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OBLIKOVANJE SCENARIJA RAZVOJA MOBILNOSTI 
 

V Občini Vrhnika so v zadnjih mesecih potekale različne aktivnosti namenjene izdelavi 

Celostne prometne strategije, katere cilj je uvajanje dolgoročnih, strateških in trajnostnih 

rešitev na področju urejanja prometa, ki bodo pripomogle k višji kakovosti življenja v občini.  

Na podlagi izvedenih javnih razprav, intervjujev in anket smo prepoznali prometne izzive in si 

skupaj zastavili izhodišča razvoja prometa v občini. Na tretji javni razpravi, ki bo potekala v 

četrtek, 1. 12. 2016, ob 17. uri v mali dvorani Cankarjevega doma Vrhnika pa si želimo 

skupaj z vami postaviti temelje za oblikovanje vizije razvoja prometa v občini.  

 

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite. 

Izkoristite priložnost in soodločajte o razvoju mobilnosti na Vrhniki! 

 

 

Za izhodišče razprave smo pripravili tri fiktivne scenarije, s pomočjo katerih bomo skupaj z 

vami oblikovali scenarij, ki bo po meri vaše občine. V naprej pripravljeni scenariji niso realni, 

temveč so namenoma ekstremni in poenostavljeni, da z njimi lažje ilustriramo bodoče stanje. 

Vsak od scenarijev daje prednost zgolj eni obliki mobilnosti in potencira njene učinke. V 

nadaljevanju so predstavljeni naslednji scenariji: 

- Scenarij 1: Boljša pretočnost motornega prometa; 

- Scenarij 2: Več ljudi uporablja javni prevoz; 

- Scenarij 3: Prednost pešcem in kolesarjem.  
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SCENARIJ 1: BOLJŠA PRETOČNOST MOTORNEGA PROMETA 
(poudarjen razvoj motornega prometa in zanemarjanje razvoja drugih vrst mobilnosti) 

 

 

 

 

 

 

Trend uporabe motornih vozil se nadaljuje: prometne površine se načrtuje za zadovoljevanje 

potreb motornega prometa, površine za pešce in kolesarje imajo podrejeni položaj. Vse 

prometne ureditve se prilagodi zagotovitvi pretočnosti motornega prometa. Ob vseh 

ustanovah v mestu, ob objektih družbene infrastrukture ter ob turističnih in rekreativnih 

točkah in v strnjenih pozidanih območjih se zagotovi večja parkirišča, ki omogočajo 

parkiranje še večjega števila vozil. Med naselji in do zalednih krajev se uredi široke ceste, ki 

omogočajo večje hitrosti vozil. Na vseh cestah se postavi veliko prometnih znakov in tabel, ki 

urejajo prometni režim. Zaradi nekonkurenčnosti in finančnih izgub se javni potniški promet 

krči in počasi ukinja. 

  

Cilji: 

- Hitrejši in bolj pretočen promet skozi občino in med naselji.  

- Ceste, samo za avtomobile.  

- Širitev cest in križišč, urejanje novih krožišč v naseljih. 

- Z avtom od vrat do vrat. 

- Povezave za tranzitni promet po robu naselja.  

- Zastonj parkiranje povsod za vse. 

- Več parkirišč ob turističnih, rekreativnih točkah, pomembnejših objektih.   
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Ukrepi za uresničevanje scenarija: 

 

 Motorni promet  

- Širitve in dograditev voznih pasov na cestnih odsekih v mestu, v naseljih in med 

naselji. 

- Širitve in povečevanje križišč z ločenimi pasovi za vožnjo po posameznih smereh, 

preoblikovanje klasičnih križišč v krožna križišča. 

- Gradnja novih cestnih odsekov med obstoječimi urbaniziranimi območji in do novih 

predvidenih razvojnih območij. 

- Gradnjo novih obvoznih in vzporednih cest za tranzitni promet z izven nivojskimi 

prehodi preko avtoceste (podvozi, nadvozi) in mostovi preko vodotokov. 

- Nove tehnologije za upravljanje neovirane pretočnosti prometa. 

- Za zagotovitev dostopa z vozili v center mesta se uredi dodatne vozne pasove, tudi 

na račun krčenja vrtov ob lokalih in trgovinah. 

 

Mirujoči promet 

- Določi se stroge minimalne normative za število parkirnih mest za vse vrste objektov 

in dejavnosti. 

- Obstoječe parkirne površine se širi. 

- Uredi se nove parkirne površine čim bližje vhodov ustanov, objektov in dejavnosti. 

- Parkiranje na javnih površinah je brezplačno in časovno neomejeno. 

- Obstoječe parkirišče P+R se nameni parkiranju tovornih vozil. 

 

Površine za pešce in kolesarje 

- Površine za pešce in kolesarje se uredi ob vozišču cest zgolj v mestu in v večjih 

naseljih. 

- Širine pasov za pešce in kolesarje se prilagaja obstoječim obcestnim ureditvam in 

parcelnim mejam. V primerih, kjer je prostora malo, se pločnike in kolesarske pasove 

zoži, ohranjanja se enotno širino voznih pasov za motorna vozila. 

- Za kolesarje in pešce se uredi poti v rekreacijskih in turističnih območjih. 

- Prehode preko glavnih cest se zaradi ohranjanja dobre pretočnosti avtomobilskega 

prometa večinoma ureja izvennivojsko (podhodi, nadhodi). 

- Na semaforiziranih križiščih se omogoča le krajši časovni interval za pešce zaradi 

zagotavljanja hitrega in enakomernega pretoka prometa. 

- Posebnih določil za urejanje peščevih in kolesarskih površin ter urbane in ulične 

opreme ni. 
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Avtobusni promet 

- Ohrani se samo obstoječe rentabilne linije.  

- Načrtovanje in usklajevanje avtobusnega prometa se prepusti posameznim 

ponudnikom. 

- Država in občina znižajo subvencioniranje avtobusnega prometa, ki je zato za 

uporabnika dražji. 

- Avtobusna postajališča se uredi izven vozišča (tako, da avtobusno vozilo na 

postajališču ne ovira prometnega toka na vozišču).  

 

Železniški promet 

- Ohrani se obstoječe železniško postajališče. 

- Ohrani se samo obstoječe rentabilne linije.  

 

Plovnost Ljubljanice 

- Uredi se dostope s parkirišči ob reki Ljubljanici v območju mesta in v rekreativnih 

območjih. 

- Ob dostopih se uredi priveze. 

- Vzpostavi se komercialne linije prevozov po Ljubljanici. 

 

Splošno 

- Določi se najnižjo starost otrok, ki lahko samostojno pešačijo ali kolesarijo. 

- Določi se dosledni nadzor in dosledno sankcioniranje prometa. Poviša se kazni za 

prekrške, ki zaustavljajo motorni promet (npr. ustavljanje vozila na vozišču, nepravilno 

prečkanje ceste).  

Posledice in sinergijski učinki: 
 

+ Zagotovljen je dostop od vrat do vrat za vse vsakodnevne in občasne opravke, 

 storitve in dejavnosti z lastnim vozilom. 

+ Zagotovljena so parkirna mesta ob vseh objektih in dejavnostih. 

+ Zagotovljen je nemoten tranzitni promet. 

 

- Raba motornih vozil se povečuje, več vozil je na cesti, več voženj se opravi z le eno 

osebo v vozilu. 

- Površine za promet (ceste in parkirišča) se širijo. Ohranjen je krog: »Več cest in 

parkirišč vodi v povečanje števila vozil. Povečanje števila vozil zahteva širitev cest in 

parkirišč. Več cest in parkirišč vodi v povečanje števila vozil…«. 
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- Javni potniški promet zamira. Ranljivejše skupine (otroci, starejši, ljudje z oviranostmi) 

so pri opravljanju daljših poti nesamostojni in odvisni od sorodnikov, prijateljev ali 

uporabe plačljive taxi službe. 

- Višajo se življenjski stroški (nakup lastnega vozila, stroški za vzdrževanje vozil, 

stroški za gorivo). 

- Višajo se javni stroški za urejanje prometnih površin (vzdrževanje, širitve, 

novogradnje). 

- Poslabšuje se stanje okolja (kvaliteta zraka, hrup). 

- Dnevni opravki se opravljajo z motornimi vozili, manj je naključnih srečanj in stikov 

med prebivalci. 

- Prostor z velikim številom motornih vozil ni prijeten za pešačenje in/ali kolesarjenje,  

vedno manj ljudi pešači in kolesari. 

- Življenjski stil, ki vključuje vedno manj gibanja, prinaša nevarnosti za različna 

obolenja. 

- Manj je prostora za urejanje zelenih in odprtih javnih površin za druženje. 
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Scenarij 2: Več ljudi uporablja javni prevoz 
(poudarjen razvoj javnega potniškega prometa in omejevanje avtomobilskega prometa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upravljanje prometa in urejanje prometnih površin je podrejeno potrebam javnega 

potniškega prometa. Zagotovi se trajno pretočnost javnega potniškega prometa (avtobusni 

promet, železniški promet, plovba po Ljubljanici) in dostopnost z javnim prometom do vseh 

ključnih ustanov v mestu, do objektov družbene infrastrukture, turističnih in rekreativnih točk. 

Določi se redne linije javnega prometa do vseh naselij in med naselji v občini ter se poveča 

pogostost voženj v skladu s potrebami prebivalcev. Za boljšo povezanost zaledja se uvede 

prevoze na klic. Na reki Ljubljanici se uredi rečna postajališča in uvede redno javno potniško 

linijo do Ljubljane. V mestu in v vseh naseljih se uredi intermodalne prestopne točke, ki 

omogočajo menjavo med različnimi oblikami mobilnosti (avtomobil, kolo, JPP). Uvede se 

enotne vozovnice za vse vrste javnega prometa, cene vozovnic se regulira in določi se 

skupine upravičencev do brezplačnih vozovnic. Poskrbi se za udobnost potnikov in 

zanesljivost voženj.    

Cilji: 

- Dobra dostopnost do postajališč, postajališča v bližini javnih ustanov in stanovanjskih 

sosesk. 

- Delujoč avtobusni in železniški potniški promet z možnostjo prevoza koles. 

- Bolj udoben vozni park (wifi, klima, dovolj sedežev). 

- Primerno urejena postajališča (osvetljenost, klopi, nadstrešnice). 

- Usklajenost linij in voznih redov z dejanskimi potrebami prebivalcev.  

- Hitreje do cilja (večje frekvence, prednostni pasovi, postajališča na cestah). 

- Vzpostavitev boljših možnosti za prevoze na klic (iz zaledja v središče).  

- Usklajene in ugodne cene vozovnic po celi občini. 

- Urejanje sistema P+R ob postajališčih javnega prometa.  
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Ukrepi za uresničevanje scenarija: 
 

Motorni promet  

- Na glavnih tranzitnih cestah v mestu se uredi ločene prednostne pasove za javni 

potniški promet. 

- Križišča se prilagodi za prednostno vožnjo vozil javnega prometa. 

- V vseh urbaniziranih območjih, obstoječih in predvidenih, se uredi postajališča in 

prestopne točke. 

- Na obstoječih ozkih cestah skozi pozidana območja, kjer širitev ceste ni mogoča, se 

ureja avtobusna postajališča z ustavljanjem vozil javnega potniškega prometa na 

vozišču. 

- Nove cestne odseke med obstoječimi urbaniziranimi območji in do novih predvidenih 

razvojnih območij se določi iz vidika zagotavljanja neovirane pretočnosti in 

dostopnosti za javni potniški promet. 

- Implementacija novih tehnologij za upravljanje neovirane pretočnosti javnega 

prometa. 

- Tranzitni promet se usmerja na ceste mimo stanovanjskih površin. 

 

Mirujoči promet 

- Določi se stroge maksimalne normative za število parkirnih mest za vse vrste 

objektov in dejavnosti. 

- Nove parkirne površine se ureja ob prestopnih točkah javnega potniškega prometa. 

- Na obstoječih večjih parkirnih površinah se uredi postajališča javnega prometa in 

prestopne točke za javni promet.  

- Uredi se omrežje parkirišč P+R s prestopnimi točkami na javni potniški promet na 

obrobju mesta in vstopnih turističnih in rekreativnih točkah.  

- Parkiranje na prestopnih točkah je brezplačno in časovno neomejeno, na vseh drugih 

javnih parkirnih površinah se uvede plačevanje parkirnin in časovno omejeno 

parkiranje. 

- Javna parkirišča v središču mesta in v središču večjih naselij se ukinja. 

 

Površine za pešce in kolesarje 

- Površine za pešce in kolesarje se uredi v mestu in naseljih mestnega značaja ter ob 

glavnih smereh med naselji. 

- Širine pasov za pešce in kolesarje se prilagaja obstoječim obcestnim ureditvam in 

parcelnim mejam. V primerih, kjer je prostora malo, se pločnike in kolesarske pasove 

zoži na način, da se ohranja neovirana prevoznost vozila javnega prometa. 

- Uredi se nove poti za pešce in kolesarje do postajališč javnega prometa oz. 

prestopnih točk. 
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- Za kolesarje in pešce se uredi poti v rekreacijskih in turističnih območjih. 

 

Avtobusni promet 

- Vzpostavi se redne linijske prevoze med občinskim središčem, naselji mestnega 

značaja in podeželjem ter zalednimi kraji. 

- Vzpostavi se redne linijske prevoze na regionalni ravni. 

- Število voženj rednega linijskega prevoza se poveča in prilagodi potrebam. Vozne 

rede se uskladi in zagotovi se prestopanje med linijami. 

- Do poseljenih območij z ozkimi cestami in z manjšim številom prebivalcev se javni 

potniški promet vzpostavi z manjšimi vozili. 

- Vzpostavi se omrežje javnega prometa na klic za prevoz ljudi in blaga. 

- Vzpostavi se omrežje postajališč in prestopnih točk, ki omogočajo peš dostop do 

javnega prevoza vsem prebivalcem občine v 5 minutah. 

- Določi se minimalne zahteve za ureditve avtobusnih postajališč in prestopnih točk 

(avtomati za nakup vozovnic, prikazovalniki obratovanja javnega prometa, 

nadstrešnice, kolesarnice, sanitariji, parkirna mesta). 

- Določi se minimalne pogoje za opremo vozil v javnem potniškem prometu (udobnost 

sedežev, dostopnost za gibalno in senzorno ovirane ljudi, wi-fi, možnost prevoza 

koles). 

- Določi se implementacijo sodobnih tehnologij za obveščanje o obratovanju javnega 

potniškega prometa in nakup vozovnic. 

- Vzpostavi se sistem enotne vozovnice za vse vrste javnega prevoza. 

 

Železniški promet 

- Uredi se direktno železniško povezavo z Ljubljano (po stari progi). 

- Železniška postajališča se vključi v sistem prestopnih točk javnega potniškega 

prometa z vsemi spremljajočimi ureditvami (nadstrešnice, kolesarnice, parkirišča). 

- Železniške prevoze se vključi v sistem enotne vozovnice. 

- Uskladi se vozne rede javnega železniškega in avtobusnega prometa. 

 

Plovnost Ljubljanice 

- Uredi se dostope s parkirišči ob reki Ljubljanici v območju mesta in v rekreativnih 

območjih. 

- Ob dostopih se uredi priveze. 

- Določi se redne linije po Ljubljanici, ki se jih vključi v omrežje prestopnih točk javnega 

prometa in v sistem enotne vozovnice za vse vrste javnega prometa. 
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Splošno 

- Vzpostavi se sistem nagrajevanja zaposlovalcev, zaposlenih, javnih uslužbencev in 

šolarjev, ki  dosledno uporabljajo javni potniški promet. 

- Določi se minimalne pogoje za ureditve na postajališčih in prestopnih točkah 

(čakalnice za potnike, kolesarnice, št. parkirnih mest, sanitarni objekti, oprema za 

hitro popravilo koles, pitnike, avtomati za nakup vozovnic, kioski za prodajo hrane, 

časopisov, info točke). 

- Določi se skupine upravičencev do brezplačnega prevoza z javnim potniškim 

prometom oz. za nakup subvencioniranih vozovnic. 

- Določi se dosledni nadzor in dosledno sankcioniranje prometa. Poviša se kazni za 

prekrške, ki zaustavljajo javni promet (npr. izsiljevanje avtobusnega vozila, vožnjo po 

pasu rezerviranem za javni potniški promet, ustavljanje in parkiranje v avtobusnih 

nišah). 

Posledice in sinergijski učinki: 
 

+ Zagotovljen je dostop od vrat do vrat za vse vsakodnevne in občasne opravke, 

storitve, dejavnosti z javnim potniškim prometom. 

+ Zagotovljena je dostopnost za vse (prebivalce brez vozil, prebivalce brez vozniškega 

izpita, otroke, starejše, gibalno in senzorno ovirane) in večja neodvisnost ranljivejših 

skupin. 

+ Zagotovljena so parkirna mesta na prestopnih točkah. Razpršenost parkirišč se 

zmanjša. 

+ Več ljudi se naključno srečuje, s čimer se povečuje povezanost med ljudmi. 

+ Zmanjšuje se število osebnih vozil na cesti in onesnaženje. 

+ Zmanjšuje se število vozil na gospodinjstvo in s tem stroški na gospodinjstvo. 

+ Več je prostora za urejanje zelenih in odprtih javnih površin za druženje. 

 

- Višajo se javni stroški za posodobitev in vzdrževanje prometnih površin za javni 

potniški promet. 

- Višajo se javni stroški za posodobitev voznega parka javnega prometa in povečanje 

števila vozil javnega prometa ter vzdrževanje vozil javnega potniškega prometa. 

- Višajo se javni stroški za subvencioniranje vozovnic in zagotavljanje brezplačnega 

prevoza z javnim prometom. 

- Povečajo se stroški za implementacijo novih tehnologij za upravljanje in obratovanje 

javnega prevoza ter zagotavljanje udobnosti potnikov. 
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Scenarij 3: Prednost pešcem in kolesarjem 
(razvoj prometa po meri pešcev in kolesarjev ter omejevanje avtomobilskega prometa) 

 

 

 

 

 

 

 

Upravljanje prometa in urejanje prometnih površin se podredi potrebam pešca in kolesarja. 

Uvede se umirjanje motornega prometa in povečanje primernih in atraktivnih poti za pešce 

ter vsakodnevno uporabo koles. Zagotovi se zvezno omrežje hodnikov za pešce, peš poti, 

kolesarskih stez in poti ter rekreativnih poti znotraj naselij ter med naselji po območju cele 

občine. Uredi se široke hodnike za pešce in kolesarske steze tudi na račun ozkih pasov za 

motorni promet. Vse ureditve so primerne tudi za ljudi z različnimi oviranostmi. Poti na daljše 

razdalje se večinoma opravi z uporabo javnega potniškega prometa, zato so postajališča 

umeščena v primerni peš razdalji od stanovanjskih sosesk, javnih ustanov in trgovskih 

središč. V mestu in naseljih mestnega značaja se uredi območja umirjenega prometa (cona 

30) in območja brez motornega prometa (peš cone).  

 

Cilji: 

- Izboljšanje varnosti za hojo (nove površine, širši pločniki, kjer je za to možnost, 

osvetljenost). 

- Urejanje peš površin, dostopnih vsem (gibalno in senzorno ovirani, starejši, otroci). 

- Manj površin za avtomobile (peš cona v središču mesta).  

- Zmanjšanje hitrosti in količine motornega prometa na cestah. 

- Boljši in lažji prehodi čez avtocesto, železnico in reko Ljubljanico. 

- Nove in bolj varne poti za kolesarjenje. 

- Možnost izposoje in souporabe koles za vsakodnevno kolesarjenje. 

- Omejevanje in nadzor parkiranja (dovolilnice, plačljivo in časovno omejeno). 

- Bolj umirjen promet v središču naselij in v stanovanjskih območjih. 
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Ukrepi za uresničevanje scenarija: 
 

Motorni promet  

- Ob vseh cestah se uredi široke površine za pešce in kolesarje. 

- Na obstoječih cestah v pozidanih območjih se za zagotovitev nemotenega 

kolesarskega prometa in pešačenja umirja motorni promet (ožanje voznih pasov, 

izmenično enosmerni promet, ulice z enosmernim motornim prometom in 

obojesmernim vodenjem pešcev in kolesarjev) 

- Ob glavnih nosilkah tranzitnega prometa se uredi kolesarske steze in hodnike s 

širokim odmikom od pasov za motorni promet ali pa se določi ločen potek tras za 

motorni in ne-motorni promet. 

- Križišča se prilagodi za prednostno vožnjo kolesarjev in udobno prečkanje pešcev. 

- Na glavnih smereh za kolesarje in pešce se uredi nivojska prečkanja cest z daljšimi 

časovnimi intervali. 

- Nove cestne odseke med obstoječimi urbaniziranimi območji in do novih predvidenih 

razvojnih območij se določi iz vidika zagotavljanja varnosti in dostopnosti za pešce ter 

kolesarje (široke površine za pešce in kolesarje, varnostni odmiki od pasov za 

motorni promet, ureditev obcestnih zelenic in drevoredov). 

- Implementacija novih tehnologij za upravljanje neovirane prehodnosti pešcev in 

pretočnosti kolesarjev. 

- Tranzitni promet se usmerja na ceste mimo stanovanjskih površin. 

 

Mirujoči promet 

- Določi se stroge maksimalne normative za število parkirnih mest za motorna vozila in 

minimalne normative za število parkirnih mest za kolesa za vse vrste objektov in 

dejavnosti. 

- Obstoječa parkirna mesta ob vhodih v objekte in dejavnosti v mestu in naseljih 

mestnega značaja se nameni parkiranju koles. 

- Na parkirišču P+R se več površin nameni parkiranju koles ter uredi se prestopno 

točko na javni potniški promet. 

- Parkirna mesta za kolesa in kolesarnice se uredi ob postajališčih javnega prometa 

(ob avtobusnih in železniškem postajališču ter ob privezih na Ljubljanici). 

- Določi se parkirne cone z različnimi višinami parkirnin in različnimi časovnimi 

omejitvami.  

 

Površine za pešce in kolesarje 

- Na vseh cestah se zagotovi površine za pešce in kolesarje. 

- Uredi se zvezno omrežje poti za pešce in kolesarje ter rekreativnih poti med mestom 

in vsemi naselji v občini ter z navezavo do turističnih točk. 
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- Uredi se rekreativne poti na bregovih Ljubljanice. 

- V mestu in naseljih mestnega značaja se uredi območja umirjenega prometa (cona 

30) in območja brez motornega prometa (peš cone). 

- Območja umirjenega prometa in površine brez motornega prometa se uredi ob šolah, 

vrtcih, javnih ustanovah in družbeni infrastrukture. 

- Uredi se nove vezi za pešce in kolesarje reko avtoceste (podhodi) in preko 

Ljubljanice (brvi, mostovi). 

- Vzpostavi se omrežje postajališč za izposojo koles. 

- Določi se uporabo sodobnih pravil stroke za udobno in prioritetno vodenje pešcev in 

kolesarjev  (minimalne širine, vodenje na uvozih brez višinskega skoka, ureditev 

prehodov brez višinskega skoka). 

- Določi se pravila za postavitev urbane opreme (varne in vremensko zaščitene 

kolesarnice, prostori za počitek pešcev, koši za odpadke, ulične svetilke). 

 

Avtobusni promet 

- Uredi se vodenje pešcev in kolesarjev do avtobusnih postajališč. 

- Določi se minimalne zahteve za ureditve avtobusnih postajališč in prestopnih točk 

(avtomati za nakup vozovnic, prikazovalniki obratovanja javnega prometa, 

nadstrešnice, kolesarnice, sanitariji, parkirna mesta). 

- Določi se minimalne pogoje za opremo vozil v javnem potniškem prometu (udobnost 

sedežev, dostopnost za gibalno in senzorno ovirane ljudi, wi-fi, možnost prevoza 

koles). 

- Implementacija sodobnih tehnologij za obveščanje o obratovanju javnega potniškega 

prometa in nakup vozovnic. 

- Vzpostavi se sistem enotne vozovnice za vse vrste javnega prevoza in uskladi se 

vozne rede za zagotovitev prestopanja. 

 

Železniški promet 

- Železniško postajališče se vključi v sistem prestopnih točk javnega potniškega 

prometa z vsemi spremljajočimi ureditvami (nadstrešnice, kolesarnice, parkirišča). 

- Železniške prevoze se vključi v sistem enotne vozovnice. 

- Uskladi se vozne rede javnega železniškega in avtobusnega prometa. 

 

Plovnost Ljubljanice 

- Uredi se dostope za pešce in kolesarje do reke Ljubljanici, poti na bregovih reke ter 

nove brvi in mostove. 

- Ob dostopih se uredi priveze in prostor za druženje. 

- Določi se redne plovne linije po Ljubljanici ter možnost prevoza koles, ki se jih vključi 

v sistem enotne vozovnice za vse vrste javnega prometa. 
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Splošno 

- Vzpostavi se sistem nagrajevanja zaposlovalcev, zaposlenih, javnih uslužbencev, 

šolarjev, ki  dosledno pešačijo ali se vozijo s kolesom. 

- Določi se nižje cene vozovnic javnega prometa za prebivalce brez osebnega vozila. 

- Določi se dostavni čas za izvajanje dostave in storitev v območjih brez motornega 

prometa. 

- Določi se dosledni nadzor in dosledno sankcioniranje prometa. Poviša se kazni za 

prekrške, ki zaustavljajo promet pešcev in kolesarjev (npr. prehitre vožnje, 

odvzemanje prednosti pešcem in kolesarjem, ustavljanje in parkiranje na hodnikih za 

pešce in kolesarskih stezah). 

- Uveljavitev obvezne služnosti za zagotavljanje prehoda pešcev in kolesarjev. 

Posledice in sinergijski učinki: 
 

+ Zagotovljen je peš in kolesarski dostop od vrat do vrat za vse vsakodnevne in 

občasne opravke, storitve, dejavnosti ter v povezavi z javnim potniškim prometom. 

+ Zmanjšajo se javni troški za izgradnjo in vzdrževanje površin za motorni promet (cest 

in parkirišč). 

+ Zmanjšuje se število vozil na cesti (osebnih, tovornih, tranzitni promet) in s tem 

onesnaženje. 

+ Več je prostora za ureditev javnih površin in javnih zelenih površin; mesto in naselja 

mestnega značaja postanejo bolj privlačna. 

+ Zmanjšuje se število vozil na gospodinjstvo in s tem stroški na gospodinjstvo.  

+ Več ljudi se giblje, je bolj aktivnih, s čimer se povečuje zdravje in povečuje se 

kakovost življenja. 

+ Več ljudi se nakjlučno srečuje, s čimer se povečuje povezanost med ljudmi, življenje v 

mestu in naseljih mestnega značaja postane živahno. 

+ Omogočena je vez med prebivalci in reko Ljubljanico. 

 

- Višajo se javni stroški za posodobitev in vzdrževanje omrežja peš in kolesarskih poti 

ter urbane opreme. 

- Višajo se stroški za zagotavljanje dostopnosti ranljivejših skupin v zalednih krajih 

(prevozi starejših, gibalno in senzorno oviranih ter ljudi brez vozil za opravljanje 

dostave, storitev, zdravstvenih storitev, upravnih postopkov). 

- Povečajo se stroški za implementacijo novih tehnologij za upravljanje in obratovanje 

javnega prevoza ter zagotavljanje udobnosti potnikov. 
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