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10.00 – 10.15
Projekt Inter-Connect: predstavitev projekta in rezultatov analize stanja

intermodalnosti v Ljubljanskiurbani regiji (RRALUR)

10.15 – 10.30
Projekt MUSE: prestavitev projekta in pilotne postavitve varovane e-kolesarnice s

solarnimipaneli v Ljubljanskiurbani regiji (RRALUR)

10.30 – 11.45
Projekt SubNodes: predstavitev projekta, pilotnega prikazovalnika voznih redov

in drugih intermodalnih informacij zapotnikev Ljubljanskiurbani regiji (PIL)

10.45 – 11.00
Projekt In2Stempo: vzpostavitev in testiranje IS za štetje potnikov in prostih

sedežev ter avtomatizirano validacijovozovnic na vlaku (PIL)

11.00 – 11.45
Razprava o izboru prednostnih ukrepov za spodbujanje trajnostne mobilnosti in

intermodalnosti v Ljubljanskiurbani regiji

Program 

https://interconnect.adrioninterreg.eu/
https://www.ita-slo.eu/sl/muse
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/subnodes.html
https://projects.shift2rail.org/s2r_ip3_n.aspx?p=IN2stempo
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Trajnostna mobilnost v LUR 

Občinev LUR z aktivnim izvajanjemlokalnihCPS

Pilotniprevozna klic – občinaŠkofljica, LPP (dec.2019)



Mobilnost v Ljubljanski urbani regiji

Kapaciteta in potrebepo JPP v jutranji konici v LUR Deležipotovanjpo prometnihsredstvih: relacijaLUR-MOL



Projekt Inter-Connect

SPODBUJANJE INTERMODALNOSTI IN OŽIVITEV ŽELEZNIŠKEGA POTNIŠKEGA 
PROMETA
Program: INTERREG ADRION, zaključek projekta 01.6.2020: strateški projekt

Osrednje projektne aktivnosti: 

- analiza stanja JPP v LUR na ravni dnevnih potovanj in trajnostnega turizma;

- predlog sklopov mobilnostnih ukrepov na območju LUR;

- priprava “road-map” s prednostnimi ukrepi za razvoj JPP v regiji ADRION in

- podpis “sporazumov o podpori” med deležniki na ravni LUR.

www.ekoper.si www.arriva.si SŽ-PP www.fraport-slovenija.si
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Prometna dostopnost pilotnega območja

“Analiza stanja in predlogi ukrepov razvoja javnega prevoza in intermodalnosti na 
pilotnem koridorju Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana-Ljubljana-Koper”: PNZ, d.o.o., 2018

Časovna dostopnost v intervalih do glavnih O/D v pilotnem območju



Rezultati terenskega anketiranja – Luka Koper, potniški terminal 
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Interes potnikov za uporabo JPP na dnevnih izletih

N: 100, Luka Koper Cruise terminal passengers

Deleži tujih turistov glede na prevozno sredstvo s katerim
pripotujejo v Slovenijo, glavna sezona, SURS, 2015
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KOPER TO LJUBLJANA

Rezultati terenskega anketiranja – Luka Koper, potniški terminal (N: 100) 

N: 600



Rezultati terenskega anketiranja – letališče Jožeta Pučnika Ljubljana (N:600)

Mreža dostopnosti (cena, čas) iz pilotnega območja do 
partnerih mest in regij.

Dostop na letališče Jožeta Pučnika Ljubljana (N:600).



Predlogi ukrepov spodbujanja JPP in intermodalnosti

Predlagani sklopi ukrepov Predlagane aktivnosti 

Ukrepi za izboljšanje infrastukture &

storitev JPP

• direktne povezave med ključnimi destinacijami in

• uvedba “last-mile” JPP do interesnih območjih (npr. Postojnska
jama-SŽ-Postojna, Koper center-SŽ-Koper, LJ-Kamnik-Velika 
Planina).

Spodbujanje “info-mobilnosti” in prenos 

potniških informacij

• implementacija večjezičnih sistemov obveščanja potnikov;

• vzpostavitev mobilnostne info-točke: Koper, Letališče Brnik.

Ukrepi integracije produktov in vozovnic

• integirane vozovnice in produkti (Connect2CE LJ-Trst, Trst-LJ);

• turistični paketi s prevoznimi storitvami (Postojnska jama+SŽ);

• ponudba prenosnih M in L vozovnic s strani ponudnikov 
nastanitvenih kapacitet v regiji;

Promocijski in organizacijski ukrepi za 

razvoj JPP

• povečanje ponudbe JPP tudi ob koncih tedna;

• promocija trajnostne mobilnosti za turistične namene.



Podpis lokalnih in mednarodnih sporazumov

• RRA LUR in deležniki v regiji na tematiko
trajnostne mobilnosti

• Podpis 15. januarja 2020 ob 12.15 v mestni hiši

• Anketni listi prioritet –v mapi



Diskusija na tematiko stanja & 

prioritetnih mobilnostnih ukrepov v regiji
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Ukrepi trajnostne mobilnosti in intermodalnosti v 

Ljubljanski urbani regiji (LUR)



Stanje v LUR: JPP in intermodalnost

• Relativno dobra pokritost LUR z JPP (10 % 

preb. LUR brez dostopa do JPP)

• Delež uporabe JPP → pribl. 8 %

• Kapacitete JPP v konici→ 18.000 sedišč

• Slabša dostopnost do železniških postaj in 

postajališč (J in JV LUR)

• Manj odhodov medkrajevnih linij ob koncih

tedna

Vir: Akcijski načrt za TM v LUR, iz PNZ: osnutek študije “Regionalne proge”, 2019

Vir: MzI – podatkovna baza voznih redov, 2016 – povzeto iz Simon Koblar, 2017.



Prioritetni ukrepi v LUR: javni potniški promet

Nadgradnja obstoječih železniških prog na območju LUR (Lj-Kamnik, 
Lj-Grosuplje-Ivančna Gorica idr.) in ukinitev nivojskih križanj (npr. 
Zaloška in Povšetova na doljenjski progi)

Podaljšanje obstoječih povezav JPP in uvedba taktnega prometa

Celovita nadgradnja pomembne ŽP infrastrukture: potniški center 
Ljubljana z nadgradnjo postaje za potniški promet, Tivolski lok

Zagotavljanje prestopnih točk: širjenje P+R v regiji & uvedba 
prednostnih pasov na AC za avtobusni prevoz

Vzpostavitev “JPP na zahtevo” na slabše dostopnih območjih LUR: 
Polhograjsko hribovje, Z del Posavskega hribovja

Spodbujanje in promocija uporabe JPP



Stanje v LUR: motorni promet

- Občine v bližini AC → 70 % prebivalcev

uporabnikov avtomobila

- Pomanjkljivi ukrepi upravljanja

parkiranja

- Z uvedbo DarsGo ponekod tovorni

promet po lokalnih cestah

- Premalo iniciativ za okolju prijaznejša
dostavna vozila v občinskih središčih

Vir: Podatki o prometnih obremenitvah na državnih cestah;

DRSI, Štetje prometa med letoma 2005 in 2017

2005 2017



Prioritetni ukrepi v LUR: motorni promet

Racionalna gradnja & prenova prometne infrastructure. Uvajanje novih rešitev
prometnega načrtovanja: npr. reverzibilni pasovi, uporaba odstavnih pasov

Optimizacija uporabe avtomobilov: deljenje avtomobila, sopotništvo

Upravljanje parkiranja: uvajanje in nadgradnja parkirne politike v občinah, parkirne
cone v območjih večjih generatorjev prometa

Nadaljevanje tehničnih ukrepov zagotavljanja prometne varnosti v LUR

Omejevanje (tranzitnega) tovornega prometa na lokalnih cestah v LUR

Pilotno dinamično cestninjenje AC za tovorni promet ob prometnih konicah

Uvedba optimizacije dostav, konsolidacijskega centra in uvedba “last mile” dostave
z dostavnimi vozili na alternativni pogon



Stanje v LUR: hoja in kolesarjenje

- Kolesarjenje za namene mobilnosti

predstavlja še neizkoriščen potencial

- Na regionalni ravni cca 3 % 

- Potrebno izboljšanje dostopnosti do  

prestopnih točk

- Potencial e-kolesarjenja

Vir: CPS LUR, 2018



Prioritetni ukrepi v LUR: kolesarjenje in hoja

Izgradnja kolesarskih povezav iz DRR: prednostna naložba 4.4: 

Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti

Krepitev sodelovanja občin in države pri razvoju kol. infrastrukture v 

LUR (npr. regionalno delovno telo za usklajeno pripravo medobčinskih

projektov)

Razvoj sodobne dopolnilne kolesarske infrastrukture – varovane

kolesarnice, električne polnilnice in ostala servisna infrastruktura na

glavnih O/D

Nadaljevanje razvoja multimodalnosti (npr. kolo kot del MaaS, SŽ-PP) 

Izboljšanje dostopnosti do prestopnih točk z varnimi in udobnimi potmi

za hojo



Prioritetni ukrepi v LUR: celostno prometno načrtovanje

Priprava in sprejem regionalnega prostorskega plana LUR

Izdelava mobilnostnih načrtov za večje generatorje prometa v 
LUR (večji zaposlitveni centri, šole, fakultete, UKC LJ idr.)

Kontinuirano spremljanje potovalnih navad in izvajanje analiz
potreb različnih uporabnikov

Zagotovitev sredstev za izvajanje ukrepov

Promocijske in ozaveščevalne akcije za trajnostno mobilnost
in spreminjanje potovalnih navad na ravni regije in občin



Hvala za vašo udeležbo

& sodelovanje.
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