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ŽELEZNIŠKA PROGA MERANO–MALLES 
V DOLINI VINSCHGAU NA JUŽNEM TIROLSKEM
OPIS PRIMERA

- Proga je bila v 90-ih letih 20. stoletja opuščena, leta 2005 pa so jo 
ponovno oživili. 
- Sprva 40 mio, na koncu je prenova stala 130 mio €.

- Vse postaje imajo enak nivo perona in tal v vagonu, kar omogoča 
enostaven vstop za vse, tudi za kolesarje in gibalno ovirane.

- Usmerjanje k rabi dveh koles: prvo kolo od doma do vstopne 
postaje in drugo od izhodne postaje do cilja.

- Prevoz zelo popularen tudi med turisti – kolesarji, ki jim je na voljo 
dnevna karta za kolo. Veliko povpraševanje – dostava koles s 
kombijem.



ŽELEZNIŠKA PROGA MERANO–MALLES 
V DOLINI VINSCHGAU NA JUŽNEM TIROLSKEM
OPIS PRIMERA

- Zasluge gredo manjši skupini idealistov 

in okoljevarstvenikov, ki se niso prenehali 

boriti, dokler železnice niso obnovili 

(1991 – 1999).

- Pokrajina Bolzano je financirala vsa 

obnovitvena dela, danes pa zagotavlja 

sredstva za njeno upravljanje 

(vozovnice le 30 %).



ŽELEZNIŠKA PROGA MERANO–MALLES 
V DOLINI VINSCHGAU NA JUŽNEM TIROLSKEM
DEJAVNIKI USPEHA

Glavni dejavnik uspeha je bil v osnovi eden: ta, da so zgradili 

železnico, ki je všečna, ki dobro deluje, je zanesljiva, točna in s 

katero je prijetno potovati. 

Dobro zgrajena železnica bo

vedno delovala. Čeprav je 

železnica star prevozni sistem, 

vlak ostaja najbolj priljubljena 

oblika potovanja.



ŽELEZNIŠKA PROGA MERANO–MALLES 
V DOLINI VINSCHGAU NA JUŽNEM TIROLSKEM
SPOZNANJA

Kaj je potrebno s tehničnega vidika?  

> Najprej je treba opraviti analizo potreb, oblikovati vozni red, šele nato 

infrastrukturo. 

> Pri odpravi napak lahko pomaga sodobna tehnologija.

> Pomembno je, da so vozni redi sinhronizirani. 

> Primerna začetna investicija bo zmanjšala kasnejše stroške vzdrževanja.

Kaj je potrebno s političnega vidika? 

> Imeti podporo javnosti. 

> Imeti podporo gospodarskega sektorja (npr. ponudnikov turističnih storitev) 

> Imeti politično vizijo za nadaljnjih 20 let. 

> Inženirji: pozitivne rezultate projekta je potrebno izpostaviti tik pred naslednjimi 

volitvami.



ŽELEZNIŠKA PROGA MERANO–MALLES 
V DOLINI VINSCHGAU NA JUŽNEM TIROLSKEM
PRIPOROČILA

- Zagreti in strastni lokalni akterji se ne smejo ustrašit velikih 

železniških projektov - včasih je bolje, da to prevzamejo 

drugi, saj vložijo več strasti in so bolj inovativni.

- Ekipa z jasnimi idejami.

- Ekonomičnosti železnice ne gre vrednotiti zgolj na podlagi 

števila prepeljanih potnikov in prihodkov od prodanih 

vozovnic. Ekonomska vrednost je veliko širša, ovrednotiti 

moramo posredne in neposredne učinke na regijo, kateri 

služi.





ZDRUŽEVANJE LINIJ REDNEGA IN 

ŠOLSKEGA AVTOBUSNEGA PREVOZA 
V GROSUPLJEM

OPIS PRIMERA
Z združevanjem avtobusnih prevozov je občina Grosuplje začela 

že v šolskem letu 2012/2013. Združevanje avtobusnih prevozov je 

uvedeno na sedmih linijah.

Pobudnik – župan – glavni cilj je bil omogočiti JPP hkrati 

osnovnošolcem in ostalim občanom, ki nimajo možnosti osebnega 

prevoza, tudi dijaki in študentje.



ZDRUŽEVANJE LINIJ REDNEGA IN 

ŠOLSKEGA AVTOBUSNEGA PREVOZA 
V GROSUPLJEM
OPIS PRIMERA

Rezultati združitve prevozov 

so zelo pozitivni, saj je to 

omogočilo vzpostavitev več 

dodatnih terminov prevozov 

na posamezni liniji, prilagojenih 

tako potrebam šolarjev kot 

tudi potrebam dijakov, 

študentov in drugih uporabnikov javnih prevozov.



ZDRUŽEVANJE LINIJ REDNEGA IN 

ŠOLSKEGA AVTOBUSNEGA PREVOZA 
V GROSUPLJEM
DEJAVNIKI USPEHA

Integracija šolskih in rednih linijskih prevozov se lahko izvede na dva 

načina:

1. Šolarji se vozijo s posebnim linijskim prevozom, Ministrstvo za 

infrastrukturo (Direktorat za promet) pa izda dovoljenje, da se lahko 

s to linijo vozijo tudi drugi potniki. V tem primeru velja 54. zakonski 

člen (ZPCP-2). Slabost te rešitve je, da ti prevozi nimajo statusa rednih 

linij, zato niso v voznorednih iskalnikih, poleg tega pa lahko tudi brez 

obvestila odpadejo ali se spremeni vozni red, če imajo v šoli kake 

posebne dejavnosti.



ZDRUŽEVANJE LINIJ REDNEGA IN 

ŠOLSKEGA AVTOBUSNEGA PREVOZA 
V GROSUPLJEM
DEJAVNIKI USPEHA

2. Prevoznik po dogovoru z občino in Ministrstvom za 

infrastrukturo registrira šolske prevoze kot redno linijo. 

V tem primeru je linija vnešena v voznoredne iskalnike, prevoznik pa jo 

mora izvajati vsak šolski dan po objavljenem voznem redu. Slaba plat 

takšne rešitve je, da šolam onemogoča spreminjanje šolskih prevozov 

(npr. na športni dan).Ta praksa je na primer uveljavljena v nekaterih 

občinah Ljubljanske urbane regije, v sodelovanju z Ljubljanskim 

potniškim prometom (Grosuplje, Škofljica, Polhov Gradec, Ivančna 

gorica, Vrhnika…) in v občini Koper.



ZDRUŽEVANJE LINIJ REDNEGA IN 

ŠOLSKEGA AVTOBUSNEGA PREVOZA 
V GROSUPLJEM
PRIPOROČILA

Priporočila občini, ki bi želela uvesti združitev avtobusnih 

prevozov: 

> najprej morajo pridobiti oziroma identificirati vse potrebe 

javnega prevoza,

> občine naj k sodelovanju povabijo vse skupine uporabnikov 

javnega prevoza in z njimi vzpostavijo konstruktiven dialog,

> po vzpostavitvi združitve avtobusnih prevozov naj vzpostavijo 

kontrolo izvedbe.





BREZPLAČNI PREVOZI ZA STAREJŠE –
ZAVOD SOPOTNIKI
OPIS PRIMERA

- Oddaljenost krajev od mestnih središč, demografska 

ogroženost, neučinkovit in pomanjkljiv javni potniški promet 

so bili še dodatni razlogi za ustanovitev zavoda – mladi iz 

Obalno-kraške regije.

- Prostovoljci brezplačno prevažajo starejše po občinah 

Hrpelje-Kozina, Divača in Sežana, 1 avtomobil, vse dni 

razen nedelje. 



BREZPLAČNI PREVOZI ZA STAREJŠE –
ZAVOD SOPOTNIKI
OPIS PRIMERA

V letu 2016 imajo 110 rednih uporabnikov, sodeluje 

23 prostovoljcev. V letu 2015 so opravili 1780 

prostovoljskih ur, 5000 km na mesec, 3–5 voženj na 

dan. Skoraj tretjina uporabnikov je stalnih, vozijo pa 

jih do trgovine in nazaj, k zdravniku ali k frizerju.

- močna povezanost med prostovoljci in uporabniki

- aktivira mlade, promovira prostovoljstvo

- spodbuja medgeneracijsko povezovanje v lokalni skupnosti.

Podoben primer je PROSTOFER.



BREZPLAČNI PREVOZI ZA STAREJŠE –
ZAVOD SOPOTNIKI
DEJAVNIKI USPEHA

Ključno je poudarjanje prostovoljstva, solidarnosti in 

medgeneracijskih odnosov.

Dobro sodelovanje z institucijami: občine, CSD, društva...



BREZPLAČNI PREVOZI ZA STAREJŠE –
ZAVOD SOPOTNIKI
SPOZNANJA IN PRIPOROČILA

Potrebno je več povezovanja z občinami, ki lahko zagotovijo 

sistemsko financiranje. Navsezadnje storitev rešuje problem 

mobilnosti za ranljive občane, za kar bi sicer morale 

poskrbeti javne službe.

Storitev prinaša obojestranske koristi, tako prostovoljcem kot 

uporabnikom.





SOPOTNIŠTVO - PREVOZ.ORG
OPIS

Spletno mesto Prevoz.org so leta 2005 ustanovili študenti 

Univerze v Ljubljani. Leta 2014 je imelo več kot 30.000 

registriranih uporabnikov. Na mesec ima spletno mesto 

več kot 250.000 unikatnih obiskov. Prevoz.org vsak mesec 

beleži okoli 55 tisoč ponudb, od teh je deset tisoč 

mednarodnih prevozov. Vsako leto se je število ponudb 

povečalo za 30 %. V povprečju so uporabniki stari 29 let, 

na velik delež študentov pa kaže večji interes ob koncu in 

začetku tedna. 



SOPOTNIŠTVO – PREVOZ.ORG
SPOZNANJA IN PRIPOROČILA

Podeželske občine lahko storitev promovirajo med 

manj mobilnimi prebivalci ali pomagajo starejšim, ki ne 

uporabljajo moderne tehnologije, da se lažje 

dogovorijo za prevoz. Na lokalni ravni lahko se lahko 

vzpostavi portal za dnevne migrante. Občine lahko 

sopotništvo podprejo tako, da zagotovijo, uredijo ali 

organizirajo park & ride površine.



HITROSTNI OTOK 





NAČELA ZA UREJANJE INFRASTRUKTURE ZA 

PEŠCE IN KOLESARJE  
OPIS PRIMERA

Posebej problematični so deli naselij ob regionalnih cestah, 

kjer je promet gostejši in so hitrosti večje, zato je tam toliko 

bolj pomembno zagotoviti primerno infrastrukturo za pešce 

in kolesarje. 

Pešačenje in kolesarjenje ogromno prispevata k 

učinkovitemu, trajnostnemu in bolj zdravemu prometnemu 

sistemu, k večji varnosti in višji kakovosti bivanja v naselju.



NAČELA ZA UREJANJE INFRASTRUKTURE ZA 

PEŠCE IN KOLESARJE
DEJAVNIKI USPEHA

Pet zahtev (Priročnik za vključujoče načrtovanje in promocijo 

kolesarstva):

1. Povezanost

2. Neposrednost

3. Varnost: - izogibajte se prometnim konfliktom v križiščih;

- ločevanje kolesarjev od motornega prometa 

(50 oz. 30 km/h) 

- omejitev hitrosti na zelo konfliktnih mestih.

4. Udobje

5. Privlačnost 





NAČELA ZA UREJANJE INFRASTRUKTURE ZA 

PEŠCE IN KOLESARJE
SPOZNANJA IN PRIPOROČILA

Površine za pešce in kolesarje načrtujmo po sodobnih načrtovalskih 

smernicah, zato ni vseeno, kdo prevzame projektiranje. 

Ne smemo se ustrašiti odvzema prednosti avtomobilu. 

V naselju je potrebno zagotoviti dovolj veliko število varnih prehodov za 

pešce.

Kadar gre za državno cesto, je potrebno tesno sodelovanje z Direkcijo 

RS za infrastrukturo. Če država ne zagotovi finančnih sredstev, naj 

infrastrukturo financira občina, saj koristi takšnega ukrepa odtehtajo 

finančen vložek.
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