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Vzpostavitev javnega potniškega prometa v Spodnje Savinjski
regiji
Družbeno ekonomske spremembe so hitro odvijajoč se proces. Generira jih potreba po
izdelkih, storitvah in delovni sili, kar terja mobilnost ljudi in predmetov. Pri tem se kaj
malo zavedamo, da so pod težo neskončnih potreb in želja naše ceste vse bolj
obremenjene. Posledica intenzivnega prometa je nezdravo okolje, kar močno vpliva na
zdravje ljudi. Tako se je pojavila težnja, da promet peljemo v smeri, ki jo črta ekologija.
Raziskovalne naloge smo se lotili v želji dodati drobec k izboljšanju kvalitete okolja
Spodnje Savinjske doline, ki nam je dano na up. Prebivalcem smo ponudili anketne
vprašalnike in dobili odgovore o njihovih potovalnih navadah. Rezultate smo prepletli z
znanjem, pridobljenim s proučevanjem teorije. V veliko pomoč so nam bili obstoječi
dokumenti lokalnih skupnosti, ki temeljijo na Celostni prometni strategiji Slovenije. Vse
skupaj smo strnili v predlog novih linijskih povezav v regiji in spodbujanja kolesarjenja.

Ključne besede: mobilnost, kvaliteta življenja, celostna prometna strategija, javni
prevoz, logistika

The establisment of public passenger transport in Lower
Savinjska region
Socio-economic changes are a rapidly evolving process. They are generated by the
need for products, services and workforce, which requires the mobility of people and
objects. In doing so, we are little aware that under the weight of endless needs, our
road is becoming more and more burdened. The result of intensive traffic is an
unhealthy environment, which has a significant impact on human health. Thus, there
was a tendency to drive traffic in the direction of the ecology. Research activities were
undertaken in order to add a fragment to the improvement of the quality of the
environment of the Lower Savinja Valley, which was given to us. We provided survey
respondents with questionnaires and answers about their travel habits. The results
were intertwined with the knowledge gained from studying the theory. The existing
documents of local communities based on Slovenia's integrated transport strategy
were of great help. We summarized the proposal of new regular connections in the
region and promoting cycling.

Keywords: mobility, life quality, integrated transport strategy, public transport,
logistics
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Uvod
Savinjska dolina1 je, kot nam ime pove, dolina, ki se razteza ob reki Savinji in njenih
pritokih. Zgodovino območja Savinjske doline začenja pisati najdba v jami Potočki zijalki
pod goro Olševo. V jami so našli ostanke iz paleolitika (Orožen, 1967, str. 5). Njena
geografska lega je v zgodovini pritegnila številna ljudstva. Najdbe kažejo, da so
območje vsaj prešla številna ljudstva. Pomembne ostaline so iz časa Rimljanov, ko se je
današnje Celje imenovalo Celea (Orožen, 1967, str. 7). Rimljani so poseljevali ravninske
predele Savinjske doline in omogočili Spodnje Savinjski dolini »gospodarski« razcvet.
Kmetijstvo in obrt, ki so ju razvijali sta spodbujala tudi trgovino in generirala promet.
Promet je potekal po rimskih cestah (Sirše, 2015, str. 65).2

Ugoden geografski položaj, relief in ugodne podnebne razmere Savinjske doline so bile
privlačne naravne danosti za zgodnjo poselitev ter posledično za razvoj prometa. Tukaj
je potekala vzhodnoalpska prometnica, ki je povezovala Baltik s Sredozemljem. Po
Savinjski dolini poteka preko Vranskega avtocestna povezava med Srednjo in Južno
Evropo (Jelen, 2015, str. 13).

Savinjska dolina se deli na Zgornjo in Spodnjo Savinjsko dolino. Slednja, ki predstavlja
lahko prehoden svet med obrobjem Panonske nižine in Ljubljansko kotlino, bo
predmet našega raziskovanja o tem, kakšne možnosti ima regija v smeri celostnega
prometnega razvoja.

Spodnje Savinjska dolina obsega šest občin v skupni površinski meri cca. 335 km². V
vseh šestih občinah prebiva cca. 42.000 prebivalcev (LASSSD, 2016, str. 3).

1

Dolina – v mnogih slovenskih regionalnih imenih se ne sklada z dolino v geomorfološki terminologiji.
Pomeni splošno nižji svet v porečju reke. (Gams et al., 1995, str. 125).
2

Rimske ceste – gradili so jih Rimljani za hiter prevoz svojih vojska in njihovo oskrbovanje. Od leta 168
do 172 n. št. je bilo v Ločici pri Polzeli nastanjenih cca. 5.000 vojakov II. italske legije. Slednja je branila
prehod preko Trojan v Italijo (Sirše, 2015, str. 65).
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Z vidika geografije spadajo v območje Spodnje Savinjske doline občine Braslovče,
Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec; zajema dolino Savinje in je omejeno z
gričevnatim in hribovitim svetom kraške planote Dobrovlje in Ponikovske planote,
Ložniškim gričevjem in severnim delom Posavskega hribovja (Jelen, 2015, str. 9).

Vransko je bila pomembna prometna točka že konec 18. stoletja. Iz osnovne šole
vemo, da se je z odprtjem železniške proge Dunaj-Trst leta 1848 v Celju in celotni
Savinjski dolini začela razvijati industrija. Do izgradnje železniške proge je cvetelo
prevozništvo z volovskimi in konjskimi vpregami. Industrijski razvoj je kot v drugih
mestih zahteval številčnejšo delovno silo. Mesta in kraji so se začeli številčno krepiti, z
naraščanjem števila prebivalstva pa se je nujno povečala tudi stopnja mobilnosti.

Slika 1: Spodnje Savinjska dolina

Vir: »Regionalni razvojni program 2014-2020 Savinjske regije« [Razvojna agencija
Sotla], 2017

Področje se ponaša z bogato naravno in kulturno dediščino, ki jo je vredno ohranjati in
skrbeti zanjo. Kakšen je vpliv prometa na ohranjanje te dediščine in kaj lahko naredimo
z intenziviranjem javnega potniškega prometa sta vprašanji, ki ju bomo prepletali skozi
nalogo in nanju poiskali najustreznejše odgovore.
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1 Teoretične osnove
V prvem poglavju bomo poglobljeno približali teoretične osnove s področja
obravnavane problematike. Sprva bomo opredelili vzroke in posledice mestnega
tovornega in potniškega prometa, ter spoznali povzročitelje teh težav. Spoznanja in
ugotovitve bodo služile kot opora pri nadaljnji raziskavi.

1.1 Problematika mestnega prometa
Mestna središča so bila in so še vedno tako rekoč center vsega dogajanja. Ljudje tam
opravijo svoje službene in osebne obveznosti. Kramar (2008, str. 1) pravi, da sta
»mobilnost in logistika dve izmed glavnih komponent urbanega življenja v mestih
povsod po svetu. (služba, prosti čas, šola …), ki so posledica nujnosti ali osebne želje.
Želja po mobilnosti je posledica potrebe, da premostimo prostorske razdalje med
posameznimi kraji in je ena izmed osnovnih potreb. Velja za osnovno pravico vsakega
človeka.«

Vzroki za problematiko mestnega prometa se skrivajo v naraščanju prebivalstva in
urbanizacije. Taniguchi (2014, str. 310) pravi, da je po raziskavah Združenih narodov od
7 milijard vseh prebivalcev na svetu leta 2010 približno polovica živela v mestih, do leta
2030 pa naj bi se ta delež povečal že na 60 %. Delež oseb, starejših od 65 let je bil leta
2010 7,6 %, do leta 2060 pa naj bi se dvignil na 18,3 %. Na evropski ravni so deleži še
bolj zaskrbljujoči, saj po podatkih Evropske komisije (b. d.) v evropskih mestih živi več
kot 80 % prebivalstva. O večinski naseljenosti prebivalcev v mestih govorijo tudi ostali
avtorji (Audenhove, Korniichuk, Dauby & Pourbaix, 2014, str. 6; Pojani & Stead, 2015,
str. 7785). V povezavi z visoko stopnjo naseljenosti v mestih pa se pojavlja tudi porast
lastništva osebnega avtomobila, saj ima večina gospodinjstev v lasti vsaj en avtomobil
(Kingham, Dickinson & Copsey, 2001, str. 151).

Pri takšnih demografskih razmerah in napovedih za prihodnost je problematika
mestnega tovornega prometa še pomembnejša, saj je, glede na to, da logistične
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aktivnosti povzročajo zastoje, onesnaženje zraka, hrup in prometne nesreče, v mestih
potrebno poskrbeti tako za boljše življenje kot tudi za boljše okolje (Taniguchi, 2014,
str. 310). Evropska komisija (2013) navaja tudi sledeče zaskrbljujoče podatke in ocene,
ki veljajo za evropska mesta:


vsakodnevni prometni zastoji povzročijo 80 milijard evrov stroškov letno;



23 % vseh emisij CO2 nastane zaradi prometa;



28.000 smrtnih žrtev v cestnem prometu leta 2012;



38 % vseh smrtnih žrtev se zgodi na mestnih območjih, izpostavljeni so najbolj
ranljivi udeleženci v prometu, kot so pešci.

Na posledice, ki jih problem povečanega mestnega prometa in zastojev prinaša pa
lahko gledamo še širše, kakor prikazuje slika 2, ki poleg že omenjenih problemov
navaja tudi:


slabšo vizualno kakovost mestnega okolja zaradi velikega števila parkiranih
avtomobilov;



da promet vsako leto porabi 4 % več energije;



družbene stroške, ki jih lahko povzročijo zastoji na cesti, ki pretrgajo mestno
skupnost;



da mestnim trgovinam konkurirajo trgovski centri na obrobju mest, kjer je manj
zastojev;



številne negativne učinke, kot so globalno segrevanje, zdravstveni problemi in
razpadanje stavb;



da infrastruktura za cestni promet (ceste in parkirna mesta) zavzame zelo
dragocen del centra in ogroža odprte in zelene javne površine;



da vsi negativni učinki prometa vplivajo tudi na tiste, ki nimajo avtomobila in ne
povzročajo negativnih posledic za okolje.

Nekateri avtorji (Browne, Potrowska, Woodburn & Allen, 2007, str. 10; Litman &
Burwell, 2006, str. 332) zgoraj naštete posledice, ki jih povzroča mestni promet
razdelijo na ekonomske, okoljske in družbene.
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Slika 2: Problemi, povezani s povečanim mestnim prometom in zastoji

Vir: Evropska komisija, b. d., str. 11

Med povzročitelje problematike mestnega prometa uvrščamo cestni motoriziran
promet, kamor spadajo tovorni, potniški in osebni promet. Plowden in Buchan (v
Browne et al., 2007, str. 10–11) govorita o pomembnosti tovornega transporta za
moderno ekonomijo, saj mora učinkovit sistem strankam nuditi dobro storitev po
sprejemljivih stroških. Po drugi strani pa tovorna vozila v mestnem okolju zaradi večje
porabe goriva na enoto prevožene razdalje in zaradi dejstva, da večina od njih
uporablja dizelsko gorivo, v okolje oddajo večji delež onesnaževal v primerjavi z
osebnimi vozili.

1.2 Trajnostna mobilnost in mobilistika
Za lažje razumevanje najprej pojasnimo termina mobilnost in mobilistika. Prvi je
namreč širši pojem in pomeni sposobnost spreminjanja lastnega položaja, ki se lahko
pojavi v različnih sistemih, med drugim tudi v prostorskem, kamor uvrščamo
transportno mobilnost (Keller, 2000, str. 5).
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Ožji pojem, mobilistiko, je utemeljil »oče mobilistike« S. Olof Gunnarsson, ki se je že
leta 1999 soočal z vprašanji o trajnostnem transportu. Takrat je mobilistiko predlagal
za znanstveno disciplino, ki bo temeljila na štirih področjih (Gunnarsson, 2000, str. 74–
75):


generiranje prometa oziroma nastajanje povpraševanja po prevozu – kako je
povpraševanje po prevozu generirano in zadovoljeno iz različnih vidikov;



potovalna informatika – kako zagotoviti informacije za povpraševalce po
prevozu in prometne operaterje;



management mobilnosti – kako upravljati povpraševanje po prevozu,
organizirati prometne storitve in analizirati ter ovrednotiti družbene posledice;



dinamika prometnih tokov – kako aplicirati informacijsko tehnologijo za
kontrolo prometnih tokov.

Mobilistika se torej ukvarja s preučevanjem možnosti upravljanja povpraševanja po
prevozih v okviru obstoječe infrastrukture, pri čemer se lahko pojavi tudi potreba po
reorganizaciji obstoječe rabe zemljišč in transporta.

O trajnostni mobilnosti je bilo v zadnjem času veliko govora. Njeno vodilo je zadovoljiti
potrebe vseh ljudi po enakopravni mobilnosti in obenem zmanjšati nezaželene učinke
prometa. Za oblikovanje trajnostne mobilnosti je treba upoštevati vsaj naslednje
pristope in načela, ki bi pripomogla k zmanjšanju neželenih učinkov mobilnosti (Fokus
društvo za sonaraven razvoj, b. d.):


»Celostni (holistični) pristop. Trajnostni pristop zahteva dobro načrtovanje. Za
dober načrt so potrebne primerne informacije in učinkovita analitična orodja.
Celostna analiza mora odločevalcem in deležnikom omogočiti, da lahko vnaprej
predvidijo učinke svojih odločitev in jih dodobra razumejo. Analiza ne sme biti
omejena zgolj na finančne učinke in dejavnosti trga.



Integrirano in strateško načrtovanje. Trajnostno načrtovanje zahteva, da
posamične

odločitve

podpirajo

dolgoročne

strateške

cilje

skupnosti.

Načrtovanje prometa mora biti usklajeno z okoljskimi, gospodarskimi in
družbenimi načrti.

Klara Gradič: Vzpostavitev javnega potniškega prometa v Spodnje Savinjski regiji

6

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru



Magistrski študijski program

Osredotočanje na cilje in rezultate. Trajnosten pristop zahteva, da je
načrtovanje narejeno na osnovi analize vzrokov in vizije oziroma ciljev, kot so
npr. dostopnost, neokrnjeno okolje in povečana družbena blaginja.



Spoštovanje enakosti. Pri trajnostnem načrtovanju morajo biti upoštevani
učinki na enakost v družbi tako sedanjih kot tudi prihodnjih generacij.



Previdnostno načelo. To načelo poudarja pomembnost vključevanja tveganj v
odločanje in podpiranje politik, ki tveganja, če je le mogoče, minimizirajo.



Etika ohranjanja. Trajnostni pristop daje prednost rešitvam, ki ohranjajo,
povečajo učinkovitost in zmanjšajo porabo virov.



Transparentnost in vključevanje javnosti. Trajnosten pristop zahteva jasno
definiran in pregleden proces načrtovanja, enakopravne možnosti deležnikov za
informiranje in sodelovanje v postopku odločanja ter dobro komunikacijo med
strokovnjaki in javnostjo.



Enakovrednost oblik mobilnosti. Vsak način prevoza ima svoje prednosti in
slabosti z vidika kapacitet, fleksibilnosti, porabe energije, varnosti in okoljskega
učinka. Za obliko mobilnosti, ki najbolje zadovolji potrebo po mobilnosti, se je
treba odločiti na podlagi prednosti in slabosti vsake od oblik. Načini prevoza se
lahko kombinirajo na način, ki poudari njihove prednosti in tako se vzpostavi
transportna veriga, ki je bolj učinkovita, stroškovno ugodnejša in trajnostna.



Onesnaževalec plača. Trg pogosto povzroči, da v ceno proizvoda ali storitve niso
vključeni vsi stroški. Trajnostni pristop zahteva, da onesnaževalec plača polno
ceno, z internaliziranimi stroški vred. Spoštovanje tega načela zahteva reformo
trga – odstraniti je treba spodbude za prekomerno rabo naravnih virov in
uničevanje okolja.



Preprečevanje namesto zdravljenja. Oblikovanje trajnostne mobilnosti zahteva,
da ima preprečevanje problemov prednost pred njihovim zdravljenjem. Zaradi
tega je upoštevanje načela celostnega pristopa izjemnega pomena«.

Za dosego trajnostne mobilnosti je torej potrebno medsebojno podpreti različne oblike
gibanja, ki jih mesto ponuja: od železniških povezav, avtobusnega prometa, uporabe
avtomobila, kolesarjenja in hoje.

Klara Gradič: Vzpostavitev javnega potniškega prometa v Spodnje Savinjski regiji
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Banister (2005, str. 126) govori o tako imenovanih trajnostnih mestih, kjer bi prebivala
večina svetovnega prebivalstva (70–80 %). V takšnem mestu naj bi živelo več kot
25.000 (oziroma 50.000) prebivalcev z gostoto več kot 40 prebivalcev na hektar.
Prednost bi imel razvoj javnega prevoza v skladu z zahtevami ekonomije, ki temelji na
storitvah in informacijah. Naselja v okviru mesta bi bila povezana in bi tvorila
aglomeracije policentričnega mesta z jasno hierarhijo, ki bi omogočala neposredno
bližino in hitro dostopnost do objektov, ki so v vsakdanji uporabi. Potreba po
avtomobilu bi se na ta način zelo zmanjšala. Namen takšnih mest torej ni prepovedati
svobodno uporabo avtomobila, ampak prebivalcem nuditi tako visoko kakovostno
okolje in dostopnost, da ga za življenje v mestu ne bi potrebovali.

V tabeli 1 sta primerjalno predstavljena dva pristopa pri načrtovanju prometa.
Opazimo lahko, da se alternativni pristop osredotoča na upočasnjevanje mestnega
prometa in daje prednost javnemu prevozu oziroma »zelenim« oblikam prevoza.

Tabela 1: Primerjava tradicionalnega in alternativnega pristopa načrtovanja prometa
Tradicionalni pristop – načrtovanje prometa

Alternativni pristop – trajnostna mobilnost

Fizična dimenzija

Socialna dimenzija

Mobilnost

Dostopnost

Osredotočenost na promet – posebej na Osredotočenost na ljudi – bodisi v vozilu ali
avtomobile

peš

Ulica kot cesta

Ulica kot prostor za ljudi

Motorni promet

Vsi načini prevoza, običajno v hierarhiji s
pešci in kolesarji na vrhu

Napovedovanje prometa

Vizija v mestih

Pristopi modeliranja

Scenariji razvoja in modeliranja

Ekonomska analiza

Multikriterijska analiza

Temeljni na načrtovanju

Temelji na upravljanju

Pospeševanje prometa

Upočasnjevanje prometa

Krajšanje časa potovanja

Razumen in zanesljiv čas potovanja

Ločevanje ljudi in prometa

Povezovanje ljudi in prometa

Vir: Banister, 2007, str. 75
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Alternativni pristop torej upošteva tudi novo prometno hierarhijo, ki je predstavljena v
sliki 3.

Slika 3: Prometna hierarhija mobilnosti

Vir: »Joined up government?« [Pedal on Parliament], 2017

Ključ do uspeha za uporabo alternativnega pristopa v mestnem prometu je
sprememba v razmišljanju, zato morajo biti v procesu razprave, odločitev in
implementacije prisotni vsi udeleženci, ki sprva racionalno spodbujajo spremembe,
kasneje pa tudi spremenijo svoje navade in obnašanje. Kljub vsemu se ob novem
pristopu pojavljajo nekatere ovire pri implementaciji. Vedno se namreč najdejo razlogi
za ohranjanje statusa quo. Ne glede na to, kako dober je javni transport, bodo vedno
obstajali novi razlogi za uporabo avtomobila – proizvajalci bodo začeli spretno
prodajati simboliko in zapeljivost avtomobila (Banister, 2007, str. 76).

Zato Banister (2007, str. 75–76) v svojem delu poudarja tudi pomembnost
sprejemljivosti ukrepov s strani javnosti, kot so zmanjšanje časa potovanja,
prakticiranje kombiniranih potovanj, menjava prevoznih sredstev in zmanjševanje
uporabe avtomobila. V ta namen je potrebno zadovoljiti dva pomembna elementa
osebne dimenzije. Prvi je sprejemanje, da bo predlagan paket ukrepov tudi deloval in
bo uspešen, drugi pa je poštenost do posameznikov kot tudi do družbe kot celote.

Klara Gradič: Vzpostavitev javnega potniškega prometa v Spodnje Savinjski regiji
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Hoja, kolesarjenje in uporaba javnih prevoznih sredstev so znani kot aktivni transport
in izboljšujejo zdravje ljudi, saj preprečujejo debelost. A še vedno ostajajo posredni
učinki onesnaževanja zraka, ki povzročajo težave povezane z astmo, bronhitisom,
levkemijo in pljučnimi boleznimi. Trajnostna mobilnost lahko vse te bolezni omili in
izboljša zdravje posameznika s čistejšim in bolj zdravim okoljem. Zdrav transport bi
namreč moral ločiti cestni promet od pešpoti in kolesarskih poti (Banister, 2007, str.
76).

Nekatere države v Evropski uniji so sprejele letne obdavčitve za vozila glede na stopnjo
onesnaževanja. Med njimi je tudi Nemčija, ki prvih 5 let ne obdavčuje električnih
avtomobilov. Davčna stopnja je močno znižana za manjše in energetsko učinkovitejše
avtomobile, posledično pa višja za večje avtomobile, ki so energetsko potratni in bolj
onesnažujejo okolje. Dober primer zmanjševanja zastojev v središču mesta je London,
ki za vstop motornih vozil v centralni del mesta zaračunava pristojbine za zastoje.
Sistem se je dobro obnesel in bil široko sprejet. Zastoji so se zmanjšali za več kot 20 %
(Banister, 2007, str. 77).

Za uspešno izvedbo politike trajnostne mobilnosti, Banister (2007, str. 78–79) predlaga
uskladitev štirih elementov:


uporaba najboljše tehnologije, vključno z naložbami v tehnologijo prevoznih
sredstev in informacijske sisteme;



predpisi in oblikovanje cen, kjer bi se morali eksterni stroški prevoza odražati v
dejanskih stroških z uporabo višjih cen goriva ali s pristojbino za udeležbo v
cestnem prometu;



pri načrtovanju prostorske rabe in predpisov; v zvezi s tem je potrebno
upoštevati krajšo potovalno razdaljo;



osveščanje, predstavitve, prepričevanje in individualno trženje za vsesplošno
sprejetje ukrepov za trajnostno mobilnost.

Goldman in Gorham (2006, str. 262) sta na osnovi ambicioznih in inovativnih praks, ki
so v uporabi v zadnjih letih pri uveljavljanju trajnostnega mestnega transporta,
vzpostavila 4 različna področja: nova mobilnost, mestna logistika, inteligentni sistem
Klara Gradič: Vzpostavitev javnega potniškega prometa v Spodnje Savinjski regiji
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upravljanja in preživetje. Za potrebe magistrskega dela bomo natančneje opisali novo
mobilnost in preživetje (ang. livability).

Nova mobilnost je strategija za katero je značilno ustvarjanje novih tehnologij in
poslovnih modelov za zagotavljanje konkurenčne alternative zasebnemu avtomobilu.
Takšna strategija spodbuja nove in bolj učinkovite načine za potovanje po mestu, hkrati
pa strankam zagotavlja bolj prilagodljivo in priročno možnost potovalne izbire. Na ta
način se zmanjšuje količina porabljenih virov, kar pripomore k trajnosti. Vsa večja
metropolitanska mesta razvijajo inteligentne transportne sisteme, ki potnikom
zagotavljajo pomembne informacije v zvezi s prevozi v realnem času tudi preko
interneta (npr. kdaj pride naslednji avtobus, na katerih prometnih žilah je najmanj
zastojev, katera parkirišča še zagotavljajo prosta parkirna mesta ipd.). Večjim mestom
je enotna tudi poenotena cena vozovnice in blagovne znamke za različna prevozna
sredstva, kakor tudi koncept souporabe avtomobila. Slednji deluje kot naročniška
storitev, saj uporabnikom omogoča rezervacijo preko telefona ali interneta. Je izjemno
poceni, modeli vozil pa imajo nizko porabo gorivo. Podoben temu konceptu je tudi
koncept souporabe koles, dobro poznan v Nemčiji, kjer Deutsche Bahn ponuja »Call-aBike« samozaporna kolesa, ki so razporejena po mestu in jih je mogoče odkleniti s
klicem na telefonsko številko in vnosom kode ter podatkov o kreditni kartici. Uporaba
se zaračunava na minuto, dan ali teden. Stranke lahko preko telefona tudi poiščejo
najbližje kolo. Nekatera mesta spodbujajo omejeno lastništvo avtomobila, kot San
Francisco Bay Area, kjer je bil pogoj za najem novih stanovanj ob tranzitnih vozliščih, da
najemnik ni bil hkrati lastnik avtomobila. S tem so zadostili pogoju po minimalnih
potrebah po parkirnih mestih (Goldman & Gorham, 2006, str. 266–268).

Koncept preživetje se bolj natančno osredotoča na odnose med prometnim sistemom
in družbo. Koncept vključuje skrb za dostopnost, dodeljevanje in oblikovanje javnega
prostora, možnost za družbeno udejstvovanje in rekreacijo ter splošno zdravje in
gospodarsko blaginjo prebivalcev mesta. Hiper-motorizacija, s tem ko sprejema
avtomobile in jim daje prednost pred drugimi prevoznimi sredstvi, namreč razjeda
družbeno in gospodarsko vitalnost mesta. Kolumbijsko glavno mesto Bogota je že med
letoma 1998 in 2000 uvedlo kar nekaj inovativnih sprememb na to temo. Med njimi
Klara Gradič: Vzpostavitev javnega potniškega prometa v Spodnje Savinjski regiji
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tudi področje za pešce, ko se tradicionalno ob nedeljah zapre veliko cest za motorna
vozila, katera so tako namenjena izključno pešcem in kolesarjem. Mesto je znano tudi
po najdaljšem, 18 kilometrov dolgem cestišču, namenjenem izključno pešcem in
kolesarjem, ki vodi skozi mestno središče. K uresničitvi tega koncepta v Bogoti je
pripomogel dan brez avtomobila, ki pomaga prebivalcem, da se seznanijo z javnim
prevozom in alternativami vsakdanje rutine. Ponujajo tudi hiter avtobusni prevoz,
imenovan Transmilenija, ki je donosnejši kot železniški prevoz in ima visok izkoristek,
saj v pol prevoženih kilometrih doseže 85 % prebivalcev mesta. Svojstven pristop k
temu konceptu pa je uvedlo kar nekaj evropskih mest z reorganizacijo cest, ki so
postala »domača območja«, saj tam pešci, kolesarji in avtomobili delujejo pod enakimi
pogoji. S tem izboljšujejo promet in varnost pešcev (Goldman & Gorham, 2006, str.
270–271).

Koncept nova mobilnost se nanaša torej predvsem na to, kako posamezniki načrtujejo
dnevne aktivnosti. To pa vpliva na celotno paleto gospodarskih in psiholoških
dejavnikov, ki vplivajo na odločitev o lastništvu vozila. Medtem pa se koncept
preživetje osredotoča predvsem na to, kako družba kot celota dojema transportne
sisteme in zagovarja večje povezovanje le-tega z družbenimi potrebami, saj daje
možnost za rekreacijo in socialno povezovanje, kot tudi nudi dostopnost za otroke in
revnejše, da lažje pridejo do zaposlitve (Goldman & Gorham, 2006, str. 271).

1.3 Javni potniški promet kot prispevek k trajnostni mestni mobilnosti
O smiselnosti in potrebi po uporabi javnega potniškega prometa priča dejstvo, da je
danes 64 % vseh prevoženih kilometrov narejenih v območjih urbanega okolja in da se
bo ta odstotek do leta 2050 potrojil. Hkrati se bo na 106 ur na leto potrojil tudi
povprečni čas, ki ga povprečen prebivalec preživi v zastojih (Van Audenhove & Baron,
2014, str. 26).

Za soočanje z izzivi mobilnosti v mestih, je potrebno za implementacijo uporabiti eno
izmed treh strategij v odvisnosti od deleža uporabe trajnostne mobilnosti med vrstami,
ki k temu prispevajo. Van Audenhove in Baron (2014, str. 30–31) mestom v zrelih
Klara Gradič: Vzpostavitev javnega potniškega prometa v Spodnje Savinjski regiji
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preoblikovanje sistema mobilnosti tako, da bo ta postal bolj javno in trajnostno
usmerjen. Naslednji korak pri zrelejših mestih z že dokaj visokim deležem uporabe
trajnostnih načinov prevoza je vključitev celotne vrednostne verige za spodbujanje
nemotene, multimodalne mobilnosti, hkrati pa z razširitvijo storitev povečati
vsesplošno privlačnost javnega prevoza. Cilj mestom v razvijajočih državah z delno
nerazvitim sistemom mobilnosti je vzpostavitev jedra trajnostne mobilnosti, ki
zadovoljuje povpraševanje po razumljivi ceni. Z razvijanjem prometne infrastrukture in
tehnologije imajo ta mesta priložnost postati testna in gojišče za prihodnje sisteme
mestne mobilnosti.

Zmud, Ecola, Phleps in Feige (2013, str. 78) ocenjujejo, da se dolgoročno gledano na
področju mobilnosti vsekakor obetajo spremembe v prihodnosti, čeprav se bodo te
dogajale relativno počasi skozi leta. Kljub vsemu pa je velik izziv ugotoviti, kako
oziroma na kakšen način se bo mobilnost spremenila. Že danes moramo biti
pripravljeni na te spremembe in jih predvideti, da se lahko transportne agencije na
državni, regijski in lokalni ravni nanje bolje pripravijo. Tovrstne spremembe je zelo
težko zanesljivo napovedati v okviru enakomerne analize trendov ali naprednega
modela za napovedovanje povpraševanja po potovanju. Podatki in informacije, ki bi
bile v podporo dolgoročnemu razmišljanju, so namreč negotove, nepopolne ali v
razvijanju. S tehniko scenarijev je lažje obvladovati priložnosti in tveganja
kompleksnejših vprašanj, a je za področje mobilnosti v prihodnosti značilna
kompleksnost in večplastnost, saj nanjo vpliva vrsta dejavnikov, kot so demografija,
ekonomija, energetika, financiranje prevoza in dobave ter tehnologija.

Z uporabo tehnike scenarijev so Zmud et al. (2013, str. 10) razvili dva možna scenarija,
ki prikazujeta prihodnost mobilnosti Združenih držav Amerike v letu 2030. Prvi scenarij
predvideva, da se bodo okrepili predpisi glede zmanjšanja izpustov nafte in
toplogrednih plinov zaradi česar bo nafta dosegla rekordne cene. Ker bo zakonodaja
omejila nacionalno politiko toplogrednih plinov, pričakujemo inovacije na področju
energetike in uvajanja obnovljivih ter alternativnih goriv. Bruto domači proizvod in
poraba olja bosta medsebojno neodvisna, poraba nafte bo padla in dobava bo
Klara Gradič: Vzpostavitev javnega potniškega prometa v Spodnje Savinjski regiji
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omejena. Zaradi tega se bo povečala uporaba javnega prevoza. Kljub temu nekateri ne
bodo želeli spreminjati načina potovanja in bodo še vedno koristili lastno prevozno
sredstvo, ki ga bo poganjala alternativna oblika goriva, opremljeno pa bo z naprednimi
sistemi za pomoč in večjo varnost v prometu. Še vedno bo v uporabi mehanizem
cestninjenja, ki bo služil kot vir prihodkov za potrebe ohranitve in razširitve prevoznih
površin, ne bo pa toliko prispeval k zmanjšanju zastojev ali drugi obliki trajnostnega
razvoja. Uredba Združenih držav Amerike glede podnebnih sprememb bo pripomogla k
veliko pozitivnim posledicam za gospodarstvo.

Drug scenarij predvideva nižje cene nafte kot v zadnjih 15 letih. Gospodarstvo bo zato,
podobno kot v letih med 1980 in 1990, v razcvetu. Škoda zaradi podnebnih sprememb
ne bo pretirano prizadela Američanov. Poceni gorivo bo zagotavljalo relativno poceni
vožnjo, katere posledica bo tudi suburbanizacija, saj se bo vse več mladih družin iz
mesta preseljevalo v obmestje, kjer bodo povpraševali po samostojnih hišah in novih
avtomobilih. Učinki podnebnih sprememb bodo lokalizirani, zato bo politika za
ublažitev teh sprememb sprejeta le s strani močno prizadetih držav ali mest. Ker se
davki ne bodo višali, bo prometnemu sektorju primanjkovalo finančnih sredstev. Nekaj
držav bo vendarle zaračunavalo stroške zastojev in sprejelo spremenjen sistem
cestninjenja, a se bo v splošnem stanje ameriških cest in mostov slabšalo. Tehnologija
bo sicer nadomestila nekaj potovanja, vendar ne v dovoljšnem obsegu in zastoji se
bodo povečevali (Zmud et al., 2013, str. 11).

Opazimo lahko, da ključno vlogo v obeh scenarijih, skupaj s stopnjo okoljskih predpisov
in zagotavljanjem proračuna za prometni sektor, odigra cena nafte. Za spodbujanje
javnega prevoza in trajnostne mobilnosti je primernejši prvi scenarij, ki predvideva
višje cene nafte in strožje okoljske predpise.

Murray, Davis, Stimson & Ferreira (1998, str. 323) so v svojem delu prišli do zaključka,
da je razvoj ustreznega javnega transportnega sistema ključnega pomena za doseganje
regionalne trajnosti. Vendar je pred tem pomembno zagotoviti čim širši dostop do tega
oziroma čim večjo pokritost celotne populacije – cilj je 90 %.

Klara Gradič: Vzpostavitev javnega potniškega prometa v Spodnje Savinjski regiji
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Izbira načina prevoza ima več alternativ in ena od metod, ki povečuje odločitev za
uporabo javnega prevoza v primerjavi z zasebnim je povišanje stroškov zasebnega
prevoza. Ta se lahko poviša preko višjih nadomestil za uporabo cest, zastojev,
onesnaževanje. Za doseganje učinkovitejšega javnega prevoza bi bilo potrebno
zagotoviti vsaj (Murray, 2001, str. 178):


boljšo strukturo cen;



udobnejšo vožnjo;



primernejšo in priročnejšo kakovost storitev;



krajši potovalni čas;



večji dostop do storitev.

Kritična spremenljivka, ki vpliva na odločitev za uporabo javnega prevoza je čas
oziroma razdalja, ki jo je potrebno premagati, da pridemo do ustreznega postajališča.
Ločimo med izvorno in ciljno točko. Medtem ko izvorna predstavlja oddaljenost od
prebivališča do najbližjega postajališča, ciljna predstavlja oddaljenost od želenega cilja
do najbližjega postajališča. Dostopnost javnega prevoza predstavlja pomemben
dejavnik, ki ga upoštevajo v vseh večjih regionalnih prometnih načrtih (Murray, 2001,
str. 178).

Druga pomembna spremenljivka je konkurenčnost potovalnega časa. Ta mora biti
primerljiv s časom, ki ga na enaki razdalji med izvorom in ciljem potovanja dosežemo z
avtomobilom. Manj postajališč na poti omogoča bolj konkurenčno potovalno hitrost,
vendar bi se z ukinjanjem postajališč slabšala dostopnost do javnega prevoza. Vsaka
sprememba mora biti zato upravičena in strateško usmerjena h konkurenčnosti,
vendar mora hkrati zagotavljati privlačnejšo možnost javnega prevoza (Murray, 2001,
str. 180–181).

Cena javnega potniškega prometa

Določanje cen javnega prevoza igra pomembno vlogo v prometni politiki. Motivacijska
dejavnika pri cenovni politiki sta učinkovitost in pravičnost. Učinkovitost, ker cene
temeljijo na mejnih družbenih stroških, ki so enaki mejnim koristim transportnih
Klara Gradič: Vzpostavitev javnega potniškega prometa v Spodnje Savinjski regiji
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dejavnosti. Družbeni stroški so po navadi odvisni od štirih elementov (Rietveld, 2006,
str. 1):


stroški, povezani s časom, namenjenim za prevoz;



stroški surovin (npr. z uporabo avtomobila);



stroški v zvezi s storitvami, ki jih ponuja javni sektor (npr. infrastruktura);



eksterni stroški (onesnaževanje, zastoji).

Merjenje takšnih stroškov ni enostavno, zlasti pri merjenju eksternih stroškov –
varnost prometa, hrup, emisije – obstaja veliko negotovosti, čeprav je bil v zadnjih letih
na tem področju dosežen velik napredek (Rietveld, 2006, str. 1).

Obstajata dva ekstrema pri določanju cene javnega potniškega prometa –
zaračunavanje celotne cene ali brezplačni prevozi. Večina evropskih držav je s politiko
delnega kritja stroškov nekje vmes. Javni prevoz je svojo razsežnost dosegel v 19.
stoletju, ko se gospodarska dejavnosti ni posluževala subvencij. Te so za večino držav
postale tematika šele v drugi polovici 20. stoletja, ko so stroški javnega prevoza postali
zelo visoki, po drugi strani pa se je vse več ljudi posluževalo lastnega prevoza. Vlade so
oblikovale subvencijske sheme, da bi na tem področju pokrile primanjkljaj (Goeverden,
Rietveld, Koelemeijer & Peeters, 2006, str. 5–6).

Motivov za uporabo takšnih shem je kar nekaj. Prvič, ker je poskrbljeno za socialno
ranljivejše skupine, kot so gospodinjstva z nizkimi dohodki, osebe, ki nimajo vozniškega
dovoljenja, starejše osebe in osebe z omejitvami, da le-te ne bile izključene iz družbe.
Drugič, ker je subvencioniran javni prevoz drugi najboljši instrument za reševanje težav
mestnega prevoza, kot so hrup, onesnaževanje, zastoji in zunanji stroški parkiranja. Od
subvencioniranega javnega prevoza se na tem mestu pričakuje, da s svojo ponudbo
sproži preusmeritev od osebnega avtomobila. Tretjič, zaradi ekonomije obsega. Mejni
stroški so zaradi velikega obsega pod povprečnimi stroški. In četrtič, ker obstajajo
pozitivni zunanji vplivi v javnem prometu. S povečanjem obsega potovanj je urnik
javnega prevoza bogatejši, zaradi česar se znižajo stroški razporejanja novih in
obstoječih potnikov (Goeverden et al., 2006, str. 6).

Klara Gradič: Vzpostavitev javnega potniškega prometa v Spodnje Savinjski regiji
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Goeverden et al. (2006, str. 7) opisujejo tri oblike javnega prevoza z znižanimi cenami
vozovnic. Prvi, najbolj ekstremen, je prevoz, ki je brezplačen za vse ob vsakem
trenutku. Primer sta vertikalni in horizontalni promet (npr. tekoče stopnice). Druga
oblika brezplačnega javnega prevoza je, kot na primer v Belgiji, ob določenih delih
dneva. Tam so lokalni in regionalni prevozi z avtobusom, metrojem in vlakom
brezplačni za starejše, otroke in invalide. Za prevoz plačajo le ob delavnikih do devete
ure zjutraj. Kot tretjo obliko pa avtorji navajajo znižane stroške vozovnic v odvisnosti
od časa, mesta in kategorije potnika. Primer avtobusnega prevoza za enotno ceno
enega evra ne glede na dolžino prevoza je možno najti na Nizozemskem (Goeverden et
al., 2006, str. 7).

Motivacijske razloge za brezplačen javni prevoz je v svojem delu Gratis Openbaar
Verover opisal Michel van Hulten (v Goeverden, 2006, str. 7). Poudarki so na treh
ugotovitvah. Izginejo administrativni stroški in stroški z obdelavo gotovine. S tem se
tudi poveča varnost voznika oziroma sprevodnika. Poleg tega je pretočnost boljše
kvalitete, ker potniki hitreje vstopajo in izstopajo. Kot drugo ugotovitev izpostavljajo
boljšo atraktivnost mesta za turiste, ker jim ni več potrebno plačati za vsak prevoz
posebej. Ob tem lahko iz ekonomskega vidika sodeč brezplačen ali subvencioniran
javni prevoz postane promocijsko sredstvo za privabljanje turistov. Prav tako so
ugotovili, da javni prevoz preusmeri motoriste v uporabo le-tega pod pogojem, da je ta
na voljo daljše obdobje pod enakimi pogoji, saj začasne rešitve ne ustvarjajo tako
velikih strukturnih sprememb v spremembi mišljenja in načinu uporabe prevoza. Avtor
omenja tudi družbeni vidik pozitivnih sprememb ob brezplačnem javnem prevozu, in
sicer je primer iz mesta Hasselt pokazal, da so se obiski v bolnišnici z uvedbo javnega
prevoza zelo povečali, kar je pozitivno vplivalo na starejše prebivalstvo, saj so bili manj
osamljeni (Goeverden et al., 2006, str. 7).

V vseh poskusnih primerih uporabe brezplačnega javnega prevoza se je izkazala
povečana uporaba le-tega. Do povečanja pa pride tudi zaradi prenove celotnega
sistema javnega prevoza, ki ga za potnike naredi bolj privlačno za uporabo. Študije
primerov so pokazale tudi, da k uporabi javnih prevoznih sredstev prestopi največji
delež uporabnikov avtomobilov, zaradi česar se temu primerno zmanjšajo zastoji.
Klara Gradič: Vzpostavitev javnega potniškega prometa v Spodnje Savinjski regiji
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Vendar so študije po drugi strani pokazale tudi, da v očeh ljudi javni transport
predstavlja slabšo kvaliteto prevoza v primerjavi z ostalimi možnostmi, zaradi česar ga
nekateri še vedno ne bodo uporabljali četudi postane brezplačen. Izkazalo se je tudi, da
se uporabniki javnega prevoza pogosteje poslužujejo prevozov na krajše kot na daljše
razdalje – torej na lokalni, ne na regionalni ravni (Goeverden et al., 2006, str. 45).

Izdelane so bile tudi študije scenarijev za primer ukinitve brezplačnega javnega
prevoza. Izkazalo se je, da bi slednja negativno vplivala na delovanje mestne in
regionalne oskrbe z javnim prevozom. Raven storitev bi se zmanjšala zaradi slabše
omrežne povezave, manj pogostimi linijami in zmanjšanja števila postajališč ter večje
gneče na cestah, ki bi bile ponovno zasičene z avtomobili. Cene bi se po drugi strani
znatno povečale, kar bi posledično povzročilo upad povpraševanja. V praksi bi to
predvidoma pomenilo 30 % padec povpraševanja, če bi se prevozniki osredotočali na
ponujanje storitve visoke ravni in za kar 60 % nižje povpraševanje, če bi se osredotočali
na zmanjšanje stroškov in višanje dobička (Goeverden et al., 2006, str. 23).

Zanimive rezultate o spremembi navad in vedenja je podala Thogersenova raziskava
(2009, str. 342) na temo brezplačnega poskusnega obdobja javnega transporta za vse
voznike avtomobilov z metodo cenovnega spodbujanja, ki jo pogosto uporabljajo v
podjetjih, kjer se ukvarjajo s prodajajo naročniških storitev. Povod za takšno raziskavo
je ugotovitev številnih študij, da bi veliko voznikov raje uporabljajo javni prevoz
pogosteje, a ga ne – povečini zaradi navade, nekateri pa tudi zaradi zmotnega
prepričanja o kvaliteti javnega prevoza. Rezultati raziskave v Kopenhagnu so bili zelo
spodbudni. Uporaba javnega prevoza se je namreč podvojila in takšni rezultati so se
ohranili tudi pol leta po končanem enomesečnem eksperimentu, kar pomeni, da lahko
začasna sprememba povzroči dolgotrajnejši pozitivni odziv. Cena je torej pomemben
posrednik pri vedenjski nameri o izbiri prevoza, saj je povzročila spremembe o načinu
prepričanja in razmišljanja o javnem transportu. V okviru raziskave je bilo tudi
ugotovljeno, da nekateri pomembni strukturni pogoji javnega prevoza kot sta npr.
načrt poti in pogostost storitev uporabo javnega prevoza ne omejujeta tako pretirano.
V primeru, da je temu tako in zelo moteče, je potrebno to težavo odpraviti pred
vpeljavo nizke cenovne politike. Kljub vsemu pa še obstajajo številne ovire za
Klara Gradič: Vzpostavitev javnega potniškega prometa v Spodnje Savinjski regiji
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spremembe, kot so stroški parkiranja, visoki fiksni stroški lastništva avtomobila,
lokacija doma in delovnega mesta.
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2 Metodologija
2.1 Cilji in hipoteze dela
V okviru magistrskega dela bomo proučevali možnost vzpostavitve nove linije cestnega
javnega potniškega prometa v občinah Spodnje Savinjske regije in opreme avtobusov s
prtljažniki za kolesa. Prispevali bomo svoj drobec k razmišljanju, kako ohranjati
kvalitetno okolje za kvalitetno življenje. V nalogo bomo smiselno vnesli vplive, ki jih
prinaša javni potniški promet v socializacijo in medsebojno komunikacijo, kar je v
literaturi redko zaslediti. V ta namen smo si zastavili naslednje cilje, ki nas bodo vodili
pri delu:


proučiti znanstveno literaturo in aktualne raziskave s področja problematike
mestnega prometa in se spoznati s pojmoma trajnostna mobilnost in
mobilistika;



raziskati teoretične osnove ter dosedanje prakse na temo prenovljenih
sistemov cestnega javnega potniškega prometa;



proučiti obstoječe stanje in ureditev cestnega javnega potniškega prometa v
občinah Spodnje Savinjske regije ter analizirati strategijo razvoja na tem
področju;



s pomočjo ankete med prebivalci ugotoviti njihove potovalne navade in
zadovoljstvo z obstoječim javnim avtobusnim prevozom ter pridobiti mnenje o
potrebi po prenovljeni avtobusni liniji;



na podlagi zbranih podatkov izdelati predlog načrta vzpostavitve nove
avtobusne linije;



s pomočjo SWOT analize izluščiti socializacijske učinke uporabe javnega
prevoza;



proučiti smiselnost predloga implementacije.

Skladno z namenom in cilji magistrskega dela smo si zastavili naslednje teze:


večina prebivalcev uporablja avtomobil kot prevozno sredstvo;
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z obstoječim sistemom in kakovostjo avtobusnega potniškega prometa
prebivalci niso zadovoljni;



uvedba linijskega avtobusnega prevoza se prebivalcem zdi primerna rešitev;



za redno uporabo linijskega avtobusnega prevoza bi se odločila približno
polovica prebivalcev.

Teze smo postavili na osnovi predpostavke, da je obstoječi prometni sistem za okolje
obremenjujoč in da kot tak ne zadostuje potrebam prebivalstva.

Pri raziskavi smo se omejili le na občine v Spodnje Savinjski regiji in se dotaknili
problematike mestnega prometa v gravitacijsko najbližji Mestni občini Celje.

2.2 Potek dela
V okviru magistrskega dela se bomo posluževali naslednjih znanstvenih metod dela:


metoda deskripcije, s katero bomo opisovali nove pojme in spoznanja na
področju obravnavane teme;



metoda kompilacije, s katero bomo pri pregledu znanstvene literature povzeli
stališča, sklepe in mnenja drugih avtorjev o problematiki mestnega prometa in
preureditvi javnega potniškega prometa;



metoda anketiranja, s katero bomo preko spletne ankete zbirali želene podatke
in informacije;



statistična metoda, s katero bomo analizirali rezultate ankete;



metoda sinteze, kjer bomo povezovali teoretični in praktično-raziskovalni del v
enotno celoto;



metoda analize, s katero bomo analizirali dobljene podatke iz različnih
raziskovalnih metod;



metoda korelacije z drugimi znanostmi (geografija, zgodovina, sociologija).
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3 Analiza in rezultati dela
3.1 Normativna ureditev javnega potniškega prometa
Za analitično proučevanje javnega mestnega potniškega prometa v Spodnje Savinjski
dolini nas je zanimala normativna ureditev področja na ravni Republike Slovenije. Za
razumevanje normativne ureditve v okviru lokalnih skupnosti smo kot primer
»pogledali« v Mestno občino Celje, kamor v veliki meri gravitirajo vse vrste prometa
Spodnje Savinjske doline.

Zanimalo nas je, kako je mestni prevoz normativno urejen na ravni države in lokalnih
skupnosti. Na ravni Republike Slovenije ureja to področje ZPCP, ki v 53. členu
predpisuje obveznost mestnega linijskega prevoza potnikov v mestnih občinah, ki
imajo več kot 100.000 prebivalcev (Zakon o prevozih v cestnem prometu, Ur. l. RS, št.
6/16 – UPB 7). V skupino mest, ki so Zakon obvezna sprejeti, saj zadoščajo pogoju o
številu prebivalcev, spadata le Ljubljana in Maribor.

Tako je za občine z manjšim številom prebivalstva organizacija mestnega javnega
prevoza normativno neobvezna. Lahko pa na lokalni ravni področje uredi občina z
odlokom. Nekatere občine so se kljub temu, da jih zakon v to ne sili, odločile za uvedbo
mestnega linijskega prometa in sprejele občinske odloke o ustanovitvi lokalnih
gospodarskih služb za zagotavljanje mestnih prevozov. Sredstva zagotavljajo iz
občinskega proračuna. Organizacijo in način izvajanja mestnega linijskega prevoza
potnikov lahko občina določi kot gospodarsko javno službo. Pri urejanju linij mestnega
prometa in prevoza potnikov občina upošteva naslednja določila:


soodvisnost medkrajevnega linijskega prevoza z mestnim prevozom – v Celju
nekaj avtobusov vozi na račun medkrajevnih voženj, kjer ima Celjski prevoznik
Izletnik3 koncesijo za tovrstne vožnje;



velikost območja in obseg dnevnih migracij;

3

Izletnik Celje d.o.o. je bil ustanovljen leta 1952 in ima licenco za prevoz potnikov v notranjem in
mednarodnem prometu (»Vizitka« [Izletnik Celje d.o.o.], b. d.)
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povezanost linijskega prometa v mestu z drugimi vrstami prevozov.

Avtobusnim prevoznikom je določeno ravnanje po splošnih prevoznih pogojih. Ti so
določeni v splošnih prevoznih pogojih Izletnika Celje (»Splošni prevozni pogoji«
[Izletnik Celje d.d.], b. d.):


ZPCP (Ur. l. RS št. 131/2006 - ZPCP-2);



Zakonu o prevoznih pogodbah v cestnem prometu (Ur. l. RS št. 126/2003 in
102/2007 - ZPPCP-1);



Obligacijskem zakoniku (Ur. l. RS št. 97/2007);



Uredbi o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz
potnikov v notranjem cestnem prometu in o koncesiji te javne službe (Ur. l. RS
št. 73/2009);



Uredbi o pravicah potnikov v avtobusnem prevozu (Ur. l. EU, z dne 16.2.2011);



Uredbi o izvajanju uredbe EU o pravicah potnikov v avtobusnem prevozu (Ur. l.
RS št. 15/2013).

Splošni prevozni pogoji vsebujejo splošna določila prevoznih pogojev javnega
obveščanja, ki služijo potnikom, naročnikom in prevoznikom. Splošna določila se
upoštevajo pri urejanju medsebojnih razmerij, pri urejanju cen prevozov in pri drugih
pojavnih vprašanjih. Določajo načine obveščanja potnikov o cenah, voznih redih
(prihodih in odhodih), o avtobusnih linijah in načinu nakupa vozovnic. Obvestila so
dostopna na vseh avtobusnih postajah in na spletnem portalu. Voznik je dolžan imeti
pri sebi splošne prevozne pogoje in cenik za linijo, na kateri opravlja prevoz. Določila
narekujejo izstavljanje, uporabo in kontrolo vozovnic s cenovnimi olajšavami, določajo
vstopanje in izstopanje potnikov, njihovo vedenje, zlorabe in odvzem vozovnic,
izključitev potnika iz prevoza, prekinitev prevoza, vračanje voznine, prevoz prtljage in
njene predaje, prevoz živali, obveznosti in odgovornosti prevoznika ter pritožbe
potnikov (»Splošni prevozni pogoji« [Izletnik Celje d.d.], b. d.).

V Republiki Sloveniji ima osem mestnih občin vzpostavljen javni mestni linijski prevoz.
Velenje in Nova Gorica nudita celo brezplačen prevoz. Poleg Celja je med mestnimi
občinami brez mestnega prevoza še Ptuj. Slednji ima od 1. januarja 2016 eno
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brezplačno linijo mestnega prevoza, ki ga izvaja po mestnem jedru (»Mestni promet
Ptuj« [Arriva Slovenija], 2013).

Za Mestno občino Celje Občinski odlok Mestne občine Celje v 22., 23., in 24. členu
določa režim ustavljanja avtobusov na postajališčih, vzdrževanje in upravljanje
postajališč ter označbe postajališč. Primer: ko avtobus pelje v Vojnik, pelje do Zgornje
Hudinje mestni avtobus, dalje pa medkrajevni.

Na mestni občini ocenjujejo, da večjih potreb za uvedbo mestnega prometa v Celju ni:
»Štirinajst dni smo poskusno uvajali krožne vožnje. Odziv je bil nikakršen. Ljudje skoraj
prej pridejo peš iz naselij v center mesta, tako da se jim ne splača na avtobus. Kljub
temu imamo mestni promet v načrtu, ker bo to pripomoglo k ekologiji in zmanjšanju
števila osebnih vozil v mestu, ampak ne toliko, kolikor ljudje pričakujejo. Še vedno jim
veliko pomeni udobje, ki ga nudi avto. Poleg tega je v mestu parkirnih mest dovolj«
(Kurant, 2014). Tako meni višji svetovalec za promet na Mestni občini Celje. Pri
prevozniku Izletnik menijo drugače, in sicer, da sta dva tedna, kolikor so v Celju testno
izvajali krožno vožnjo, premalo, saj ljudje potrebujejo za spremembo navad vsaj leto ali
dve (Kurant, 2014).

Direktor marketinga pri prevozniku Izletnik pravi: »Mestnih linij v Celju ni. Tudi sicer je
mestni promet samo tisti, za katerega ima občina odlok in na tej osnovi podeli
koncesijo« (Kurant, 2014).

Podan je bil sicer predlog odloka za vzpostavitev mestnega prometa z dvema krožnima
linijama. Za realizacijo predloga bi občina Celje potrebovala letno 750.000,00 evrov, ob
predpostavki, da bi avtobus vozil na 15 minut in bi vožnja stala 1 evro. Vendar imajo na
občini drugačne prioritete. Da je potnikov na celjskih avtobusih vedno manj, pritrjuje
tudi prevoznik Izletnik. Posledično Izletnik že tako redke prevoze še bolj redči (Kurant,
2014).

Na celjski občini prometno svetovalna služba meni, da se ljudem ne splača prevažati se
z avtobusom. Med javni promet prišteva tudi taksi službe, katerih ima Celje več kot
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katerakoli druga občina. Povzeto po podatkih Ajpesa je v Celju registriranih 19 taksi
služb. Podatek se razlikuje od podatkov, ki jih imajo na občini Celje in Območni obrtni
zbornici. Tukaj imajo evidentiranih kar 35 taksi služb (Kurant, 2014).

3.2 Celostne prometne strategije občin Spodnje Savinjske doline
Priprava CPS je pomemben korak uvedbe celostnega prometnega načrtovanja, ki izhaja
iz izkušenj dobro delujočih praks mnogih evropskih mest. CPS je strateški dokument,
upoštevajoč smernice Ministrstva za infrastrukturo in prostor. Osnova dokumentu je
podana tudi s strani Evropske komisije in je skladna z Operativnim programom za
izvajanje Evropske kohezivne politike 2014–2020. Smernice so skladne z državno
strategijo,4 zakonodajo in s primeri dobrih praks evropskih držav. Z dokumentom
občina določi učinkovito zaporedje ukrepov na prometnem področju in izrazi željo
doseči celostne spremembe in posledično višjo kakovost bivanja (Trajnostna mobilnost
za uspešno prihodnost, 2012, str. 4).

Priprava CPS upošteva trajnostni in celovit pristop z jasno vizijo ter merljivimi cilji. S
trajnostnim pristopom se uravnoveša gospodarski razvoj, socialno pravičnost in
kakovost okolja. Celovitost pristopa pomeni, da se upošteva prakse in politike različnih
sektorjev, različnih ravni oblasti in tudi sosednjih administrativnih območij. Javnost se
vključuje v vseh fazah priprave CPS, kar je za prebivalce pomemben trenutek. Priprava
CPS mora potekati strokovno, pri čemer se morajo analizirati vsi prometni stroški in
koristi ob upoštevanju širših družbenih stroškov in koristi (Trajnostna mobilnost za
uspešno prihodnost, 2012, str. 6).

Kaj pomeni celostno urejen promet? Pomeni, da se obstoječa prometna infrastruktura
izkoristi optimalno, da se posledično manj obremenjuje proračune lokalnih skupnosti,
prav tako pa so s stroški manj obremenjena podjetja (pri izplačilih stroškov prevoza in s
stroški prevoza za delovanje), pomeni stroškovni prihranek gospodinjstev, zmanjšanje

4

Strategija prostorskega razvoja Slovenije je temeljni državni dokument s katerim država opredeljuje
cilje prostorskega razvoja in opredeljuje ukrepe za njihovo dosego (Odlok o strategiji prostorskega
razvoja Slovenije (Ur. l. RS, št. 76/04 in 33/07)).
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prometnih zastojev, večjo varnost v prometu in nazadnje, kar je najpomembnejše,
večje zadovoljstvo prebivalcev in manjše onesnaževanje okolja (Trajnostna mobilnost
za uspešno prihodnost, 2012, str. 5).

Pri celostnem načrtovanju razvoja prometnega sistema je infrastrukturno načrtovanje
eden od načinov doseganja ciljev CPS, ni pa edini način, kot je to pri tradicionalnem
načrtovanju prometa. Tradicionalno načrtovanje prometa je osredotočeno na
avtomobile, pretočnost infrastrukture in hitrost, medtem ko se pri celostnem
načrtovanju postavlja v ospredje človeka in njegovo kakovost bivanja. Tako prihaja pri
tradicionalnem načrtovanju do težnje po zadovoljevanju izključno prometnega
povpraševanja, nasproti celostnega načrtovanja, kjer gre za upravljanje izboljšanja
prometnega povpraševanja. V fazi izdelave in tudi izvedbe je tradicionalno načrtovanje
osredotočeno na investicijsko načrtovanje, na velike, pogosto drage, projekte, medtem
ko je pri celostnem načrtovanju ciljano stroškovno učinkovito načrtovanje z
osredotočenostjo na učinkovite in postopne izboljšave. Celostno načrtovanje je
povezovalno, kar pomeni, da združuje več strokovnih področij (področja zdravja,
okolja, turizma itd.) in v odločitve vključuje tudi javnost, medtem ko tradicionalno
načrtovanje izvajajo le prometni strokovnjaki in pogosto ni transparentno (Topolšek et
al., 2017, str. 10).

Cilj CPS je, z zagotavljanjem varne dostopnosti do delovnih mest in storitev za vse
prebivalce, povečanjem učinkovitosti transporta oseb in blaga ter hkrati z
zmanjševanjem emisij škodljivih vplivov in porabe energentov, povečevati kakovosti
bivanja v mestih (Topolšek et al., 2017, str. 9).

V Spodnje Savinjski regiji so, na osnovi smernic Ministrstva za infrastrukturo skladno s
smernicami Evropske komisije, prilagojene razmeram v Republiki Sloveniji, in skladno s
cilji Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike obdobja 2014 –
2020 v občinah Žalec in Polzela, pripravili CPS.

Občina Žalec je leta 2017 v mesecu marcu na Mestnem svetu sprejela CPS občine Žalec
(v nadaljevanju CPS Žalec). Projekt je nastal v okviru javnega razpisa. Sofinanciran je s
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strani Evropske unije iz Kohezijskega sklada in proračuna Republike Slovenije. Izdelan je
transparentno z vključevanjem lokalnega prebivalstva, kar priča postopek izdelave. V
njem sta bili izvedeni dve anketi, dva vprašalnika, 30 intervjujev, štiri javne razprave in
prav toliko delavnic s predstavniki zainteresirane javnosti. Prebivalcem so bile na
razpolago zloženke in ob koncu končna publikacija (Topolšek et al., 2017, str. 12–13).

CPS Žalec je izdelana na podlagi vizije: »Občina Žalec bo ljudem in okolju prijazna
občina, ki ji je trajnostna mobilnost osnovna usmeritev. Načrtovanje in urejanje
prometa bo zagotavljalo delujoč in povezan prometni sistem v občini, ki bo varen,
dostopen, učinkovit, prilagojen tudi ranljivim skupinam, ekološko sprejemljiv in
predvsem takšen, da bo spodbujal gospodarstvo in podpiral razvoj občine kot
turistične destinacije« (Topolšek et al., 2017, str. 23).

Osredotočena je na cilje in rezultate. Načrtovanje je narejeno na osnovi analize
vzrokov in vizije oziroma ciljev, kot so npr. dostopnost, neokrnjeno okolje in povečana
družbena blaginja.

CPS Žalec in občinska zaveza k njenemu izvajanju. Na podlagi prioritet, postavljenih v
strategiji, bo občina do leta 2021 zasledovala naslednje strateške cilje:


povečanje varnosti v prometu;



izboljšanje kakovosti bivanja v okolju;



premostitev problemov tovornega prometa na način spodbujanja gospodarstva
in turizma;



pospeševanje ter infrastrukturno omogočanje uporabe kombiniranja prevozov.

CPS Žalec pomeni napredek v smislu prehoda od tradicionalnega k trajnostnemu
načrtovanju s priložnostmi za navezavo k temeljem trajnostne mobilnosti: hoji,
kolesarjenju, javnemu potniškemu prometu, motoriziranem cestnem prometu, parkirni
politiki in celovitemu načrtovanju prometa (Topolšek et al., 2017, str. 20). Gre za
celovito načrtovanje prometa v občini, pri katerem se v ospredje postavi človeške
potrebe, želje, varnost in kakovost bivanja in posledično zdravje prebivalstva.
Načrtovanje je integrirano in strateško, tako da posamične odločitve CPS Žalec
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podpirajo dolgoročne strateške cilje skupnosti. V CPS Žalec se promet usklajuje z
okoljskimi, gospodarskimi in družbenimi načrti.

V občini je, poleg tega, da teče po občinskem področju železniška proga, dokaj razvito
cestno omrežje. Migracijski procesi so intenzivni v naslednjih oblikah:


delovne migracije, saj se 58 % zaposlenih vsakodnevno vozi na delo izven
občine Žalec, kljub temu da je v njej registriranih skoraj 2000 podjetij;



migracije študentov, saj v občini ni večjih terciarnih izobraževalnih institucij;



trend staranja prebivalstva je, tako kot na področju celotne EU, prisoten tudi v
občini Žalec. Staranje prebivalstva pomeni večjo odvisnost starejših prebivalcev
od mlajših in posledično povečane potrebe po mobilnosti za ranljive skupine
(Topolšek et al., 2017, str. 15).

Ti procesi obremenjujejo okolje ter znižujejo kakovost bivanja v občini.

Nekateri ukrepi, s katerimi želi občina Žalec doseči cilje CPS Žalec, so promocijske
narave in zajemajo (Topolšek et al., 2017, str. 23):


promocijo in usmerjenost k dejavnostim v šolah in vrtcih, ki spodbujajo
trajnostno mobilnost (kolesarjenje, pešačenje, uporabo javnega potniškega
prometa);



promocijo, s katero se spodbuja kolesarjenje in hoja – uvedba sodobnih
sistemov (»parkiraj in se pelji«, souporaba avtomobilov, izposoja koles);



promocijo, ki spodbuja uporabo javnega potniškega prometa.

Za dosego trajnostne mobilnosti je upoštevano podprtje različnih oblik gibanja, ki jih
mesto ponuja. Žalec ima na razpolago železniško povezavo, avtobusni promet,
uporabo avtomobila, kolesarjenje in hojo. CPS Žalec sloni na šestih pomembnih stebrih
trajnostne mobilnosti.

Hoja kot najnaravnejši način mobilnosti. Hoja je izrednega pomena za ohranjanje in
krepitev zdravja prebivalstva. V CPS Žalec so osnovane vse poglavitne prioritete za
spodbujanje hoje. Dokument postavlja kot prioritete intenziviranja hoje povečanje
zainteresiranosti prebivalcev za hojo s pomočjo rasti zavedanja njene pomembnosti,
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vzpostavljanja pogojev za varno hojo, za varne šolske poti, varen in povezan sistem
pločnikov v naselju in v povezavi z drugimi naselji. Občane dokument vodi k
spodbujanju hoje z ukrepi, kot so: uvajanje pripadajočih cestnih obvestil o prisotnosti
pešcev, kjer je poselitev gosta, je potrebno uvesti enosmerni prometni režim, tam, kjer
je potrebno umirjati promet in omejiti hitrost znotraj naselij, pa zgraditi nove in
končati nedokončane površine, namenjenim pešcem. Pločnike in pešpoti je potrebno
povezati s turističnimi ponudniki oziroma znamenitostmi. Uspešnost bo merljiva z
ocenjevanjem doseganja ciljev, ki bodo doseženi z ukrepi, določenimi za pospeševanje
hoje. Ciljano želi občina letno doseči 5 % povečanje pešačenja, preureditev in ureditev
označb vsaj enega prehoda za pešce, izgraditi ali dokončati 500 m varnih poti za pešce,
postaviti en prikazovalnik hitrosti, izgraditi 300 m javne razsvetljave in označiti dve
točki, nevarni na območju hoje šolarjev (Topolšek et al., 2017, str. 29–31).

Kolesarjenje, enako kot hoja, krepi zdravje prebivalstva. Zaradi obstoječih
pomanjkljivosti v kolesarski mreži CPS Žalec postavlja za večjo privlačnost kolesarjenja
prioritete, kot so: zagotovitev varnejših kolesarskih poti, ustrezna označenost le-teh in
izgradnja kolesarske infrastrukture do avtobusnih ter železniških postaj s pripadajočimi
kolesarnicami ob postajah. Kolesarske poti je potrebno povezati do kolesarske mreže
izven občine. Za pospeševanje kolesarstva predvideva naslednje ukrepe: postavitev
kolesarnic na železniških in na pomembnih avtobusnih postajah, primerne označitve in
povečanje varnosti kolesarjenja, prevetritev in navezavo s sosednjimi občinami glede
izposoje koles, dodatno označevanje na križiščih s cestami, kjer poteka motoriziran
promet in dokončanje kolesarske poti v smeri Celje-Žalec-Šempeter. Uspešnost bo
merjena z ocenjevanjem doseganja ciljev, ki bodo doseženi z ukrepi, določenimi za
pospeševanje kolesarjenja. Ciljano želi občina doseči letno 5 % povečanje kolesarjenja,
označitev enega odseka občinske ceste, kjer poteka mešan promet, postavitev
kolesarnic pri vseh treh železniških postajah in avtobusni postaji Žalec v obdobju treh
let, ureditev 300 m kolesarskih povezav in označiti eno točko, ki je nevarna pri
srečevanju kolesarske poti z motoriziranim prometom (Topolšek et al., 2017, str. 33–
35).
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Javni potniški promet kot tretji steber trajnostne mobilnosti je steber, ki se naslanja na
dobre infrastrukturne pogoje. V občini Žalec ga izvajata avtobusni prevoznik Izletnik in
Slovenske železnice. Prioritete CPS Žalec na tem področju se kažejo pri spodbujanju
uporabe avtobusnega in železniškega prometa, uvedbe krožne avtobusne linije med
naselji, izboljšanja informiranja potnikov in zagotavljanja varnosti na cestno-železniških
prehodih. K spodbujanju uporabe javnega potniškega prometa pripomorejo uskladitve
voznih redov avtobusnega in železniškega prometa, spodbujanje uporabe električnega
minibusa za šolske in krožne vožnje ter nazorno prikazane informacije na postajališčih z
digitalnimi prikazi. Pomemben ukrep je gotovo tudi spodbujanje prevoznikov k uporabi
okolju prijaznejših vozil. Merljivi cilji ukrepov za spodbujanje uporabe javnega
potniškega prometa so: 5 % povečanje do 2021, izdelava projektne dokumentacije za
ureditev vsaj enega varnega železniškega prehoda ali ukinitev problematičnega v roku
štirih let, izvedba krožne avtobusne linije med naselji in do turističnih točk do konca
leta 2019 ter oprema avtobusnih postajališč z jasno vizualizacijo voznih redov
(Topolšek et al., 2017, str. 37–39).

Motoriziran cestni promet je pomembna osnova za prevoz in oskrbo prebivalcev,
vendar žal s številnimi negativnimi posledicami, ki jih pušča za seboj. Najpomembnejše
prioritete tega stebra so zmanjšati tranzitni promet, povečati varnosti v motoriziranem
prometu, spodbujati uporabo optimalne rabe avtomobilov (car-sharing5, park&ride6 in
car pooling7), pospeševati rabo ekološko sprejemljivih vozil in redno vzdrževanje
prometnic. CPS Žalec na tem področju predvideva usmerjanje tovornjakov izven
strnjenih naselij, preusmeritev dela prometa, potekajočega skozi Žalec, na obvoznico,
prirejene barvne označbe šolskih poti in prehodov za pešce, izdelavo prometne naloge
dostopnosti in trajnostne mobilnosti okoli turističnih točk, ureditev in označitev
parkirnih prostorov pri avtobusnih in železniških postajah, vzdrževanje občinskih cest,
izgradnjo ustrezne komunalne infrastrukture v industrijskih in poslovnih conah ter
izdelavo projektne naloge za obvoznico od Šempetra preko Žalca do Petrovč. Ciljne
vrednosti za sledenje aktivnostim so v roku petih let izdelana projektna dokumentacija

5

Avtomobili v skupnem lastništvu.
Parkiraj in se pelji.
7
Skupni prevozi.
6
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in izgradnja dodatne povezave središča Žalca na severno obvoznico, projektna
dokumentacija za ureditev varnejših križišč državnih cest na severni obvoznici,
postavitev ene polnilnice za električna vozila letno, označitev dostopa do ene turistične
točke letno, za dostop do gospodarskih subjektov definiranje dostavnih poti, izdelava
idejnega projekta za obvoznico na jugu in v dvoletnem roku pilotna uvedba
spremenjene ureditve prometnic v cono umirjanja prometa (Topolšek et al., 2017, str.
41–43).

Parkirna politika mora zagotavljati dostop do vseh pomembnih ustanov in aktivnosti v
mestu. Mesto Žalec je upravno središče Spodnje Savinjske doline z zdravstvenim
domom, kar pomeni, da se vanj dnevno vozijo prebivalci vseh naselij Spodnje Savinjske
doline. Zato je pomembna parkirna politika, ki mora biti takšna, da zagotavlja dostop
prebivalcem, ki iščejo upravne ali zdravstvene storitve. Prioritete tega stebra
trajnostne mobilnosti so zagotavljanje parkirišč na obrobju z omejitvijo parkiranja v
središču, v sožitju z dostopnostjo do za prebivalce pomembnih ustanov, z
zagotavljanjem parkiranj v industrijskih in poslovnih conah in z navezavo parkirišč na
kolesarsko ter javno prometno infrastrukturo. Temelj temu bo občina gradila s
spodbujanjem uvedbe sodobnih sistemov rabe osebnega avtomobila, z razširitvijo
sistema kratkotrajnega parkiranja v Žalcu, Šempetru in Petrovčah (v Šempetru in
Petrovčah sistema kratkotrajnega parkiranja še ni), z ureditvijo parkirišč ob avtocestnih
priključkih, na vpadnicah v Žalec, v Šempeter in v Petrovče ter ob turističnih točkah.
Zastavljeni cilji CPS Žalec so 5 % zmanjšanje intenzivnosti parkiranj v Žalcu in
Petrovčah, uvedba sistema kratkotrajnega parkiranja v Petrovčah, letna izvedba študije
o parkiranju, na vpadnicah ureditev vsaj enega parkirišča letno, v petih letih zgraditi
parkirišče v Arnovskem gozdu za stranke in uporabnike skupnih prevozov ter v treh
letih zgraditi parkirišče pri Eko muzeju hmeljarstva in pivovarstva (Topolšek et al.,
2017, str. 44–46).

Trajnostno celostno urejanje prometa je naloga občine. Zastavljeni cilji tega stebra so
letno izdelati mobilnostni načrt za vsaj en gospodarski in en negospodarski subjekt,
letna izvedba projekta »Pametna kača« za osnovnošolce in predšolske otroke vključene
v vrtce, izdelava načrta dostopnosti do večje organizacije in uvedba informacijske
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platforme za občane ter obiskovalce. Ukrepi, ki vodijo do ciljev, bodo promocijske
narave v šolah in vrtcih. Med ukrepe spadajo izdelava načrtov dostopa za večje
povzročitelje prometa, redno obveščanje občanov (o možnostih prevoza v občini, o
voznih redih, zastojih na cestah itd.), uvedba prevozov na klic za občane iz manj
dostopnih predelov, sodelovanje in obveščanje ter opozarjanje državnih organov na
potrebe po spremembah v normativnih aktih (Topolšek et al., 2017, str. 47–49).

Pri izdelavi CSP Žalec je bil upoštevan celostni pristop. Izdelana je bila analiza stanja v
občini. V okviru izdelave CPS Žalec so bili izvedeni anketa, intervjuji in javne razprave,
na osnovi katerih je bilo analizirano trenutno stanje prometnega sistema v treh
največjih naseljih občine: v Žalcu, Šempetru in Petrovčah. Rezultati analize kažejo, da je
po mnenju občanov v Žalcu preveč avtomobilov v središču naselja. Pogrešajo več stojal
in nadstreškov za kolesa in več urejenih kolesarskih stez. Pozitivno ocenjujejo
označenost in urejenost prehodov za pešce, šolske prevoze in urejenost avtobusnih
postaj. Najnižje ocene pa so dobila področja, povezana s kolesarskim prometom. Enako
menijo občani Šempetra, ki pogrešajo tudi več polnilnih postaj za električna vozila. Za
območje Petrovč so rezultati podobni kot v Žalcu in Šempetru (Topolšek et al., 2017,
str. 20).

Slika 4: Pomembnost področij trajnostnega prometnega urejanja

Vir: Topolšek et al., 2017, str. 21
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Kot je razvidno iz slike 4, ocenjujejo prebivalci kot najpomembnejše večje število
parkirnih mest za avtomobile in dostopnejše informacije o prometu. Najmanj
pomembno je ocenjeno področje pogostejše vožnje vlakov, večje bližine avtobusne
postaje, dostopnosti taksi službe in pogostejše vožnje avtobusov.

Občina Polzela je aprila 2017 na Mestnem svetu sprejela CPS občine Polzela (v
nadaljevanju CPS Polzela). CPS Polzela z naslovom »Zagotovimo življenju prijazno
mobilnost« je projekt, izdelan na osnovi smernic Ministrstva za infrastrukturo in
Evropske komisije, skladen z Operativnim programom za izvajanje Evropske kohezivne
politike 2014-2020. Smernice so skladne z državno strategijo8, zakonodajo in s primeri
dobrih praks evropskih držav. Pomembne so usmeritve k vplivu na kvaliteto bivanja in
prometno varnost (Občina Polzela, 2017).

Na prometnem področju zajema projekt naslednje ukrepe po načelih trajnostnega,
celostnega in participativnega pristopa:


izboljšanje mobilnosti vseh prebivalcev, predvsem ranljivih skupin;



izboljšanje varnosti pri kolesarjenju in pešačenju;



iskanje inovativnih rešitev v sodelovanju z občani;



upoštevanje ugodnih učinkov ukrepov na področju izboljšane kvalitete okolja.

Ukrepe je potrebno prilagajati obstoječi prometni infrastrukturi in potrebam
prebivalstva (Občina Polzela, 2017, str. 1).

Cilj in namen projekta je uvedba celostnih sprememb na področju dostopnosti in
trajnostne mobilnosti, izboljšanje kvalitete bivanja, večje prometne varnosti in
intenziviranje uspešnega razvoja občine in regije. Izvedena je bila anketa, katere
rezultati kažejo, da občani vendarle še vedno dajejo prednost infrastrukturnim
ukrepom, medtem ko trajnostno mobilnost, ki podpira ukrepe, vplivne na potovalne
navade ljudi (kar je dolgotrajna in kompleksna naloga) in ukrepe, ki zagotavljajo večjo

8

Strategija prostorskega razvoja Slovenije je temeljni državni dokument, s katerim država opredeljuje
cilje prostorskega razvoja in ukrepe za njihovo dosego (Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije
(Ur. l. RS, št. 76/04 in 33/07)).
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varnost v prometu ter kvaliteto bivanja, podpirajo na daljši rok. V okviru projekta je
bila opravljena analiza oziroma posnetek obstoječega stanja šolskih prevozov, javnega
lokalnega avtobusnega prometa, javnega medkrajevnega avtobusnega prometa,
železniškega prometa, mirujočega prometa in kolesarstva ter hoje (Občina Polzela,
2017).

V občino Polzela je vključenih 8 naselij: Andraž nad Polzelo, Breg pri Polzeli, Dobrič,
Ločica ob Savinji, Orova vas, Podvin pri Polzeli, Založe in Polzela (Občina Polzela, 2017,
str. 14). Na njenem območju je po podatkih SURS-a živelo na 34 km² površine 6.135
prebivalcev (na dan 1. 1. 2016). 53,7 % prebivalcev občine je delovno aktivnih, od tega
je 86 % zaposlenih. Velika večina zaposlenih opravlja svoje delo izven občinskih meja.
Leta 2015 je bilo 1.864 oseb oziroma 78 % vseh zaposlenih takšnih, katerih delovno
mesto je bilo izven občinskih meja. Le 508 zaposlenih je bilo v službah, lociranih v
Občini Polzela. Šolajoče se prebivalstvo občine v starosti nad 15 let se šola v srednjih
šolah v Celju in Velenju. Tako je vključenih v dnevno migracijo izven občine 428
učencev, dijakov in študentov. Z vidika gospodarstva je bilo v občini leta 2014 422
podjetij9 s 1.200 zaposlenimi. Številni kulturni in zgodovinski spomeniki spodbujajo
občane k razvoju turizma in posledično k razvoju kolesarstva in pohodništva. Za
spodbujanje kolesarstva je na voljo zemljevid kolesarskih poti (Občina Polzela, 2017).

Glavna migracijska središča so najbližja večja mesta Žalec, Celje in Velenje. Promet v
občini teče po t. i. štajerski smeri, ki je del vzdolžne slovenske prometne osi in je hkrati
pomembna povezava z ljubljansko in mariborsko regijo. Železniško omrežje v regiji je
dobro razvejano. Na glavno dvotirno progo Zidani Most-Pragersko se veže proga smer
Celje do Velenja, ki teče skozi Polzelo. Naselje Polzela ima tudi železniško postajo, kjer
pa ni urejenega parkirišča (Občina Polzela, 2017).

Občina stoji ob pomembnem cestnem križišču, ki povezuje poti zahodnega dela Celjske
kotline z Zgornjo Savinjsko in Šaleško dolino. Na območju občine je priključek na

9

AJPES 2014.
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avtocesto Maribor-Ljubljana. Načrtovana je tudi tretja razvojna os 10. Tranzitni promet
občine ne obremenjuje, kar je z vidika kvalitete bivanja dobro. Žal pa so lokalne ceste
ozke in otežujejo dvosmerni promet in gradnjo ustreznih pločnikov in kolesarskih stez,
kar je slabo z vidika prometne varnosti. Na nekaterih odsekih velja enako za regionalne
ceste, ki so povrh še marsikje dotrajane (Občina Polzela, 2017).

Z vidika rekreacije ponuja območje sicer urejene kolesarske poti za krajše in daljše ture
različnih zahtevnosti in urejene sprehajalne poti. Vse večja je ponudba za gorsko
kolesarstvo (Občina Polzela, 2017).

Za vsakdanje potrebe prevoza s kolesom v šolo, službo, do postaj in podobno pa so
kolesarske poti speljane po regionalnih ter lokalnih cestah po vozni površini motornega
prometa, zato je prometna varnost kolesarstva okrnjena. Kolesarske poti med naselji
niso povezane, na nekaterih odsekih nastajajo zaradi ograj in na mostovih ozka grla,
označitve kolesarskih poti so pomanjkljive, manjkajo tudi stojala za kolesa in
kolesarnice, v katerih bi lahko občani varno hranili kolesa (Občina Polzela, 2017).

V občini sta dve osnovni šoli. Ena je v naselju Polzela, druga v naselju Andraž. Prevoz
osnovnošolcev je dobro organiziran in je za učence, katerih prebivališče je oddaljeno
več kot 4 km, brezplačen. Šolske prevoze izvaja lokalni prevoznik PEMI11 (Občina
Polzela, 2017).

Najranljivejša skupina prometnih udeležencev so pešci. Nevarnosti so izpostavljeni
predvsem na cestiščih dvosmernega prometa, kjer so ceste ozke, kjer so ovinki
nepregledni in kjer ni javne razsvetljave (Občina Polzela, 2017).

V občini Polzela je 7 avtobusnih postajališč, od tega 3 v naselju Polzela in 4 v naselju
Andraž nad Polzelo. Med tednom in izven počitnic nudi avtobusni prevoz dobro
10

Izraz tretja razvojna os pomeni prometno povezavo, ki bo v prihodnosti potekala od severne proti
jugovzhodni Sloveniji (od meje z Avstrijo do meje s Hrvaško). Del povezave sta tudi novi državni cesti od
avtoceste A2 pri Novem mestu do priključka Maline ter od priključka Šentrupert na avtocesti A1 do
priključka Slovenj Gradec jug (»Tretja razvojna os« [Dars], b. d.).
11
PEMI d.o.o., Breška cesta 27, Polzela.
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povezavo v vse smeri. Bistveno slabše so povezave med vikendom in v času počitnic
(Občina Polzela, 2017).

V okviru CPS Polzela je bila izvedena anketa, katere rezultati kažejo, da večina
prebivalstva uporablja za prevoz osebni avtomobil, le malo se jih poslužuje
avtobusnega in železniškega prevoza, hoje in kolesarjenja. Zbranih je bilo veliko
predlogov občanov v smeri izboljšanja. Predlogi se razlikujejo glede na naselje bivanja.
Na osnovi predlogov občanov in krajevnih odborov vsebuje CPS Polzela ukrepe, določa
izvajalce in finančne vire na področju (Občina Polzela, 2017):


vzpostavljanja celostnega prometnega načrtovanja;



uveljavljanja hoje;



uveljavljanja kolesarjenja;



učinkovitega javnega potniškega prevoza;



racionalne rabe motoriziranega prometa.

V empiričnem delu naloge smo izvedli terensko anketo med prebivalci Spodnje
Savinjske doline. V postopku analize zbranih odgovorov na anketna vprašanja so nas
zanimali tudi nekateri podatki o površini, številu prebivalcev in gostoti naseljenosti
obravnavanih občin Spodnje Savinjske doline ter obstoječa prometna infrastruktura
raziskovanega področja. Zanimalo nas je, kako so speljane cestne in železniške
povezave ter kolesarske poti. Povzeli smo podatke iz voznih redov, podatke o razdaljah
med posameznimi ciljnimi točkami in o cenah prevozov v regiji. Povzeli smo aktualne
podatke o:


vrstah javnega prometa, ki je na razpolago prebivalcem Spodnje Savinjske
doline;



pogostosti voženj posameznih prevozov;



ceni prevozov.

3.3 Geografski in demografski podatki s kratkim orisom občin Spodnje
Savinjske doline
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Tabela 2: Podatki o površini, številu prebivalcev in gostoti naseljenosti po občinah
Spodnje Savinjske doline

Braslovče
Polzela
Prebold

2017
Število prebivalcev
5567
6204
5054

Površina km²
55
34
40,6

Gostota naseljenosti
101,2
182,5
124,5

Tabor
Vransko

34,8
53,3

1658
2608

47,6
48,9

Žalec

117,1

21.263

117,1

SKUPAJ

334,8

42.354

126,5

Vir: »Gostota naseljenosti in indeks feminitete« [SURS], 2017

Slika 5: Površina posamezne občine Spodnje Savinjske doline
Površina km²

55

Braslovče
Polzela

117,1
34

Prebold
Tabor

40,6
53,3

Vransko
Žalec

34,8

Vir: Osebni vir
Tabela 2 in slika 5 prikazujeta, da je po površini največja občina Spodnje Savinjske
doline občina Žalec. Obsega dobro tretjino površine regije. Sledi ji občina Braslovče,
najmanjša pa je občina Polzela.
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Slika 6: Število prebivalcev v občinah Spodnje Savinjske doline

Število prebivalcev
5.567

Braslovče
Polzela
6.204

21.263

Prebold
Tabor

5.054

Vransko
Žalec

2.608

1.658

Vir: Osebni vir
Kot je razvidno iz tabele 2 in slike 6 je po številu prebivalcev in gostoti poseljenosti
največja občina v Spodnje Savinjski dolini občina Žalec. Polovica vseh prebivalcev
Spodnje Savinjske doline živi v Žalcu. Sledijo ji občina Polzela, Braslovče in Prebold. V
Občini Vransko živi le 6 % vseh prebivalcev Spodnje Savinjske doline, v občini Tabor pa
slabe 4 %.

Slika 7: Gostota naseljenosti v občinah Spodnje Savinjske doline
Gostota naseljenosti št. preb. / km²

101,2

Braslovče

117,1

Polzela
Prebold
182,5

48,9

Tabor
Vransko

47,6

Žalec
124,5

Vir: Osebni vir
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Slika številka 7 nam prikazuje gostoto naseljenosti. Največja je v občini Žalec, sledi ji po
površini predzadnja občina Polzela. Žalec je tudi upravno središče Spodnje Savinjske
doline in kot največje mesto v regiji zagotavlja ostalim občinam upravne (UE Žalec),
zdravstvene (ZD Žalec), izobraževalne, kulturne, športne in turistične storitve (TIC
Žalec). V občino Žalec je vključenih 39 naselij.

Kot mesto se Žalec širi proti zahodu. V neposredni bližini žalskega pokopališča je
nastalo naselje enostanovanjskih hiš z ulično zasnovo. Nasproti pokopališča, se je
oblikovala industrijska cona v povezavi s savinjsko železnico. Južno od savinjske
železnice se nahaja hmeljarski inštitut (Polutnik Kalajdžiski, str. 59).

Polzela je gručasto naselje. V naselju je križišče cest iz vzhodnega dela doline proti
Zgornje Savinjski dolini in Velenjski kotlini. Pomembno vlogo je pri razvoju naselja
odigrala železnica. Naselje ima osnovno šolo, kulturni dom, zdravstveni dom in športni
stadion (Polutnik Kalajdžiski, 2007, str. 66).

V občino Braslovče je vključenih 22 naselij. Braslovče so bile nekdaj turško naselje.
Skozenj ni vodila nobena pomembna cestna povezava, tako da se ni kaj dosti razvijalo.
Naselje ima šolo in se širi tako, da se njen južni del že zrašča s sosednjim naseljem
Rakovlje (Polutnik Kalajdžiski, 2007, str. 67).

Prebold je razpotegnjeno naselje s tovarniškim kompleksom tekstilne tovarne. V
občino je vključenih 8 naselij. Širitev v jugovzhodni smeri je težila k povezavi Celjske
kotline z Zasavjem. Nekdanja pot proti Posavskemu hribovju je dobila vzporednico,
nove cestne povezave pa so nastale pretežno v smeri vzhod-zahod (Polutnik
Kalajdžiski, 2007, str. 74).

Občino Vransko sestavlja 16 naselij. Vransko je gručasto naselje na skrajnem zahodnem
delu Celjske kotline. Ima šolo in nekaj industrijskih obratov. Vransko je bilo pred časom
prometno zelo obremenjeno. Da so naselje prometno razbremenili so zgradili južno
obvoznico, kjer stoji tudi bencinska črpalka. Z izgradnjo avtoceste Ljubljana-Maribor pa
se je razbremenil tudi promet po obvoznici (Polutnik Kalajdžiski, 2007, str. 87).
Klara Gradič: Vzpostavitev javnega potniškega prometa v Spodnje Savinjski regiji

39

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru

Magistrski študijski program

Tabor je razloženo naselje, katerega osrednji del predstavlja Tabor s križiščem
krajevnih cest (Polutnik Kalajdžiski, 2007, str. 91).

3.4 Vrste javnega potniškega prometa v občinah Spodnje Savinjske
doline
V občinah Spodnje Savinjske doline je organiziran javni potniški avtobusni promet.
Skozi Žalec in Polzelo vozijo tudi vlaki. Zaradi majhnosti občin pa ni organiziranega
mestnega javnega potniškega prometa.

Želeli smo odgovoriti na vprašanje, katera vrsta javnega prevoza je za prebivalce
Spodnje Savinjske doline najugodnejša ob upoštevanju porabljenega časa, cene,
udobja in ob razviti zavesti v povezavi z onesnaževanjem okolja. Najprej bomo
primerjali, koliko časa in denarja potrebujemo za dosego izbranega cilja. Za cilj smo
izbrali mestno občino Celje. Uporabili smo aktualne vozne rede in cenike:


vozne rede in cenike železnice;



vozne rede in cenike avtobusnega prevoznika Izletnik;



izračun stroška kilometrine.

Potniški železniški promet
Začetna
postaja

Tabela 3: Potovanje z vlakom z upoštevano končno postajo Celje
Končna postaja Razdalja v km
Čas potovanja Cena vožnje v
v minutah
eno smer v €

Žalec

Celje ŽP12

9

11

1,28

Polzela

Celje ŽP

18

21

1,85

Braslovče

Celje ŽP

Ni povezave

Vransko

Celje ŽP

Ni povezave

Tabor

Celje ŽP

Ni povezave

Prebold

Celje ŽP

Ni povezave

12

Celje železniška postaja.
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Vir: »Vozni redi« [Slovenske železnice d.o.o.], b. d.

Podatki, ki jih prikazuje tabela 3 kažejo, da je železniška potniška povezava občin
Spodnje Savinjske doline z njenim središčem Celjem vzpostavljena iz občin Žalec in
Polzela. Druge občine te povezave nimajo iz preprostega razloga, saj skozenj ne vodi
železniška proga. Tako v občinah Braslovče, Vransko, Tabor in Prebold prebivalci ne
uporabljajo (ali pa zelo redko) potniškega železniškega prometa kot nadomestne vrste
prevoza. Železniška proga skozi Polzelo in Žalec je del železniške proge, ki povezuje
Velenje in Celje. Na progi med Polzelo in Celjem lahko potniki vstopajo na postajah v
Šempetru v Savinjski dolini, v Žalcu, Petrovčah, Celje Lavi in Celju.

Potniški avtobusni promet
V vseh šest občin Spodnje Savinjske doline in iz njih vozijo medkrajevni avtobusi.
Najbolj pogosto vozijo pozimi, v poletnem času dopustov in počitnic je njihov vozni red
v primerjavi z zimskim okrnjen. Vozni redi so zgoščeni ob delavnikih, v času prometnih
konic in v času šolskega leta. Ob vikendih, praznikih in v času poletnih šolskih počitnic
avtobusi vozijo redkeje. Kot končno postajališče smo ponovno določili postajo mestne
občine Celje. Samo mesto Celje nima mestnega avtobusnega prometa, mestna
avtobusna postajališča pa na delu svoje proge pokrivajo primestni avtobusi.
Tabela 4: Potovanje z avtobusom
Začetna postaja

Končna postaja Razdalja v km

Žalec

Celje AP13

10

14–17

1,8

Polzela:
Cimperman

Celje AP

18

28–31

2,70

Polzela: Orešnik

Celje AP

20

34

2,70

Braslovče

Celje AP

22

38

3,10

Vransko

Celje AP

38–49

26–30

3,60

Tabor

Celje AP

22–24

34–39

3,10

13

Čas potovanja
v minutah

Cena vožnje v
eno smer v €

Celje avtobusna postaja.
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18–19

39–40

2,70

Vir: »Vozni redi« [Izletnik Celje d.o.o.], b. d.

Podrobnejši pogled na tabelo 4 razkriva, da se razdalja med kraji razlikuje glede na pot,
ki jo ob določeni uri opravijo avtobusi. Zajeti so intervali med najkrajšimi in najdaljšimi
potmi avtobusnih prevozov. Dolžini poti sledi čas opravljene poti.

Primerjamo lahko dolžino poti in čas, ki ga opravita vlak in avtobus iz občin Žalec in
Polzela ter ceno prevoza v eno smer. Oba parametra, tako čas kot cena, sta za potnike
pomembna. Iz Polzele vozi avtobus iz postaje Polzela Orešnik in iz postaje Polzela
Cimperman. Pot iz postaje Orešnik je časovno 3 minute daljša.

Slika 8: Primerjava cene prevoza z vlakom in prevoza z avtobusom za relaciji Žalec-Celje
in Polzela-Celje
3,00 €

2,70 €

2,50 €
2,00 €
1,50 €

1,80 €

1,85 €
vlak

1,28 €

avtobus
1,00 €
0,50 €
0,00 €
Žalec

Polzela

Vir: »Vozni redi« [Izletnik Celje d.o.o.], b. d.

Slika številka 8 nam prikazuje dejstvo, da je v obeh primerih, tako iz Žalca v Celje kot iz
Polzele v Celje, prevoz cenovno ugodnejši, če izberemo vlak. Vožnja z vlakom iz Žalca v
Celje je cenejša za 29 %, iz Polzele v Celje pa za 32 %.

14

Prebold tekstilna tovarna.
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Slika 9: Primerjava cene prevoza z vlakom in prevoza z avtobusom za relaciji Žalec-Celje
in Polzela-Celje
30

28

25
21
20
14

15

vlak

11

avtobus

10
5
0
Žalec

Polzela

Vir: »Vozni redi« [Izletnik Celje d.o.o.], b. d.

Iz slike 5 je razbrati, da za vožnjo iz Žalca v Celje porabimo z avtobusom 3 minute več
časa kot za vožnjo z vlakom, iz Polzele v Celje pa 7 minut. Časovni razkorak se daljša
premo sorazmerno z dolžino poti. Upoštevati velja večje število postankov pri
avtobusnem prevozu.
Lasten prevoz z avtomobilom
Tabela 5: Potovanje z avtomobilom
Začetna
postaja

Končna postaja

Razdalja v km

Čas
potovanja v
minutah

Enosmerna karta
v €, poraba
(7 L/100 km)

Žalec

Celje AP

9

13

0,82

Polzela

Celje AP

20

17

1,94

Braslovče

Celje AP

24

19

2,25

Vransko

Celje AP

29,5

22

2,77

Tabor

Celje AP

31,5

34

2,96

Prebold

Celje AP

20,5

18

1,92

Vir: »Razdalje.si«, b. d.
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Iz tabele 5 razberemo, da je vožnja z avtomobilom bistveno cenejša. Predvsem zaradi
tega in neodvisnosti od voznih redov je vožnja z avtomobilom prva izbira v primerjavi z
avtobusnim in železniškim prevozom. V tabeli smo upoštevali ceno neosvinčenega
bencina ob predpostavki, da avtomobil porabi 7 litrov goriva na prevoženih 100 km.

3.5 Izvedba ankete in analiza anketnih vprašalnikov
V empiričnem delu naloge smo med prebivalci Spodnje Savinjske doline izvedli anketo.
Zasledovali smo cilje, ki smo si jih zastavili v nalogi. Med prebivalci smo želeli ugotoviti
potovalne navade in njihovo zadovoljstvo z obstoječim javnim avtobusnim prevozom.
Hkrati smo potrebovali mnenje, ali čutijo potrebo po prenovljenih avtobusnih linijah ali
pa jih te ne zanimajo.

V anketni vzorec smo zajeli prebivalce vseh šestih občin Spodnje Savinjske doline.
Anketirance smo izbirali naključno, in sicer na javnih mestih, kjer se zbira večje število
ljudi (trgovina, knjižnica, pošta, avtobusna postaja, železniška postaja v Žalcu in Polzeli
idr.).

Vprašalnik smo ponudili 300 prebivalcem s ciljem zbrati podatke za pridobitev čim bolj
verodostojnih rezultatov. Analitično uporabnih je bilo 288 anket. Izločili smo
nepopolne in takšne z nejasnimi ter nekorektnimi odgovori.

Anketni vprašalnik je zajemal 9 vprašanj, povezanih s prevozom, vprašanja glede navad
in mnenj anketirancev o prevoznih sredstvih. Vsa vprašanja so bila zaprtega tipa, kjer
so se anketiranci lahko odločili za 1 odgovor. Na koncu vprašalnika so sledila še 4
demografska vprašanja. Pri nekaterih vprašanjih je imel anketiranec na razpolago
široko paleto možnih odgovorov. Najširšo izbiro smo ponudili pri vprašanju, kjer smo
želeli izvedeti, v katerih primerih bi javni prevoz uporabljali pogosteje. Zanimali so nas:


vrsta in pogostost uporabe posameznega prevoznega sredstva;



časovna oddaljenost anketirancev od prebivališča do postajališča;



pogostost uporabe medkrajevnega avtobusa;
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zadovoljstvo z razpoložljivim avtobusnim prevozom;



motiv uporabnikov avtobusnega prevoza;



motiv za pogostejšo uporabo avtobusnega prevoza;



kolikšen strošek prevoza bi bil sprejemljiv za izključno uporabo avtobusnega
prevoza.

Zbirali smo tudi demografske podatke (spol, starost, dohodek gospodinjstva in poklicni
status anketirancev). Zajeli smo prebivalce obeh spolov, pri čemer smo ponudili
vprašalnik približno enakemu številu moških in žensk. Med anketirance smo zajeli
prebivalce vseh starostnih skupin:


do 14 let;



od 15 do vključno 18 let;



od 19 do vključno 30 let;



od 31 do vključno 60 let;



od 61 let naprej.

Tabela 6: Prikaz števila anketirancev po starostni strukturi
do 14 let

od 15–18

19–30 let

31–60 let

od 61 let

28

118

33

let
Število prebivalcev glede na

20

40

starost
Vir: Osebni vir
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Slika 10: Prikaz števila anketirancev po starostni strukturi
Število prebivalcev glede na starost
33; 14%

20; 8%
40; 17%

do 14 let
od 15-18 let
19-30 let

28; 12%

31-60 let
od 61 let

118; 49%

Vir: Osebni vir
Kot je razbrati iz tabele 6 in slike 10 je tvorila največjo skupino anketirancev skupina
oseb od 31. do 60. leta starosti. Skupaj s starostno skupino od 19 do 30 let so tvorili 61
% delež anketirancev, ki ga prištevamo k skupini delovno aktivnega prebivalstva
(vključeni tudi študentje).

Glade na status je bilo od 288 anketirancev anketiranih 20 ali 7 % osnovnošolcev, 40 ali
14 % dijakov in 146 ali 61 % študentov ter zaposlenih ali brezposelnih oseb. Zajeli smo
tudi 33 oziroma 14 % upokojencev.

Gledano s stališča prebivanja po občinah je na anketna vprašanja odgovarjalo
naslednje število občanov:


občina Žalec – 61 prebivalcev;



občina Polzela – 55 prebivalcev;



občina Braslovče – 51 prebivalcev;



občina Vransko – 49 prebivalcev;



občina Tabor – 29 prebivalcev;



občina Prebold – 43 prebivalcev.
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Tabela 7: Prikaz števila anketirancev po občini bivanja
Žalec
Število anketirancev

61

Polzela

Braslovče

55

51

Vransko

Tabor Prebold

49

29

43

po občinah bivanja
Vir: Osebni vir

Slika 11: Prikaz števila anketirancev po občini bivanja
Število anketirancev glede občine bivanja

43; 15%

Žalec

61; 21%

29; 10%

Polzela
55; 19%

49; 17%

Braslovče
Vransko

51; 18%

Tabor
Prebold

Vir: Osebni vir
Poizkušali smo anketirati v vsaki občini približno enako število prebivalcev, kar nam je,
kot je videti iz tabele 7 in slike 11, dokaj uspelo, z izjemo občine Tabor, kjer je tudi sicer
najmanjše število prebivalcev med vsemi obravnavanimi občinami.

Vprašanje pogostosti uporabe avtomobila kot prvega izbranega prevoznega sredstva.

Na vprašanje pogostosti uporabe avtomobila kot prvega izbranega prevoznega
sredstva je odgovarjalo 228 anketirancev iz vseh občin Spodnje Savinjske doline.
Pričakovali smo potrditev teze, da večina prebivalcev uporablja avtomobil kot prvo
izbrano prevozno sredstvo.
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Tabela 8: Število in pogostost uporabe avtomobila
zelo redko
Avto (lastni) – število
uporabnikov

redko

44

44

srednje
pogosto
13

pogosto
40

zelo
pogosto
87

Vir: Osebni vir

Slika 12: Število in pogostost uporabe avtomobila
Avto (lastni) - število uporabnikov
100
87

90
80
70
60
50

44

44

Avto (lastni) - število
uporabnikov

40

40
30
20

13

10
0
zelo redko

redko

srednje
pogosto

pogosto

zelo
pogosto

Vir: Osebni vir

Tabela 8 in slika 12 nam prikazujeta pogostost samostojnih voženj z lastnim ali
družinskim avtomobilom. Odgovarjalo je 228 prebivalcev. Odgovori na vprašanje o
uporabi posameznega prevoznega sredstva, katerega najpogosteje uporabljajo
prebivalci občin Spodnje Savinjske doline nam kažejo, da se 40 % prebivalcev vozi
samostojno v lastnem ali družini lastnem avtomobilu. Prevladujoč način prevoza z
avtomobilom je posledica hitrejšega doseganja cilja, večje udobnosti vožnje in popolne
neodvisnosti od drugih. Odgovori so potrdili tezo, da večina prebivalcev uporablja
avtomobil kot prvo izbrano prevozno sredstvo. Govorimo o večini prebivalstva, ki je
zaposlena. V manjšem delu so označili odgovor »zelo pogosto« študentje in
upokojenci. Učenci in dijaki na vprašanje niso odgovarjali.

Vprašanje pogostosti uporabe prevoza kot sopotnik.
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Na vprašanje pogostosti uporabe avtomobila kot sopotnik kot prvega izbranega
prevoznega sredstva je odgovarjalo 288 anketirancev iz vseh občin Spodnje Savinjske
doline.

Tabela 9: Število in pogostost uporabe avtomobila kot sopotnik
zelo
redko
155

Avto (sopotnik) –
število uporabnikov

redko

srednje
pogosto
43

47

pogosto
26

zelo
pogosto
17

Vir: Osebni vir

Slika 13: Število in pogostost uporabe avtomobila kot sopotnik
Avto (sopotnik) - število uporabnikov
180
160

155

140
120
100
Avto (sopotnik) - število
uporabnikov

80
60

47

43

40

26

20

17

0
zelo redko

redko

srednje
pogosto

pogosto

zelo
pogosto

Vir: Osebni vir
Analiza odgovorov na vprašanje pogostosti uporabe prevoza kot sopotnik v avtomobilu
je pokazala, da takšen prevoz uporablja le malo prebivalcev Spodnje Savinjske doline.
Rezultat smo prikazali v tabeli 9 in sliki 13. Odgovor pogosto in zelo pogosto je izbralo
15 % anketirancev. Uporabljajo ga skoraj izključno družinski člani v primeru, da se jim
pokriva ali deloma pokriva cilj, kamor so namenjeni. V večini primerov so to starejša
populacija, učenci, nekaj bližnjih sosedov ali pa sodelavcev iz istega kraja. Vendar so
slednji tvorili zanemarljivo množico. Na osnovi ugotovitev iz odgovorov na zastavljeno
vprašanje lahko sklepamo, da vozniki avtomobilov v večini potujejo sami.
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Vprašanje pogostosti uporabe avtobusnega prevoza kot prvega izbranega
prevoznega sredstva.

Na vprašanje pogostosti uporabe avtobusnega prevoza kot prvega izbranega prevoza
so odgovarjali vsi anketiranci iz vseh občin Spodnje Savinjske doline.

Tabela 10: Število in pogostost uporabe avtobusnega prevoza
zelo
redko
srednje
pogosto
zelo
redko
pogosto
pogosto
Avtobus – število
141
89
33
9
16
uporabnikov
Vir: Osebni vir

Slika 14: Število in pogostost uporabe avtobusnega prevoza
Avtobus - število uporabnikov
160

141

140
120
100

89

80

Avtobus - število
uporabnikov

60
33

40
20

9

16

0
zelo redko

redko

srednje
pogosto

pogosto

zelo
pogosto

Vir: Osebni vir
Na vprašanje o pogostosti uporabe avtobusnega prevoza je odgovarjalo 288
anketirancev. Tabela 10 in slika 14 nam prikazujeta, da se prebivalci redko vozijo z
avtobusnim prevoznikom. V skupini pogoste in zelo pogoste izbire avtobusnega
prevoza kot prve izbire prevoza so pretežno učenci, dijaki, študentje in upokojenci, ki
so tvorili skupino 9 % potnikov, ki za svojo prvo izbiro izberejo avtobusni prevoz
pogosto oziroma zelo pogosto. Rezultat tega anketnega vprašanja je bil pričakovan
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glede na visok odstotek uporabe avtomobila kot prvega izbranega prevoznega
sredstva.

Vprašanje pogostosti uporabe železniškega potniškega prevoza kot prvega izbranega
prevoznega sredstva.

Tabela 11: Število in pogostost uporabe železniškega potniškega prevoza
zelo redko redko
srednje
pogosto
zelo
pogosto
pogosto
Vlak – število
27
28
22
22
17
uporabnikov
Vir: Osebni vir

Slika 15: Število in pogostost uporabe železniškega potniškega prevoza
Vlak - število uporabnikov
30

27

25

28
22

20

22
17

15
Vlak - število uporabnikov
10
5
0
zelo
redko

redkeje srednje pogosto zelo
pogosto
pogosto

Vir: Osebni vir
Na vprašanje o pogostosti uporabe železniškega prevoza je odgovarjalo 116
anketirancev občin Žalec in Polzela. Rezultate smo prikazali v tabeli 11 in sliki številka
15. V skupini pogostejše in zelo pogoste izbire železniškega potniškega prevoza kot
prve izbire prevoza so pretežno dijaki, študentje in upokojenci. Nekaj je bilo tudi
zaposlenih, ki dnevno potujejo v Celje na svoje delovno mesto. Tvorili so 33,5 % del
vseh anketiranih.
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Ker v občinah Braslovče, Vransko, Tabor in Prebold ni železniške potniške povezave z
vlakom, so anketiranci teh občin pripisali na anketne liste, da železniške povezave iz
svojega kraja nimajo.

Občani Žalca in Polzele za potovanje v Celje in naprej v druge kraje uporabljajo prevoz z
vlakom odvisno od sezone, in sicer kot so pripomnili več pozimi, v času sneženja. Več
uporabljajo železniški potniški promet tisti, ki prebivajo v bližini železniške postaje.
Potniški vlaki vozijo ob delavnikih skozi Žalec ali Polzelo v Celje. Potniški vlaki se
dnevno ustavijo v obeh krajih 10- do 12-krat. Vlaki se vmes med Polzelo in Celjem
ustavljajo na vmesnih postajah: Celje Lava, Petrovče, Žalec in Šempeter v Savinjski
dolini.

Vprašanje pogostosti uporabe kolesa kot prvega izbranega prevoznega sredstva.

Tabela 12: Število in pogostost uporabe kolesa kot prevoznega sredstva
zelo
redko
44

Kolo – število
uporabnikov

redkeje
81

srednje
pogosto
110

pogosto
31

zelo
pogosto
22

Vir: Osebni vir

Slika 16: Število in pogostost uporabe kolesa kot prevoznega sredstva
Kolo - število uporabnikov
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zelo redko redkeje
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pogosto

Vir: Osebni vir
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Zbir odgovorov na vprašanje kolesarjenja prikazujeta tabela 12 in slika 16. Spodnje
Savinjska dolina premore 19 označenih kolesarskih poti različnih težavnostnih stopenj.
Kolesarske poti uporablja lokalno prebivalstvo in turisti v rekreacijske namene.
Potekajo po lokalnih in stranskih poteh regije in so speljane tako, da vodijo do naravnih
in kulturnih znamenitosti Spodnje Savinjske doline. So različnih težavnostnih stopenj
od takšnih, ki so ravninske do hribovitih. Primer takšne je 44 km dolga krožna
kolesarska pot Iz Žalca. Ta pelje preko Tabora in Polzele nazaj v Žalec. Na teh poteh se
srečujejo tudi nekateri naši anketiranci, ki spadajo v kategorijo srednje pogosto
uporabljenega kolesa za prevoz. Vsakodnevno uporabljajo kolo za pot do trgovine,
pošte, obiskovanje prijateljev ali sorodnikov in v rekreacijske namene. Kolesarske steze
so pomembne za spodbujanje razvoja turizma, v občini Polzela ponujajo in spodbujajo
gorsko kolesarjenje, ki je vsekakor trend zadnjega desetletja (»Kolesarjenje po dolini
zelenega zlata – Spodnji Savinjski dolini«, b. d.)

Vprašanje pogostosti hoje – peš potovanja.

Tabela 13: Pogostost potovanja peš

Peš – število
uporabnikov

zelo
redko
129

redkeje
102

srednje
pogosto
33

pogosto
16

zelo
pogosto
8

Vir: Osebni vir
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Slika 17: Pogostost potovanja peš
Peš - število uporabnikov
140
120

129
102

100
80
60
40
20

Peš - število uporabnikov
33
16

8

0
zelo redkeje srednje pogosto zelo
redko
pogosto
pogosto

Vir: Osebni vir
Hoja je med anketiranci najmanj priljubljeno premagovanje razdalje od doma do
izbranega cilja, kar je razvidno iz tabele 13 in slike 17. 80 % anketirancev hodi zelo
redko ali redkeje, medtem ko je »ljubiteljev« hoje le 8 %. Skoraj vsi anketiranci
navajajo, da gredo peš izključno do prve avtobusne ali železniške postaje. Hoje se
poslužujejo mladi do 18. leta starosti, ki nimajo vozniškega dovoljenja (na krajše
razdalje) in upokojenci, ki skrbijo za ohranitev telesne aktivnosti (tudi na daljše
razdalje). Mladi do 18. leta starosti si, če je le mogoče, najprej poskusijo urediti vse
druge načine prevoza, preden se odločijo za pešačenje.

Ni zanemarljivo poudariti, da je pešačenje na določenih odsekih krajevnih cest vse prej
kot varno. Pomanjkanje občutka varnosti je pomemben zaviralec pri odločitvi odpraviti
se na pot peš, čeravno je ta kratka. Obe skupini, tako mladina kot upokojenci, sta z
vidika varnosti najranljivejši starostni skupini.

Vprašanje pogostosti uporabe kombiniranega prevoza z avtomobilom in avtobusom.
Tabela 14: Pogostost uporabe kombiniranega prevoza z avtomobilom in avtobusom
zelo
redkeje
srednje
pogosto
zelo
redko
pogosto
pogosto
Avtomobil-avtobus –
88
102
41
39
18
število uporabnikov
Vir: Osebni vir
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Slika 18: Pogostost uporabe kombiniranega prevoza z avtomobilom in avtobusom
Avtomobil/avtobus - število uporabnikov
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Avtomobil/avtobus število uporabnikov
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0
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redko

redkeje

srednje pogosto
zelo
pogosto
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Anketirani prebivalci Spodnje Savinjske doline kombinirajo predvsem pot do Celja z
avtomobilom in iz Celja naprej z avtobusom. Od vseh anketirancev jih pogosto
uporablja kombinacijo prevoza z avtobusom in avtomobilom le 6 %, zelo redko ali
redkeje (skupaj) pa 66 %. Iz tabele 14 in slike 18 je razvidno, da se tehtnica nagiba v
smer redke uporabe kombinacije prevoza avtomobil-avtobus. Menimo, da je takšno
vedenje posledica pomanjkanja časa, parkirnih prostorov v mestu Celje in lagodnosti, ki
prevzame voznika, saj se, ko že sedimo v avtomobilu, zelo težko pripravimo k menjavi
prevoznega sredstva.

Vprašanje pogostosti uporabe predhodno dogovorjenega prevoza.

Tabela 15: Število in pogostost uporabe predhodno dogovorjenega prevoza
zelo
redkeje srednje pogosto
redko
pogosto
Predhodna, dogovorjena delitev
200
5
13
42
prevoza – število uporabnikov
Vir: Osebni vir
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Slika 19: Število in pogostost uporabe predhodno dogovorjenega prevoz
Predhodna, dogovorjena delitev prevoza - število
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Iz tabele 15 in slike 19 je razbrati, da se del prebivalcev Spodnje Savinjske doline
prevaža na način delitve prevoza. Pogosto oziroma zelo pogosto uporablja ta način
prevoza 24 % prebivalcev, kar ocenjujemo za dokaj veliko množico. Da pogosto do
srednje pogosto uporabljajo predhodno dogovorjen prevoz, so odgovorili študentje in
nekaj brezposelnih oseb. Najpogosteje potujejo izven Spodnje Savinjske regije v
Ljubljano in Maribor.

Iskalci tovrstnega prevoza iščejo prevoz v določen kraj na spletnem naslovu
prevozi.org. Spletna stran je namenjena za izvajanje koordinacije prevozov študentov
znotraj Slovenije. Prijava je brezplačna. Ustanovila jo je skupina študentov
računalništva in družboslovja. Projekt je podprla RRA LUR, katere ustanoviteljica je
Mestna občina Ljubljana. Na spletni strani so podatki o prevoznikih, smereh in času
prevoza. Ta način prevoza živi na celotnem območju Slovenije.

V samih povojih uporabe prevoza kot vnaprej dogovorjenega skupnega prevoza oseb,
ki se ne poznajo, vendar imajo isti cilj, so bili uporabniki izključno študentje. Do danes
so se jim, gledano s statusnega zornega kota, pridružili tudi potniki iz ostalih statusnih
skupin. Tak način prevoza je za uporabnika cenejši, v kolikor je pot daljša in pripelje
bližje cilju.
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Zanimalo nas je tudi koliko časa anketiranci porabijo za pot od doma do najbližjega
avtobusnega postajališča.

Tabela 16: Časovna oddaljenost od prebivališča do najbližnjega postajališča
Časovna oddaljenost do

do 5 minut

od 5–10 minut

10–15 minut

najbižjega postajališča

več kot 15
minut

Št. prebivalcev glede na

12

68

8

12

razdaljo v %

Vir: Osebni vir

Slika 20: Časovna oddaljenost od prebivališča do najbližnjega postajališča
Št. prebivalcev glede na razdaljo v %
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Za odločitev za uporabo javnega prevoza je pomemben čas oziroma razdalja do
želenega izhodiščnega postajališča. V anketi smo povpraševali po izvorni oddaljenosti
od prebivališča do najbližjega postajališča. Dobljene odgovore smo ponazorili v tabeli
16 in v sliki 20. Večina prebivalcev Spodnje Savinjske doline je oddaljena od najbližjega
postajališča od 5 do 10 minut hoje. Več kot 15 minut hoje do najbližjega postajališča
ima 12 % prebivalcev. To so prebivalci odročnejših predelov v občinah iz obrobnih
hribovitih delov regije. Ker je dostopnost javnega prevoza eden najpomembnejših
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dejavnikov, ga je potrebno upoštevati pri vseh večjih regionalnih prometnih
načrtovanjih.

Anketiranci so bili pri vprašanju o pogostosti uporabe avtobusnega prevoza zelo
deljeni. Najpogosteje so odgovarjali, da avtobusni prevoz uporabljajo bodisi zelo redko
oz. le po potrebi (le nekajkrat na leto ali ga ne uporabljajo) bodisi zelo pogosto (na
dnevni ravni). Populacija prebivalcev, ki se dnevno oz. večkrat odloča za prevoz z
avtobusom so predvsem mlajši – dijaki in starejši – upokojenci.

Na zadovoljstvo prebivalcev pri uporabi obstoječega javnega avtobusnega prevoza
vplivajo, kot drugod tudi v občinah Spodnje Savinjske doline, pogostost voženj, udobje
in urejenost postajališč ter avtobusov, cena, hitrost, s katero dosežejo svoj cilj, točnost
prihodov glede na vozni red, varnost in bližina postajališča od doma ter bližina
končnega postajališča in cilja potnika. Prebivalci so z lestvico zadovoljstva od 1 do 5
ocenjevali posamezne postavke vprašanja o zadovoljstvu vključenih parametrov.
Odgovarjalo je 236 anketiranih, ki so se glede na izkušnje čutili kompetentni za
ocenjevanje obstoječega avtobusnega prevoza. V kolikšni meri so zadovoljni s
posameznim pogojem, prikazujejo spodnja tabela in njej sledeče slike.

Tabela 17: Ocena zadovoljstva z obstoječim javnim avtobusnim prevozom
sploh nisem

bolj

niti-niti

zadovoljen

nezadovoljen

zadovoljen

zelo
zadovoljen

Pogostost voženj

79

42

15

67

33
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12

40

55
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46
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56
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51

22
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6

90

92

20

28

Hitrost

9

22
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77

10

Točnost

38
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69

40

Varnost

2

3

22
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39

Bližina postajališča in

39

53
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30

cilja potovanja

Vir: Osebni vir

Klara Gradič: Vzpostavitev javnega potniškega prometa v Spodnje Savinjski regiji

58

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru

Magistrski študijski program

Slika 21: Ocena zadovoljstva z obstoječim javnim avtobusnim prevozom – pogostost
voženj
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Prva vrstica tabele 17 in slika 21 prikazujeta zadovoljstvo prebivalcev s pogostostjo
voženj. S pogostostjo voženj so prebivalci Spodnje Savinjske doline pretežno
nezadovoljni. Nezadovoljnih je dobra polovica od 236 anketiranih. V množico, ki je
zadovoljna s pogostostjo voženj spada 42 % vprašanjih. Med zelo zadovoljne spadajo
šolarji, tisti, ki imajo organiziran šolski prevoz in upokojenci, ki za svoje potovanje niso
odvisni od časovnih parametrov. Vozni red oziroma pogostost voženj je najskromnejši
v in iz občin Vransko in Tabor, ki imata med vsemi občinami Spodnje Savinjske doline
najmanjše število prebivalstva.
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Slika 22: Ocena zadovoljstva z obstoječim javnim avtobusnim prevozom – udobje
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V množici 236 anketirancev je kar 55 % vprašanih z udobjem avtobusov zelo
zadovoljnih in zadovoljnih. Le 22 % je takšnih, ki z udobjem avtobusov niso zadovoljni.
Rezultate odgovorov na to vprašanje prikazuje druga vrstica tabele 17 in ponazarja
slika številka 22.

Na oceno udobnosti obstoječih avtobusov gotovo vpliva trend obnove voznega parka
avtobusnih prevoznikov, ki ga zasledimo po vsej državi. Tudi glavni avtobusni prevoznik
nastopajoč v regiji Spodnje Savinjske doline, Izletnik, svoj vozni park obnavlja v skladu s
smernicami nabave avtobusov z nižjimi oziroma okolju neškodljivimi pogonskimi
sistemi. Hkrati se seveda povečuje udobje, ki ga nudijo prevozniki.
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Slika 23: Ocena zadovoljstva z obstoječim javnim avtobusnim prevozom – urejenost
postajališč

Urejenost postajališč
zelo zadovoljen

22

zadovoljen

71

niti-niti

83

bolj nezadovoljen

Urejenost postajališč

36

sploh nisem zadovoljen

24
0

20

40

60

80

100

Vir: Osebni vir
Slika 23 daje sliko zadovoljstva z urejenostjo postajališč. Z urejenostjo postajališč je
zadovoljna dobra tretjina vprašanih. V pogovorih z anketiranci smo ugotovili, da jih
motijo predvsem smeti, ki se nabirajo na postajališčih in v okolici, pojavljajo se tudi
vandalska dejanja, zmanjkajo vozni redi in podobno. Z avtobusnim postajališčem so
najbolj zadovoljni v občini Žalec, od koder je skoraj 9 % anketirancev, ki so označili
odgovor »zelo zadovoljen«.

Slika 24: Avtobusna postaja Žalec

Vir: Osebni vir
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Slika 25: Ocena zadovoljstva z obstoječim javnim avtobusnim prevozom – cena
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Cena javnega prevoza igra pomembno vlogo v percepciji pozitivnega ocenjevanja
prebivalcev. Že analiza obstoječega stanja javnega potniškega prometa v Spodnje
Savinjski dolini v petem poglavju naloge je pokazala, da je prevoz z osebnim
avtomobilom cenejši od javnega prevoza. Pričakovati je bilo, da bo temu dejstvu sledil
tudi rezultat analize odgovorov na vprašanje o zadovoljstvu s ceno javnih potniških
prevozov. 20 % vprašanih je s ceno zadovoljnih, presenetljivo veliko, kar 39 %, pa je
takšnih, ki se o zadovoljstvu s ceno niso mogli opredeliti. Slednji so iz skupine, katere
člani uporabljajo javni prevoz zelo redko in redkeje. Odgovori, ki smo jih ponazorili na
sliki številka 25, kažejo, da prebivalci niso zadovoljni s ceno avtobusnega prevoza.
Večina jih meni, da bi morala biti cena avtobusne karte nižja od cene porabljenega
goriva ob vožnji z avtomobilom. Zadovoljstvo s ceno je zastopano bolj pri zaposlenih
anketirancih, katerim delodajalec povrne stroške prevoza na delo.
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Slika 26: Ocena zadovoljstva z obstoječim javnim avtobusnim prevozom – hitrost
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Kljub težnji po čim hitrejšemu doseganju potovalnih cijev so anketiranci glede na
prometne zastoje, ki jih dnevno premagujejo na poti do željenega cilja korektno ocenili
hitrost avtobusnega potniškega prometa. Le 13 % jih s hitrostjo avtobusov ni
zadovoljnih, medtem ko je 37 % vprašanih zadovoljnih. Polovica anketirancev se na
vprašanje o zadovoljstvu s hitrostjo avtobusov ni moglo opredeliti, kar lahko
razberemo iz slike številka 26.

Slika 27: Ocena zadovoljstva z obstoječim javnim avtobusnim prevozom - točnost
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Slika številka 27 nam prikazuje zadovoljstvo prebivalcev s točnostjo avtobusov.
Zadovoljnih ali zelo zadovoljnih je polovica anketirancev, za nianso manj jih je
nezadovoljnih. V anketah pri tem vprašanju tudi ni bilo najti pripombe ali sugestije, ki
bi poudarjala točnost avtobusov kot šibko točko, ali pa bi jo pohvalili.

Slika 28: Ocena zadovoljstva z obstoječim javnim avtobusnim prevozom – varnost
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Slika 28 nam prikazuje, da so anketiranci zadovoljni z varnostjo avtobusnega prevoza z
redkimi izjemami s slabimi izkušnjami. Varnost je pomembna tako za posameznika kot
za družbo. Po analizi odgovorov na vprašanje varnosti zaključujemo, da je varnost
avtobusnega prevoza v regiji dobila najboljše ocene in ne predstavlja velikega
problema.
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Slika 29: Ocena zadovoljstva z obstoječim javnim avtobusnim prevozom – bližina
postaje
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Na odločitev ali bomo uporabili javni prevoz za pot, ki jo želimo premagati, je čas
oziroma razdalja, ki jo je potrebno premagati, tisti faktor, ki pomembno vpliva nanjo.
Dostopnost javnega prevoza je pomemben dejavnik. Nanj vpliva tudi subjektivna
ocena, koliko časa smo pripravljeni porabiti za dosego avtobusnega postajališča.
Nekomu lahko porabljen čas 10 minut pomeni zelo dolgo časovno obdobje, nekomu pa
je enak čas sprejemljiv. Iz slike 29 je razbrati, da je na strani tako zadovoljnih kot tudi
nezadovoljnih anketirancev približno enaka množica.

V nalogi nas je zanimalo kateri del ponudbe avtobusnega prevoza je tisti, ki bi prevladal
in spodbudil prebivalce k pogostejši vožnji z avtobusom. Dominirali so trije taksativno
našteti odgovori:


če bi bila vozovnica ugodnejša;



če bi bili avtobusi pogosteje na voljo;



če bi bilo omogočeno enostavneje nadaljevanje poti z drugim načinom prevoza
in omogočeno parkiranje pred postajališčem.
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Ker so prebivalci Spodnje Savinjske doline zadovoljni z udobnostjo avtobusov in
prometno varnostjo sta to dva pogoja, ki ne bi vplivala na pogostejše odločitve
uporabe avtobusnega prevoza.

Potovalne navade prebivalcev Spodnje Savinjske doline lahko glede na dobljene
odgovore na anketno vprašanje terminsko postavimo v naslednje obdobje dneva:


med 7:00 in 8:00 uro odhajajo od doma;



med 16:00 in 17:00 uro se vračajo domov.

Odpravljajo se v Žalec in Celje ali dlje.

Na vprašanje koliko so pripravljeni odšteti za avtobusno vozovnico, če bi pot opravili
izključno z javnim avtobusnim prevozom, so anketiranci v pretežni meri odgovarjali, da
so pripravljeni odšteti 1€. Do tega odgovora moramo biti kritični, saj ga je težko z
gotovostjo tolmačiti zavoljo širokega vzorca anketirane populacije, različnega domicila
in pestrega cilja svojih potovanj.

3.6 Predlogi avtobusnih linij ter opreme avtobusov s prtljažniki za kolesa
v Spodnje Savinjski dolini
Predloge postavitve avtobusnih postajališč in avtobusnih linij v Spodnje Savinjski dolini
opiramo na cilje intenzivnejše uporabe javnega avtobusnega potniškega prometa, kar
je skladno s cilji in namenom CPS tako občine Žalec kot občine Polzela ter tretjim
stebrom trajnostne mobilnosti.

Rezultati ankete so pokazali, da so prebivalci Spodnje Savinjske doline zadovoljni z
varnostjo avtobusnega prevoza. Nezadovoljni pa so s pogostostjo voženj avtobusov. S
pogostostjo voženj so bolj zadovoljni občani Žalca, saj je tukaj vozni red gostejši kot v
ostalih občinah. Z udobjem avtobusov je večina anketirancev zadovoljna.

S pogostostjo voženj izhajajočih iz voznih redov prebivalci regije niso zadovoljni. To
pričakovano dejstvo nas je usmerilo k predlogu uvedbe novih avtobusnih linij v
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Spodnje Savinjski dolini. Če povzamemo prioritete CPS Žalec, ki se kažejo pri
spodbujanju uporabe avtobusnega in železniškega prometa ter uvedbi krožne
avtobusne linije med naselji občine Žalec, bi bilo smiselno širiti se izven občinskih meja
Žalca. Menimo, da bi se uvedba dveh avtobusnih linij, v vsebini, katere razlaga sledi v
nadaljevanju, lahko ukoreninila in dala dobre rezultate.

Krožni liniji občine Žalec bi dodali dve linijski vožnji, potekajoči v celotni Spodnje
Savinjski dolini. Liniji bi bili neodvisni od obstoječih in bi bili vezni člen med vsemi
naselji Spodnje Savinjske doline v kar največji možni meri. Predlagamo:


eno iz začetne postaje v Vranskem, ki bi potekala preko Tabora in Prebolda v
Žalec;



eno iz Malih Braslovč preko Braslovč in Polzele v Žalec.

Za obe liniji ne bi bilo nujno potrebno uporabljati velikih avtobusov. Prevozi bi se lahko
izvajali z mini avtobusi ali osebnimi kombiniranimi vozili. Mini avtobusi in tudi osebna
kombinirana vozila bi zaradi enostavnejšega in lažjega ustavljanja lahko zgostila
avtobusna postajališča, kar pomeni, da bi bila dostopnejša za več potnikov, če
primerjamo s postanki sedaj obstoječih linij. Njihov vozni red bi moral biti prilagojen
voznemu redu avtobusov iz Žalca v smeri Celje in obratno. Ob množičnejši uporabi
avtobusnega prevoza bi posledično lahko bile vožnje pogostejše in cenejše.

Cilj CPS je tudi izboljšanje informiranja potnikov. Sodobna tehnologija omogoča, da
vožnjam z javnim prevozom dodamo zgodbo. To pomeni, da so na javnih prevoznih
sredstvih za potnike dostopne, poleg informacij o voznih redih in cenah vozovnic, tudi
druge informacije. V našem primeru predlagamo, glede na to, da se prebivalci Spodnje
Savinjske doline odpravljajo opravljat svoje upravne posle na UE Žalec, da bi občina
poskrbela za to, da bi s pomočjo digitalnih prikazov informacije o upravnih storitvah
dobili potniki na avtobusih. Odločamo se lahko za niz zanimivih vsebin, ki bi pritegnile
potnike. To so lahko informacije o kulturnem dogajanju v regiji, informacije o
turističnem utripu, o turističnih točkah in dogajanju v regiji. Skratka, vožnja za potnika
naj bo zgodba. Da pa bi zgodba nastala, bi morali pritegniti več deležnikov, pri čemer bi
vključili UE Žalec, šolske ustanove, zdravstveni dom in TIC Žalec. Tako bi bilo
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dobrodošlo opremiti proge z informacijami, kje, pri kom in katere storitve najde
uporabnik na UE Žalec, informacije o turističnih znamenitostih v regiji, o gospodarskih
kazalnikih regije in podobno.

Za software opremo digitalne tehnologije na avtobusih bi lahko pritegnili tudi
sponzorje. Obrnili bi se na podjetja in ustanove, ki delujejo v skladu z družbeno
odgovornostjo.

Ko bi se prebivalci odločali za potovanje z avtobusom, bi bili prisiljeni opraviti del poti
od doma do postaje peš. Redno posvečanje hoji izboljšuje splošno počutje, nočni
počitek, razpoloženje in povečuje delovno storilnost. Hoja koristi pri zmanjševanju
negativnih posledic hitrega tempa in pripomore k večji učinkovitosti ter boljšemu
izkoristku časa. CPS Žalec kot prioritete postavlja povečanje zainteresiranosti
prebivalcev za hojo s pomočjo rasti zavedanja njene pomembnosti. Ukrepom, ki jih
predvideva, bi naš predlog predstavljal dopolnilo: uvajanje pripadajočih cestnih
obvestil o prisotnosti pešcev, kjer je poselitev gosta, uvesti enosmerni prometni režim
tam, kjer je potrebno umirjati promet in omejiti hitrost znotraj naselij, zgraditi nove in
končati nedokončane površine namenjenim pešcem.

Skladno s cilji in namenom CPS smo oblikovali še predlog opreme avtobusov s
prtljažniki za kolesa. Kolesarjenje enako kot hoja krepi zdravje. Prioritetam, ki jih
postavljata za večjo privlačnost kolesarjenja CPS Žalec in CPS Polzela za zagotovitev
varnejših kolesarskih poti, izgradnjo kolesarske infrastrukture do avtobusnih postaj in
železniških postaj s pripadajočimi kolesarnicami ob postajah in povezavi do kolesarske
mreže izven občine, dodajamo predlog opreme avtobusov s prtljažniki za kolesa.

Dosedanje prakse omogočajo prevoz na vlaku, kjer lahko vstopimo s kolesom in po
izstopu z njim nadaljujemo pot. Imamo primere dobre prakse kombiniranja
avtobusnega prevoza in prevoza s kolesom doma v Sloveniji:


Ljubljanski potniški promet (v tem primeru mestni) v sodelovanju z evropskimi
partnerji v evropskem projektu Bike Intermodal – uvedel prevoz s kolesom z
omejitvijo, da morajo biti kolesa zložljiva in odložena na prostor, ki je rezerviran
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za otroške in invalidske vozičke. Poleg potovanja z zložljivimi kolesi načrtujejo
potovanja z navadnimi kolesi na medkrajevnih avtobusih (»Kako potovati z
zložljivim kolesom na mestnih zelencih« [LPP d.o.o.], b. d.).


Drug primer dobre prakse je družba Arriva, ki je na relaciji Maribor-RušeLovrenc na Pohorju namestila posebne nosilce za kolesa, ki potnikom
omogočajo postavitev kolesa na avtobus na vsaki vstopni postaji. Nosilci lahko v
tem primeru prepeljejo do 6 koles (»S kolesom na avtobus« [Arriva Slovenija],
2016).



Ljubitelji kolesarjenja na Goriškem imajo na voljo novost imenovano Bicibus.
Uvedli so jo med vikendi pri pokrajinskem prevoznem podjetju APT. Ob
sobotah, nedeljah in praznikih lahko kolesarji svoje kolo naložijo v posebno
prikolico na progi Gorica-Gradež (»Bicibus« [APT Gorizia], b. d.).

Slednje menimo, da bi bilo glede na konstrukcijo medkrajevnih avtobusov smiselno
uvesti tudi prevozniku Izletnik na vseh avtobusnih linijah, ki peljejo skozi Spodnjo
Savinjsko dolino. Ob opremi avtobusov s prtljažniki za kolesa bi lahko potniki
kombinirali različne vrste prevoza.

Slika 30: Primer nosilca kolesa na avtobusu

Vir: »Na avtobus Maribor-Ruše-Lovrenc s kolesom« [Radio Slovenske gorice], 2016
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V lokalnih okoljih izven večjih mest kombinirani prevozi avtobus-kolo še niso uvedeni.
Gotovo bi lahko z ustreznimi ukrepi, promocijo in vztrajanjem v doglednem času
pridobili za tovrstno aktivnost kompetentne partnerje.

Pri sami vzpostavitvi predloga bi si morale občine Spodnje Savinjske doline prizadevati
za tesno sodelovanje z avtobusnim prevoznikom, Izletnikom Celje, ki pokriva
medkrajevne prevozne linije med občinami. Vzajemno sodelovanje bi lahko prispevalo
k obojestranski koristi, saj si občine na eni strani prizadevajo za trajnostno mobilnost,
prevoznik pa teži k večji gospodarski aktivnosti, s čimer mislimo predvsem na višanje
prihodkov.

3.7 Analiza družbenih učinkov spodbujanja javnega avtobusnega
potniškega prevoza
Javni potniški promet ima seveda svoje prednosti in slabosti. Če zanemarimo
nagnjenost človeka k čim hitrejšemu, čim cenejšemu in neodvisnemu uživanju dobrin,
med katere spada tudi storitev prevoza, najdemo na tem področju veliko več pozitivnih
kot negativnih učinkov.

S pomočjo SWOT analize smo izluščili najpomembnejše učinke odločitve uporabe
avtobusnega prevoza. Vožnja z avtobusom je varnejša od individualne vožnje z
avtomobilom. Intenziviranje javnega potniškega prometa učinkuje na zmanjšanje vozil
na cesti in posledično večjo varnost tako za voznike kot tudi, in kar je najpomembnejše,
za pešce, ki so v prometu najranljivejša skupina.

Tabela 18: SWOT analiza javnega avtobusnega potniškega prometa

Prednosti:

Slabosti:



Varnejša vožnja.



Večja poraba časa.



Brezskrbna vožnja.



Višji strošek prevoza.



Obvarovanje pred stresi.



Odvisnost od voznih redov.



Zaradi več preživetega časa na



Pogosto slabe povezave z drugimi
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prostem se krepi zdravje.

prevozi in njihovimi voznimi redi.

Priložnosti:


Nevarnosti:

Izboljšana

komunikacija

med



prebivalci.


Krepitev

Odvisnost in zamude in s tem
povečan stres.

socialnih

vezi

in

socializacija mladine.


Vračanje starih vrednot, kot so
pozdravljanje

in

odzdravljanje,

dajati prednost šibkejšim.


Medgeneracijsko sodelovanje.



Spoznamo nove ljudi in nove
priložnosti.

Vir: Osebni vir

Z vidika ohranjanja in krepitve zdravja je zmanjševanje stresa, tako kvantitativno kot
kvalitativno, tista pozitivna plat, ki ji moramo posvečati vso pozornosti. Vožnja z
avtobusom gotovo povzroča bistveno manj stresa.

Ker smo vedno del poti do postajališča prisiljeni prehoditi na prostem, si s hojo
krepimo zdravje. H krepitvi zdravja prispeva gibanje na svežem zraku. Ko se človek
odloči za prevoz z avtobusom, opravi del poti peš. Spodbujanje hoje kot najnaravnejše
oblike gibanja je pomemben del ukrepov, zapisan in načrtovan v CPS. Predvsem otroci
in zaposleni preživijo glavnino časa v sedečem položaju in pred napravami
informacijske tehnologije. Sedenje povzroča okvare hrbtenice, upočasnjuje vitalne
funkcije telesa in negativno vpliva na zdravje ljudi. Ministrstvo za zdravje se trudi
zmanjšati stroške zdravljenja posledic sedenja. Prav malo učinka prinaša prestavljanje
denarja s kupa na kup. Zato je dobrodošla pomoč v mikro okoljih.
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Gledano z vidika socialnih vezi in odnosov, intenzivnejša uporaba javnega potniškega
prometa multiplicira družbeni učinek. Sociologi bi gotovo marsikaj dodali, v nalogi pa
se omejujemo le na omembo v sklopu SWOT analize javnega potniškega prometa.
Njegovo pomembnost vidimo na tem mestu v smislu obstoječe intenzivne
»desocializacije« prvenstveno mlajših generacij, ki jo povzroča napredek tehnologije,
pri čemer gre za nujnost njenega obvladovanja, tudi s premočnim podrejanjem njej.
Prav počasi in tiho se tako plazi v način komunikacije doma in izven doma množica
negativnih učinkov tako osvojene komunikacije. Odklone od veščin osebne
komunikacije ne uspevata več zmanjševati le šola in družina. Nalogo mora prevzemati
celotna družba. Da se ji to omogoči pa lahko k temu prispeva tudi pospeševanje
uporabe javnega prevoza.

Poudariti želimo pomen medgeneracijskega sodelovanja. Sem spadajo, pogosto
opaženo izgubljene vrednote, kot so: odstopiti sedež starejšemu, pomagati pri vstopu,
dajati prednost drugim, pozdravljati ob prihodu in podobno.

Ob pristnih stikih z ljudmi se socializacija izvaja nezavedno in vpliva na kvaliteto
življenja. Ko spoznavamo nove ljudi pa hkrati dobivamo tudi nove priložnosti.
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Diskusija
Z vidika nacionalnega zdravja se je pomembno zavedati, da se (ponovno pri mlajših
generacijah) pojavlja pomanjkanje gibanja, kar je v sodobni družbi pojav, ki ob vse večji
odvisnosti od modenih informacijskih tehnologij pelje v smer motorično in s socialnimi
vrednotami neopremljeno razvito družbo. Spodbujanje hoje je cilj promocije hoje od
malih nog naprej. Vzporedno z razvojem otroka imamo nalogo spodbujati kolesarjenje,
hojo in uporabo javnega potniškega prometa.
Spodbujanje uporabe javnih prevoznih sredstev je hkrati dobrodošel odmik iz
»osamljenosti«, ki je neobhodna posledica sodobnega načina življenja pri vseh
generacijah.
Smeri promocije hoje, kolesarjenja in uporabe javnega prevoza ubirata CPS Žalec in
CPS Polzela. Mozaik, ki ga sestavljajo smernice, začrtane v obeh dokumentih, je
pokazatelj, kako lahko korakamo proti zadovoljstvu, ki ga nudi kvalitetno življenjsko
okolje in njegov gospodarski razvoj. V naši nalogi smo se posvečali razmišljanjem, kako
dodati drobec k uresničitvi obeh strategij. V pregledani literaturi in virih smo pogrešali
usmeritve k ustvarjanju zgodbe, krojene po meri Spodnje Savinjske doline, zgodbe,
privlačne za lokalno prebivalstvo, v kateri bi razpoznavali koristi zase in za druge.

V nalogi je bila potrjena teza, da se večina prebivalcev občin Spodnje Savinjske doline
vozi z avtomobilom. Sodoben način življenja, kjer so pomembni prihranek časa,
udobnost vožnje in neodvisnost, sili prebivalce v smer izbire avtomobila kot prvega
izbranega prevoznega sredstva. Z demografskega vidika govorimo predvsem o
zaposlenih prebivalcih.

Posledica pričakovanega vedenja občanov je povečan in posledično gostejši promet s
številčnejšimi zastoji. Povečan promet generira večje število parkiranih avtomobilov,
kar povzroča slabšo vizualno kakovost. Tukaj so posebej ogroženi otroci, saj zaradi nižje
postave ne vidijo preko avtomobilov. Prav tako so zaradi nižje rasti intenzivneje
izpostavljeni izpušnim plinom, saj so njihovi noski v višini izpuhov. Zapuščamo jim
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»globalno segrevanje« in številne posledice, ki jih utrpita okolje in zdravje. Vsi
negativni učinki prometa vplivajo tudi na tiste, ki avtomobila nimajo in uporabljajo
druga, okolju in zdravju prijaznejša, prevozna sredstva.

Teza, da z obstoječim sistemom in kakovostjo avtobusnega potniškega prometa
prebivalci niso zadovoljni, je delno potrjena. Potrjena je z vidika varnosti avtobusnega
prevoza, udobja avtobusov in hitrostjo prevozov. Z vidika zadovoljstva s pogostostjo
voženj, ceno avtobusnega prevoza in urejenostjo postajališč pa teza ni potrjena.
Posodabljanje voznih parkov avtobusnih prevoznikov izboljšuje varnost, udobje in
pozitivno vpliva na okolje. Menimo, da bi se avtobusni prevozniki morali bolj prilagajati
željam uporabnikov s svojimi voznimi redi in skupaj z lokalnimi službami skrbeti za
optimalno urejenost postajališč.

S predlogom uvedbe nove avtobusne linije v Spodnji Savinjski dolini in s predlogom
opreme avtobusov s prtljažniki za kolesa želimo vzpodbuditi vplivne bralce k proučitvi
možnosti realizacije in izdelave posebnega projekta ter njegove implementacije.
Predlog prenove javnega avtobusnega prevoza ne posega v obstoječe zasnovan
avtobusni prevoz. Dodaja pa dve točki, s katerimi bi se povečal vpliv na odločitve
lokalnega prebivalstva za bolj množično uporabo javnega avtobusnega prevoza.
Predlog je bil v pogovorih s prebivalci dobro sprejet in potrjuje tezo, da se zdi uvedba
linijskega avtobusnega prevoza prebivalcem primerna rešitev. Vendar do količinsko
merljivega podatka, koliko prebivalcev bi se odločilo za uporabo, nismo prišli v tolikšni
meri, da bi lahko z gotovostjo trdili, da bi se zanj odločala polovica prebivalcev Spodnje
Savinjske doline. Tako postavljene teze »Za redno uporabo linijskega avtobusnega
prevoza bi se odločila približno polovica prebivalcev« ne moremo potrditi.

Bolj množična uporaba javnih prevoznih sredstev bi vzpodbudila tudi obstoječega
prevoznika k zgostitvi terminov voženj in mu pomagala k bolj ekonomičnemu
poslovanju. Vzpodbudil bi se obratni krogotok razmišljanja od obstoječega »manj
potnikov, krčenje voznih redov«.
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Če bomo kot družba znali izzvati sinergične učinke vseh ukrepov, ki jih izvajamo ali jih
bomo izvajali v smeri trajnostne mobilnosti, ob pogoju, da ne bomo popuščali pri
intenzivnosti tega izvajanja, menimo, da smo na pravi poti.
Z mislijo na zdrav planet se ravnajmo v skladu s standardi varovanja okolja in
uporabljajmo okolju prijazne avtobuse, kolesa in čevlje. Tako lahko veliko prispevamo k
boljšemu počutju nas vseh.

"Svojo zemljo lahko zdravimo. Lahko pomagamo ustvarjati zdrav planet, na katerem
lahko uspevamo ter veselo in mirno živimo. Toda tega ne bomo dosegli, dokler ne bomo
ljubili sebe."
(Louise L. Hay)
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Priloge
Priloga 1: Anketni vprašalnik
Vir: Osebni vir

1. Na lestvici od 1 do 5 ocenite pogostost uporabe posameznega prevoznega sredstva,
ki ga najpogosteje uporabljate za svoje potovanje?

1 - Zelo
redko

2

3

4

5 - Zelo
pogosto

Avtomobil (lastni)

❏

❏

❏

❏

❏

Avtomobil (kot sopotnik)

❏

❏

❏

❏

❏

Avtobus

❏

❏

❏

❏

❏

Vlak

❏

❏

❏

❏

❏

Kolo

❏

❏

❏

❏

❏

Peš

❏

❏

❏

❏

❏

Kombinacijo avtomobil-avtobus

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

Predhodno dogovorjen prevoz s skupino
ljudi z avtomobilom (delitev prevoza)

2. Kolikšna je časovna oddaljenost od najbližjega avtobusnega postajališča do
prebivališča, če pot opravite peš?
a) Do 5 minut
b) 5-10 minut
c) 10-5 minut
d) Več kot 15 minut
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3. Kako pogosto uporabljate medkrajevni avtobus?
a) Dnevno
b) Tedensko
c) Mesečno
d) Nekajkrat na leto
e) Ga ne uporabljam

4. Ocenite zadovoljstvo z obstoječim javnim avtobusnim prevozom.
1

–

Sploh 2

3

4

nisem

5 – Zelo sem
zadovoljen

zadovoljen
Pogostost voženj

❏

❏

❏

❏

❏

Udobje

❏

❏

❏

❏

❏

Urejenost postajališč

❏

❏

❏

❏

❏

Cena

❏

❏

❏

❏

❏

Hitrost

❏

❏

❏

❏

❏

Točnost

❏

❏

❏

❏

❏

Varnost

❏

❏

❏

❏

❏

Bližina postajališča in cilja ❏

❏

❏

❏

❏

potovanja

5. Javni avtobusni prevoz uporabljam zaradi:
a) cene
b) razpoložljivosti
c) varovanja okolja
d) enostavne dostopnosti
e) dobrih povezav
f) udobne vožnje
g) nimam druge možnosti
h) drugo: _______________
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6. Ovrednotite v kolikšni meri se strinjate s posamezno trditvijo. Javni avtobusni prevoz
bi uporabljal pogosteje, če:
1 – Sploh se

2

3

4

ne strinjam

5 – Popolnoma
se strinjam

❏

❏

❏

❏

❏

bi bilo na izbiro več postajališč

❏

❏

❏

❏

❏

bi avtobusi obratovali zanesljivo

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

bi bila vozovnica ugodnejša

❏

❏

❏

❏

❏

bi mi bile na voljo aktualne

❏

❏

❏

❏

❏

bi bila vožnja hitrejša

❏

❏

❏

❏

❏

bi bili avtobusi čistejši

❏

❏

❏

❏

❏

bi bili avtobusi udobnejši

❏

❏

❏

❏

❏

bi bila vožnja bolj prijetna

❏

❏

❏

❏

❏

bi bili avtobusi varnejši pred

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

bi bili avtobusi pogosteje na
voljo

po voznem redu
bi

mi

bilo

omogočeno

parkiranje ob postajališču
bi

mi

bilo

omogočeno

enostavno nadaljevanje poti z
drugim načinom prevoza
bi

bil

nakup

vozovnice

enostavnejši

informacije o razmerah v zvezi s
potovanjem

nesrečami
bi bili avtobusi varnejši pred
kriminalom
bi avtobusi povzročali manj
negativnega vpliva na okolje
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7. Ob kateri uri navadno potujete od doma? __________
8. Ob kateri uri se vračate domov?_______________
9.

Živim

v

________________.

Najpogosteje/vsakodnevno

se

vozim

v

________________. Tako opravim _________ kilometrov v eno smer. Če bi pot opravil
izključno z javnim avtobusnim prevozom bi bil za vozovnico pripravljen odšteti
________ EUR.

1. Spol:
a) Moški
b) Ženski

2. Starostna skupina:
a) Do 14 let
b) Od 15 do vključno 18 let
c) Od 19 do vključno 30 let
d) Od 31 do vključno 60 let
e) Od 61 let naprej

3. Dohodek gospodinjstva:
a) Podpovprečen
b) Povprečen
c) Nadpovprečen

4. Status:
a) Osnovnošolec
b) Dijak
c) Študent
d) Zaposlen
e) Nezaposlen
f) Upokojenec
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