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Ta dokument je pripravila projektna skupina naročnika, temelji pa na analizi podatkov
Statističnega urada Republike Slovenije (SURS), ki jo je izvedla Ninamedia.
Vsak partner v projektu CARE4CLIMATE je odgovoren za strokovnost vsebin ter sporočila
v dokumentih in stališčih, ki jih pripravi oziroma izrazi v okviru tega projekta.
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Analiza izbranih podatkov raziskave Dnevna
mobilnost potnikov
Iz raziskave Dnevna mobilnost potnikov smo analizirali podatke o izbiri prevoznih sredstev na
zelo kratke (do 1 km) in kratke razdalje (do 5 km). Na ravni države je 19 % poti, krajših od
enega kilometra, opravljenih z avtomobilom in 60 % poti na razdalji do pet kilometrov. Na
podeželju avtomobil uporabljajo več, kar pomeni, da je delež aktivne mobilnosti na podeželju
manjši. Omenjene razdalje se zlahka opravijo aktivno, zato je treba z ukrepi presegati ovire,
zaradi katerih prebivalci vseeno uporabljajo avtomobil.

Analysis of selected data of research Daily
passenger mobility
From the Daily Passenger Mobility research, we analyzed data on the choice of means of
transport over very short distances (up to 1 km) and short distances (up to 5 km). At the state
level, 19% of routes shorter than one kilometer and 60% of routes are up to five kilometers
are made by car. In rural areas, the car is used more, which means that the share of active
mobility in rural areas is smaller. These distances are easily done actively, so it is necessary
to take measures to address the obstacles that cause residents to still use the car.
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1 Uvod
Dokument je del projekta LIFE CARE4CLIMATE, katerega glavni namen je spodbujanje
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 s pogledom v leto 2030 – spodbujanje
trajnostne mobilnosti, učinkovite rabe energije, obnovljivih virov energije in blaženje
podnebnih sprememb z namenom prehoda v nizkoogljično družbo (LIFE17 IPC/SI/000007
LIFE CARE4CLIMATE).
Projekt je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije (MOP) v sodelovanju
s 14 partnerji: Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije (MZI); Inštitut Jožef Stefan,
Center za energetsko učinkovitost; Gradbeni inštitut ZRMK, d. o. o.; Gozdarski inštitut
Slovenije; Eko sklad, slovenski okoljski javni sklad; Umanotera, Slovenska fundacija za
trajnostni razvoj; Focus, društvo za sonaraven razvoj; ZRC SAZU; Univerza Maribor, Fakulteta
za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo; ZUM urbanizem, planiranje,
projektiranje, d. o. o.; Urbanistični inštitut RS; ZAG – Zavod za gradbeništvo Slovenije;
Digitalna agencija, agencija za spletno oglaševanje; IPOP – Inštitut za politiko prostora.
Akcija A2: Izhodišča za razvoj kampanj za ozaveščanje in spodbujanje aktivne
mobilnosti
Cilj operativnega programa za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov je, da se ti zmanjšajo
za 9 % do leta 2020 v primerjavi z letom 2008. Izpusti toplogrednih plinov iz prometnega
sektorja še vedno naraščajo, kar je mogoče pripisati pretežni rabi osebnih avtomobilov ter
odsotnosti sočasnega razvoja alternativnih prevoznih sredstev. Glede na dozdajšnje
raziskave je v urbanih območjih velik delež potovanj z avtomobilom na zelo kratke razdalje, ki
bi se lahko opravila peš ali s kolesom. V Ljubljani 14 % prebivalcev uporablja avtomobil na
razdalji od 0 do 1 km in 40 % prebivalcev na razdalji od 0 do 5 km. Podatki so še bolj skrb
vzbujajoči na ravni ljubljanske urbane regije in manjših občin, ki jo sestavljajo, kjer so
prebivalci zaradi odsotnosti ustrezne infrastrukture in storitev še bolj odvisni od vsakdanjih
prevozov z osebnim avtomobilom. Navedene značilnosti lahko preprosto prenesemo na raven
Slovenije in katere koli občine.
Aktivna mobilnost, ki zajema hojo in kolesarjenje oziroma rolkanje ter vožnjo s skirojem, je
rešitev za rabo avtomobila na kratke razdalje do 5 km. S spodbujanjem in povečevanjem
deleža aktivne mobilnosti se uspešno dosega manjšanje izpustov toplogrednih plinov ter
sočasno vpliva na zdravje posameznikov in trajnostni razvoj urbanih območij.
Za spreminjanje potovalnih navad in povečevanje deleža poti aktivne mobilnosti so ključne
ozaveščevalne kampanje skupaj z drugimi ukrepi (npr. infrastrukturnimi). Potovalne navade z
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osnovno izbiro avtomobila ne glede na razdaljo so posledica preteklega razvoja
(prostorskega, socialnega idr.), ki je avtomobilski promet postavljal na prvo mesto. S
ponavljanjem vsakdanjih poti z izbiro avtomobila posamezniki ne razmišljajo o drugih
možnostih ne glede na čas, denar ali energijo, ki jo porabijo. Spremembe potovalnih navad
so večplasten proces, kar morajo kampanje tudi upoštevati. Za ustvarjanje in izvedbo
učinkovitih kampanj, s katerimi bomo obravnavali težavo čezmerne rabe avtomobila na kratke
razdalje, je treba temeljito raziskati in ugotoviti zdajšnje stanje. Izhodišča za razvoj kampanj
za ozaveščanje o aktivni mobilnosti in njeno spodbujanje so vzpostavljena na podlagi:


analize raziskave potovalnih navad, ki jo je opravil Statistični urad Republike
Slovenije,



analize odnosa, motivov, vrednot in navad za mobilnostne navade v Sloveniji,



ovrednotenja preteklih kampanj, izvedenih v Sloveniji,



pregleda mednarodnih, državnih in lokalnih strateških dokumentov s področja aktivne
mobilnosti,



pregleda tujih dobrih praks na področju kampanj za aktivno mobilnost,



izvajanja evropskega tedna mobilnosti



vključevanja deležnikov.

A 2.2. Analiza raziskave Dnevna mobilnost potnikov z vidika aktivne mobilnosti
Statistični urad Republike Slovenije je v letu 2017 opravil raziskavo Dnevna mobilnost
potnikov, katere namen je prikaz dnevne mobilnosti prebivalcev Slovenije, starih od 15 do
vključno 84 let. Gre za prikaz podatkov o dnevnih potovalnih navadah teh oseb, tj. o njihovih
poteh v posameznem dnevu: koliko poti opravijo, dolžina vsake poti, kako jih opravijo (peš oz.
s katerim prevoznim sredstvom), koliko časa porabijo za vsako in s kakšnim namenom
odhajajo na posamezno pot (npr. pot na delo ali v šolo, prosti čas, nakupovanje). Za namen
priprave kampanj za spodbujanje aktivne mobilnosti v okviru projekta LIFE IP
CARE4CLIMATE so bili izbrani in analizirani podatki o deležu potovanj na zelo kratke (do 1
km) in kratke razdalje (do 5 km).

1.1 Metodologija
Podrobne informacije o raziskavi (opis, metodologija itn.):
https://www.stat.si/StatWeb/File/DocSysFile/10066
Za pripravo analize so bili izbrani podatki iz raziskave, in sicer:



delež potovanj glede na prevozno sredstvo za zelo kratke razdalje (do 1 km),
delež potovanj glede na prevozno sredstvo kratke razdalje (do 5 km).

Pregled je pripravljen na ravni države (Slovenija), ruralnega območja, urbanega območja. V
zvezi z razdelitvijo na urbano/ruralno območje je SURS pojasnil, da tega podatka v omenjeni
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raziskavi nimajo, saj so spremljali poti le po posameznih občinah in ne po tipu naselja. Zato je
SURS predlagal, da pri tem za urbani tip naselja izberemo geolokacijo MOL, saj so vse poti v
MOL urbane poti. Za približek ruralnih poti pa izberemo osrednjeslovensko regijo, kjer so tako
urbane kot ruralne poti. Pomembno dejstvo pri izbiri obeh lokacij (MOL, osrednjeslovenska
regija) je tudi številčnost poti oziroma končni numerus, ki zagotavlja, da so podatki dovolj
natančni in statistično zanesljivi.

2 Izbor podatkov raziskave Dnevna mobilnost
potnikov
2.1 Delež potovanj glede na prevozno sredstvo na
območju Slovenije

od 0,1 do 0,9 km  n = 556.516
od 1 km do 4,9 km  n = 1.529.518
Podatki v %
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2.2. Delež potovanj glede na prevozno sredstvo na
območju osrednjeslovenske regije

od 0,1 do 0,9 km
od 1 km do 4,9 km

n = 163.312
n = 440.195

2.2 Delež potovanj glede na prevozno sredstvo na
območju Mestne občine Ljubljana

od 0,1 do 0,9 km n = 110.519
1 km do 4,9 km n = 287.681

od
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2.3 Primerjava deležev zelo kratkih potovanj (do 1 km)
glede na prevozno sredstvo

Pri zelo kratkih potovanjih (manj kot 1 km) je opazna razlika v deležih potovanj, ki jih
posamezniki opravijo peš, in sicer delež takšnih, ki poti do 1 km opravijo peš, znaša v MOL
82,3 %, medtem ko je delež takšnih na območju osrednjeslovenske regije nekoliko nižji (77,2
%), na območju celotne države pa še nižji (72,7 %). Obratno sorazmeren temu je delež
takšnih, ki kratke poti opravijo z osebnim avtom (kot vozniki in sovozniki): na ravni Slovenije
je delež takih 19,0 %, na ravni osrednjeslovenske regije je takih 15,0 %, na ravni MOL pa 7,2
%.

2.4 Primerjava deležev kratkih potovanj (do 5 km) glede na
prevozno sredstvo
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Pri kratkih poteh (od 1 do 5 km) je najbolj opazna razlika pri uporabi koles; delež takih, ki poti
od 1 do 5 km opravijo s kolesom, je največji na območju MOL (15,7 %), na območju
osrednjeslovenske regije znaša delež kolesarjev 11,3 %, na območju celotne Slovenije pa le
7,5 %. Po drugi strani pa je delež tistih, ki uporabljajo avtomobil (za kratke razdalje, od 1 do 5
km) kot voznik, največji na ravni države (50,2 %), na območju osrednjeslovenske regije znaša
ta delež 45,6 %, na ravni MOL pa je delež voznikov avtomobilov 38,2-%.
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3 Skupna primerjava

4 Sklep
Če sklepamo iz podatkov SURS oziroma raziskave Dnevna mobilnost potnikov, je manevrski
prostor za povečanje deleža aktivnih potovanj razmeroma velik. Na ravni države je 19 % poti,
ki so krajše od enega kilometra, opravljenih z avtomobilom. Ta potovanja se, glede na dolžino,
zlahka opravijo aktivno, tudi če upoštevamo, da je del populacije teže pokreten oziroma gre
za potovanja, ki so povezana s prevozom tovora. Še večji manevrski prostor je pri potovanjih
dolžine do 5 km. Več kot 60 % teh potovanj se opravi z avtomobilom. Še posebej se kažejo
neizkoriščene možnosti v kolesarjenju, saj se le 7,5 % teh potovanj opravi s kolesom.
Hkrati raziskava jasno kaže, da se na podeželju avtomobil uporablja več kot v mestnem okolju,
kar pomeni, da je delež aktivne mobilnosti na podeželju manjši.
Iz podatkov lahko izluščimo poudarek, da je smotrno spodbujanje uporabe kolesa za kratke
poti, še posebej na podeželju, kar pa ni samoumevno, saj vemo, da je pogosta težava, da na
podeželju ni varne infrastrukture za kolesarjenje. To je ovira, ki pa je s spodbujanjem aktivne
mobilnosti na ravni posameznika ne moremo presegati.

