporabniki parkirišči P+R Barje in P+R Dolgi most. Zanimive so tudi manjše
razlike pri četrti trditvi (8.IV), kjer se je izkazalo, da si možnosti terminskih plačil najbolj želijo
na parkirišču P+R Ježica (45,2 % uporabnikov je odgovorilo z oceno 5), najmanj pa si te
možnosti želijo na P+R Dolgi most (26,5 % z oceno 5). To se sklada s podatki o pogostosti
uporabe parkirišča (1. vprašanje), saj je bil največji delež občasnih uporabnikov in tistih, ki
parkirišče uporabijo redko ali zelo redko ravno na parkirišču P+R Dolgi most (skupaj 33,3 %).
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9. vprašanje se je nanašalo na prestop in uporabo JPP potem, ko uporabniki parkirajo na
parkiriščih P+R. Pričakovano se je izkazalo, da večina uporabnikov vseh parkirišč P+R (75 %)
ne zamenja nobene linije LPP, preden prispe na svoj cilj, temveč jih do cilja pripelje proga LPP,
ki ustavlja na oz. ob parkirišču P+R. Manjši delež uporabnikov (15 %) pred prihodom na cilj
enkrat prestopi oz. zamenja linijo LPP, približno 4 % anketiranih pa je odgovorilo, da prestopi
dva- ali večkrat. Zanimivo je, da 6 % uporabnikov ne koristi prestopa na mestni avtobus,
temveč svojo pot nadaljuje kako drugače (peš, s kolesom, kot sopotnik ipd.) (Grafikon 41).
Največji delež takih uporabnikov je bilo zaznati v primeru P+R Stožice (14,6 %), kjer zaradi
možnosti in nizke cene parkiranja parkira tudi del študentov bližnjih fakultet, do katerih se
nato zaradi relativne bližine odpravijo peš. Do drugih večjih razlik med posameznimi
lokacijami pa pri tem vprašanju ni prišlo.
Grafikon 41: Število prestopov v javnem potniškem prometu po uporabi parkirišč P+R (n=448)
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Pri 10. vprašanju smo preverjali, koliko časa uporabniki običajno porabijo od trenutka
prihoda na lokacijo P+R do prispetja na svoj cilj (vključno s hojo). Izkazalo se je, da večina
uporabnikov za to pot porabi med 15 in 30 minut (56,1 %), približno tretjina (32,1 %) jih
porabi manj kot 15 minut, 10,8 % uporabnikov porabi med 30 in 45 minut, peščica ostalih pa
porabi več kot 45 minut, da doseže svoj cilj (1,1 %) (Grafikon 42). S podvprašanjem smo nato
preverili tudi, koliko od tega časa uporabnik prehodi oz. opravi peš. Podatki kažejo, da večina
uporabnikov ne hodi več kot 5 minut (45,5 %) oz. ne več kot 10 minut (skupaj 84 % vseh), kar
pomeni, da imajo svoj cilj relativno blizu svojim končnim postajališčem JPP. 16 %
uporabnikov mora pri tem hoditi še več kot 10 minut. To kaže na to, da je večina obstoječih
uporabnikov P+R takih, ki lahko svoj (vsakodnevni) cilj od trenutka parkiranja dosežejo v
manj kot 30 minutah in ki jim do svojega cilja ni potrebno hoditi še več kot 10 minut.
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Grafikon 42: Porabljen čas (v minutah) od trenutka prihoda na P+R do cilja (n=446)
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11. vprašanje je bilo zastavljeno podobno kot 8. vprašanje (ocenjevanje po t. i. Likertovi
lestvici) z razliko, da je bilo vezano na konkretno parkirišče P+R in mnenje uporabnikov o
predlaganih izboljšavah in spremembah konkretnega parkirišča. Predstavljeni bodo skupni
rezultati iz vseh lokacij anketiranja (n=448), dodatno pa bodo pri posameznih trditvah
omenjene tudi morebitne pomembnejše razlike med posameznimi središči P+R.
S prvo trditvijo (11.I.) se je popolnoma strinjalo 13,6 % vseh vprašanih, 12,5 % vprašanih se je
z njo strinjalo. Skupaj predstavlja to približno 26,1 % vprašanih. Po drugi strani se s trditvijo
sploh ni strinjalo 41,1 % vprašanih, 16,1 % pa se ni strinjalo, kar pomeni, da se večina
uporabnikov (57,1 %) ne strinja s povečanjem števila parkirnih mest na parkirišču P+R. Pri
tem od statistike izrazito odstopa le parkirišče P+R Dolgi most, kjer je odstotek ravno
obraten. 56,4 % uporabnikov se strinja z (novim) povečanjem števila parkirnih mest (oceni 4
in 5), 26,5 % uporabnikov pa se s povečanjem ne strinja (Grafikon 43).
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Grafikon 43: I. Morali bi povečati število parkirnih mest na tem parkirišču.
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Z drugo trditvijo (11.II.) se je nekoliko presenetljivo strinjalo veliko manj uporabnikov (30,4 %,
oceni 4 in 5), kot pa se jih z njo ni strinjalo (46,2 %, oceni 1 in 2). To kaže na to, da so
obstoječi uporabniki večinoma zadovoljni z obstoječo avtobusno povezavo parkirišča s
središčem mesta in da se ne strinjajo, da bi morali uvesti boljšo povezavo. Tudi v primeru
parkirišč P+R Stožice in P+R Studenec je stopnja zadovoljstva oz. nezadovoljstva podobno
visoka. V pozitivno smer izstopa P+R Dolgi most s 59 % tistih, ki se s to izjavo ne strinjajo in
so v veliki meri zadovoljni. V negativno smer pa nekoliko izstopa P+R Ježica, kjer je najvišji
delež uporabnikov, ki se strinjajo z vzpostavitvijo boljše avtobusne povezave s središčem
mesta od obstoječe (51,2 %) (Grafikon 44).
Grafikon 44: II. Vzpostaviti bi morali boljšo avtobusno povezavo s središčem mesta.
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S tretjo trditvijo (11.III.) se je popolnoma strinjalo 12,5 % vseh vprašanih, 15 % vprašanih pa
se je z njo strinjalo. Skupaj pomeni to 27,5 % vprašanih, kar kaže na to, da se veliki večini
obstoječih uporabnikov ne zdi potrebno, da bi morali uvesti novo možnost prestopa na javni
prevoz (železnica, BicikeLJ, nova proga LPP). To se logično sklada tudi z zadovoljstvom
uporabnikov z obstoječo avtobusno povezavo (11.II). Ob tem je potrebno poudariti tudi, da
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imajo nekatera središča P+R že dodatno možnost prestopa na kolesa BicikeLJ – P+R Dolgi
most, P+R Barje in P+R Stožice. Večjih razlik med posameznimi središči P+R pri tej trditvi
kljub temu ni bilo, v negativno smer je nekoliko izstopal le P+R Ježica, kjer se z vzpostavitvijo
nove možnosti prestopa na JP strinja 44 % uporabnikov (Grafikon 45).
Grafikon 45: III. Uvesti bi morali novo možnost prestopa na javni prevoz (železnica ali/in BicikeLJ).
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Pri četrti trditvi (11.IV.) je bil najvišji delež neopredeljenih (31,5 %, ocena 3), kar lahko
utemeljimo s tem, da je trenutni delež uporabnikov, ki se na P+R pripeljejo z električnimi
vozili in na katere se ta trditev neposredno nanaša, zanemarljiv. Zato je bil razumljivo visok
tudi delež anketiranih, ki se s z nujno postavitvijo (dodatnih) polnilnic za električna vozila ne
strinja (50 %, oceni 1 in 2). Dodatni razlog temu pa je tudi dejstvo, da so obstoječa središča
P+R (z izjemo P+R Ježica) že opremljena z vsaj eno električno polnilnico, kar zadošča
trenutnemu povpraševanju. Večjih razlik med posameznimi zbirnimi središči P+R pri tej
trditvi ni bilo (Grafikon 46).
Grafikon 46: IV. Postaviti bi morali (dodatne) polnilnice za električna vozila.
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Peta trditev (11.V.) se je nanašala na potrebo po postavitvi (dodatnih) stojal za kolesa in/ali
pokrite kolesarnice. Rezultati so bili zelo podobni kot pri prejšnji trditvi, ki se je nanašala na
električne polnilnice, prav tako pa ocenjujem, da so za to podobni razlogi. Večina
uporabnikov je bila neopredeljenih ali pa se ni strinjala s potrebo po postavitvi (dodatnih)
in/ali pokritih kolesarnic v sklopu parkirišča P+R (Grafikon 47). Koncept B+R (ang. Bike and
Ride) namreč v primeru ljubljanskega sistema P+R ne deluje oz. se (še) ni razvil, čeprav so
ravno v ta namen na nekaterih parkiriščih P+R postavljena kolesarska stojala, nekatera celo
pokrita (P+R Barje, P+R Dolgi most). Da bi lahko zaživel koncept B+R bi bilo potrebno
izboljšati predvsem kolesarske pogoje za dostop do središč P+R, hkrati pa vzpostaviti varne in
direktne medkrajevne kolesarske povezave, s katerimi bi lahko okrepili t. i. medkrajevno
dnevno kolesarjenje. Med posameznimi zbirnimi središči P+R pri tej trditvi ni bilo večjih razlik.
Grafikon 47: V. Postaviti bi morali (dodatna) stojala za kolesa in/ali pokrite kolesarnice.
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S šesto trditvijo (11.VI.) se je popolnoma strinjalo 34,2 % vseh vprašanih, 21,9 % vprašanih pa
se je z njo strinjalo. Skupaj pomeni to 56,1 % vprašanih, kar kaže na to, da se večina
obstoječih uporabnikov strinja, da bi v sklopu parkirišč P+R morali postaviti oz. zgraditi
(dodatna) stranišča. Trenutno ima javno stranišče samo P+R Ježica (v sklopu upravljavskega
objekta ob vhodu na parkirišče, ki služi tudi parkirišču za tovorna vozila), medtem ko imajo
druga središča toaletni prostor namenjen samo voznikom avtobusov. S trditvijo in
postavitvijo stranišč se ne strinja 21,4 % vprašanih. Pri tej trditvi je nekoliko izstopal rezultat
v primeru P+R Dolgi most in P+R Barje, kjer se v prvem primeru 70,2 % vprašanih strinja s
postavitvijo oz. izgradnjo stranišča, v drugem primeru pa je takih uporabnikov le 21,1 %
(Grafikon 48).
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Grafikon 48: VI. Postaviti ali zgraditi bi morali (dodatna) stranišča.
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Sedma trditev (11.VII.) se je nanašala na redni fizični nadzor in varovanje parkirišča. S
trditvijo se je strinjalo 42,2 % vseh vprašanih (oceni 4 in 5), 33,3 % vprašanih pa se s trditvijo
ni strinjalo (oceni 1 in 2). Delež neopredeljenih je znašal 24,6 %, kar je glede na to, da gre za
področje varnosti, kjer smo ljudje praviloma bolj občutljivi in dovzetni za mnenje, relativno
visok delež. Skupni rezultat kaže na dokaj veliko razdeljenost mnenja uporabnikov, ali bi
morali uvesti dodatni redni fizični nadzor in poostriti varnost parkirišča ali ne. Ob tem je
potrebno omeniti, da so trenutno parkirišča P+R varovana (samo) z video nadzorom,
nekatera pa imajo še vstopno-izstopne zapornice (P+R Stožice, P+R Studenec, P+R Ježica). Pri
tem rezultatu je izstopalo središče P+R Barje, kjer bi 60,5% uporabnikov poostrilo nadzor in
varnost parkirišča, kar potrjujejo tudi opombe nekaterih anketiranih o občasnih pojavih
vandalizma na parkirišču. V drugo smer izstopa središče P+R Studenec, kjer je takih
uporabnikov 22,7 %, pri čemer je potrebno poudariti, da je to parkirišče pod trgovskih
središčem, vhod pa je zavarovan z dvižnimi garažnimi vrati (Grafikon 49).
Grafikon 49: VII. Vzpostaviti bi morali dodaten redni fizični nadzor in poostriti varovanje parkirišča.
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Tudi pri osmi trditvi (11.VIII.) je bila statistika dokaj izenačena. S trditvijo o razširitvi ponudbe
dodatnih storitev ob parkirišču P+R se je strinjalo 38,2 % vprašanih (oceni 4 in 5), medtem ko
se s trditvijo ni strinjalo 35,9 % vprašanih (oceni 1 in 2), preostali pa so bili nevtralni. To kaže
na to, da ima en del obstoječih uporabnikov središča P+R le kot parkirišča, ob katerih
dodatna ponudba ni potrebna, drugi del uporabnikov pa bi si želel obogatitev s ponudbo
dodatnih storitev (kot npr. okrepčevalnice, pralnica, črpalke, servisa, bankomata, WiFi točke
ipd.). Rezultat me je presenetil, saj sem v tem primeru pričakoval večje strinjanje s
postavljeno trditvijo. Kot kaže, je velik del obstoječih uporabnikov zadovoljen z obstoječih
stanjem in si ne želi sprememb na tem področju (Grafikon 50). Med posameznimi središči je
v rezultatu izstopalo središče P+R Dolgi most, kjer se z uvedbo dodatnih storitev strinja 54,7 %
vprašanih. V obratni smeri odstopata središči P+R Stožice (23,6 % vprašanih) in P+R Studenec
(25 % vprašanih), ki pa sta specifični in že imata drugo (primarno) storitev (športno
rekreacijske površine oz. objekti v prvem primeru in trgovsko dejavnost v drugem primeru).
Grafikon 50: VIII. Razširiti bi morali ponudbo dodatnih storitev (npr. okrepčevalnica, bar, pralnica,
črpalka, avtomobilski servis, kolesarski servis, bankomat, WiFi točka ipd.).
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Zadnja (deveta) trditev (11.IX.) se je nanašala na postavitev dodatne oz. boljše signalizacijo
ob in na parkiriščih P+R (prikazovalniki zasedenosti, prikazovalniki prihodov LPP,
informacijske table LPP ipd.). S trditvijo se je popolnoma strinjalo 25,2 % vseh vprašanih,
20,5 % vprašanih pa se je z njo strinjalo. Skupaj pomeni to 45,2 % vprašanih. S trditvijo se ni
strinjalo 10,5 %, 18,1 % pa se z njo sploh ni strinjalo, skupaj torej 28,6 % (Grafikon 51).
Ponovno me je presenetil manj kot polovični delež uporabnikov, ki se je strinjal s postavitvijo
dodatne oz. boljše signalizacije ob/na parkiriščih P+R. Pri tem je potrebno omeniti, da niti
eno postajališče JPP v sklopu obstoječih P+R parkirišč ni opremljeno s prikazovalnikom
odhodov avtobusov LPP, ki bi sicer lahko bili v nekoliko drugačni obliki nameščeni tudi ob
samem vhodu na parkirišča (npr. čas do naslednjega odhoda LPP: 5 min). Prav tako pa ob
parkiriščih (z izjemo središča P+R Stožice) ni prikazovalnikov zasedenosti parkirnih mest, s
pomočjo katerih bi lahko uporabniki že pred vstopom jasno ugotovili zasedenost. Na vseh
postajališčih LPP so nameščeni plastificirani vozni redi in sheme vseh linij. Pri podrobnejših
rezultatih sta v smer večjega strinjanja z boljšo signalizacijo izstopali parkirišči P+R Ježica
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(53,6 % vprašanih) in P+R Studenec (63,6 % vprašanih), ki sta tudi sicer najslabše označeni
parkirišči P+R v MOL.
Grafikon 51: IX. Postaviti bi morali dodatno oz. boljšo signalizacijo ob/na parkirišču (prikazovalniki
zasedenosti, prikazovalnik prihodov LPP, informacijska tabla LPP ipd.).
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6.3. Seznanjenost anketiranih uporabnikov z načrti MOL in njihovi predlogi novih
lokacij
V tem poglavju sledi predstavitev analiziranih podatkov o seznanjenosti anketiranih
uporabnikov z načrti MOL na področju zbirnih središč P+R in predstavitev njihovih predlogov
novih lokacij (vprašanji 12 in 13). Predstavljeni so le skupni rezultati vseh zbirnih središč P+R,
saj v tem primeru zaradi narave vprašanj notranje razlike med posameznimi središči niso
pomembne.
Z 12. vprašanjem smo ugotavljali, ali bi si obstoječi uporabniki parkirišč P+R v MOL želeli
novih parkirišč tovrstnega tipa. Izkazalo se je, da si dobra polovica uporabnikov novih središč
P+R v MOL ne želi (57 %), kar je po eni strani razumljivo, saj gre za obstoječe uporabnike, ki
novih središč večinoma ne bi uporabljali (kar se za točno izkaže pri naslednjem vprašanju).
Po drugi strani pa je vseeno dokaj visok delež tistih, ki bi si želeli dodatnih parkirišč tipa P+R v
MOL (47 %), kar kaže na splošno podporo središčem P+R s strani obstoječih uporabnikov
(Grafikon 52). Pri tem vprašanju so imeli anketirani hkrati možnost navedbe svojih predlogov
novih lokacij parkirišč P+R. Predloge je podalo 142 anketiranih (33,3 %), največ predlogov pa
se je nanašalo na lokacijo Rudnik (25 predlogov), sledijo Črnuče (22 predlogov), Šiška (18),
Vižmarje (6) in območje BTC (5), ki so med večkrat predlaganimi lokacijami.
Grafikon 52: Želja po novih parkiriščih tipa P+R v MOL (n=448).
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13. vprašanje je imelo namen pridobitve in preverjanja dveh informacij. Prvič nas je zanimalo,
kako dobro so obstoječi uporabniki P+R seznanjeni z načrti novih parkirišč sistema P+R v
MOL. Kot drugo pa nas je zanimalo, koliko obstoječih uporabnikov bo uporabljalo (tudi)
katero od načrtovanih novih parkirišč P+R. Izkazalo se je, da je z načrti MOL o novih
parkiriščih P+R (vsaj delno) seznanjenih približno 53 % anketiranih, 47 % anketiranih pa
predvidenih lokacij novih parkirišč P+R ni poznalo. Od teh, ki so načrte poznali že prej, bi
nove lokacije uporabljalo 43 anketiranih (10 %) (Grafikon 53). Od tistih, ki so za načrte in
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nove lokacije izvedeli ob anketiranju, pa bi bilo potencialnih uporabnikov 66 anketiranih, kar
skupaj pomeni 109 anketiranih oz. približno 24,3 % vseh anketiranih. Tudi pri tem vprašanju
so lahko anketirani navedli, katere od predvidenih novih parkirišč P+R bi uporabljali. Točen
odgovor so posredovali 104 anketirani, največ odgovorov pa se je nanašalo na predvideno
središče P+R Rudnik (37 navedb), P+R Črnuče (28), P+R Pri Gorjancu (19), P+R Stanežiče (15)
in P+R Polje (4). Preostala načrtovana središča P+R so bila navedena manjkrat oz. niso bila
navedena med odgovori.
Grafikon 53: Ali boste uporabljali (tudi) katero od načrtovanih novih parkirišč sistema P+R v MOL?
(n=448)
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Odgovori na 12. in 13. vprašanje kažejo, da je približno polovica sedanjih uporabnikov zbirnih
središč P+R v MOL (vsaj delno) seznanjena z načrti MOL za nadaljnjo širitev mreže sistema
P+R. Hkrati analiza kaže, da bi le manjši delež obstoječih uporabnikov uporabljal katero od
načrtovanih novih parkirišč P+R v MOL. Od tistih, ki bi katero od teh uporabljali, pa so
anketirani največkrat navedli središči P+R Rudnik (predvsem tisti, ki prihajajo iz jugovzhodne,
t. i. dolenjske smeri) in P+R Črnuče (predvsem tisti, ki prihajajo iz severne, t. i. domžalske
smeri). Podobna anketa in analiza bi bila še bolj uporabna na ravni celotne regije LUR (ali
države), saj bi s tem lahko preverili trenutno potencialno povpraševanje za vse predvidene
nove lokacije P+R. V tem primeru pa bi morala biti anketa izvedena drugače in z drugim
namenom, kot je bila ta v sklopu tega magistrskega dela.
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7. PRIMERJAVA SREDIŠČ P+R V MESTNI OBČINI LJUBLJANA
V tem poglavju sem med seboj primerjal vsa obstoječa zbirna središča P+R v MOL, pri čemer
sem vključil naslednje kazalce: povprečno dnevno zasedenost kapacitet posameznega
središča v letu 2016, število vseh parkirnih mest, število potovalnih načinov oz. pestrost
izbire različnih prevoznih sredstev za prestop na JPP, število razpoložljivih linij LPP,
dostopnost lokacije za kolesarje (povezava in prisotnost kolesarske infrastrukture, možnost
za B+R), oddaljenost lokacije od najbližje avtoceste oz. hitre ceste in od središča mesta – za
središče mesta sem vzel lokacijo Prešernov trg, saj gre za eno najbolj dinamičnih in
prepoznavnih točk v središču mesta. Hkrati spada ta lokacija tudi uradno po definiciji iz 3.
člena odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (OPN
MOL ID) v ožje mestno središče (Odlok o občinskem podrobnem načrtu …, 2010, str. 11443).
Poleg tega je gleda na rezultate anketiranja ravno središče mesta oz. četrtna skupnost
Center najpogostejši cilj uporabnikov P+R (Grafikon 27). Za določitev obeh razdalji sem
uporabil spletno stran »Google Zemljevidi«, pri čemer gre za najkrajšo cestno in ne zračno
razdaljo. Naslednji vključeni kazalci se nanašajo na potovalne čase, temeljijo na veljavnih
voznih redih LPP (delavniki, stanje v septembru 2017), vrednosti pa so povsod preračunane
na povprečen čas oz. aritmetično sredino. Pri tem sem zaradi večje preglednosti in lažje
primerjave upošteval le vozni red najbolj frekventne proge na posamezni lokaciji, kot ciljno
lokacijo sem pri vseh progah upošteval postajališče Bavarski dvor v središču mesta, ker tam
ustavljajo vse analizirane linije LPP. Hkrati je to glede na analizo podatkov o validacijah
Urbane (poglavje 5.6.2, str. 111) 2. najpogostejše postajališče izstopa uporabnikov P+R (za
bližnjim postajališčem Pošta, kjer pa ne ustavljajo vse analizirane linije). Izbrani kazalci so
naslednji: potovalni čas z LPP do središča mesta, frekvenca LPP, frekvenca LPP (v času
jutranje in popoldanske konice) in celoten potovalni čas uporabnika do središča mesta
(seštevek časa polovične povprečne frekvence in povprečnega potovalnega časa z LPP do
središča mesta). Celotnega potovalnega časa nisem razdelil posebej na potovanje v času
konice in izven le-te, saj sem presodil, da bo povprečen potovalni čas z upoštevanjem
celodnevne povprečne frekvence in povprečnega (predvidenega) potovalnega časa dovolj
dober kazalec primerjave. V času jutranje in popoldanske frekvence je sicer frekvenca voženj
LPP pogostejša, a je po drugi strani daljši povprečen potovalni čas LPP, tako da se razlike v
veliki meri izenačijo. Dodatno sem v primerjavo vključil tudi kazalce, ki kažejo na udobje
uporabnikov, in sicer osnovno opremljenost posamezne lokacije (urbanomat, klop,
nadstrešek, koš za smeti, svetlobna razsvetljava), razpoložljivost informacij za uporabnike
(vozni red LPP, zemljevid linij LPP, prikazovalnik odhodov/prihodov, prikazovalnik
zasedenosti parkirnih mest), morebitno dodatno opremljenost in ponudbo (časopisni kiosk,
sanitarije, trgovina, pralnica, servis, polnilnica za CNG, možnost polnjenja električnih vozil
ipd.) ter ozelenitev posamezne lokacije. Rezultate primerjave teh kazalcev med posameznimi
ljubljanskimi zbirnimi središči P+R sem zbral v spodnji preglednici (Preglednica 15).
Načrtovanih zbirnih središč P+R v MOL nisem vključil.
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Preglednica 15: Primerjava obstoječih zbirnih središč P+R po izbranih kazalcih, Ljubljana, 2017.
P+R
Dolgi most
Barje
Stožice
Ježica
Studenec
Kazalec
povprečna
dnevna
88,4 %
38,0 %
8,7 %
66,25 %
12,8 %
zasedenost
(2016)
št. vseh
parkirnih
371
347
1220
80
187
mest
št. potovalnih
2
2
2
1
1
načinov
število prog
5
1
3
1
3
LPP v bližini
dostopnost
kolesarska
kolesarska
kolesarska
kolesarska
za kolesarje
steza,
steza,
steza,
ni kolesarske
steza, nekaj
(možnost
kolesarska
kolesarska
kolesarska
steze, ni stojal
stojal pred
B+R)
stojala
stojala
stojala
trgovino
razdalja do
4,3 km
3,0 km
4,4 km
5,9 km
5,1 km
središča
razdalja do
3,8 km do A2
najbližje AC
0,3 km
0,25 km
0,25 km
0,8 km
2,1 km do H3
oz. HC
potovalni čas
16 min
12 min
10 min
16 min
22 min
z LPP do
(12 postajališč) (9 postajališč)
(7 postajališč)
(10 postajališč) (13 postajališč)
središča
frekvenca
10 min
17 min
14 min
20 min
14 min
LPP
frekvenca
8 min
12 min
10 min
14 min
10 min
LPP (v konici)
celoten
potovalni čas 20,5 min
19,25 min
16 min
24,5 min
28 min
do središča
nadstrešnica,
nadstrešnica,
nadstrešnica,
nadstrešnica,
klop,
klop,
klop,
klop,
osnovna
urbanomat,
urbanomat,
urbanomat,
urbanomat,
urbanomat,
oprema
osvetlitev
koš za smeti,
koš za smeti,
koš za smeti,
koš za smeti,
osvetlitev
osvetlitev
osvetlitev
osvetlitev
vozni red,
zemljevid linij
informacije
vozni red,
vozni red,
vozni red,
vozni red,
LPP,
za
zemljevid linij
zemljevid linij
zemljevid linij
zemljevid linij
prikazovalnik
uporabnike
LPP
LPP
LPP
LPP
zasedenosti
parkirnih mest
kioska,
športni objekti,
trgovina,
polnilnice za
kioska,
trgovina,
dodatna
garaža,
električna
polnilnici za
garaža,
toaletni
oprema in
polnilnica za
vozila,
električna
polnilnica za
prostor
ponudba
električna
polnilnica za
vozila.
električna
vozila
CNG
vozila
ozelenitev
da
da
ne
ne
ne

Viri podatkov: Javne parkirne površine za osebna vozila, 2017; Google Zemljevidi ..., 2017;
Vozni redi LPP ..., 2017; Pungerčar, D., 2017a.
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Po primerjavi vseh obstoječih zbirnih središč P+R v MOL lahko ugotovimo naslednje: v
preteklem koledarskem letu (2016) je bilo splošna stopnja zasedenosti vseh zbirnih središč
P+R 42,83 %, kar pomeni, da so bila središča P+R povprečno manj kot polovično zasedena.
Najbolj uspešno oz. zasedeno parkirišče P+R je bilo P+R Dolgi most z 88,4 % dnevno
zasedenostjo, sledijo P+R Ježica (66,25 %), P+R Barje (38 %), P+R Studenec (12,8 %) in P+R
Stožice (8,7 %) kot najslabše obiskano P+R središče v MOL. Pri tem je potrebno poudariti, da
so P+R Stožice tudi daleč največje parkirišče P+R v MOL z več kot polovico vseh razpoložljivih
parkirnih mest P+R znotraj MOL. Tri zbirna središča P+R ponujajo poleg prestopa na MPP
tudi prestop na javno kolo znotraj sistema BicikeLJ, s čimer je uporabnikom v teh središčih
(neuradno) na voljo t. i. koncept P+B (ang. Park and Bike). Dve zbirni središči P+R sta
povezani z le eno linijo JPP, preostala tri središča pa vsaj s tremi ali več progami JPP (bodisi z
progami mestnega bodisi s progami medkrajevnega potniškega prometa v primeru P+R Dolgi
most). Najbližje mestnemu središču se nahaja P+R Barje (3,0 km), najdlje pa je P+R Ježica (5,9
km), ki je hkrati tudi najdlje od najbližje avtoceste oz. hitre ceste. Kljub temu je to po kazalcu
zasedenosti 2. najuspešnejše središče P+R v MOL, pri čemer pa je pomembno dejstvo, da gre
tudi za najmanjše središče P+R. To središče edino ni prijazno do kolesarskih uporabnikov in
možnosti B+R (ang. Bike and Ride), saj do središča ne vodi nobena kolesarska steza, prav tako
pa na lokaciji ni nobenega kolesarskega stojala.
Zanimiva je primerjava izbranih kazalcev dostopnosti posamezne lokacije z JPP in podatki o
povprečnem potovalnem času. Ugotovimo lahko, da je glede na povprečne podatke iz
veljavnih voznih redov LPP časovno najbližje mestnemu središču lokacija P+R Stožice
(povprečen potovalni čas uporabnika od postajališča P+R Nove Stožice do središča mesta oz.
postajališča Bavarski dvor znaša približno 16 minut, upoštevaje čas polovične povprečne
frekvence linije št. 20). Prednost te lokacije je v tem, da jo do središča mesta loči le 7
postajališč LPP. A je potrebno poudariti, da to postajališče ni v neposredni bližini parkirišča
P+R, kot je to pri večini preostalih središčih P+R, temveč je potrebno temu času dodati še
vsaj 5 minut pešačenja uporabnika, kar to prednost v primerjavi z ostalimi lokacijami izniči.
Nekoliko bližje parkiriščem je postajališče linij št. 13 in št. 18, a ima proga št. 13 slabo
frekvenco (30 minut izven prometne konice in 20 minut v času konice) in s tem daljši
povprečni potovalni čas, proga št. 18 s še nižjo frekvenco (40 minut izven prometne konice in
18 minut v jutranji prometni konici) pa ne pelje direktno v središče mesta. Glede na
povprečni potovalni čas do središča mesta je na 2. mestu lokacija P+R Barje, ki ima sicer linijo
s slabšo povprečno frekvenco (14,5 min), je pa zato ta lokacija najbližje središču mesta in je
povprečni potovalni čas avtobusa (št. 9) razmeroma kratek (9 postajališč oz. povprečno 12
minut vožnje). Nekoliko daljši je povprečni potovalni čas uporabnikov P+R Dolgi most, ki je s
središčem mesta povezano z najbolj frekventno linijo LPP (št. 6, 9 min), ki pa ima do središča
mesta nekoliko več postajališč (12 postajališč oz. povprečno 16 minut vožnje) kot predhodni
analizirani liniji. Časovno sta nekoliko bolj oddaljeni središči P+R Ježica in P+R Studenec. V
prvem primeru zaradi nižje frekvence linije št. 11 (17 min), v drugem primeru pa večjega
števila vmesnih postajališč do središča mesta (13 postajališč oz. povprečno 22 minut vožnje).
V splošnem pa lahko zaključimo, da povprečni potovalni čas uporabnikov P+R z JPP ne traja
več kot 25 oz. 30 minut, kar se sklada tudi z rezultati anketiranja in podatkom o povprečnem
času potovanja (Grafikon 42). Primerjava kazalnikov udobja potnikov pokaže, da so vsa
zbirna središča P+R podobno osnovno opremljena (nadstrešnica, klop, urbanomat, koš za
smeti, osvetlitev, vozni red, zemljevid LPP). V negativno smer izstopa P+R Ježica, kjer
manjkajo nadstrešnica, klop in koš za smeti, v pozitivno smer pa izstopata P+R Dolgi most in
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P+R Barje, ki ponujata še kiosk za prodajo časopisov, pijač in prigrizkov ter polnilnico za vozila
na pogon CNG (stisnjen zemeljski plin) (P+R Dolgi most).
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7.1. Splošne smernice in predlogi izboljšav obstoječih in bodočih zbirnih središč P+R
V tem podpoglavju sledi navedba splošnih smernic in predlogov izboljšav obstoječih in
bodočih intermodalnih zbirnih središč P+R v Mestni občini Ljubljana. Le-ti so podani glede na
rezultate anketiranja uporabnikov sistema P+R v MOL (gl. 6. poglavje) in glede na tuje
izkušnje in priporočila ter raziskovalna dognanja v teoretičnem delu naloge.
Izkušnje iz tujine kažejo, da so najbolj uspešna tista prestopna središča, ki so povezana z
dobro delujočih javnim tirnim potniškim prevozom, kot dopolnitev pa je zraven še avtobusni
potniški prevoz (ni pa nujno). Tirni oz. železniški potniški promet je namreč v večjih mestih
najhitrejša in najbolj zmogljiva oblika prometa, s tem pa za uporabnike tudi najbolj uporabna
in privlačna. V Ljubljani ni podzemne železnice in/ali tramvaja, prav tako je slabo razvita
(mestna) železnica, zato praktično celoten sistem JPP (in hkrati P+R sistem) temelji na
avtobusnem prevozu, ki v izhodišču ni tako zmogljiv in konkurenčen ter s tem privlačen za
uporabnike kot železniški prevoz. Na tem področju se sicer že dolgo obetajo spremembe in
vlaganja v železniško infrastrukturo tudi na območju MOL (vključno z novim železniškim
postajališčem ob središču P+R Dolgi most), a do realizacije načrtov in posodobitve še ni prišlo.
Še vedno ostaja problem neintegracija železniškega in avtobusnega javnega prevoza v regiji
in državi. Ni enotne vozovnice za javni prevoz vseh potnikov, prav tako pa niso integrirani
vozni redi, kar je poleg ustrezne infrastrukture osnova za uspešno delovanje vseh zbirnih
prestopnih točk. Moj prvi in glavni splošni (dolgoročni) predlog se zato nanaša na
vzpostavitev mestne železnice (po vzoru S-Bahn sistemov v nemških mestih), ki bi bila
povezana s sistemom zbirnih središč P+R v MOL. Konkretno vidim to povezavo v ureditvi
novih železniških postajališč na območju vseh obstoječih in načrtovanih središč P+R (kjer se
središča nahajajo v bližini obstoječih tirov) in izgradnjo dodatnega tira (mestne) železnice ob
vseh obstoječih tirih, ki bi se lahko končal pri teh novih postajališčih v sklopu P+R središč. S
tem bi se potovalni časi vseh obstoječih (in bodočih) uporabnikov P+R precej izboljšali, hkrati
pa bi dodaten tir omogočil razvoj in vzpostavitev ločene (hitre) mestne železnice, ki bi služila
celotnemu mestu. Glede na zvezdasto zasnovo mesta in koncentracijo prebivalstva ob
železniških tirih ima tovrsten sistem JPP v Ljubljani po mojem mnenju velik neizkoriščen
potencial. Obenem zagovarjam idejo, da se tudi vsa druga središča P+R po Sloveniji poveže z
železnico (kjer je to tehnično možno) ter da se nova središča P+R raje kot ob avtobusnih
linijah načrtujejo ob obstoječi železniški infrastrukturi.
Drugi splošni predlog se nanaša na izboljšanje kolesarske dostopnosti vseh obstoječih in
bodočih lokacij P+R v obeh smereh (tako proti, predvsem pa izven središča mesta), saj bi s
tem lahko vzpostavili nov podtip prestopnih središč oz. t. i. sistem B+R (ang. bike and ride), ki
je za razliko od sistema P+R v celoti trajnosten. S tem bi središča P+R (posledično pa tudi JPP)
postala bolj dostopna in privlačna okoliškim stanovalcem, z izboljšanjem medkrajevnih
kolesarskih poti v Ljubljano pa bi lahko za uporabo kolesa kot dnevnega prevoznega sredstva
prepričali tudi del dnevnih migrantov iz sosednjih občin. Ti bi prvi del poti lahko opravili s
kolesom, v središčih B+R pa bi prestopili na (hiter) javni prevoz in si s tem nekoliko skrajšali
svoj potovalni čas ter se izognili kolesarski vožnji proti središču mesta (v kolikor zaradi
različnih razlogov ne bi želeli kolesariti celotno pot). Tovrstna uporaba bi lahko bila za razliko
od osnovnega sistema P+R tudi dodatno (finančno) stimulirana (npr. z brezplačno ali še nižjo
ceno uporabe JPP). Za dobrodošlo dopolnitev obstoječih lokacij sistema P+R so se izkazala
postajališča priljubljenega kolesarskega sistema BicikeLJ, ki so trenutno na voljo
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uporabnikom (P+R Dolgi most, P+R Barje in P+R Stožice). Predlagal bi, da se tovrstna
postajališča uvede tudi na vseh preostalih obstoječih in načrtovanih središčih P+R, saj
predstavljajo dopolnilo in obogatitev sistema P+R, ki uporabnikom ponujajo dodatno izbiro
in s tem povečujejo intermodalnost (P+B koncept). Poleg tega so praktično vsa obstoječa in
načrtovana zbirna središča P+R v MOL znotraj 30-minutne časovne oddaljenosti kolesarja od
središča mesta ob predpostavljeni povprečni hitrosti vožnje 15 km/h (Jamnik, 2014, str. 48–
49).
Tretji splošni predlog se nanaša na opremljenost in oblikovanje obstoječih in načrtovanih
zbirnih središč P+R. Trenutno razen nadstrešnic LPP ni enotnega izgleda in oblikovanja teh
središč. Oprema je zelo osnovna, pomanjkljivosti pa opažam predvsem na področju
signalizacije in informiranja uporabnikov. Na nobenem obstoječem P+R središču ni
prikazovalnika odhodov avtobusov LPP, prav tako ni informativnih tabel o zasedenosti
parkirišč ali z njimi povezanih senzorjev zasedenosti (izjema je središče P+R Stožice, kjer je
taka informativna tabla ob uvozu s Štajerske ceste), kar bi morali uvrstiti v nabor osnovne
opreme. Tudi dodatna oprema obstoječih zbirnih središč je precej okrnjena. Manjkajo na
primer posebna parkirna mesta za kratkočasno ustavljanje, namenjena oddaji in pobiranju
potnikov (ang. drop off space). S temi parkirnimi mesti se spodbuja sopotništvo. V sklopu
obstoječih zbirnih središč (z izjemo P+R Ježica) ni stranišč, tušev (za kolesarje) ali previjalnic,
ki jih najdemo ponekod v tujini. Manjkajo zaklenjene kolesarnice ali omarice za kolesa, prav
tako bi bilo lahko bolje poskrbljeno za invalide in slepe ter slabovidne osebe.
Četrti splošni predlog se nanaša na dodatne storitve in možnosti dodatne izrabe prostora. Z
dodatnimi funkcijami središča P+R se poveča stopnja uporabnosti lokacije, hkrati pa se lahko
zmanjša tudi potreba po številu parkirnih mest v določenem kraju. Z dodatnimi dejavnostmi
in storitvami, kot so na primer trgovina, restavracija, avtopralnica, vulkanizer, pasji park ipd.,
se lokacija funkcijsko obogati, hkrati pa se izboljša zasedenost parkirišč preko celotnega
dneva, kar pozitivno vpliva tako na vključenost lokacije v naselje kot na zmanjšanje
negativnega vpliva lokacije na okolje. Z določenimi prilagoditvami je možno parkirišča
načrtovati tako, da se v določenem časovnem obdobju uporabljajo kot prireditveni prostor
različnih športnih in drugih srečanj (gasilske veselice, sejmi, nedeljska tržnica ipd.), kot
parkirišča za turistične avtobuse ob koncih tedna ali zvečer, kot zbirna mesta za izlete ob
koncih tedna itd. (Žaucer in sod., 2014). S tega vidika je pozitivna dodatna izraba prostora v
primeru središč P+R Stožice (športno-rekreacijski center) in P+R Studenec (trgovina), kar pa
bi lahko v obeh primerih še bolje izkoristili kot trenutno.
Zadnji splošni predlog se nanaša na uvedbo možnosti terminskih plačil uporabe storitev P+R.
To možnost so ocenjevali tudi anketirani uporabniki v sklopu empiričnega dela (Grafikon 39,
str. 149), pri čemer se je 50,2 % vseh vprašanih strinjalo, da si želijo uvedbo te možnosti
plačila. Sam menim, da bi uvedba sorazmerno ugodne mesečne, polletne ali letne dovolilnice
za uporabo storitve P+R povečala število uporabnikov središč P+R. Hkrati bi se še povečalo
število rednih, »zvestih«, uporabnikov, katerim bi se poenostavil postopek plačila in uporabe,
saj jim ne bi bilo več potrebno vsakodnevno uporabljati urbanomata in plačevati ter
nameščati parkirnega listka. Upravitelji pa bi morali biti previdni pri določanju cen, saj bi
morala uporaba storitve P+R ostati cenejša od vožnje v središče mesta, hkrati pa še vseeno
dražja od uporabe javnega prevoza za celotno pot potovanja uporabnika.
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7.2. Predlogi izboljšav za posamezna obstoječa zbirna središča P+R v MOL
V tem podpoglavju bom na kratko strnil in navedel glavne predloge izboljšav posameznih
obstoječih zbirnih središč P+R v MOL.
V primeru središča P+R Dolgi most predlagam naslednje:
• čim prejšnjo realizacijo projekta izgradnje dodatnega železniškega postajališča v
neposredni bližini lokacije ob predpostavki, da se ustrezno integrirajo železniški javni
promet, mestni javni promet in sistem P+R;
• postavitev prikazovalnika odhodov/prihodov mestnih in primestnih avtobusov LPP (v
prihodnje pa tudi vlakov);
• postavitev prikazovalnika zasedenosti parkirnih mest ob avtocestnem izvozu in ob
samem vhodu na parkirišče;
• ureditev posebnih parkirnih mest za kratkočasno ustavljanje, namenjenih oddaji in
pobiranju potnikov (ang. drop off);
• postavitev dodatne kolesarnice za zaklepanje koles in pilotna postavitev nove
signalizacije in informacijskih tabel za sistem B+R (ang. Bike and ride), saj ga večina še
ne pozna;
• izgradnja nadstreška s hkratnim povečanjem števila parkirnih mest na vrhu tega
nadstreška (podatki o uporabi kažejo, da bo središče kmalu doseglo maksimalno
kapaciteto, prav tako pa je bila za povečanje števila parkirnih mest največkrat
izražena želja obstoječih uporabnikov pri 7. anketnem vprašanju, Grafikon 35).
V primeru središča P+R Barje predlagam naslednje:
• postavitev prikazovalnika odhodov/prihodov mestnih avtobusov;
• postavitev prikazovalnika zasedenosti parkirnih mest ob avtocestnem izvozu in ob
samem vhodu na parkirišče;
• ureditev posebnih parkirnih mest za kratkočasno ustavljanje, namenjenih oddaji in
pobiranju potnikov (ang. drop off);
• vzpostavitev nove bolj direktne in bolj frekventne avtobusne povezave s središčem
mesta.
V primeru središča P+R Stožice predlagam naslednje:
• povečanje frekvence obstoječih avtobusnih povezav LPP št. 13 in št. 18 na največ 20
minut, v času konic pa na največ 15 minut;
• prestavitev končnega avtobusnega postajališča v bližini Tomačevskega rondoja v
notranjost parkirne hiše Stožice, bližje uporabnikom in parkirnim mestom;
• postavitev dodatnih urbanomatov v notranjosti garažne hiše (obvezna namestitev
vsaj enega urbanomata v bližino izhoda na Vojkovo cesto, kjer poteka proga LPP št.
20)
• urediti boljšo signalizacijo parkirišča P+R (in lokacij urbanomatov) tako zunaj kot
znotraj parkirne hiše (manjkajo stenske in talne označbe za uporabnike P+R);
• postavitev prikazovalnika odhodov/prihodov mestnih avtobusov v bližino končnega
postajališča;
• izgradnja varovane kolesarnice, ki bi služila tudi obiskovalcem športnih in kulturnih
prireditev na območju ŠRC Stožice;
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•

dodatna promocija središča P+R Stožice z velikim številom vedno prostih parkirnih
mest in kratkim potovalnim časom do središča mesta.

V primeru središča P+R Ježica predlagam naslednje:
• postavitev nadstrešnice s klopjo in košem za smeti;
• postavitev dodatnega urbanomata v bližini postajališča (sedaj je eden, povsem na
drugi strani parkirišča);
• izboljšanje frekvence obstoječe linije št. 11 za 5 minut;
• postavitev prikazovalnika odhodov/prihodov mestnih avtobusov;
• postavitev prikazovalnika zasedenosti parkirnih mest ob samem vhodu na parkirišče;
• postavitev kolesarskih stojal in izgradnja kolesarske steze oz. pasu do same lokacije;
• v primeru dolgoročnosti lokacije razmisliti o izgradnji železniškega postajališča, saj se
železnica nahaja v neposredni bližini lokacije.
V primeru središča P+R Studenec predlagam naslednje:
• urediti boljšo signalizacijo parkirišča P+R predvsem zunaj parkirne hiše (namestitev
večjih informativnih tabel ob Zaloški in Chengdujski cesti);
• prestavitev končnega postajališča P+R Fužine bližje parkirni hiši in trgovini ali ureditev
novega postajališča linij št. 20 in 22 v neposredni bližini;
• uvedba nove, hitrejše avtobusne povezave s središčem mesta (proga, ki se ne bi
ustavljala na vseh obstoječih postajališčih);
• postavitev prikazovalnika odhodov/prihodov mestnih avtobusov na obstoječih
postajališčih;
• postavitev prikazovalnika zasedenosti parkirnih mest ob avtocestnem izvozu in ob
samem vhodu na parkirišče.
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8. SKLEP
V tem poglavju bom strnil in predstavil ključne ugotovitve magistrskega dela, hkrati pa se
bom opredelil do namena, ciljev in hipotez, navedenih v uvodnem poglavju s teoretičnimi in
metodološkimi izhodišči.
Na podlagi te raziskave, ugotovitev in opazovanj lahko izpostavimo Mestno občino Ljubljana
kot eno od bolj (če ne najbolj) aktivnih in naprednih na področju trajnostne mobilnosti v
Sloveniji. V določenih primerih (kot je npr. uvedba skupnega prometnega prostora na
osrednjem delu Slovenske ceste) je MOL prehitela državo, ki v sklopu svoje zakonodaje
takšne ureditve še vedno ne pozna. Kot največje pretekle dosežke MOL na področju
trajnostne mobilnosti bi sam izpostavil naslednje projekte: zaprtje strogega mestnega
središča za promet in uvedba območij za pešce (in kolesarje), uvedba in postopna širitev
sistema izposoje koles BicikeLJ, uvedba enotne plačilne mestne kartice Urbana, izdelava
pomembnih občinskih dokumentov na prometnem področju (Prometna politika MOL,
Celostna prometna strategija MOL, Trajnostna urbana strategija MOL itd.), uvedba rumenih
pasov za mestne avtobuse na delih treh mestnih vpadnic (Celovške ceste, Dunajske ceste in
Barjanske ceste), uvedba nekaterih novih in podaljšanje obstoječih avtobusnih linij v
nekatere sosednje občine LUR regije, ukinitev brezplačnih parkirnih površin v središču mesta
in uvedba con plačljivega parkiranja izven središča mesta ter vsi izpeljani projekti in dogodki,
namenjeni informiranju ter ozaveščanju javnosti o pomenu trajnostne mobilnosti. Na drugi
strani pa se najdejo znotraj MOL tudi primeri slabe prakse na področju trajnostne mobilnosti,
kot so npr. številna začasna parkirišča na nepozidanih stavbnih zemljiščih (tudi znotraj ali ob
samem robu mestnega središča), ukinitev potniškega vlaka in odstranitev železniških tirov na
območju nakupovalnega središča BTC, tehnično slabo izvedene nove kolesarske steze in
pasovi ter načrtovana projekta izgradnje garažne hiše pod tržnico (v pristojnosti MOL) in
širitev ljubljanske obvoznice (v pristojnosti DARS-a).
Namen magistrskega dela je bil dosežen, saj smo podrobneje preučili stanje na področju
zbirnih središč P+R (»parkiraj in se pelji«) in se seznanili ter opredelili do njihove vloge pri
trajnostni mobilnosti v Mestni občini Ljubljana. Pri tem se je izkazalo, da so zbirna središča
P+R le eden od stranskih ukrepov trajnostne mobilnosti, ki kvantitativno ni tako pomemben.
Znotraj MOL trenutno deluje 5 zbirnih središč P+R, pri čemer skupni letni podatki o uporabi
kažejo, da število uporabnikov na vseh lokacijah P+R v MOL vsa leta od uvedbe središč
narašča (z izjemo let 2004 in 2012, ko je skupno število ostalo na približno enaki ravno kot
leto prej). A če pogledamo na to celostno (v odnosu do skupnega števila vseh parkiranih vozil,
vključno z območji omejenega parkiranja na ulicah), na vseh parkiriščih pod okriljem JP LPT,
lahko ugotovimo, da je v letu 2016 delež vozil, parkiranih v zbirnih središčih P+R, v MOL
predstavljal le približno 1,8 % vseh zabeleženih parkiranj v MOL (skupaj 162.298 vozil). Pri
tem niso upoštevana še številna privatna parkirišča in parkirišča v upravljanju zasebnih družb
znotraj MOL. To kaže na trenutno majhno vlogo in zelo nizek delež prestreženih vozil s
središči P+R. Tudi v primeru upoštevanja načrtovane širitve sistema P+R na območju MOL in
povečanja skupne kapacitete teh središč za približno polovico (glede na aktualne načrte in
študijo omenjeno v tem delu) bi lahko le-ta ob polni zasedenosti vseh parkirnih mest
prestregla največ 4200 vozil dnevno na območju MOL. To potrjuje ugotovitev, da zbirna
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središča P+R niso tako pomemben trajnostni prometni ukrep, kot bi glede na zastopanost in
pojavljanje v medijih ter njihovo vlogo v strateških občinskih dokumentih lahko pričakovali.
Pred začetkom dela smo si zadali tri cilje in štiri hipoteze. Ugotavljam, da smo skozi
kabinetno in terensko delo vse cilje tudi dosegli, medtem ko smo dve hipotezi potrdili, dve
pa ovrgli. V nadaljevanju poglavja sledi predstavitev ključnih ugotovitev in preveritev hipotez
magistrskega dela.
Ugotovili smo, da sta glavna razloga (redne) uporabe zbirnih središč P+R v Mestni občini
Ljubljana nizka cena parkiranja in restriktivna parkirna politika mesta, s čimer smo potrdili 1.
hipotezo magistrskega dela. Prav tako smo v celoti potrdili 2. hipotezo magistrskega dela, ki
se je nanašala na povprečen profil uporabnika ljubljanskega sistema P+R. Večina obstoječih
uporabnikov P+R v MOL je rednih oz. vsakodnevnih uporabnikov, je zaposlenih, prihaja iz
drugih slovenskih občin in uporablja eno izbrano parkirišče P+R v MOL. Zmotno pa smo
predvidevali, da je uspeh posameznega zbirnega središča odvisen predvsem od bližine
priključka avtoceste in kakovosti nadaljnjih povezav javnega potniškega prometa (3.
hipoteza). To sta sicer za uporabnike pomembna dejavnika, a izkazalo se je, da na izbiro
določenega središča P+R v MOL veliko bolj vplivata sama lokacija in lega P+R središča tako v
odnosu do izvora potovanja (doma) kot v odnosu do cilja potovanja (službe, šole ipd.). V
celoti smo ovrgli hipotezo o zadovoljstvu uporabnikov, ki so v veliki večini zadovoljni z vsemi
obstoječimi središči P+R in ne le z najbolj uspešnim središčem P+R Dolgi most, kot smo
predpostavljali s 4. hipotezo. Skozi rezultate in opažanja smo ugotovili, da so (deloma)
neuspešna vsa tista središča P+R, ki so preveč oddaljena od postajališč javnega potniškega
prometa (primer P+R Studenec, P+R Stožice in P+R Domžale), poleg tega pa so zaenkrat
neuspešna tudi parkirišča P+R, ki so bila vzpostavljena znotraj parkirnih oz. garažnih hiš. Pri
primerjavi obstoječih zbirnih središč P+R v MOL se je izkazalo, da je bila splošna stopnja
zasedenosti vseh zbirnih središč P+R v MOL v letu 2016 (le) približno 43 %. Najbolj zasedeno
(uspešno) je bilo zbirno središče P+R Dolgi most z 88,4 % dnevno zasedenostjo, sledila so
središča P+R Ježica (66,25 %), P+R Barje (38 %), P+R Studenec (12,8 %) in P+R Stožice (8,7 %)
kot najslabše obiskano, a po drugi strani tudi največje P+R središče v MOL. Splošen trend
zadnjih let, kot že prej omenjeno, kaže naraščanje zasedenosti vseh zbirnih središč P+R v
MOL. Od leta 2012 do leta 2016 se je obseg parkiranih vozil na parkiriščih P+R povečal za
približno 91 %, pri čemer se je skupno število parkirnih mest povečalo za 45,5 % (iz 1517
parkirnih mest v letu 2012, do 2205 parkirnih mest v letu 2016). Rezultati anketiranja in
podatki o predvidenih potovalnih časov avtobusov LPP so pokazali, da povprečni potovalni
čas uporabnikov P+R z JPP ne traja več kot 25 oz. 30 minut. Primerjava kazalnikov udobja
potnikov pa je pokazala, da so vsa zbirna središča P+R podobno osnovno opremljena
(nadstrešnica, klop, urbanomat, koš za smeti, osvetlitev, vozni red, zemljevid linij LPP). V
negativno smer je pri tej primerjavi izstopalo središče P+R Ježica, ki je zelo slabo opremljeno
in označeno ter se je skupaj s središčema P+R Studenec in P+R Stožice tudi sicer izkazalo za
izboljšav najbolj potrebno zbirno središče P+R v MOL.
V namen izboljšanja stanja na področju obstoječih in bodočih zbirnih središč P+R so v
zaključku naloge podane smernice in predlogi izboljšav tako na splošno kot specifično za vsa
posamezna obstoječa zbirna središča P+R v Mestni občini Ljubljana, kar je bil tudi zadnji cilj
tega magistrskega dela.
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9. POVZETEK
Glede na raziskano in prebrano je trajnostna mobilnost danes v Sloveniji pomemben in
sestavni del prometnih politik na državni, z aktualnim sprejemanjem celostnih prometnih
strategij pa vedno bolj tudi na lokalni ravni. V teoriji imamo in dobivamo podlago ter vse
pogoje (tudi finančne) za uspešno in konkretno implementacijo trajnostne mobilnosti tudi v
prakso. Sloveniji je npr. v novi evropski finančni perspektivni za področje prometa in
prometne infrastrukture na razpolago približno 310 milijonov EUR, od tega 47 milijonov EUR
konkretno za vzpodbujanje trajnostne mobilnosti. Veseli me, da se je država dokončno
odločila in začela z modernizacijo in posodobitvijo državnega železniškega omrežja, ki bi
moral po zgledu iz tujine (npr. nemško govorečih držav Srednje Evrope) tudi v Sloveniji
predstavljati hrbtenico javnega potniškega prometa. Nekaj primerov dobre prakse na
področju trajnostne mobilnosti sem navedel in opisal tudi v tem magistrskemu delu, zdi pa
se mi, da bi bilo tovrstnih projektov lahko še bistveno več oziroma bi se vse lahko odvijalo
hitreje na državni in tudi na lokalni ravni.
Kljub vsem prizadevanjem po dokončnem obratu k trajnostni mobilnosti tako na področju
zakonodaje kot v miselnosti in praksi se pojavljajo tudi primeri slabe prakse in novi aktualni
projekti, ki so povsem v nasprotju z veljavnimi prometnimi strategijami. Kot primer sem v
drugem poglavju tega dela že navedel projekt izgradnje štiripasovnice na Lavrici v občini
Škofljica. Temu projektu bi lahko dodali tudi projekta izgradnje tretje (avtocestne) razvojne
osi in druge cevi karavanškega predora, načrt širitve ljubljanskega avtocestnega obroča,
načrt širitve dela Dunajske ceste, vzpostavljanje začasnih makadamskih parkirišč v središču
Ljubljane ipd. Zaradi takih in podobnih projektov, ki izhajajo še iz prejšnjih netrajnostnih
prometnih politik in temeljijo na stari, preživeti prometni paradigmi, je potrebno še naprej in
vsakič znova glasno poudarjati pomen trajnostnega razvoja in trajnostne mobilnosti, dokler
le-ta ne bo povsem integriran del našega načrtovanja, razmišljanja, predvsem pa ravnanja.
Skozi raziskovanje in rezultate dela se je izkazalo, da so intermodalna zbirna središča P+R
sicer eden od ukrepov trajnostne mobilnosti, vendar pa pri tem ne gre za tako pomemben
ukrep kot namiguje naslov dela, obenem pa gre bolj za prehoden ukrep na poti do trajnostno
mobilne družbe. Tovrstna središča namreč delno pripomorejo k večji uporabi javnega
potniškega prometa in k zmanjšanju obsega osebnega motornega prometa ter z njim
povezanih problemov v mestnih središčih, torej tam, kjer so ti problemi najbolj izraženi. Po
drugi strani pa lahko zaradi omejenih kapacitet prestrežejo le zelo majhen delež dnevnih
migrantov, ki se vsakodnevno z osebnimi avtomobili pripeljejo v mesto in katerim so
tovrstna središča v osnovi tudi namenjena. Hkrati obstaja še nevarnost, da začnejo ob
neuravnoteženi cenovni politiki in preveliki stimulaciji tovrstna središča uporabljati tudi tisti,
ki so prej za celotno pot uporabljali le javni prevoz. Za prehoden ukrep pa gre zato, ker so ta
središča tesno povezana in na nek način odvisna od osebnega motornega prometa, ki bi ga
sicer v popolnoma trajnostni prometni politiki in družbi radi ustavili že na njegovem izvoru in
ne (šele) na obrobju mestnih središč. Ta dolgoročni cilj bo zavoljo značilne razpršene
poselitve in visoke stopnje motorizacije Slovenije težko kadarkoli v popolnosti uresničljiv. Bo
pa, glede na sedanje stanje, vsako približanje temu cilju velik uspeh in spodbuda za prihodnje
rodove.
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10.

SUMMARY

According to the research and literature, sustainable mobility in Slovenia today is an
important and component part of transport politics at the state, with active overall transport
strategies also at the local level. We get the basis in theory and all conditions (financial as
well) for successful and actual implementation of sustainable mobility also in practice. There
are 310 million EUR available for the area of transport and transport infrastructure in the
new European financial perspective for Slovenia (47 million concretely for promotion of
sustainable mobility). I am glad that the state has finally decided and started with
modernization and updating of the state's railway system, which should (according to the
role models abroad, e.g. German speaking states of Central Europe) present the spine of
public passenger traffic in Slovenia. I have presented and described some examples of good
practice at the area of sustainable mobility in the master's thesis. However, I think there
should be more such projects and faster implementation of them at the state as well as the
local level.
Even though the attempts for final turn to sustainable mobility at the legislative, mentality,
and practice level are in enforcement, examples of bad practice and new actual projects,
which are in contradiction to current transport strategies, appear. As an example, I have
presented the project of building a new four-lane highway at Lavrica in the municipality
Škofljica. We could add the projects of building the third (highway) developmental axis and
the second tube of the Karavanke tunnel, the plan of Ljubljana's highway ring enlargement,
the plan to widen a part of Dunajska road, establishment of temporary macadam car parks
in the centre of Ljubljana, etc. Therefore, it is important (because of those and similar
projects that come out from the previous non-sustainable traffic politics, based on the old,
obsolete transport paradigm) to stress how important the meaning of sustainable
development and sustainable mobility is until it is completely integrated part of our planning,
thinking, and the most importantly our behaviour.
Through the research and the results of work, we have found out that intermodal P+R
facilities have been one of the measures of the sustainable mobility. However, it is not such
an important measure as the title of the thesis suggests. At the same time, it is more of a
transitional measure to the sustainable mobile society. Such facilities only partially aid to
higher number of public passenger traffic usage and lower the range of personal motor
traffic and the connected problems in city centres where the problems are mostly expressed.
On the other hand, they intercept only a small number of daily migrants who drive to the
city every day with their cars and should use the facilities. There is a danger that people who
only used public transport for transportation before due to unbalanced price politics and to
high stimulation start to use the facilities as well. It is only a transitional measure because
these facilities are closely connected and in a way dependent on personal motor traffic,
which we would like (in the complete sustainable traffic politics) to stop at its source and not
at the outskirts of the city centres. This long-term goal will be hard to achieve completely in
Slovenia because of the scattered population. However, according to the current state, every
drawing nearer to the goal will be a great success and encouragement for future generations.
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13. PRILOGE
Priloga 1: Anketa o sistemu P+R v Mestni občini Ljubljana

ANKETA O SISTEMU P+R V MESTNI OBČINI LJUBLJANA
Spoštovani, pred vami je anketa o sistemu P+R (»parkiraj in se pelji/prestopi« oz. ang. Park and Ride)
v Mestni občini Ljubljana. Z anketo želimo izvedeti mnenja in izkušnje obstoječih uporabnikov
sistema P+R, ki bodo dragoceno napotilo odločevalcem pri nadaljnjem načrtovanju tega sistema,
Vam pa bo anketa vzela največ 10 minut časa. Anketa je anonimna in je del rednega raziskovanja
programske skupine Oddelka za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.
Lokacija: P+R __________________

Datum in ura anketiranja ________________

1. Kako pogosto uporabljate parkirišča sistema P+R v Ljubljani?
a) danes prvič
b) zelo redko (nekajkrat letno)
č) občasno (nekajkrat mesečno)d) pogosto (večkrat tedensko)

c) redko (večkrat letno)
e) redno (vsak delovni dan)

2. Kdaj ste začeli uporabljati katerokoli od parkirišč sistema P+R v Ljubljani?
a) letos (2017)
č) pred 3 leti (2014, začetek obratovanja P+R Ježica)
b) lani (2016)
d) pred 4 leti (2013, začetek obratovanja P+R Studenec)
c) predlani (2015)
e) pred 7 leti (2010, začetek obratovanja ŠRC Stožice)
(začetek obratovanja P+R Barje)
f) pred 16 leti (2001, začetek obratovanja P+R Dolgi most)
g) Drugo: ________________________
3. Uporabljate še katero drugo parkirišče P+R v Ljubljani ali pa morda v drugi občini?
a) Ne.
b) Da (Katero/-a?): ______________________________________________________
4. Navedite glavni razlog, ki Vas je prepričal v uporabo parkirišč P+R v Ljubljani?
__________________________________________________________________________________
5. Razvrstite naslednje značilnosti parkirišč P+R po pomembnosti od 1 do 6, pri čemer je 1 najbolj
pomembna lastnost, 6 pa najmanj pomembna lastnost za Vas. (Vsako oceno uporabite le enkrat.)
A) Nizka cena uporabe sistema.
B) Dobra povezava javnega potniškega prometa.
C) Bližina avtocestnega priključka.
D) Neposredna bližina postajališča LPP.

Večja izbira prestopa na javni prevoz (BicikeLJ, vlak).
F) Enostavnost uporabe sistema.
E)
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___
___
___
___
___
___

6. Zakaj uporabljate ravno to parkirišče sistema P+R v Ljubljani? (Možnih več odgovorov.)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
7. Kaj bi pri tem konkretnem parkirišču sistema P+R izboljšali ali spremenili? (Navedite.)
__________________________________________________________________________________
8. Ocenite vsako trditev z ocenami od 1 do 5, pri čemer pomeni: 1 – sploh se ne strinjam, 2 – se ne
strinjam, 3 – niti se ne strinjam niti se strinjam, 4 – strinjam se, 5 – popolnoma se strinjam.
I.
II.
III.
IV.
V.

S sistemom P+R v Ljubljani sem na splošno zadovoljen/-a.
Uporaba sistema P+R v Ljubljani se mi zdi cenovno ugodna.
Sistem P+R v Ljubljani je enostaven za uporabo.
Želel/-a bi možnost terminskih plačil parkirnine (mesečno, letno).
S tem konkretnim parkiriščem P+R sem zadovoljen/-a.

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

9. Kolikokrat ponavadi zamenjate linijo mestnega avtobusa, preden prispete na svoj cilj, potem
ko parkirate na parkirišču P+R?
a) ___x
b) nobenkrat
c) Ne prestopim na mestni avtobus.
10. I) Koliko časa ponavadi porabite od trenutka parkiranja do prihoda na svoj cilj (vključno s hojo)?
a) manj kot 15 minut
b) od 15 do 30 minut
c) od 30 do 45 minut
č) od 45 do 60 minut
d) več kot 60 minut
II) Koliko časa (od tega) opravite peš? ______min
11. Naslednje trditve se nanašajo samo na to konkretno parkirišče P+R. Ocenite vsako trditev z
ocenami od 1 do 5, pri čemer pomeni: 1 – sploh se ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – niti se ne
strinjam niti se strinjam, 4 – strinjam se, 5 – popolnoma se strinjam.
I. Morali bi povečati število parkirnih mest na tem parkirišču.
1 2 3 4
II. Vzpostaviti bi morali boljšo avtobusno povezavo s središčem mesta.
1 2 3 4
III. Uvesti bi morali novo možnost prestopa na javni prevoz
(železnica ali/in BicikeLJ).
1 2 3 4
IV. Postaviti bi morali (dodatne) polnilnice za električna vozila.
1 2 3 4
V. Postaviti bi morali (dodatna) stojala za kolesa in/ali pokrite kolesarnice.
1 2 3 4
VI. Postaviti ali zgraditi bi morali (dodatna) stranišča.
1 2 3 4
VII. Vzpostaviti bi morali dodaten redni fizični nadzor in
poostriti varovanje parkirišča.
1 2 3 4
VIII. Razširiti bi morali ponudbo dodatnih storitev (npr. okrepčevalnica, bar, pralnica, črpalka,
avtomobilski servis, kolesarski servis, bankomat, WiFi točka ipd.).
1 2 3 4
IX. Postaviti bi morali dodatno oz. boljšo signalizacijo ob/na parkirišču (prikazovalniki
zasedenosti, prikazovalnik prihodov LPP, informacijska tabla LPP ipd.).
1 2 3 4

5
5
5
5
5
5
5
5
5

12. Bi si želeli novih parkirišč tipa P+R v MOL?
a) Ne. b) Da (Navedite želene lokacije.): _______________________________________________
13. Ali boste uporabljali (tudi) katero od načrtovanih novih parkirišč sistema P+R v MOL?
a) Da (Katero/-a?): ___________________________________________________________________
b) Ne.
c) Ne vem.
č) Ne poznam lokacij predvidenih novih parkirišč P+R.
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PODATKI O ANKETIRANCU:
• Spol:

M

• Starost:

a) do 25 let
b) 26–45 let

Ž
c) 46–65 let
č) več kot 65 let

• Zaposlitveni status:

a) dijak/študent
c) brezposelni
d) Drugo: _________
b) zaposleni
č) upokojenec
• Občina bivanja: _______________________________________________
• Lokacija/kraj (znotraj MOL), kamor vsakodnevno oz. največkrat potujete:__________________

Opombe/opažanja anketarja:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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Priloga 2: Evidenčni list anketiranja za študente geografije UL FF

ANKETIRANJE O SISTEMU P+R V MESTNI OBČINI LJUBLJANA –
EVIDENČNI LIST ANKETIRANJA
Ime in priimek anketarja: ______________________________________
Podatki o anketiranju na izbrani lokaciji:
Lokacija anketiranja
Datum anketiranja

Okvirni čas anketiranja

Skupno število opravljenih anket anketarja: ___________
IZJAVA
Spodaj podpisani/-a _________________________________________ (ime in priimek) sem
v študijskem letu 2016/2017 študent/-ka 3. letnika na Oddelku za geografijo Filozofske
fakultete Univerze v Ljubljani z vpisno številko _____________________. S podpisom
izjavljam, da:
-

sem oddane anketne liste izpolnil/-a med terenskim delom v Mestni občini Ljubljana in
so odgovori istovetni s tistimi, ki sem jih vnesel/-la v oddano Excelovo datoteko;

-

sem seznanjen/-a, da mi bo na podlagi korektno opravljenega anketiranja priznan
sorazmeren del obveznosti pri vajah predmeta Ekološka geografija in da bo Oddelek za
geografijo priznavanje navedenih obveznosti razveljavil v primeru naknadno ugotovljene
kršitve dogovorjenih obveznosti.

V Ljubljani, ___________________
Datum

__________________________________
Podpis
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Priloga 3: Intervju o sistemu P+R v Mestni občini Ljubljana

INTERVJU O SISTEMU P+R V MESTNI OBČINI LJUBLJANA
Spoštovani!
Sem Žiga Jamnik, študent magistrskega dvopredmetnega pedagoškega programa smeri geografija in
nemščina. Za potrebe svojega magistrskega dela opravljam raziskavo o sistemu P+R (»parkiraj in se
pelji« oz. ang. Park and Ride) v Mestni občini Ljubljana. Preko tega intervjuja in vprašanj želim
izvedeti Vaše mnenje o sistemu in lokacijah P+R v Ljubljani ter o njihovi vlogi pri trajnostni mobilnosti.
Za vaš čas in sodelovanje sem Vam že vnaprej najlepše zahvaljujem.
Vprašanja:
1. Kakšno je Vaše mnenje o prometnem stanju v Mestni občini Ljubljana?
2. Kaj menite o aktivnostih Mestne občine Ljubljana na področju trajnostne mobilnosti? Prosim,
pojasnite svoj odgovor na konkretnih primerih.
3. Kakšen je Vaš pogled na koncept P+R (ang. Park and Ride) in njegovo vlogo v povezavi s trajnostno
mobilnostjo (na splošno)?
4. Kakšne so po Vašem mnenju glavne prednosti in pomanjkljivosti sistemov P+R (na splošno)?
5. Od česa (katerih dejavnikov) je po Vašem mnenju odvisna uspešnost sistema in posameznih
lokacij P+R?
6. Ali se je v Ljubljani po vašem mnenju po uvedbi P+R zmanjšala gneča v mestnem središču?
7. Vaše mnenje o sistemu P+R v Mestni občini Ljubljana
• Kaj menite o zasnovi in delovanju sistema P+R v Ljubljani?
• Kaj menite o možnostih izbire prestopa z osebnega prevoza na javni prevoz?
• Kaj menite o posameznih lokacijah in trenutni mreži?
• Kaj menite o poznanosti in promociji sistema?
• Kaj menite o uporabi in uporabnikih sistema?
8. Kateri so po Vašem mnenju glavni razlogi za (redno) uporabo parkirišč P+R v Ljubljani?
9. Kako ste zadovoljni s cenovno politiko P+R v Ljubljani in predvsem z dejstvom, da ta sistem (še) ne
motivira uporabnikov z mesečnimi (polletnimi ali letnimi) vozovnicami?
10. Ali poznate stanje parkirišč P+R v tujini, da bi se lahko primerjalo uspešnost P+R v Ljubljani
oziroma ali kazalci kažejo na uspešnost P+R parkirišč v Ljubljani?
11. Ali po vašem mnenju sistem P+R bolj nagovarja k uporabi javnega prevoza obiskovalce z obrobja
Ljubljane ali bolj nagovarja potnike iz drugih mest oziroma večje oddaljenosti?
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12. Ali bi veljalo razmisliti o konceptu P+R tudi za integracijo primestnega prometa oziroma ali bi bilo
smiselno zgraditi nekakšna regionalna potniška središča, ki bi že precej pred Ljubljano prestregla
potnike, ki so namenjeni v Ljubljano?
13.Ali se vam zdi koncept gradnje parkirišč P+R v skladu s konceptom gradnje parkirnih hiš v središču
mesta?
14. Kaj menite o nadaljnjih načrtih Mestne občine Ljubljana v povezavi z novimi središči P+R?
15. Kakšno prihodnost napovedujete zbirnim središčem oz. parkiriščem P+R?
16. Ali ste tudi sami (vsaj občasno) uporabniki sistema P+R v Mestni občini Ljubljana? Svoj odgovor
pojasnite z navedbo razloga.
Kraj in datum: ___________________

Podpis:_________________________
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Izjava o avtorstvu
Izjavljam, da je magistrsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in
literatura navedeni v skladu z mednarodnimi standardi in veljavno zakonodajo.

Ljubljana, 8. januar 2018

Žiga Jamnik

198

