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TRAJNOSTNA MOBILNOST V PRAKSI
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Ljubljana, 12.10.2016ebne spremembe financira Ministrstvo za okolje in prostor.







ZAKAJ TRAJNOSTNA MOBILNOST?
JAVNI POTNIŠKI PROMET
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Poraba energije pri transportu

Poraba energije doma
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* BTU (British Termal Unit) - britanska 

toplotna enota; enota za količino 

toplotne energije, 1BTU=1.055 J

Končna poraba 
energije v Sloveniji 
(2000):

- 28 % promet

- 24 % gospodinjstva

- 31 % industrija

- 13 % ostalo

Končna poraba 
energije v Sloveniji 
(2008):

- 39 % promet

- 20 % gospodinjstva

- 28 % industrija

- 9 % ostalo

Viri: Jonathan Rose Companies, SURS

ZAKAJ TRAJNOSTNA MOBILNOST?
PORABA ENERGIJE 



ZAKAJ TRAJNOSTNA MOBILNOST?
STROŠKI GOSPODINJSTEV



40-55% >55%25-40%<25%

Delež voženj z uporabo javnega prevoza, 

kolesarjenja in hoje

Stroški prometa kot % 

dohodka

Vir: Mobility in cities. Brussels, International Association of Public Transport, 2005

ZAKAJ TRAJNOSTNA MOBILNOST?
STROŠKI OBČIN 



ZAKAJ TRAJNOSTNA MOBILNOST?
SUBURBANIZACIJA





KAJ JE TRAJNOSTNA MOBILNOST?
PROBLEM

► raba prostora (človekove dejavnosti) in 
mobilnost ljudi in blaga (prometni tokovi) sta 
soodvisna

► problem “kokoši ali jajca”

►dejavnosti so na začetku in na koncu prometnih 
tokov, so razlog za promet

►hkrati pa prometni tokovi sploh omogočajo 
dejavnosti



KAJ JE TRAJNOSTNA MOBILNOST?
PROBLEM

► ker so dejavnosti izvori in cilji prometnih tokov, 
so tokovi najbolj gosti prav tam, kjer se zgosti 
največ dejavnosti - v mestih

► mesta so koncentrati človekovih dejavnosti

► različne dejavnosti morajo biti blizu

► mesta zasedajo 2-3% vse uporabne površine, a v 
njih prebiva prek 50% vsega prebivalstva.

► zato v mestih prihaja do vrste konfliktov med 
dejavnostmi in prometnimi tokovi



KAJ JE TRAJNOSTNA MOBILNOST?
PROBLEM

► prostorski konflikt

►prometni tokovi porabijo največ prostora prav 
tam, kjer je najbolj potreben še za druge 
dejavnosti

► okoljski konflikt

►negativni učinki prometnih tokov najbolj vplivanjo 
na zdravje in kakovost življenja

► gospodarski konflikt

►prometni tokovi porabljajo prostor prav tam, kjer 
je najdražji.



KAJ JE TRAJNOSTNA MOBILNOST?
ILUSTRACIJA - PARKIRANJE

► prostor za parkirišča je cenejši izven mest

► razpršena gradnja = suburbanizacija = „urban 
sprawl“

► večje razdalje - neprijaznost prostora za 
pešačenje, kolesarjenje

► siromaši lokalno gospodarstvo in družbeno 
povezanost





29. 11. 201215

Urejanje parkiranja in 

upravljanje s parkirišči 

v občinah Hotel 

Mons



KAJ JE TRAJNOSTNA MOBILNOST?
DEFINICIJA

► zadovoljiti potrebe vseh ljudi po mobilnosti 
in obenem zmanjšati promet

► zmanjšati onesnaževanje 

► zmanjšati emisije toplogrednih plinov

► zmanjšati porabo energije



KAJ JE TRAJNOSTNA MOBILNOST?
CILJI

► Podpirati prometne načine 

►ki prepeljejo čim več potnikov/blaga in pri tem 
porabijo čim manj prostora in energije

►ki imajo čim manjše negativne učinke na okolje



60 avtomobilov

1,25 potnika / avto

2 avtobusa

60 % zasedenost

30-40 ljudi / bus

75 koles

KAJ JE TRAJNOSTNA MOBILNOST?
PORABA PROSTORA



.avtomobili in motorna kolesa zaradi onesnaževanja zraka najbolj ogrožajo zdravje ljudi v mestu.

Primerjava izpustov glede na prevozno sredstvo  
(emisije na osebo na km + razvrstitev glede na strupenost)

Vir: www.eltis.org

CO2 emisije na potnika na kilometer

KAJ JE TRAJNOSTNA MOBILNOST?
EMISIJE



Če upoštevamo zmogljivost, porabo prostora, 
energije in negativne učinke na okolje, se najbolje 
odrežejo:

►Pešačenje

►Kolesarjenje

►Javni promet (metro, tramvaj, vlak, bus)

Pešačenje in kolesarjenje podpirata tudi razvoj 
lokalnega gospodarstva, kot so male trgovine, ki 
izboljšujejo tudi družabno življenje v mestih

KAJ JE TRAJNOSTNA MOBILNOST?
PROMETNI NAČINI
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