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Ljubljana Városrégió Fenntartható Városi Mobilitási Tervét 2018. 
október 24-én, a Ljubljana Városrégió Tanácsának 10. ülésén 
egybehangzóan elfogadták. A Tanácsot a Ljubljana Városrégiójában 
található 26 település polgármesterei alkotják:
 Borovnica  
 Brezovica  
 Dobrepolje 
 Dobrova - Polhov Gradec        
 Dol pri Ljubljana
 Domžale  
 Grosuplje  
 Horjul 
 Ig 

Ivančna Gorica 
Kamnik
Komenda
Litija 
Ljubljana városa 
Logatec
Log - Dragomer
Lukovica 
Medvode

Mengeš 
Moravče 
Škofljica 
Šmartno pri Litiji 
Trzin
Velike Lašče 
Vodice 
Vrhnika



LVR SUMP  I  5

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS
KÖZÖS JÖVŐ FELÉ VEZET MINKET

Ljubljanában és Ljubljana Városrégiójában több mint egy évtizede elkötelezetten hiszünk városunk 
és régiónk fenntartható fejlődésében, vagyis hiszünk abban, hogy a városok és régiók fejlődésének a 
környezet és az ott élők iránti tiszteleten kell alapulnia. Ez az egyetlen út a jövő felé, amelyben a jövő 
generációi teljes és boldog életet élhetnek majd.

Ebben rendkívül fontos szerepet játszik a Ljubljana Városrégióhoz tartozó települések részvétele, és 
boldog vagyok, hogy a terület minden polgármestere tudatában van a környezet és az emberek számára 
is kedvező fejlődés fontosságának.

A mobilitás szabályozása az egyik legnagyobb kihívás, amellyel szembe kell néznünk. Már 2007-ben 
felismertük, hogy egyik kiemelt feladatunk a fenntartható mobilitás fejlesztése, és együttes erővel 
megkezdtük a régió tömegközlekedésének szabályozására szolgáló szakértői alapok előkészítését.

Tevékenységeink a megfizethető, gyors, hatékony, biztonságos, tiszta és gazdaságilag fenntartható 
közlekedés biztosítására összpontosítanak, ami elengedhetetlen egyrészt a térségben rejlő lehetőségek 
fejlesztéséhez, másrészt kényelmes életet biztosít és összekovácsolja az embereket.

Közös célunk az integrált mobilitás biztosítása egy jól működő közösségi közlekedési rendszerrel, 
valamint magas színvonalú és biztonságos infrastruktúra kialakítása a gyalogosok és a kerékpárosok 
számára.

Ezért létrehoztuk a Ljubljana Városrégió Fenntartható Városi Mobilitási Terve nevű innovatív stratégiai 
dokumentumot, amelyet a Ljubljana Városrégiójában található 26 település képviselői készítettek.  
Ez bizonyítja, hogy mindannyian elismerjük a dokumentum kiemelt jelentőségét mind a jelenlegi,  
mind a jövőbeli generációk számára.

A Ljubljana Városrégiójának Fenntartható Városi Mobilitási Terve konkrét intézkedéseket tartalmaz a 
fenntartható mobilitás szabályozására, valamint olyan innovatív megközelítést mutat be, amely regionális 
szinten kezeli a közlekedés kihívásait. Emellett a regionális területrendezés és a fejlesztési projektek 
megvalósításához szükséges erőforrások megtalálásának egyik kulcsfontosságú szakmai alapjául szolgál.

Büszke vagyok rá, hogy szakmai szolgáltatóinkkal karöltve a Ljubljana Városrégiójában található mind 
a 26 település polgármestere megmutatta, hogy együttműködve, csapatmunkával, profizmussal és a 
lakosokra való odafigyeléssel régiónkat olyan jövő felé terelhetjük, amelyben mind jelen, mind a jövő 
generációi számára garantálni tudjuk a kényelmes és minőségi életkörülményeket.

Zoran Janković, A Ljubljana Városrégió Tanácsának elnöke és Ljubljana polgármestere 
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A TÉRSÉGRŐL

A FEJLŐDÉS ZÖLD  
HAJTÓEREJE ÉS A TUDÁS 
NAGYVÁROSI BIORÉGIÓJA

A Ljubljana Városrégió (LVR) Közép-Szlovénia 26 
települését egyesíti, emellett e régió rendelkezik 
a legtöbb lehetőséggel tudás és kreativitás 
terén: a legfontosabb belföldi, tudományos, 
kutatási, oktatási és kulturális intézmények 
itt összpontosulnak. Emellett számos olyan 
cég székhelye, amely jelentős számú embert 
foglalkoztat, és Szlovénia bruttó hazai termékének 
(GDP) egyharmadát adja.

Annak ellenére, hogy Ljubljana, Szlovénia fővárosa 
elsősorban városi jellegű, a régió könnyen 
megközelíthető természeti adottságokkal, 
változatos vadvilággal és sokszínű tájképpel 
rendelkezik. A kiváló természeti adottságok 
közelsége, valamint az épített és természetes 
környezet összefonódása Ljubljanát igazi 
különlegességgé teszi az európai nagyvárosi régiók 
körében. Két nagy európai folyosó, a Balti-Adriai 
korridor és a Mediterrán korridor találkozásánál 
fekszik. A régió nemzetközi színtérbe történő 
integrációjához fontos a Ljubljana Jože Pučnik 
nemzetközi repülőtérrel való kapcsolata, mivel 
az a LVR közvetlen közelében található, mintegy 
25 kilométerre a városközponttól, ahogy a Koper 
kikötő is, amely körülbelül 100 kilométerre fekszik.

A LVR Szlovénia legfontosabb ingázási célpontja. 
Vonzereje, rendezettsége és a lehetőségek, 
amelyeket a régió közel 550 000 ezer lakosának 
kínál, majdnem 28 000 más régióból származó 
diákja, valamint sok más látogatója is jelentősebb 
kihívást jelent a mobilitás területén, ami a 
fejlesztések egyik legfontosabb pillére.  
A régión belül napi szintű ingázás zajlik: több  
mint 142 500 dolgozó ingázik munkába nap mint 
nap lakóhelyéről.

Fejlesztési programjában a LVR elkötelezett 
a gazdaság fejlesztése és a környezeti terhek 
csökkentése mellett, amit a közlekedési 
infrastruktúra fenntartható mobilitás irányába való 
terelésével kíván elérni, hogy ezzel megvalósítsa 
a hatékonyan összekapcsolt térséggé válásra, a 
terek és az erőforrások észszerű kihasználására, 
a tudás, a kreativitás és az innováció 
fejlesztésére irányuló céljait, valamint, hogy ezek 
következményeként versenyképes nagyvárosi 
régióvá váljon számos munkahellyel, magas 
hozzáadott értékkel és minőségi életszínvonallal.

550 000
lakos

28 000
diák más  
régiókból

142 500
ingázó

Több mint 142 500 
dolgozó ingázik 
munkába nap mint nap 
lakóhelyéről  
a LVR területére.
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A Ljubljana Városrégió egyes településein lakók száma 
(forrás: SORS, 2018)

A régióban lakók száma évenkénti elosztásban (forrás: SORS, 2018)
* 2008 után a népesség meghatározása magában foglalja a diákokat, középiskolai tanulókat, külföldieket és egyéb állandó vagy ideiglenes tartózkodási hellyel rendelkező 

személyeket, ezért 2009-ben jelentős növekedés történt a régió lakóinak számában.
** 2015. május 1-től Litija statisztikailag már nem tartozik Közép-Szlovéniához, ezért abban az évben csökkenés történt a régió lakóinak számában.

LJUBLJANA VÁROSRÉGIÓ

Logatec
13 919

Vrhnika
16 998

Borovnica
4 408

Brezovica
12 126

Ig
7 339

Velike Lašče
4 319

Dobrepolje
3 891

Šmartno pri Litĳi
5 546

Ivančna Gorica
16 456

Grosuplje
20 520

Škofljica
10 997

Litĳa
15 332

Dol pri Ljubljani
5 982

Moravče
5 332

Domžale
35 659

Lukovica
5 777

Kamnik
29 458Mengeš

7 877

Trzin
3 892

Komenda
6 110

Log - Dragomer
3 656

Vodice
4 860

Medvode
16 346

Horjul
2 990

Ljubljana
288 250

Dobrova - Polhov Gradec
7 661

Szlovénia

KÖZÉP-SZLOVÉNIA RÉGIÓ
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„Ha a városokat autók és forgalom számára 
tervezed, autókat és forgalmat kapsz. 
Ha emberek és terek számára tervezed, 
embereket és tereket kapsz.”

Fred Kent, várostervező, a „Közösségi terek projekt” 
(Project for Public Spaces) non-profit szervezet alapítója és elnöke

Kép: Fotolia
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1 FENNTARTHATÓ MOBILITÁS: 
FENNTARTHATÓ MOBILITÁSTERVEZÉS 
EGY INNOVATÍV ÉS FEJLETT TÉRSÉGÉRT

A városok és a városközpontok, a települések,  
a régió és az ország fejlődésében kulcsfontosságú 
szerepet játszanak a közlekedési kapcsolatok, 
illetve az emberek és az áruk mobilitása; 
mindazonáltal csak a fenntartható mobilitás 
segíti elő a gazdasági fejlődést, a társadalmi 
igazságosságot és a környezet minőségének 
javulását. A fenntartható mobilitási terv célja 
egy fenntartható mobilitási rendszer létrehozása 
a munkahelyek és szolgáltatások elérhetővé 
tételével, a biztonság javításával, a légszennyezés, 
az energiafogyasztás és az üvegházhatást 
okozó gázok kibocsátásának csökkentésével, a 
tömegközlekedés hatékonyságának növelésével, 
a mobilitási költségek csökkentésével, az 
áruszállítás optimalizálásával, valamint a régió 
lakosainak és látogatóinak egészségéhez való 
pozitív hozzájárulással. A múltban Szlovénia 
fejlesztési erőforrásainak jelentős részét a 
személygépkocsik használatán alapuló mobilitás 
fejlesztésére fordította, ugyanakkor figyelmen 
kívül hagyta a közösségi közlekedés (JPP),  
a vasúti szállítás, a kerékpározás és a gyaloglás 
fejlesztését, amit a település- és területfejlesztési 
mintázatok is követtek.

A mobilitás nem fenntartható formáinak gyors 
fejlődése, amely az ország gazdasági fejlődését 
követte, a társadalom számára gyors gazdasági 
fejlődést, valamint európai versenyképességet 

eredményezett; az autóforgalmon alapuló mobilitás 
azonban nem vezet hosszú távú fenntartható 
fejlődéshez. Ezért a régió jövőbeni sikere a szűkös 
erőforrások fenntartható gazdálkodásától és 
a fenntartható koncepcióktól függ, amelyek 
minőségi élet- és munkateret biztosítanak a 
későbbi generációk számára is. A fenntartható 
mobilitás fejlesztésének fogalma összetett, és csak 
a kulcsfontosságú érdekelt felek helyi, regionális 
és nemzeti szintű, valamint a forgalom nagy 
részét generáló nyilvánosság aktív részvételével 
valósítható meg. A fenntartható közlekedésre 
irányuló tervben megfogalmazott intézkedéseknek 
ezért átfogóan meg kell célozniuk minden 
közlekedési módot és formát, többek között 
a közösségi közlekedést, a személygépjármű-
forgalmat, a kerékpározást és a gyaloglást, valamint 
az áruszállítást és a parkoló forgalmat.

A régió fejlődése a fenntartható mobilitás felé tart. 
Olyan innovatív és haladó térségként működik, 
amely fejlesztéseit az emberekre összpontosítja, 
javítva a lakosság mobilitási lehetőségeit és 
megkönnyítve a régió egyes részeihez és a 
szolgáltatásokhoz való hozzáférést, miközben 
jobban reagál a különböző felhasználói csoportok 
igényeire. A fenntartható mobilitási terv ezért 
az emberekre koncentrál, nem az autókra és a 
forgalom növelésére. A közterületek minőségének 
javítása, a környezetre, az egészségre és 

A fenntartható 
mobilitási terv ezért az 
emberekre koncentrál, 
nem az autókra és a 
forgalom növelésére.
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a biztonságra gyakorolt pozitív hatások állnak  
a fejlesztés középpontjában, különös tekintettel 
az úthasználók legsérülékenyebb csoportját 
megcélozva. Azt is meg kell jegyezni, hogy az 
elkövetkezendő években mind az személy-, mind 
az áruszállítás terén jelentős növekedés lesz 
tapasztalható. Az előrejelzések szerint 2030-ra az 
előbbi több mint 20%-kal fog növekedni, az utóbbi 
több mint 60%-kal, ami rendkívül aggasztó.

Az európai alapelveket követő fenntartható 
mobilitástervezés koncepciója az elmúlt két évben 
fontos szerepet játszott a szlovén települések 
mobilitástervezésében, mivel a LVR kilenc 
települése csatlakozott a helyi fenntartható  
városi mobilitási terv előkészítéséhez (SUMP),  
és mind a 26 település csatlakozott  
a regionális SUMP előkészítéséhez. Korábban 
az települések elsősorban az önkormányzati 
tervezési dokumentumokon és stratégiákon 
keresztül szabályozták a közlekedést, Ljubljana 
Önkormányzata (LÖ) kivételével, amely már 2012-
ben elfogadott egy olyan közlekedési politikát, 
amely nagyjából összhangban van a SUMP 
előkészítéséhez meghatározott irányelvekkel.  

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a közlekedési 
kihívások megoldásai túlmutatnak az egyes 
települések határain, ha a leghatékonyabb 
közlekedési rendszert kívánjuk létrehozni, mivel 
a kerékpárutak, a buszvonalak, a vasutak és a 
területfejlesztés nem állnak meg a helyi határoknál.

 Ezért a LVR települései a teljes fejlesztési régió 
szintjén elsők között csatlakoztak a SUMP 
közös elkészítéséhez. Ez egy olyan innovatív 
eszköz, amely tapasztalatával a jövőben is 
meghatározza a többi régió regionális SUMP 
előkészítésének alapjait és kiindulópontjait. Átfogó 
kivitelezésével és egyértelműen meghatározott 
kiemelt projektjeivel ez a dokumentum 
megkönnyíti a régió és a települések számára, 
hogy a fenntartható mobilitás területén az 
innovatív megoldásokra fordítható finanszírozási 
forrásokból valósítsák meg a projekteket, valamint 
egyértelműen meghatározza a régió fejlődésének 
irányát a kormány és a szélesebb európai közösség 
között folytatott megbeszélések során. Ugyanakkor 
jelentős mértékben hozzájárul a régió fenntartható 
átmenetéhez, amely az alacsony szén-dioxid 
kibocsátású társadalom létrehozását célozza.
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A mobilitás tervezésének átfogó 
megközelítése a gazdasági fejlődés, 
a társadalmi igazságosság és a 
környezetminőség fogalmának 
összehangolásán alapul.

Kép: Fotolia
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2 A RÉGIÓ FENNTARTHATÓ VÁROSI 
MOBILITÁSI TERVE (SUMP):
SZEREPE ÉS AZ ELKÉSZÍTÉS FOLYAMATA

A SUMP kulcsfontosságú eszköz a mobilitás 
tervezésének új megközelítésében, amelyet 
Szlovéniában eddig csak helyi szinten alkalmaztak, 
regionális szinten nem. A mobilitás tervezésének 
ezen innovatív eszköze, amely a régió stratégiai 
célkitűzéseit követi és következésképpen 
magasabb életminőséget teremt, tartalmi, 
módszertani és elkészítési szempontból is 
meghatározó. Hasznos lesz további hasonló 
stratégiák esetén más régiókban is.

A mobilitás tervezésének átfogó megközelítése a 
gazdasági fejlődés, a társadalmi igazságosság és a 
környezetminőség fogalmának összehangolásán 
alapul. E megközelítés a helyi, a regionális 
és a nemzeti szintet összekötve, valamint az 
érdekeltek különböző csoportjainak az előkészítési 
folyamatban való részvételét elősegítve túlmutat 
a regionális szintű hatáskörmegosztáson. Helyi 
szinten különösen fontos a település különböző 
szektorainak integrációja, míg regionális 
szinten ez igaz a szinergia és az elkötelezettség 
megteremtésére a különböző tervezési szintek 
közötti közös tervezés során, amely a bizalmon és 
az átláthatóságon alapul. 

A régió fenntartható városi mobilitási projektje 
a mobilitás tervezése során új megközelítéseket 
követ, alapvető jellemzői a következők: 

 ͕ Stratégiai és célzott tervezés.
 ͕ Részvételen alapuló és átlátható döntéshozatal.
 ͕ A két fő cél a hozzáférhetőség és a minőségi élet.
 ͕  Az emberekre való összpontosítás.
 ͕ Költséghatékony tervezés.

 ͕ A közlekedési igények kezelése.
 ͕ Hatékony és fokozatosan bevezetett 

fejlesztésekre való összpontosítás.
 ͕ Interdiszciplinaritás és az egészségügy,  

a területi tervezés és a környezetvédelem 
ágazatainak integrációja.

 ͕ A projekt lehetőségeinek és célkitűzéseinek 
betartására vonatkozó stratégiai értékelés. 

A SUMP célkitűzései közé tartozik a fenntartható 
mobilitási rendszer létrehozása a munkahelyek 
és szolgáltatások elérhetővé tételével, az utak 
biztonságának javításával, a légszennyezés, az 
energiafogyasztás és az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátásának csökkentésével, a közösségi 
közlekedés hatékonyságának növelésével, az utas- 
és áruszállítási költségek csökkentésével, valamint 
a környezet vonzerejének és minőségének 
növelésével. Az átfogóan szabályozott forgalom 
nem csak a közlekedési infrastruktúra jobb 
kihasználását, alacsonyabb mobilitási költségeket, 
kevesebb torlódást, hatékonyabb beruházásokat 
és nagyobb vevői elégedettséget jelent. A 
hangsúly a gyalogosok és a kerékpárosok 
iránti barátságos szemléleten, a közösségi 
közlekedés fejlesztésén és a régióban élők utazási 
szokásainak megváltoztatásán van, amelyek 
az autóhasználat csökkenése miatt nagyobb 
mértékben hozzájárulnak majd a fenntartható 
mobilitáshoz. Az infrastruktúra, különösen az 
utak kiépítése csak egyik lehetséges módja a 
közlekedési problémák megoldásának, és akkor 
kellene alkalmazni, ha nem marad más, különösen 
ennél költséghatékonyabb lehetőség. 
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HAGYOMÁNYOS MOBILITÁSTERVEZÉS FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSTERVEZÉS

Az infrastruktúra a központi kérdés
Az infrastruktúra csak egyik módja a szélesebb 
körű célok elérésének

Projekttervezés Stratégiai és célzott tervezés

Nem átlátható döntéshozatal Részvételen alapuló, átlátható döntéshozatal

A két fő cél a gördülékenység és a gyorsaság A két fő cél a hozzáférhetőség és a minőségi élet

Az autókra való összpontosítás Az emberekre való összpontosítás

Beruházásközpontú tervezés Költséghatékony tervezés

A közlekedési igények kielégítése A közlekedési igények kezelése

Nagy és drága projektekre való összpontosítás
Hatékony és fokozatosan bevezetett 
fejlesztésekre való összpontosítás

Közlekedésmérnökök felségterülete
Interdiszciplinaritás és az egészségügy, a területi 
tervezés és a környezetvédelem ágazatainak 
integrációja 

Közlekedési projektek kiválasztása stratégiai 
értékelés nélkül

A lehetőségek stratégiai értékelése a kitűzött 
célok fényében

A fenntartható mobilitási terv főbb jellemzői - Útmutató a SUMP előkészítéséhez: Fenntartható mobilitás a sikeres jövőért (2012).

A regionális SUMP előkészítése a SUMP 
előkészítésének azon iránymutatásait követi, 
amelyet az Európai Bizottság európai szinten, és 
az Infrastrukturális Minisztérium nemzeti szinten 
készített, valamint helyi szinten logikusan az 
előkészítésre vonatkozó javasolt eljárásokra épít a 
régió szükségleteit szem előtt tartva. 

A regionális szint elsősorban abban különbözik 
a helyi szinttől, hogy a stratégia kialakításának 
szempontjából fontosabb a különböző szinteken 
(állami, önkormányzati) és területeken az egyes 
érdekelt felek és a megszerveződött nyilvánosság 
képviselőinek részvétele, emellett a lakosok 
előkészítésben való részvételét is körültekintőbben 
és célzottabb módon kell megtervezni. 



LVR SUMP  I  14

A régió fenntartható városi mobilitási tervének 
elkészítése során számos különböző érdekelt  
fél és a nyilvánosság is bevonásra került.  
A helyzetelemzés keretében két workshopot 
tartottak az érdekelt felek és a települések 
képviselői számára. A LVR mind a 26 
polgármesterével interjú készült. A nagyközönség 
számára online kérdőívet készítettek az utazási 
szokásokkal, a régió mobilitási kihívásaival, 
valamint a fenntartható mobilitás fejlesztésének 
prioritásaival kapcsolatban, amelyben közel 
2000 ember vett részt. A helyzetelemzés így 
lefektette a régió jövőképének és az elérendő 
célok meghatározásának alapját, amelyet öt, 
a régió különböző közlekedéssel kapcsolatos 
helyszínén tartott workshopon és a GIS portálon 
teszteltek, ahol a térség lakói, az érintettek és a 
régió döntéshozói grafikusan is továbbíthatták a 
prioritásokra vonatkozó, a célkitűzések elérését 
elősegítő javaslataikat. Az akcióterv szerves 
részét képező elsődleges intézkedéseket az 

települések és a legfontosabb érdekelt felek 
képviselőivel folytatott workshopokon, valamint 
az intézkedéseket a jövőben végrehajtó érdekelt 
felekkel folytatott interjúkon keresztül ellenőrizték.

Szakmai szempontból a Ljubljana Városrégió 
Regionális Fejlesztési Ügynökségének (RRA 
LVR) irányítása alatt a régió Fenntartható 
Városi Mobilitási Terve összefonódott az 
alábbi projektek eredményeivel, ismereteivel, 
erőforrásaival és eljárásaival: SMART-MR (Interreg 
Europe Programme), Peripheral Access (Central 
Europe Program) és az InterConnect (ADRION 
Program), valamint a szerzőcsapat (Ljubljana 
Városi Intézete, a Szlovén Tudományos Akadémia 
Kutatóközpontja – Anton Melik Földrajzi Intézet, 
Ljubljana Forgalmi és Közlekedési Intézete, 
valamint a Területpoltikai Intézet) szakmai 
munkájával, akik a LVR mind a 26 települése által 
finanszírozott projekteken kívül dolgoztak.

A térség Fenntartható Városi Mobilitási Tervének készítési szakaszai

A LVR SUMP 
szerepe és az 

előkészítés
folyamata

LVR SUMP

Helyzet és  
fő kihívások

Jövőkép

Célok, 
célkitűzések és 
tevékenységek

Akció 
terv

Megvalósítás és a 
tapasztalatokból 

való tanulás
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A mobilitás kihívásait hosszú távon  
kell  megoldani. Ez csak közös erővel  
és a települések, valamint a kulcsfontosságú 
érdekelt felek együttműködésével  
történhet meg.

Kép: Fotolia
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3 A TÉRSÉG KÖZLEKEDÉSE 
ÉS LEGFŐBB KIHÍVÁSAI

MOBILITÁS A RÉGIÓBAN 

Az elmúlt húsz évben Szlovéniában és 
különösen a LVR területén kiemelt figyelmet 
fordítottak a fenntartható mobilitás fejlesztésére. 
Ennek bizonyítéka az elfogadott fejlesztési 
dokumentumok és stratégiák növekvő száma 
(pl. Szlovénia területfejlesztési stratégiája, 2004; 
a Szlovén Köztársaság közlekedéspolitikájáról 
szóló állásfoglalás (Intermodalitás: Ideje a 
szinergiának), 2006; a Szlovén Köztársaság 
nemzeti közlekedésfejlesztési programjáról szóló, 
a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó állásfoglalás, 
2016; A Szlovén Köztársaság közlekedésfejlesztési 
stratégiája 2030-ig, 2017), valamint olyan 
tanulmányok, amelyek a lefektetett 
kötelezettségvállalások megvalósulása felé 
történő proaktívabb elmozdulást eredményezik. 

A lefektetett kötelezettségvállalások és a különböző 
erőfeszítések ellenére a régióban a mobilitás 
elsősorban továbbra is a személygépkocsi-forgalmon 
alapul. A közösségi közlekedés gerincét képező vasúti 
hálózat korszerűsítésének lassú üteme, valamint 
az összeköttetés nélküli és a nem megfelelően 
fejlett közösségi közlekedési hálózat - különösen az 
intermodalitás szempontjából -, következményeit 
tükrözi a nem megfelelő és versenyképtelen közösségi 
közlekedési kínálat, valamint a napi szintű, rövid 
útvonalakon történő gépkocsihasználat növekedése.  
A személygépkocsik növekvő használatának 
tendenciája változatlanul folyamatosan nő.  
A LÖ és a LVR területein élők közlekedési szokásait 
vizsgáló 2013-as mélyreható tanulmány szerint az 
utazások 60%-a autóval történik a LVR területére, míg 
a LVR-ban folyó rövid távú autós utazások százalékos 
aránya különösen magas. 
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 Az út hossza kilométerben kifejezve

80%

60%

40%

20%

0%
1–20–1 2–3 3–4 4–5 5–6 6–7 8–97–8 9–10 10–11 11–12

Személygépkocsi

Közösségi közlekedés  

Kerékpár

Gyaloglás

AZ UTAZÁSOK SZÁZALÉKOS ARÁNYA A KÖZLEKEDÉS MÓDJA ÉS A MEGTETT TÁVOLSÁG ALAPJÁN – A LVR LAKOSAI

A LVR lakosainak 
közlekedése 
százalékosan kifejezve 
a közlekedés módja 
és az út hossza 
alapján 2013 (forrás: 
Felmérés a LÖ és a LVR 
területének utazási 
szokásairól, 2014)
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Azon lakosok száma, akik eltérő 
helyen élnek és dolgoznak

A község lakosainak száma

500 és 1000 lakos között

1000 és 2000

2000 és 5000

5000 fölött

10 000 alatt

10 000 és 30 000 között 

30 000 fölött

A Ljubljana fővárossal rendelkező LVR a napi 
ingázás legfontosabb célpontja Szlovéniában, 
mert a munkalehetőségek és iskolák vonzzák az 
ingázókat a régióból és a szomszédos régiókból 
(RFP, 2014–2020). A LÖ több mint 222 000 
munkahelyet kínál, amely több mint egynegyede 
az ország összes munkahelyének (SORS, 2017). 

Ebből több mint 120 000 ember (55%) napi 
szinten ingázik a LÖ területére máshonnan 
(megközelítőleg 25% a LVR egyéb településéről  
és 30% Szlovénia többi részéről). Emellett 
körülbelül 22 500 dolgozó ingázik egyéb 
településre (nem a LÖ területére).

A MUNKÁBA VALÓ INGÁZÁST MUTATÓ DIAGRAM

A munkába való ingázást mutató diagram (forrás: Tatjana Marn, IPoP, adatok a SORS-ból, 2010)
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A LÖ TERÜLETÉN DOLGOZÓK/INGÁZÓK  
SZÁZALÉKOS ARÁNYA LAKÓHELYÜK ALAPJÁN

A LVR TERÜLETÉNEK LÖ-N KÍVÜLI RÉSZÉN KEZDŐDŐ ÉS A LÖ TERÜLETÉN VÉGZŐDŐ 
UTAZÁSOK SZÁZALÉKOS ARÁNYA A KÖZLEKEDÉS MÓDJA SZERINT - 2013 

TELJES MÉRTÉKBEN A LÖ TERÜLETÉN BELÜL TÖRTÉNŐ UTAZÁSOK  
SZÁZALÉKOS ARÁNYA - 2013 

30%

45%

25% 84,3%

14,6%

0,3%

0,8%

38,2%

37,5%
11,0%

13,3%

A legutóbbi reprezentatív Felmérés a LÖ és a LVR 
területének utazási szokásairól (2014) azt mutatja, 
hogy a LÖ területére történő utazások jelentős 
része (84%) személgépkocsival történik. 

Forrás: Felmérés a LÖ és a LVR területének utazási  
szokásairól, 2014

Forrás: Felmérés a LÖ és a LVR területének utazási szokásairól, 2014

Forrás: Felmérés a LÖ és a LVR területének utazási szokásairól, 2014

Kerékpár

Személygépkocsi
Gyaloglás

Közösségi közlekedés

Ebben a tanulmányban a kizárólag a LÖ területén 
belül történt utazásokra vonatkozó adatok 
kerültek kiértékelésre. Ebben az esetben a 
közlekedési módválasztás alapvetően különbözik. 
A LÖ lakosainak valamivel több mint egynegyede 
használ személygépkocsit utazásaihoz, míg sokan 
egyéb alternatívákat választanak, amely a LÖ 
területén belül versenyképes választást jelent.  
A rövidebb távolságok lehetővé teszik a 
közlekedési módok szélesebb körű használatát.

Munkahelyre történő utazások aránya  
a LÖ területén belül

Személygépkocsi

Munkahelyre történő utazások aránya  
a LVR területéről a LÖ területére
Munkahelyre történő utazások aránya  
Szlovéniából a LÖ területére

Közösségi közlekedés 
Kerékpár
Gyaloglás
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A közösségi közlekedés fejlesztése (a vasúti közlekedés korszerűsítése, 
új autóbuszjáratok, expressz buszjáratok a városok közö�, stb.)

Fenntartható városi mobilitási terv (összehangolt közlekedés- és 
terüle�ervezés, távlati területfejlesztés...)

Kerékpáros és gyalogos területek (regionális kerékpárutak, 
kerékpáros sztrádák, kerékpár a vonaton, parkolási infrastruktúra, stb.)

A motorizált közlekedés fejlesztése (új utak építése, az autópálya 
hálózatának/körgyűrűjének bővítése, új parkolóhelyek építése...)

Áruszállítás és logisztika (tranzit áruszállítás a városközpontokon 
keresztül, szállítások és...)

Egyáltalán nem 
értek egyet

Teljesen
 egyetértek

Forrás: A LVR SUMP előkészítésének keretében végzett felmérés (2018)

A FENNTARTHATÓ MOBILITÁS MÓDJAIRA IRÁNYULÓ FEJLESZTÉSEK ELFOGADOTTSÁGA A LVR LAKOSAI KÖRÉBEN

SZÜKSÉGES BERUHÁZÁSOK: SZÜKSÉGES BERUHÁZÁSOK:

42%

58%

63%

37%
Közúti infrastruktúra  

Kerékpáros infrastruktúra Vasúti infrastruktúra
Közúti infrastruktúra  

A LVR SUMP előkészítésének keretében végzett  
felmérés (2018) eredményei

A LVR SUMP előkészítésének keretében végzett  
felmérés (2018) eredményei

A LVR SUMP előkészítésének részeként közvélemény-kutatás keretében tanulmányoztuk  
a LVR lakosainak körében a fenntartható mobilitás módjaira irányuló fejlesztések elfogadottságát.  
A közösségi közlekedés fejlesztése kapta a lakosság legnagyobb támogatását.

A válaszadók a LVR arra vonatkozó szándékát is támogatták, hogy a fenntartható mobilitás jövőbeni 
tervezésére figyelmet és erőforrásokat fordítson.
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A TERVEZÉS SORÁN AZ ALÁBBIAKNAK KELL 
ELSŐBBSÉGET ÉLVEZNI:

A TERVEZÉS SORÁN AZ ALÁBBIAKNAK KELL 
ELSŐBBSÉGET ÉLVEZNI:

76%

24%

45%

55%
Személygépkocsi

Közösségi közlekedésKözösségi közlekedés
Kerékpár

A LVR SUMP előkészítésének keretében végzett  
felmérés (2018) eredményei

A LVR SUMP előkészítésének keretében végzett 
felmérés (2018) eredményei

Regionális szinten a legnagyobb előrelépést a 
közösségi közlekedésben lehetne megvalósítani. 
Nem csupán a napi ingázók utazási szokásainak 
megváltoztatására van igény, hanem elsősorban 
a közösségi közlekedés átszervezésére.  
A közösségi közlekedés jelenlegi kapacitása 
minimális, és még teljes kihasználás 
esetén is csak kis hányadát tudná átvenni a 
személygépkocsival ingázóknak. A vasútvonal 
befogadóképessége a reggeli csúcsidőben  – 
9 óráig a LÖ-on kívüli területről a LÖ területére 

haladva – megközelítőleg 7000 utas, míg az 
autóbuszközlekedés kapacitása ugyanebben az 
időintervallumban megközelítőleg 11 000 utas.

A 120 000 ingázó mellett rengeteg gyerek és diák 
is utazik a LÖ területére. A LÖ területén kívül 
élő diákok önmagukban elérhetik a közösségi 
közlekedés maximális befogadóképességét, ami 
reggel 7:00 és 8:00 óra között már így is teljes 
mértékben telített.

Regionális szinten 
a legnagyobb 
előrelépést a közösségi 
közlekedés területén 
lehetne megvalósítani.
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A vasúthálózat kapacitása a reggeli csúcsidőben – 9 óráig a LÖ-on kívüli területről a LÖ területére 
haladva – megközelítőleg 7000 utas, míg a buszközlekedés kapacitása ugyanebben az időintervallumban 
megközelítőleg 11 000 utas. A 120 000 ingázó mellett rengeteg gyerek és diák is utazik a LÖ területére.  
A LÖ területén kívül élő diákok önmagukban elérhetik a közösségi közlekedés maximális 
befogadóképességét, ami reggel 7:00 és 8:00 óra között már így is teljes mértékben telített.

120 000 
ingázó 

7 000 
utas

11 000 
utas

6:00-
9:00
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KIHÍVÁSOK 

A kerékpározás és az intermodalitás kihasználatlan 
lehetőségei regionális szinten  

A LVR területén történő kerékpározás legnagyobb kihívása a 
kerékpáros infrastruktúra fejlesztése. Egy összekapcsolódó, 
biztonságos és kényelmes kerékpárút-hálózat kiépítésére 
van szükség. A kerékpáros útvonalak elengedhetetlenek a 
napi utazások számának növeléséhez - például a munkába 
vagy az iskolába. Emellett a kerékpáros infrastruktúra 
fejlesztése fontos a turizmus és a rekreáció fejlesztése 
szempontjából is. A LÖ területén 230 kilométernyi 
kerékpárút épült, azonban elengedhetetlen, hogy folytassák 
azok fejlesztését a LÖ területén belül, illetve regionális 
szinten is, összekötve a fontosabb városokat.

Bár a szabadidős kerékpározás, mint a szabadidős 
tevékenység egyik formája népszerű a LVR területén, a 
mindennapi kerékpározás aránya (munkába, iskolába, 
ügyeket intézni) viszonylag kicsi. A népesség közlekedési 
szokásainak felmérése a Szlovén Köztársaság szintjén 
(2016) azt mutatja, hogy a LVR területén történő 
utazások többsége autóval történik (73%). A megfelelő 
intézkedésekkel azonban ösztönözhetjük a kerékpározást, 
hiszen a lakosság nagy része a térség lapos részein él. 
Emellett az elektromos kerékpárok megjelenése miatt 
a mindennapi kerékpározásra alkalmas távolságok 
növekednek. Jó példa erre a LÖ területe, ahol a kerékpárt 
napi szinten használók aránya évente növekszik. 2013-ban a 
LÖ területén belüli utazások esetén elérte a 11%-ot.

A vasúti személyszállítás és a kerékpározás összekapcsolása 
rendkívüli potenciállal rendelkezik a régióban kizárólag 
autóval ingázók között, ha megváltoztatnák ingázási 
szokásaikat, és elkezdenék a vonatot a kerékpárhasználattal 
kombinálni. Egy ilyen utazás egyesíti a kerékpár 
rugalmasságát az első és az utolsó kilométeren az utazás 
viszonylag gyors közbülső részével. A reggeli csúcsidőben 
a vonattal való utazás gyorsabb, mint autó, mivel a LVR 
területére, ahogy más régiókra is, jellemzőek az forgalmi 
torlódások. Emellett a vonattal való utazás kiszámíthatóbb, 
mivel az menetidőt nem befolyásolják balesetek vagy nem 
várt események.

Az utaktól eltérően, ahol a kapacitás a csúcsidőben teljes 
mértékben kihasznált, a vasutaknak lehetőségük van 
kapacitásuk növelésére nagyszámú utas szállításának céljából.

Az intermodális pontokat (állomások, megállók és  
P + R) gyakran úgy tervezték, hogy ne tegyék lehetővé a 
különböző közlekedési módok utasbarát integrációját és 
az intermodalitás fejlesztését. Mivel az állomások gyakran 
nem alkalmazkodnak megfelelően a fogyatékkal élőkhöz, 
az idősekhez és a gyermekekhez, ezek a csoportok ritkán 
használják a közösségi közlekedést. Ezért kulcsfontosságú 
az intermodális pontok belső szervezésének és 
integrációjának optimalizálása, valamint a hozzáférhetőség 
biztosítása a sérülékeny csoportok számára is.

A közösségi közlekedés hatékonytalansága és 
átszervezésének szükségessége 

A LVR területén a közösségi közlekedést napi szinten 
használók aránya (munka, iskola, ügyintézés, stb.) viszonylag 
alacsony, nagyjából 8%, mivel az utazások túlnyomó része 
autóval történik. Az infrastruktúrába, a gördülőállományba 
és a menetrendek megfelelő megtervezésébe történő 
erőfeszítésekkel ösztönözni lehet az embereket a közösségi 
közlekedés használatára, mivel a LVR Szlovénia legnagyobb 
személyforgalmat generáló területe, és nemzeti szinten a 
közösségi közlekedés legnagyobb növekedési potenciáljával 
rendelkezik. A szétszórt településeken, ahol a hagyományos 
közösségi közlekedés szervezése nem energiahatékony, 
rugalmas közlekedési formákat vezetnek be, mint például a 
meglévő közösségi közlekedési rendszert kiegészítő, igény 
szerinti szolgáltatások.

A közúti és vasúti infrastruktúra rossz állapota a hosszabb 
menetidőkben és előre nem látható késésekben tükröződik, 
ezzel versenyképtelenné téve a közösségi közlekedést a 
többi közlekedési módhoz képest. A hatékony infrastruktúra 
kiépítése magasabb kezdeti beruházási költségeket igényel, 
amelyeket részben a LVR hatékony közösségi közlekedési 
rendszeréből és az annak használatából fakadó előnyökből 
lehet visszatéríteni. A közösségi közlekedés állomásainak 
és megállóinak modern kialakítása növeli a közösségi 
közlekedés vonzerejét. A buszok sebességének növelése 
sárga sávok segítségével és a magasabb sebességű vonatok 
jelentősen lerövidítenék a menetidőt.
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A közösségi közlekedési eszközök nagy része alternatív 
meghajtást (CNG, metán, villamos) használ, de a 
buszszolgáltatások területén még mindig elterjedtek 
a dízelmotoros járművek. A fosszilis üzemanyagok 
használata a buszközlekedés során és az elavult 
személyszállító vonatok fokozzák a légszennyezést, 
valamint a meghibásodások és késések a közösségi 
közlekedést használók számára sok kellemetlenséget 
okoznak. A legtöbb személyszállító vonat elöregedett, nem 
légkondicionált, nem megfelelően akadálymentesített, 
és nem ad tájékoztatást a következő megállókról. Az új 
gördülőállományba történő befektetéssel a közösségi 
közlekedés vonzereje növekedhet, valamint elérhetőbbé 
válna minden felhasználó számára; összességében 
a járművek felhasználóbarátabbak lennének. Az új 
gördülőállomány emellett rövidíthetné a menetidőt is.

A menetrendek nagy kihívást jelentenek a közösségi 
közlekedés megszervezése során az állami infrastruktúrával 
és a gördülőállománnyal kapcsolatban. A menetrendek 
integrálása a busz- és vasúti szolgáltatók között még nem 
lépett teljesen életbe, és a P + R hálózat, valamint más 
intermodális átszállási pontok kiépítése még nem fejeződött 
be. A régió nem rendelkezik a regionális központokba 
közlekedő expressz buszjáratokkal, valamint hiányzik a 
vasúti összeköttetés a LVR településközpontjai között. 
A személyszállító vonatok pontossága az infrastruktúra 
rendelkezésre állásától és képességeitől függ. A közösségi 
közlekedés összehangolása lerövidítheti az menetidőt az 
utazások során. 

Csúcsidei forgalmi torlódások a túlzott autóhasználat  
miatt a napi ingázás során 

A LVR és a LÖ területén kevesebb a forgalmi torlódás, mint 
más európai városokban és régiókban (TOMTOM Traffic 
Index); az utazásra fordított idő még csúcsidőben sem nő 
jelentősen. A közúti infrastruktúrába történő beruházások, 
valamint az utak építése és bővítése ezért nem élvezhet 
elsőbbséget a régió mobilitásának javítása érdekében, 
ugyanakkor az infrastruktúra és a közösségi közlekedési 
eszközök nem megfelelőek. A jövőben ezért elsődleges 
feladat a közösségi közlekedés infrastruktúrájának 
szabályozása, ezáltal lehetőséget biztosítva  
a körültekintő tervezésre és a közlekedésszervezésre.

Kép: Unsplash

Kép: Pixabay
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Több mint 120 000 ember ingázik naponta a LÖ 
területére. Több mint 22 500 dolgozó ingázik a 
régió egyéb településeire.

A dolgozók száma a LÖ területén naponta 
megduplázódik. Emellett a régióból naponta a LÖ 
területére ingázók jelentős részét diákok alkotják. 
A diákok főként autót használnak utazásukhoz,  
és bár az észszerű használat és a „telekocsi”-akció 
- ami a jármű nagyobb kihasználtságát jelenti - 
megszokott gyakorlat, ez mégis további terhet ró a 
tanév során az utakra, különösen a LÖ közelében.

A gépjárműforgalom növekedésének problémája 
az autópálya-hálózat és a ljubljanai körgyűrű 
minden irányában nyilvánvalóan érezhető, de 
még a főbb közutakon is, ahol a (ingázási) tranzit 
áramlása erős és a LÖ felé irányul (pl. Škofljica, 
Medvode, Trzin stb.). A tágabb értelemben vett 
Szlovéniából és az európai térségből érkező 
átmenő forgalom is jelen van csúcsidőben, 
különösen az autópálya-hálózaton és a ljubljanai 
körgyűrűn, ezek azonban csupán a teljes terhelés 
egyharmadát képezik, egyes időpontokban  
a terhelés kevesebb, mint 5%. 

Emiatt ezeken a szakaszokon csúcsidőben 
forgalmi torlódások és forgalmi dugók  
keletkeznek; így a munkába való utazás  
ideje meghosszabbodik.
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A MENETIDŐ MEGHOSSZABBODÁSA AZ EURÓPAI VÁROSOK TORLÓDÁSAI MIATT (TOMTOM ADAT)

A menetidő meghosszabbodása a LÖ területén más európai városokkal összehasonlítva  
a Tom-Tom- navigációs technológiai vállalat szerint

A menetidő meghosszabbodása (délután %-ban kifejezve)

A menetidő meghosszabbodása (teljes nap %-ban kifejezve)
Az utazási idő meghosszabbodása (a reggeli csúcsidőben %-ban kifejezve)
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LÖ

Primorskából a LÖ 
területére ingázók száma  

a SORS szerint

Ajdovščina, Ankaran, Bloke, Bovec, Brda, 
Brezovica, Cerknica, Divača, Hrpelje 
– Kozina, Idrija, Ilirska Bistrica, Izola, 

Kanal ob Soči, Kobarid, Komen, Koper, 
Log – Dragomer, Logatec, Loška Dolina, 

Miren – Kostanjevica, Nova Gorica, Piran, 
Pivka, Postojna, Renče – Vogrsko, Sežana, 

Šempeter – Vrtojba, Tolmin, Vipava, Vrhnika 
településeken lakóhellyel rendelkezők

21 500 
ingázó

Gorenjskából a LÖ 
területére ingázók száma  

a SORS szerint

Vodice, Cerklje na Gorenjskem, 
Šenčur, Kranj, Naklo, Radovljica, 

Bled, Tržič, Preddvor településeken 
lakóhellyel rendelkezők

12 000 
ingázó

14 300 
gépjármű egy  

átlagos hétköznapon

10 200 
gépjármű egy  

átlagos hétköznapon

PRIMORSKA AUTÓPÁLYASZAKASZ
R2 közút: Vrhnika – Brezovica

R3 közút: Podpeč – Vnanje Gorice

GORENJSKA AUTÓPÁLYASZAKASZ
R1 közút: Kranj – Jeprca 

R3 közút: Vodice – Ljubljana

6:00-
9:00

FORGALMI TERHELÉS A REGGELI CSÚCSIDŐBEN (6:00 ÉS 9:00 ÓRA KÖZÖTT) A LÖ FELÉ VEZETŐ FŐUTAKON

GORENJSKA

PRIMORSKA

 
Egy egyszerű elemzés azt mutatja, 
hogy a statisztikák szerint a 
reggeli csúcsidőben a Ljubljanába 
ingázók száma magasabb, mint a 
főutakon található gépjárműveké. 
Ebből arra lehet következtetni, 
hogy a tranzitforgalom százalékos 
aránya a csúcsidőben alacsony 
(egyes útvonalakon csaknem 
elhanyagolható), ezért a Ljubljana felé 
vezető utakon a csúcsidőben történő 
forgalmi torlódás főként a napi 
ingázás eredménye.
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A forgalmi torlódások és az úthálózaton 
tapasztalható hosszabb menetidők különösen a 
körülbelül két órát felölelő reggeli csúcsforgalom 
során jelentkeznek. A nap többi részében a 
forgalmi terhelés egyenletesebben oszlik el és 
az utazási sebesség magasabb (leszámítva az 
esetleges helyi torlódásokat és baleseteket).  
A minta megfelel az ingázásból eredő 
terheléseknek, amelyek a régióból és azon túlról 
származnak, valamint célállomásuk (elsősorban) 
a LÖ területe. Ilyen utazási minta esetén az új 
infrastruktúra kiépítése, valamint a forgalmi 
torlódásoknak teret adó meglévő autópályák és 

nagyobb közutak kapacitásbővítése viszonylag 
hatástalan a probléma megoldását illetően, mivel 
csak kiküszöböli annak hatásait, a gondokat 
lokálisan kezeli, az okot nem szünteti meg.  
A munkába történő közlekedés szükségessége 
ezért megmarad, és bár az autópálya-körgyűrű  
és az összekötő utak bővítése átmenetileg 
megoldja az autópálya-hálózat problémáit, 
valójában egyszerűen csak egy olyan területre 
helyezi át (pl. városi (települési) úthálózatra), 
amely térbeli korlátozások miatt nem bővíthető 
egyszerűen, és ezzel ellehetetleníti a további 
forgalom befogadását.
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Lineáris (Ingázás a LÖ területére (egész Szlovéniából)
Ingázás a LÖ területére (egész Szlovéniából) 

INGÁZÁS A LÖ TERÜLETÉRE (EGÉSZ SZLOVÉNIÁBÓL)

Ingázás a LÖ területére (egész Szlovéniából). Forrás: SORS

Az utóbbi évtizedekben Szlovénia egész 
területén jelentős beruházások történtek a közúti 
infrastruktúra fejlesztésében. Megtörtént az 
autópálya-hálózat és számos más közút összekötése. 
Az autópálya-hálózat befejezése és egy új közúti 
infrastruktúra kiépítése jelentős hatást gyakorolt 
többek között a településmintázatokra; a Ljubljanába 
irányuló forgalom erősödött. Ugyanakkor Ljubljana 
környező területének hatása és a szuburbanizáció 
mértéke növekedett.

Ha figyelembe vesszük a monocentrikus térbeli 
fejlődést és a múltbeli gazdasági válság hatását, 

amikor az emberek hajlandóak voltak hosszabb 
távolságokat ingázni a munkába, az eredmény nem 
meglepő. Az ingázók száma évente növekedett, míg 
a közúti infrastruktúra aránytalan beruházásainak 
logikus következménye lett az autó, mint legfőbb 
közlekedési mód elterjedése más közlekedési módok 
(vasút, busz, kerékpár, gyaloglás) fejlesztésének 
rovására. Ezen túlmenően az autópálya 
használatának egyszerűségét és gazdaságosságát 
befolyásolta az olyan matricarendszer bevezetése is, 
amely pénzügyi tekintetben nem különbözteti meg 
a rövidebb és hosszabb utakat, valamint a használat 
gyakoriságát (a „szennyező fizet” elv szerint).



LVR SUMP  I  27

AZ ÉVES ÁTLAGOS NAPI FORGALOM (ÉÁNF) NÖVEKEDÉSE A GORENJSKA AUTÓPÁLYÁN
ÉS A PÁRHUZAMOS REGIONÁLIS ÚTON
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ÉÁNF - 853 Povodje AC
ÉÁNF - 625 Meja pri Kranju

Az ÉÁNF növekedése a Gorenjska autópályán és a párhuzamos regionális úton.
Forrás: A közutak forgalmára vonatkozó adatok; DRSI, Forgalomszámlálás 2005 és 2017 között.

És bár a matricák bevezetése jelentősen javította 
az utak biztonságára vonatkozó statisztikákat, 
egyúttal hosszú távon hozzájárult az utazások 

számának növekedéséhez és az autóhasználat 
emelkedéséhez.
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Nagy mennyiségű (tranzit) áruszállítás a lakott 
területeken és a fenntartható logisztika hiánya a 
városközpontokban

A gépjárműforgalom csökkentésének másik 
kihívása az áruszállítás, különösen a szállítás 
csökkentése, valamint a teherszállító járművek 
által okozott torlódások a LVR lakott területein.  
Az elmúlt öt év során a LVR területén növekedett 
az áruszállítás. Forgalomszámlálási adatok szerint 
bizonyos utakon és autópályaszakaszokon több 
mint egynegyeddel nőtt a tehergépjárművek 
száma. A nehéz tehergépjárművek száma 
bizonyos szakaszokon több mint felével nőtt.

Néhány intézkedéssel az áruszállítás rövid 
távon korlátozható, különösen akkor, ha vannak 
alternatív útvonalak, amelyek kevésbé terhelik 
a helyi lakosságot. Nagyobb kihívás ugyanakkor 
az olyan hosszú távú intézkedések bevezetése, 
amelyek segítenek a terhek egy részét a 
áthelyezni a vasutakra, ám ez csak a fenntartható 
mobilitás tervezésével érhető el.

Különösen a LVR nagyobb városaiban jelent kihívást 
a fenntartható logisztikára irányuló intézkedések 
bevezetése. Az áruk szállítása a városközpontokban 
fontos része a lakosság és a gazdaság készletének, 
olyan jellemzőkkel, mint például elosztás a 
szállítási lánc végén, kis terhek, sok út, korlátozott 
infrastruktúra, nagy népsűrűség és a környezet 
védelmére vonatkozó lakossági követelmények. 
Ugyanakkor a városközpontok olyan problémákkal 
küzdenek a közlekedési ágazatban is, mint például 
a forgalom és a mobilitás iránti igény növekedése, 
valamint a torlódások és a környezetre gyakorolt 
negatív hatások.

A városi területeken a fenntartható logisztikai 
tervezés jelentősen hozzájárulhat az áruk 
szállításának optimalizálásához, a költségek 
és ennek következtében a negatív környezeti 
hatások csökkentéséhez. A városközpontban 
a járművek számának csökkentése mellett a 

beszállítók optimalizálhatják az utak számát 
is azáltal, hogy kombinálják őket (a LÖ 
területén például több mint ezer engedély 
van a városközpontba való belépésre). E célok 
eléréséhez megfelelő intézkedések széles skálája 
szükséges, amelyek település-specifikusak 
lehetnek. Emellett az összes érdekelt bevonása 
szükséges a végrehajtási folyamatba.

A közigazgatás (önkormányzatok, állam) és a 
szektorok (közlekedés, ipar, területrendezés) 
összehangolatlan és inkonzisztens működése, 
valamint a nyilvánosság részvételének hiánya

A fenntartható mobilitás csak akkor működhet 
a gyakorlatban, ha a különböző kormányzati 
szintek (nemzeti, regionális, helyi) és a különböző 
tervezési területek (közlekedés, település, gazdaság, 
energia, turizmus, egészség stb.) összehangolják 
tevékenységüket, valamint, ha a nyilvánosságot 
is bevonják a tervezésbe. A közlekedési szektor 
helyzetének javítása érdekében szisztematikus, a 
közigazgatási határokon túlmutató megközelítésre 
van szükség, amely különböző területeket foglal 
magába és koordinál. A koordinálatlan tervezés 
miatt a fenntarthatóbb közlekedésre vonatkozó 
kötelezettségvállalásokat nem mindig tartják 
tiszteletben és valósítják meg, és ez életünk 
minden szintjét érinti. Az eredmény nem hatékony 
és versenyképtelen közösségi közlekedés- és 
településtervezés, valamint foglalkoztatási 
központok kijelölése közösségi közlekedési 
lehetőség nélkül. Ezt követi az autók használatának 
növekedése, és következésképpen a közlekedés 
biztonságának csökkenése, a magasabb szintű 
környezetszennyezés és az életminőség általános 
romlása. A területfejlesztés és a mobilitás közötti 
kapcsolat a gyakorlatban gyakran csak túl későn 
jelenik meg. Mivel a térbeli beavatkozások 
visszafordíthatatlanok az esetleges hibákat nem 
lehet helyrehozni.

Gyakran a dokumentumok elkészítésekor a 
meghatározott eljárásokon kívül a nyilvánosság 
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nem vesz részt kellőképpen a közlekedés- és 
területtervezésben. Szlovéniában a nyilvánosság 
aktív részvétele a helyi SUMP projektek 
előkészítésének folyamatát megelőzően nem 
volt bevett gyakorlat. A 2017-es SUMP projektek 
előkészítésével önkormányzati szinten jelentős 
változások történtek e területen. A nyilvánosság 
mobilitástervezésbe való bevonását regionális 
szinten kell folytatni. A regionális szint megköveteli 
a lakosság részvételét, mert az emberek nagyobb 
valószínűséggel részt vesznek az otthonukhoz közeli 
területekkel kapcsolatos intézkedések tervezésében, 
mint a regionális szintű intézkedések tervezésében.

Ez a különböző képviseletek, érdekképviseletek és 
más érdekelt szervezetek nagyobb részvételével 
oldható meg.

A tervezés hiányzó regionális szintje  

Az új jogszabály (Területtervezési törvény; Slo., 
ZUreP-2) (újra) bevezeti a tervezés regionális szintjét, 
mivel új stratégiai dokumentumok létrehozását írja 
elő: regionális területi tervek. Ezek közé fog tartozni 
a közüzemi infrastruktúra megtervezése. Ebben az 
összefüggésben különös figyelmet kell fordítani a 
fenntartható mobilitás tervezésére. A fenntartható 
mobilitás regionális tervezése kiemelten fontos a 
mobilitási programok (például a közösségi közlekedés) 
kialakítása és végrehajtása szempontjából, amelyek 
csak akkor bizonyultak hatékonynak, ha azokat 
regionális szinten összehangolják. 

A LVR szintjén már elismerték a közlekedés regionális 
szintű szabályozásának fontosságát (Közlekedés a LVR 
területén, 2010), míg a 2015-ben elkészített Regionális 
Fejlesztési Programban (RFP) 2014-2020, amely a 
legfontosabb regionális szintű program, emellett 
stratégiai és végrehajtási dokumentum, az emberbarát 
régió kialakításának egyik programja a fenntartható 
mobilitás (3.1. program), amelyet a következő 
intézkedések követnek: a közösségi közlekedés 
használatára való ösztönzés, a vasúti hálózatok 
korszerűsítése és optimalizálása, a nem motorizált 
mobilitás elősegítése.

Kép: Fotolia

Kép: Fotolia
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A régió a lakossága és a látogatói számára 
a jövőben is a legjobb munkalehetőségeket 
és életminőséget kínálja egészséges, zöld, 
barátságos és hatékony környezetben.

Kép: Luka Klemen
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A fenntartható városi mobilitási terv jövőképe 
meghatározza a régió mobilitásra vonatkozó 
hosszú távú elképzeléseit, és megmutatja 
nekünk, milyen régióban kívánunk élni a jövőben, 
valamint azt, hogy a jövő régiója miben fog 
különbözni a jelen régiójától. A régió érdekelt 
felei és lakosai által kialakított jövőkép a 
régió fenntartható városi mobilitási tervének 
későbbi előkészítéséhez szolgál alapul, és a 
jövőképet támogató célok, valamint az azokhoz 
szükséges intézkedések meghatározásával 
segít megvalósítani az elképzelést. A mobilitás 
fejlesztésének fenntartható jövőképe tartalmi 
szempontból kiegészíti a terület Regionális 
Fejlesztési Programban rögzített általános 
fejlesztési elképzeléseit.

4 JÖVŐKÉP

A fejlődés zöld mozgatórugójaként a Ljubljana 
Városrégió a fenntartható mobilitás különböző 
módjainak segítségével megfelelő és gyors 
kapcsolatot teremt az összes regionális település 
számára Szlovénia városi közlekedési központjaival 
és a tágabb régióval. A hatékony, hozzáférhető, 
kényelmes és biztonságos tömegközlekedésre 
összpontosít, ahol a forgalomsűrűség funkcionális 
vasúti személyszállításra történő átirányítása, 
valamint a nagy távolságú kerékpárutakat 
hangsúlyozva a megfelelő kerékpározási feltételek 
kerülnek előtérbe.

A mindennapi ügyintézéshez már nem lesz 
szükség autókra, mert a gyors, sűrűn közlekedő 
és összekapcsolt közösségi közlekedés a régió 
minden sarkát lefedi majd, így gyorsan és 
kényelmesen eljuttatva az utasokat a kívánt 
célállomásokhoz. Ezzel olyan célokat fogunk elérni, 
mint például az autóhasználat és a torlódások, 
valamint a magas károsanyag kibocsátás és zaj 
csökkentése. A régió így a lakosság és a látogatók 
számára a jövőben is egészséges, zöld, barátságos 
és hatékony környezetet biztosít.
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Ljubljana Városrégiójában 
a fenntartható mobilitásának
öt kulcselemét azonosítottuk.

Kép: Unsplash
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5 A FENNTARTHATÓ MOBILITÁS PILLÉREI

A FENNTARTHATÓ MOBILITÁS PILLÉREI STRATÉGIAI CÉLKITŰZÉSEK

I. PILLÉR: Gyaloglás és kerékpározás
1. Jó kapcsolatok a kerékpárút-hálózat révén
2. A kerékpárral megtett utazások nagyobb aránya
3. Intermodális pontok fejlesztése a gyalogosok és a kerékpárosok számára

II. PILLÉR: Közösségi közlekedés
4. A közösségi közlekedési infrastruktúra fejlesztése
5. A közösségi közlekedés járműparkjának modernizálása
6. A közösségi közlekedés irányítási rendszerének fejlesztése

III. PILLÉR: Motorizált közlekedés

7. Optimalizált autóforgalom
8. Az állóforgalom átfogó szabályozása
9. Nagyobb biztonság, valamint a városok károsanyag-kibocsátásának  

és a zajterhelésének csökkentése

IV. PILLÉR: Áruszállítás és logisztika

10. Hatékony (tranzit) áruszállítás a helyi lakosokra gyakorolt lehető legkisebb 
hatással

11. Fenntartható logisztika kialakítása a városközpontokban
12. A modern és környezetbarát logisztikai központok támogatása

V. PILLÉR: Fenntartható mobilitástervezés

13. Koherensebb és célzottabb irányítás a különböző szinteken  
(vertikális és horizontális)

14. A fenntartható mobilitás tervezésének összehangolása az egyes területek 
között (közlekedés, térbeli tervezés, gazdaságfejlesztés, stb.)

15. Oktatás, a szemléletformálás és a nyilvánosság bevonása
16. Az finanszírozási feltételek javítása és az erőforrások észszerű kihasználása
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I. PILLÉR: Gyaloglás és kerékpározás

OPERATÍV CÉLKITŰZÉSEK: 

 A kerékpáros útvonalak országos és települések közötti hálózatának létrehozása     

 Az intermodális pontok biztonságos és kényelmes gyalogutakon keresztül lesznek elérhetők.

JELENLEGI HELYZET 

A LVR területén a településközpontok közötti 
kerékpározásban számos lehetőség rejlik, mivel a 
lakosság legnagyobb része a régió sík területén él, 
és a települések közti távolságok viszonylag kicsik. 
A kerékpár különösen vonzó választás, legfőképpen 
a reggeli és délutáni csúcsidőben, mert a közúti 
torlódások miatt a kerékpár és az autó sebessége 
nem tér el nagymértékben. Elektromos kerékpárokkal 
vagy a kerékpár és a vasúti közlekedés kombinálásával 
a munkába való eljutáshoz szükséges idő még 
rövidebb csúcsidőben is, vagy legalábbis hasonló az 
autóval történő utazás idejével összehasonlítva, mivel 
a térséget napi forgalmi dugók jellemzik. Emellett a 
kerékpáros infrastruktúra fejlesztése fontos a turizmus 
és a rekreáció fejlesztésének szempontjából is. Az 
utóbbi évtizedben a városközpontok infrastruktúrája 
gyors ütemben bővült, miközben a városok és a 
települések között még mindig számos fejlesztési 
lehetőség maradt. A megfelelő kerékpárutak kiépítése 
ezért tehát előfeltétel a kerékpárok regionális szintű 
használatának növeléséhez.

A gyaloglás a rövid távon történő közlekedés 
legtermészetesebb, legegészségesebb és 
leggazdaságosabb módja. A gyaloglás a regionális 
közlekedési rendszer elválaszthatatlan részét 
képezi, különösen a közösségi közlekedéssel 
kapcsolatban. Ezért szükséges az intermodális 
pontok hozzáférhetőségének javítása a gyalogosok 
számára, hogy azokat a régió legsérülékenyebb 
lakossági csoportjai is használhassák. 

EREDMÉNYEK 

BicikeLJ kerékpárkölcsönző rendszer  
a LÖ területén

A LÖ területén BicikeLJ néven kerékpárkölcsönző 
rendszer jött létre, amely jelenleg 58 állomáson 
működik, 580 kölcsönözhető kerékpárral. Ez egy 
városon belüli kerékpármegosztó szolgáltatás, 
amely jelentős hatást gyakorol a regionális 
szintre, mivel lehetővé teszi a regionális közösségi 
közlekedés és a kerékpározás kombinálását. 
A regionális közösségi közlekedéssel a LÖ 
területére jutó emberek így bérelhető kerékpárral 
mozoghatnak a LÖ területén belül; a rendszerek 
az URBANA City Cardhoz kapcsolódnak, amely 
integrálja a város és néhány külvárosi település 
szolgáltatásait. A város lakosai és látogatói körében 
rendkívül népszerű a szolgáltatás: a SUMP LÖ 
felmérése alapján a válaszadók 97%-a támogatja 
a kezdeményezést. A BicikeLJ kerékpárkölcsönző 
rendszer gyakorlatát logikus lenne a LVR egyéb 
településeire is kiterjeszteni, ezáltal javítva a 
térség közösségi közlekedési rendszereinek 
intermodalitását és interoperabilitását. 

Vigyél jókedved a munkahelyedre  
(Szlo.: Pripelji srečo v službo)

Az infrastrukturális fejlesztéseket érdemes 
szemléletformáló tevékenyégekkel kiegészíteni, 
hogy az embereket kerékpározásra ösztönözzék. 
A Vigyél jókedvet a munkahelyedre olyan nemzeti 

A gyaloglás a rövid távon 
történő közlekedés 
legtermészetesebb, 
legegészségesebb és 
leggazdaságosabb 
módja.
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kezdeményezés, amely a munkába való kerékpározás 
támogatását célozza.

Ez azon magas igényekkel rendelkező utasok - dolgozók 
számára létrejött népszerűsítő tevékenység, akik 
gyorsan és biztonságosan akarnak eljutni a munkába. 
Minden évben egyre több kerékpáros csatlakozik 
ehhez a kezdeményezéshez, mert a munkahelyre való 
megérkezésüket versennyel és csapatépítéssel, valamint 
kézzelfogható jutalmakkal kombinálják. 

Béreljen biciklit Medvodéban

A kerékpáros turizmusban számos lehetőség rejlik a 
helyi gazdaság számára. A medvodei vasútállomáson 
a Turisztikai Információs Központ kerékpárkölcsönzést 
biztosít, és ezáltal a kerékpározást is turisztikai 
kínálatának részévé tette. A kerékpárkölcsönzéssel 
a látogató a terület turisztikai kínálatának számos 
szolgáltatásáért kedvezményt kap. A kerékpározás 
és a vonatok, valamint a rekreáció és a turizmus 
összekapcsolásának gyakorlata más városokba és a LVR 
más városközpontjaiba is átvihető lenne. 

CÉLKITŰZÉSEK

1. stratégiai célkitűzés: Jó kapcsolatok  
a kerékpárút-hálózat révén 

A kerékpározás alapvető feltétele a LVR területén a 
kerékpáros útvonalak megfelelő hálózata. Az újonnan 
létrehozott infrastruktúra regionális szinten is lehetővé teszi 
a kerékpározást, miközben a meglévő kerékpáros útvonalak 
biztonságos és kényelmes hálózatának fejlesztését folytatni 
kell, hogy a régió lakóinak utazási szokásai megváltozzanak. 

A LVR területén létre fog jönni az állam által tervezett 
kerékpáros útvonalak kiterjesztett hálózata (belföldi, fő 
és regionális útvonalak). Ez összeköti majd a városokat 
és nagyobb településeket. A hálózat elsősorban a 
biztonságos, kényelmes és gyors napi szintű mobilitás 
megvalósítására szolgál, és a turisták, valamint a 
szabadidős kerékpárosok számára is vonzó lesz. A 
belföldi hálózatot a települések közötti kerékpáros 
útvonalak hálózata egészíti majd ki, amely összekapcsolja 
a régió kisebb városait is.

Kép: Urban Jeriha
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A KERÉKPÁRUTAK TÉRKÉPE

A LVR kerékpárútjainak térképe Forrás: RRA LVR, 2018. október

Hosszú távú belföldi útvonalak 

Fő belföldi útvonalak

Regionális belföldi útvonalak 

Települések közti útvonalak

Jelmagyarázat
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Az önkormányzatok és az állam a kerékpáros 
infrastruktúra fejlesztése során megerősíti 
együttműködését, mivel a helyi környezet, és a régióban 
élők igényeinek ismerete elengedhetetlen a belföldi 
kerékpáros infrastruktúra projektjeinek hatékony 
megvalósításához. A hatékony együttműködés 
érdekében egy regionális koordináló testület 
létrehozása szükséges, amely a projektdokumentáció, 
a kommunikáció és a kerékpáros útvonalak építésének 
összehangolt előkészítéséért felel, valamint a 
kerékpárutak építésének ellenőrzése is szükséges. Ezen 
túlmenően a turisztika és a helyi gazdaság területén is 
számos célkitűzés készül majd. 

A modern technológia új kihívásokat jelent. A 
kerékpározás az elektromos kerékpárok használata 
miatt gyorsan fejlődik. Ez lehetővé teszi a gyorsabb 
és hosszabb távú kerékpározást, ami a regionális 
szintű mobilitás szempontjából kulcsfontosságú. Az 
elektromos kerékpárok megnyitják a kerékpározás 
kapuit az idősebb korosztály számára is, akik szintén 
fontos részei az úthasználatnak. A kerékpáros 
infrastruktúrát az elektromos kerékpárok növekvő 
számához kell igazítani. Más intézkedések mellett ez 
magában foglalja a kerékpáros infrastruktúra bővítését 
és a rövid rámpák eltávolítását is.

A kerékpáros infrastruktúra fejlesztése során fontos 
továbbá, hogy egyéb utak építésekor fokozottabb figyelmet 
szenteljenek a gyalogosoknak és a kerékpárosoknak.

2. stratégiai célkitűzés: A kerékpárral megtett  
utazások nagyobb aránya 

A kerékpárral történő ingázás arányának növelése 
érdekében elengedhetetlen a kerékpározás és a vasúti 
személyszállítás ötvözése, valamint az elektromos 
kerékpárok használatára való ösztönzés.

Ingázás során fontos tényező a menetidő. A kerékpárok 
idő szempontjából felveszik a versenyt az autókkal, 
amikor az autók tipikusan csúcsidőben elakadnak 
a forgalmi dugókban, és amikor a kerékpárok 
használata vonatozással kombinálható. Emellett 
az elektromos kerékpárokkal nagyobb sebességet 

érhetünk el, amely csúcsidőben összehasoníthaló a 
gépkocsi sebességével vonat igénybevétele nélkül is. 
Ezért különös figyelmet kell fordítani az elektromos 
kerékpárok használatára, valamint a kerékpárok és a 
vonatok kombinált használatának ösztönzésére.

A célállomáson biztonságos kerékpár parkolót kell 
biztosítani. A kerékpáros infrastruktúrát javítani kell, 
kerékpár parkolót kell biztosítani az iskoláknál és a 
munkahelyeken. A nagyobb szervezetek különösen 
képesek a kerékpárok használatát elősegíteni úgy, hogy 
üzleti célokra kerékpárt, valamint különféle ösztönzési 
módokat biztosítanak a munkavállalóknak. 

3. stratégiai célkitűzés: Intermodális pontok fejlesztése 
a gyalogosok és a kerékpárosok számára

A modern területtervezés során fontos irányvonal a 
hozzáférhetőség biztosítása mindenki számára (ti. 
univerzális hozzáférhetőség), mert így a területtervezés 
és közlekedés figyelembe vesz minden felhasználót. 
Különös figyelmet kell szentelni a legsérülékenyebb 
felhasználói csoportokra (az idősekre, a fizikai 
vagy érzékszervi sérültekre, a gyermekekre vagy a 
kerekesszékkel közlekedőkre). Az intermodális pontok 
– állomások, megállók és P + R – beépített akadályok 
nélkül elérhetők és mindenki számára hozzáférhetőek, 
ugyanakkor biztonságosak és kényelmesek lesznek.

Az intermodális pontokon javítani kell a kerékpárok és a 
közösségi közlekedés együttes használatának feltételeit. 
Ez magában foglalja a kerékpár- és vonathasználat 
kombinálásának különböző módjait: akár a saját 
kerékpárjukat otthonról az állomásig, megállóig 
használókat, akik ott leparkolhatnak, akár összecsukható 
vagy hagyományos kerékpárral a célállomásra vonattal 
vagy busszal utaznak tovűbb. Egy másik lehetőség a 
bérelt kerékpár használata a vasútállomásig, a vonattal 
történő utazás, majd az út folytatása bérelt kerékpárral 
egy másik településen. A megoldások mindegyike 
megköveteli az állomások megfelelő felszereltségét 
(biztonságos és ellenőrzött kerékpártárolókat), 
kerékpárkölcsönzők vagy kerékpármegosztók létesítését 
az állomásokon, valamint a kerékpárok szállításának 
igény szerinti lehetőségét a buszon vagy vonaton.
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II. PILLÉR: Közösségi közlekedés

OPERATÍV CÉLKITŰZÉSEK: 

 A közösségi közlekedéssel utazók számának növelése  

  A vonatok és buszok menetidejének csökkentése

 A közösségi közlekedéshez hozzáférő lakosság arányának növelése 

JELENLEGI HELYZET 

A közösségi közlekedés – amelyet a buszos és 
a vasúti személyszállítás képvisel –, hordozza 
a legnagyobb potenciált a fenntartható 
mobilitás fejlesztésére a LVR területén. A 
Ljubljana belvárosának többféle közösségi 
közlekedési móddal történő megközelíthetőségét 
tanulmányozó elemzés (Koblar, 2017) szerint a LVR 
közösségi közlekedés tekintetében viszonylag 
jól lefedett. A LVR lakosainak 49%-a 30 perc 
távolságra él a városközponttól bármely elérhető 
közösségi közlekedési eszköz használatával. 
Megfelelő, hogy a térség lakosainak csak 10%-a 
nem fér hozzá a közösségi közlekedéshez, 
figyelembe véve az 1000 méteres távolságot a 
gyalogutak hálózatán és a 90 perces érkezési időt 
a reggeli csúcsidőben. Annak ellenére, hogy a 
közösségi közlekedés megállóhelyei jól lefedettek, 
az utóbbi években csökkent a busszal és vonattal 
történő utazások szám. A távolsági buszok és 
a városi buszok, valamint a vasúti közlekedés 
mértéke évről évre csökken. A Ljubljanski potniški 
promet, d.o.o. (LPP) nevű közlekedési vállalat a 
közösségi közlekedést közelebb hozta az utasok 
igényeihez néhány vonal külvárosi településekre 
való kiterjesztésével, az URBANA kártya 
bevezetésével, modern járművek vásárlásával, 
környezetbarát autóbuszok bevezetésével, a sárga 
sávok bizonyos főutakra történő kiterjesztésével, 
valamint néhány külvárosi vonal árának jelentős 
mértékű csökkentésével; azonban megfelelő 

regionális és nemzeti szintű intézkedések nélkül 
nem nyújthat átfogó változást a közösségi 
közlekedéssel a LVR és a LÖ területére utazóknak. 
A távolsági és az interregionális csatlakozások 
során a közösségi közlekedés még mindig 
lassú, követési ideje nem elégséges, időnként 
kiszámíthatatlan, és ár szempontjából nem 
versenyképes az autóforgalommal szemben. A 
közösségi közlekedést napi utazási igényeik miatt 
használók aránya körülbelül 8%. A személyszállító 
szolgáltatásokat igénybe vevők általában a 
bérlettel rendelkezők (általános és középiskolás 
diákok), illetve a LVR és más régiók lakosai, 
akiknek nincs lehetősége autót használni. A 
közösségi közlekedés kapacitása a LVR területén 
(busz és vonat együttesen) a reggeli csúcsidőben 
körülbelül 18 000 férőhelyet jelent.

A LVR közösségi közlekedési vonalainak elemzése 
azt mutatja, hogy mind a városi közösségi 
közlekedési vonalakon, mind a távolsági közösségi 
közlekedéssel folyó utazások száma nyilvánvalóan 
magas a reggeli és délutáni csúcsidőben. A 
hétvégi utazások számának csökkenése (szombat, 
vasárnap) rendkívül nyilvánvaló a távolsági 
közösségi közlekedésben, kicsivel magasabb, 
mint a városi személyszállításban. A ljubljanai 
autóbuszállomás megközelítőleg 160 távolsági 
autóbuszvonallal kapcsolja össze Szlovéniát. A 
városi személyszállítás a LÖ területén 39 vonalat 

A közösségi közlekedés 
– amelyet a busz és a 
vasúti személyszállítás 
képvisel –, hordozza  
a legnagyobb potenciált 
a fenntartható 
mobilitás fejlesztésére 
a LVR területén.

A ljubljanai 
autóbuszállomás 
megközelítőleg 
160 távolsági 
autóbuszvonallal 
kapcsolja össze 
Szlovéniát.
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Ljubljana Városrégiójának neam megfelelő tömegközlekedéssel rendelkező területei. Forrás: Szlovén Tudományos Akadémia Anton Melik Földrajzi Intézete ZRC SAZU, 2012.

fed le. A közúti autók nagy száma miatt a városi buszok utazási sebessége meglehetősen alacsony. 
A sárga sávok bevezetése és a Slovenska cesta egyéb közúti forgalom elől történő lezárása némileg 
javította az utazási sebességet, az autók számának csökkentése nélkül azonban jelentős előrelépés 
nem érhető el. A LVR területe Zasavje, Kamnik, Gorenjska, Primorska és Dolenjska irányába vezető öt 
vasúti vonalhoz kapcsolódik csillag alakzatban. Naponta több mint 130 személyszállító vonat érkezik 
Ljubljana központi pályaudvarára. Az átlagos utazási sebesség körülbelül 48 km/óra. A személyszállító 
vonatok átlagos kihasználtsága körülbelül 27%.

LJUBLJANA VÁROSRÉGIÓJÁNAK NEM MEGFELELŐ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSSEL  
RENDELKEZŐ TERÜLETEI
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Lavrica új vasútállomásának látványterve. Forrás: Szlovén Infrastruktúra Ügynökség

A csúcsidőben a közlekedés irányától és a 
közlekedési igénytől függően 15, 30 és 60 perces 
közösségi közlekedési követési időközöket 
javasolnak. A LÖ területén a megfelelő 
gyakoriságot a buszok és a vonatok ötvözésével 
kell biztosítani. Továbbá új vasútvonalakat 
javasoltak Ribnica, Vrhnika és a Brnikben található 
Jože Pučnik repülőtér irányába.

A Ljubljanica folyón is számos lehetőséggel bír 
különösen a ljubljanai mocsárvidék megközelítését 
illetően, valamint turisztikai és rekreációs 
szempontból, bár a napi mobilitást tekintve 
kisebb mértékben. Az általa kínált lehetőségeket 
a Szakértői vélemények a Ljubljanica folyó 
hajózhatóságáról (2012) mutatja be).

EREDMÉNYEK

Integrált jegyrendszer

Az integrált közösségi közlekedési jegy (IJPP) 
olyan támogatott elektronikus jegy, amelyet a 
felhasználó vonaton, távolsági buszon és városi 
buszon vehet igénybe. Ez jelenleg csak diákok 
számára elérhető. A LÖ bevezette az URBANA 
jegyet minden felhasználó részére és az összes 

szolgáltatáshoz, ami néhány elővárosi település 
kiterjedt vonalaira is vonatkozik, de nem érvényes 
a távolsági buszokra és a vasúti közlekedésre, 
amelyeket az állam irányít, és amelyeket a jövőben 
technológiáját tekintve hasonló IJPP jeggyel 
kellene összekötni. Az IJPP egyik fontos előnye, 
hogy az integrált jeggyel rendelkező utas a városi 
közlekedési szolgáltatásokat, valamint a távolsági 
vonatokat és buszokat is használhatja. Tervben 
van az IJPP-rendszer egyéb felhasználók által 
használt, a támogatott iskolai jegyrendszernek nem 
részét képező termékekre történő kiterjesztése is, 
ami lehetővé teszi majd a közösségi közlekedési 
szolgáltatások nemzeti szintű egységesítését, ahogy 
az URBANA jegy egységesítette a szolgáltatásokat 
városi és néhány külvárosi település szintjén.

Vasútállomások építése és felújítása

Az új vasútállomások építésének legfőbb célja 
az utasok közútról vasútra történő átirányítása, 
ezáltal tehermentesítve a LVR közúti közlekedését. 
Ljubljanában hét meglévő vasútállomás átrendezése 
történt: Tivoli, Litostroj, Brinje, Ježica, Vodmat, Stegne, 
és Medno hozzájárulnak a vasúti személyszállítás 
nagyobb vonzerejéhez. Emellett a 2018-ban épített 
Lavricában és Dolgi Mostban található új állomások 
is jelentősen segítik e cél elérését.
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Az LPP vonalak kiterjesztése

Az LPP városi vonalainak a LVR településeire való 
kiterjesztésével (pl. Grosuplje, Škofljica, Medvode, 
Vodice, Dobrova - Polhov Gradec, Ig, és Brezovica) 
a buszcsatlakozások kapacitása és gyakorisága 
megnőtt. Grosuplje települése jól példázza ezt a 
gyakorlatot, amely az LPP-vel és az MZI-vel együtt 
összehangolta az iskolai közlekedést a rendszeres 
vonalakkal, és így az LPP városi vonalát kiterjesztette 
a külvárosi területre, Grosupljére is. Így minimális 
költségnövekedéssel jelentősen javították a 
közösségi közlekedési szolgáltatások minőségét.

Új járművek a közösségi közlekedésnek 

Az LPP a múltban sok erőforrást fektetett új, kényelmes 
járművek megvásárlásába, valamint a városi buszok 
alternatív üzemanyag-használatának bevezetésébe. 
Az LPP összes busza légkondicionált, alacsony padlós, 
fogyatékkal élők számára teret biztosít, és megfelel 
az EURO 5 és EURO 6 legmagasabb szabványának, 
ezen felül több mint egyharmadát sűrített földgáz 
hajtja, és további új beruházások és vásárlások 
vannak tervben. Az LPP 23 új CNG autóbusszal frissíti 
flottáját, amelynek érkezése 2019. augusztusára 
várható. A személyszállító vasúti járműállomány 
tervezett korszerűsítése szintén jelentős mértékben 
hozzájárul a regionális személyszállításhoz. A vasúti 
személyszállításhoz szükséges új gördülőállomány 
megvásárlása emeli majd a szolgáltatások minőségét, 
és részben pótolja a meglévő, elhasználódott flottát. 
A 26 személyszállító vonat javítja majd a vasúti 
közlekedés vonzerejét, lehetővé teszi a kerékpárok 
vonaton történő akadálytalan szállítását, és a 
vonatok megközelítését a funkcionálisan sérült és 
kerekesszékes személyek számára is.

CÉLKITŰZÉSEK

4. stratégiai célkitűzés: A közösségi közlekedési 
infrastruktúra fejlesztése

Az állami infrastruktúra nagy beruházásokat igényel a 
jelenlegi helyzet javítása érdekében. 

Egy hatékony közösségi közlekedési rendszer 
kialakítása, versenyképes szolgáltatások nyújtása az 
autóközlekedéssel szemben elengedhetetlen.

Az autóbusz-közlekedés területén a LÖ a fejlesztést 
a közösségi közlekedés számára különálló sávok 
fokozatos bevezetésével kezdte, amelyek javították az 
autóbuszok belvárosi sebességét. A folyamatot a régión 
túl kell folytatni, ahol a közösségi közlekedés sebessége 
csúcsidőben döntő fontosságúnak bizonyult a 
közösségi közlekedés vonzerejének szempontjából. 
Hasonlóképpen szükséges olyan bevált gyakorlatok 
bevezetése a csomópontok szabályozásában és a 
jelzések automatizálásában, amelyek elsőbbséget 
biztosítanak a közösségi közlekedési eszközöknek. Az 
utasok szempontjából az állomások modern kialakítása 
és az állomásokon nyújtott szolgáltatások, illetve az 
információadás javítása nagyon biztatónak bizonyult 
a LÖ területén és néhány más települési központban. 
A folyamatot a régió más állomásain is folytatni 
kell a vasútállomásokra és az autóbuszmegállókra 
összpontosítva. Jobb feltételeket kell biztosítani a 
különböző utazási módok kombinálásához, ezért 
folytatni kell az állomásokhoz és megállókhoz közeli 
P + R hálózat és kerékpár parkolók kialakítását, 
és az utasok igényeit figyelembe véve lehetővé 
kell tenni a különböző közösségi közlekedési 
eszközök közötti egyszerűbb váltást. A térség teljes 
közösségi közlekedési rendszerének működéséhez 
kulcsfontosságú a ljubljanai vasúti csomópont és 
a központi buszpályaudvar, valamint a meglévő 
vasútvonalak felújítása, illetve új személyszállítási 
vonalak építése (pl. Vrhnika, Ljubljana Jože Pučnik 
repülőtér), amely növeli a vasúti és autóbusz-
személyszállítási szolgáltatások minőségét és csökkenti 
a közösségi közlekedési járművek menetidejét.

A vasútvonalak kapacitásának növelésével és 
további pályák építésével (Ljubljana – Kranj) a 
személyszállító vonatok gyakorisága is növelhető. 
A vonalak villamosítása (pl. Ljubljana – Kamnik) 
lerövidíti a vonatok menetidejét. A Ljubljana és 
Kočevje közötti vasúti kapcsolat újjáélesztése 
tehermentesíti a közúti infrastruktúrát.
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Vonat 15 percenként 
Busz 60 percenként 
Busz 30 percenként 
Busz 15 percenként 
JELMAGYARÁZAT

Vonat 30 percenként 
Új vasútvonalak

GROSUPLJE

IG

ŠKOFLJICA

IVANČNA GORICA

DOBREPOLJEVELIKE LAŠČE

BOROVNICA

LITIJA

LJUBLJANA

LOGATEC

DOBROVA-POLHOV GRADEC

VODICE

TRZIN

MENGEŠ

KOMENDAKRANJ
LETALIŠČE
BRNIK

TREBNJE
NOVO MESTO

MARIBOR

RIBNICA

IDRIJA

ZAGORJE

VRANSKO

GORNJI GRAD

POSTOJNA

KOPER

KAMNIK

MORAVČE

LUKOVICA

MEDVODE DOMŽALE

DOL PRI LJUBLJANI

ŠMARTNO PRI LITIJIHORJUL
BREZOVICA

LOG-DRAGOMER

VRHNIKA

A közösségi közlekedési útvonalakon a járművek követési idejére vonatkozó javaslat csúcsidőben. Forrás: Ljubljanai Forgalmi és Közlekedési 
Intézet Kft., and ZRC SAZU Anton Melik Földrajzi Intézet, 2018. október

A KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS GYAKORISÁGÁRA VONATKOZÓ JAVASLAT CSÚCSIDŐBEN

5. stratégiai célkitűzés: A közösségi közlekedési járműpark modernizálása

Az elavult flottát sürgősen modernizálni kell, mert ez az egyetlen módja annak, hogy felvegye a versenyt 
az egyéni közlekedéssel. Ahogy néhány autóbusz vállalat már megkezdte a flotta modernizációját, és a 
legtöbb járművük már légkondicionált, környezetbarát és - különösen a városi közlekedésben – alkalmas 
a fogyatékkal élő utasok számára is, úgy más rendszerek esetén is szükséges a flotta modernizálása és a 
járművek számának növelése. Különösen a vasúti közlekedésben van szükség a flotta bővítésére, alternatív 
meghajtási rendszerek bevezetésére (vagy villamosításra), akadálymentes hozzáférés biztosítására a 
funkcionálisan sérült és kerekesszékkel vagy egyéb speciális eszközzel közlekedők számára és a kerékpár 
szállítás biztosítására, valamint minden járművet légkondicionálóval és Wi-Fi rendszerrel kell ellátni.
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6. stratégiai célkitűzés: A közösségi közlekedési 
rendszer irányításának javítása

A közösségi közlekedési rendszer irányításának 
javítása nagymértékben függ az állami 
infrastruktúra és a közösségi közlekedési flotta 
korszerűsítésétől, azonban azoktól függetlenül is 
javítható. A közösségi közlekedés menetrendjét 
és gyakoriságát az utasok tényleges igényeihez 
kell igazítani. A tömegközlekedési útvonalakon 
a járatok javasolt követési ideje csúcsidőben 
15, 30 és 60 perc. Ez a közlekedés módjától és 
irányától is függ. Az IJPP-menedzser feladata, 
hogy összekapcsolja az állam hatáskörébe 
tartozó közösségi közlekedést, (vonat, távolsági 
autóbusz-közlekedés) a helyi szintű közlekedéssel 
(városi közlekedés). A kevésbé lakott, dombos 
területeken, ahol a közösségi közlekedéssel 
való kapcsolat nem biztosított, „igény szerinti 
szolgáltatásokra” van szükség. Regionális 
szinten az igényekhez igazított legmegfelelőbb 
közlekedési modell kiválasztását az a cél 
vezérli, hogy a szolgáltatás minden lakossági 
csoportnak megfelelő legyen, hogy egyesítse 
az utasokat, és kiegészítse a meglévő közösségi 
közlekedést. Indokolt néhány meglévő busz- 
és vasútvonal meghosszabbítása, valamint új 
érintőleges és integrált buszvonalak bevezetése, 
és ezek összekapcsolása a P + R rendszerekkel 
a LVR egész területén. Emellett szükséges 
„gyors útvonalak” bevezetése a busz és vasúti 
személyszállítás területén, amelyek biztosítják 
a településközpontok gyors és közvetlen 
kapcsolatát a regionális központokkal. A 
diákok számára létrehozott integrált közösségi 
közlekedési jegyrendszert sürgősen ki kell 
terjeszteni a közösségi közlekedési szolgáltatások 
valamennyi felhasználójára. Fontos kiemelni a 
minden utasra vonatkozó átfogó tarifaintegrációt.
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III. PILLÉR: Motorizált közlekedés

OPERATÍV CÉLKITŰZÉSEK 

 A forgalmi terhelés csökkentése a LVR településközpontjaiban  

 A személygépkocsi-használat arányának csökkentése a hivatásforgalmi közlekedésben

JELENLEGI HELYZET 

A LVR Ljubljana területének közlekedési 
csomópontjával és az európai közlekedési 
folyosókkal (Balti-Adriai és Mediterrán 
korridorok) való regionális összeköttetés 
helyszíne. A LVR a fővárossal együtt Szlovénia 
foglalkoztatási, közigazgatási, gazdasági és 
oktatási központja. Emellett az ország legtöbb 
munkahelyével rendelkező és az ország 
legsűrűbben lakott területe is. Az úthálózat 
korszerűsítésének beruházásai és az elmúlt 
időszak növekvő motorizációs rátája ennek a 
Szlovénia és a LVR területeiről a LÖ irányába 
zajló napi szintű ingázásnak a következményei. 

1995 és 2005 között a napi szinten ingázók 
forgalomsűrűsége megkétszereződött. A 
napi ingázás leginkább az autópálya-hálózat 
irányában észlelhető. A közúti infrastruktúrába 
való nagy beruházások, valamint az autópálya-
hálózat megépítése és befejezése Ljubljana 
autópálya-körgyűrűjével jelentős hatást gyakorolt 
a településszerkezetre (szuburbanizáció, 
szétszórt települések), és a kapcsolódó 
nagyobb foglalkoztatási központokba történő 
napi ingázásra. Az ilyen ingázást az autópályák 
használatának jelenlegi fizetési módja (a 
matricarendszer nem a „szennyező fizet” elven 
alapul, illetve hogy az útdíjat a ténylegesen 
megtett távolság alapján kellene fizetni) és a 
munkába való közlekedési költségek visszatérítési 
rendszerének szabályozása is ösztönzi.

A forgalom növekedése 2005 és 2017 között a Gorenjska 
autópályaszakaszon. Forrás: A közutak forgalmára vonatkozó  
adatok; DRSI, Forgalomszámlálás 2005 és 2017 között
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A FORGALOM NÖVEKEDÉSE 2005 ÉS 2017 
KÖZÖTT A GORENJSKA AUTÓPÁLYASZAKASZON

A közlekedési helyzet sok területen szorosan 
kapcsolódik és összefügg egymással. Az új utak és és 
további sávok építése kevésbé sikeres a torlódások 
megszüntetését illetően, ráadásul ez csupán rövid 
távú intézkedés, mivel az új utak és a további sávok 
tovább fokozzák az autóhasználatot. A probléma több 
sávval és nagyobb számú autóval önmagát ismétli. 

A LVR SUMP előkészítésének keretében készített 
felmérés adatai azt mutatják, hogy az autó 
elsődleges közlekedési módként történő használata 
gyakoribb az autópályához közvetlenül kapcsolódó 
településeken (ezeken a településeken a lakosság 
több mint 70%-a használ autót akár sofőrként, 
akár utasként), míg azokon a településeken, ahol 
nincs közvetlen kapcsolat az autópályával, az autót 
használók aránya legalább 10%-kal alacsonyabb, és a 
vonatot használók aránya csaknem 10%-kal nő.
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KÖZLEKEDÉSI MÓDOK HASZNÁLATA AZ 
AUTÓPÁLYA-HÁLÓZATHOZ KÖZELI TELEPÜLÉSEKEN 

KÖZLEKEDÉSI MÓDOK HASZNÁLATA AZ 
AUTÓPÁLYA-HÁLÓZATTÓL TÁVOLI TELEPÜLÉSEKEN 
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Az autóhasználat általános növekedése az elmúlt 
néhány évtizedben nemcsak az autópálya-hálózatok 
nagyobb leterheltségében, hanem az állami és 
önkormányzati tulajdonú utak forgalmának gyors 
növekedésében is tükröződik, ezeken a helyeken 
ugyanis e szinten nem volt elegendő beruházás 
az infrastruktúrába. A térség minden nagyobb 
városközpontja összeköttetésben van az országos 
főutakkal, és ezek főleg a városközpontokon 
haladnak át. Néhány esetben elkerülőutak épültek 
a városok forgalmának enyhítése érdekében, de 
általánosságban az építés nem tudott lépést tartani 
a terület- és városfejlesztés, valamint a közlekedés 
igényeivel. Az elkerülőutak építésének talán nem 
a legracionálisabbnak, legindokoltabbnak vagy 
legészszerűbbnek bizonyuló gyakorlata miatt - 
különösen a vasutak és más tömegközlekedési 
formák infrastruktúrájára irányuló korszerűsítés 
hiányában -, nem meglepő, hogy a régió 
lakosságának túlnyomó része még mindig a városok 
körüli elkerülőutak építésében és az autópálya-
körgyűrű bővítésében látja a torlódások okozta 
gondok megoldását.

A régióban még mindig az autó a legelterjedtebb 
elsődleges közlekedési mód. A fenntarthatóbb 
közlekedési módok alkalmazása során csak a 
LÖ tér el jelentősen az átlagtól (pl. a napi szintű 

kerékpár- és közösségi közlekedés-használat 
egyre növekszik). A parkolási politika és a parkolók 
tervezése jelentős hatással vannak az egyes 
közlekedési eszközök megoszlásának arányára. 
Amint azt a gyakorlat mutatja, a célállomáson 
található parkolási lehetőségek befolyásolják 
az autó elsődleges közlekedési módként való 
választását; minél kisebb az esély arra, hogy a 
felhasználó a célállomáson parkolni tud (pl. térbeli 
korlátozások, parkolási díj), annál nagyobb az 
esélye, hogy az utazáshoz alternatív közlekedési 
módot választ. A LÖ aktív parkoló politikájával 
élen jár a parkolás-irányítás fontosságának és 
hatásának tudatosításában, amely az egész régiót 
befolyásolja, és arra ösztönzi a többi települést 
is, hogy foglalkozzon a parkolás kérdésével (pl. 
időkorlátos parkoló, kék zóna vagy díjköteles 
parkoló bevezetése a városok központjában).

A LVR SUMP előkészítésének keretében végzett 
felmérés eredményei lapján azon települések 
lakosai, ahol már bevezették a parkoló-irányítási 
rendszert, támogatják az időkorlátos vagy 
díjköteles parkoló bevezetését. Ők jobban ismerik 
az ilyen irányítás előnyeit, mint azok a települések, 
ahol még nincs parkoló-irányítási rendszer. A 
parkolásirányítást leginkább támogató települések 
Kamnik, Logatec, Litija, és a LÖ.

Az autó elsődleges 
közlekedési módként 
történő használata 
gyakoribb
az autópályához 
közvetlenül kapcsolódó 
településeken.

LVR SUMP felmérés.
Az autópályához közeli és az attól 
távoli települések közlekedési 
módjai A LÖ kivételével.
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A PARKOLÁSI POLITIKA ÉS A PARKOLÓK TERVEZÉSE JELENTŐS HATÁSSAL BÍR  
A KÖZLEKEDÉSI MÓD KIVÁLASZTÁSÁRA

Az utazási mód kiválasztásának egyik fő 
tényezője a parkolóhely (várható) elérhetősége 
a célállomáson. A garantált parkolóhely olyan 
tényező, amely nagymértékben befolyásolja 
a felhasználók azon döntését, hogy milyen 
közlekedési módot fognak használni a 
célállomásra való eljutáshoz. Ha van garantált 
parkolóhely, nagyobb eséllyel választanak autót. 

A Push & Pull projekt néhány francia és svájci 
városra vonatkozó adatai azt mutatják, hogy a 
munkavállalók nagyobb valószínűséggel járnak 
autóval a garantált parkolóhelyet biztosító 
munkahelyekre, mint a parkolóval nem, vagy 
korlátozottan rendelkező munkahelyek esetén.

Grenoble
Garantált 

parkolóhely

Toulouse
Garantált 

parkolóhely

Gyaloglás/
Kerékpár

Személygépkocsi

Közösségi 
közlekedés

3

94

3

1

99

1

24

41

35

29

53

18

Besançon
Garantált 

parkolóhely
IGEN   

6

90

4

29

46

25

NEM IGEN   NEM IGEN   NEM

Ábra: Utazási szokások parkolóhellyel és anélkül 
(Forrás: Push & Pull, 2015)

Gyaloglás/ 
Kerékpár

Személygépkocsi

Közösségi 
közlekedés
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belvárosba történő szállítás korlátozása, a díjköteles 
parkolóterület bővítése, az LPP kínálatának bővítése a 
szomszédos települések számára, valamint az utcákon 
lévő parkolóhelyek számának csökkentése lehetővé 
tette, hogy mára 12 hektárnyi modern kövezett utca jöjjön 
létre elsősorban a gyalogosok és kerékpárosok részére. A 
belvárosban a „Kavalir” elektromos járművekkel ingyenes 
közlekedés is rendelkezésre áll.

Az állóforgalom problémájának kezelése és P + R parkolók 
kialakítása

Egyre több önkormányzat ismeri fel az állóforgalom 
szabályozásának fontosságát és előnyeit. A LÖ létrehozott 
egy parkolóirányítási-rendszert, és időben korszerűsítette 
azt, így a díjköteles parkolóterületek kiterjednek a belvárosra 
is az autópálya-körgyűrűn belül. Ezt a gyakorlatot követték a 
régió más települései is, amelyek igényeiknek és kiindulási 
pontjaiknak megfelelően számos területen parkolórendszert 
vezettek be, pl. díjköteles parkoló vagy időkorlátos parkoló 
formájában. A LVR önkormányzatai közösen előkészítettek 
egy átfogó tanulmányt a P + R hálózat LVR területén történő 
fejlesztéséről, amelynek célja az autóforgalom lehető 
legnagyobb mértékű visszaszorítása, és az utasok közösségi 
közlekedésre való átirányítása. A régióban összesen 28  
P + R parkolót terveztek, ebből a mai napig 11 épült fel, 
és négy új kerül hamarosan megtervezésre. A régióban 
található P + R jelentős része a LÖ területén belül 
helyezkedik el, ahol ma öt 1673 férőhelyes P + R parkoló 
található, és amely hamarosan további 445 parkolóhellyel 
egészül kis a Stanežičében található új helyszínen.

Elektromosautó-megosztás

Az Avant2Go kizárólag elektromos autómegosztó 
szolgáltatás, amelyet először a LÖ-ban mutattak be, de 
mára már a LVR és más szlovén városok körében is terjed. 
Ez elektromosautó-kölcsönzést jelent előre meghatározott 
helyen, rövid időre. Az Avant autósprojekt részeként a 
különböző partnerek, köztük az Országos Környezetvédelmi 
Alap, a települések, valamint magán- és állami tulajdonban 
lévő vállalatok új szolgáltatásokat kínálnak a piacon a 
mobilitás területén – ez az autóbérlés vagy autómegosztás 
új formája, amelynek során a helyi közösség fontos szerepet 
játszik a nyilvános tér biztosításában, és ezáltal hozzájárul az 
új szolgáltatás fejlesztéséhez. 

EREDMÉNYEK

Az autópálya-körgyűrű befejezése

Olyan negatív következmények ellenére, mint például 
a településre gyakorolt hatás vagy a gépjárművek 
használatának ösztönzése, az autópálya-körgyűrű építése 
és befejezése fontos nemzeti projekt, amely lehetővé teszi 
a megfelelő összeköttetés kialakítását, és ezáltal serkenti 
a gazdasági fejlődést és az új munkahelyek kialakulását, 
következésképpen nagymértékben befolyásolta az egész 
LVR fejlődését.

Az elektronikus útdíjfizetés bevezetése áruszállítás 
esetén az autópályán

Az elektronikus útdíjfizetési rendszer (DarsGo) egy 
olyan modern elektronikus rendszer, amely olyan 
gépjárművekre vonatkozik, amelyek legnagyobb 
megengedett súlya meghaladja a 3,5 tonnát. Az 
útdíj minden egyes használt útszakaszért fizetendő, 
a költség az egyes szakaszok hosszától és a jármű 
jellemzőitől függ (pl. a tengelyek száma és a jármű 
EURO kibocsátási szintje). A rendszer igazságosabb 
autópályadíj-beszedést tesz lehetővé (a „szennyező 
fizet” elv szerint). Ezzel egyidejűleg az ilyen 
autópályadíj-beszedésre szolgáló infrastruktúra 
lehetővé teszi a jövőben az úthasználati díjrendszerek 
korszerűsítését (pl. dinamikus útdíjfizetés, ahol az 
útdíjak bizonyos útvonalakon vagy időszakokban 
drágábbak). A rendszer létrehozásával kiküszöbölték 
az útszűkületet jelentő és az egyes szakaszokon a 
forgalom sebességet csökkentő útdíjfizető kapukat.

A városközpontok forgalom elöl történő lezárása

A fenntartható mobilitás megteremtése miatt a 
speciális közlekedési zónák bevezetése egyre inkább 
jelen van a LVR településein is. A települések a 
közterület minőségének szabályozását is tekintetbe 
veszik a forgalom vagy a parkolóhelyek kárára. A város 
központjának a gyalogosok és a kerékpárosok igényei 
szerinti teljes átalakítása révén a LÖ új szabványokat 
állított fel a területrendezésben, és ezáltal kitaposta 
az utat a többi település számára is. A belvárosi 
körgyűrű létrehozása, a parkológarázsok építése, a 
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CÉLKITŰZÉSEK 

7. stratégiai célkitűzés: Optimalizált autóforgalom

A múltban a javított infrastruktúrába történő 
beruházások nagyrészt a közúti infrastruktúra 
kiépítésén alapultak. Az autópályák 
összekapcsolták Szlovénia különböző részeit, 
és megkönnyítették a gazdasági fejlődést, 
ugyanakkor a szuburbanizáció és az ingázók 
számának növekedéséhez vezettek. Az európai 
városok tapasztalatai alapján a motorizáció 
növekedésének követése új infrastruktúra 
kiépítésével és a meglévő infrastruktúra 
bővítésével értelmetlen. Az ilyen megoldások 
csak rövid távon javítják a helyzetet és csökkentik 
a torlódásokat. A feltételek javulása miatt 
idővel a járművek száma tovább növekszik és a 
torlódások ismét megjelennek, ám ezúttal még 
nagyobb számú járművel és még több sávval. 
A megváltozott feltételek ugyanakkor negatív 
hatással vannak a közösségi közlekedés csökkenő 
használatára és a kerékpár városi közlekedési 
eszközként való választására (ez a Downs-
Thomson paradoxon néven ismert jelenség).

Az önkormányzatoknak és a régiónak az állammal 
együttműködve gondosan meg kell tervezniük az 
új közúti infrastruktúrába történő beruházásokat, 
szem előtt tartva a fenntartható megoldásokat, 
valamint az alternatív és innovatív megoldások 
támogatását. Jól átgondolt és elhelyezett 
szervezeti intézkedések és egyszerűberuházási 
projektek segítségével a lakosság mobilitásának 
javításávál, valamint a meglévő infrastruktúra 
használatával is foglalkozni kell.

8. stratégiai célkitűzés:  
Az állóforgalom átfogó szabályozása

Az autó elsődleges közlekedési módként való 
választását többek között a célállomás parkolási 
lehetőségei befolyásolják. A parkolóhelyek és a 
parkolási irányelvek tervezése ezért jelentősen 

befolyásolja a közlekedési mód választását. Ezzel 
egyidejűleg az intelligens tervezés és a felületek 
álló forgalom számára történő elosztása lehetővé 
teszi a közösségi közlekedés fejlesztését, illetve 
ösztönzi az „telekocsizást” és az autómegosztást. 
A LVR önkormányzatai a parkoló forgalom 
területének intelligens tervezésével, annak 
irányításával, valamint a parkolási rendszer 
informatikai alapokra helyezésével gondoskodnak 
a kereslet és a kínálat kiegyensúlyozásáról, 
különös hangsúlyt fektetve a fenntartható 
mobilitás optimális feltételeinek megteremtésére. 

9. stratégiai célkitűzés: Nagyobb biztonság, 
valamint a városok károsanyag-kibocsátásának 
és a zajterhelésének csökkentése

A különböző közlekedési módok használatának 
alapja a biztonságos infrastruktúra megteremtése 
az összes résztvevő számára. A települések és a 
régió az állammal együttműködve biztonságos 
infrastruktúrát biztosít az önkormányzati 
tulajdonú és az állami utakon, különösen 
azokban a városokban, ahol a LÖ már számos 
szabályrendszert állapított meg. A régió csatlakozik 
a Vision ZERO nevű kezdeményezéshez (szlovénül: 
Vizija NIČ), melynek célja a halálos kimenetelű és 
súlyos sérülést okozó balesetek megszüntetése, 
valamint amelyhez a LÖ csatlakozott elsőként, és 
ösztönzött rá másokat.

A biztonság mellett a települések és a régió a 
forgalom káros hatásainak lehető legnagyobb 
mértékű semlegesítésére törekednek: 
ilyenek például a lakosság túlzott zajnak vagy 
kemény részecskékkel és nitrogén-oxidokkal 
szennyezett levegőnek való kitettsége. Ezért 
számos intézkedéssel igyekeznek csökkenteni 
a városokban a sebességet ezáltal alacsonyabb 
zajszintet és kibocsátást eredményezve, 
és továbbra is támogatják az elektromos 
és gázüzemű járművek (CNG és LPG) 
használatának növelését.
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IV. PILLÉR: Áruszállítás és logisztika

OPERATÍV CÉLKITŰZÉSEK 

 A (tranzit) áruszállítás korlátozása vagy csökkentése

JELENLEGI HELYZET 

Az elmúlt években a LVR területén növekedett 
az áruszállítás mértéke. Az áruszállítás hatásai 
különösen helyi szinten érezhetők, ahol a lakosság 
zajnak, rezgésnek és károsanyag kibocsátásnak van 
kitéve, emellett a forgalmi dugók következtében 
ez más úthasználók biztonságát is befolyásolja. 
Az áruszállítás ugyanakkor jelentősen hozzájárul 
a gazdasági növekedéshez és fejlődéshez, ha az 
áruk az anyaországból vagy régióból származnak. 
Ez kevésbé igaz a tranzitra, amely esetén az áru 
eredete az érintett területen vagy országon kívül 
van. A forgalom korlátozását vagy akár tiltását is 
ezért alaposan meg kell vizsgálni, és a tervezésbe 
számos érdekelt felet kell bevonni elsősorban 
a helyi gazdaságra gyakorolt hatás miatt. Rövid 
távon lehetséges az áruszállítás korlátozására 
irányuló intézkedések megtétele, például bizonyos 
időablakokkal, vagy ha vannak ilyenek, kevésbé 
lakott alternatív útvonalakra való átirányítással. 
Radikálisabb intézkedések esetén – mint például az 
áruszállítás korlátozása –, előzetes hatáselemzés és 
különböző szervezetek részvétele szükséges.

Az elkerülőutak építése olyan intézkedés, 
amely korlátozott hatékonysággal csökkenti 
az áruszállítás életkörülmények minőségére 
gyakorolt hatásait, és – amint azt a gyakorlat 
is mutatja – csak rövid távon képes erre, míg 
hosszú távon a fenntarthatóbb megoldások 
bizonyulnak megfelelőnek az áruszállítás vasútra 
történő átirányításával, amelyhez megfelelő vasúti 
infrastruktúrát kell létrehozni.

EREDMÉNYEK 

Környezetbarát tehergépjárművek

Egyre több olyan vállalat, ahol az áruk rövidebb 
távolságokon történő szállítása képviseli az üzleti 
tevékenység fontos részét, vezet be fenntartható 
logisztikai intézkedéseket. A fő szlovén postai cég 
például elfogadta a flotta megújításának hosszú távú 
stratégiáját. A flottájuk jelentős részét már elektromos 
és gázüzemű szállítóeszközök képezik. Vannak olyan 
kezdeményezések is, amelyek az európai alapok 
segítségével és Gazdaságfejlesztési és Technológiai 
Minisztérium támogatásával az áruk kerékpárokkal 
történő zöld szállítását vezették be a LÖ területén. A 
megfelelő gyakorlat példázása, a tudatosság növelése 
és a SUMP intézkedései szintén hozzájárulnak 
a fenntartható mobilitás nagyobb mértékű 
alkalmazásához az áruszállítás területén is.

A szállítás korlátozása a LÖ területén 

Az elmúlt években a LÖ korlátozta a városközpontok 
járművek általi megközelítését, ami részben az új 
gyalogos területek bevezetésének köszönhető. A 
közvetlen városközpontba általában csak 3,5 tonna 
össztömegű könnyű áruszállító járművek hajthatnak 
be. A gyalogos zónákon belüli áruszállítást a forgalmat 
szabályozó rendeletnek megfelelően a reggel 6 és 
10 óra közötti időszakra korlátozták. A gyalogos 
zónák fizikai akadályokkal védettek, és az áruszállító 
járművek behajtása csak elektronikus engedélyekkel 
lehetséges. Ezzel egyidejűleg ez a korlátozott szállítási 
idő ösztönzi a fenntarthatóbb áruszállító eszközök – 
mint például a kerekpár – használatát.
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CÉLKITŰZÉSEK

10. stratégiai célkitűzés: Hatékony (tranzit) 
áruszállítás a helyi lakosokra gyakorolt lehető 
legkisebb hatással

A károsanyag kibocsátás következtében az 
áruszállítás jelentős terhet ró a környezetre, 
azonban elengedhetetlen számos vállalat üzleti 
tevékenységének biztosításához. A LVR területén 
megoldást kínálunk az áruszállítás hatásainak 
csökkentésére a fenntartható városi mobilitási terv 
intézkedéseivel.

Az áruszállítás, különösen a tranzit korlátozása 
leginkább a városi területeken fontos, mivel a helyi 
lakosságra gyakorolt hatása itt a legnagyobb. A 
legkritikusabb területeken korlátozások kerülnek 
bevezetésre a csúcsidő alatt a torlódások 
csökkentése és a biztonság növelése érdekében, 
valamint éjszakai korlátozás és sebesség korlátok 
lépnek érvénybe a zajkibocsátás miatt.

Az áruszállítás teljes tilalma is egy lehetséges 
intézkedés, különösen az alternatív útvonalakkal 
rendelkező területeken, valamint ahol szélesebb körű 
konszenzus érhető el az érdekeltek felek között.

Az áruszállítás korlátozásaira vagy tilalmára irányuló 
intézkedések rövid távon megvalósíthatók, azonban 
gondos tervezést igényelnek. A LVR szintjén 
tanulmány készül az áruszállítás lakosságra gyakorolt 
hatásairól, amely magában foglalja azon kritikus 
területek priorizált listáját, ahol korlátozásokra van 
szükség. Emellett a terület helyzetének javítására 
irányuló intézkedéseket is indítványozzuk.

Az áruszállításra vonatkozó korlátozások 
végrehajtása során szükséges az állammal (DARS, 
a belföldi utak esetében a szlovén infrastruktúra-
ügynökség), valamint a településekkel, a helyi/
városi közösségekkel és a helyi gazdasági érdekeket 
képviselő kisiparosok és kisvállalkozások regionális 
kamaráival való együttműködés.

A megfelelő intézkedések korlátozzák majd az 
áruszállító járművek lakott vagy városi területeken 
történő hosszú távú parkolását azáltal, hogy a 
szükséges infrastruktúrát e lakott területeken kívül 
hozzák létre. Ahol más intézkedések nem érik el a 
kívánt hatást, elengedhetetlen, hogy az új elkerülőutak 
gondos megtervezése.

Annak érdekében, hogy az áruszállítás hatékony legyen 
és minimális hatást gyakoroljon a helyi lakosságra, fontos 
a vasútra történő átirányítás, amelyet hosszú távon a 
vasúti infrastruktúra korszerűsítése és a nemzeti szintű 
közlekedéspolitikai intézkedések révén lehet elérni. 
Így a vasúti közlekedés az utakon való közlekedéshez 
viszonyítva versenyképesebbé válik. 

11. stratégiai célkitűzés: Fenntartható logisztika 
kialakítása a városközpontokban

A városközpontok logisztikája a közlekedéspolitika 
fontos részét képezheti, különösen a nagyobb 
városokban, ahol a szállításra vonatkozó 
követelmények száma magas, és ahol az 
városépítészet és a népsűrűség sajátosságai 
miatt a városközpontba való behajtásra vonatkozó 
korlátozások bevezetése (pl. gyalogos övezetek, 
speciális behajtási rendszer a környezetvédelmi 
zónákban) bizonyul megfelelő intézkedésnek.

A SUMP megvalósításával összefüggésben a 
városközpontokba való behajtásra vonatkozó 
korlátozások támogatásra kerülnek, továbbá 
ezeket bevezethetik a járművek környezetvédelmi 
szabványai tekintetében is, ami elősegíti az alternatív 
üzemanyaggal működő (villamos energia, gáz, hibridek, 
teherkerékpárok) zöld járművek használatát, amelyek a 
behajtás szempontjából számos előnnyel rendelkeznek. 
A kevésbé környezetkímélő járművek korlátozottan vagy 
egyáltalán nem hajthatnak be. A városközpontokba 
való behajtást a zöld járművek számára kedvezőbb 
időszakokhoz igazítják. Új környezetvédelmi/ökológiai 
és gyalogos övezeteket kerülhetnek bevezetésre ott, 
ahol az áruszállítás különleges rendelkezések hatálya 
alá tartozik ezzel elősegítve a környezetbarátabb 
járművek használatát.
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A szállítmányok összegyűjtése vagy konszolidációja a 
városközponton kívüli területre történő szállítást, majd 
több szállítmány (lehetőleg alacsony kibocsátású járművel 
történő) együttes szállítását és további elosztását jelenti a 
városközpontba, ami jelentősen csökkentheti az utazások 
számát és a károsanyag kibocsátást.

A LVR konszolidációs központjai képesek lesznek a LVR 
különböző településeiről ellátni a városközpontokat.

A LVR területén városi környezetben a kerékpárral végzett 
szállításra ösztönöznek. A teherkerékpárok bevezetése 
számos európai város olyan bevett gyakorlata, amely a 
szállítás fenntartható és emberbarát módjának bizonyult, 
mivel a városközpontokban csökkenti a gépjárművek 
számát. Ehhez létre kell hozni és ki kell jelölni a 
teherkerékpárok megfelelő infrastruktúráját (szállítási 
útvonalak, szállítási pontok).

12. stratégiai célkitűzés: A modern és környezetbarát 
logisztikai központok támogatása

A logisztikai központok fontos szerepet töltenek be 
a városközpontok ellátásában és számos vállalkozás 
gazdasági tevékenységében. A fenntartható városi 
mobilitási terv intézkedései elősegítik a modern és 
környezetbarát logisztikai terminálok létrehozását. 

Elengedhetetlen a környezet- és lakosbarát logisztikai 
központok fenntartható városi mobilitási tervezése, amely 
egy integrált megközelítés, valamint a települések/a régió 
és a vállalatok közötti megfelelő koordináció bevezetésére, 
illetve az állami és magánszektor, a helyi lakosok, a helyi/
városi közösségek közötti együttműködésre utal az 
optimális eredmények elérésének céljából a környezetre 
gyakorolt minimális hatással. Az új logisztikai központok 
létrehozása és bővítése után ügyelni kell az emberekre 
és a környezetre gyakorolt káros hatások (például a 
megnövekedett zaj vagy forgalom)elkerülésére.

A LÖ területén a LVR regionális központjában egy új, 
modern intermodális logisztikai központ jön létre számos 
érdekelt fél közreműködésével (Szlovén Vasutak, DRSI, LÖ, 
BTC, Mercator, közlekedési és logisztikai, valamint egyéb 
vállalatok), amely lehetővé teszi a közlekedési módok  
jobb integrációját, és elősegíti a vasúti áruszállítást.

Kép: Fotolia

Kép: Arhiv DARS
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Nem állsz a dugóban.
Te magad vagy a dugó.

Kép: Fotolia
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V. PILLÉR: Fenntartható mobilitástervezés

OPERATÍV CÉLKITŰZÉSEK 

 A Regionális Területrendezési Terv előkészítése (RTT) 2023-ra 

 A SUMP projektek előkészítése és elfogadása a fennmaradó településeken 2023-ra

 Koordináló testület létrehozása a közlekedésfejlesztés nemzeti, regionális és helyi szintű 
hatékonyabb összehangolásához

 A fenntartható mobilitás és a nyilvánosság részvételének támogatására irányuló finanszírozás növelése 

JELENLEGI HELYZET 

A fenntartható mobilitás tervezésének célja a 
fenntartható mobilitás megteremtése mindenki 
számára, és magában foglalja a különböző 
közlekedési módok kiegyensúlyozott fejlesztését 
és integrálását, a jó közlekedés-biztonságot, 
a közlekedési rendszer hatékonyságának 
optimalizálását és ezáltal a levegő- és 
zajszennyezés csökkentését is, valamint a 
terület vonzerejének növelését, amely magasabb 
életminőséget eredményez.

A különböző szintek (állami - regionális - 
önkormányzati) és területek (közlekedés, település, 
gazdaság stb.) szereplőinek összehangolt és 
koherens fellépésének fontosságát a települések 
már a SUMP előkészítése során felismerték, és 
hangsúlyozták a települések közti vagy regionális 
integráció szükségességét is. Azok a települések, 
amelyek elkötelezték magukat a fenntartható 
mobilitás mellett, már a SUMP település szinten 
történő előkészítése során meglátták a közösségi 
közlekedés regionális szintű vagy szélesebb körű 
fejlesztésében rejlő lehetőséget. 

A kapcsolat már vertikális (pl. az állam és a 
települések között, a térbe történő beavatkozások 
elosztásának és tervezésének tekintetében) és 
horizontális (pl. az állami szervek és a települések 
között, és helyi szinten különböző területek között), 
az önkormányzatok azonban arról számolnak be, 
hogy települések közötti szinten a részvétel csak 
elvben jó. Véleményük szerint a kapcsolatfelvétel 
csak ritkán haladja meg a projekt szintű 
együttműködést. A közlekedés fejlesztése érdekében 
jobb együttműködést akarnak létrehozni az állami 
szervekkel. 

A LVR-t a sík területen elhelyezkedő települések 
koncentrációja jellemzi, amely elővárosi területekkel 
kapcsolódik a regionális központhoz (LÖ), valamint 
más nagyobb városokhoz és városközpontokhoz 
(pl. Domžale, Kamnik, Vrhnika, Medvode, Grosuplje 
és Litija). A települések erős szuburbanizációja és 
szétszóródása ellenére a munkahelyek nagy része 
továbbra is a LÖ területén található, ami intenzív 
napi ingázási folyamatokat okoz a foglalkoztatás, 
az oktatás, a gondozás és a szolgáltatások miatt. 
A LÖ-ban található munkák (és az üzleti és 
bevásárlónegyedek) többsége a város külterületéhez 
kapcsolódik, különösen az autópálya-körgyűrűnél, 
amely elősegíti az autóforgalom használatát. 
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A működés különböző szinteken és területeken történő összekapcsolása a hatékony fenntartható mobilitási rendszer kialakítása érdekében.  
Forrás: LUZ, 2018. október

Másrészről, a gazdaságilag aktív népesség egyre 
növekvő kötődése a gépkocsihoz számos egyéb 
intézkedést és döntést eredményezett különböző 
területeken, mint például az autópálya-hálózat 
építése, a matricák bevezetése, a központi és 
bizonyos intézményi tevékenységek külvárosokba 
történő mozgatása, stb. során. A szlovén autópálya-
hálózat, amelyet főként az 1970-es, 1980-as és 
1990-es években építettek, általánosságban 
hozzájárult bizonyos, a hozzákapcsolódó területek 
településeinek erősödéséhez. Az ebben az 
időszakban és később bekövetkezett társadalmi,  
politika és gazdasági változások miatt jelentősen 
növekedett a helyi szintű kisiparosi és kisvállalkozási 
zónák száma (1997 és 2002 között számuk szinte 
megduplázódott, Potočnik Slavič, 2010). Az 
1990-es évek végén az új területi közigazgatási 
felosztásról szóló döntés a települések számának 
erős növekedéséhez vezetett, ami még inkább 
hozzájárult a széttagoltsághoz és a kevésbé 
koherens térbeli fejlődéshez. A térbeli elosztásra 
vonatkozó kritériumok gyakran ellentmondásos 
vizsgálata (a tér alkalmasságának ellenőrzése 
az egyéni tevékenység fejlesztésének céljából, 
figyelembe véve a védelemre vonatkozó korlátokat 
és a fejlesztési lehetőségeket, és emiatt a gazdasági 

övezetek közlekedési és energiahálózattal 
való optimális összeköttetésének keresése) a 
népességnövekedés és a közösségi közlekedés 
fejlődésének stagnálás mellett az adminisztratív 
és tulajdonosi struktúra rovására számos 
forgalmi problémához, valamint a fejlődés negatív 
következményeihez vezetett (például a közlekedési 
útvonalak meghosszabbításához, és ezáltal túlzott 
légszennyezéshez, a biztonság csökkenéséhez, 
zajhoz stb.) Folytatni kell a a LVR területén a 

A tervezés területeinek összefüggései Forrás: LUZ, 2008. október
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szociális és szolgáltatási tevékenységek fejlesztésével 
kapcsolatos kiegyensúlyozott településfejlesztést, 
valamint a mobilitás területén a helyzet javítását 
célzó intézkedéseket kell tenni. Az otthon és 
külföldön szerzett tapasztalatok azt mutatják, 
hogy a területrendezési tevékenységek elosztása 
a hatékony mobilitási rendszer egyidejű alapos 
megfontolása nélkül a terület állapotának romlásához 
(pl. több, egyébként más célt szolgáló parkolóhelyet 
kell biztosítani), valamint a forgalom által okozott 
problémák (pl. forgalmi torlódások és forgalmi dugók) 
növekedéséhez vezet. 

EREDMÉNYEK 

Közösségi Közlekedési Koordinációs Bizottság

A LVR közösségi közlekedésfejlesztésének fontos 
lépése volt a Közösségi Közlekedési Koordinációs 
Bizottság megalapítása 2012-ben. Fő feladata a 
közösségi közlekedés fejlesztésének koordinálása 
a LVR területén, valamint a régió képviselete 
az állammal, a közlekedési szolgáltatókkal, a 
szomszédos régiókkal és más, a személyszállítás 
területén érdekeltekkel folytatott tárgyalásokon. 

A regionális szintet érintő tanulmányok

Az RRA LVR több mint egy évtizede a fenntartható 
mobilitás fejlesztésére összpontosít a régióban, 
ezért tevékenységeit tekintve számos területen 
dolgozó szakemberrel együttműködve tanulmányokat 
készített, mint például a Szakértői vélemények a 
régióban folyó közösségi közlekedés irányításáról 
(2010), Szakértői vélemények a Ljubljanica folyó 
hajózhatóságáról (2012), A vasúti közlekedés 
korszerűsítése Ljubljana Városrégiójában (2014) és a 
Ljubljanai Városrégió P + R gyűjtőpontjainak hálózata 
(2014), amelyek az RRA LVR kezdeményezésére 
készültek a LVR települései, valamint különböző 
európai projektek társfinanszírozásával.

A helyi SUMP projektek előkészítése

A helyi SUMP projektek előkészítése során magas 
volt a nyilvánosság részvétele, és egyes települések 
ezt a gyakorlatot folytatják a közlekedési projektek 
előkészítése során is – a helyi lakosságot bevonják a 
közlekedés területén végzett tervezési folyamatba, 
mint például a gyalogos- és a kerékpárosbarát 
területek és összeköttetések kialakításába, vagy az 
utcák autós forgalom elől történő lezárásba.

CÉLKITŰZÉSEK

13. stratégiai célkitűzés: Koherensebb és  
célzottabb irányítás a különböző szinteken 
(vertikális és horizontális)

Az irányítás hatékonyságát a különböző szintek 
összehangoltabb fellépésével kell növelni: 
vertikálisan (a helyi szintről a nemzeti szintre) és 
minden szinten horizontálisan is (a települések, a 
régiók, a minisztériumok közötti együttműködés). Az 
összehangolt fellépés a közös projektek és munkák 
során folytatott alapos tájékoztatást és rendszeres 
összehangolást jelenti. Az összehangolt és célzott 
mobilitásmenedzsment révén optimalizáljuk 
az adminisztratív munka költségeit, lerövidítjük 
az eljárásokat, megkönnyítjük a kölcsönös 
kommunikációt, és jobban kihasználjuk a meglévő 
szakmai személyzetet. 

Egy koordináló testület létrehozása a 
közlekedésfejlesztés nemzeti, regionális és helyi 
szintű hatékonyabb koordinációja érdekében 
hozzájárulhat a célzottabb fellépéshez a 
közlekedésfejlesztés minden szintjén. A 
prioritásokról szóló megállapodás és a közös 
célkitűzések meghatározása a mobilitás 
fejlesztésében kiinduló pontja kell, hogy legyen az 
intézkedések következetes gyakorlatban történő 
végrehajtásának. Megfelelő lehetőségeket és 
feltételeket kell biztosítani annak érdekében, 
hogy a közlekedés minden formáját, különösen 
a fenntartható mobilitás egyik fő pillérét képező 
közösségi közlekedést megfelelően lehessen 
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fejleszteni. A közös célok meghatározásának a 
különböző szintek – beleértve a regionális szintet is – 
igényeit is meg kell céloznia.

Az összehangolt és célzott irányítás elérésére irányuló 
lehetséges intézkedések az emberi erőforrások (a 
nemzeti, regionális és helyi szintű együttműködés 
megfelelő humán erőforrásainak biztosítása), a 
szervezet (rendszeres kommunikáció, tájékoztatás, 
koordináció létrehozása, kezdeményezések 
biztosítása és összehangolása a közös projektekkel, az 
önkormányzatok és az állam közös kommunikációja), 
valamint a megvalósítás (a szabályok harmonizálása, 
a koncessziók odaítélési módjának szabályozása) 
területén találhatók. Emellett a regionális szintű 
tevékenységek koordinálása is elengedhetetlen.

A regionális SUMP előkészítése során a legtöbb 
szervezet (önkormányzatok, ágazatok, döntéshozók) 
erőteljesen támogatta egy közös regionális 
munkatestület létrehozását, amely a települések 
közti projektek összehangolt előkészítését kezeli a 
regionális kerékpározás és egyéb infrastrukturális 
fejlesztés során az állam és a települések 
közötti hatékonyabb kommunikáció, valamint 
a megfelelő szakmai támogatás érdekében. A 
helyi önkormányzatok szerint a munkatestület 
létrehozása lehetőséget nyújt az erőforrások és a 
jobb szervezés észszerűsítésére. 

Az Infrastrukturális Minisztérium már megkezdte 
a regionális koordinátorok kijelölésére irányuló 
tevékenységeket, amely az Európai Mobilitási Hét 
(EMH) eseményein az önkormányzatok közötti 
promóciós tevékenységek összehangolását 
célozza. A települések a workshopokon 
kifejezték hajlandóságukat az intézkedések 
társfinanszírozására, amennyiben ez hatékonynak 
bizonyul, és megkönnyíti a települések közös 
munkáját. Hosszú távon a végrehajtás szintjén 
rendszeres finanszírozási forrásokat és szabályozási 
harmonizációt kell biztosítani, hogy a települések 
hatékonyabban tudják végrehajtani a fenntartható 
mobilitással kapcsolatos intézkedéseket.

14. stratégiai célkitűzés: A fenntartható 
mobilitás tervezésének összehangolása az egyes 
területek között (közlekedés, térbeli tervezés, 
gazdaságfejlesztés, stb.)

A hatékony regionális szintű tervezés lehetővé tétele 
érdekében a vertikális szintek összekapcsolása 
mellett elengedhetetlen a területrendezés és 
mobilitástervezés lakhatási és foglalkoztatási politikával 
való összekapcsolása. Folytatni kell a társadalmi 
és szolgáltatási tevékenységek fejlesztésével 
kapcsolatos kiegyensúlyozott településfejlesztés 
elérésére irányuló erőfeszítéseket, valamint a mobilitás 
helyzetének javítását célzó intézkedéseket, ahogy 
azt az alábbiakban írják: „A metropoliszok körüli 
kiegyensúlyozott policentrikus településrendszer 
létrehozása érdekében az egyes településeken 
biztosítani kell a társadalmi infrastruktúra további 
elemeit a policentrikus városi rendszer településének 
működésével összhangban.” (RFP, 2014–2020: p. 37).

A terület- és mobilitástervezés közötti kapcsolat 
javításának lehetőségei az RTT megfelelő előkészítése 
során a legnyilvánvalóbbak, amelyet 2023-ig fognak 
elfogadni. Az RTT előkészítésének részeként regionális 
szinten harmonizálni kell a közlekedésfejlesztés 
érdekeit az egyéb fejlesztési területek érdekeivel.  
Az összehangolt önkormányzati dokumentumoknak – 
például a területtervezés és a belterületek növelése –,  
a társadalmi infrastruktúra biztosításának,  
a foglalkoztatási és intézményi tevékenységeknek a 
megfelelő megközelíthetőséggel karöltve tükrözniük 
kell a regionális szintű stratégiai tervezést. 

Szélesebb körben beszélhetünk a fenntartható 
mobilitástervezés területeinek összehangolásáról 
is a fejlesztések és a tevékenységek térben való 
elosztása keretében. A tevékenységek térben való 
irányításának összhangban kell lennie a fenntartható 
mobilitás hosszú távú koncepciójával, így biztosítva 
a tevékenységek fejlesztésének megfelelő feltételeit 
(például a tevékenységek egyidejű fejlesztéstervezése 
és a közösségi közlekedés elérhetőségének 
biztosítása). Ezt a tervezést Szlovénia területfejlesztési 
stratégiája és a települések területi terveinek stratégiai 
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részei is indokolják, de a gyakorlatban nem elégséges. 
Minden intézkedés során, beleértve a felújításokat is, 
különös hangsúlyt kell fektetni a fenntartható mobilitás 
koncepciójának végrehajtására. 

Az állami és a magánszektor, a nagyobb 
munkaadók, mint például a Ljubljanai Egyetem, 
az Orvostudományi Központ és egyebek 
hozzájárulhatnak a régió fenntarthatóbb 
mobilitásához azáltal, hogy képviseleteken keresztül 
kommunikálnak az érdekeltekkel így felhívva a 
figyelmet a szemléletformálásra és a dolgozók utazási 
szokásainak megváltoztatására. E célból javasolt 
tervet készíteni a régió nagyobb munkáltatóinak 
mobilitási terveikre vonatkozóan.

Végül, de nem utolsósorban, a regionális SUMP 
létrehozása a régió fenntarthatóbb mobilitásának egyik 
legfontosabb intézkedése. A LVR SUMP előkészítése 
során a különböző szinten lévő érdekeltekkel való 
kommunikáció volt az egyik legfontosabb intézkedés. 
A LVR SUMP elfogadása után szükséges lesz annak 
regionális szintű végrehajtása, és a végrehajtás 
rendszeres felülvizsgálata, emellett pedig el kell érni, 
hogy azok a települések is mihamarabb megtegyék a 
szükséges lépéseket, amelyek még nem készítették elő 
a SUMP projektet.

15. stratégiai célkitűzés: Oktatás, a szemléletformálás 
és a nyilvánosság bevonása

Bár az EMH keretén belül számos szlovén városban 
kampányok folynak a szemléletformálás és a 
fenntartható mobilitás támogatása érdekében, olyan 
hatásos figyelemfelhívás szükséges, amely valós 
változásokhoz vezethet a dolgozó emberek utazási 
szokásait illetően. A szemléletformáló kampányokat 
ezért ki kell terjeszteni az EMH meglévő keretein túlra 
is, és kisebb egységekben, például vállalatokban, 
közintézményekben, egyes környékeken vagy nagyobb, 
komplexebb lakóegységekben is meg kell valósítani. 
Folytatni kell a fenntartható mobilitásról szóló oktatást 
és képzést nemcsak a gyermekek és a fiatalok körében, 
hanem a lakosság aktív része számára is. 

A SUMP keretében kezdetben helyi, majd később 
regionális szinten számos kezdeményezési javaslat 
született az utazási szokások folyamatos monitorozására 
és a különböző felhasználók igényeinek elemzésére. 
A helyzetet továbbra is figyelemmel kell kísérni, az 
eredményeket pedig fel kell használni a további 
intézkedések megtervezése során.

16. stratégiai célkitűzés: Az finanszírozási feltételek 
javítása és az erőforrások észszerű kihasználása

A mobilitás különböző területein végrehajtott valamennyi 
intézkedés hatékonyabb végrehajtása érdekében 
jelentősen meg kellene növelni az infrastruktúra 
kiépítésére rendelkezésre álló forrásokat, és bővíteni kell 
a fenntartható mobilitáshoz kapcsolódó programokat. 
Az intézkedések végrehajtásának eszközeit a nemzeti 
költségvetésen és különböző nemzetközi programokon 
keresztül kell biztosítani. Nemzeti szinten kulcsfontosságú 
a regionális és helyi szintek bevonásával történő tervezés 
is, valamint a kitűzött célok megvalósítása. A fenntartható 
mobilitás tartalmát nemcsak a közlekedési infrastruktúra 
fejlesztésére, hanem minden területre ki kell terjeszteni, pl. 
a zöld infrastruktúra fejlesztése, a társadalmi egyenlőség, 
a gazdasági fejlődés stb. Kiemelt figyelmet kell fordítani 
a fenntartható mobilitás „puha” intézkedéseinek 
végrehajtására szánt pénzügyi forrásokra, ilyen például 
a közösségi közlekedés használatának növelése, ahol 
pénzügyi ösztönzőket, mint például a munkaadóknak vagy 
a felhasználóknak nyújtott támogatásokat is alkalmazni 
kell a „puha” intézkedések mellett. 

A tervezési szinten ellenőrizni kell a közösségi közlekedés 
fokozott használatának (a környezetre gyakorolt hatás, a 
lakosság biztonsága és egészsége vagy az egészséggel és 
a környezetvédelemmel kapcsolatos gazdasági hatások) 
lehetséges közvetett pénzügyi hatásait, és az elemzett 
adatok alapján hatékonyabban és kiegyensúlyozottabb 
módon kell megtervezni a beruházásokat és az 
erőforrások felhasználását. Az intézkedések körültekintő 
és kiegyensúlyozott kiválasztása (ösztönzők és 
korlátozások a felhasználók számára) a fenntartható 
mobilitás sikeres megvalósításához és az utazási 
szokások megváltozásához vezethet a lakosság és a 
szervezetek (munkaadók) körében.
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A fenntartható mobilitásra irányuló  
49 intézkedéscsomag Ljubljana Városrégiójában

Kép: Unsplash
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6 AKCIÓTERV
PILLÉR CÉLKITŰZÉS INTÉZKEDÉS VÉGREHAJTÓ IDŐKERET PÉNZÜGYI  

KERET

I. 1, 2, 3, 7, 13, 14, 
15, 16

Az országos és a települések közti kerékpárhálózat  
létrehozása a régióban 
Új hosszú távú belföldi kerékpáros útvonalak kijelölése és 
építése
A települések közötti kerékpáros útvonalak 
összekapcsolása hálózattá
A társfinanszírozási felhívások lebonyolítása

DRSI, RRA, 
TELEPÜLÉSEK, DRI 
(települések között)

KÖZÉPTÁVÚ MÉRSÉKELT 
KÖLTSÉGIGÉNY

I., V. 1, 2, 4, 13, 14, 16 Az önkormányzatok és az állam együttműködésének  
erősítése a kerékpáros infrastruktúra fejlesztése során 
Egy közös regionális munkacsoport létrehozása, amely 
koordinálja a települések közötti projektek előkészítését, 
növeli az állam és az önkormányzatok közötti hatékony 
kommunikációt, és megfelelő szakmai támogatást nyújt
A kiemelt kerékpáros útvonalakról szóló dokumentum 
elkészítése másodlagos célkitűzések meghatározásával a 
turizmus és a gazdaság területén
Az utak újjáépítése a gyalogosok és a kerékpárosok 
igényeinek következetesebb figyelembevételével

RRA, TELEPÜLÉSEK RÖVIDTÁVÚ KIS KÖLTSÉGIGÉNY

I. 1, 2, 3, 4, 14 Az infrastruktúra fejlesztése és modern technológia  
bevezetése
Megfelelő infrastruktúra kiépítése a célállomáson 
(kerékpártárolók, elektromos kerékpárok töltőállomása, stb.)
A kerékpáros útvonalak gyorsabb utazáshoz való igazítása 
(szélesebb kerékpárutak, laposabb rámpák, stb.)

TELEPÜLÉSEK, SŽ FOLYAMATOS KIS KÖLTSÉGIGÉNY

I., II. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
13, 16

A kerékpár időbeli versenyképességének javítása a 
csúcsforgalom idején
Az elektromos kerékpárok nagyobb arányú használata, 
valamint egyéb ösztönzők
A kerékpár és a közösségi közlekedés komodalitása

MzI, RRA FOLYAMATOS KIS KÖLTSÉGIGÉNY

I. 2, 13, 14, 15 A munkahelyek kerékpár-infrastruktúrájának javítása
Kerékpározásra való ösztönzők alkalmazása a vállalatoknál 
(biztonságos kerékpártárolók, céges kerékpárok, 
teherkerékpárok, zuhanyzók, stb.)
Anyagi ösztönzők kerékpárhasználat esetén

MzI, vállalatok,  
közintézmények

FOLYAMATOS KIS KÖLTSÉGIGÉNY

I., II. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
13, 14, 15

Hozzáférés az intermodális pontokhoz biztonságos és 
kényelmes gyalogutakon keresztül
A busz- és vasútállomások, valamint a P + R az univerzális 
hozzáférés kritériumai szerint 1 km sugarú körön belül 
elérhetők lesznek
A gyalogosok számára a busz- és vasútállomásokat 
körülvevő területek javítása

TELEPÜLÉSEK, SŽ KÖZÉPTÁVÚ KIS KÖLTSÉGIGÉNY
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PILLÉR CÉLKITŰZÉS INTÉZKEDÉS VÉGREHAJTÓ IDŐKERET PÉNZÜGYI  
KERET

I., II. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
13, 14, 15

Az intermodális pontok körülményeinek javítása a 
kerékpárhasználók számára
Biztonságos és őrzött kerékpár tároló infrastruktúra 
kiépítése a főbb intermodális pontokon
Kerékpárkölcsönzők bevezetése a vasútállomásokon
A kerékpárok szállításának igény szerinti lehetősége az 
autóbuszokon vagy vonatokon

TELEPÜLÉSEK, 
SŽ, Közlekedési 
szolgáltatók

KÖZÉPTÁVÚ KIS KÖLTSÉGIGÉNY

II., IV. 4, 10, 13, 14, 16 A meglévő vasútvonalak fejlesztése a LVR területén
Ljubljana – Litija
Ljubljana – Borovnica – Logatec, a sebesség növelése 
Ljubljana – Kamnik
Ljubljana – Medvode (–Kranj)  
Ljubljana – Grosuplje – Ivančna Gorica 
Grosuplje – Kočevje, a személyszállítás bevezetése

DRSI HOSSZÚ TÁVÚ NAGY KÖLTSÉGIGÉNY

II., III., 
IV., V.

2, 4, 9, 10, 12, 
13, 14, 16

Ljubljana vasúti csomópontjának teljes felújítása 
(korszerűsítése), új személyszállító vonalakat is beleértve
Különböző alternatívák összehasonlító vizsgálata Az NSP 
előkészítése
Új vasút- és autóbuszállomás építése
Az áruszállítás elkerülő-útvonalának megépítése vagy 
fejlesztése
A meglévő vonalak korszerűsítése és az szintbeni átjárók 
eltávolítása  
Ljubljana és a Jože Pučnik repülőtér vasúti összeköttetése

DRSI HOSSZÚ TÁVÚ NAGY KÖLTSÉGIGÉNY

I., II., V. 1, 2, 3, 4, 13, 
14, 16

A meglévő közösségi közlekedési állomások és megállók 
felújítása, modernizálása, és újak létrehozása
Univerzális hozzáférhetőség biztosítása Fedett megállók, 
kerékpártámaszok
Felújítások a műszaki szabványok biztosítása érdekében

DRSI RÖVID-/ 
KÖZÉPTÁVÚ

MÉRSÉKELT 
KÖLTSÉGIGÉNY

II. 4, 5, 8, 13, 14, 
15 ,16

Az autóbusz-közlekedés számára sárga színű forgalmi 
sávok bevezetése
Főútvonalak Ljubljanában 
Nagy forgalmú közutak

DRSI RÖVIDTÁVÚ MÉRSÉKELT 
KÖLTSÉGIGÉNY

I., II. 2, 5, 9, 13, 15, 16 Az autóbusz-járműpark modernizálása
Alternatív energiaforrásokkal működő új autóbuszok
Kerékpárszállítás és akadálytalan hozzáférés a 
kerekesszékes és a funkcionálisan sérült személyek 
számára

Autóbusz-üzemeltetők RÖVID /
KÖZÉPTÁVÚ

MÉRSÉKELT 
KÖLTSÉGIGÉNY

I., II. 2, 5, 8, 9, 13, 
15, 16

A vasút gördülőállományának modernizálása 
Új, Wi-Fi-vel felszerelt személyszállító vonatok
Lehetőség a kerékpárszállításra és akadálytalan hozzáférés 
a kerekesszékes és a funkcionálisan sérült személyek 
számára

MzI, SŽ - 
Személyszállítás

KÖZÉPTÁVÚ MÉRSÉKELT 
KÖLTSÉGIGÉNY

II. 2, 6, 13, 14, 
15, 16

A meglévő közösségi közlekedési útvonalak 
kiterjesztése és az ütemes menetrend bevezetése

SŽ - Személyszállítás, 
autóbusz-szolgáltatók

RÖVIDTÁVÚ MÉRSÉKELT 
KÖLTSÉGIGÉNY
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PILLÉR CÉLKITŰZÉS INTÉZKEDÉS VÉGREHAJTÓ IDŐKERET PÉNZÜGYI  
KERET

II. 2, 6, 13, 14, 15 Integrált közösségi közlekedési jegy bevezetése minden 
felhasználó számára

MzI, SŽ - 
Személyszállítás, 
autóbusz-szolgáltatók

RÖVIDTÁVÚ MÉRSÉKELT 
KÖLTSÉGIGÉNY

II. 2, 6, 13, 14, 15 A busz- és vasúti menetrendek összehangolása és a 
gyakoriság módosítása az utasok igényeinek megfelelően

DRI, DRSI,
SŽ - Személyszállítás, 
autóbusz-szolgáltatók

FOLYAMATOS MÉRSÉKELT 
KÖLTSÉGIGÉNY

II. 6, 13, 14, 15 A közösségi közlekedés bevezetése a LVR kevésbé 
hozzáférhető területein a „közlekedési igény” elve alapján

LVR települések, 
szolgáltatók

RÖVIDTÁVÚ KIS KÖLTSÉGIGÉNY

II. 2, 3, 6, 13, 14, 15 Online vonatjegy-értékesítés SŽ - Személyszállítás RÖVIDTÁVÚ KIS KÖLTSÉGIGÉNY

II. 2, 6, 13, 14, 15 Rövidebb menetidők biztosítása közvetlen és gyors 
közösségi közlekedési vonalak létesítésével

SŽ - Személyszállítás, 
autóbusz-szolgáltatók

RÖVIDTÁVÚ KIS KÖLTSÉGIGÉNY

II. 2, 6, 15 Aközösségi közlekedés használat előnyeinek 
megismertetése, használatának népszerűsítése.

MzI, közlekedési 
szolgáltatók, 
társaságok, 
ügynökségek

FOLYAMATOS KIS KÖLTSÉGIGÉNY

I., III., 
IV,. V.

1, 2, 7, 8, 9, 10, 
11, 13, 14, 16

A forgalom (beleértve az átmenő forgalmat is) korlátozása 
a városközpontokban 
A városközpontok forgalom elől történő lezárása
Egyirányú és zsákutcák kialakítása az autós forgalom 
számára
Az (áru)szállítás korlátozására vonatkozó szabályok 
végrehajtása
Elkerülőutak építése a városközpontok köré

TELEPÜLÉSEK, DRSI FOLYAMATOS MÉRSÉKELT 
KÖLTSÉGIGÉNY

I., II,. III., 
IV,. V.

1, 2, 7, 9, 10, 13, 
14, 15, 16

A közlekedési infrastruktúra észszerű felépítése és 
új mobilitástervezési megoldások bevezetése a jobb 
forgalomáramlás elérése érdekében
Tanulmány és kísérleti projekt az autópálya leállósávjainak 
csúcsidőben történő használatáról
Tanulmány és kísérleti projekt a LVR arra alkalmas főútjain 
található változtatható irányú forgalmi sávok használatáról
A szűk keresztmetszetek eltávolítása a forgalom 
folyamatosságának javítása érdekében (autópálya-
csomópontok, az állami és önkormányzati utak 
kereszteződései)
Elkerülőutak építése a nagy közúti forgalom által terhelt 
városközpontok köré
Más közlekedési módok (kerékpárosok, gyalogosok) számára 
is használható elkerülőutak tervezése az utak komplex 
felújítása során
Új tervezési gyakorlatok bevezetése (pl. Megosztott 
területhasználat)

DARS, MzI, DRSI, DRI, 
TELEPÜLÉSEK

FOLYAMATOS NAGY KÖLTSÉGIGÉNY

III., IV. 7, 8, 9, 10, 13, 
14, 16

Az autóhasználat optimalizálása  
Autómegosztás, telekocsi
Tanulmány és kísérleti projekt az áruszállítás gyorsforgalmi 
út használati díjának dinamikus árazásáról csúcsidőben

TELEPÜLÉSEK, DRSI FOLYAMATOS KIS KÖLTSÉGIGÉNY
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PILLÉR CÉLKITŰZÉS INTÉZKEDÉS VÉGREHAJTÓ IDŐKERET PÉNZÜGYI  
KERET

I., II., III., 
IV.

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 13, 14, 15

Az autóval történő munkába járás arányának csökkentése 
Más utazási módok jó minőségű alternatíváinak biztosítása 
(közösségi közlekedés, kerékpározás, gyaloglás)
Anyagi ösztönzők kerékpár- és közösségi közlekedés-
használat esetén
Távmunka bevezetése
A munkába való közlekedés más fajta kompenzációjának 
fontolóra vétele

MZI, DRSI, DRI, MJU, 
MOP, TELEPÜLÉSEK

KÖZÉPTÁVÚ NAGY KÖLTSÉGIGÉNY

I., II., 
III., V.

2, 3, 7, 8, 9, 13, 
14, 16

Intermodális pontok biztosítása
P + R kialakítása a városközpontok bejárataihoz közel
P + R kialakítása a régióban
Meglévő regionális szabad parkolási területek 
autómegosztási területekké történő átalakítása
Új parkolóhelyek kialakítása az autómegosztás számára

MzI, DRSI, 
TELEPÜLÉSEK

RÖVID/
KÖZÉPTÁVÚ

MÉRSÉKELT 
KÖLTSÉGIGÉNY

III., V. 2, 6, 8, 13, 14, 
15, 16

Parkolásszabályozás 
Parkolási politika bevezetése és korszerűsítése a 
településeken és településközpontokban
Díjköteles parkolózónák vagy parkolóhelyek bevezetése a 
nagy forgalmú területeken és a városközpontokban
A jogszabályok átdolgozása (lazább parkolási normák 
a minimum parkolási időre vonatkozóan, a maximális 
parkolási időre vonatkozó norma érdemi bevezetése)

ÖNKORMÁNYZATOK RÖVID/
KÖZÉPTÁVÚ

KIS KÖLTSÉGIGÉNY

III. 7, 8, 15 A parkolási rendszer informatikai alapokra való helyezése 
Intelligens információs rendszerek biztosítása  
a parkolásgazdálkodási rendszer részére
A parkolóhelyek forgalomirányítási rendszerének 
létrehozása

TELEPÜLÉSEK,
MzI

RÖVIDTÁVÚ MÉRSÉKELT 
KÖLTSÉGIGÉNY

I., III. 1, 2, 9, 13, 14, 16 Biztonságos infrastruktúra minden úthasználó számára 
Infrastruktúra tervezése és építése az egyetemes 
hozzáférhetőség érdekében (taktilis útburkolat, rámpák, 
stb.)
A városi területeken a gyalogosok és kerékpárosok 
közlekedési területeinek tervezésére vonatkozó 
előírásoknak való megfelelés
A kritikus pontok kiküszöbölése (be nem látható kanyarok, 
sebesség, vasúti útátjárók, stb.)

TELEPÜLÉSEK, DRSI, 
DRI

FOLYAMATOS MÉRSÉKELT 
KÖLTSÉGIGÉNY

I., III., IV. 1, 2, 5, 7, 9, 10, 
11, 12, 13, 14

A gépjárművek sebességének csökkentése a városok 
területén és zajcsökkentés
Műszaki intézkedések biztosítása a sebesség 
csökkentésének érdekében (fekvőrendőrök, útfelszín, stb.)
Csendes aszfalt használata érzékeny területeken
Az áruszállító járművek sebességhatárainak közigazgatási 
szintű szabályozása (teherbírás)
Következetes monitorozás és szankciók

TELEPÜLÉSEK, DRSI, 
DRI

FOLYAMATOS KIS KÖLTSÉGIGÉNY
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III. 7, 9, 11, 12, 13, 
14, 16

Az elektromobilitás és az alternatív energiaforrások 
használatának támogatása 
Infrastruktúra megteremtése az e-mobilitás számára 
(töltőállomások, parkolóhelyek, stb.)
Ösztönzők biztosítása az elektromos és földgáz meghajtású 
(LPG, CNG) járművek használata érdekében

TELEPÜLÉSEK, MzI, 
MOP

FOLYAMATOS    MÉRSÉKELTEN 
KÖLTSÉGIGÉNYES

II., IV., V. 4, 7, 9, 10, 12, 
13, 14

A (tranzit) áruszállítás korlátozása
Az áruszállítás csökkentése éjszaka és csúcsidőben
Sebességkorlátozás (zajcsökkentés)
Vasútra történő átirányítás (hosszútávú, nagy költségigény)

MzI, SŽ, DARS, DRSI, 
TELEPÜLÉSEK, RRA, 
OOZ, GZS, HELYI/
VÁROSI KÖZÖSSÉGEK

RÖVIDTÁVÚ, 
FOLYAMATOS

KIS KÖLTSÉGIGÉNY

IV., V. 2, 4, 7, 9, 10, 12, 
13, 14

A (tranzit) áruszállítás tilalma 
A régió hatékony tranzitját célzó tanulmány/stratégia 
elkészítése a kritikus pontok azonosításával és a 
legfontosabb intézkedések felsorolásával
Az áruszállítás korlátozása ott, ahol vannak alternatív 
útvonalak (pl. vasútra történő átirányítás)

DARS, DRSI, 
TELEPÜLÉSEK, RRA, 
OOZ, GZS, HELYI/
VÁROSI KÖZÖSSÉGEK

RÖVIDTÁVÚ KEVÉSBÉ 
KÖLTSÉGIGÉNYES

III., IV., 
V.

8, 10, 12, 13, 14 A teherjárművek hosszú távú parkolásának korlátozása 
lakott területeken és a városokban
Speciális parkolóhelyek kialakítása a lakott területeken kívül
Az ehhez szükséges infrastruktúra kialakítása (víz, 
elektromosság, csatornázottság)

DARS, DRSI, 
TELEPÜLÉSEK

KÖZÉPTÁVÚ MÉRSÉKELT 
KÖLTSÉGIGÉNY

I., IV., V. 2, 7, 8, 10, 11, 12, 
13, 14, 16

A városközpontokba való behajtás korlátozásának 
bevezetése 
A behajtás korlátozása a járművek emissziós normáival 
kapcsolatban
A teherszállítások korlátozott időtartama (behajtás bizonyos 
időpontokban)
Új környezetvédelmi/ökológiai zónák és gyalogos övezetek, 
ahol az áruszállításra különleges szabályozás vonatkozik 
ezzel elősegítve a környezetbarátabb járművek használatát

TELEPÜLÉSEK, 
KÖZLEKEDÉSI 
ÉS LOGISZTIKAI 
VÁLLALATOK, HELYI 
VÁLLALATOK, HELYI/
VÁROSI KÖZÖSSÉGEK, 
GZS, OOZ

RÖVID/
KÖZÉPTÁVÚ

MÉRSÉKELT 
KÖLTSÉGIGÉNY

IV., V. 2, 7, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16

Az áruszállítás optimalizálása a városközpontokban az 
áruszállító járművek számának csökkentése érdekében 
Konszolidációs központok kialakítása és az áruszállítás 
mértékének csökkentése

TELEPÜLÉSEK, 
RRA, KÖZLEKEDÉSI 
ÉS LOGISZTIKAI 
VÁLLALATOK, HELYI 
VÁLLALATOK

KÖZÉPTÁVÚ MÉRSÉKELT 
KÖLTSÉGIGÉNY

IV. 2, 9, 11, 12, 13, 
14, 16

A környezetbarát szállítójárművek támogatása a 
városközpontokban
Elektromos, és más alternatív meghajtású járművek 
bevezetése

TELEPÜLÉSEK, 
RRA, KÖZLEKEDÉSI 
ÉS LOGISZTIKAI 
VÁLLALATOK, HELYI 
VÁLLALATOK

FOLYAMATOS KIS KÖLTSÉGIGÉNY

I., IV., V. 1, 2, 9, 11, 12, 13, 
14, 15, 16

A kerékpárral történő áruszállítás bevezetése városi 
környezetben 
Teherkerékpárok bevezetése
Megfelelő infrastruktúra kialakítása (speciális helyek és utak 
létrehozása a teherkerékpároknak, stb.)

TELEPÜLÉSEK, 
KÖZLEKEDÉSI, 
LOGISZTIKAI ÉS EGYÉB 
VÁLLALATOK

RÖVIDTÁVÚ KIS KÖLTSÉGIGÉNY

IV., V. 4, 10, 11, 12, 13, 
14, 16

A modern és környezetbarát logisztikai központok 
létrehozása (pl. Ljubljanai Intermodális Logisztikai Központ)

TELEPÜLÉSEK, DRSI, 
SŽ, KÖZLEKEDÉSI, 
LOGISZTIKAI ÉS EGYÉB 
VÁLLALATOK

KÖZÉPTÁVÚ NAGY KÖLTSÉGIGÉNY
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IV., V. 4, 10, 12, 10, 11, 
13, 14, 16

Környezet- és lakosságbarát logisztikai központok 
fenntartható mobilitási tervezése
Fenntartható megközelítés és a települések/a régió és a 
vállalatok közötti megfelelő koordináció, illetve az állami és 
magánszektor, a helyi lakosság, a helyi/városi közösségek 
közötti együttműködés bevezetése az optimális eredmények 
elérésének céljából a környezetre gyakorolt minimális 
hatással

DARS, DRSI, 
TELEPÜLÉSEK, RRA, 
OOZ, GZS, HELYI/
VÁROSI KÖZÖSSÉGEK

FOLYAMATOS KIS KÖLTSÉGIGÉNY

V. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 13, 
14, 16

Koordináló testület létrehozása a közlekedésfejlesztés 
nemzeti, regionális és helyi szintű hatékonyabb 
összehangolásához 
Megfelelő emberi erőforrások biztosítása a nemzeti, 
regionális és helyi szintű koordinációhoz
Koordináló testület létrehozása (rendszeres kommunikáció 
a minisztériumok, régiók és önkormányzatok között; 
szakmai támogatás és közös projektekben való részvétel)
A mobilitásfejlesztés közös stratégiai alapjainak 
harmonizálása és létrehozása (pl. a szabályok, a 
koncessziók-odaítélés módjának, az állam intézkedések 
tervezésében és végrehajtásában való részvételének, stb. 
harmonizálása), amely gyakorlatban is megvalósítható

MINISZTÉRIUMOK 
(pl. MZI)
TELEPÜLÉSEK,
RRA egyebek: DRI, 
közösségi közlekedési 
szolgáltatók (SŽ)

ELSŐDLEGES 
INTÉZKEDÉS
RÖVIDTÁVÚ

KIS KÖLTSÉGIGÉNY

I., II., III., 
IV., V.

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 
14, 16

A regionális SUMP előkészítése, elfogadása és 
végrehajtása 
A regionális SUMP végrehajtása és felülvizsgálata 
A hiányzó helyi SUMP projektek elfogadása
Az előkészített helyi SUMP projektek felülvizsgálata

TELEPÜLÉSEK, RRA, 
MINISZTÉRIUMOK
szolgáltatók és egyéb 
érdekelt felek

ELSŐDLEGES 
INTÉZKEDÉS
RÖVIDTÁVÚ

KIS KÖLTSÉGIGÉNY

I., II., III., 
IV., V.

1, 2, 3, 4, 7, 8, 
10, 12, 13, 14, 
15, 16

A regionális területfejlesztési tervez előkészítése és 
elfogadása
Az RTT előkészítésének és elfogadásának részeként a 
közlekedésfejlesztés érdekeinek az egyéb fejlesztési 
területek érdekeivel való összehangolása

MINDEN RÉSZTVEVŐ
(nemzeti, regionális, 
helyi szintű, 
különböző területek, a 
nyilvánosság)

ELSŐDLEGES 
INTÉZKEDÉS
RÖVIDTÁVÚ

KIS KÖLTSÉGIGÉNY

I., II., 
III., V.

1, 2, 3, 4, 7, 8, 
11, 12, 13, 14, 
15, 16

A fenntartható mobilitástervezés hosszú távú 
szempontjainak figyelembevétele a területfelhasználás 
során (beleértve az újjáépítéseket, felújításokat)

MINDEN RÉSZTVEVŐ FOLYAMATOS MÉRSÉKELT 
KÖLTSÉGIGÉNY

V. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 
9, 10, 12, 13, 
14, 15

Aktívabb önkormányzati és állami iránymutatás a 
fejlesztési tevékenységek a térbeli elhelyezkedése 
szempontjából 
A szakmai álláspontok pontosabb meghatározása és 
betartása a tevékenységek térbeli kijelölése során, a 
területi jogszabályok rendelkezéseinek szigorú betartása, a 
felügyelet végrehajtása, pénzügyi ösztönzők
Az önkormányzatok/a régió és a vállalatok (munkáltatók, 
stb.) közötti koordináció a munkaadók intézkedéseinek 
végrehajtása érdekében: a napi ingázók számának 
csökkentése (pl. munkahely biztosítása a lakóhelyen, 
otthoni munkavégzés, stb.)
Mobilitási tervek készítése a régió főbb forgalomvonzó 
intézményei számára (vállalatok, foglalkoztatási központok, 
iskolák, Ljubljanai Egyetem és karai, Ljubljana Egyetemi 
Orvosi Központ, stb.)

TELEPÜLÉSEK, RRA, 
MINISZTÉRIUMOK
szolgáltatók és 
egyéb érdekelt 
felek (vállalatok, 
foglalkoztatási 
központok,
Ljubljanai Egyetem 
és karai,  Ljubljana 
Egyetemi Orvosi 
Központ, stb.)

FOLYAMATOS MÉRSÉKELT 
KÖLTSÉGIGÉNY
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I., II., 
III., V.

2, 6, 7, 8, 9, 13, 
14, 15

Szemléletformáló és oktatási kampányok (pl. évente egynél 
több alkalommal az Európai Mobilitási Héten kívül)
Promóciós és figyelemfelkeltő kampányok a fenntartható 
mobilitás és az utazási magatartás megváltoztatása 
érdekében állami, regionális és önkormányzati szinten 
(az Európai Mobilitási Hét regionális koordinátorainak 
kiválasztása, erőforrások növelése a promóció és a 
figyelemfelhívás érdekében, stb.)
A fenntartható mobilitásra irányuló oktatás és tréningek

MzI, RRA, 
TELEPÜLÉSEK, MIZS, 
PS, stb.

RÖVIDTÁVÚ/
FOLYAMATOS

KIS KÖLTSÉGIGÉNY
(NORVÉG 
MECHANIZMUS AZ 
EURÓPAI MOBILITÁSI 
HÉT REGIONÁLIS 
KOORDINÁTORAINAK 
KIVÁLASZTÁSÁRA)

I., II., 
III., V.

4, 6, 7, 8, 13, 
14, 15

Az utazási szokások folyamatos monitorozása és a 
különböző felhasználók igényeinek elemzése
A lakosság utazási szokásainak és az úthasználók 
számának figyelemmel kísérése – a következmények 
rendszeres ellenőrzése és értékelése az új intézkedések 
megtervezéséhez
A különböző felhasználók (gyermekek, diákok és 
fiatalok, dolgozók, idősek) szükségleteinek elemzése 
a mobilitásuk autonómiájának növelése érdekében 
települési és regionális szinten; az eredmények alapján a 
következmények és az intézkedések megtervezése

MzI, RRA 
TELEPÜLÉSEK,
PS, stb.

FOLYAMATOS KIS KÖLTSÉGIGÉNY

I., II., III., 
IV., V.

13, 14, 15, 16 A nyilvánosság és a kulcsfontosságú érdekelt felek 
megfelelő részvételének biztosítása a fenntartható 
mobilitásra irányuló intézkedések tervezésében és 
végrehajtásában

MINDEN RÉSZTVEVŐ FOLYAMATOS KIS KÖLTSÉGIGÉNY

I., II., V. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 
9, 11, 12, 13, 14, 
15, 16

A fenntartható mobilitási programok számának növelése a 
finanszírozás biztosítása érdekében 
Pénzalapok biztosítása az intézkedések végrehajtásának 
érdekében (EU alapok, a költségvetések összehangolása)

MINISZTÉRIUMOK, 
RRA, TELEPÜLÉSEK, EU

FOLYAMATOS NAGY KÖLTSÉGIGÉNY

I., II., V. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10 ,11, 
12, 13, 14, 16

A beruházások és a kiadások kiegyensúlyozott 
tervezése
Pénzügyi források növelése a „puha” fenntartható 
mobilitási intézkedések végrehajtásához, különösen a 
közösségi közlekedés használatának növeléséhez (pl. 
pénzügyi ösztönzők, támogatások a felhasználók vagy a 
munkáltatók számára)
A fenntartható mobilitás koncepciójának 
bevezetéséhez szükséges pénzalapok biztosítása az 
infrastrukturális projektek építésével egyidejűleg

MzI, RRA, 
TELEPÜLÉSEK

KÖZÉPTÁVÚ NAGY 
KÖLTSÉGIGÉNY
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A Szlovén Tudományos Akadémia Kutatóközpontja,  
Anton Melik Földrajzi Intézet

Ljubljanai Városrégió Regionális Fejlesztési Ügynöksége

Ljubljanai Forgalmi és Közlekedési Intézet

Térpolitikai IntézetLjubljana Városi Intézet
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Ljubljana Városrégió Regionális Fejlesztési Ügynöksége (RRA LVR)

Közelebb hozzuk egymáshoz Közép-Szlovénia 26 olyan 
települését és közösségét, amelyek támogatják a 
fenntarthatóság felé irányuló üzleti, infrastrukturális, társadalmi, 
kulturális és kreatív tevékenységeket. Támogatjuk emellett 
a partnerségi hálózatok összekapcsolását és fejlesztését a 
különböző érdekelt felek között, amelyek tevékenysége a régió 
fenntartható fejlődését erősíti. Fiatal és magasan képzett, 
különböző szakterületekkel foglalkozó csapatunk a régió 
életminőségének javításához hozzájáruló fejlesztési projekteket 
tervez, hangol össze és valósít meg, felismeri a projektek 
közötti szinergiát, valamint hazai és külföldi szakemberekkel áll 
kapcsolatban. Emellett a régió legígéretesebb lehetőségeinek 
megfelelően folyamatosan új projekteket tervezünk.

Ljubljana Városi Intézet (LUZ)

Otthon vagyunk a területtervezésben. A hagyomány, a 
sokoldalúság, a minőség és az összetartozás jellemez 
bennünket. Büszkék vagyunk elégedett ügyfeleinkre és 
alaposan elkészített projektjeinkre. Üzleti partnerekkel, 
vállalatokkal, szakemberekkel és csoportokkal karöltve, valamint 
függetlenül is készítünk területtervezési, városfejlesztési, 
építészeti, tájépítészeti, környezetvédelmi, közlekedéstervezési, 
önkormányzati infrastrukturális, energia és térinformatikai 
projekteket. Gyors ütemben fejlesztünk új munkaterületeket. 
Elismerést nyerünk a városi közgazdaság területén, és 
kipróbáljuk a nemzetközi projektek nyújtotta lehetőségeket.

Alkalmasak vagyunk igényes területtervezési projektek 
megszervezésére, irányítására és végrehajtására.

A Szlovén Tudományos Akadémia Kutatóközpontja (ZRC, 
SAZU), Anton Melik Földrajzi Intézet 

A ZRC, SAZU, pontosabban tizennyolc intézet alapvető 
feladata a bölcsészettudományok, a társadalomtudományok 
és a természettudományok területén végzett tudományos 
kutatások folytatása. Az Anton Melik Földrajzi Intézet kutatói 
a regionális tervezés, az társadalomföldrajz, a vidékföldrajz, a 
területhasználat, a mobilitás, a kreativitás, a kulturális örökség, 

a környezetvédelem, a turizmus, a természeti katasztrófák 
elleni védelem, a földrajzi információs rendszerek, a fizikai 
és regionális földrajz, földrajzi nevek és földrajzi elnevezések 
területén végeznek kutatásokat. Aktív részesei vagyunk 
számos projektnek, amelyek során tudományos ismereteinket 
stratégiákká, programokká és projektekké alakítjuk, hogy 
segítsük az érdekelteket a jobb minőség elérésében és a 
területfejlesztés tervezésében. 

Ljubljanai Forgalmi és Közlekedési Intézet (PIL)

A Szlovéniai Vasutak tulajdonában álló kutatási szervezet 
vagyunk, amely a közlekedés területén tevékenykedik. Kutatási 
projektjeink, stratégiai és fejlesztési tanulmányaink, valamint a 
vasutakra összpontosító kutatások a közlekedésgazdaságtan, 
a közlekedéstervezés, a közlekedéstechnológia, a közlekedési 
infrastruktúra és a befektetési dokumentáció előkészítésének 
területeire vonatkoznak. A hazai piacon is aktívan részt veszünk 
a közlekedés és az infrastruktúra területén folytatott nemzeti 
stratégiai és fejlesztési tanulmányok elkészítésében, valamint 
a fenntartható városi mobilitási tervek készítésében, miközben 
Szlovéniában és Európában részt veszünk számos nemzetközi, a 
közlekedésre és a vasút fejlesztésére irányuló projektben is.

Térpolitikai Intézet (IPoP)

A fenntartható terület- és városfejlesztés területén tanácsadó 
és kutatási civil szervezet vagyunk. A részvételi folyamatokra, a 
városi regenerációra, a fenntartható mobilitásra és az új területi 
gyakorlatokra összpontosítunk. A nem civil szervezeteket és a 
helyi kezdeményezéseket összekapcsoljuk, szakmai támogatást és 
tájékoztatást nyújtunk számukra, kutatást végzünk, tanulmányokat 
folytatunk, tanácsokat adunk a projektfejlesztéshez, és segítünk a 
partnerségek kialakításában, a részvételi folyamatok vezetésében, 
a területrendezésben való részvételre irányuló képzésben, a 
politikai döntéshozatalban való részvételben és a területfejlesztést 
befolyásoló megfelelőbb jogalkotásban, a fenntartható terület- és 
városfejlesztéssel kapcsolatos információk terjesztésében, és a 
problémákra való reagálásban.

13 helyi fenntartható városi mobilitási terv elkészítésében 
vettünk részt.

A LVR SUMP SZERZŐI

Térpolitikai Intézet
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Borovnica

Grosuplje  Horjul Ig  Ivančna Gorica Kamnik Komenda

Ljubljana 
város

Logatec Log - Dragomer Lukovica MedvodeLitija

Mengeš Moravče Škofljica Šmartno pri Litiji

Velike Lašče Vodice VrhnikaTrzin

Brezovica  Dobrepolje Dobrova - Polhov Gradec Dol pri Ljubljani Domžale

Ljubljana Városrégiójának Fenntartható Városi Mobilitási Terve a LVR 26 
települése (Borovnica, Brezovica, Dobrepolje, Dobrova - Polhov Gradec, 
Dol pri Ljubljana, Domžale, Grosuplje, Horjul, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, 
Komenda, Ljubljana városa, Logatec, Log - Dragomer, Lukovica, Medvode, 
Mengeš, Moravče, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trzin, Velike Lašče, Vodice és 
Vrhnika) és az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával készült 
a SMART-MR projekt, Interreg Europe Programme keretében.
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