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Izvleček
Mobilnostne potrebe starejšega prebivalstva na primeru občine Šentrupert na
Dolenjskem
Mobilnost predstavlja pomemben vidik v življenju starejših oseb, saj jim omogoča aktivno,
samostojno življenje in nadaljnje vključevanje v družbo. Uvodna poglavja so namenjena
predstavitvi teoretičnih izhodišč o staranju prebivalstva in mobilnosti starejših oseb. V
osrednjem delu naloge so predstavljene mobilnostne potrebe starejših občanov Šentruperta, ki
smo jih opisali s pomočjo njihovih potovalnih vzorcev in dejavnikov, ki jih pri potovanju
ovirajo. Dodatne informacije o problematiki staranja in mobilnosti starejših smo pridobili v
pogovoru z županom občine in višjo svetovalko za družbene dejavnosti. V sklopu naloge je
bila izvedena raziskava, v katero je bilo vključenih 60 starejših občanov iz 23 naselij.
Rezultati so pokazali, da so v občini potovanja v veliki meri vezana na osebno vozilo. Starejše
osebe, ki živijo v bližini naselja Šentrupert, veliko potovanj opravijo peš. Poleg Šentruperta, v
katerem večina oseb opravlja nakupe ali obiske cerkve in pokopališča, sta bolj obiskana tudi
Trebnje in Novo mesto, predvsem zaradi obiska lekarne in zdravstvenega doma. Gibalne
sposobnosti in nezmožnost vožnje osebnega vozila sta glavni oviri pri potovanju starejših
občanov. Večina starejših pri prevozih prejema pomoč, najpogosteje jim jo nudi družina.
Uporaba javnega prevoza je med starejšimi občani manj priljubljena. Kot razlog so navedli
nizko frekvenco prevozov, pomanjkljiv izbor potovalnih ciljev in slabo dostopnost podatkov o
voznih redih. Novi načini prevozov, ki so jih anketiranci podprli, so: program prostovoljnih
voznikov, sopotništvo in taksi za starejše osebe. Ugotovitve smo podprli s terenskim ogledom
območja in tematskimi kartami časovne dostopnosti pomembnih ciljev potovanja.
Ključne besede: mobilnost starejših, mobilnostne potrebe, občina Šentrupert, staranje
prebivalstva
Abstract
Mobility needs of the elderly in Šentrupert municipality in Dolenjska region
Mobility represents an important aspect of elderly life. It enables them to live an active,
independent life and to further participate in social life. The introductory chapters describe the
theoretical starting point for population ageing and mobility of the elderly. The main part of
the research consists of the presentation of senior citizens' mobility needs in Šentrupert
municipality. This includes their travel patterns and mobility difficulties which they face
during transportation. The conversation with the mayor and a senior social worker was carried
out to get additional information about the topic. We conducted a survey with 60 senior
citizens from 23 settlements within Šentrupert municipality. The car represents the main
means of transport among the elderly in the municipality. Many of those who live close to the
centre of municipality travel by foot. The most common places that are visited by the elderly
are settlement Šentrupert, Trebnje and Novo mesto. Šentrupert is often visited because of its
small grocery store, the church and the cemetery, while the latter two towns are visited
because the pharmacy and the health centre are located there. Movement disabilities and
incapability of driving a car are two main obstacles that reduce the mobility of the elderly.
Most of the senior citizens need help during their transportation which is most often received
from family members. Public transportation is not that popular due to its low frequency of
transport, lack of travel destinations and poor availability of timetables. New means of
transportation that were suggested and supported by senior citizens are: volunteer driving
program, carpool and taxi for the elderly. The key findings were supported with the fieldwork
and thematic maps of time accessibility of the main points of interest.
Keywords: elderly mobility, mobility needs, Šentrupert municipality, population ageing

Vsebina
1

2

Uvod .................................................................................................................................... 1

1.1

Namen in cilji .............................................................................................................. 1

1.2

Delovni hipotezi .......................................................................................................... 2

1.3

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

1.4

Pregled literature.......................................................................................................... 3

Staranje prebivalstva ........................................................................................................... 6
2.1

Starejše prebivalstvo .................................................................................................... 6

2.2

Definicija staranja prebivalstva ................................................................................... 6

2.3

Splošne značilnosti staranja svetovnega prebivalstva ................................................. 7

2.4

Kazalniki staranja prebivalstva .................................................................................... 7

2.5

Demografski prehod .................................................................................................... 7

2.6

Projekcije prebivalstva ................................................................................................ 8

2.7

Staranje na podeželju ................................................................................................... 9

2.8

Staranje prebivalstva v Evropski uniji ....................................................................... 10

2.9

Staranje slovenskega prebivalstva ............................................................................. 10

2.9.1

Staranje prebivalstva Slovenije v 21. st. ............................................................ 12

2.10 Strateški dokumenti in projekti na področju starejšega prebivalstva ........................ 13

3

2.10.1

Strategija varstva starejših do leta 2010 ............................................................. 13

2.10.2

Starosti prijazna mesta in občine ........................................................................ 14

Mobilnost in starejši .......................................................................................................... 15
3.1

Mobilnostne potrebe starejšega prebivalstva ............................................................. 15

3.1.1
3.2

Mobilnost starejših na podeželju ............................................................................... 16

3.3

Načini prevoza na podeželju...................................................................................... 16

3.4

Načrtovanje prometne storitve za starejše osebe ....................................................... 17

3.4.1
3.5

4

Mobilnostni vzorci starejšega prebivalstva ........................................................ 15

Elementi uspešne prevozne storitve ................................................................... 18

Primeri dobrih praks na podeželju v Sloveniji in tujini ............................................. 19

3.5.1

Zavod Sopotniki, Slovenija ................................................................................ 19

3.5.2

Prostofer, Slovenija ............................................................................................ 20

3.5.3

Sopotništvo - Prevoz.org, Slovenija ................................................................... 20

3.5.4

Prostovoljni vozniki v občini Dravograd, Slovenija .......................................... 20

3.5.5

Samovozeči avtobus, Japonska .......................................................................... 20

3.5.6

InterConnect, Anglija ......................................................................................... 21

3.5.7

Storitvena proga Siilinjärvi, Finska .................................................................... 22

3.5.8

Prometno partnerstvo Strathclyde, Škotska ....................................................... 23

Opis občine ....................................................................................................................... 23

4.1

Demografska slika občine ......................................................................................... 23

4.1.1
4.2

Prometni oris občine .................................................................................................. 29

4.2.1

Cestno omrežje občine Šentrupert: .................................................................... 29

4.2.2

Obstoječe prevozne storitve ............................................................................... 30

4.2.3

Časovna dostopnost Šentruperta in javnega prevoza znotraj občine ................. 35

4.3

Strateški dokumenti ................................................................................................... 37

4.3.1
4.4
5

Starejše prebivalstvo .......................................................................................... 24

Vizija in Strategija občine Šentrupert ................................................................ 37

Programi, akcije in medobčinsko sodelovanje .......................................................... 38

Mobilnostne potrebe starejših občanov Šentruperta ......................................................... 39
5.1

Sociodemografske značilnosti anketirancev .............................................................. 39

5.2

Potovalni vzorci starejših občanov ............................................................................ 39

5.2.1

Cilji potovanja starejših občanov ....................................................................... 39

5.2.2

Načini in nameni potovanja starejših občanov ................................................... 41

5.2.3

Urnik potovanja starejših občanov ..................................................................... 43

5.3

Omejitveni dejavniki mobilnosti starejših občanov Šentruperta ............................... 44

5.4

Pomoč pri potovanju .................................................................................................. 45

5.5

Zadovoljstvo starejših občanov Šentruperta z obstoječimi prevoznimi storitvami ... 46

5.5.1
Zadovoljstvo starejših občanov z obstoječimi avtobusnimi in železniškimi
storitvami .......................................................................................................................... 47
5.6

Ideje za izboljšave na področju prevoza starejših občanov Šentruperta ................... 48

5.6.1

Nakup in rezervacija vozovnic ........................................................................... 48

5.6.2

Novi načini prevoza starejših občanov............................................................... 49

6

SKLEP .............................................................................................................................. 51

7

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

8

Viri in literatura................................................................................................................. 56

9

Seznam grafov, grafikonov, kart, preglednic in slik ......................................................... 63

10

Seznam prilog ................................................................................................................ 65

1 Uvod

1.1 Namen in cilji

Namen zaključne seminarske naloge je predstavitev in analiza potovalnih navad starejših
občanov občine Šentrupert in njihovih potreb po prevozih ter preveriti, kako so njihovim
potrebam prilagojene obstoječe prevozne storitve. Na podlagi njihovih potovalnih vzorcev
bomo predlagali tudi nekatere rešitve na področju prevoza.
Pred pisanjem seminarske naloge smo določili več ciljev, katerih uresničitev nam bo
pomagala pri razumevanju mobilnostnih potreb starejših oseb v Šentrupertu in tudi drugod v
podobnih podeželskih okoljih. Seveda se je potrebno zavedati, da je vsako podeželsko okolje
drugačno. Določajo in oblikujejo ga različne socialne skupine, geografsko okolje, pogojeno
pa je tudi s kulturnim in zgodovinskim razvojem območja.
Za razumevanje potreb starejših oseb je potrebno dobro poznavanje tematike staranja
prebivalstva in dejavnikov, ki so s staranjem povezani. Mobilnost starejšim osebam
predstavlja pomemben vidik življenja, omogoča jim svobodo, samostojnost in vključevanje v
družabno življenje.
Predstavili bomo problematiko staranja v svetovnem merilu, v Evropski uniji in Sloveniji.
Posebno pozornost bomo posvetili staranju prebivalstva na podeželju. Pregledali bomo
nekatere pomembne dokumente, povezane s starejšimi osebami in njihovo oskrbo. Predstavili
bomo dejavnike, ki v splošnem vplivajo na mobilnost starostnikov, njihove mobilnostne
potrebe ter domače in mednarodne primere dobrih praks.
Pri proučevanju mobilnostih potreb starejših občanov Šentruperta smo si zastavili naslednje
cilje:










Opisati potovalne navade starejših občanov Šentruperta: opisati želimo njihov način
potovanja, potovalne cilje, frekvenco ter čas in namen potovanja.
Podati predloge za lokacijo potencialnih postajališč (fleksibilnih) prevoznih storitev.
Opisati dejavnike, ki starejšem osebam otežujejo mobilnost.
Ugotoviti, ali obstaja povezava med mobilnostnimi navadami občanov in njihovimi
sociodemografskimi značilnostmi.
Pregledati in predstaviti izbrane občinske strateške dokumente, programe in
dejavnosti, ki posvečajo pozornost izbrani tematiki.
Predstaviti obstoječe prevozne storitve v občini in preveriti kako je njihovo delovanje
prilagojeno starejšim uporabnikom.
Seznaniti starejše občane z novimi, inovativnimi načini javnega in osebnega prevoza,
ki bi jim v prihodnje lahko olajšali potovanja.
Ugotoviti kakšen je odziv starejših občanov na predlagane rešitve.
Izdelati kartografsko gradivo, ki prikazuje razporeditev starejših občanov po
posameznih naseljih, cilje in načine potovanja, dostopnost postajališč javnega prometa
itd.
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1.2 Delovni hipotezi

Pri izdelavi naloge smo oblikovali naslednji delovni hipotezi:
Prevozne storitve v občini ne zadoščajo potrebam starejših občanov in njihovim potrebam
niso ustrezno prilagojene. Trditev je kompleksna in zajema različne poglede mobilnostnih
potreb starejših prebivalcev, ki jih bomo ugotavljali z anketnim vprašalnikom. Da bi te v
celoti razumeli, je najprej potrebno spoznati njihove potovalne navade, ki vključujejo način,
cilj, namen, frekvenco in urnik potovanja. Izpostavili bomo tudi glavne omejitvene dejavnike
mobilnosti, ki v veliki meri pogojujejo njihova potovanja. Predstavili bomo ponudbo
obstoječih prevoznih storitev v občini: prikazali njihove vozne rede in jih primerjali s
potovalnimi navadami starejših občanov. Preverili bomo tudi, ali starejše osebe pri prevozu
potrebujejo pomoč. Drugi del trditve se navezuje na prilagojenost prevoznih storitev različnim
potrebam starostnikov. S pomočjo petih kriterijev za določanje prilagojenosti in primernosti
prevoznih storitev za starejše1, ki jih je razvilo podjetje Baverly Foundation, bomo natančneje
ugotavljali zadovoljstvo starejših občanov z avtobusnimi in železniškimi storitvami.
Ugotovitve bomo podprli s terenskim ogledom: preverili bomo opremljenost železniških in
avtobusnih postajališč, njihovo označenost, prilagojenost vozil za enostaven vstop in izstop
starejših itd. S kartografskim gradivom bomo prikazali gostoto postajališč v občini in njihovo
časovno dostopnost z različnimi načini potovanja.
Inovativne načine osebnega in javnega prevoza bi starejši občani podprli, saj bi njihova
vzpostavitev olajšala njihova potovanja. Drugod po Sloveniji in svetu so se že uveljavili
nekateri inovativni načini prevoza starejših oseb. Na območju občine predlagamo naslednje
štiri načine prevoza, ki bi v prihodnje lahko izboljšali mobilnost starejših občanov, to so:
prevozi, ki jih izvajajo prostovoljni vozniki, sopotništvo, prevozna storitev s prilagodljivimi
progami in taksiji za starejše občane. Odziv starejših občanov na predlagane rešitve bomo
preverili z anketnim vprašalnikom. Občani bodo lahko izrazili svoje mnenje glede posamezne
rešitve. To nam bo pomagalo ugotoviti, zakaj je posamezna rešitev za starejše občane ustrezna
oz. zakaj se jim ta ne zdi primerna. Na ta način bomo lahko določili smernice za iskanje novih
rešitev v prihodnosti.

1.3 Metodologija

Pri pisanju seminarske naloge smo uporabili tako kabinetne kot tudi terenske metode dela.
Kabinetno delo je vključevalo pregled obstoječe literature, povezane s staranjem prebivalstva,
življenjem starejših oseb na podeželju, njihove potrebe po mobilnosti, potovalne navade, itd.
Proučili smo izbrane domače in tuje primere izvajanja prevoznih storitev, ki se izvajajo na
podeželju (in so prilagojene starejšim osebam). Pri pisanju so nam bili v pomoč nekateri
domači in mednarodni dokumenti ter programi in projekti, ki pokrivajo te tematike.
Mobilnostne probleme, potrebe in navade starejših občanov smo ugotavljali s pomočjo
anketnega vprašalnika. Anketiranje je potekalo junija in julija 2018. Na terenu smo opravili
tudi pogovor z županom in višjo svetovalko za družbene dejavnosti. Sledil je terenski pregled
obstoječe prometne infrastrukture – ogled avtobusnih in železniških postajališč (dostopnost,
infrastrukturna opremljenost), urejenost cest in drugih poti.
Po opravljenem terenskem delu smo naredili analizo pridobljenih podatkov, pri čem smo
uporabili program SPSS in aplikacijo za spletno anketiranje 1KA. Rezultate analize smo nato
grafično predstavili in interpretirali.

To so: razpoložljivost, sprejemljivost, dostopnost, prilagodljivost in cenovna dosegljivost, več o kriterijih v
poglavju 3.4.1, str. 18
1
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Naloga vsebuje več kartografskih ponazoritev: prostorsko razporeditev starejšega
prebivalstva, dostopnost večjih krajev iz središča Šentruperta, dostopnost avtobusnih in
železniških postajališč znotraj občine in potovalne vzorce starejših občanov.
Vsi kartografski prikazi z izjemo časovnih dostopnosti so bili izdelani v programu ArcMap
10.4.1. Prostorske podatke o bivališčih starejših občanov smo pridobili preko Centralnega
registra prebivalstva. Ostali podatki in podlage, ki smo jih uporabili pri izdelavi in
interpretaciji kart, so pridobljeni preko spletnega mesta Portal Prostor Geodetske uprave RS.
Karte časovne dostopnosti avtobusnih in železniških postajališč ter večjih krajev, ki jih
starejše osebe večkrat obiskujejo, so bile izdelane s pomočjo spletnega orodja Targomo.
Podatki, na podlagi katerih so bile izdelane karte, so dostopni na spletnem mestu:
https://www.targomo.com/developers/coverage/easterneurope.
Prikazana
je
časovna
dostopnost treh različnih načinov potovanja: peš, s kolesom in avtomobilom. S slednjim je
prikazana dostopnost do večjih mest iz občinskega središča. Pri oblikovanju kart časovne
dostopnosti so bili pri posameznem načinu premikanja upoštevani naslednji kriteriji. Pri
potovanju peš smo upoštevali povprečno hitrost 3,2 km/h, gre za aritmetično sredino
maksimalne in minimalne hitrosti hoje, ki jo je na podlagi predhodnih raziskav določil Road
Engineering Journal (TranSafety, Inc., 1997). Za povprečno hitrost potovanja s kolesom je
bila izbrana hitrost 15 km/h, ki je privzeta hitrost spletnega orodja, enako velja za potovanja z
avtomobilom – upoštevane so bile omejitve hitrosti na posameznih cestah (Assumptions and
defaults used for routing, 2018; Targomo Docs, 2018). Pri potovanju peš in s kolesom je
spletno orodje upoštevalo tudi vpliv reliefa, zaradi katerega se potovanja lahko skrajšajo oz.
podaljšajo. Za vsak višinski meter navzgor se navidezna pot, uporabljena za računanje
potovalnih časov podaljša za 10 m pri potovanju peš, medtem ko pri potovanju navzdol
ostane nespremenjena. S kolesom se za vsak višinski meter navzgor ta podaljša za 20 m, za
navzdol pa se skrajša za 10 m. Pri tem je potrebno poudariti, da so nakloni upoštevani v smeri
stran od postajališč.

1.4 Pregled literature

Domače literature o mobilnosti starejših oseb v ruralnih okoljih tekom našega raziskovanja
nismo zasledili veliko. Večina uporabljenega gradiva ločeno obravnava osrednje tri tematike
(starejše prebivalstvo, mobilnost, podeželje) našega proučevanja . Tako kot v tuji literaturi, se
tudi v slovenski mobilnostne potrebe starejšega prebivalstva v večini primerov proučuje v
mestih in drugih nepodeželskih okoljih.
Različne vidike staranja in posledice tega procesa v svojih delih opisujejo številni avtorji
(Jerman, 2011; Černič, Kumer, 2011; Kerbler, 2011a; Kerbler, 2011b; Korže in sod., 2011),
ki starejše prebivalstvo in proces staranja proučujejo predvsem z vidika njihove oskrbe, ne
raziskujejo pa njihovih mobilnostnih potreb.
Staranje slovenskega prebivalstva in potrebe starejših sta osrednja tema številnih državnih
dokumentov in publikacij: Strategija varstva starejših do leta 2010 - solidarnost, sožitje in
kakovostno staranje prebivalstva, Starejše prebivalstvo v Sloveniji, Prebivalstvo Slovenije
danes in jutri, 2008– 2060, Prebivalstvo Slovenije se stara - potrebno je medgeneracijsko
sožitje,…
Celovito problematiko javnega prometa na podeželju je v svojem magistrskem delu z
naslovom Javni potniški promet na rurarnih območjih Republike Slovenije v funkciji
zadovoljevanja javnih potreb predstavil Zupančič in v njem podrobno raziskal delovanje
javnega prometa na območju občine Komen (Zupančič, 2007). Delo vključuje tudi prakse
izvajanja javnega potniškega prometa v nekaterih izbranih evropskih državah.
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Rakar (Rakar, 2010) je v članku Nove paradigme za ohranitev in razvoj podeželskega
prostora v zborniku Podeželje na preizkušnji predstavil nekatere nove načine javnega
prometa v ruralnih okoljih. Empirične raziskave, ki so podprle nove rešitve na področju
ruralnega prometa, so bile izvedene na območjih Krasa, Gorenjske in Osrednjeslovenske
regije.
Trajnostne načine mobilnosti na podeželju različni avtorji opisujejo v zborniku Trajnostna
mobilnost v praksi, ki velja za prvo tiskano delo, v katerem so na enem mestu zbrani primeri
dobrih praks trajnostne mobilnosti pri nas (Prinčič in sod., 2016). Opisani so tudi nekateri
ukrepi na področju prevoza, ki se v sklopu trajnostne mobilnosti na slovenskem podeželju že
izvajajo. V zborniku so poleg predstavitev dobrih praks opisani tudi dejavniki uspeha, ki so
bili ključni pri realizaciji, glavna spoznanja ter priporočila, ki načrtovalcem prometnih politik
in drugim akterjem na tem področju služijo pri načrtovanju razvoja prometa v prihodnje.
Problematika zagotavljanja prometnih storitev na podeželju je v tuji literaturi2 na temo
prometa dobro raziskana. Predhodne študije (Nutley, 2003; Velaga in sod., 2012; Safe
Mobility for Life Coalition, 2011; Rosenbloom, 2004) so kot omejitvene dejavnike mobilnosti
na podeželju obravnavale predvsem redko poselitev območja, težave s financiranjem in
infrastrukturo ter povpraševanje, ki je pogosto večje od ponudbe.
Starejši uporabniki imajo zaradi njihove starosti in fizičnega stanja pogosto posebne želje
glede prevozov (Suen, Sen, 2004; Coughlin, 2009), ki pa so s strani ponudnikov prevoznih
storitev pogosto prezrte, saj je načrtovanje storitev bolj kot specifičnim potrebam
starostnikom usmerjeno v njihovo poslovanje in upravljanje (KFH Group, 2001; Koffman,
2004).
Tako so tudi v tuji literaturi primeri storitev, prilagojenih starejšim osebam, pogosto
pomanjkljivo predstavljeni, po drugi strani pa je na voljo veliko primerov obsežne literature,
ki probleme starejših oseb obravnavajo v sklopu lokalnega načrtovanja in urejanja skupnosti
(Rosenbloom, 2004; Silverstein, 2012). Kljub temu, da pomemben del te literature predstavlja
tudi promet, le malo študij to področje raziskuje na podeželskih območjih. Prav tako večina
literature, ki opisuje mobilnostne potrebe starostnikov, proučuje njihovo uporabo prevoznih
storitev ali njihove potovalne navade v večjih mestih (Cevallos in sod, 2010; Hess, 2009;
Kostyniuk, Shope, 2003; Alsnih, Hensher, 2003), pogosto pa spregledajo, da podeželsko
okolje ustvarja specifične mobilnostne izzive za starostnike. Potrebna je celostna študija, ki bi
združila literaturo iz prej omenjenih področij in tako prevoznikom ponudila celosten vpogled
v izzive, ki jih prinaša mobilnost starostnikov na podeželju (Bond, Brown, Wood, 2017).
Velaga (Velaga in sod., 2012) poudarja, da je pomemben vidik pri zagotavljanju prevoznih
storitev starostnikom prilagodljivost. To je še pomembneje na podeželju, kjer manjša gostota
potencialnih uporabnikov otežuje delovanje tradicionalnih prevoznih storitev, namesto katerih
ponudniki pogosto zagotavljajo uporabnikom prilagojeno storitev. Zanjo so značilne
spremenljive točke vstopa in izstopa potnikov in spremenljivi vozni redi. Fleksibilne prevozne
storitve (angl. Flexible Transport Sevices-FPS) sestavljajo formalna in neformalna prevozna
omrežja, ki so se oblikovala v ruralnih območjih z namenom zagotoviti prevoz manj
mobilnim osebam (Velaga in sod., 2012). Običajno vključujejo paraprevoz3, skupne vožnje in
programe prostovoljnih voznikov. Slednji so najbolj značilni predvsem za Severno Ameriko,
2

Velik del pregleda tuje literature je povzet po članku Adapting to challenge: Examining older adult
transportation in rural communities, avtorjev Bond, Brown in Wood.
3

Posebna oblika prevoza, namenjena osebam z mobilnostnimi ovirami.
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Avstralijo in Veliko Britanijo. Število programov FPS je v zadnjih letih naraslo, ponudniki pa
se, brez pomoči ustanoviteljev ali oblasti, soočajo s finančnimi in operativnimi izzivi (Mulley
in sod., 2012). Ponudniki tako pogosto prevzamejo vlogo podjetnikov na področju prometnih
inovacij, ki so potrebne za zadovoljitev potreb uporabnikov na območjih z redkejšo
poselitvijo. V ta namen so oblikovali več strategij, npr. kreativne vire financiranja, posebno
usposabljanje osebja in inovacije na področju trženja ter oglaševanja (KFH Group, 2001).
Kljub temu, da obstaja veliko primerov prevoznih storitev, katerih uporaba je prilagojena
starejšim osebam, le malo študij opisuje njihove mobilnostne potrebe in preference.
Dosedanje raziskave se osredotočajo predvsem na starejše voznike na podeželju in načine
trženja in oglaševanja prevozov starostnikom (AARP, 2012; Hess, 2009; Cevallos in sod.,
2010). Omenjene raziskave ponudnikom sicer nudijo nekatere splošne informacije, nobena pa
ne predlaga konkretnih rešitev oz. predlogov, kako oblikovati in oglaševati prevozne storitve
za starejše uporabnike. Večina izmed njih ima namreč specifične potrebe in prioritete, npr.
dobra dostopnost vozila (prilagojen vstop in izstop iz vozila), večji napisi na voznih redih in
shemah prevozov, voznikova pomoč pri prevozu idr. (Safe Mobility for Life Coalition, 2011;
AARP Public Policy Institute and…, 2011).
Hess (Hess, 2009) trdi, da tradicionalen javni prevoz na podeželju ne more v celoti
nadomestiti prevoza z osebnim avtomobilom. To velja zlasti za starejše osebe, saj njihove
specifične potrebe zahtevajo višje stroške upravljanja. Starejši prebivalci podeželja so s
prometnimi storitvami pogosto manj seznanjeni. Če želimo prevozne storitve predstaviti kot
dobro alternativo osebnemu vozilu, je zato potrebno tudi ustrezno oglaševanje in
informiranje, prilagojeno starejšim uporabnikom (Cevallos in sod., 2010).
Eden izmed načinov zagotavljanja prevoznih storitev starejšim osebam je partnerstvo med
prevoznimi ponudniki in neprofitnimi organizacijami (Overman, 2011). Na ta način se
ponudniki lahko povežejo z bližnjimi zdravstvenimi storitvami ali drugimi neprofitnimi
organizacijami in uporabnike prevažajo do ključnih ustanov. Na osnovi pogodbe se lahko
povežejo tudi z različnimi vladnimi organizacijami in agencijami (Rural Public
Transportation Strategies…, 2012). Partnerstva predstavljajo dober način za zmanjšanje
stroškov programov (Hosen, Powell, 2011; Koffman, 2004).
Načini izvajanja prevoznih storitev na podeželju v različnih evropskih državah so
predstavljeni v poročilu Virgil, ki je nastalo na podlagi ugotovitev istoimenskega evropskega
projekta, ki se je izvajal med letoma 1999 in 2000.
Pomemben prispevek k reševanju problematike mobilnosti starejših v ruralnih okoljih je
prispevala raziskava, ki jo je leta 2012 izvedel Center za raziskovanje staranja in razvoja na
Irskem, ugotovitve so predstavljene v publikaciji Public and community transport for older
people in rural Ireland – North and South.
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2 Staranje prebivalstva

Proces staranja doleti vsa živa bitja. Staramo se od trenutka spočetja, minljivost je tako ena
izmed najosnovnejših zakonitosti na Zemlji. Večina strokovnjakov, ki se ukvarja s staranjem,
je mnenja, da je ta proces posledica različnih vplivov na organizem v njegovem življenju.
Dejavniki, ki vplivajo na organizem, so: okolje, dednost, kultura, prehrana, telesna aktivnost
ipd. Pri človeku je staranje proces bioloških, psiholoških in socialnih sprememb, ki vplivajo
na njegovo osebnost in njegov položaj v družbi. S proučevanjem staranja se ukvarjata
gerontologija, veda, ki staranje raziskuje z biološkega in sociološkega vidika in geriatrija,
veda, ki se ukvarja s proučevanjem in zdravljenjem starostnih bolezni (Vertot, 2010).

2.1 Starejše prebivalstvo

Meja med srednjimi leti in obdobjem starosti ni natančno opredeljena, saj v vseh družbah
nima enakega pomena. Velikokrat ljudi označimo kot »starejše« po kakšni spremembi v
njihovem življenju. Primer takega dogodka je na primer upokojitev, rojstvo vnuka ali pa
dopolnjeno leto nad dogovorjeno starostno mejo. Enotnega soglasja o tem, kdaj osebo
opredelimo kot starejšo, ni (Vertot, 2010). Demografi so dolgo časa med stare uvrščali osebe,
stare 60 let ali več. Zaradi podaljševanja življenjske in delovne dobe se je starostna meja
postopoma dvignila na starost 65 let. To je tudi starost, pri kateri se večina prebivalcev
evropskih držav upokoji. Število starih oseb v razvitih državah hitro narašča, zato demografi v
demografskih analizah to starostno skupino delijo vsaj v dve skupini: stare in zelo stare. Meja
je običajno pri 80 ali 85 letih (Šircelj, 2009). Za različne potrebe se tako uporabljajo različne
starostne meje. Pri opredeljevanju ljudi po starosti se vedno bolj uveljavlja delitev, pri kateri
je starost pogojena z upokojitvijo. V Sloveniji se pri razvrščanju prebivalstva v velike
starostne skupine običajno uporablja naslednjo delitev: »mlade« osebe, stare 0–14 let,
»delovno sposobne« osebe, stare 15–64 let in »stare« osebe, stare 65 let in več. Starejše
prebivalstvo lahko razvrstimo v več starostnih skupin, običajno tri: v prvo skupino uvrščamo
osebe, stare 65–74 let, v drugo osebe, stare 75–84 let, v tretjo pa osebe, stare 85 let in več.
Včasih se uporablja tudi nekoliko drugačna delitev: »mlade« osebe, stare 0–19 let, »odrasle
osebe«, stare 20–59 let in »starejše odrasle osebe«, stare 60 let in več (Vertot, 2010). V naši
seminarski nalogi kot starejše osebe obravnavamo osebe, stare 65 let in več, kot zelo stare pa
osebe, ki štejejo 80 let in več.

2.2 Definicija staranja prebivalstva

Definicija starosti se v teorijah družboslovcev spreminja. V zadnjih letih je vedno bolj
pogosta zveza »aktivno staranje«, ki poudarja, da starost ni le odvisno, pasivno obdobje
življenja, temveč odpira nove oblike dejavnosti. Aktivno staranje tako pomeni neprekinjeno
udejstvovanje na ekonomskem, socialnem, kulturnem in civilnem področju, v smislu
nadgradnje že doseženega (Vertot, 2010).
Malačič (Malačič, 2006) staranje prebivalstva definira kot povečevanje deleža starega
prebivalstva nad neko starosto mejo v celotnem prebivalstvu. Ta proces ne poteka v vseh
družbah enako. Odvisno je od začetne starostne sestave, hitrosti spreminjanja ravni rodnosti in
umrljivosti ter obsega selitev. Slednje lahko proces staranja pospešujejo ali zavirajo.
Odseljevanje mladih proces staranja pospešuje, priseljevanje mladih pa zavira (Šircelj, 2009).
Pred začetkom demografskega prehoda so selitve manj številčne. Njihovo število se prične
močno povečevati v obdobju zniževanja umrljivosti in visoke rodnosti – značilno je
odseljevanje, ki se čez približno 20 let preusmeri v priseljevanje (Chesnais, 1986; cv: Šircelj,
2009). Ne glede na omenjene razlike, ki se pojavljajo med posameznimi prebivalstvi, se
njihova starostna sestava postopoma spremeni iz mlade v staro. Proces staranja vpliva na
številne demografske, socialne, ekonomske in druge dejavnike, naloga družbe in posameznika
pa je, da se jim prilagaja (Šircelj, 2009).
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2.3 Splošne značilnosti staranja svetovnega prebivalstva

Pričakovana življenjska doba zaradi vse boljše zdravstvene oskrbe, izboljšane osebne higiene,
bolj zdravega in kakovostnega načina življenja narašča (Planet starcev, 2002; cv: Kretič,
2007; Černič, Kumer, 2011). Najhitreje se povečuje v gospodarsko razvitih državah, v katerih
je leta 2017 živelo več kot dve tretjini vseh starejših oseb (World Population…, 2017).
Starejše prebivalstvo velja za edino starostno skupino v Evropi, katere število narašča. Njihov
delež se po demografski eksploziji prebivalstva povečuje tudi v državah tretjega sveta (Planet
starcev, 2002; cv: Kretič, 2007; Černič, Kumer, 2011). Leta 2017 je na svetu živelo okoli 962
milijonov ljudi, starih 60 let ali več (World Population…, 2017), kar pomeni 12,7 odstotkov
takratne svetovne populacije (Worldometers, 2018). Leta 2050 naj bi prvič v zemeljski
zgodovini na svetu živelo več starih kot mladih ljudi. Staranje prebivalstva bo spremenilo
podobo naše skupnosti, navade, delo in delovno silo ter način razmišljanja (Planet starcev,
2002; cv: Kretič, 2007; Černič, Kumer, 2011).

2.4 Kazalniki staranja prebivalstva

Pri ponazoritvi procesa staranja prebivalstva se uporabljajo različni grafični prikazi, npr.
starostne piramide, ki prikazujejo razporeditev prebivalstva po starosti in spolu v določenem
času. S pomočjo niza več zaporednih piramid lahko določimo spremembe starostne sestave v
daljšem časovnem obdobju. Različni procesi oblikujejo različne oblike starostne piramide. V
primeru, da se prebivalstvo stara, se ta postopoma spreminja iz trikotne s široko osnovnico v
različne druge oblike, ki imajo ozko osnovnico in zaokrožen vrh. Proces staranja prebivalstva
sproži zniževanje rodnosti. Delež starih se tako povečuje zaradi zmanjševanja števila rojstev.
Tako staranje imenujemo staranje od spodaj, pri čemer se oža spodnji del starostne piramide.
O staranju od zgoraj govorimo takrat, ko pomemben dejavnik staranja postane manjša
umrljivost. V tem primeru se širi zgornji del piramide. Na staranje prebivalstva lahko vplivajo
tudi migracije. Odseljevanje je praviloma vzrok za staranje, priseljevanje pa za pomlajevanje.
Za prikaz starostne strukture prebivalstva lahko uporabimo tudi različne kazalnike staranja
prebivalstva. Poznamo kazalnike, ki govorijo o neke vrste srednji vrednosti starosti
populacije. Najpogosteje se uporabljata povprečna starost, tj. ponderirana aritmetična
sredina vseh starosti ali starostnih skupin, in mediana, tj. starost, ki prebivalstvo deli na dve
enako številčni skupini. Za obdobje staranja prebivalstva je značilno, da se vrednosti obeh
povečujeta, za obdobje pomlajevanja pa znižujeta. Poleg dveh zgoraj omenjenih je
najpogosteje uporabljen kazalnik delež starega prebivalstva v odstotkih. Pri analiziranju
procesa staranja prebivalstva uporabljamo tudi deleže mladih in odraslih v celotnem
prebivalstvu. Za prikazovanje staranja prebivalstva pogosto uporabljamo tudi kazalnike, ki
izražajo razmerje med posameznimi starostnimi skupinami. Tak kazalnik je indeks staranja,
tj. sto-kratnik razmerja med številom starih in številom mladih. Ko njegova vrednost preseže
vrednost 100, število starih preseže število mladih (Šircelj, 2009).

2.5 Demografski prehod

Staranje prebivalstva je del demografskega prehoda, ko ravni rodnosti in umrljivosti padeta iz
visoke na nizko. Demografski prehod nastopi ob prehodu iz tradicionalne v moderno družbo,
tako da ga prej ali slej doživi vsako prebivalstvo. Evropske države so demografski prehod
doživele prve, sledila so jim z evropskim prebivalstvom naseljena območja zunaj Evrope in
nato še ostali deli sveta. Prehod se je v večini evropskih držav pričel v 19. st. Sprožile so ga
spremembe, ki jih je s seboj prinesla industrijska revolucija (Šircelj, 2009).
Trajanje prehoda merimo v desetletjih ali stoletjih, končal pa naj bi se, ko se rodnost in
umrljivost ustalita na nizki ravni. V nekaterih evropskih državah se je ta zaključil že pred
drugo svetovno vojno, v drugih šele v drugi polovici 20. stoletja. Ustalitev je bila le začasna,
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zniževanje rodnosti se je kasneje nadaljevalo. Ob podaljševanju življenjske dobe se tako
prebivalstvo še naprej stara (Šircelj, 2009).
Za obdobje pred demografskim prehodom sta značilni kratka življenjska doba (med 25 in 30
let) in nenadzorovana rodnost (6–8 otok na žensko) (Šircelj, 2009). Populacija je zaradi
visoke rodnosti in umrljivosti zelo mlada, starostna piramida ima v tem obdobju trikotno
obliko. Odstopanja so lahko posledica bolezni in vojn. Začetek demografskega prehoda
praviloma nakazuje zniževanje umrljivosti, ki je izrazitejše med mladim prebivalstvom. Na ta
račun se prebivalstvo prične povečevati, najbolj pa se poveča število mladih. Prebivalstvo se v
tem času pomlajuje. Višanje rodnosti je povezano tudi z izboljšanjem zdravstvenega stanja
odraslega prebivalstva. V naslednjih nekaj desetletjih sledi hitro zniževanje rodnosti.
Naraščanje števila mladih se upočasni in kasneje prične upadati. Povečevati se začne delež
starega prebivalstva (staranje od spodaj), zniževati pa se začne stopnja naraščanja števila
prebivalcev. Ko se rodnost približa ravni, ki zagotavlja le še enostavno obnavljanje
prebivalstva, postane pomembnejši dejavnik staranja umrljivost. Zniževanje celotne rodnosti
se običajno upočasni, in pričakovana življenjska doba se podaljšuje, predvsem na račun
zniževanja umrljivosti starih in oseb v srednjih letih (staranje od zgoraj) (Šircelj, 2009).
Sprva se v procesu staranja spreminjata le deleža mladih in starih, delež odraslih (15–64 let)
ostaja skoraj nespremenjen ali pa narašča. Starostna piramida se tako spreminja le v spodnjem
in zgornjem delu. Ko se prične starati odraslo prebivalstvo, se postopno začne zmanjševati
njihov delež v celotnem prebivalstvu. Posledično se slabša tudi razmerje med delovno
nesposobnim in delovno sposobnim prebivalstvom, povečuje pa se koeficient (skupne)
starostne odvisnosti, ki nam pove, koliko otrok in starejših prebivalcev je odvisnih od 100
delovno sposobnih. Zaradi staranja se zmanjšuje tudi število žensk v rodni dobi (15–49 let)
(Šircelj, 2009).
S staranjem prebivalstva se povečujejo potrebe po ustanovah in strokovnjakih za
izobraževanje in varstvo starejših. Vedno večje je povpraševanje po nekaterih vrstah
stanovanj (npr. varovanih stanovanjih), storitvah v zdravstvu (negovalnih bolnišnic),
trgovinah (dostavi na dom), prometu itd. Spremembe so potrebne tudi v sistemu
zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja (Šircelj, 2009).

2.6 Projekcije prebivalstva

Projekcija je izračun verjetnega prihodnjega števila prebivalcev in sestave prebivalstva
določenega območja po različnih kazalcih. Ta je zasnovan na hipotezah o bodočem razvoju
rodnosti, umrljivosti in selilnosti. Namen projekcij je čim bolje predvideti prihodnje gibanje
prebivalstva in spremembe v njegovi sestavi (Vertot, 2009).
Praviloma se izdela več možnih hipotez. Tako dobimo več različnih projekcij, med katerimi
se izbere eno, ki je po mnenju izdelovalcev projekcij najbolj verjetna. To projekcijo
imenujemo prognoza in je najpogosteje srednja (osnovna) varianta – med visoko
(optimistično) in nizko (pesimistično) varianto (Šircelj, 2009).
Vsebine projekcij se med seboj lahko razlikujejo, osnovna pa je vedno projekcija prebivalstva
po starosti in spolu, saj se človekove navade in potrebe najbolj razlikujejo prav po teh dveh
dejavnikih (Šircelj, 2009).
Zanesljivost projekcij se iz leta v leto manjša. Največja je za prva leta po izhodiščnem stanju,
sprejemljiva za prihodnjih 20–30 let (tj. obdobje, za katerega lahko z veliko verjetnostjo
izračunamo število žensk v rodni dobi), zelo majhna pa je zanesljivost za daljša časovna
obdobja. Kljub manjši zanesljivosti so te informacije koristne predvsem zato, ker nam dajo
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vpogled v smer in obseg prihajajočih sprememb in nam tako omogočijo, da se nanje
pravočasno pripravimo (Šircelj, 2009).
Nobena projekcija ne more v celoti predvideti prihodnjega dogajanja, zato jih je potrebno na
dve ali tri leta preverjati ter jih prilagajati spremembam v demografskem razvoju. Najtežje je
predvideti prihodnji obseg in sestavo selitev. Ker se te izmed vseh dejavnikov najhitreje
odzivajo na različne gospodarske in politične spremembe, jih nekatere projekcije ne
vključujejo (Šircelj, 2009).
Pri izdelavi projekcij po starosti in spolu je najprej potrebno določiti izhodiščno stanje, tj.
sestava prebivalstva po starosti in spolu na določen datum (običajno 1. januar). V
nadaljevanju se določi hipoteze o vrednostih izbranih kazalnikov natalitete, mortalitete in
selilnosti za vsako leto projekcijskega obdobja, za vsak spol in vsako starost (Šircelj, 2009).
Marca 2008 je Eurostat (Statistični urad Evropskih skupnosti) pripravil projekcijo
prebivalstva za obdobje 2008–2060 za 27 članic Evropske unije ter za Norveško in Švico.
Projekcija je narejena po konvergentnem scenariju, kar pomeni da je bilo pri načrtovanju
prihodnjega razvoja prebivalstva posamezne države upoštevano, da družbenoekonomske in
kulturne razlike med državami počasi izginjajo. Kot konvergentno leto tj. leto, v katerem bo
teoretično dosežena največja podobnost razvoja izbranega kazalnika, je bilo določeno leto
2150 (Šircelj, 2009).
Rezultati so bili kasneje objavljeni na Eurostatovi spletni strani v podatkovni bazi in se
uporabljajo kot obvezna podatkovna osnova za izračun projekcij javnofinančnih izdatkov v
članicah EU. Slovenija je to projekcijo prevzela kot svojo uradno in t. i. srednjo različico
projekcije prebivalstva. Statistični urad RS je za načrtovalce politik in druge uporabnike
izračunal še nizko in visoko varianto. Vse skupaj je bilo leta 2009 objavljeno v publikaciji:
Prebivalstvo Slovenije danes in jutri, 2008–2060. Rezultati nakazujejo verjetno pot
prihodnjega razvoja prebivalstva Slovenije, ob upoštevanju izhodišč in vrednosti hipotez
rodnosti, umrljivosti in selilnosti (Vertot, 2009). Srednja varianta projekcije EUROPOP2008
za izbrana leta je prikazana v preglednici 2.

2.7 Staranje na podeželju

Posebni demografski trendi, ki so povezani s staranjem prebivalstva, se v zadnjih letih
odvijajo tudi na podeželju (Černič, Kumer, 2011). Življenjski pogoji v tem okolju so za
starejše osebe v primerjavi s tistimi v mestu manj ugodni. Primernost podeželja kot prostora
za staranje je med leti 2010 in 2011 ugotavljala projektna skupina Medgeneracijsko sožitje, v
sklopu predmeta Geografija podeželja na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete v
Ljubljani. Člani skupine so med starejšim prebivalstvom (starim 65 let ali več) na slovenskem
podeželju izvedli 22 anket. Kot največjo oviro pri življenju na podeželju so anketiranci
izpostavili predvsem oddaljenost od pomoči in zdravstvene oskrbe, oddaljenost od drugih
ustanov (banka in trgovina) in pomanjkanje javnih prevoznih sredstev. Pri interpretaciji
rezultatov so avtorji med drugim izpostavili tudi finančne težave – ljudje na podeželju imajo
namreč praviloma nižje dohodke kot ljudje v mestnih območjih. Največjo oviro starejšim
predstavljajo slabo zdravstveno stanje, težave pri hoji, pomanjkanje pomoči pri fizičnem delu
in nizka pokojnina (Brvar in sod., 2011; cv: Černič, Kumer, 2011).
Vsi omenjeni dejavniki lahko vodijo v osamljenost in izolacijo starejših na podeželju (Božnar,
2000; Chapman, Peace, 2008; Černič, Kumer, 2011). Staranje prebivalstva na podeželju v
gospodarsko razvitih delih sveta je rezultat številnih ločenih, a vzporednih procesov.
Modernizacija je povezana s spremembami v družinskih strukturah, k povečanju deleža starih
na podeželju pa je prispevalo tudi odseljevanje mladih (Slavič, 2010). V letu 2001 je bila
populacija na podeželju v povprečju starejša od tiste v urbanih in suburbanih območjih. Kljub
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temu so v naslednjem petletnem obdobju mesta tista, ki so beležila hitrejšo rast deleža
starejših (Goll, 2010).
Številne empirične raziskave slovenskega podeželja so staranje prebivalstva prepoznale kot
enega izmed glavnih razvojnih problemov ruralnih območij druge polovice 20. stoletja
(Slavič, 2010). Starejše prebivalstvo je v primerjavi z drugimi starostnimi skupinami manj
mobilno in prostorsko bolj navezano na izvorno okolje oz. na okolje, v katerem je preživelo
večino aktivnega obdobja (Schmied, 2005; Slavič, 2010). Slavič (Slavič, 2010) ugotavlja
pomanjkanje poglobljenih raziskav o starejših prebivalcih podeželja. Študije namreč
velikokrat ne upoštevajo, da gre za izjemno raznoliko prebivalstveno skupino, ki ji je pri
proučevanju potrebno posvetiti veliko pozornosti.

2.8 Staranje prebivalstva v Evropski uniji

Staranje prebivalstva v Evropski uniji je posledica štirih demografskih trendov, ki vplivajo
drug na drugega, čeprav se njihov obseg med državami lahko zelo razlikuje. Za države
Evropske unije so značilni nizko povprečno število otrok na žensko (splošna stopnja
rodnosti), zmanjšanje rodnosti v zadnjih desetletjih, bistveno daljša pričakovana življenjska
doba ob rojstvu (od leta 1960 se je podaljšala za več kot 8 let) in zmanjšanje umrljivosti ter
sprejem velikega števila priseljencev iz tretjih držav, kar se bo v prihodnje še nadaljevalo
(Vertot, 2010). V Evropski uniji se razlike v demografskih trendih kažejo bolj na regionalni
kot na nacionalni ravni, tj. med statističnimi regijami in med podeželskimi in mestnimi
območji (Goll, 2010).

2.9 Staranje slovenskega prebivalstva

Prebivalstvo Slovenije že nekaj časa spada med stara prebivalstva in ne zaostaja za
svetovnimi trendi staranja prebivalstva. Njegove demografske značilnosti so v veliki meri
podobne ostalim razvitim državam, za katere je značilno, da delež prebivalstva v starostni
skupini nad 65 let presega sedem odstotkov celotne populacije. Slovenija je mejo že krepko
presegla in se močno približala deležu 20 % starih nad 65 let (Malačič, 2006; Černič, Kumer,
2011). Upadanje števila rojstev in daljšanje življenjske dobe v večini razvitih držav močno
spreminjata starostno sestavo prebivalstva. Tudi povprečna starost prebivalstva v Sloveniji se
stalno zvišuje. V začetku 50. let prejšnjega stoletja je znašala približno 30 let, konec leta 2004
40,3 leta, konec leta 2009 41,4 leta (Vertot, 2010), v začetku leta 2018 pa 43,2 leti (SURS,
2018).
Slovensko prebivalstvo se je začelo starati na prehodu iz 19. v 20. stoletje, kar potrjujejo
podatki o rodnosti, ki je začela upadati po letu 1890 (Šircelj, 2006). Na staranje prebivalstva v
Sloveniji nakazujejo tudi podatki o deležu mladih, ki je edini kazalnik starostne sestave
prebivalstva, ki je na voljo tudi za drugo polovico 19. stoletja. Med letoma 1869 in 1910 se je
delež mladih v Sloveniji zviševal, kar pomeni, da se je prebivalstvo pomlajevalo. Leta 1869 je
delež mladih znašal 33 %, leta 1910 pa 35 %. Leta 2006 so mladi predstavljali le še 14 %
prebivalstva Slovenije (Šircelj, 2009), danes njihov delež znaša 15 % (SURS, 2018). Znotraj
starostne skupine starega prebivalstva narašča delež zelo starega prebivalstva. Slednji so leta
2006 predstavljali 20,5 % danes pa 27,0 % starega prebivalstva (SURS, 2018).
Delež starejših je do sredine sedemdesetih let 20. st. naraščal počasi, nato pa vedno hitreje,
kar je posledica daljšanja pričakovane življenjske dobe (pričakovano trajanje življenja ob
rojstvu je preseglo starost 70 let) in upadanja rodnosti (letni kazalniki rodnosti so se spustili
pod raven, potrebno za obnavljanje prebivalstva). Leta 2003 je bil delež starih višji od deleža
mladih (Šircelj, 2009), kar se lepo vidi na grafu 1. V prvi polovici letošnjega leta delež
starejših znaša okoli 19 % (SURS, 2018).
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Za pomembno prelomnico v procesu staranja slovenskega prebivalstva velja prehod iz 20. v
21. stoletje. Delež žensk v rodni dobi se je začel zniževati leta 2000, delež prebivalstva,
starega 15–64 let, pa leta 2007. Leta 2005 se je pričel povečevati koeficient starostne
odvisnosti, katerega vrednost je bila leta 1910 dobrih 70 %, kar pomeni, da je ena delovno
sposobna oseba v povprečju skrbela za 0,7 delovno nesposobne osebe. Razmerje se je od
takrat naprej zmanjševalo, najnižjo vrednost je doseglo v začetku 21. stoletja (42 %). Od
takrat naprej razmerje ponovno raste. Po trenutnih ocenah naj bi vrednost iz leta 1910
ponovno dosegli okrog leta 2040 (Šircelj, 2009).
Preglednica 1 prikazuje deleže posamezne starostne skupine in indekse staranja v Sloveniji
med letoma 1910 in 2018. Grafični prikaz podatkov iz preglednice ponazarjata grafikon 1 in
graf 1. Na grafikonu je prikazano razmerje med deleži starostnih skupin.
Preglednica 1: Deleži starostnih skupin v Sloveniji za obdobje 1910–2018

Leto

Delež starostne skupine [%]
Mladi (0-14 let) Odrasli (15-64 let) Stari (65+ let)
34,8
58,5
6,7
33,0
60,6
6,4
30,5
62,5
7,0
28,4
64,3
7,3
27,7
65,0
7,3
27,3
64,9
7,8
24,0
66,2
9,8
23,0
67,0
11,0
20,6
69,5
10,9
15,3
70,0
14,7
13,4
69,9
16,7
15,0
65,6
19,4

1910
1921
1931
1948
1953
1961
1971
1981
1991
2002
2012
2018

Indeks staranja
19,3
19,4
23,0
25,7
26,4
28,6
40,8
47,8
52,9
96,1
124,6
129,3

Vir podatkov: Povzeto po Šircelj, 2009; lastni izračuni
Grafikon 1: Grafični prikaz deležev starostnih skupin v Sloveniji za obdobje 1910-2018
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2.9.1 Staranje prebivalstva Slovenije v 21. st.
Stranje slovenskega prebivalstva se bo nadaljevalo tudi v 21. stoletju, kar narekujejo sedanja
starostna sestava prebivalstva in njegove projekcije (Šircelj, 2009).
Preglednica 2: Srednja varianta projekcije EUROPOP2008 za izbrana leta

Leto
2008
2010
2020
2030
2040
2050
2060

SKUPAJ
2.022.644
2.034.220
2.058.003
2.022.872
1.957.942
1.878.003
1.768.113

Mladi (0-14 let)
280.865
281.651
291.580
258.508
235.960
239.902
225.755

Starostna skupina
Odrasli (15-64 let) Stari (65+ let)
1.416.458
325.321
1.414.418
338.151
1.346.206
420.217
1.252.831
511.533
1.152.616
569.366
1.027.671
610.430
952.469
589.889

Zelo stari (80+ let)
71.176
79.622
111.320
135.110
193.333
224.641
249.535

Vir podatkov: Prebivalstvo Slovenije danes in jutri…, 2009

Na podlagi izračunov je razvidno, da se bo število slovenskih prebivalcev kmalu nehalo
povečevati, nadaljevalo pa se bo staranje. Povečeval se bo delež starih, zniževala pa se bosta
deleža odraslih in mladih. Hipoteze narekujejo, da bo število prebivalstva Slovenije višje od
dveh milijonov le še eno do dve desetletji, nato bo sledil upad. V primeru, da se bo število
slovenskega prebivalstva spreminjalo skladno s konvergenčno varianto projekcij, bo leta 2060
Slovenija imela toliko prebivalcev, kot jih je imela v sredini sedemdesetih let prejšnjega
stoletja. Naravni prirast bo tudi v prihodnje ostal negativen. Vedno večja bo razlika med
številom umrlih in številom živorojenih – konvergenčna varianta napoveduje, da bo leta 2060
umrlo dvakrat več ljudi kot se bo rodilo otrok. V primeru negativnega selitvenega prirasta bi
bila razlika še večja. Število rojstev se bo po konvergenčni varianti pričelo zniževati že v
nekaj letih (Šircelj, 2009).
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2.10 Strateški dokumenti in projekti na področju starejšega prebivalstva

2.10.1 Strategija varstva starejših do leta 2010
Leta 2006 je Slovenija sprejela Strategijo varstva starejših do leta 2010 – solidarnost, sožitje
in kakovostno staranje prebivalstva – nacionalni program na področju staranja prebivalstva.
Strategija je odgovor Republike Slovenije na staranje prebivalstva in evropske zahteve po
oskrbi z namenom solidarnosti med generacijami. Osnovni namen strategije je uskladitev in
povezava dela pristojnih vladnih resorjev z gospodarstvom in tretjim sektorjem, tako da se
povečata solidarnost in kakovost medčloveškega sožitja med staro, srednjo in mlado
populacijo ter zagotovita kakovostno staranje in oskrba naglo rastočega deleža tretje
generacije (Strategija varstva starejših do leta 2010 …, 2006).
Dokument je sestavljen iz petih delov. V prvem delu so predstavljena formalna in vsebinska
izhodišča strategije. Formalna izhodišča obsegajo bistvene evropske in druge mednarodne ter
domače dokumente, ki jih je RS sprejela v zadnjih letih. Vsebinska izhodišča zajemajo
naslednje tematike, povezane s staranjem: rast in delež starega prebivalstva, zlasti
najstarejšega, razpadanje medgeneracijske povezanosti, zmanjšanje medgeneracijske
solidarnosti itd. Drugi del strategije določa njene globalne cilje v okviru trajnostnega razvoja
človeških virov in skrbi za vse tri generacije državljanov Slovenije z ozirom na staranje njene
družbe. Prednostna področja posebne skrbi so: delo in zaposlovanje, sistem pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, dolgotrajna oskrba, socialno varstvo, družina, zdravstveno varstvo,
vzgoja in šolstvo, kultura in informiranje, znanost in raziskovanje, stanovanjska politika in
prostorsko planiranje, osebna in druga varnost starih ljudi in promet. Strateške usmeritve po
posameznih področjih so predstavljene v tretjem delu. Četrti del zajema vodila za izvedbo
strategije ter oblikovanje in uvajanje resornih programov za kakovostno staranje in solidarno
sožitje med generacijami. Zadnji, peti del vključuje usmeritve za uresničevanje strategije.
Sestavni del dokumenta je tudi predlog, ki posamezna resorna ministrstva poziva, da
pripravijo konkretne akcijske načrte za njeno izvajanje. Hkrati predlaga ustanovitev Sveta za
solidarno sožitje generacij in kakovostno staranje prebivalstva v Sloveniji, ki bo skrbel za
uresničevanje strategije v obdobju do leta 2010 ter izvajanje usklajene in kontinuirane politike
na tem področju tudi v naslednjih desetletjih (Strategija varstva starejših do leta 2010 …,
2006).
2.10.1.1 Strateške usmeritve na področju prometa
Starejše osebe spadajo med ranljive skupine udeležencev v prometu. Mobilnost te populacije
pomembno vpliva na kakovost njihovega življenja. Razvoj prometa je zato treba usmerjati
tako, da bo ta omogočal mobilnost in udeležbo starih ljudi (Strategija varstva starejših do leta
2010 …, 2006).
Starejša populacija ima visoke zahteve glede varnosti, udobja in dostopnosti. Pri načrtovanju
javnega prometa je te zahteve potrebno upoštevati. Prevozna sredstva in spremljajoča
infrastruktura morajo biti ustrezno prilagojeni, saj na ta način starejšim osebam omogočimo
enakovredne možnosti uporabe javnega prometa. Prav tako je potrebno izobraževanje glede
intermodalnosti javnega prometa (npr. kolo-avto-taksi-avtobus-vlak). Eden izmed
pomembnejših ciljev prometne politike je povezava kolesarskih stez s postajališči javnega
potniškega prometa in parkirnimi površinami za motorna vozila (Strategija varstva starejših
do leta 2010 …, 2006).
Zaradi staranja prebivalstva vse večjo skrb predstavljajo starejši udeleženci v cestnem
prometu. Starostna skupina nad 65 let velja za nadpovprečno ogroženo v večini držav, zlasti v
vlogi peščev in kolesarjev. Pri oblikovanju celotne prometne infrastrukture moramo zato tej
skupini posvečati več pozornosti (Strategija varstva starejših do leta 2010 …, 2006).
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2.10.2 Starosti prijazna mesta in občine
Leta 2005 je Svetovna zdravstvena organizacija na 18. svetovnem kongresu gerontologije in
geriatrije v Rio de Janeiru predstavila projekt starosti prijaznih mest. V nadaljevanju je okoli
1500 starejših prebivalcev v 33 mestih po svetu opisalo prednosti in ovire na različnih
področjih mestnega življenja. Organizacija je na podlagi mnenj in predlogov pripravila in
izdala priročnik za uresničevanje projekta, v katerem je navedenih tudi 84 značilnosti starosti
prijaznega mesta. Program vključuje osem področij, ki vplivajo na zdravo in kvalitetno
življenje starejših oseb. To so: bivališča, družabno življenje, spoštovanje in vključevanje v
družbo, družbeno angažiranje in zaposlitev, komunikacija in informiranje, pomoč skupnosti in
zdravstvene storitve, zunanje stavbe in površine ter promet. V nadaljevanju je predstavljen
seznam bistvenih značilnosti starosti prijaznega mesta na področju prometa (Voljč, 2010).
1. Cene javnega prevoza so stalne, prikazane na vidnem mestu in žepu dosegljive.
2. Javni prevoz je zanesljiv in časovno pogost, tudi ponoči, ob koncu tedna in na
praznike.
3. Do vseh mestnih predelov in pomembnih storitev se da pripeljati z javnim prevozom,
ki nudi dobre prestopne povezave in ima proge in vozila jasno označena.
4. Vozila javnega prevoza so čista, lepo vzdrževana, dostopna, brez gneče in imajo
prednostne sedeže, ki niso neupravičeno zasedeni.
5. Invalidom je na voljo specializiran prevoz.
6. Vozniki javnega prevoza ustavljajo na predvidenih postajah, in sicer tik ob pločniku,
tako da je vstopanje olajšano. Preden odpeljejo, počakajo, da se potniki usedejo.
7. Postajališča in postaje so na primernih krajih, dostopne, varne, čiste, osvetljene in
dobro označene, opremljene z ustreznimi klopmi in nadstreški.
8. Potnikom so na voljo popolne in zlahka dosegljive informacije o progah, voznem redu
in poskrbljenosti za osebe s posebnimi potrebami.
9. Kjer je javni prevoz preveč omejen, so na voljo prostovoljne prevozne usluge.
10. Taksije je lahko dobiti in si jih privoščiti, taksisti pa so vljudni in ustrežljivi.
11. Ceste so lepo vzdrževane, s pokritimi odvodniki in dobro osvetljavo.
12. Pretok prometa je dobro uravnavan.
13. Ob cestah ni ovir, ki bi voznikom zastirale vid.
14. Prometni znaki in križišča so opazna in smotrno postavljena.
15. Spodbuja se izobraževanje vseh voznikov in ponuja osvežitvene tečaje.
16. Parkirišč in mest za izstop sopotnikov je dovolj in so na primernih mestih.
17. Na voljo so prednostna parkirna mesta in izstopališča za ljudi s posebnimi potrebami,
ki se spoštujejo (Voljč, 2010).
V Globalno mrežo Starosti prijaznih mest in občin je trenutno vključenih preko 258 mest in
občin v 28 državah (100 milijonov ljudi). Mreža združuje mesta, občine in organizacije po
svetu, katerih skupna vizija je spremeniti skupnosti v okolje, v katerem se je dobro postarati.
Mreža poudarja delovanje na lokalni ravni, spodbuja vključitev celotne populacije starejših
ljudi v življenje v skupnosti in promovira zdravo ter aktivno staranje. S članstvom se mesta in
občine zavežejo, da bodo sodelovale s starejšimi ljudmi in upoštevale njihove potrebe.
Pričakuje se tudi, da bodo vrednotile in nadzorovale osem področij, ki vplivajo na stopnjo
prijaznosti njihovih mest do starejših ljudi. Certifikat starosti prijazno mesto se pridobi z
aktivnim udejstvovanjem, saj globalna mreža na ta način zagotovi globalno platformo za
izmenjavo informacij, medsebojno učenje in podporo (Voljč, 2010).
Od leta 2005 je v ospredju praktični vidik uporabe mreže. Namenjena je predstavljanju in
širitvi starosti prijaznih praks in primerov, ocenam starosti prijaznih mest, akcijskim planom,
pripomočkom, vodnikom in novicam v zvezi s pobudami ter dogodki. Informacije mesta in
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občine se delijo preko spletne strani »Age-friendly world«, kar je tudi pogoj za podaljšanje
članstva v mreži. Tak pristop ima velik potencial, saj omogoča medsebojno povezovanje med
člani, iskanje mest in občin po državah in iskanje partnerjev v drugih državah.
V globalno mrežo Starosti prijaznih mest in občin je vključena tudi Slovenija. Pri sledenju
programa in načrtovanju razvoja mest in občin Slovenskim občinam pomaga Inštitut Antona
Trstenjaka. Poleg koordinacije, inštitut vsako leto zbira rezultate Slovenske mreže starosti
prijaznih mest in občin ter jih predstavi javnosti in Svetovni zdravstveni organizaciji. V
sklopu priprav na vstop nove skupnosti v slovensko mrežo se v kraju izbere t. i. lokalni častni
odbor, sestavljen iz okoli 20 občanov iz tretje, srednje in mlade generacije, ki pomagajo pri
uvajanju in razvoju programa. S pomočjo priročnika člani odbora beležijo, kaj je v njihovem
okolju starosti prijazno ter kaj in kako bi bilo na tem področju mogoče izboljšati. Njihova
opažanja krajevnemu vodstvu pomagajo pri pripravi 5-letne krajevne strategije za področje
staranja in krepitve medgeneracijske solidarnosti ter kasneje, med izvajanjem programa pri
njegovi letni evalvaciji in dopolnjevanju. Strategija vsebuje konkretne načrte za povezovanje
obstoječih in uvajanja potrebnih novih programov za tri najbolj bistvena področja:
dolgotrajna oskrba bolnih, starostno onemoglih in invalidnih občanov, aktivno in zdravo
staranje celotne upokojenske generacije in krepitev solidarnosti med generacijami ter vzgoja
vseh za lepše sožitje. Na teh področjih naj bi skupnost v 5-letnem obdobju uvedla ali
izboljšala delovanje vsaj treh sodobnih programov, na primer z novimi metodami znanja,
boljšo organizacijo obstoječih ustanov in služb ter prostovoljstvom (Voljč, 2010).
Slovenska mreža starosti prijaznih mest in občin trenutno povezuje devet občin, med njimi
tudi občino Šentrupert, ki se je mreži priključila leta 2012.

3 Mobilnost in starejši

Mobilnost se nanaša na sposobnost samostojnega in varnega premikanja osebe iz ene točke v
drugo in z leti običajno upada (Rantakokko, Manty, Rantanen, 2013). Starejšim osebam
mobilnost predstavlja ne le pomemben del življenja, temveč tudi predpogoj za aktivno
staranje. Osebi omogoča neodvisnost in pozitivno vpliva na zdravje ter kvaliteto življenja
(Whelan in sod., 2006; Tacken, 1998; Metz, 2000; Banister, Bowling, 2004; Spinney, Scott,
Bruce Newbold, 2009). Pomanjkanje mobilnosti lahko starejše osebe odvrača od udeležbe na
družabnih dogodkih, kar lahko privede do nizke morale, depresije in osamljenosti (Atkins,
2001). Zaradi poslabšanja vida in fizične moči spadajo v ranljivo skupino, ki ji je potrebno
posvetiti posebno pozornost (Ipingbemi, 2010). Z mobilnostjo starostnikom zagotovimo
nadaljnjo vključenost v družbo, udeležbo na družabnih dogodkih in drugih aktivnostih ter
samostojnost pri opravljanju vsakdanjih opravil. Vzdrževanje mobilnosti starejšega
prebivalstva je zato ključnega pomena (Dickerson in sod., 2007).

3.1 Mobilnostne potrebe starejšega prebivalstva

Veliko starejših oseb ima specifične mobilnostne potrebe in prioritete, kot na primer dostopno
vozilo, tiskane zemljevide, vozne rede prevozov z velikim tiskom in voznike, ki jim po
potrebi nudijo pomoč. Ponudniki morajo te potrebe razumeti in jih reševati, kljub temu da je
zadovoljitev le-teh v ruralnih okoljih pogosto težka (Safe Mobility for Life Coalition, 2011;
AARP Public Policy Institute in…, 2011).
3.1.1 Mobilnostni vzorci starejšega prebivalstva
Spremembe mobilnostnih vzorcev starostnikov so posledica različnih dejavnikov, odvisno od
individualnih okoliščin. Poleg povečanja fizičnih in mentalnih omejitev, na spremembe
mobilnostnih potreb in navad pomembno vplivajo tudi dogodki, ki spremenijo življenje
(GOAL, 2012). Tipični primeri so upokojitev, bolezen ali smrt partnerja ali bližnjega
sorodnika, ločitev, rojstvo vnuka itd. Vidna je zlasti sprememba v namenu potovanja, na
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primer več potovanj je povezanih z zdravjem, pa tudi v frekventnosti, razdalji in s tem
dosegljivosti.

3.2 Mobilnost starejših na podeželju

Ustrezno zagotavljanje prevoza starejših oseb na ruralnih območjih je ključnega pomena.
Raziskava iz leta 2012 je pokazala, da sta promet in mobilnost ključna faktorja v boju proti
socialni izključenosti (Walsh, O’Shea, Scharf, 2012), ki ogroža zlasti starostnike, starejše od
75 let (Alsnih, Hensher, 2003).
Zaradi majhne gostote prebivalstva na podeželju je zagotavljanje primernega in trajnostnega
prometa drago. Javne prevozne storitve so zaradi premajhnega števila uporabnikov pogosto
pomanjkljive in ekonomsko neuspešne. Vozniki avtomobilov zato javnega prevoza ne
uporabljajo, kar pripelje do negativne povratne zanke, saj zagotavljanje javnih prevozov tako
postane še bolj oteženo. Starejše osebe, ki ne vozijo avtomobila, pa so te storitve primorane
uporabljati (Hoyle, Knowles, 2001).
Rakar (Rakar, 2010) opozarja na vsebinsko težavo pri razvoju podeželskega prostora.
Posamezne razvojne politike namreč pri načrtovanju razvoja podeželskega prostora
upoštevajo vzorce in merila, ki veljajo za urbana območja. To velja zlasti za zadovoljevanje
javnih potreb, tako materialnih kot nematerialnih. V primerjavi z urbanimi območji se te na
podeželju razlikujejo po vrsti, obsegu, kakovosti, načinu zadovoljevanja in višini stroškov.
Javni potniški promet na podeželju mora opravljati več funkcij: poleg ponudbene mora
zagotavljati tudi socialno funkcijo, kar pomeni, da zagotavlja osnovno mobilnost starejšim
osebam, invalidom, bolnikom in ljudem s posebnimi potrebami. Tem osebam javni prevoz
velikokrat predstavlja edini način mobilnosti.
Mobilnost na slovenskem podeželju je tako kot drugod po svetu izrazito vezana na osebna
vozila. K temu je prispevala predvsem prometna politika, ki je desetletja zanemarjala javni
prevoz ter se hkrati usmerila v gradnjo avtocest in tako prepuščala organizacijo prevoza
posameznikom. Načrtovanje in organizacijo javnega prometa, poleg zgoraj naštetih faktorjev
še dodatno otežuje razpršena poselitev, ki je posledica zgrešene prostorske politike. Za
podeželje sta tako značilni visoka stopnja motorizacije na eni strani in visoka stopnja
mobilnostne revščine na drugi. Najbolj otežena je mobilnost oseb, ki nimajo avtomobila,
bodisi ga nočejo, bodisi ne morejo voziti. Zaradi slabšega dostopa do storitvenih dejavnosti so
tako pomoč primorani poiskati pri sosedih in sorodnikih (Benčina, Otrin, 2016).
Na slovenskem podeželju so ukrepi trajnostne mobilnosti nujni, njihovo izvajanje pa bi
moralo biti takojšnje. Obstajajo številne dobre prakse, ki predstavljajo alternativo osebnemu
avtomobilu in jih je potrebno prenesti v naše okolje. Na ta način bodo preskrbljeni vsi
prebivalci, predvsem tisti iz najšibkejših skupin, to so starostniki, invalidi itd. (Benčina, Otrin,
2016). V nadaljevanju so predstavljene izbrane domače in mednarodne inovativne rešitve na
področju podeželskega prometa.

3.3 Načini prevoza na podeželju

Potreba po mobilnosti s sodobnim načinom življenja narašča, skladno s tem se razvijajo novi
sistemi organizacije prevoza, ki bi jih bilo potrebno uvesti tudi na podeželju (Benčina, Otrin,
2016). Tam potrebujemo bolj prožne oblike prevozov, pomembno je tudi, da se pri njihovem
izvajanju uporablja manjša vozila (Rakar, 2010).
Vse bolj priljubljena oblika prevoza je sopotništvo, pri kateri se z enim avtomobilom pelje
več ljudi. Tako se bistveno zmanjša število vozil na cesti, kar vpliva na večjo pretočnost ter
manjšo onesnaženost zraka z izpusti. Vse bolj pomemben postaja tudi socialni vidik takšne
oblike prevoza, saj spodbuja medsebojno komunikacijo in druženje. Sopotništvo je alternativa
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individualni uporabi avtomobila, hkrati pa premikanje olajša osebam, ki avtomobila nimajo
oziroma ga iz različnih razlogov ne vozijo (Benčina, Otrin, 2016).
Alternativo klasični organizaciji javnega prevoza predstavljata prevoz »na klic« in
združevanje posebnih linijskih prevozov z rednimi. Primer bi bil npr. prevoz dodatnih
potnikov s šolskim ali delavnim avtobusom. V Švici poznamo primere, ko so to idejo
pripeljali tako daleč, da domačini svoja potovanja lahko opravljajo s poštarjem. Prevoz na klic
poteka po ustaljenih progah, razlika je le v tem, da je pot opravljena le v primeru, če prevoz
pravočasno najavimo. Obratovalni stroški so v primerjavi s klasičnim javnim prevozom nižji,
saj se pogosto izvaja z manjšimi vozili, npr. minibusi in kombiji. Poleg omenjenih načinov
prevoza poznamo tudi vaške taksije ter različne prostovoljne oblike prevoza, na primer
Zavod Sopotniki in Prostofer (Benčina, Otrin, 2016).
Najpogostejše oblike pomoči pri prevozu starejših so neformalne mreže, ki jih sestavljajo
njihovi prijatelji, družina in sosedje (Social Exclusion Unit, 2003). Hkrati so to ljudje, ki se
bodo najverjetneje lahko prilagodili potrebam starejših.
Najbolj priljubljena oblika javnega prevoza na podeželju je še vedno železnica, vendar njen
potencial marsikje ni v celoti izkoriščen. Prevoz z vlakom je zanimiv tako za lokalno
prebivalstvo kot tudi za turiste. Obnova železnice lahko pomembno prispeva k razvoju regije,
v primeru, da je obnovljena skladno s sodobnimi potrebami po mobilnosti in storitvah.
(Benčina, Otrin, 2016).
Hoja ali kolesarjenje sta v podeželskih naseljih zaradi pomanjkanja ustrezne infrastrukture
za pešce in kolesarje pogosto neprijetna in nevarna, kar še dodatno spodbuja uporabo
avtomobila (Benčina, Otrin, 2016).

3.4 Načrtovanje prometne storitve za starejše osebe

Razumevanje individualnih potreb potnikov na podeželju je bistvenega pomena pri
načrtovanju prometnega sistema, saj lahko le tako zagotovimo, da infrastruktura in storitve
zares služijo ljudem, ki jih uporabljajo. Skupina starejših oseb z manjšimi prihodki, brez
možnosti vožnje osebnega avtomobila je po trenutnih podatkih o prometu na podeželju tista,
ki je najbolj odvisna od javnega prevoza. To je namreč njihov edini način za samostojno
potovanje do opravkov, ki so zanje ključnega pomena (Breen, 2014).
Pri načrtovanju uspešnega podeželskega prometa za starejše osebe je potrebno upoštevati več
dejavnikov. Zavedati se moramo, da se podeželske skupnosti med seboj lahko zelo
razlikujejo. Oblikujejo jih različne demografske značilnosti, geografska lokacija,
gospodarstvo, razpoložljivi viri skupnosti in njihovo upravljanje ter socialne in kulturne
interakcije. Po mnenju atlantskega raziskovalnega centra za promocijo zdravja starostniki
veljajo za najbolj heterogeno starostno skupino (The Atlantic Health Promotion Research
Centre, 2001). Rešitve na področju ruralnega prometa zahtevajo pristope, ki upoštevajo
razmere, značilne za podeželje in omogočajo starejšim, da s svojim mnenjem vplivajo na
izvedbo (Lutz, 2014).
Rešitve na področju prevoza zahtevajo dolgoročne poglede, ustrezne lokalne rešitve in
sodelovanje javnih storitev z drugimi organizacijami (Sylvestre, Christopher, Snyder, 2006).
Uspešen promet na podeželju zagotavlja storitve, ki ljudem dopuščajo življenje v tem okolju
in pomagajo prispevati k trajnosti manjših skupnosti (Lutz, 2014).
Izboljšanje mobilnosti starejšega prebivalstva je potrebno obravnavati kot pomemben del pri
spodbujanju družbenega razvoja, zlasti v prometnem sektorju (Olawole, Aloba, 2014).
Ohranjanje kvalitete vsakodnevnega življenja starejših ljudi z izboljšanjem njihove mobilnosti
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bi morala biti glavna prioriteta oblikovalcev prometnih strategij (Ritter, Straight, Evans,
2002).
Mobilnostne potrebe starejših ljudi se z njihovim staranjem spreminjajo. Naloga prometnega
načrtovanja in strategij je, da te spremembe razumejo ter jih upoštevajo (Alsnih, Hensher,
2003). Pri načrtovanju prometnih strategij bi bilo omenjeni tematiki zato potrebno posvečati
več pozornosti in na ta način podpirati neodvisnost starejših (Wong in sod.,2017).
3.4.1 Elementi uspešne prevozne storitve
Podjetje Beverly Foundation je leta 2001 razvilo pet kriterijev za starejšim prijazen promet
(angleško 5A's of Senior-Friendly Transportation), s pomočjo katerih lahko ocenjujejo
prevozne storitve, svojo prilagojenost in primernost za starejše. Kriteriji so: razpoložljivost,
sprejemljivost, dostopnost, prilagodljivost in cenovna dosegljivost (angleško: Availability,
Acceptability, Accessibility, Adaptability and Affordability).
Razpoložljivost storitev
Razpoložljive prevozne storitve same po sebi ne pomenijo popolne rešitve za starostnike. S
tem kriterijem je povezana še skupina drugih meril, ob upoštevanju katerih lahko oblikujemo
prometni sistem, ki bo starostnikom kar se da uporaben. Prevozne storitve morajo storitev
zagotavljati večino časa (čez dan, zvečer, ob vikendih) in dovolj pogosto. Zadovoljiti morajo
potrebe večine starostnikov ter jim omogočiti prevoz do željenih destinacij, tudi izven mesta
in države. Pomembno je tudi sodelovanje z lokalno skupnostjo in socialnimi organizacijami,
npr. organizacija prevozov iz lokalne skupnosti v zdravstveni dom (Lutz, 2014).
Sprejemljivost storitev
Starejše osebe, ki so več let vozile osebni avtomobil, so vajene, da so njihova potovanja
udobna, zanesljiva in priročna. Storitve morajo zato poskrbeti, da bo prevoz starostnikom
sprejemljiv, saj ga v nasprotnem primeru ne bodo uporabljali. Vozila morajo biti lahko
dostopna, udobna in dobro vzdrževana. Potrebe po vnaprejšnjih rezervacijah prevozov naj
bodo kar se da minimalne, pa vendar dovolj prisotne, da se lahko storitve v čim večji meri
prilagajajo povpraševanju. Vozniki morajo biti ustrezno usposobljeni in pripravljeni na delo s
starejšimi osebami. V primeru fiksne proge je potreben tudi urnik prihodov in odhodov vozil,
ki se ga prevozniki dosledno držijo (Lutz, 2014).
Dostopnost storitev
Tudi pri dostopnosti je bistveno, da so izpolnjene potrebe večine. Pri tem so pomembni
predvsem usposobljeno osebje, prilagojenost vozil ter zanesljivost prevozov (Social Exclusion
Unit, 2003). Za lažji vstop in izstop iz vozila so primerna nizko podna vozila oz. vozila z
gibljivimi stopnicami. Vozila morajo biti dostopna tudi osebam na invalidskih vozičkih.
Storitve naj starostnikom omogočajo prevoze na raznolike lokacije. Kadar je to potrebno, naj
se izvaja prevoz »od vrat do vrat«. Bistveno je, da storitve starejšim uporabnikom omogočijo
prevoz takrat, ko ga potrebujejo. Pomembno je tudi ustrezno informiranje, ki se ga lahko
izvaja s pomočjo javnih sestankov in predstavitev, individualnih srečanj, letakov ipd. Vozni
redi in zemljevidi prevozov naj bodo dostopni na več lokacijah, npr. avtobusnih postajah,
trgovinah, občinskih prostorih, knjižnicah, lokalnih centrih itd. Vse informacije naj bodo
napisane z veliko pisavo. Na voljo naj bo tudi lokalna telefonska linija, ki nudi pomoč. Zelo
pomembno je namreč, da uporabniki v celoti razumejo delovanje storitve in jo znajo
uporabljati (Gaye, 2013).
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Prilagodljivost storitev
Starostniki imajo od lokalnih prevoznih storitev večjo korist, če se te prilagodijo njihovim
potrebam. V primeru, da se prevozne storitve starejšim uporabnikom zdijo zahtevne za
uporabo oz. so neprilagojene, le-teh ne bodo uporabljali. Prevozni sistemi se starejšim lahko
prilagodijo na več načinov, npr.: ko je to potrebno, zagotovijo spremljevalca, ki osebi nudi
potrebno pomoč, daljši prevozi morajo imeti več vmesnih postankov, vozila morajo biti
dostopna potnikom z različnimi potrebami. Za izboljšanje storitev in vključevanje
starostnikov v odločanje je potrebno izvajati letne ankete. Potrebno se je zavedati, da je
upravljanje takšnih sistemov praviloma dražje (Lutz, 2014).
Cenovna dosegljivost
Revščina, življenje na podeželju in težave z mobilnostjo so med seboj tesno povezani
(Kidder, 2006). Prometni načrtovalci so prepoznali, da velika večina starostnikov, ki
avtomobila ne vozi več, svojega denarja ne investira v nadaljnjo mobilnost (Lutz, 2014).
Boljša cenovna dostopnost je lahko dosežena s subvencijami oz. popusti za starostnike,
posebnimi akcijami (tedenske, mesečne vozovnice) in skupinskimi popusti. Z vsemi
možnostmi in ugodnostmi morajo biti uporabniki ustrezno in pravočasno seznanjeni.

3.5 Primeri dobrih praks na podeželju v Sloveniji in tujini

3.5.1 Zavod Sopotniki, Slovenija
Sopotniki, zavod za medgeneracijsko solidarnost, je bil ustanovljen s strani mladih iz Obalnokraške regije leta 2014, z namenom pomagati starostnikom pri vključevanju v aktivno
družbeno življenje. Zavod želi z medgeneracijskim sodelovanjem preprečiti ali prekiniti
izoliranost in osamljenost starejših prebivalcev, ki prihajajo predvsem iz manjših, oddaljenih
krajev in zaradi oddaljenosti, odsotnosti avtomobila ali slabih prometnih povezav redko
zapuščajo dom (Sopotniki, 2015; Benčina, 2016).
Brezplačni prevozi starostnikom omogočajo, da se udeležujejo kulturnih dogodkov,
obiskujejo prijatelje, gredo k zdravniku, v trgovino itd. Nujne opravke tako lahko opravijo
samostojno in brez skrbi, hkrati na poti sklepajo nova prijateljstva in poznanstva ter ohranjajo
družabne stike s širšo okolico, ki jim je sicer brez avta predaleč in s tem nedosegljiva
(Sopotniki, 2015).
Prostovoljni vozniki prevoze trenutno nudijo na območju sedmih občin, in sicer Hrpelje Kozina, Divača, Sežana, Senica, Brežice, Krško in Kočevje, po želji pa potnika odpeljejo tudi
dlje. Na voljo imajo en avtomobil, storitev pa je na voljo vse dni v tednu, razen ob nedeljah.
Prednost imajo potniki, ki potujejo z namenom zdravniške oskrbe. Zavod si prizadeva, da bi
se nove enote Sopotnikov vzpostavile tudi v ostalih delih Slovenije (Sopotniki, 2015;
Benčina, 2016).
Potnik mora prevoz naročiti en teden pred odhodom, na telefonsko številko izbrane enote ali
preko elektronskega naslova. Koordinatorju pri tem sporoči vse potrebne informacije: kraj in
čas odhoda in prihoda, kraj potovanja, čas čakanja v primeru izražene želje in predviden
povratek. Centrala nato poišče prostovoljca, ki ima takrat čas ter mu posreduje informacije. V
primeru, da potnik želi plačati, mora podpisati obrazec o donaciji (Benčina, 2016).
Leta 2016 se je s Sopotniki vozilo 110 rednih uporabnikov, sodelovalo pa 23 prostovoljcev.
Leta 2015 so opravili 1780 prostovoljnih ur, 5.000 km na mesec, 3–5 voženj na dan. Stalnih
uporabnikov je skoraj tretjina, večinoma se vozijo do trgovine in nazaj, k zdravniku ali k
frizerju (Benčina, 2016).
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Zavod se financira s prispevki posameznikov, podjetij in potnikov. Trenutno je preko javnih
del zaposlena ena oseba, ki usklajuje prostovoljce in prevoze ter išče finančna sredstva, s
katerimi bi se zagotovilo nemoteno koordinacijo in pokrilo tekoče stroške organizacije.
Sopotniki sodelujejo tudi z lokalnimi občinami in organizacijami, npr. Zavod dobra pot in
Zavodom za kulturo in sonaravno delovanje (Benčina, 2016).
V prihodnje bo potrebno več povezovanja z občinami, ki lahko zagotovijo sistemsko
financiranje. Ključnega pomena za dolgoročno delovanje in razvoj zavoda je zagotovitev
financiranja iz evropskih virov. Storitev bi se izboljšala tudi z razširitvijo ponudbe z novimi
enotami v občinah z razpršeno ruralno poselitvijo. Prav tako bi bilo potrebno izboljšati vozni
park, npr. z električnimi vozili. Takšnim pobudam bi občine morale zagotoviti večjo podporo,
saj imajo le-te veliko pozitivnih učinkov zanje (Benčina, 2016).
3.5.2 Prostofer, Slovenija
Brezplačne prevoze starejšim nudi tudi Prostofer, pobuda, ki se izvaja v okviru storitev Zlata
mreža. Akcija je povečala cenovno dostopno mobilnost in socialno vključenost starejših ter
jim tako izboljšala kakovost življenja. Ponudniki brezplačnih voženj se prijavijo v sistem,
uporabniki pa nato po želji pokličejo ponudnika in se z njim dogovorijo, kdaj bi prevoz
potrebovali. Leta 2016 je imela Slovenija 100 prostoferjev oz. prostovoljnih voznikov, največ
med njimi je mlajših upokojencev (Tratnik, 2016).
3.5.3 Sopotništvo - Prevoz.org, Slovenija
Skupinsko vožnjo spodbuja brezplačni spletni portal Prevoz.org, ki so ga leta 2005 ustanovili
študenti Univerze v Ljubljani in velja za najbolj priljubljeno obliko sopotništva. Voznik na
spletni portal objavi čas odhodna, potovalni cilj, ceno prevoza in kontaktno številko. Oseba,
ki potrebuje prevoz, nato kontaktira voznika ter se z njim dogovori za lokacijo vstopa in
izstopa. V primeru, da iskalec med ponudniki ne najde ustreznega prevoza, lahko objavi
iskanje prevoza, pri čemer sporoči vse potrebne informacije in čaka na klic potencialnega
voznika. Portal je še posebej pomemben za podeželje, kjer je organizacija javnega potniškega
prometa slabša. Storitev ostaja preprosta in se ne povezuje z drugimi institucijami, podjetji in
občinami (Mikuš, 2014; Benčina, 2016). Od leta 2010 je Prevoz.org na voljo tudi v obliki
mobilne aplikacije. Benčina podeželskim občinam predlaga, da storitev promovirajo med
manj mobilnimi prebivalci ali nudijo pomoč starejšim, ki ne uporabljajo moderne tehnologije,
da se lažje dogovorijo za prevoz (Benčina, 2016).
3.5.4 Prostovoljni vozniki v občini Dravograd, Slovenija
Društvo dravograjskih upokojencev je kupilo avto, s katerim lahko prostovoljci starejšim
nudijo brezplačne prevoze. Občina je vključena v program Starejši za starejše, v sklopu
katerega so upokojenci izpolnili vprašalnik, iz katerega so bile razvidne njihove potrebe po
avtomobilu. Pri vzdrževanju in zavarovanju jim je finančno pomoč nudila občina Dravograd,
ki je iz proračuna prispevala 1.800 evrov. Dodatna sredstva za nakup so zbrali na lanskem
(2017) dobrodelnem koncertu. Trenutno prevoze opravlja dvanajst prostovoljnih voznikov, ki
so v Centru varne vožnje na Vranskem opravili enodnevno usposabljanje. Rezervacijo je
potrebno opraviti vsaj tri dni pred potovanjem. Vozniki starejšim osebam nudijo tudi pomoč
pri namestitvi v vozilo (Polanc, 2018).
3.5.5 Samovozeči avtobus, Japonska
Japonska na podeželska območja, kjer je večina prebivalstva starejšega od 65 let, prinaša
tehnologijo avtonomnih vozil. Eno izmed takih območij je Nishikata, ki se nahaja severno od
glavnega mesta in kjer starostniki predstavljajo približno eno tretjino od 6.300 prebivalcev.
Zaradi pomanjkanja avtobusov ter njihovih voznikov so potovanja starostnikom otežena.
Razvijalec iger DeNA Co je v ta namen razvil Robot Shuttle, šest sedežni samovozeč avtobus.
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Začetna testiranja so se začela septembra leta 2017, ko je avtobus ljudi prevažal od
storitvenega območja do zdravstvenih storitev. Avtobus je stabilen in se premika počasi,
deset km/h. Nekateri udeleženci so izrazili željo po večji hitrosti. Avtobus ima vgrajeno
zasilno zavoro in gumb za ustavitev v sili (Tajitsu, 2017; Leary, 2017).
Običajno pomislimo, da samovozeče avtomobile uporablja predvsem mlada populacija v
mestih. Testiranja pa so pokazala, da je koncept lahko uporaben tudi za potrebe starejših v
manjših naseljih. Avtobus je bil prav tako testiran v različnih cestnih pogojih, med drugim je
bil testiran odziv pešcev na vozilo. Glede na rezultate testiranj bo japonska vlada avtocestna
postajališča preuredila v vozlišča, s katerih bo avtobus pobiral potnike. V prihodnosti bi se
storitev lahko uporabljala za potovanja do zdravstvenih, trgovskih in bančnih ustanov. V
primeru uspešnih testiranj se bo do leta 2020 storitev uveljavila tudi na drugih podeželskih
območjih (Tajitsu, 2017; Leary, 2017).
3.5.6 InterConnect, Anglija
Lincolnshire je eno zmed večjih angleških okrožij, ki ima hkrati tudi eno izmed najnižjih
gostot prebivalstva. Posledica tega je slabo razvit železniški promet glede na velikost območja
ter majhno število železniških postaj. Upravljanje avtobusnih storitev je zaradi razpršene
poselitve in izoliranosti območja drago. Prevoz z osebnim avtomobilom je v mnogih predelih
okrožja edini način prevoza (Breen, 2014; Lincolnshire County Council, 2012).
Okrožni svet je predstavil omrežje Interconnect, ki povezuje lokalne avtobusne storitve in je
zasnovano tako, da izolirana podeželska območja povezuje z glavnimi prometnimi omrežji,
hkrati pa omogoča lažja, hitrejša in bolj učinkovita potovanja. Storitev deluje na podlagi
povpraševanja, njena zasnova pa temelji na potrebah podeželskih skupnosti. Lokalni avtobusi
vozijo v pogostih intervalih in so v celoti dostopni vsem (Breen, 2014; Lincolnshire County
Council, 2012).
Posebnost je avtobusna storitev CallConnect, ki nima določenega voznega reda in se prilagaja
zahtevam potnikov. Prevoz lahko potnik naroči po telefonu ali preko interneta. Vozne proge
avtobusov so tako vsak dan drugačne, odvisno od rezervacij potnikov, s katerimi lahko
potniki v naprej naročijo dodatne storitve, npr. želeno lokacijo vstopa in izstopa. Ta storitev je
na voljo od ponedeljka do nedelje. Storitev je financirana s strani potniških vozovnic, posebne
ugodnosti (koncesijo) pa imajo prebivalci, starejši od 60 let ter invalidi. Storitev je zasnovana
z namenom izboljšanja prometnih možnosti ljudem v podeželskem okolju ter v nekaterih
manjših krajih s slabo razvitimi avtobusnimi storitvami. Storitev lahko uporablja kdorkoli iz
kakršnegakoli razloga ter poljubno pogosto. CallConnect upravlja s sodobnimi in popolnoma
dostopnimi minibusi. Ti potnike pobirajo in odlagajo na določenih lokacijah, ki se nahajajo v
vsaki vasi oziroma kraju. Poleg popolnoma fleksibilne storitve CallConect se znotraj storitve
InterConnect izvajajo tudi številne na pol fleksibilne poti. V avtobus osebe lahko vstopijo na
kateremkoli avtobusnem postajališču, brez predhodne rezervacije. V primeru, da potniki
želijo potovati stran od glavne poti, pa je predhodna rezervacija potrebna (Interconnect,
2018).
Za lažji prehod med storitvijo CallConnect in glavno mestno avtobusno progo Interconnect je
omrežje razvilo prestopna vozlišča, ki z izboljšanimi objekti za potnike olajšajo čakanje in s
tem zmanjšajo prepreke za uporabo javnega prevoza. Velika prednost storitve Interconnect je
enostavnost uporabe in razpoložljivost informacij, ki so na voljo na vseh postajališčih in na
internetu. Glavni dosežek je, da temelji na povpraševanju skupnosti na lokalni ravni. Za
storitev CallConnect se uporabljajo primerna vozila - manjša vozila na izoliranih območjih in
večji avtobusi na območjih, kjer je povpraševanje po prevozih večje. Vozila so nizko podna in
zagotavljajo podobno višino med vozilom in točko vstopa oziroma izstopa ter tako omogočajo
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lažji dostop starejšim osebam, osebam z mobilnostnimi ovirami in ljudem z veliko prtljage.
Večina avtobusnih operaterjev ima na voljo različne vozovnice, na primer dnevne, tedenske in
mesečne. Redni uporabniki ob nakupu vstopnice prejmejo popust (Interconnect, 2018).
V prihodnosti bi bilo potrebno povezovanje z ostalimi storitvami, na primer šolskimi
avtobusi, saj bi se tako lahko izognili podvajanju avtobusov na nekaterih poteh. Ena izmed
ocen sheme iz leta 2005 je pokazala, da so investicije prinesle številne pozitivne rezultate: več
ljudi uporablja avtobusne storitve, manj potovanj je opravljenih z osebnim avtomobilom,
manjše je onesnaževanje, vidno je znatno izboljšanje prevoznih možnosti ljudi. Storitev je
postala prepoznavna tudi drugod po svetu – obiskovalci okraja prihajajo z namenom ogleda
delovanja te inovativne rešitve (Interconnect, 2018).
3.5.7 Storitvena proga Siilinjärvi, Finska
Občina Siilinjärvi se nahaja v regiji Pohjois-Savu na vzhodu Finske. Območje je veliko
dobrih 500 km2, z gostoto prebivalstva 38 ljudi/km2. Program storitvene proge se je začel
izvajati leta 1999, idejo je razvil lokalni inženir Juha Elomaa. Pred začetkom izvajanja
programa so taksiji na poziv pokrivali štiri območja v občini samo trikrat na teden v času
poletnih počitnic. Na enem izmed območij se takšne storitve še niso izvajale (Jeuring in sod.,
2000).
Glavna naloga storitve je nudenje prevoza do dveh centrov – delovnega centra za ljudi z
okvarami in centra za starejše ljudi. Prevoze avtobus opravlja med sedmo in deveto uro zjutraj
in med štirinajsto in šestnajsto uro. Ker med potovanjem prihaja do sprememb poti in
časovnih zamikov, je v tem času storitev težko ponuditi tudi ostali javnosti. Izven omenjenega
urnika, tj. od 09:00 do 14:00 in od 16:00 do 17:00 ima vozilo na pol načrtovano storitev prevoz na poziv. Zgodaj zjutraj, od 06.00 do 07:00, in ob koncu dneva, od 17:00 do 18:00 pa
je na enem lokalnem območju pot načrtovana. Edini določen postanek med vožnjo na poziv je
avtobusno postajališče, na katerem se avtobus ustavi enkrat na uro in s tem povezuje storitev z
ostalim javnim prevozom. Vsak delavnik je storitev na voljo v drugem delu občine.
Rezervacija je možna po telefonu preko potovalnega centra, ki ga upravlja mesto Kuopio.
Center rezervacije združi in določi poti ter vozne rede in preko podatkovnega terminala v
vozilu hkrati o tem obvesti voznike. V centru so zaposlene tri osebe, ki hkrati urejajo
rezervacije še na štirih drugih območjih. Na skupno treh območjih se storitev izvaja s
pomočjo minibusa, na dveh območjih z manjšimi potrebami pa s taksiji. Ti imajo na voljo od
štiri do osem sedežev. Program so uporabnikom predstavili z objavo v lokalnem časopisu in z
letaki, ki so jih delili po domovih. Agencije, ki sodelujejo z invalidi, so o novi storitvi
obvestile svoje stranke (Jeuring in sod., 2000).
Vozniki avtobusa in taksiji morajo imeti ustrezno licenco, ki jo izda državni organ.
Najpogostejši uporabniki storitve so starejši prebivalci in invalidi. Največ je starejših od 70 let
(75 %), 22 % jih prejema mobilnostno pomoč. Storitev je možno uporabljati z navadnimi
avtobusnimi vozovnicami, na voljo pa so tudi cenovne ugodnosti, npr. polovična cena
vozovnice za uporabnike, starejše od 65 let, zastonj vožnja za uporabnike z invalidskimi
vozički in njihovimi pomočniki ter za osebe mlajše od štirih let. Veljavni so tudi običajni
državni in regionalni sistemi pametnih kartic. Prihodki prevoznine pokrijejo približno 30 %
stroškov, ostalo pa se financira z javnimi sredstvi, kar je privedlo do povišanja prevoznih
stroškov znotraj občine za 10 %. Vzpostavitev storitve je vplivala na precejšnje povečanje
uporabe javnega prometa (Jeuring in sod., 2000).
Okoli polovica uporabnikov pravi, da se je njihova mobilnost na račun storitve povečala.
Avtobus je pogosto poln, zato se pojavljajo želje po večjem številu vozil. Obstaja velika
verjetnost, da bo v prihodnje na voljo še en avtobus. To bi omogočilo boljšo integracijo
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šolskih prevozov v jutranjih in popoldanskih urah. Eden izmed pomembnih uspehov projekta
je, da so avtobusi dejavni tudi zunaj njihovega obratovalnega časa in takrat ponujajo druge
storitve. Na ta način so prevozna sredstva, vozniki in službe v ozadju dodobra izkoriščene, kar
je ključno za učinkovit podeželski prometni sistem (Jeuring in sod., 2000).
3.5.8 Prometno partnerstvo Strathclyde, Škotska
Partnerstvo Strathclyde je eno izmed šestih regionalnih partnerstev, ustanovljenih leta 2006 na
Škotskem z namenom krepitve planiranja in izvajanja prometnih projektov in storitev. Nastalo
je s povezovanjem prometnega izvršilnega organa Strathclyde Passenger in prostovoljnim
partnerstvom WESTRANS. Novo partnerstvo združuje administracijo podzemne železnice,
avtobusa, trajekta in železniških prevoznih storitev. Povezali so se tudi z enajstimi lokalnimi
izobraževalnimi zavodi in omogočili prevoz od doma do šole in nazaj okoli 50.000 učencem.
Prevoze izvajajo javne potniške storitve, pogodbeni avtobusi, avtomobili in taksiji.
Partnerstvo je med seboj povezalo ponudnike, agencije in svete (npr. Transport Scotland),
avtobusno in železniško industrijo, zdravstvene svete, omrežja podjetij in preostale interesne
skupine (Breen, 2014; Strathclyde Partnership for Transport, 2012).
Z namenom zagotavljanja prevoza invalidnim osebam in osebam, ki živijo v oddaljenih in
slabo povezanih podeželskih območjih, partnerstvo izvaja storitev »MyBus«. Gre za storitev,
ki ponuja prevoz »od vrat do vrat« in se prilagaja povpraševanju uporabnikov. Storitev
upravlja z devetimi minibusi in je, ob predhodni rezervaciji, na voljo vsem imetnikom
državne kartice, s katero dokažejo upravičenost do uporabe. V sklopu storitve se ne izvajajo
prevozi do bolnišnice. Ti so organizirani z drugimi sredstvi preko splošnega zdravnika.
Avtobus potnika pobere in pusti čim bližje želeni lokaciji. Vsa vozila so nizko podna in
»invalidnim vozičkom prijazna«. Po potrebi vozniki potnikom nudijo tudi pomoč pri vstopu s
pločnika v vozilo. Pomoči od doma do avtobusa voznik ne more zagotoviti. Storitev je na
voljo vse dni v tednu, potrebne so predhodne rezervacije, ki se izvajajo preko telefona ali
internetnega omrežja. Rezervacije je potrebno izvesti vsaj dve uri pred potovanjem (Breen,
2014; Strathclyde Partnership for Transport, 2012).

4 Opis občine

Občina Šentrupert leži na Dolenjskem, natančneje v Mirnski dolini in je del statistične regije
Jugovzhodna Slovenija. Je mlada občina, ustanovljena leta 2006 z izločitvijo iz občine
Trebnje. Velika je okoli 49 km2 in ima 2.908 prebivalcev. Povprečna starost je 40,5 let.
Občino sestavlja 25 naselij: Bistrica, Brinje, Dolenje Jesenice, Draga pri Šentrupertu, Gorenje
Jesenice, Hom, Hrastno, Kamnje, Kostanjevica, Mali Cirnik pri Šentjanžu, Okrog, Prelesje,
Ravne nad Šentrupertom, Rakovnik pri Šentrupertu, Ravnik, Roženberk, Slovenska vas,
Straža, Šentrupert, Škrljevo, Trstenik, Vesela Gora, Vrh, Zabukovje in Zaloka. Sedež občine
se nahaja v naselju Šentrupert.

4.1 Demografska slika občine

Starostna struktura občine Šentrupert je prikazana na grafikonu 1. Večinsko, delovno
sposobno odraslo prebivalstvo (15-65 let) predstavlja 70 odstotkov celotne populacije, s 16
odstotki jim sledijo starejši odrasli, stari 65 let ali več, najmanjši je delež starih med 0-14 let.
Teh je le 14 odstotkov glede na celotno prebivalstvo v občini.
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Grafikon 2: Starostna struktura občine Šentrupert
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Grafični prikaz starostne in spolne sestave prebivalstva v občini prikazuje prebivalstvena
piramida. Starostna piramida Šentruperta ima obliko žare, kar pomeni, da največji delež
predstavlja zrelo prebivalstvo (15-64 let), delež starih (65 let in več) pa je večji od deleža
mladih (0-14 let). Takšna oblika je značilna za zadnjo, četrto, fazo demografskega prehoda.
Prav tako je iz piramide razvidna prevlada moške populacije. Teh je v prvi polovici leta 2018
v občini 1687, medtem ko je žensk 1221 (SURS, 2018).
Grafikon 3: Starostna piramida občine Šentrupert
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4.1.1 Starejše prebivalstvo
Delež starejšega prebivalstva (65 let ali več) v občini je nekoliko pod slovenskim povprečjem,
ki znaša 19 %. Med starejšimi osebami je, ne glede na prevlado moških v občini, več žensk.
Teh je v občini trenutno 250, medtem ko je moških 212. Indeks staranja je v letu 2018 znašal
114,64. Izbrani demografski podatki po naseljih so prikazani v spodnji preglednici.
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Preglednica 3: Demografski kazalniki za naselja v občini in za Slovenijo

naselje1

Bistrica
Brinje
Dolenje
Jesenice
Draga pri
Šentrupertu
Gorenje
Jesenice
Hom
Hrastno
Kamnje
Kostanjevica
Mali Cirnik
pri Šentjanžu
Okrog
Prelesje
Rakovnik pri
Šentrupertu
Ravne nad
Šentrupertom
Ravnik
Roženberk
Slovenska vas
Straža
Šentrupert
Škrljevo
Trstenik
Vesela Gora
Vrh
Zabukovje
Zaloka
občina1
občina2
slovenija2

velikost
[km2]
1,91
0,89
1,13

gostota [št.
preb./km2]
53,93
75,28
44,25

št. preb.
103
67
50

št. preb.
65 + let
21
13
11

delež preb.
65 + let [%]
20,39
19,40
22,00

indeks
staranja
262,50
81,25
275,00

2,24

60,27

135

22

16,30

91,67

1,58

74,05

117

22

18,80

95,65

5,43
3,65
1,02
2,39
2,82

15,47
16,44
90,20
17,15
31,56

84
60
92
41
89

25
13
14
7
19

29,76
21,67
15,22
17,07
21,35

227,27
162,50
77,78
77,78
118,75

1,43
0,87
2,08

69,23
150,57
49,52

99
131
103

14
16
20

14,14
12,21
19,42

73,68
53,33
133,33

3,22

9,01

29

5

17,24

166,67

2,15
0,67
1,33
1,28
1,15
1,14
1,42
0,32
2,29
3,72
2,96
49,09

48,37
38,81
451,13
78,13
269,57
69,30
84,51
190,63
60,26
19,09
14,86
58,12

104
26
600
100
310
79
120
61
138
71
44
2853

16
4
38
17
53
19
26
6
21
12
8
442

15,38
15,38
6,33
17,00
17,10
24,05
21,67
9,84
15,22
16,90
18,18
15,49

106,67
133,33
271,43
283,33
117,78
172,73
130,00
54,55
52,50
70,59
100,00
112,18

49,09
20.273,00

59,24
101,95

2908
462
2.066.880 401.262

15,89
19,41

114,64
129,16

Podatki za leto 2017; 2Podatki za leto 2018
Vir: SURS, 2018

1

Delež oseb, starejših od 65 let, je največji v naseljih Hom in Škrljevo. Poleg omenjenih je
delež visok in nad slovenskim povprečjem še v petih naseljih, in sicer v Dolenjih Jesenicah,
Trsteniku, Hrastnem, Malem Cirniku pri Šentjanžu in Bistrici. V naselju Rakovnik pri
Šentrupertu je delež enak slovenskemu. Najmanjši delež starostnikov imata Slovenska vas in
Vesela Gora.
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Pri načrtovanju prevoznih storitev nas zanima predvsem absolutno
nam to pove dejansko število potencialnih uporabnikov. Največje
beležita naselji Šentrupert in Slovenska vas. Veliko jih je tudi v
Šentrupertu, Trstenik, Vrh, Bistrica in Gorenje Jesenice. Najmanj
Roženberk.

število starejših oseb, saj
število starejših občanov
naseljih Hom, Draga pri
starostnikov je v naselju

Karta 1: Število starejših občanov po naseljih

Slika 1: Naselji Hom (levo) in Škrljevo (desno), naselji z največjim deležem prebivalstva starega 65 let in več

Avtorica: Ženja Brezovar, 2018
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Graf 2: Gibanje starejšega prebivalstva na območju občine Šentrupert med letoma 2008-2018

462

442
426
419
408

2008

2009

412

413

2010

2011

423

422
417

417

2012 2013 2014
št. preb. 65+ let

2015

2016

2017

2018

Vir podatkov: SURS, 2018

Graf 2 prikazuje gibanje starejšega prebivalstva na območju občine Šentrupert. Število
občanov, starih 65 let ali več, je v obdobju zadnjih desetih let, z nekaterimi izjemami (leti
2009 in 2014), naraščalo. Leta 2008 je v Šentrupertu živelo 426 starejših oseb, danes je takih
462.
Starejše občane povezuje Društvo upokojencev Šentrupert, ki velja za eno izmed najbolj
aktivnih društev v občini in se nahaja v naselju Šentrupert. Pogosto so prav njegovi člani tisti,
ki predlagajo aktualne teme za razna predavanja, delavnice in tečaje (Gole, Grandovec, 2018).
Slika 2: Društvo upokojencev Šentrupert v občinskem središču

Avtorica: Ženja Brezovar, 2018
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Pomoč ostarelim na domu je organizirana v sodelovanju z domom starejših občanov Trebnje.
V ta namen občina zagotavlja vsa potrebna finančna sredstva (Občina Šentrupert, 2018). V
prihodnjih letih je načrtovana izgradnja večnamenskega medgeneracijskega centra, v katerem
bosta tudi lekarna in zdravstvena postaja. Center bo predstavljal prostor druženja vseh
generacij. Lokacija, na kateri bo zgrajen, ima dobro dostopnost. V bližini se nahajajo središče
občine, trgovina, cerkev in pokopališče. Občina si po vzoru drugih razvitih držav prizadeva k
čim manjšemu številu starejših oseb v institucijah, namenjenih zgolj tej starostni skupini. To
želi doseči z izgradnjo medgeneracijskega centra, katerega namen je, med drugim, tudi
vključevanje starejših občanov v skupno bivalno okolje, in s tem preprečevanje njihovega
prostorskega ločevanja. Z izgradnjo centra se bodo v občini odprla tudi nova delovna mesta
(Gole, Grandovec, 2018).
Slika 3: Lokacija na kateri je v načrtu izgradnja medgeneracijskega centra

Avtorica: Ženja Brezovar, 2018

Rešitev bivanjske tematike starejših oseb (v prihodnosti) občina vidi tudi v manjših enotah
gospodinjskih skupnosti, pri čemer si eno gospodinjstvo deli več starostnikov. Ta praksa je v
Sloveniji še precej nerazvita. Takšna oblika bivanja je pomembna predvsem iz socialnega
vidika, saj starejšim osebam pomaga pri ohranjanju njihovega družabnega življenja, hkrati pa
jim zagotovi medsebojno pomoč na domu. Izpostaviti je potrebno tudi, da takšne skupnosti
starejšim omogočajo staranje v domačem okolju (Gole, Grandovec, 2018).
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4.2 Prometni oris občine

4.2.1 Cestno omrežje občine Šentrupert:
Skupno se na območju občine nahaja 459,2 km cest. Prevladujejo občinske ceste – teh je v
Šentrupertu 447,7 km. Edina državna cesta, ki poteka po južnem delu občine, je regionalna
cesta I. reda Trebnje-Mokronog.
Karta 2: Cestno omrežje občine Šentrupert

Slika 4: Občinska cesta do trga v Šentrupertu

Avtorica: Ženja Brezovar, 2018
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4.2.2 Obstoječe prevozne storitve
4.2.2.1 Avtobusni prevozi v občini
Avtobusne prevoze na območju občine Šentrupert opravljajo naslednji prevozniki: zasebno
prevozno podjetje Prevozi Prijatelj d.o.o., Integral Voznik d.o.o., Arriva Dolenjska in
Primorska d.o.o., Avtobusni prevozi Novak bus d.o.o. in Avtobusni prevozi Mrgole d.o.o.
Relacije in število avtobusnih povezav so prikazane v preglednici 4. Večina povezav je
usmerjenih v bližnja naselja, npr. Mokronog in Trebnje, najbolj oddaljena lokacija, kamor
vozijo avtobusi, pa je Novo mesto. Redna avtobusna proga do Ljubljane ni vzpostavljena. Na
območju občine Šentrupert se nahaja osem avtobusnih pristajališč, njihova lokacija je
prikazana na karti 3.
Slika 5: Avtobusno postajališče v Slovenski vasi (levo) in avtobus prevoznika Arriva na poti iz Šentruperta
(desno)

Avtorica: Ženja Brezovar, 2018

Podjetje Prevozi Prijatelj opravlja predvsem prevoze dijakov, ob predhodni rezervaciji pa so
prevozi na voljo tudi ostalim prebivalcem. Povpraševanje in naročila prevoza so možna preko
telefona ali spletnega omrežja. Vozni park podjetja obsega šest avtobusov, minibus z
dvajsetimi sedeži in kombi, ki ima na voljo osem sedežev (Prevozi Prijatelj, 2010).
Integral Voznik poleg vsakodnevnega prevoza otrok v šolo in iz šole izvaja tudi javne linijske
potniške prevoze na področju Bele Krajine in delu Dolenjske. Glede na potrebo naročnika
podjetje razpolaga z modernimi vozili z različnim številom potniških sedežev: večjim
skupinam so na voljo avtobusi, ki imajo 64, 58 ali 50 sedežev, manjšim pa tisti, ki jih imajo
40, 30, 20 ali 16. Najmanjše skupine (do 8 potnikov) lahko za potovanja najamejo kombi.
Naročilo prevoza je možno preko telefona ali interneta (Integral, 2017).
Arriva Dolenjska in Primorska je glavni avtobusni prevoznik na območju Dolenjske in
Primorske. Možna je rezervacija posebnih prevozov (Arriva, 2013). Nakup vozovnic je
možen na različnih prodajnih mestih in na avtobusu. Najbližje prodajno mesto, na katerem
občani Šentruperta lahko opravijo nakup vozovnice, je avtobusno postajališče v Novem
mestu.
Avtobusni prevozi Novak bus d.o.o. opravljajo linijske prevoze na relaciji Sevnica – Novo
mesto. Uporabniki te povezave so predvsem dijaki. Proga zato obratuje v času šolskega
pouka. Med drugim so na voljo tudi posebni javni oz. pogodbeni linijski in občasni prevozi, ki
se uporabljajo za različne namene. Naročanje prevozov je možno preko interneta ali telefona,
nakup vozovnice za linijski prevoz pa izključno na avtobusu (Novak Bus, 2016).

30

Linijske in turistične prevoze po Sloveniji in tujini opravlja podjetje Avtobusni prevozi
Mrgole d.o.o. Za območje Šentruperta je pomembna avtobusna proga na relaciji Primož pri
Boštanju - Avtobusna postaja Novo mesto, ki občane pobira na postajališčih Gorenje in
Dolenje Jesenice (IJPP, 2017).
Preglednica 4: Število avtobusnih povezav na območju občine Šentrupert

Mokronog-Revoz1

prevozni
ponudnik
Arriva Dolenjska
in Primorska
Arriva Dolenjska
in Primorska

Šentrupert - Avtobusna
postaja Novo mesto2

Prevozi Prijatelj
d.o.o.

proga
Revoz-Mokronog1

avtobusno
postajališče*

št. povezav
ob
delavniku

št. povezav
ob vikendih

a, b, c, e, f

4

/

a, b, c, e, f

4

/

a, b, c, e f

3

3

a, b, c, e, f

3

3

a, b, c, e, f

4

4

a, b, c, e, f

3

4

a, b, c, e, f

1

/

a, b, c, e, f

1

/

a, b, c, e, f

1

/

a, b, c, e, f

1

/

a, b, c, e, f, g, h

2

/

a, b, c, e, f, g, h

2

/

a, b, c

1

1

a, d, e, f, g, h

1

1

c, d, e, f, g, h

2

2

a, b, c

1

1

Avtobusna postaja
Prevozi Prijatelj
2
Novo mesto-Šentrupert d.o.o.
Integral Voznik
2
Trebnje-Mokronog
d.o.o.
Integral Voznik
2
Mokronog-Trebnje
d.o.o.
Avtobusna postaja
Novo mesto –
Mokronog1
Mokronog-Avtobusna
postaja Novo mesto1
Trebnje – Puščava3
Puščava-Trebnje3
Trebnje-Šentjanž4
Šentjanž-Trebnje4
Šentrupert-Sevno2
Sevnica-Avtobusna
postaja Novo mesto2
Avtobusna postaja
Novo mesto-Sevnica2
Livada-Šentrupert5

Arriva Dolenjska
in Primorska
Arriva Dolenjska
in Primorska
Integral Voznik
d.o.o.
Integral Voznik
d.o.o.
Integral Voznik
d.o.o.
Integral Voznik
d.o.o.
Prevozi Prijatelj
d.o.o.
Avtobusni
prevozi Novak
bus d.o.o.
Avtobusni
prevozi Novak
bus d.o.o.
Prevozi Prijatelj
d.o.o.
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Mokronog-Šentrupert2

Integral Voznik
d.o.o.

a, e, f

1

1

Avtobusna postaja
Novo mesto - Primož
pri Boštanju2 ali 6

Avtobusni
prevozi Mrgole
d.o.o.

g, h

1 ali 2

1

Primož pri Boštanju Avtobusna postaja
Novo mesto2 ali 6

Avtobusni
prevozi Mrgole
d.o.o.
Integral Voznik
d.o.o.

g, h

1 ali 2

1

g, h

2

/

g, h

2

/

g, h

3

2

Puščava-Šentjanž3
Šentjanž-Puščava3 ali 4
Mokronog-Puščava7 ali 8

Integral Voznik
d.o.o.
Integral Voznik
d.o.o.

Vozi od ponedeljka do petka v delavnih dneh podjetja Revoz Novo mesto ali od torka do petka v delavnih dneh
podjetja Revoz Novo mesto; 2Vozi v dneh šolskega pouka; 3Vozi v dneh šolskih počitnic; 4Vozi ob delavnikih
razen sobote; 5Vozi od ponedeljka do četrtka v dneh šolskega pouka; 6 Vozi ob delavnikih razen sobote. Ne vozi v
dneh novoletnih in prvomajskih šolskih počitnic; 7Vozi ob ponedeljkih v dneh šolskega pouka; 8 Vozi od torka do
petka v dneh šolskega pouka * a-postajališče Šentrupert, b-postajališče Brinje, c-postajališče Slovenska vas, dpostajališče Rakovnik pri Šentrupertu, e-postajališče Prelesje, f-postajališče Bistrica, g-postajališče Gorenje
Jesenice, h-postajališče Dolenje Jesenice
1

Vir podatkov: IJPP, 2017

4.2.2.2 Železniški promet v občini
Železnica občino prečka na njenem južnem delu. Železniško postajališče Šentrupert se nahaja
na jugozahodu občine v naselju Slovenska vas. Prevozi z vlakom so na voljo vsak delavnik in
ob nedeljah. Ob sobotah prevoz z vlakom ni možen. Vlaki, ki peljejo mimo Šentruperta, so
namenjeni predvsem dnevnim prevozom v službo ali šolo in ne omogočajo prevoza oseb na
invalidskih vozičkih. V preglednici 5 je prikazano število železniških potniških prevozov in
prestopov na nekaterih izbranih relacijah.
Slika 6: Železniško postajališče v Slovenski vasi (levo) in vozni red vlaka v smeri Sevnica – Trebnje (desno)

Avtorici: Manca Gorenc (levo) in Ženja Brezovar (desno), 2018
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Preglednica 5: Število povezav in prestopov z vlakom na nekaterih izbranih relacijah

dan
delavnik
nedelja

relacija
Šentrupert-Ljubljana
Šentrupert-Ljubljana

delavnik
nedelja
delavnik
nedelja
delavnik
nedelja
delavnik
nedelja
delavnik
nedelja
delavnik
nedelja
delavnik
nedelja
delavnik
nedelja
delavnik
nedelja
delavnik
nedelja

Ljubljana-Šentrupert
Ljubljana-Šentrupert
Šentrupert-Novo mesto
Šentrupert-Novo mesto
Novo mesto-Šentrupert
Novo mesto-Šentrupert
Šentrupert-Trebnje
Šentrupert-Trebnje
Trebnje-Šentrupert
Trebnje-Šentrupert
Šentrupert-Sevnica
Šentrupert-Sevnica
Sevnica Šentrupert
Sevnica Šentrupert
Šentrupert-Mirna
Šentrupert-Mirna
Mirna-Šentrupert
Mirna-Šentrupert
Šentrupert-Mokronog
Šentrupert-Mokronog

št. prevozov
13
2
12
1
7
1
6
1
7
1
7
1
7
1
7
1
7
1
7
1
7
1

prestop
1 (Sevnica ali Trebnje)
1 (Sevnica ali Trebnje)
1 (Sevnica ali Trebnje) ali 2
(Zidani Most in Senica)
1 (Sevnica)
brez prestopa ali 1 (Trebnje)
brez prestopa
brez prestopa ali 1 (Trebnje)
brez
brez
brez
brez
brez
brez
brez
brez
brez
brez
brez
brez
brez
brez
brez

Vir podatkov: Slovenske železnice, 2018

Poseben popust je na voljo s kartico ugodnosti – SENIORJI, do katerega so upravičene osebe,
starejše od 60 let, starostniki in invalidski upokojenci ter otroci in mladi, ki prejemajo
pokojnino po starših s stalnim bivališčem v Sloveniji. Cena vozovnice je nižja tudi v primeru
skupinskega potovanja, če skupaj potuje najmanj šest oseb. Slovenske železnice potnikom z
omejeno mobilnostjo ob predhodnem obvestilu nudijo pomoč in jim tako zagotovijo
udobnejše in prijetnejše potovanje (Slovenske železnice, 2018).
Slika 7: Prihod vlaka na postajališče v Slovenski vasi in dostop do vlaka

Avtorica: Ženja Brezovar, 2018
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Karta 3: Avtobusna in železniška postajališča in lokacije bivališča starejših oseb na območju občine Šentrupert

4.2.2.3 Drugi načini prevozov
V občini je lociran tudi sedež podjetja Prevozi Stanislav Kurent s. p., katerega ena izmed
glavnih dejavnosti je izvajanje taksi prevozov s kombijem, s katerim se lahko hkrati prevaža
do sedem oseb (Moja dejavnost, 2017). V Šentrupertu sta dobro razvita prostovoljstvo in
neformalna mreža pomoči, tudi na področju mobilnosti. Sorodniki, prijatelji in sosedje si tako
med seboj pomagajo bodisi pri prevozu – sopotništvo, bodisi pri opravilih, ki prevoz
zahtevajo (v smislu opravek in prevoz opravijo namesto osebe, ki je manj mobilna). Posebej
aktivni na tem področju so mlajši upokojenci. Trenutno v načrtu ni nobene nove prometne
povezave oz. prometne storitve, namenjene posebej starejšim občanom (Gole, Grandovec,
2018).
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4.2.3 Časovna dostopnost Šentruperta in javnega prevoza znotraj občine
Na grafikonu 4 je prikazan delež gospodinjstev4 v posameznem pasu časovne dostopnosti peš
in s kolesom. Zaradi nenatančnosti podatkov o cestah v spletnem orodju so številke okvirne in
predstavljajo le oceno trenutnega stanja dostopnosti do javnega prometa.
Grafikon 4: Delež gospodinjstev v posameznem pasu časovne dostopnosti do najbližjega postajališča javnega
potniškega prometa PEŠ (levo) in S KOLESOM (desno)
17 %

4%
2%
5%

10 %

45 %

11 %
6%5%

0-5 min

18 %

46 %

10-15 min
15-20 min
20-25 min

7%

6%

5-10 min

25-30 min

17 %

>30 min

Vir podatkov: Lastni izračuni, 2018

Spodnje slike prikazujejo kartografski prikaz časovne dostopnosti javnega prevoza znotraj
občine za tri različne načine potovanja: z avtomobilom, peš in s kolesom. Barvna lestvica
ponazarja potovalne čase do najbližjega postajališča. Izhodiščna točka za izračun dostopnosti
z avtomobilom je avtobusno postajališče v Šentrupertu.
Do občinskega središča lahko z avtomobilom vsi občani dostopajo v petih do petnajstih
minutah. Nekateri podatki o cestah, ki jih uporablja spletno orodje Targomo, so pomanjkljivi,
zato je prikazana dostopnost na zemljevidu lahko nekoliko daljša od dejanske ali ta ni
prikazana. Potovalne čase do krajev, omenjenih v anketi, smo zato bolj natančneje preverili
tudi z orodjem Google Maps. Mirna je iz Šentruperta dostopna v petih, Mokronog v desetih,
Trebnje v 15 minutah. V 30 minutah sta iz središča občine dostopna tudi Sevnica in Novo
mesto. Za potovanja do Litije in Ljubljane je potrebnih približno 50 minut.
Avtobusna in železniška postajališča so peš dostopna predvsem starejšim občanom, ki živijo v
naslednjih naseljih: Šentrupert, Brinje, Slovenka vas, Rakovnik pri Šentrupertu, Prelesje,
Bistrica, Gorenje Jesenice in Dolenje Jesenice. Dobro dostopnost imajo tudi prebivalci
nekaterih sosednjih naselij, npr. Vesela Gora, Škrljevo, Vrh in Kamnje. V maksimalno petih
minutah peš do najbližjega postajališča dostopa okoli 17 % gospodinjstev, slaba polovica pa v
dvajsetih. Izjemno slabo dostopnost do postajališč ima okoli 56 % gospodinjstev, ki se
nahajajo v severnem, zahodnem in vzhodnem delu občine. Dostopnost do najbližjega
postajališča v teh predelih je večja od 20 minut.
Potovanje s kolesom ima v Šentrupertu velik potencial. Z njim lahko do postajališč dostopa
večina starejših občanov. V osrednjem in južnem delu so postajališča dostopna v maksimalno
dvajsetih minutah, v tem času lahko s kolesom do postajališč dostopa okoli 75 %
gospodinjstev. Dostopnost se zmanjšuje proti severu, vzhodu in zahodu, najslabša je v
Kostanjevici, Ravnah nad Šentrupertom, Zaloki, Zabukovju in Malem Cirniku pri
Šentrupertu, ta je v omenjenih naseljih večja od 30 minut.

4

Gre za gospodinjstva, ki vključujejo najmanj eno starejšo osebo.
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Karta 4: Časovna dostopnost do najbližjega postajališča javnega potniškega prometa v občini peš

Ⓒ Targomo Ⓒ OpenStreetMap Contributors

Karta 5: Časovna dostopnost do najbližjega postajališča javnega potniškega prometa v občini s kolesom

Ⓒ Targomo Ⓒ OpenStreetMap Contributors
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Karta 6: Časovna dostopnost iz občinskega središča z avtomobilom

Ⓒ Targomo Ⓒ OpenStreetMap Contributors

4.3 Strateški dokumenti

4.3.1 Vizija in Strategija občine Šentrupert
Vizija in Strategija občine Šentrupert je temeljni strateški dokument za načrtovanje razvoja v
občini, katerega osnovni namen je opredelitev dolgoročnih smeri razvoja. Kot orodje za
izvajanje strategije in uresničitev vizije je občinski svet občine potrdil projekt »VIS
Šentrupert«. Dokument je zasnovan na petih področjih (razvojnih stebrih): gospodarstvo,
promet, okolje, izobraževanje in kakovost življenja.
Projekt VIS vključuje pet korakov:
1.
2.
3.
4.

analiza obstoječega stanja,
priprava vizije občine,
zasnova operativnih programov,
usklajevanje vizije in podrobnih prostorskih načrtov s politikami EU in nacionalnimi
strategijami ter programi,
5. zasnova projektov - moderacija idejnih zasnov za projekte na zalogo (Vizija in
strategija občine Šentrupert …, 2010).
Na področju prometa so občani izpostavili slabo vzdrževanost državnih in lokalnih cest ter
ulic. Poudarili so tudi pomanjkanje parkirnih mest v centru Šentruperta, slabo označenost
parkirišč ter željo po njihovi ureditvi ob javnih objektih. Izrazili so potrebo po ureditvi
kolesarskih poti s smeri vpadnic v Šentrupert in do privlačnih lokacij, tudi v sosednjih
občinah. Kot problem so prepoznali tudi premalo urejenih pločnikov, zlasti v smeri Slovenska
vas, trg - pokopališče, trg - šola. Občani si želijo, da bi se uredile nove sprehajalne poti: čez
travnike, ob potoku Bistrice idr., ki bi bile ustrezno označene. Kot glavni problem javnega
prometa so občani navedli premajhno frekvenco prevozov avtobusa in vlaka (Vizija in
strategija občine Šentrupert …, 2010).
Ena izmed pomanjkljivosti na področju kakovosti življenja, ki so jo zaznali občani, je
pomanjkljiva zdravstvena oskrba. V občini ni zdravstvenega doma, doma za ostarele ali
lekarne. Primanjkuje tudi splošnih zdravnikov in oskrbe na domu. Izpostavili so željo po
večjem medgeneracijskem povezovanju in organizaciji dogodkov druženja s sosedi in med
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vasmi. Prebivalci so poudarili potrebo po manjšem trgovskem centru, trgovini z oblekami in
čevlji ter izboljšanje kakovosti ponudbe (Vizija in strategija občine Šentrupert …, 2010).
Na področju prometa se bodo do leta 2025 izvedli naslednji ukrepi in projekti. Pričakovana je
ustrezna ureditev 120 km občinskih cest (leta 2008: 78 km). Dolžina urejenih pločnikov se bo
iz 0,3 km povečala na 5 km. Število javnih parkirnih mest se bo ob izgradnji manjše
večnamenske garažne hiše povečalo iz 50 na 150. Uredilo se bo tudi kolesarske poti v dolžini
vsaj 20 km. V sklopu javnega prevoza je v načrtu spremljanje in analiziranje potreb
prebivalstva po javnem prevozu, ureditev avtobusnih postajališč in sklenitev javno-zasebnih
partnerstev. Problematiko javnega prevoza se bo reševalo tudi z zasebnimi prevozniki, v
načrtu je taksi za starejše občane (Vizija in strategija občine Šentrupert …, 2010).
V letih 2009 in 2017 sta bili rekonstruirani obe vpadnici (Šentrupert – Prelesje in Šentrupert Slovenska vas). Urejene so bile tudi poti ob kozolcih v Deželi kozolcev, ki so dostopne tudi
ljudem na invalidskih vozičkih. V načrtu je prenova trga in ceste, ki poteka od trga do Dežele
kozolcev. Cesta bo brez robnikov, v okolici trga se bodo uredile peš cone (Gole, Grandovec,
2018).
Kakovost življenja v občini se bo izboljšala z naslednjimi ukrepi. Število zdravnikov naj bi se
povečalo na tri (leta 2008 je bil v občini 1 zdravnik), pričakuje se tudi 60 postelj v
medgeneracijskem domu. Organiziranih bo več projektov za spodbujanje želje po druženju,
uredil se bo športni park za vse generacije. Izvedeni bodo tudi projekti »hiša generacij«, dom
za ostarele, »integrirana oskrba starostnikov« in »mladi pomagajo starejšim«. Občina bo
aktivno spremljala potrebe vseh starostnih skupin in izvajala medgeneracijske projekte,
skrbela bo za celovit pristop od zaznavanja problema do njegove ustrezne rešitve (Vizija in
strategija občine Šentrupert …, 2010).

4.4 Programi, akcije in medobčinsko sodelovanje

Že pred vključitvijo v svetovno mrežo Starosti prijazno mesto in občina je občina dajala velik
poudarek na medgeneracijsko sodelovanje in pomoč. V sklopu Univerze za tretje življenjsko
obdobje se izvajajo razne delavnice in tečaji za starejše. Ena izmed takšnih je tečaj
računalništva, pri katerem so osnovnošolci starejše občane učili uporabe računalnika. Zelo
priljubljena je tudi delavnica ročnih del, ki poteka že vrsto let, pred novoletnimi prazniki pa se
povežejo z vrtcem ali šolo in skupaj ustvarjajo novoletne okraske. Zelo dobro so bile obiskane
tudi delavnice Živimo zdravo, med najbolj rednimi poslušalci pa so bili ravno starejši občani.
Trenutno se občina posveča ideji o medgeneracijskem centru, ob njegovi izgradnji pa bo
pozornost usmerila k razvoju programov, ki bodo predstavljali dodano vrednost glede
kvalitete bivanja v njem (Gole, Grandovec, 2018).
Občina si prizadeva, da bi v medgeneracijsko sodelovanje vključila tudi mlade občane. Gre za
vitalno starostno skupino prebivalstva, ki bi starejšim osebam lahko nudila pomoč pri
prevozih oz. drugih opravilih. Za občino Šentrupert je tako kot za številne druge podeželske
občine značilen velik odliv mladih, predvsem dijakov in študentov. Ti med tednom živijo v
večjih središčih, domov pa se vračajo le ob vikendih. Občina poskuša problematiki
odseljevanja mladih posvečati več pozornosti z organizacijo raznih prireditev, vendar bi si
želeli večje udeležbe in posledično vloge mladih na teh dogodkih in v občini. V prihodnje
namerava občina organizirati več aktivnosti za mlade (Gole, Grandovec, 2018).
Občina Šentrupert dobro sodeluje s sosednjimi občinami na različnih področjih. O
organizaciji skupnih prevozov za starejše občina še ni razmišljala, ideja se jim zdi dobra in
sprejemljiva (Gole, Grandovec, 2018).
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5 Mobilnostne potrebe starejših občanov Šentruperta

Potovalne navade starejših občanov Šentruperta smo ugotavljali s pomočjo anketnega
vprašalnika. Ti so bili na sestanku, ki ga je organiziralo Društvo upokojencev Šentrupert,
razdeljeni posameznemu predstavniku naselja, ki jih je nato posredoval starejšim krajanom.
Izpolnjene ankete so ponovno zbrali predstavniki naselja in jih odnesli na občino.
Izpolnjevanje anket je potekalo junija in julija 2018.
Izpolnjenih je bilo 66 anket, v analizo smo jih vključili 58. V dveh primerih je anketni
vprašalnik izpolnil par. Ker gre za dve osebi z enakimi potovalnimi potrebami in navadami,
smo pri analizi ti dve anketi obravnavali kot štiri ločene osebe. Število anketiranih oseb,
obravnavanih v analizi, tako znaša 60. Preostalih 8 anket v analizo ni bilo vključenih zaradi
pomanjkanja sociodemografskih podatkov ali neustrezne starosti. Ker vsi anketiranci ankete
niso izpolnili v celoti, je potrebno izpostaviti, da se število odgovorov pri posameznih
vprašanjih razlikuje.

5.1 Sociodemografske značilnosti anketirancev

V analizi obravnavamo potovalne navade, probleme in potrebe 60 starejših občanov
Šentruperta, ki prihajajo iz 23 različnih občinskih naselij: Bistrica, Brinje, Dolenje Jesenice,
Draga pri Šentrupertu, Gorenje Jesenice, Hom, Hrastno, Kamnje, Mali Cirnik pri Šentjanžu,
Okrog, Prelesje, Rakovnik pri Šentrupertu, Ravnik, Roženberk, Slovenska vas, Straža,
Šentrupert, Škrljevo, Trstenik, Vesela Gora, Vrh, Zabukovje in Zaloka. Ankete niso izpolnile
osebe iz naselij Kostanjevica in Ravne nad Šentrupertom, ki nimajo predstavnika v Društvu
upokojencev Šentrupert.
Raziskava vključuje 34 žensk in 26 moških, starih med 65 in 91 let. Največ (35) oseb je
poročenih, 22 je ovdovelih, dve osebi sta samski, ena pa zakonskega stana ni opredelila. 33
anketiranih oseb ima osnovnošolsko izobrazbo, 23 srednješolsko, štiri pa so zaključile visoko
oz. višjo šolo.

5.2 Potovalni vzorci starejših občanov

5.2.1 Cilji potovanja starejših občanov
Poglavje vključuje analizo dveh anketnih vprašanj, na kateri je odgovorilo različno število
oseb. Zaradi tega je prišlo do nekaterih razhajanj med številom oseb pri načinu in frekvenci
potovanj v iste kraje. Podobno velja tudi za poglavje 5.2.2.
Z osebnim avtomobilom starejše osebe največkrat potujejo v Trebnje (45), Šentrupert (44) in
Novo mesto (41), pogosto tudi v Mirno (34) in Mokronog (33). Ljubljana (5) in Trebnje (4)
sta najpogostejši naselji, kamor osebe potujejo z avtobusom. Z vlakom potujejo predvsem v
Novo mesto (4), Ljubljano (4), Sevnico (4) in Trebnje (3). V Šentrupert in Mirno štiri osebe
potujejo peš (3) ali s kolesom (1). Rezultate prikazuje karta 7.
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Karta 7: Način potovanja starejših občanov Šentruperta v izbrane kraje
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Naselje Šentrupert obiskuje 42 vprašanih, največ oseb (36 %) ga obišče 1-3 krat na teden,
nekajkrat na mesec 21 %, 19 % oseb Šentrupert obišče vsak dan. V Trebnje največ starejših
oseb potuje nekajkrat na mesec (45 %) in 1-3 krat na teden (29 %), skupno pa naselje obiskuje
38 oseb. Podobna frekvenca obiska velja za Mirno, v katero potuje 26 anketirancev. Nekajkrat
na mesec jo obišče 46 % ljudi, 1-3 krat na teden pa 31 %. Mokronog obiskuje 29 oseb, 55 %
ga obišče nekajkrat na leto, 31 % oseb pa ga obišče 1-3 krat na teden. Manj pogosto sta
obiskani Sevnica in Litija. Slednjo obiskujeta dve osebi in sicer nekajkrat na mesec ali
nekajkrat na leto, medtem ko Sevnico 12 oseb obišče nekajkrat na leto, dve pa nekajkrat na
mesec. Manj pogosto sta obiskana tudi Novo mesto in Ljubljana, ki ju največ oseb (63 % in
90 %) obišče le nekajkrat na leto.
Grafikon 5: Frekvenca potovanj v izbrane kraje
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5.2.2 Načini in nameni potovanja starejših občanov
Med anketiranci je najpogostejša oblika potovanja starejših oseb, tako kot drugod na
podeželskih območjih, prevoz z osebnim avtomobilom, s katerim svoja potovanja opravlja 49
oseb. Od tega jih največ (45 %) z njim potuje 1-2 krat na teden. Drug najpogostejši način
potovanja vprašanih je hoja. Peš potuje 28 oseb, od tega 39 % vsak dan, manj kot enkrat na
teden pa 18 %. S kolesom in avtobusom potuje 10 anketiranih starejših občanov. Avtobusne
prevoze vseh 10 oseb uporablja 1-2 krat na teden ali manj, s kolesom pa se jih največ prevaža
1-2 krat na teden (40 %) in 5-6 krat na teden (30 %). Z vlakom potuje 8 oseb, vsi 1-2 krat na
teden ali manj. Najmanj pogost način potovanja je prevoz s taksijem, ki se ga poslužuje le ena
oseba. Na vprašanje, kako pogosto uporablja ta način prevoza, nismo dobili odgovora. Na
terenskem ogledu smo opazili, da starejše osebe pri prevozu uporabljajo tudi mobilni skuter.
Grafikon 6: Pogostnost prevozov z različnimi potovalnimi načini
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Slika 8: Mobilni skuter, eden izmed načinov potovanja starejših oseb

Avtorica: Ženja Brezovar, 2018

Svoje prijatelje večina starejših oseb obišče z osebnim avtomobilom (25) ali peš (24), manj
pogosto tudi s kolesom (2) in avtobusom (1). Uporaba osebnega avtomobila v primerjavi z
ostalimi načini potovanja močno izstopa pri nekoliko daljših potovanjih. Tak primer
predstavlja obisk lekarne in zdravstvenega doma, ki se nahajata izven občine. Lekarno z
avtomobilom obiskuje 44 oseb, zdravstveni dom pa 51. Največ starejših oseb lekarno in
zdravstveni dom obiskuje v Trebnjem (27) in Novem mestu (20). Velik obisk beleži tudi
zdravstveni dom v Mirni (19), nekaj oseb pa dom obiskuje tudi v Mokronogu (13) in
Ljubljani (8). Večja uporaba osebnega vozila je opazna tudi pri opravljanju nakupov, saj
razen manjše trgovine z živili v naselju Šentrupert, trgovine v občini ni. Obisk cerkve starejše
osebe, z izjemo devetih, ki zaradi bližnje lokacije bivališča potovanje opravljajo peš,
opravljajo predvsem z avtomobilom. Takih je 23. Podobno velja za obisk pokopališča, ki ga z
avtomobilom obišče 33 oseb, peš pa 10. Starejše osebe svoje prijatelje obiskujejo v vseh
navedenih naseljih, najbolj pa izstopa občinsko središče, ki ga poleg tega obiskujejo predvsem
zaradi obiska pokopališča (29) in cerkve (20), pa tudi nakupovanja (23). Poleg Šentruperta
starejše osebe nakupujejo predvsem v Trebnjem (21), nekaj tudi v Mirni (11), Mokronogu
(10) in Novem mestu (9).
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Grafikon 7: Namen potovanja v izbrane kraje
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Slika 9: Trgovina z živili (levo) in cerkev v središču Šentruperta (desno)

Avtorica: Ženja Brezovar, 2018

5.2.3 Urnik potovanja starejših občanov
Starejši v primerjavi z drugimi starostnimi skupinami običajno potujejo ob drugačnem delu
dneva, najpogosteje se izognejo jutranjim in popoldanskim prometnim konicam in opravijo
svoje obveznosti v vmesnem času. Prevozi javnega potniškega prometa so zaradi manjše
uporabe v tem času manj pogosti, kar starejše osebe nemalokrat ovira pri njihovem potovanju.
Pri načrtovanju javnega prometa in drugih oblik prevoza, namenjenega starejšim
uporabnikom, je zato potrebno upoštevati tudi časovni vidik njihovega potovanja. Na
vprašanje, vezano na čas potovanja, je odgovorilo 55 oseb. Največ jih potuje med 9. in 12. uro
dopoldne, takih je 64 %. Občani, ki potujejo med 6. in 9. uro zjutraj v večini primerov ne
vozijo osebnega avtomobila, zato jim pri prevozih pomagajo sorodniki (in drugi), katerim
prilagodijo svoj urnik potovanja. V tem časovnem intervalu potuje 33 % starejših občanov. V
popoldanskem času, med 12. in 15. uro in 15. in 18. uro potuje le 4 % anketiranih, po 18. uri
pa nobena.
43

Grafikon 8: Čas potovanja
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5.3 Omejitveni dejavniki mobilnosti starejših občanov Šentruperta

Starejše osebe pri njihovem potovanju lahko omejujejo različni dejavniki, ki so v veliki meri
povezani s procesom staranja, posledica katerega so predvsem slabše motorične (npr.
gibljivost, koordinacija, ravnotežje) in kognitivne sposobnosti (npr. zaznavanje, učenje).
Prevozno storitev je potrebno načrtovati na takšen način, da te dejavnike čim bolj omilimo ter
jim tako olajšamo potovanje. Na vprašanje, ki se navezuje na omejitvene dejavnike pri
potovanju, je odgovorilo 56 oseb. Težave s hojo predstavljajo najpogostejši dejavnik, ki
starejšim občanom otežuje potovanje, takih je 63 % oseb. Nesposobnost vožnje avtomobila
ovira 46 % anketiranih oseb, od tega je 81 % žensk.
Grafikon 9: Število voznikov in nevoznikov po spolu in starosti skupini
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Kot ostale razloge, ki omejujejo njihova potovanja, so starejši občani navedli: oddaljenost
bivališča, zdravstvene težave in strah pred samostojno vožnjo. Težave z vidom ima 21 %
oseb, z ravnotežjem pa 18 %. Starejših občanov, ki pri potovanju nima nobenih težav je 13 %.

44

Grafikon 10: Ovire pri potovanju
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5.4 Pomoč pri potovanju

Kako pogosto starejšim osebam pri prevozu pomagajo druge osebe, smo ugotavljali s šestim
vprašanjem, na katerega je odgovorilo 54 oseb. Najbolj pogosto jim pomoč pri potovanju nudi
družina, ki pri prevozu pomaga 87 % osebam, več kot polovici ta vedno pomaga. Prijatelji in
sosedi pomoč nudijo predvsem občasno, 7 % anketirancem pa tudi pogosto. Ena oseba
potovanja opravlja izključno z rešilnim avtomobilom.
Grafikon 11: Prejemanje pomoči pri prevozih
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Ker je za Šentrupert značilen precej velik odliv mladega odraslega prebivalstva, ki bi v teoriji
najlažje pomagalo pri prevozih starejših oseb, aktivno prebivalstvo pa je pogosto zasedeno in
nima časa, so starejše osebe velikokrat primorane pomagati druga drugi (Gole, Grandovec,
2018). To smo potrdili tudi s sedmim vprašanjem, ki se je navezovalo na medsebojno pomoč
pri prevozih. Na vprašanje je odgovorilo 57 oseb, od tega je 77 % oseb pomoč drugi starejši
osebi v preteklosti že nudila. Zanimalo nas je tudi, koliko starejših oseb je pripravljenih
pomoč nuditi v prihodnje. Na slednje vprašanje so odgovorile tri osebe manj, pritrdilo pa je
70 % oseb. Nekaj oseb, ki je vprašanje zanikalo, ali pa nanj ni odgovorilo, je poudarilo, da bi
pomoč rade nudile, vendar tega zaradi zdravstvenih težav ali drugih razlogov ne zmorejo. Da
je neformalna mreža različnih oblik pomoči v Šentrupertu dobro razvita, nam je povedala tudi
občinska svetovalka za družbene dejavnosti.
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Grafikon 12: Nudenje medsebojne pomoči med starejšimi osebami pri prevozu (levo) in pripravljenost nudenja
pomoči v prihodnje (desno)
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5.5 Zadovoljstvo starejših občanov Šentruperta z obstoječimi prevoznimi
storitvami

Mnenje o trenutnih prevoznih storitvah v občini je izrazilo 53 oseb, več kot polovica (62 %)
je v splošnem s ponudbo nezadovoljna. Občani pogrešajo predvsem redno avtobusno
povezavo, ki ni namenjena zgolj osnovnošolcem in dijakom. Ena oseba je izrazila željo po
avtobusni povezavi do Ljubljane, ki je v preteklosti že bila vzpostavljena (direktna proga do
Ljubljane je dve leti nazaj iz Šentruperta vozila dvakrat na dan). Velika pomanjkljivost, ki so
jo poudarili občani, je slaba dostopnost do avtobusne in železniške postaje. Trenutna
avtobusna postajališča, ki se nahajajo večinoma v osrednjem in južnem delu občine, so za
mnoge, predvsem za tiste, ki avtomobila nimajo ali ga ne vozijo, precej oddaljena in tako
nedostopna, razen ob pomoči druge osebe. Rešitev vidijo v izgradnji dodatnih avtobusnih
postajališč. Ena oseba je poudarila, da je med starejšimi občani zelo priljubljen prevoz s
kombi busom, ki vozi na relaciji Mokronog-Trebnje, vendar ta v času šolskih počitnic ne
obratuje. Nekaj oseb je opozorilo na slabo dostopnost avtobusnega voznega reda, kar smo
opazili tudi na terenu. Želijo si, da bi bil ta objavljen na javnih prostorih v obliki oglasnih
desk. Ena oseba meni, da bi bila potrebna ureditev dodatnih parkirnih mest.
Veliko oseb storitev ne uporablja, saj potovanja opravljajo samostojno z osebnim
avtomobilom ali jim pri tem pomagajo drugi. Iz nekaterih odgovorov je razvidno, da nekateri
občani o javnem prevozu vedo premalo, saj menijo, da v občini ni nobene prevozne storitve.
Ena oseba je pohvalila organizacijo izletov, ki jih organizira avtobusni prevoznik Prijatelj.
Grafikon 13: Zadovoljstvo z obstoječo ponudbo prevoznih storitev
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5.5.1 Zadovoljstvo starejših občanov z obstoječimi avtobusnimi in železniškimi
storitvami
Po vzoru kriterijev iz publikacije, ki jo je izdalo podjetje Beverly Foundation, smo v anketi
navedli sedem trditev, ki pokrivajo različne vidike dejavnikov, ki skupaj oblikujejo starejšim
prijazne prometne storitve. V celoti je na vprašanji odgovorilo 18 občanov, preostali so
odgovore izpolnili delno (niso odgovorili na vse trditve) ali nanje sploh niso odgovorili.
Število odgovorov pri posamezni trditvi znotraj vprašanja je označeno pod trditvijo. Kar nekaj
oseb je pojasnilo, da svojega mnenje ne more podati, saj omenjenih prevoznih storitev ne
uporablja ali jih ne pozna, nekaj oseb meni, da prevoznih storitev v občini sploh ni.
Grafikon 14: Analiza obstoječega avtobusnega prometa v občini Šentrupert
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Grafikon 15: Analiza obstoječega železniškega prometa v občini Šentrupert
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Pri prvih treh trditvah je število negativnih odgovorov večje od števila pozitivnih, s peto
trditvijo, ki se navezuje na vstop in izstop iz vozila, se strinja in ne strinja enako število
občanov, pri preostalih treh kategorijah pa prevladujejo pozitivni odgovori.
Glede frekvence avtobusnih in železniških prevozov so starejši občani skoraj povsem enotni.
Večina (84 % avtobus, 81 % vlak) meni, da je število prevozov, ki jih ponujajo prevozne
storitve, premajhno, 16 oz. 19 % oseb pa je s trenutno frekvenco le-teh zadovoljna. Slaba
četrtina starejših občanov je zadovoljna s ponudbo ciljev, ki jih ponujajo avtobusne storitve,
preostali so z izborom nezadovoljni. Razmerje je nekoliko manjše za železniški promet,
katerega destinacije so dovolj raznolike za slabo polovico starejših občanov. Le 12 % oseb
meni, da so podatki o voznem redu avtobusov lahko dostopni, vozni red vlaka pa se zdi lahko
dostopen 36 % starejšim občanom. Z gostoto avtobusnih postajališč je zadovoljna dobra
polovica občanov (55 %), z gostoto železniških pa 63 %. Pri vstopu in izstopu, tako iz vlaka
kot tudi avtobusa, ima težave polovica anketirancev. S ceno avtobusne vozovnice je
zadovoljnih 68 % občanov, železniške pa 60 %. Nakup vozovnice za vlak in avtobus se zdi
enostaven 61 % anketirancem.

5.6 Ideje za izboljšave na področju prevoza starejših občanov Šentruperta

5.6.1 Nakup in rezervacija vozovnic
Vedno pogosteje sta rezervacija oz. nakup storitve možna preko spletnega portala ter
mobilnih aplikacij na pametnih telefonih. Pri nekaterih načinih prevoza, npr. storitvi s
prilagodljivimi progami, takšen način rezervacije omogoča tudi lažjo in hitrejšo organizacijo
prevozov. Z vprašanji, vezanimi na rezervacijo in nakup smo želeli ugotoviti, kateri izmed
načinov je starejšim občanom najbolj »domač« in katere »nove« načine bi pri morebitni
vzpostavitvi novih prevoznih storitev bili pripravljeni uporabljati. Na vprašanje je odgovorilo
29 oseb. Najbolj pogosto starejši občani rezervacijo oz. nakup opravljajo na avtobusu in vlaku
(48 %) ali na mestu vstopa (38 %), 28 % preko telefona, 10 % preko spletnega portala in prav
toliko preko mobilne aplikacije na pametnem telefonu. Pomoč pri tem potrebuje 34 % oseb,
48 % rezervacije ali nakupa ne opravlja. Zaradi nedoslednega reševanja anket smo rezervacijo
in nakup obravnavali kot eno kategorijo. Rezultate prikazuje grafikon 16.
Grafikon 16: Način nakupa oz. rezervacije vozovnice
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Mnenje o modernih načinih rezervacije (preko interneta ali mobilne aplikacije na pametnem
telefonu) je podalo 56 oseb, od tega je 21 % oseb v ta namen pripravljenih uporabljati
mobilno aplikacijo, 5 % pa spletni portal. Preostali občani modernih načinov rezervacije v
prihodnje ne želijo uporabljati.
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Pri uvajanju modernih načinov rezervacij ima pomembno vlogo ustrezno informiranje in
izobraževanje, ki mora biti prilagojeno starejšim uporabnikom prevoznih storitev.
Uporabljene morajo biti primerne metode prikaza, načini rezervacije in nakupa morajo biti
prikazani nazorno, potrebna je večkratna predstavitev. Pri učenju lahko starejšim osebam, v
obliki tečajev ali delavnic pomaga predvsem mlajša ali srednja populacija. Željo po udeležbi
takšnih tečajev smo preverjali tudi med starejšimi občani Šentruperta. Svoje mnenje je podalo
58 oseb, 36 % starejših občanov bi se tečaja, ob morebitni organizaciji, udeležilo.
5.6.2 Novi načini prevoza starejših občanov
Drugod po Sloveniji in v tujini se na podeželju že uveljavljajo novi načini prevoza starejših
oseb. V anketnem vprašalniku smo predstavili štiri izbrane načine prevoza: program
prostovoljnih voznikov, sopotništvo, prevozno storitev s prilagodljivi progami in taksi za
starejše občane, ter preverili, kaj si o njih mislijo starejši občani Šentruperta.
Mnenje o programu prostovoljnih voznikov je podalo 36 občanov, 69 % bi ta način prevoza
uporabljalo. Všeč jim je izkoristek vožnje, da je na cestah manj prometa in cenovna ugodnost
prevoza. Kot veliko prednost izpostavljajo fleksibilnost prevozov v smislu, da te voznik lahko
pobere na domačem pragu ter te po končani storitvi pripelje domov. Poudarili so tudi
družbeni vidik takšnega potovanja, predvsem druženje s preostalimi potniki. Starejši občani
ugotavljajo, da takšna oblika pomoči razbremeni sorodnike, ki jim trenutno zelo pogosto
pomagajo pri prevozih. Nekaj oseb je povedalo, da so za programe prostovoljnih voznikov, ki
so se že uveljavili v nekaterih drugih slovenskih občinah, že slišali. Želijo, da bi se podoben
način prevozov organiziral tudi v njihovi občini. Preostalih 31 % oseb, ki storitve ne bi
uporabljalo, so kot razlog za to navedli, da takšnega prevoza zaenkrat še ne potrebujejo ali pa
jim pri prevozu pomagajo svojci. Nekateri so do načina nezaupljivi, saj z njim še nimajo
izkušenj, drugi menijo, da takšni prevozi niso na voljo, ko jih najbolj potrebuješ.
Glede sopotništva se je opredelilo 31 občanov, 58 % bi ta način prevoza želelo uporabljati.
Takšen način potovanja se občanom zdi hiter in zanesljiv, naročanje pa enostavno in
primerno. Veliko jim pomeni, da se tekom vožnje lahko družijo. Izpostavili so tudi nižje
stroške potovanja, saj se ti delijo med več uporabnikov. Osebe, ki skupnih voženj ne želijo
uporabljati, menijo, da je takšen način vožnje primeren zgolj za tiste osebe, ki se vozijo v
službo oz. tiste, ki imajo sorodni delovni čas. Nekateri takšnim prevozom ne zaupajo, ali pa
pri potovanju potrebujejo dodatno spremstvo. Večina starejših oseb meni, da te storitve (še)
ne potrebuje, ali pa je zanjo prestara. Tudi sicer večina starejših občanov Šentruperta koncepta
sopotnišva ne pozna – od 45 občanov jih 71 % s to storitvijo prej ni bilo seznanjenih. Na ta
način je potovalo le 5 od 40 starejših občanov (13 %).
Prevozna storitev s prilagodljivim progami je edina rešitev, ki se več kot polovici starejših
občanov ne zdi primerna. Ob njeni vzpostavitvi bi jo uporabljajo le 44 % od 34 občanov. Gre
za prakso, ki je izmed štirih predlaganih v Sloveniji najmanj poznana. Nepoznavanje je
razvidno tudi iz nekaterih pojasnil, ki so jih podali nekateri anketiranci, npr. da je ta storitev
enaka prevozu z avtobusom ali vlakom. Podobno kot pri ostalih načinih jih veliko meni, da
storitve še ne potrebujejo, problem jim predstavlja tudi to, da z njo nimajo izkušenj ali je ne
poznajo. Prednosti, ki so jih izpostavile osebe, ki bi storitev želele uporabljati, so povezane s
fleksibilnostjo prevozov, predvsem prevoz od »vrat do vrat« ob uri, ki ustreza posamezniku.
Rešitev se zdi dobra predvsem občanom, katerih lokacija bivališča je oddaljena od
avtobusnega oz. železniškega postajališča.
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Taksi za starejše občane kot ustrezno rešitev vidi 74 % od 47 vprašanih. Preostale starejše
osebe, ki svojih potovanj ne želi opravljati s taksijem, meni, da je taka storitev predraga, njena
realizacija pa nemogoča, saj je občina premajhna. Kot glavno prednost prevoza so navedli
prevoz od »vrat do vrat«, ki je vedno na voljo.
Grafikon 17: Analiza vprašanja: Bi bili pripravljeni uporabljati katerega od načinov prevoza ob morebitni
vzpostavitvi?
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Poleg zastavljenih vprašanj so imeli starejši občani možnost izpostaviti še dodatne želje glede
prevozov. Najpogostejša je bila vzpostavitev prevoza, ki ga izvaja program prostovoljnih
voznikov. Želijo si tudi prevozov s taksiji, redne avtobusne povezave in prevozno storitev s
prilagodljivi progami. Dve osebi sta izrazili željo po SOS prevozih, ena pa si želi pomoči v
obliki individualnega spremstva.
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6 SKLEP

Namen zaključne seminarske naloge je bil proučiti mobilnostne potrebe in navade starejših
občanov Šentruperta ter na podlagi ugotovitev predlagati ustrezne rešitve prevozov. Zaradi
oddaljenosti od avtobusnih in železniškega postajališča so starejše osebe, ki nimajo
avtomobila oz. ga ne vozijo, pogosto podvržene mobilnostni revščini. Ta ogroža predvsem
ženske. Opazen je tudi trend upadanja števila voznikov z leti. Glede na to, da se populacija
stara, lahko v prihodnje pričakujemo več nevoznikov in večje potrebe po alternativnih oblikah
prevoza. Poleg tega, da nimajo avtomobila, veliko oviro starejšim osebam pri potovanju
predstavljajo drugi dejavniki, povezani s procesom staranja. Med njimi so težave pri hoji,
slabo ravnotežje in slabši vid. Večina starejših občanov je pri prevozih deležna pomoči,
najpogosteje jim pomaga družina. Dobro razvita je neformalna mreža pomoči, kar se kaže s
tem, da dobra polovica starejših anketirancev pri prevozih pomaga drugi starejši osebi, pomoč
pa namerava nuditi tudi v prihodnje. Poleg prevoza z osebnim avtomobilom, ki se ga
poslužuje največ starejših občanov, sta druga najpogostejša načina potovanja hoja in z
avtobusom, sledijo jim prevoz s kolesom, vlakom in taksijem. Kraji, ki jih starejši občani
najpogosteje obiskujejo, so Šentrupert, Trebnje in Novo mesto. V večini primerov jih
obiskujejo zaradi zdravstvenega doma (Trebnje, Novo mesto), lekarne (Trebnje), trgovine
(Šentrupert, Trebnje) ali pokopališča (Šentrupert). V primerjavi z drugimi starostnimi
skupinami imajo starejši občani drugačen urnik potovanj, ki je običajno v vmesnem času med
jutranjimi in popoldanskimi dnevnimi prometnimi konicami, najpogosteje med deveto in
dvanajsto uro zjutraj. Nakup ali rezervacijo vozovnic največ starejših občanov opravlja na
avtobusu/vlaku ali na mestu vstopa, nekaj manj preko telefona, nekateri pa pri tem opravilu
potrebujejo pomoč.
Splošno zadovoljstvo starejših občanov z obstoječimi prevoznimi storitvami smo ugotavljali z
anketnim vprašalnikom. Opravili smo tudi terenski ogled postajališč in druge prometne
infrastrukture. V Šentrupertu se nahaja osem avtobusnih postajališč, ki pokrivajo predvsem
osrednji in južni del občine. Nekatera postajališča (npr. v Šentrupertu) so neoznačena,
neopremljena s klopmi, na postajah niso izobešeni vozni redi avtobusov. Na območju občine
avtobusne prevoze redno in manj redno opravlja pet prevoznikov. Občanom je na voljo devet
dvosmernih prog in štiri enosmerne. Ob delavniku je najpogostejši prevoz na relaciji Revoz –
Mokronog, v obe smeri avtobus vozi štirikrat na dan. Povezava je v večji meri namenjena
delavcem podjetja Revoz in je tako vzpostavljena le v času njegovega obratovanja. Sicer je
večina avtobusnih povezav namenjena prevozu šolskih otrok, temu primeren je njihov vozni
red: vozijo v dneh šolskega pouka ali od ponedeljka do četrtka ali od torka do petka ali le ob
ponedeljkih. Število povezav ob vikendih je v večini primerov manjše ali jih ni. Rezervacija
oz. nakup vozovnic je v večini primerov možen preko interneta, telefona ali na avtobusu.
Edino železniško postajališče je locirano na južnem delu občine v naselju Slovenska vas.
Postajališče je opremljeno s klopjo in dobro preglednim voznim redom vlaka. Vstop oz.
izstop iz vlaka je v primeru slabših gibalnih sposobnosti starejše osebe lahko otežen, prav
tako vlak ne omogoča prevoza oseb na invalidskih vozičkih. Najpogostejša je povezava z
Ljubljano – ob delavnikih 13 povezav, ob nedeljah 2, pri kateri sta potrebna eden ali dva
prestopa. V Novo mesto in druge sosednje kraje (Trebnje, Sevnica, Mirna, Mokronog) vlak
pelje sedemkrat ob delavnikih in enkrat ob nedeljah. Ob sobotah prevoz z vlakom ni možen.
Vse povezave, z izjemo Novega mesta in Ljubljane, so direktne brez prestopov. Nakup
vozovnice je mogoče opraviti na vlaku, do posebnega popusta so upravičene osebe, starejše
od 60 let.
Središče občine, kamor večina oseb potuje v trgovino, cerkev ali na pokopališče, je z
avtomobilom vsem starejšim osebam dostopno v petih do petnajstih minutah. Peš v dvajsetih
minutah do javnega prometa dostopa okoli 44 % gospodinjstev, v katerih živi vsaj ena starejša
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oseba, medtem ko ima polovica takih gospodinjstev zelo slab dostop – 20 minut hoje in več.
Kot velik potencial v občini prepoznavamo kolesarjenje, ki bo z ureditvijo kolesarskih poti, ki
jih v prihodnosti načrtuje občina, še bolj izkoriščen. V petih minutah ima dostop do
postajališč slaba polovica gospodinjstev, v dvajsetih pa kar 75 %. Kljub temu da večina
vprašanih ne potuje s kolesom, v naši anketi nismo ugotavljali ali je temu tako zaradi njihovih
osebnih mobilnostnih ovir ali slabo razvite kolesarske infrastrukture. V primeru slednjega, bi
bilo smiselno ob postajališčih postaviti tudi stojala za kolesa. Na ta način bi po našem mnenju
več ljudi spodbudili h kolesarjenju do postajališč javnega prometa in s tem izkoristili dobro
dostopnost, ki jo ponuja potovanje s kolesom.
Na podlagi anket smo ugotovili, da največjo oviro starejšim občanom Šentruperta pri
njihovem potovanju z javnim prevozom predstavljajo nizka frekvenca prevozov, pomanjkanje
potovalnih ciljev in slaba dostopnost informacij o voznem redu. Pogrešajo več rednih
avtobusnih povezav, ki niso prilagojena zgolj osnovnošolcem, dijakom ali uslužbencem
podjetja Revoz. Z gostoto avtobusnih in železniških postajališč je zadovoljna dobra polovica
starejših občanov. Nezadovoljne so osebe, katerih lokacija bivališč je od postaj bolj
oddaljena. Nekateri starejši občani rešitev vidijo v vzpostavitvi dodatnih avtobusnih
postajališč. Vstop in izstop tako kot pri prevozu z vlakom, tudi pri avtobusih predstavlja oviro
polovici anketirancev. Cena vozovnice se večini zdi primerna, nakup oz. rezervacija pa
enostavna. S ponudbo prevoznih storitev je v splošnem nezadovoljnih več kot pol
anketirancev. Zgornje ugotovitve nakazujejo, da nekatere lastnosti prevoznih storitev
zadoščajo potrebam starejšim osebam in so njihovim potrebam ustrezno prilagojene (cenovna
dostopnost, rezervacija vozovnic, delno gostota postajališč), medtem ko so potrebne nekatere
spremembe in ukrepi na področju frekvence prevozov, izbora potovalnih ciljev in dostopnosti
voznega reda. Na podlagi ugotovljenega lahko prvo delovno hipotezo delno potrdimo Prevozne storitve v občini ne zadoščajo potrebam starejših občanov in njihovim potrebam
niso ustrezno prilagojene.
V sklopu raziskave smo predlagali štiri nove načine prevoza starejših občanov: sopotništvo,
prevozi, ki jih izvajajo prostovoljni vozniki, prevozna storitev s prilagodljivimi progami in
taksi za starejše občane ter preverili odziv na predlagane rešitve. Vse nove načine, z izjemo
prevozne storitve s prilagodljivimi progami so starejši občani podprli, najboljša rešitev se jim
je zdela taksi za starejše občane. Iz komentarjev je razvidno, da sta pri iskanju rešitev
pomembna predvsem fleksibilnost prevozov in možnost prevoza od »vrat do vrat«. Manjše
zanimanje za prevozno storitev s prilagodljivimi progami lahko delno pripišemo slabšemu
poznavanju storitve. Ta je namreč izmed predlaganih rešitev v Sloveniji najmanj zastopana.
Starejši občani bi ob vzpostavitvi novih načinov prevoza uporabljali tri od štirih predlaganih
prevoznih storitev. Tako lahko potrdimo drugo delovno hipotezo - Inovativne načine
osebnega in javnega prevoza bi starejši občani podprli, saj bi njihova vzpostavitev olajšala
njihova potovanja.
Med anketiranci je bilo tudi veliko oseb, ki javnega prometa ne uporabljajo (ga ne potrebujejo
ali pa jim pri prevozu pomaga nekdo drug). Nekaj oseb meni, da javnih prevoznih storitev v
občini ni, kar nakazuje na to, da je starejše občane potrebno seznaniti s ponudbo obstoječega
javnega prometa, z drugimi alternativnimi oblikami prevoza (prevozna storitev s
prilagodljivimi progami, sopotništvo) in nekaterimi modernejšimi načini rezervacije
prevozov, ki se bodo v prihodnje vse pogosteje uporabljale. Informiranje in izobraževanje je
možno v obliki skupinskih tečajev ali delavnic, pri učenju starejšim osebam lahko pomaga
mlajša ali srednja populacija. Slaba polovica starejših anketirancev bi se takšnega
izobraževanja udeležila.
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Na podlagi rezultatov raziskave in terenskega ogleda na področju mobilnosti starejših oseb
predlagamo naslednje ukrepe. Potrebno je izboljšati dostopnost do avtobusnih in železniških
voznih redov. Ti naj bodo dostopni na različnih lokacijah. Med občani je pomembno
spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja in prostovoljstva, ki bistveno pripomore k
mobilnosti starejših in njihovemu vključevanju v družbo, hkrati pa mladim omogoči
pridobivanje izkušenj na različnih področjih. Frekvenco prevozov za starejše občane bi lahko
s sedanjimi progami povečali tako, da bi njihove prevoze združili z že obstoječimi progami za
prevoze šolskih otrok. Glede na to, da nekateri starejši čas svojega potovanja že prilagajajo
možnosti prevoza z ostalimi družinskimi člani, menimo, da bi se podobno prilagodili tudi v
tem primeru. V primeru uvedbe nove (fleksibilne) prevozne storitve je potencialna
postajališča smiselno postaviti v nekatera naselja na severu (Hom), zahodu (Zabukovje) ali
vzhodu (Mali Cirnik pri Šentjanžu) občine, kjer je dostopnost do postajališč slabša v
primerjavi z ostalimi deli, število starejših oseb pa veliko. Po vzoru drugih slovenskih občin
(tudi sosednje Sevnice) bi bilo v Šentrupertu smiselno uveljaviti program prostovoljnih
voznikov ali spodbujati druge oblike sopotništva.
Občina problematiki staranja in starejši populaciji namenja veliko pozornosti. V ta namen
organizira različne delavnice in dogodke, ki starejše občane spodbujajo k aktivnemu
vključevanju v družbo. Pomembno pozornost posveča tudi njihovi bivanjski tematiki in oskrbi
v prihodnosti. Poleg izgradnje medgeneracijskega centra, ki bo zgrajen v Šentrupertu, občina
razmišlja o vzpostavitvi manjših enot gospodinjskih skupnosti. Na ta način bi starejšim
osebam omogočila staranje v domačem okolju, hkrati pa zagotovila medsebojno pomoč na
domu, tudi v obliki prevozov.
K celovitejšemu razumevanju problema bi pripomogle dodatne raziskave o mobilnostnih
navadah vseh občanov Šentruperta, ki bi vključevala različne vidike njihovih potovanj.
Potrebna bi bila tudi bolj natančna analiza dostopnosti javnega prometa, s katero bi lahko
določili optimalne lokacije novih postajališč in preverili uporabnost obstoječe infrastrukture v
neposredni bližini občine. Prihodnje raziskave morajo upoštevati dejstvo, da se bodo
mobilnostne navade starejših oseb v prihodnosti lahko spremenile na račun izgradnje
medgeneracijskega centra v Šentrupertu. Ta bo namreč vključeval lekarno in zdravstveno
postajo. Večji poudarek pri načrtovanju prometa, namenjenega starejšim občanom, je zato
potrebno nameniti prometu znotraj občine, ki bi ostala naselja povezoval z občinskim
središčem.
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7 SUMMARY

The purpose of this research-paper was to examine mobility needs and habits of the elderly
citizens of the Šentrupert municipality. Based on the findings we suggested solutions/ options
that would improve their mobility in the future. Due to long distances from bus and train
stations many elderly people, especially the ones that do not have a car or do not drive it, are
often at risk of mobility poverty. This is more common among female population. Other
impediments that make travel of senior citizens difficult are walking difficulties, poor balance
and vision impairment and because of these most seniors are receiving help, mainly offered
by their family members. Informal helping networks are also very common in Šentrupert.
Half of the respondents provide assistance to other seniors and many of them stated that they
would continue to do so in the future. The most common means of transport among elderly is
transportation by car, followed by bicycle, train and taxi rides. Šentrupert, Trebnje and Novo
mesto are the most visited towns by the elderly. Their travel schedules often differ from the
usual travel times of the majority of the population. Usually they travel between morning and
afternoon rush hour, this means between 9.00 am and 12.00 pm. Purchase or reservations of
the tickets are done on the bus/train point of entry, some of them make the reservation using
their phone, others need help when booking.
General satisfaction among the senior citizens with the existing transport services was
examined with the help of survey questionnaire, fieldwork was also done during the research,
where the stations and other traffic infrastructure were examined. In Šentrupert municipality
there are eight bus stations and one train station, which provide access to public transport
mainly to older citizens who live in the central or southern part. Some bus stations are not
marked, also time tables are not available. There are nine two-way bus lines available and
four that offer service only in one direction. The majority of bus connections are meant for the
transportation of school children and do not operate during the summer vacations. The
numbers of bus rides is typically lower during the weekends, the same goes with train
connections, which are not available on Saturdays. The train station is located in the southern
part of Šentrupert, in Slovenska vas settlement. It is well equipped with the bench, eave and
accessible time table. The vertical gap between the train and the platform is rather large. That
can be challenging for the persons with limited mobility. A special discount for persons older
than 60 years is available.
The centre of the municipality, where the small grocery store, the church and the cemetery are
located, is accessible within 5-15 minute drive time to all senior citizens. About 44 % of the
households have access to the closest public transport stations within 20 minute walk time.
About half of the households have a poor access which exceeds a 20 minute walking distance.
We believe that cycling represents a good alternative to car transportation. Almost half of the
households can access to public transport by bike in 5 minutes and about 75 % in 20. Its
potential will increase when the construction of bike paths is realised according to plans for
the future.
Based on the results of the survey the main disadvantages of public transport in Šentrupert are
low frequency of transport, lack of travel destinations and poor availability of timetables.
Older citizens wish for a regular bus line which is not intended only for a specific
demographic group, such as school children or workers at Revoz factory. Some of the
respondents pointed out that the number of the stations is not suitable and suggested new
stations should be provided. Half of the seniors have trouble accessing the vehicle. The
majority of them find reservation or purchase of the tickets easy. To sum up, some of the
features of transport services meet the mobility needs of elderly, while on the other hand,
there are some characteristics where some changes are needed. On the basis of the findings
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we decided to partly confirm the first working hypothesis – The transportation services in
the municipality do not meet the needs of older citizens nor are they adapted for them.
We introduced four new ways of transportation that would potentially improve mobility of the
seniors. This includes carpool, volunteers' transport, taxi for the elderly and flexible
transportation services. Except the last one, all the suggested solutions were found suitable.
The best features that these new services provide and were pointed out by the elderly are
flexibility of the transportation and “door to door” transportation. The majority of the elderly
found the flexible transportation service unfamiliar and therefore hard to use. Regardless of
that, we decided to confirm the second working hypothesis – Innovative ways of personal
and public transportation will be well accepted among the elderly as their establishment
would make it easier for them to travel.
Among the respondents there were a lot of them who do not use the public transportation,
neither do they have the need, nor can they travel by themselves. Some of them stressed out
that there are no means of public transportation in the municipality. This indicates that the
elderly are poorly informed about public transportation options, as well as other alternative
transportation solutions that are less known to the seniors.
We suggest the following measures which could potentially improve their mobility. Learning
about different travel options and also about new modern reservation and purchase options
can be thought in the form of group courses or workshops. Among the citizens, it is important
to promote inter-generational cooperation and volunteering, which significantly contributes to
the mobility of older people and their integration into society. At the same time that enables
young people to gain experience in various fields. It is necessary to improve accessibility to
bus and train timetables, which should be accessible in different locations. The frequency of
the rides could be increased by integrating the existing lines for the transportation of school
children with the regular ones. Following the example of other Slovenian municipalities
(including the neighbouring Sevnica), we believe that the implementation of the volunteer
drivers program could contribute to better elderly mobility, also other forms of traveling such
as carpool should be encouraged. If planning flexible transportation service (in the future), we
propose the bus stations are located in the settlements in the north (Hom), west (Zabukovje)
or east (Mali Cirnik pri Šentjanžu), where accessibility to nearest existing station is poor in
comparison to other parts and the number of elderly people is high.
A more detailed analysis of the accessibility of public transport should also be required to
determine the optimal locations of new bus stations and to verify the usefulness of existing
ones in the immediate vicinity of the municipality. Future research should consider the fact
that the mobility habits of older people may change in the future at the expense of the
construction of the inter-generational centre in Šentrupert, which will include the pharmacy
and the health station. More emphasis on traffic planning for older people should therefore be
devoted to traffic within the municipality, which will connect other settlements with the
municipal centre.
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10 Seznam prilog
Priloga 1: Anketa o mobilnostnih potrebah starejših občanov Šentruperta
Pozdravljeni! Sem Ženja Brezovar, študentka enopredmetnega študijskega programa
Geografija na Univerzi v Ljubljani. Trenutno pišem zaključno seminarsko nalogo z naslovom
Mobilnostne potrebe starejšega prebivalstva na primeru občine Šentrupert na Dolenjskem. V
dogovoru z občino izvajam raziskavo na temo mobilnosti starejših, s katero želim predstaviti
vaše potovalne navade, potrebe po prevozih ter preveriti prilagojenost obstoječih prevoznih
storitev vašim potrebam. Prav tako vas želim seznaniti z novimi, inovativnimi načini javnega
in osebnega prevoza, ki bi v prihodnje lahko olajšali vaša potovanja.
Vljudno vas naprošam, da si vzamete čas in izpolnite spodnjo anketo ter mi tako pomagate.
Anketa je anonimna, pridobljeni podatki bodo uporabljeni zgolj za študijske namene.
Rezultate raziskave vam bom predstavila oktobra letos.
Za vaš čas in pomoč se vam iskreno zahvaljujem!
1. Kako pogosto potujete? (možen je en odgovor za vsak potovalni način)
Manj kot
Vsak
5-6 krat
3-4 krat
1-2 krat
enkrat na
Nikoli
dan
na teden na teden na teden
teden
peš
s kolesom
z avtom
s taksijem
z vlakom
z avtobusom

z avtom
s taksijem
z vlakom
z avtobusom
drugo:
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Ne potujem

Drugo

Ljubljana

Novo
mesto

Litija

Sevnica

Mokronog

Mirna

Trebnje

Šentrupert

2. Kako potujete v naslednje kraje? (možnih je več odgovorov)

3. Kam potujete? (možnih je več odgovorov)
Na obisk k
V
V zdr.
Po
V
Na
Drugo
prijatelju lekarno dom nakupih cerkev pokopališče
peš
s kolesom
z avtom
s taksijem
z vlakom
z avtobusom
4. Kako pogosto potujete v mesto/naselje? (možen je en odgovor)
4-6 krat 1-3 krat Nekajkrat Nekajkrat
Vsak dan
na teden na teden na mesec
na leto
Šentrupert
Trebnje
Mirna
Mokronog
Sevnica
Litija
Novo mesto
Ljubljana
Drugam:

Ne
potujem

Šentrupert
Trebnje
Mirna
Mokronog
Sevnica
Litija
Novo mesto
Ljubljana
Drugam:
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Ne potujem

Drugo

Obisk pokopališča

Obisk cerkve

Po nakupih

Obisk zdr. doma

Obisk lekarne

Obisk prijatelja

5. S kakšnim namenom potujete v mesto/naselje? (možnih je več odgovorov)

6. Kako pogosto vam pri prevozu pomaga/jo? (možen je en odgovor)
Nikoli
Občasno
Pogosto
Vedno
družina
sosedi
prijatelji
drugo:
7. Ali ste drugi starejši osebi pri prevozu že kdaj pomagali?
DA / NE
8. Bi bili pripravljeni pomoč pri prevozu drugi starejši osebi nuditi v prihodnje?
DA / NE
9. Kdaj po navadi potujete? (možen je en odgovor)
a) Med 6. in 9. uro zjutraj
b) Med 9. in 12. uro zjutraj
c) Med 12. in 3. uro popoldne
d) Med 3. in 6. uro popoldne
e) Po 6. uri popoldne
10. Kaj od naštetega vas pri potovanju najbolj omejuje? (možnih je več odgovorov)
a) Težko hodim
b) Imam slabo ravnotežje
c) Slabo vidim
d) Ne vozim osebnega vozila
e) Drugo: ____________
11. Obkrožite Se strinjam, če se s spodnjo trditvijo glede avtobusnih prevoznih storitev v
občini strinjate in Se ne strinjam v primeru, da se z njo ne strinjate.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Frekvenca prevozov je dovolj velika.
SE STRINJAM
Izbor potovalnih destinacij je dovolj raznolik. SE STRINJAM
Podatki o voznem redu so lahko dostopni.
SE STRINJAM
Gostota postajališč zadošča mojim potrebam. SE STRINJAM
Pri vstopu in izstopu nimam težav.
SE STRINJAM
Prevozi so cenovno ugodni/dostopi.
SE STRINJAM
Nakup vozovnice je enostaven.
SE STRINJAM
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/
/
/
/
/
/
/

SE NE STRINJAM
SE NE STRINJAM
SE NE STRINJAM
SE NE STRINJAM
SE NE STRINJAM
SE NE STRINJAM
SE NE STRINJAM

12. Obkrožite Se strinjam, če se s spodnjo trditvijo glede železniškega prometa v občini
strinjate in Se ne strinjam v primeru, da se z njo ne strinjate.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Frekvenca prevozov je dovolj velika.
SE STRINJAM
Izbor potovalnih destinacij je dovolj raznolik. SE STRINJAM
Podatki o voznem redu so lahko dostopni.
SE STRINJAM
Gostota postajališč zadošča mojim potrebam. SE STRINJAM
Pri vstopu in izstopu nimam težav.
SE STRINJAM
Prevozi so cenovno ugodni/dostopi.
SE STRINJAM
Nakup vozovnice je enostaven.
SE STRINJAM

/
/
/
/
/
/
/

SE NE STRINJAM
SE NE STRINJAM
SE NE STRINJAM
SE NE STRINJAM
SE NE STRINJAM
SE NE STRINJAM
SE NE STRINJAM

13. Kako trenutno opravljate rezervacijo oz. nakup vozovnice za uporabo prevoznih
storitev? (možnih je več odgovorov)
rezervacija nakup
preko telefona
preko interneta/spletnega portala
preko mobilne aplikacije na pametnem telefonu
na avtobusu/vlaku
na mestu vstopa
namesto mene opravljajo drugi
ne opravljam
drug način:
14. Bi bili pripravljeni uporabljati enega izmed modernih načinov opravljanja rezervacij?
(možnih je več odgovorov)
a) Da, rezervacijo preko interneta/spletnega portala
b) Da, rezervacijo preko mobilne aplikacije na pametnem telefonu
c) Ne, nobenega od naštetih
15. Bi se udeležili tečaja uporabe računalnika in pametnih telefonov, na katerem bi vam
predstavili kako poiskati informacije o prevoznih storitvah in jih rezervirati?
DA / NE
16. Ali poznate koncept sopotništva? DA / NE
16.1 Ste na ta način kdaj že potovali? DA / NE
16.2 V primeru, da ste na vprašanje 16.1 odgovorili z DA – Kakšna se vam je zdela ta
potovalna izkušnja? V primeru, da ste na vprašanje odgovorili z NE – Zakaj?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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17. Drugod po Sloveniji in v tujini so se na podeželju uveljavili novi načini prevoza. Bi
bili pripravljeni katerega od omenjenih načinov prevoza ob morebitni vzpostavitvi
uporabljati? Izbrani načini so predstavljeni v prilogi na strani 6.
a) Program prostovoljnih voznikov
DA / NE
Prosim, pojasnite svoj odgovor. Kaj vam je pri tem načinu všeč in kaj najbolj
pogrešate?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
b) Sopotništvo
DA / NE
Prosim, pojasnite svoj odgovor. Kaj vam je pri tem načinu všeč in kaj najbolj
pogrešate?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
c) Prevozna storitev s prilagodljivimi progami
DA / NE
Prosim, pojasnite svoj odgovor. Kaj vam je pri tem načinu všeč in kaj najbolj
pogrešate?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
d) Taksiji za starejše občane
DA / NE
Prosim, pojasnite svoj odgovor. Kaj vam je pri tem načinu všeč in kaj najbolj
pogrešate?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
18. Ali ste v splošnem zadovoljni s ponudbo prevoznih storitev v občini? DA / NE
19. Kaj vam je v Šentrupertu glede prevoznih storitev všeč in kaj najbolj pogrešate?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
20. S katerimi ukrepi bi prevozne storitve lahko zadovoljile vaše potrebe?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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21. Naselje: __________________
22. Spol:

M

Ž

23. Starost: ____
24. Stan:
a) Poročen/a
b) Vdovec/a
c) Samski/a
25. Končana izobrazba:
a) Osnovna šola
b) Srednja šola
c) Višja/visoka šola
Priloga: Opis izbranih javnih in osebnih načinov prevoza
Program prostovoljnih voznikov: združuje prostovoljne voznike, ki potnikom nudijo
individualni prevoz. Potrebna je predhodna rezervacija po telefonu ali spletu, pri kateri potnik
določi čas in kraj vstopa in izstopa. Koordinator nato poišče prostovoljca, ki ima takrat čas ter
ga seznani z vsemi potrebnimi informacijami. Prevozi, ki jih ponujajo programi so pogosto
brezplačni.
Sopotništvo: je način prevoza, pri katerem se z osebnim avtomobilom poleg voznika peljejo
še sopotniki. Voznik na spletni portal objavi čas odhodna, ciljno destinacijo, ceno prevoza in
kontaktno številko. Oseba, ki potrebuje prevoz nato kontaktira voznika ter se z njim dogovori
za lokacijo vstopa in izstopa. Na tak način se zmanjša število vozil na cesti, potni stroški pa so
zaradi sopotništva nižji.
Prevozna storitev s prilagodljivimi progami: nudi prevoz »od vrat do vrat«, nima določenega
voznega reda in se prilagaja povpraševanju potnikov. Oseba ob vnaprejšnji rezervaciji preko
telefona ali spleta lahko sama določi čas ter lokacijo vstopa in izstopa. Na podlagi rezervacij
se nato uskladi in določi vozno progo, ki je vsak dan drugačna, odvisno od rezervacij
potnikov. Ker je takšna storitev značilna predvsem za podeželje, kjer je populacija manjša, se
v ta namen velikokrat uporablja manjše avtobuse (minibuse) ali kombije. Potni stroški so
zaradi skupnega potovanja in manjšega vozila zato nižji.
Taksiji za starejše občane: nudijo individualni prevoz »od vrat do vrat«. Potnik prevoz naroči
preko telefona, pri čem sam določi lokacijo vstopa in izstopa. Vozila so starejšim osebam
ustrezno prilagojena in jim tako omogočajo lažji vstop in izstop. V primerjavi z ostalimi
navedenimi načini je cena teh prevozov dražja.
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Izjava o avtorstvu
Izjavljam, da je zaključna seminarska naloga v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni
viri in literatura navedeni v skladu z mednarodnimi standardi in veljavno zakonodajo.

Ljubljana, 19. september 2018

Ženja Brezovar
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