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ZAHVALA
Zahvaliti se želimo obema mentoricama, profesoricama Mateji Jagodič in Alenki Virant, ki sta
nam pomagali pri pripravi raziskovalne naloge. Hkrati se zahvaljujemo obema intervjuvancema
g. Marjanu Čuješu, tajniku Občine Rogaška Slatina, ter g. Gorazdu Smrečniku, policijskemu
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na I. osnovni šoli Rogaška Slatina ter na II. osnovni šoli Rogaška Slatina, saj so nam z veseljem
pomagali ter ankete posredovali staršem svojih učencev. Ankete pa smo razdelili tudi staršem
dijakov Šolskega centra Rogaška Slatina. Zahvala gre tudi Sergeji Javornik, predstavnici
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pozvala k sodelovanju pri spletni anketi. Vsem anketirancem se iskreno zahvaljujemo, saj so
nam s svojimi odgovori omogočili uspešno izvedbo raziskovalne naloge.
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POVZETEK
Zagotavljanje trajnostne mobilnosti je eden izmed ključnih izzivov sodobne družbe. Z ukrepi
prometne politike tudi Občina Rogaška Slatina poskuša uskladiti potrebo prebivalcev po
mobilnosti, vendar pa ob nižjih stroških, manjših stranskih učinkih in znižani porabi naravnih
virov. Ena izmed možnosti je spodbujanje kolesarjenja. Kratke relacije lahko veliko lažje,
predvsem pa bolj zdravo in okolju prijaznejše, opravimo s kolesom. Po eni strani je kolo
ranljivo, po drugi pa zelo spretno in fleksibilno prevozno sredstvo, ki prinaša številne prednosti
tako za uporabnike kot tudi za okolje. Sistem izposoje mestnih koles postaja vse bolj priljubljen
način prevažanja predvsem v večjih mestih. V Velenju so pred kratkim razvili sistem, ki je
predvsem v smislu finančnega vložka dosegljiv tudi manjšim mestom in občinam v Sloveniji.
Interes za uvedbo sistema avtomatizirane izposoje mestnih koles je pokazala tudi Občina
Rogaška Slatina, ki že vrsto let sistematično izgrajuje sistem kolesarskih stez v mestu in okolici;
promovira kolesarstvo kot obliko zdravega in aktivnega načina življenja. Tudi potencialni
uporabniki se v veliki meri navdušujejo nad uvedbo sistema in prepoznavajo njegove prednosti.

KLJUČNE BESEDE
trajnostna mobilnost, sistem avtomatizirane izposoje mestnih koles, kolesarska steza, promet,
kolesarjenje

ZUSAMMENFASSUNG
Dauerhafte Mobilität zu gewährleisten ist eine der wichtigsten Herausforderungen unserer
modernen Gesellschaft. Auch die Gemeinde Rogaška Slatina versucht, durch verschiedene
Verkehrsmaßnahmen, die Bedürfnisse der Stadtbewohner nach Mobilität zu befriedigen und
dabei die Kosten, die Nebenwirkungen und den Verbrauch von Naturressourcen zu senken.
Eine der Möglichkeiten stellt das Radfahren dar. Das Fahrrad ist einerseits ein sehr verletzbares
Verkehrsmittel, andererseits ist es aber auch ein sehr geschicktes und flexibles Verkehrsmittel,
das viele Vorteile sowohl für die Benutzer als auch für die Umwelt bringt. Das
Fahrradleihsystem wird in der letzten Zeit eine immer beliebtere Transportmöglichkeit, vor
allem in Großstädten. In Velenje hat man vor Kurzem ein Fahrradleihsystem entwickelt, das
auch für kleinere slowenische Städte und Gemeinden geeignet ist, vor allem im finanziellen
Sinne. Auch die Gemeinde Rogaška Slatina hat das Interesse, solches System einzuführen.
Schon seit Jahren werden in Rogaška Slatina und ihrer Umgebung systematisch Radfahrwege
gebaut. Die Gemeinde bemüht sich, das Radfahren als eine Form der gesunden und aktiven
Lebensweise zu promovieren. Auch potenzielle Fahrradleihsystembenutzer begeistern sich für
die Einführung dieses Systems und erkennen die Vorteile solcher Systemeinführung.

SCHLÜSSELWÖRTER
dauerhafte Mobilität, automatisiertes Fahrradleisystem, der Radfahrweg, der Verkehr, das Radfahren
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1 UVOD
Rogaška Slatina leži v severnem Posotelju, na vzhodnem in osrednjem delu Štajerske. Meri
71,5 km² in se po površini med slovenskimi občinami uvršča na 100. mesto. Po številu
prebivalcev sodi v prvo četrtino občin v Sloveniji. Rogaški Slatini je bil tudi uradno podeljen
status mesta, a je kljub temu premajhna, da bi lahko uvedla javni prevoz. 1
Predstavniki Občine Rogaška Slatina iščejo alternativne rešitve. Ena izmed možnih rešitev je
urbano kolesarjenje in avtomatizirana izposoja mestnih koles. Takšen sistem bi prebivalcem in
mestu samemu prinesel številne prednosti, kot sta tudi dvig kakovosti bivanja v Rogaški Slatini
ter zmanjšanje hrupa, izpušnih plinov in števila osebnih avtomobilov, ki obremenjujejo ulice in
ceste v mestu, imel pa bi tudi pozitiven vpliv na zdravje prebivalcev. Tudi zato v Občini
Rogaška Slatina že več let skrbno izgrajujejo in dograjujejo tako prometno kot tudi kolesarsko
infrastrukturo.
Dijaki Šolskega centra Rogaška Slatina smo bili povabljeni k sodelovanju pri uvajanju sistema
avtomatizirane izposoje mestnih koles v mestu Rogaška Slatina. Naša naloga je, da raziščemo
odnos Slatinčanov do uvedbe takšnega sistema.
Večina prebivalcev Rogaške Slatine živi v stanovanjskih hišah ali pa v blokovskih naseljih.
Sklepamo lahko, da ima glede na trende v zadnjem času več kot polovica prebivalcev svoje
kolo. Bi se bili pripravljeni odpeljati po opravkih z mestnimi kolesi? Ali bi raje iz kleti vzeli
svoje kolo, ki v večini primerov ni primerno za takojšnjo uporabo? Vsi vemo, da je veliko
lažje in udobneje sesti v avto, kot pa popravljati zapuščeno kolo, pa čeprav včasih to pomeni
tudi naporno in dolgotrajno iskanje prostega parkirnega prostora ali pa kazen zaradi
nepravilnega parkiranja. Če pa bi se po opravkih odpravili z mestnim kolesom, teh težav ne bi
imeli, saj bi ga lahko enostavno pustili na eni izmed izposojevalnih postaj, ki bi bile
razporejene v mestu, pa še z vzdrževanjem in varnostjo kolesa si ne bi bilo potrebno delati
skrbi.
Živimo v času, ko je zdravje ljudi zelo ogroženo zaradi načina življenja, stresa, nezdravih
razvad, pomanjkanja gibanja in še bi lahko naštevali. Vedno več ljudi se tega zaveda in poskuša
narediti kaj zase. Nič ni bolj zdravo in nič ne prezrači glave bolj kot gibanje na svežem zraku.
Kdor pa želi okrepiti še kondicijo, pa bo to najlažje dosegel s kolesarstvom; to je še eden izmed
razlogov, zakaj Občina Rogaška Slatina že nekaj časa spodbuja kolesarjenje tudi v našem
mestu. Prebivalci pa tako dobijo možnost, da mimogrede naredijo nekaj dobrega zase ter za
naše okolje.

1

http://www.rogaska-slatina.si/ (27. 1. 2014)
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1.1 CILJI
Cilj naše raziskave je potrditi oziroma zavrniti postavljene hipoteze. Ugotoviti želimo, kaj
krajani menijo o uvedbi sistema avtomatizirane izposoje mestnih koles v Rogaški Slatini, v
kolikšni meri poznajo podobne delujoče sisteme v Sloveniji in ali bi bili pripravljeni uporabljati
mestna kolesa. Raziskati želimo načela trajnostne mobilnosti in ugotoviti prednosti in
nevarnosti kolesarstva kot elementa trajnostne mobilnosti. Poiskati želimo razloge za uvajanje
sistema avtomatizirane izposoje mestnih koles, ugotoviti, katere pogoje mora izpolnjevati
mesto za uspešno uvajanje takšnega sistema in na katere ovire lahko pri tem naleti. Pogledali
bomo, kako mesto Rogaška Slatina izpolnjuje te pogoje. Raziskali bomo ciljne skupine
uporabnikov mestnih koles, poiskali izkušnje mest, kjer sistem izposoje mestnega kolesa že
deluje. Izdelali bomo kriterije za umestitev izposojevalnih postaj in izdelali obrazložene
predloge za izposojevalne postaje. Zanima nas je tudi vpliv mestnih koles na prebivalce in na
mesto samo. Poskušali bomo najti še primerno ime za sistem izposoje mestnih koles v Rogaški
Slatini.

1.2 HIPOTEZE
1. Predvidevamo, da je Rogaška Slatina primerno mesto za uvedbo sistema avtomatizirane
izposoje mestnih koles, saj ima dovolj urejenih kolesarskih poti.
2. Kolesa predstavljajo okolju prijazno prevozno sredstvo.
3. Prebivalci Rogaške Slatine ne poznajo sistema izposoje mestnih koles.
4. Krajani bi uporabljali mestno kolo za vsakdanje opravke, kot so vožnja v trgovino, na
delovno mesto ali v šolo.
5. Mnogo krajanov ima kolesa doma, zato mestnih koles ne bi uporabljali.
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2 TEORETIČNI DEL
2.1 TRAJNOSTNA MOBILNOST
2.1.1

OPREDELITEV POJMA

Zagotavljati trajnostno mobilnost pomeni zagotavljati učinkovito in enakopravno mobilnost za
vse udeležence prometa, ob tem pa zmanjšati nezaželene stranske učinke do minimuma.
Pomembno je poiskati rešitve za uskladitev ekonomske rasti in socialnih zahtev po mobilnosti
z okoljskimi zahtevami ter stroški in vplivi prometa. Z ukrepi prometne politike je treba doseči,
da je zadoščeno potrebi vsakogar po premikanju, vendar pa ob nižjih stroških, manjših stranskih
učinkih in znižani porabi naravnih virov. Načrtovanje mora preseči posamezne sektorje. Hoja,
kolesarjenje, avtobusni in železniški promet ter uporaba avtomobila se morajo med seboj
dopolnjevati in podpirati. 2

Slika 1: Trajnostna mobilnost (Vir: Inštitut za politike prostora, 2013)

2.1.2

STANJE PO SVETU IN V SLOVENIJI

Ne glede na znanstveno dokazane ugotovitve škodljivih vplivov prometa na okolje – in s tem
na zdravje ljudi – pa je promet nujno potreben za razvoj in delovanje vsake družbe.
Razvite države so zato že pristopile k uveljavljanju trajnostnih prometnih politik, ki težijo k
povečanju energetske učinkovitosti ter k uvedbi trajnostnih mobilnostnih sistemov.3 Sprejetih
je bilo več mednarodnih sporazumov ter direktiv in uredb, ki naj bi celostno uredili pristop
držav do te problematike, npr. Kjotski protokol. V Sloveniji tako me drugim veljajo:
 Uredba o žveplovem dioksidu, dušikovih oksidih, delcih in svincu v zunanjem zraku,
ki določa mejne vrednosti in sprejemljivo preseganje za dušikove okside;
 Uredba o ozonu v zunanjem zraku;
 Uredba o benzenu in ogljikovem dioksidu v zunanjem zraku;
 Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije in številni drugi predpisi.
Opravljene so bile številne raziskave in sprejeti so bili dokumenti, kot so:
 Karta hrupa v mestih,
 Karte onesnaženosti zraka,
 Selektivno obdavčenje vozil glede na emisijske faktorje,
 Uvedba EURO-emisijskih standardov. 4
Povečujejo se tudi vlaganja v iskanje novih načinov prevoza in novih virov energije za promet.

2

http://www.focus.si/files/Publikacije/trajnostna_mobilnost.pdf (3. 2. 2014)
http://www.slovenija-co2.si/upload/katalog_dobreprakse_2013.pdf (3. 2. 2014)
4
http://www.umanotera.org/upload/files/10._Kakovost_zraka_v_mestih.pdf (1. 2. 1014)
3
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2.1.3

NEGATIVNI VPLIVI PROMETA

Z rastjo prometa se je poleg števila prometnih nesreč povečal tudi slab vpliv na okolje.
Infrastruktura namreč spreminja okolje, zaradi nekaterih prometnih povezav pa smo tudi uničili
ranljive ekosisteme. Poleg tega pa vožnja in čakanje v zastojih povečujeta stres in negativno
vplivata na zdravje.
Glavnino slovenskega transportnega sistema sestavlja okoli 15.000 km cest, 1200 km železnic,
3 letališča in 1 mednarodno pristanišče. Cestni promet narašča po 3–4-odstotni letni stopnji in
okoli 90 % vseh prevozov (blaga in ljudi) poteka po cesti. V sklopu Nacionalnega programa
izgradnje avtocest je bilo zgrajenih 236 km avtocest, 323 km pa jih je v pripravi ali izgradnji.
Železnice obsegajo okoli 1200 km, od katerih pa je le 500 km elektrificiranih. Največ železnic
so zgradili v 19. stoletju, zato skoraj niso primerne za zadovoljevanje današnjih potreb.
Eden poglavitnih ciljev trajnostne mobilnosti je zmanjšanje nepotrebnih kratkih voženj, ki jih
lahko opravimo peš, s kolesom ali z avtobusom. Takšnih voženj je za več kot 50 %. Zmanjšanje
takšnih voženj je lahko prvi pomemben korak k trajnostni mobilnosti.

Slika 2: Uporaba različnih prevoznih sredstev z okoljskega vidika (Vir: Fokus društvo za sonaraven razvoj, 2004)

Mestne oblasti in politiki si morajo v prihodnje bolj prizadevati za povečan razvoj oziroma
izgradnjo kolesarskih stez. Obstoj in urejenost kolesarskih stez je po raziskavah sodeč glavni
dejavnik, ki vpliva na povečano rabo kolesa v mestih. Po dolžini kolesarskih stez na prebivalca
smo Slovenci še vedno daleč od nekaterih evropskih držav. Zapiranje mestnih centrov za
promet, kot so to storili v Ljubljani, bi kolesarjem omogočilo boljši dostop in večjo varnost ter
tako zagotovo stimulativno vplivalo na uporabo koles. Na zmanjšanje uporabe avtomobilov v
središčih mest bi znatno vplivale tudi višje cene parkirišč.5
2.1.4

JAVNI POTNIŠKI PROMET (JPP) V ROGAŠKI SLATINI

Iz prometne študije Rogaške Slatine je razvidno, da se uporaba JPP-ja v Rogaški Slatini
zmanjšuje. Pri tem gre za začaran krog. Uporaba avtomobilov narašča in s tem se konkurenčnost
JPP-ja niža. Zaradi pogostejše uporabe avtomobilov in majhnega deleža potnikov, ki za prevoz
še uporabljajo vlake in avtobuse, se premalo vlaga v vzdrževanje in obnavljanje javnih

5

http://www.focus.si/files/Publikacije/trajnostna_mobilnost.pdf (3. 2. 2014)
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prevoznih sredstev. Tako so vlaki in avtobusi postali čedalje bolj zanemarjeni, dotrajani in
neprijetni za uporabo.
Občina Rogaška Slatina je za rešitev zgoraj opisane situacije predvidela te ukrepe: vzpostavitev
konkurenčnosti in ljudem prijaznega JPP-ja, ki bo poceni in dostopen vsem.
Rogaška Slatina je turistično razvit kraj, ki je posebej zanimiv tudi za kolesarje, ki se vozijo
zaradi rekreacije in spoznavanja okolice in katerim sta doživljanje okolja in vožnja sama namen
in cilj. Zanje so pomembni okolje, udobnost in varnost na poti ter različni drugi dejavniki, kot
so organizirana izposoja koles, urejena počivališča (oskrba z vodo), razgledne točke, turistične
informacije, možna oskrba s kolesarskimi kartami in vodniki ter informacije o težavnostni
stopnji posameznih poti.

Slika 3: Kolesarski karti (Vir: Arhiv avtorjev raziskovalne naloge, 2014)

Slika 4: Karta kolesarskih stez v Rogaški Slatini in okolici (Vir: Geodetski inštitut, 2009)

Parkirišča in objekti za shranjevanje koles pozitivno vplivajo na uporabo koles. Za kratkotrajno
parkiranje koles imamo že sedaj primerne prostore, npr. pred trgovinami in javnimi zgradbami,
za dolgotrajno parkiranje pa bi bilo treba zgraditi kolesarnice, ki bi varovale kolesa pred
12

vremenskimi vplivi, poškodbami in krajami.
Sicer si Občina Rogaška Slatina prizadeva za razvoj in čim bolj prijazno ureditev kolesarskega
prometa, vendar pa bi se zagotovo dalo narediti še kaj več, da bi se stanje še izboljšalo.6

2.2 KOLESARSTVO
2.2.1

KOLESARSTVO KOT ELEMENT TRAJNOSTNE MOBILNOSTI - OPREDELITEV

V času recesije večkrat iščemo rešitve, kako bi znižali stroške v naših gospodinjstvih. Ena
izmed rešitev je nedvomno uporaba kolesa na krajših relacijah, ki jih dnevno opravljamo. V
mestih, kot je Rogaška Slatina, je uporaba kolesa zelo praktična, saj lahko s kolesom pridemo
v neposredno bližino želenega cilja, parkiranje pa je zelo preprosto in tako odpadejo težave z
iskanjem prostega parkirnega mesta. Kratke relacije lahko tako veliko lažje, predvsem pa bolj
zdravo in okolju prijaznejše, opravimo s kolesom. Res pa je, da je kolesarjenje lahko tudi
nevarno, če ni poskrbljeno za ustrezno kolesarsko infrastrukturo.
Po eni strani je kolesar zelo nezaščiten in izpostavljen poškodbam, po drugi pa je kolo zelo
spretno in fleksibilno prevozno sredstvo, zato je kolesarjenje šport, ki lahko »zasvoji« vsakogar,
saj gre pri njem za zdravo, zabavno, praktično in ekološko obliko prevoza. Večina ljudi je
dovolj ozaveščena, da ve, kakšne prednosti prinaša kolesarjenje, vendar le peščica ljudi svoje
»znanje uporablja tudi v praksi«. To je med drugim razvidno tudi iz spodnjega grafičnega
prikaza nakupovalnih navad prebivalcev Gradca.

Slika 5: Nakupovalne navade prebivalcev Gradca 7

6

http://www.rogaskaslatina.si/uploaded/Povzetek%20Prometna%20%C5%A1tudija%20in%20model%20ob%C4%8Dine%20R.%20Sla
tina.pdf (29. 1. 2014)
7
http://www.civitasljubljana.si/uploads/datoteke/Strategija-osnutek1-2(slo).pdf (28. 1. 2014)
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2.2.2

PREDNOSTI KOLESARJENJA

2.2.2.1 Enostavnost
Uporaba kolesa je bistveno enostavnejša kot vožnja avtomobila. Vseeno pa morajo
osnovnošolci še vedno opraviti kolesarski izpit.
2.2.2.2 Cenovna dostopnost
Glede na tržne cene si lahko kolo danes privošči skoraj vsak. Tudi vzdrževanje ni drago.
Za kolesa ni zakonski določeno obvezno zavarovanja, opravljanje tehničnih pregledov
ali plačevanje kakšnih obveznih dajatev.
2.2.2.3 Enakost
Kolesarimo lahko vsi. Kolesarjenje je torej šport, ki presega meje generacij in ga lahko
izvajamo v družbi, v društvih, s prijatelji, z družino ali pa sami.
2.2.2.4 Korist za zdravje
Kolesarjenje ima veliko pozitivnih učinkov na naše zdravje. Redno kolesarjenje lahko
namreč pomaga:
 zmanjšati tveganje za razvoj bolezni, kot sta sladkorna bolezen in rak debelega
črevesa,
 znižati krvni tlak pri ljudeh, ki že imajo povišan krvni tlak,
 graditi in ohranjati zdrave kosti, mišice in sklepe,
 krepiti imunski sistem in
 izboljšati koordinacijske sposobnosti.
Redna telesna aktivnost pa prinaša tudi psihološke koristi, kot so:
 večje samozaupanje, čustvena stabilnost in neodvisnost ter zmanjšanje
pojavljanja jeze, tesnobe, depresije, napetosti in zmedenosti.
Kljub temu pa se vse več ljudi, predvsem otrok, danes premalo giblje, kar povzroča
resne zdravstvene težave.
2.2.2.5 Praktičnost
Kolo zavzame majhen prostor, zato ga lahko parkiramo skoraj povsod. Zaradi uporabe
koles se v mestih zmanjšuje število avtomobilov, vse manj je hrupa ter prometnih konic.
Zmanjšanje izpustov in hrupa dvigne kakovost bivanja v mestu, poleg tega pa se poveča
tudi atraktivnost mesta.
2.2.2.6 Okoljska ustreznost 8
Kolesarjenje ima pomembno vlogo pri ohranjanju narave. Zaradi povečanega obsega osebnega
in tovornega avtomobilskega prometa so v zadnjem desetletju poleg hrupa glavni problem
povečane koncentracije dušikovih oksidov in delcev. Promet z motornimi vozili odločilno
vpliva na kakovost zraka in vode ter na kakovost bivanja v mestih. Pomembno je omeniti
ogljični odtis. To je kazalnik, ki se uporablja za ponazoritev količine emisij CO2 in drugih
toplogrednih plinov, ki jih posredno ali neposredno povzroči posameznik, organizacija, izdelek,
storitev ali druga aktivnost v določenem časovnem obdobju. Na spodnji sliki so grafično
prikazane emisije polutantov na potniški km glede na toksičnost. 9
8
9

http://www.zelenaslovenija.si/kaj-nudimo/trajnostni-inzeniring/ogljicni-odtis (28. 1. 2014)
http://www.civitasljubljana.si/uploads/datoteke/Strategija-osnutek1-2%28slo%29.pdf (28. 1. 2014)
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Slika 6: Emisije polutantov na potniški kilometer glede na toksičnost 10

2.2.3

NEVARNOSTI KOLESARJENJA

2.2.3.1 Kolesarska kultura
S povečevanjem števila kolesarjev na cesti narašča tudi število nesreč, v katerih so udeleženi
kolesarji. Pomembno je, da kolesarji pazijo sami nase ter upoštevajo prometne predpise in
vsesplošno kulturo kolesarjenja. Po drugi strani zaradi povečevanja prometa narašča tudi
nestrpnost med vozniki, tako med tistimi na štirih kot tudi med tistimi na dveh kolesih.
Nestrpnost ter neprevidnost voznikov lahko hitro ogrozi življenje predvsem najranljivejših
udeležencev v prometu, med katere sodijo tudi kolesarji.
2.2.3.2 Vandalizem in kraje koles
Vandalizem je pogost pojav tudi v mestih, kjer so že vpeljali sistem avtomatizirane izposoje
mestih koles. Vandali se lahko znašajo nad izposojevalnimi mesti, kjer so kolesa parkirana, ali
pa kar nad kolesi, ki jih namerno poškodujejo oziroma nanje ne pazijo dovolj dobro.
Vse pogostejši pojav so tudi kraje osebnih koles. V Sloveniji je ukradenih oziroma prijavljeno
pogrešanih letno okoli 2.000 koles. Za razliko od žrtev avtomobilskih tatvin, ki o kraji svojega
jeklenega konjička vedno obvestijo policiste, lastniki koles tega ne naredijo vedno. Predvsem,
če gre za starejše kolo ali za kolo manjše vrednosti, se kmalu vdamo v usodo in menimo, da ga
policisti v množici koles ne bodo našli. Takšno mišljenje je zmotno, saj so policisti po zakonu
dolžni tatvino kolesa obravnavati zelo resno.11
2.2.3.3 Poškodbe pri kolesarjenju
Kolesarji se običajno poškodujejo takrat, ko to najmanj pričakujejo, takrat, ko niso pozorni na
ostale udeležence v prometu. Najpogostejše poškodbe so udarci, rane, odrgnine, zvini, izpahi,
10
11

http://www.civitasljubljana.si/uploads/datoteke/Strategija-osnutek1-2(slo).pdf (28. 1. 2014)
http://www.dnevnik.si/objektiv/vec-vsebin/1042275749 ( 3. 2. 2014)
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zlomi, poškodbe mišic, ugrizi (psa) in piki žuželk. Med najnevarnejše in najhujše poškodbe, ki
jih lahko utrpimo na kolesu, seveda sodijo poškodbe glave in hrbtenice. Graf na spodnji sliki
prikazuje delež poškodb glave udeležencev v prometnih nesrečah glede na vrsto aktivnosti.12

Slika 7: Odstotek poškodb glave glede na vrsto aktivnosti 13

Motoristi, kolesarji in pešci sodijo v najbolj ogroženo skupino udeležencev v cestnem prometu.
Od 30.000 ljudi, ki vsako leto umrejo na evropskih cestah (28.000 v letu 2012), je v povprečju
21 % pešcev, 7 % kolesarjev ter 18 % voznikov motornih koles in mopedov. Zaskrbljujoče je,
da se število pešcev in kolesarjev, ki so umrli v prometnih nesrečah, v zadnjih desetih letih ni
zmanjšalo v istem obsegu kot skupno število smrtnih žrtev v cestnem prometu. Skoraj polovico
vseh smrtnih žrtev v cestnem prometu na mestnih območjih predstavljajo pešci in kolesarji.14
2.2.4

KOLESARSKA INFRASTRUKTURA

Mesta se trudijo, da bi zagotovila ustrezno infrastrukturo, s čimer bi zmanjšala število nesreč.
2.2.4.1 Vrste voznih površin za kolesarje
Na strateški ravni je eden najpomembnejših delov načrtovanja kolesarske infrastrukture
oblikovanje kohezivnega kolesarskega omrežja. Kolesar mora imeti možnost, da s svoje točke
odhoda doseže čim več ciljnih točk. Seveda je treba zagotoviti tudi ustrezno kakovost voznih
površin za kolesarje ter jim, kjer je to potrebno, nuditi dodatne storitve. V naseljih je treba ob
cestah, na katerih je hitrost prometa 50 km/h na uro ali več, zgraditi kolesarske steze, ki so
fizično ločene od voznega pasu motoriziranih vozil. Kolesarski pas pa je zakonsko rezerviran
prostor za vožnjo koles na cesti, ki je z ločilno črto ločen od površin za motorni promet. Lahko
je alternativa kolesarski stezi tam, kjer primanjkuje prostora, vendar le, če lahko zagotavlja
dovolj visoko stopnjo varnosti.

12

http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/sola/2002/di/Penca/ena/nasveti.htm (29. 1. 2014)
http://www.civitasljubljana.si/uploads/datoteke/Strategija-osnutek1-2(slo).pdf (28. 1. 2014)
14
http://www.24ur.com/po-svetu-na-leto-umre-vec-kot-270-000-pescev.html (3. 2. 2014)
13
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2.2.4.2 Vzdrževanje in upravljanje
Raztezanje materialov, voda, ki vdira v razpoke (in pozimi zmrzne), izpostavljenost visokim
pritiskom in tresljajem, vse to poškoduje vozišče in oznake na njem. Tudi razkopavanje cest in
kolesarskih stez zaradi polaganja ali vzdrževanja ima negativne vpliv na kolesarsko
infrastrukturo. Poleg tega ne smemo zanemariti odpadlega listja, nasutega peska, spolzkih
talnih oznak, razraščene vegetacije, štrlečih pokrovov odtokov, pokvarjene ulične razsvetljave
in podobnega; vse to vpliva na varnost in hitrost vožnje s kolesom.15
2.2.4.3 Stanje kolesarske infrastrukture v Rogaški Slatini
Občina Rogaška Slatina je z vidika ureditve kolesarskega prometa relativno zgledna. Za
kolesarje so na voljo ločene površine ob glavni prometni smeri na relaciji zahod-vzhod (od
Tekačevega do območja Steklarne), ni pa urejenih površin za kolesarje na relaciji sever-jug.
Poleg tega, da je dogradila osnovno in spremljevalno kolesarsko infrastrukturo Občina Rogaška
Slatina izvaja tudi strateški program oziroma politiko za kolesarski promet, ki pospešuje
kulturno zavest in uporabo kolesarstva. Le to je pomembno predvsem za lokalno prebivalstvo,
ki nima na voljo mestnega javnega prevoza, opravi pa mnogo potovanj po mestu, ki so krajša
od 5 km. Mreža kolesarskih poti je lahko učinkovita le, če imajo kolesarske površine sklenjen
tok, so celovito opremljene s predpisano prometno signalizacijo ter potek poti ne zahteva
premagovanja velikih višinskih razlik, kar velja tudi za Rogaško Slatino z okolico. Pomembno
je, da je kolesarsko omrežje enakomerno razporejeno po vsem urbanem delu občine, seveda s
poudarkom na območju mesta Rogaška Slatina, ki predstavlja najbolj verjeten začetek ali konec
poti.
2.2.4.4 Predlogi prihodnjih ureditev
Poudarek prihodnjih kolesarskih ureditev bi moral temeljiti predvsem na nadgradnji kolesarskih
površin, izgradnji javnih kolesarnic, dodatnem prometno-informativnem označevanju
kolesarskih poti in še dodatnem spodbujanju kolesarjenja ter nadaljnjem vodenju kolesarjem
prijazne mestne politike. Zasnova celostne kolesarske prometne ureditve mora temeljiti na
načelih trajnostnega razvoja. Z vidika potreb občanov pa je treba predvsem poskrbeti za javne
kolesarnice, kjer bi se lahko udobno in varno na primernem mestu parkirala kolesa. S
predlagano uvedbo javnih kolesarnic bi se po eni strani povečala možnost zmanjšanja količine
motornega prometa na krajših razdaljah na območju mesta, po drugi strani pa atraktivnost
kolesarskega prometa in tudi pozitivna prepoznavnost samega mesta.16

15

http://www.mobile2020.eu/fileadmin/files_si/downloads/Factsheet2_Cycling_Infrastructure_slo.pdf
(30. 1. 2014)
16
http://www.rogaskaslatina.si/uploaded/Povzetek%20Prometna%20%C5%A1tudija%20in%20model%20ob%C4%8Dine%20R.%20Sla
tina.pdf (29. 1. 2014)
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Slika 8: Obstoječe in predlagano kolesarsko omrežje na širšem območju Rogaške Slatine 17

2.3 SISTEM IZPOSOJE MESTNIH KOLES
2.3.1

OPREDELITEV

Sistem izposoje mestnih koles postaja vse bolj priljubljen način prevažanja predvsem v večjih
mestih. Prvo mesto na svetu, ki je uvedlo takšen sistem, je Dunaj, kjer poznajo sistem za
izposojo mestnih koles že od leta 2003. Kasneje so bile v številnih evropskih mestih za
spodbujanje kolesarjenja uvedene različne sheme tako imenovane samopostrežne izposoje
koles.
17

http://www.rogaskaslatina.si/uploaded/Povzetek%20Prometna%20%C5%A1tudija%20in%20model%20ob%C4%8Dine%20R.%20Sla
tina.pdf (29. 1. 2014)
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2.3.2

RAZLOGI ZA UVAJANJE SISTEMA IZPOSOJE MESTNIH KOLES

 Kolesarjenje
Glavni potencialni uporabniki mestnih koles so prebivalci, ki sicer ne kolesarijo pogosto. S
pozitivnimi izkušnjami izboljšajo svoje mnenje o kolesarjenju kot načinu opravljanja
vsakodnevnih poti.
 Javni promet
Sistem izposoje mestnih koles lahko služi kot dopolnitev javnega prometa in tako pripomore k
povečanju njegove uporabnosti in atraktivnosti. V mestih, kot je Rogaška Slatina, kjer mestnega
javnega prometa ni, pa lahko takšen sistem pomeni učinkovito in cenovno ugodno alternativo
javnemu prometu.
 Gospodarstvo
Izboljšanje podobe kolesarjenja lahko koristi lokalni obrti, posebno malim specializiranim
trgovinam in servisnim delavnicam.
 Turizem
Če je sistem izposoje na voljo tudi turistom, si ti lahko širše območje ogledajo na okolju
prijazen, zdrav in poceni način.
 Podoba mesta
Mestna kolesa pripomorejo k oblikovanju sodobne in okolju prijazne podobe mesta.
 Zdravje prebivalcev
Kolesarjenje je eden od bolj zdravih načinov potovanja. Ekonomske posledice pozitivnega
učinka na zdravje prebivalstva presegajo stroške uvedbe in vzdrževanja sistema izposoje
mestnih koles. 18
2.3.3

CILJNE SKUPINE UPORABNIKOV

Pri uvajanju sistema v Rogaški Slatini je smiselno upoštevati naslednje skupine uporabnikov:




prebivalci Rogaške Slatine za opravljanje vsakdanjih opravkov,
dnevni migranti za prevoz na delo, v šolo ali do javnih služb in uradov – od postaj
javnega prometa,
turisti in drugi obiskovalci za ogled mesta in znamenitosti.

Dnevni migranti potrebujejo izposojevalne točke v bližini avtobusnih in železniških postaj ali
pa večjih javnih parkirišč. Prebivalci mesta potrebujejo točke za izposojo v bližini doma ter
vsakodnevnih opravkov, za turiste pa sta pomembna dejavnika enostaven pristop in možnost
kratkotrajne uporabe.
Športni in rekreativni kolesarji ne predstavljajo ciljne skupine uporabnikov, saj uporabljajo
posebna kolesa, prilagojena tipu kolesarjenja in zahtevnejšim terenom. 19

18
19

http://www.bicy.it/docs/65/Koncept_sistema_za_izposojo_koles_v_Velenju_-_1_faza.pdf (11. 1. 2014)
http://www.bicy.it/docs/65/Koncept_sistema_za_izposojo_koles_v_Velenju_-_1_faza.pdf (11. 1. 2014)
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2.3.4

VELIKOST SISTEMA

Velikost sistema načeloma upošteva naravne danosti mesta, gostoto prebivalstva, število
predvidenih uporabnikov in cilje njegovega uvajanja.
Glede na Ponudbo št. 9025/ DL-ID – Avtomatizirani sistem izposoje mestnih koles, z dne
10.5.2013, ki jo je za Občino Rogaška Slatina pripravil Šolski center Velenje, Medpodjetniški
mrežni inkubator, se v Rogaški Slatini predvideva sistem izposoje koles s 40 priključnimi mesti
na petih lokacijah – pet postaj po osem priključnih mest. 20
2.3.5

IZKUŠNJE MEST, KI SO SISTEM ŽE UVEDLA

2.3.5.1 Velenje
V Mestni občini Velenje so sistem uvedli septembra 2012. Sistem deluje na sedmih lokacijah
in vsebuje 32 koles. Od septembra 2012 so zabeležili več kot 900 uporabnikov sistema in več
kot 12.000 izposoj koles. Po besedah Špele Šeliga, vodje projekta BICY na Mestni občini
Velenje, se je izkazalo, da so občani sistem prepoznali kot dobro pridobitev in ga »vzeli za
svojega«, saj po petih mesecih delovanja ni prišlo do večjih poškodb na sistemu ali kolesih ali
tatvin. K temu tudi pripomore vzdrževalec sistema, ki so ga zaposlili v okviru javnih del.
Spodbudno je predvsem dejstvo, da lahko s prenosom dobrih praks iz Evrope in s pomočjo
evropskih sredstev vlagajo v razvoj lokalnega okolja; s tem prispevajo k trajnostnemu razvoju
mesta.
V Velenju so se odločili za lokalni razvoj sistema, saj manjšim mestom, kot je Velenje in med
katere sodi tudi Rogaška Slatina, nakup obstoječih sistemov glede na potreben finančni vložek
ni dostopen. Večja mesta v sodelovanju z oglaševalskimi mesti vzpostavljajo sisteme (kot
Bicikelj v Ljubljani) in nato postaje koles tržijo za oglaševalska mesta. Manjša mesta tovrstnim
podjetjem niso »zanimiva« v smislu oglaševanja in tako so se v Velenju zaradi visokega
finančnega vložka za nakup obstoječih sistemov odločili za razvoj sistema v sodelovanju z
lokalno institucijo, to je Šolski center Velenje (MIC-enota). Razvili so sistem, ki je – predvsem
z vidika finančnega vložka – dosegljiv tudi manjšim mestom in občinam v Sloveniji.21

Slika 9: Logotip mestnih koles BICY (Vir: Turistično-informacijski center Velenje, 2014)

2.3.5.2 Ljubljana
V Ljubljani so sistem uvedli leta 2012. Europlakat, ki upravlja sistem mestnih koles Bicikelj v
Ljubljani, v zimskih mesecih zmanjša število koles na ulicah. V zimskem času opravljajo redne
letne servise mestnih koles, saj je ta čas najbolj primeren zaradi zmanjšanja povpraševanja po
kolesih.
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Ponudba št. 9025/ DL-ID – Avtomatizirani sistem izposoje mestnih koles (10. 5. 2013)
http://www.zlatikamen.si/obcine/velenje/dobre-prakse-velenje/ (15. 1. 2014)
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Slika 10: Mestna kolesa v uporabi (Vir: Dnevnik.si, 2012)

Uporabnikov mestnih koles ne motijo nizke temperature, temveč dež. To je v Ljubljani dokazal
tudi lanski suhi januar, ko so si v prvih devetnajstih dneh Ljubljančani več kot 21.000-krat
izposodili mestna kolesa. Opažajo tudi, da na število izposoj bolj kot temperature vplivajo
padavine, zato skupno število izposoj na mesec od septembra naprej upada. Sicer pa podatki
Europlakata kažejo, da so mestna kolesa precej zaželena tudi v zimskih mesecih. Decembra in
januarja lani je Europlakat zabeležil v povprečju od 1.500 do 2.000 izposoj na delovni dan,
poleti pa je bilo na dan opravljenih 2.500 izposoj. Za zdaj niso še nikogar kaznovali zaradi
namernega uničevanja kolesa, upravljavec sistema pa poleg tega opaža, da so uporabniki skrbni.
Tudi kraj mestnih koles v prvih osmih mesecih ni bilo, do nekaj težav je prišlo zaradi vandalov.
Neznanec je npr. na šestih kolesih prerezal žice na zavornem sistemu, odkrili so tudi kolo z
zakrivljenim krmilom. Veliko večino uporabnikov sistema Bicikelj predstavljajo tisti, ki so se
registrirali za celoletno uporabo mestnih koles, kar 98 odstotkov izposoj pa je bilo krajših od
ene ure in tako brezplačnih.22

22

http://www.dnevnik.si/slovenija/ljubljana/1042503894 (15. 1. 2014)
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3 EMPIRIČNI DEL
3.1 METODE RAZISKOVANJA
Pri raziskavi smo uporabili metodo spraševanja (anketni vprašalnik in intervju) in metodo
analize virov za teoretični del.

3.2 OPREDELITEV VZORCA ANKETIRANCEV
Glede na populacijo mesta Rogaška Slatina smo se odločili, da razdelimo 600 vprašalnikov,
anketni vprašalnik smo pripravili tudi v elektronski obliki in poskrbeli, da je lokalni časopis
Rogaške novice dne 17. 1. 2014 objavil članek o nastajanju raziskovalne naloge in bralce
povabil k reševanju spletne ankete. Anketa je bila izvedena anonimno, izvajali smo jo od 9. do
23. januarja 2014. Obdelali pa smo 370 vrnjenih in izpolnjenih vprašalnikov. Rezultati anket
so bili uporabljeni v namene raziskovalnega dela, pomembna pa bo tudi za realizacijo projekta
v občini Rogaška Slatina.
Želeli smo pridobiti razpršen in relevanten vzorec potencialnih uporabnikov mestnih koles.
Zato smo se odločili, da za pomoč prosimo I. osnovno šolo Rogaška Slatina, II. osnovno šolo
Rogaška Slatina ter Šolski center Rogaška Slatina. Učenci in dijaki namreč prihajajo iz
celotnega območja Rogaške Slatine z zaledjem. Odločili smo se, naj ankete rešujejo samo starši
tistih učencev in dijakov, ki ne prihajajo iz območja podružničnih osnovnih šol oz. v Šolski
center Rogaška Slatina ne prihajajo iz drugih občin.
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3.3 ANALIZA ANKETNIH VPRAŠALNIKOV
1. STAROST: ______ let

Preglednica 1: Starost anketirancev

Starost

do 30 let

ŠTEVILO
ODSTOTEK

96
26 %

31 – 45 let 46 – 55 let 56 ali več niso
let
označili
132
103
31
8
36 %
28 %
8%
2%

skupaj
370
100 %

STAROST
do 30 let

31 – 45 let

46 – 55 let

56 ali več let

Niso odgovorili

2%
8%
26%

28%

36%

Graf 1: Starost anketirancev

Ker smo večinoma anketirali starše osnovnošolskih otrok, je iz grafa razvidno, da je so
bili anketiranci načeloma stari od 31 do 45 let.
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2. SPOL

M Ž – ustrezno obkrožite

Preglednica 2: Spol anketirancev

Spol

Moški

Ženske

ŠTEVILO
ODSTOTEK

118
32 %

244
66 %

Niso
odgovorili
8
2%

Skupaj
370
100 %

SPOL
Moški

Ženske

Niso označili

2%

32%

66%

Graf 2: Spol anketirancev

Iz grafa je razvidno, da je pri anketi sodelovalo več žensk (244, kar znaša 66 %) kot pa
moških (118, kar znaša 32 %). Nekaj anketirancev pa na to vprašanje ni odgovorilo (8,
kar zanaša 2 %).
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3. Ali poznate sistem avtomatizirane izposoje mestnih koles, ki ga v Sloveniji že
uporabljajo, npr. v Ljubljani, Mariboru in Velenju?
Preglednica 3: Ali poznate sistem avtomatizirane izposoje mestnih koles, ki ga v Sloveniji že uporabljajo, npr. v Ljubljani,
Mariboru in Velenju?

Odgovor poznam sem že slišal ne poznam drugo skupaj
št.
194
125
50
1
370
%
52 %
34 %
14 %
0%
100 %

Poznam

Sem že slišal/a

Ne poznam

Drugo

0%
14%

52%
34%

Graf 3: Ali poznate sistem avtomatizirane izposoje mestnih koles, ki ga v Sloveniji že uporabljajo, npr. v
Ljubljani, Mariboru in Velenju?

Sistem avtomatizirane izposoje mestnih koles pozna 194 anketiranih oseb, 125 pa jih je zanj že
slišalo. Za sistem ni slišalo samo 50 vprašanih. S tretjo hipotezo smo predvidevali, da prebivalci
Rogaška Slatina ne poznajo avtomatizirane izposoje mestnih koles, z analizo rezultatov pa smo
to hipotezo ovrgli.
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4. Ali menite, da je Rogaška Slatina glede na infrastrukturo in strukturo prebivalstva
primerna za uvedbo sistema avtomatizirane izposoje mestnih koles?
Preglednica 4: Ali menite, da je Rogaška Slatina glede na infrastrukturo in strukturo prebivalstva primerna za uvedbo
sistema avtomatizirane izposoje mestnih koles?

Odgovor da
ne
odvisno od cene skupaj
št.
186 106 78
370
%
50 % 29 % 21 %
100 %

Da

Ne

Odvisno od cene

21%

50%

29%

Graf 4: Ali menite, da je Rogaška Slatina glede na infrastrukturo in strukturo prebivalstva primerna za uvedbo
sistema avtomatizirane izposoje mestnih koles?

Polovica anketirancev meni, da je Rogaška Slatina primerna za uvedbo sistema avtomatizirane
izposoje mestnih koles, tretjina jih meni, da ni, pri dobri petini pa je odgovor odvisen od cene.
S tem vprašanjem smo poskušali potrditi oz. ovreči prvo postavljeno hipotezo, s katero
predvidevamo, da je Rogaška Slatina primerno mesto za uvedbo sistema avtomatizirane
izposoje mestnih koles, saj ima dovolj urejenih kolesarskih poti. Iz grafa je razvidno, da
prebivalci menijo, da je Rogaška Slatina primerno mesto za uvedbo takšnega sistema; s tem
smo prvo hipotezo potrdili.
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Rogaška Slatina je primerno mesto za uvedbo sistema avtomatizirane izposoje mestnih koles
zaradi:
Preglednica 5: Rogaška Slatina je primerno mesto za uvedbo sistema avtomatizirane izposoje mestnih koles zaradi:

odgovor
turizma v kraju
dobre kolesarske infrastrukture
ekološkega vpliva na okolje
praktičnosti sistema
sprostitve prometne gneče v mestu, tudi na parkirnih prostorih
dodatne ponudbe mesta
zagotavljanja mobilnosti pri ljudeh, ki nimajo avtomobila
možnosti uporabe s strani vseh generacij prebivalcev
dokaj hitrega načina gibanja po mestu in dostopa do vsakega
cilja
naravnih značilnosti mesta, ki je razpotegnjeno
cenovno ugodne možnosti uporabe sistema
brez dodatne obrazložitve
SKUPAJ

število
31
19
15
10
9
8
8
6
5

%
8,4 %
5,0 %
4,0 %
2,7 %
2,5 %
2,2 %
2,2 %
1,6 %
1,4 %

3
3
69
186

0,8 %
0,8 %
18,7 %
50,3 %

Je primerna, zaradi:
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Graf 5: Rogaška Slatina je primerno mesto za uvedbo sistema avtomatizirane izposoje mestnih koles zaradi:
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Rogaška Slatina ni primerno mesto za uvedbo sistema avtomatizirane izposoje mestnih koles
zaradi:
Preglednica 6: Rogaška Slatina ni primerno mesto za uvedbo sistema avtomatizirane izposoje mestnih koles zaradi:

Odgovor
majhnosti mesta
velikega deleža koles v lasti prebivalcev
majhnega števila prebivalcev (potencialnih uporabnikov)
površin, kjer je vožnja s kolesom prepovedana (park)
kratkih razdalj − se je enostavneje sprehoditi po mestu
nenaklonjenosti spremembam (malomeščanski odnos)
prevelikih razdalj po mestu
brez dodatne obrazložitve
SKUPAJ

število
40
15
10
4
3
3
2
29
106

%
10,8 %
4,1 %
2,7 %
1,1 %
0,8 %
0,8 %
0,6 %
7,8 %
28,7 %

Ni primerna, zaradi:
45
40
35
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20
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10
5
0

Graf 6: Rogaška Slatina ni primerno mesto za uvedbo sistema avtomatizirane izposoje mestnih koles zaradi:
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Pri presojanju o primernosti mesta Rogaška Slatina za uvedbo sistema avtomatizirane izposoje
mestnih koles je najpomembnejša okoliščina cena uporabe koles.
Razpredelnica 7: Pri presojanju o primernosti mesta Rogaška Slatina za uvedbo sistema avtomatizirane izposoje mestnih
koles je najpomembnejša okoliščina cena uporabe koles.

Odgovor
Sistem je primeren, če bo cena uporabe ugodna.
Nahajamo se v času recesije. Cena bi morala biti simbolična.
Najem kolesa v Rogaški Slatini se ne splača.
Sistem bi bil primeren, če bi bila uporaba koles zastonj.
Brez dodatne obrazložitve
SKUPAJ

število
16
11
4
3
44
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%
4,3 %
2,9 %
1,1 %
0,8 %
11,9 %
21,0 %
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10
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Najem kolesa v
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obrazložitve

Graf 7: Pri presojanju o primernosti mesta Rogaška Slatina za uvedbo sistema avtomatizirane izposoje mestnih koles
je najpomembnejša okoliščina cena uporabe koles.

Krajani menijo, da ima Rogaška Slatina dobro kolesarsko infrastrukturo. Mestno kolo bi
prineslo pozitivne ekološke vplive na okolje in doprineslo k sprostitvi prometne gneče v mestu.
O tem govorimo tudi v drugi hipotezi. Z mestnim kolesom bi bili mobilni tudi ljudje, ki nimajo
avtomobila. Sistem je praktičen in uporabljajo ga lahko vse generacije. Predstavljal bi dodatno
ponudbo mesta (turizem, doprinos k zdravemu načinu življenja). Anketiranci so v prostih
odgovorih izpostavili večino prednosti kolesarstva, katere naloga obravnava v poglavju 2.2.2.
Krajani, ki menijo, da Rogaška Slatina ni primerno mesto za uvajanje mestnega kolesa pravijo,
da je mesto premajhno, razdalje so kratke in jih je enostavneje premagovati peš. Izpostavljajo
tudi velik delež koles v lasti prebivalcev. V poglavju 2.2.3 smo že omenili, da športni in
rekreativni kolesarji ne predstavljajo ciljne skupine uporabnikov sistema, saj uporabljajo
posebna, običajno boljša kolesa. Kar 21% anketiranih meni, da bi bila uporaba sistema
avtomatizirane izposoje mestnih koles odvisna od cene, kar je v času recesije razumljivo.
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5. Ali bi bili pripravljeni uporabljati takšna mestna kolesa?
 da
 ne
Prosimo, utemeljite svoj odgovor.
Preglednica 8: Ali bi bili pripravljeni uporabljati takšna mestna kolesa?

Odgovor
št.
%

da
165
45 %

ne
205
55 %

skupaj
370
100 %

Ali bi bili pripravljeni uporabljati takšna
mestna kolesa?
Da

Ne

45%
55%

Graf 8: Ali bi bili pripravljeni uporabljati takšna mestna kolesa?

Čeprav je večina anketirancev že informirana oziroma pozna sistem avtomatizirane izposoje
mestnih koles, jih je pri vprašanju, ali bi bili pripravljeni uporabljati takšna kolesa, 205
odgovorilo negativno. Manj kot polovica vprašanih (165) pa bi mestna kolesa uporabljala. V
četrti hipotezi smo sklepali, da bi krajani uporabljali mestno kolo za vsakdanje opravke, kot so
vožnja v trgovino, na delovno mesto ali v šolo. S tem smo našo hipotezo ovrgli. Upoštevati
moramo, da ima veliko krajanov kolesa doma in zato mestnih koles ne bi uporabljali. Vendar
pa želimo poudariti, da 50 % anketirancev meni, da je Rogaška Slatina primerno mesto za
uvedbo sistema avtomatizirane izposoje mestnih koles in da bi 45 % anketirancev mestna kolesa
tudi uporabljalo. Tudi izkušnje mest, ki so takšen sistem že vpeljala kažejo, da število
uporabnikov s časom narašča.
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Mestno kolo v Rogaški Slatini bi uporabljal/a zaradi:
Preglednica 9: Mestno kolo v Rogaški Slatini bi uporabljal/a, zaradi:

Odgovor
praktičnosti
rekreacije in skrbi za zdravje
večje in hitrejše mobilnosti
ekoloških učinkov
visokih cen naftnih derivatov
zaradi neobstoja drugega prevoza
pomanjkanja parkirnih mest za avtomobile
brez dodatne obrazložitve
SKUPAJ
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Graf 9: Mestno kolo v Rogaški Slatini bi uporabljal/a, zaradi:

Krajani bi mestno kolo uporabljali zaradi praktičnosti, rekreacije, skrbi za zdravje in večje
mobilnosti. Kolo bi uporabljali tudi zaradi ekoloških učinkov, visokih cen naftnih derivatov in
pomanjkanja parkirnih mest. Nekaj krajanov pa bi mestno kolo uporabljalo zato, ker nimajo
drugega prevoznega sredstva. Tudi v teh odgovorih najdemo večino prednosti kolesarstva, ki
jih naloga obravnava v poglavjih 2.2.1 in 2.2.2.
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Mestnega kolesa v Rogaški Slatini ne bi uporabljal/a iz treh razlogov:
Preglednica 10: Mestnega kolesa v Rogaški Slatini ne bi uporabljal/a, zaradi:

Odgovor
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5
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4
brez dodatne obrazložitve
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Graf 10: Mestnega kolesa v Rogaški Slatini ne bi uporabljal/a, zaradi:

Med razlogi, zakaj krajani ne bi uporabljali mestnega kolesa, prevladuje odgovor, da imajo
doma svoje kolo. S tem smo potrdili peto hipotezo, s katero smo predvidevali, da imajo mnogi
krajani kolesa doma in zato mestnih koles ne bi uporabljali. V poglavju 2.3.3 navajamo, da
športni in rekreativni kolesarji ne predstavljajo ciljne skupine uporabnikov, saj uporabljajo
posebna kolesa, prilagojena tipu kolesarjenja in zahtevnejšim terenom.
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6. Kje bi bile po vašem mnenju najbolj primerne lokacije za izposojevalne postaje
mestnih koles v Rogaški Slatini? Napišite vsaj dve primerni lokaciji.
Preglednica 11: Kje bi bile po vašem mnenju najbolj primerne lokacije za izposojevalne postaje mestnih koles v Rogaški
Slatini? Napišite vsaj dve primerni lokaciji.

Odgovor
avtobusna postaja, Central Cafe
Ratanska vas, II. OŠ, Mercator
Špar, Šolski center Rogaška Slatina
železniška postaja, I. OŠ
PC Sonce, Tuš, ZD
garažna hiša Janina, hoteli, športni park
Tržišče
Žibernik- Jager, Gasilski dom
Hofer
nogometno igrišče
SKUPAJ: 370 anketirancev
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64
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8
4

%
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Graf 11: Kje bi bile po vašem mnenju najbolj primerne lokacije za izposojevalne postaje mestnih koles v Rogaški Slatini?
Napišite vsaj dve primerni lokaciji.

Šlo je za odprto vprašanje, torej so anketiranci nanj lahko prosto odgovorili. Odgovori so bili
precej različni in so odražali predvsem interese posameznika. Vsem odgovorom pa je skupno,
da bi izposojevalne postaje morale biti v čim večji meri in pod enakimi pogoji dostopne vsem
potencialnim uporabnikom sistema. Zato smo izdelali sledeča merila za umestitev
izposojevalnih postaj in nato pripravili obrazložene predloge umestitve postaj.
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3.3.1

SPLOŠNA MERILA ZA LOKACIJO POSTAJALIŠČ ZA AVTOMATIZIRAN SISTEM IZPOSOJE
MESTNIH KOLES V ROGAŠKI SLATINI



DEMOGRAFSKO GIBANJE PREBIVALSTVA:





število prebivalstva
gostota prebivalstva
migracije iz bližnje okolice



SOCIO-EKONOMSKI PODATKI:
















število gospodinjstev
število zaposlenih
prometne navade
delovna mesta
storitvene dejavnosti
površine za prosti čas
športno-rekreativne površine
bližina izobraževalnih inštitucij
bližina objektov javne uprave
bližina kulturno-zgodovinskih ustanov
pošta
zdravstveni dom
postajališča javnega prometa
hoteli



PROSTORSKA IZHODIŠČA:








raba zemljiško posestne strukture
dostopnost
obstoječa kolesarska infrastruktura
možnost avtomobilskega parkiranja
vizualna homogenost
varnost
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3.3.2

PREDLAGANE CILJNE POSTAJE ZA IZPOSOJO KOLES IN MERILA PO NAŠI ŠTUDIJI

Ciljne postaje smo razporedili glede na rezultate analize anket ter glede na izdelana merila za
umestitev izposojevalnih postaj, in sicer:
3.3.2.1 RATANSKA VAS (med DROGERIE MARKTOM in TUŠEM)
Ugotovljena merila za postavitev postaje izposoje koles so:
 javna parkirna hiša,
 avtobusna postaja,
 koncentracija poselitve,
 šolski avtobus, ki vozi iz smeri Kostrivnica, Sv. Florjan in okolice ter možnost prevoza
do ŠCRS-ja,
 športna dvorana in zunanja športna igrišča,
 urejena kolesarska infrastruktura.

Slika 11: Primerna mesta za postavitev v Ratanski vasi (Vir: Arhiv avtorjev raziskovalne naloge, 2014)
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3.3.2.2 PARKIRNA HIŠA JANINA (med parkirno hišo JANINA in ŠPORTNOREKREACIJSKIM PARKOM)
Ugotovljena merila za postavitev postaje izposoje koles so:
 javna parkirna hiša,
 športno-rekreacijsko središče,
 kulturni objekt (Anin dvor),
 bližina hotelov.

Slika 12: Primerna mesta za postavitev pri Aninem dvoru (Vir: Arhiv avtorjev raziskovalne naloge, 2014)
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3.3.2.3 V BLIŽINI AVTOBUSNE POSTAJE (med AVTOBUSNO POSTAJO in
POŠTO)
Ugotovljena merila za postavitev postaje izposoje koles so:
 javna parkirna hiša,
 center mesta,
 upravne službe, banke, ter ostale storitvene dejavnosti (tržnica, trgovine, obrtne
delavnice, gostilne, trgovine …),
 bližina hotelov,
 urejena kolesarska infrastruktura.

Slika 13: Primerno mesto za postavitev pri avtobusni postaji (Vir: Arhiv avtorjev raziskovalne naloge, 2014)
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3.3.2.4 V bližini ŽELEZNIŠKE POSTAJE
Ugotovljena merila za postavitev postaje izposoje koles so:
 možnost avtomobilskega parkiranja,
 bližina športnega objekta,
 izobraževalne ustanove,
 večje število uslužbencev,
 prebivalstvo iz zaledja,
 nakupovanje,
 urejena kolesarska infrastruktura.

Slika 14: Primerno mesto za postavitev pri železniški postaji (Vir: Arhiv avtorjev raziskovalne naloge, 2014)
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3.3.2.5 V bližini trgovine SPAR
Ugotovljena merila za postavitev postaje izposoje koles so:
 možnost avtomobilskega parkiranja,
 bližina Šolskega centra Rogaška Slatina in dijaškega doma (domski dijaki in tudi ostali,
ki obiskujejo Šolski center Rogaška Slatina, so iz okolice Rogaške in nimajo koles v
Rogaški Slatini),
 možnost hitrega dostopa do kolesarskih poti za smer proti Vonarju in Podčetrtku
(priključitev na medobčinsko kolesarsko stezo).

Slika 15: Primerni mesti za postavitev pri Šparu (Vir: Arhiv avtorjev raziskovalne naloge, 2014)
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3.3.2.6 ŠPORTNA DVORANA »BALINČEK« oz. NOGOMETNO IGRIŠČE
Ugotovljena merila za postavitev postaje izposoje koles so:
 možnost avtomobilskega parkiranja,
 bližina športno-rekreacijskega centra,
 lega na poti v Vonarje in priključitev na daljšo krožno medobčinsko kolesarsko pot v
smeri Podčetrtka.

Slika 16: Primerni mesti za postavitev pri nogometnem igrišču (Vir: Arhiv avtorjev raziskovalne naloge, 2014)
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Slika 17: Karta primernih mest za postavitev sistema (Vir: Google earth, 2014)

3.4 INTERVJU
3.4.1

RAZLAGA INTERVJUJA S TAJNIKOM OBČINE ROGAŠKA SLATINA, GOSPODOM MARJANOM
ČUJEŠEM

S projektom urbanega kolesarjenja in uvedbe avtomatiziranega sistema izposoje kolesa želi
Občina Rogaška Slatina spremeniti potovalne navade prebivalcev v mestu, zagotoviti trajnostno
mobilnost, zmanjšati število osebnih vozil, izpustov ter hrupa, ki obremenjujejo ulice in ceste
v mestu, s tem pa dvigniti kakovost bivanja v Rogaški Slatini ter povečati atraktivnost mesta.
V Rogaški Slatini so v preteklih letih zgradili veliko nove kolesarske infrastrukture, krožišč in
avtomatskih zapornic ter tako zagotovili večjo varnost kolesarjev. Vlaganje v novo
infrastrukturo se nikoli ne konča, zato se Občina Rogaška Slatina sedaj posveča vzdrževanju
obstoječega sistema ter dograjevanju sistema in odpravljanju črnih točk. Čeprav bo Občina
Rogaška Slatina uvedla avtomatizirano izposojo mestnih koles, ne načrtuje novih zaposlitev,
saj to trenutno v javni upravi ni mogoče, bilo bi pa tudi precej neracionalno. Sama uvedba
sistema je sestavljena iz več faz. Kot prvo fazo bi lahko označili idejo občine, da je Rogaška
Slatina kot mesto zanimiva za uvedbo takšnega sistema. Sledila je ponudba MIC-a iz Velenja,
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kjer so tovrsten sistem že uspešno uvedli. Tretji korak je naša raziskovalna naloga o teoretični
podlagi in odnosu javnosti do urbanega kolesarjenja v Rogaški Slatini. Sledila pa bo še razprava
v občinskem svetu, kjer bodo dokončno preučili odnos javnosti, ponudbo in proračun ter se
nato odločili o nadaljnjih korakih. Kljub temu pa je Rogaška Slatina že sedaj zelo dejavna na
kolesarskem področju. Na kolesarskih kartah je vrisanih že 15 zanimivih kolesarskih stez po
Rogaški Slatini ter njeni širši okolici. Vrisana pa je tudi na zemljevid Evrope kot kolesarjem
prijazno mesto. Letos bo v Rogaški Slatini potekala ena izmed etap 21. dirke po Sloveniji, ki
bo v naš kraj pripeljala svetovno znane kolesarske ekipe ter veliko kolesarskih navdušencev, ki
bodo želeli videti del etape. V kraju pa že več let deluje kolesarski klub, ki pripravlja razne
maratone in s tem spodbuja prebivalce h kolesarjenju.

3.4.2

RAZLAGA INTERVJUJA S POLICISKIM INŠPEKTORJEM, GOSPODOM GORAZDOM
SMREČNIKOM

Policijska postaja Rogaška Slatina je v letu 2013 obravnavala 5 prometnih nesreč, v katerih so
bili udeleženi kolesarji in v katerih se je vseh 5 kolesarjev lahko telesno poškodovalo. Kar 4
kolesarji od 5 so sami povzročili prometno nesrečo. Najpogostejša vzroka nesreč sta bila vožnja
z neprilagojeno hitrostjo in izsiljevanje. Leta 2012 so obravnavali kar 7 prometnih nesreč,
zaradi katerih se je 1 oseba huje telesno poškodovala, ostali pa so utrpeli lažje telesne poškodbe.
Najpogostejši vzrok nesreč je ponovno bilo izsiljevanje prednosti. Policisti Policijske postaje
Rogaška Slatina ob rednem delu še najmanj dvakrat mesečno izvajajo poostrene nadzore s
poudarkom na ugotavljanju kršitev enoslednih vozil. Kolesarji pa najpogosteje kršijo naslednja
pravila: ne vozijo po kolesarski stezi oz. vozijo po kolesarski stezi v nasprotno smer, vozijo
drug ob drugem, nimajo ustrezne opreme na kolesu, med vožnjo uporabljajo mobilni telefon
oz. imajo v ušesih slušalke. Čeprav kolesarji vedo, kakšne poškodbe glave lahko utrpijo, če ne
uporabljajo zaščitne kolesarske čelade, te še vedno ne uporabljajo dosledno. Policisti pa
izvajajo tudi razne preventivne aktivnosti na področju kolesarstva. Vsako leto v Rogaških
novicah objavijo članek na temo kolesarjev, v katerem opozorijo na povečanje števila
kolesarjev v cestnem prometu. Skupaj s Kolesarksim klubom Rogaška Slatina so že dvakrat
izvedli preventivno prireditev »Kolesarim, ali sem varen?«. Udeležencem je bila predstavljena
osnovna statistika prometnih nesreč in posledice prometnih nesreč pri kolesarjih; obravnavana
je bila tudi prometna signalizacija, dodatna oprema koles in ravnanje kolesarjev v prometu.
Policisti pa kolesarjem, ki imajo brezhibna, vzdrževana kolesa, prilepijo nalepko »VARNO
KOLO«. V osnovnih šolah in vrtcih pa policisti predstavljajo nacionalni projekt »Policist Leon
svetuje«.
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Slika 18: Kolesarske steze v Rogaški Slatini (Vir: Bojan Plevčak, Air foto, 2013)
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4 ZAKLJUČEK
Občina Rogaška Slatina sodi po številu prebivalcev v prvo četrtino občin v Sloveniji, tudi
uradno ima podeljen status mesta, a je kljub temu premajhna, da bi lahko uvedla javni mestni
prevoz. Večina evropskih držav je že pristopila k uveljavljanju trajnostnih prometnih rešitev,
ki težijo k povečanju energetske učinkovitosti in prinašajo pomembne pozitivne vplive na
področju okoljevarstva. V Evropski uniji je bilo sprejetih že več direktiv in uredb, ki naj bi
celostno uredile pristop držav do tovrstne problematike. Veseli nas, da je tudi Občina Rogaška
Slatina naredila že kar nekaj korakov na tem področju in da poskuša najti alternativne rešitve,
ki bi na eni strani povečale mobilnost mestnega prebivalstva, na drugi strani pa pripomogle k
sprostitvi prometne situacije v centru mesta, k lepšemu in sodobnejšemu videzu mesta in
zniževanju ogljičnega odtisa ter tako povečale kakovost bivanja v mestu. Eden poglavitnih
ciljev trajnostne mobilnosti je zmanjšanje števila nepotrebnih kratkih voženj, ki jih lahko
opravimo peš ali s kolesom. Mestna kolesa bi lahko pomenila alternativno obliko javnega
mestnega prevoza. S kolesom zagotavljamo mobilnost, varujemo okolje in sproti naredimo tudi
nekaj za naše zdravje. V mestih, kot je Rogaška Slatina, je uporaba kolesa zelo praktična, saj
lahko s kolesom pridemo v neposredno bližino želenega cilja, parkiranje pa je preprosto in ne
zahteva veliko prostora. Upravljanje kolesa je enostavno in primerno za vse generacije.
Kolesarjenje prinaša številne koristi za psihično in fizično zdravje uporabnikov. Pomembno
vlogo ima tudi pri ohranjanju narave, saj je ne obremenjuje ne s hrupom ne z izpusti. Vendar
pa je treba upoštevati tudi nevarnosti, saj kolesarji skupaj s pešci sodijo v najbolj ogroženo
skupino udeležencev v cestnem prometu. Veliko tveganje pri zagotavljanju varnosti
udeležencev predstavlja nizka kolesarska kultura in nestrpnost udeležencev, kar je med drugim
tudi posledica današnjega hitrega in stresnega načina življenja. S povečanjem števila kolesarjev
lahko pričakujemo, da bo na cesti več malo izkušenih kolesarjev, hkrati pa bodo vozniki
avtomobilov nanje bolj pozorni in jih bodo sprejeli kot del prometne realnosti, s čimer se bo
povečala tudi njihova varnost. Kolesa so pogosto tarča tatov in vandalov, čeprav je povprečno
kolo cenovno dostopno praktično vsem. Kolesarji v visokem deležu nastopajo kot povzročitelji
prometnih nesreč. Tako so v letu 2013 so kolesarji na področju Rogaške Slatine povzročili kar
4 od 5 prometnih nesreč, v katerih so bili udeleženi kolesarji. Vendar pa se večina nesreč, v
katerih so udeleženi kolesarji, konča brez poškodb ali le z lažjimi telesnimi poškodbami. V letu
2013 tako v Rogaški Slatini ni bilo huje poškodovanih kolesarjev, leta 2012 pa je bil eden izmed
7 v prometnih nesrečah udeleženih kolesarjev hudo poškodovan. Število nezgod se zmanjšuje
tudi s preventivnim delovanjem, zaradi česar je zelo pomembno zagotavljanje ustrezne
prometne infrastrukture. Občina Rogaška Slatina je z vidika ureditve kolesarskega prometa
relativno zgledna. Za kolesarje so na voljo med seboj dobro povezane kolesarske steze, ki
povezujejo velik del mesta in širše okolice. Sistem kolesarske infrastrukture se še vedno
dograjuje tako ob Vonarski cesti v smeri Občine Podčetrtek kot proti mejnemu prehodu
Rajnkovec. V mestu so urejene celo avtomatske zapornice na železniških prehodih za kolesarje,
sistem krožišč pa omogoča večjo prepustnost prometa ter večjo varnost vseh udeležencev v
prometu. Poleg tega, da je dogradila osnovno in spremljevalno kolesarsko infrastrukturo,
Občina Rogaška Slatina izvaja tudi strateški program oziroma politiko za kolesarski promet, ki
pospešuje kulturno zavest in uporabo koles. Občina je izdala že več kolesarskih kart, kjer je
vrisanih približno 15 kilometrov kolesarskih poti, na področju promocije kolesarstva pa vsako
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leto skupaj s Kolesarskim klubom Rogaška organizirajo kolesarski maraton; letos bodo
organizirali eno izmed etap 21. kolesarske dirke po Sloveniji, katere se bodo udeležile
kolesarske ekipe iz vsega sveta. Sistem izposoje mestnih koles spodbuja kolesarjenje kot način
opravljanja vsakodnevnih poti in omogoča hiter, udoben in fleksibilen način premikanja po
mestu. Mestna kolesa povečujejo učinkovitost uporabe mestnega prostora, imajo pozitiven
učinek na zdravje prebivalcev in na okolje ter spodbudno vplivajo na krepitev mestne identitete
in oblikovanje sodobne ter okolju prijazne podobe mesta.
Na začetku izdelave te raziskovalne naloge smo postavili več hipotez. Večino postavljenih
hipotez smo potrdili, nekatere pa tudi v celoti ali pa delno ovrgli.
Prva hipoteza je bila, da je Rogaška Slatina primerno mesto za uvedbo sistema avtomatizirane
izposoje mestnih koles. Tako z analizo virov kot tudi z rezultati ankete, v kateri je 50 %
anketirancev na to vprašanje odgovorilo pritrdilno, smo to hipotezo potrdili. Mestna kolesa bi
prebivalci Rogaške Slatine lahko uporabljali kot alternativno obliko mestnega javnega prevoza
in kot dopolnitev javnega avtobusnega in železniškega prometa. Prometna infrastruktura je v
Rogaški Slatini dobro prilagojena kolesarjem in jim omogoča varno vključevanje v promet.
Sistem kolesarskih poti je povezan in se še dograjuje. Uporaba kolesa je smiselna tudi zaradi
naravno-geografskih značilnosti lege mesta z bližnjo okolico. Mestno kolo bi uporabnikom
omogočalo prihod v neposredno bližino trgovin, upravnih in drugih stavb ter šol. Glede na
število mestnih prebivalcev, (približno 6.000) Rogaška Slatina ni zanimiva za ponudnike večjih
sistemov, kot je npr. Europlakat v Ljubljani. Bistvenega pomena pri kritju stroškov uvedbe in
delovanja sistema v večjih mestih ima namreč kolo kot oglaševalski prostor. Uspešno delovanje
sistema izposoje mestnih koles v Velenju pa je dokaz, da lahko sistem uspešno zaživi tudi v
manjših mestih, ki za oglaševalce niso tako zanimiva.
Druga hipoteza je bila, da predstavljajo kolesa okolju prijazno prevozno sredstvo. Tudi drugo
hipotezo smo v celoti potrdili. Kolesarjenje ima veliko pozitivnih vplivov tako na fizično kot
psihično zdravje uporabnikov. Z njim se dviga kakovost življenja. Čeprav je res, da spadajo
kolesarji med najranljivejše udeležence prometa, pa je kolo zelo varno prometno sredstvo, kar
dokazujejo številne študije. Kolesarji so pogosto povzročitelji prometnih nesreč, vendar pa se
večina nesreč konča brez resnih poškodb ali le z manjšimi poškodbami kolesarjev. To nam je
potrdil tudi predstavnik Policijske postaje Rogaška Slatina. V centru mesta je moč opaziti
pomanjkanje parkirnih mest za avtomobile, kar občina že rešuje z uvedbo modrih con in gradnjo
nove parkirne hiše. Mestna kolesa pa bi to situacijo še dodatno izboljšala, saj lahko, kot so
izračunali v Lyonu, na površini, potrebni za parkiranje enega avtomobila, parkiramo kar 6
koles. Potencialni uporabniki sistema so poleg mestnih prebivalcev tudi turisti, saj je Rogaška
Slatina znana in dobro obiskana turistična destinacija; takšen sistem bi dodatno popestril
turistično ponudbo mesta.
Tretja hipoteza je bila, da prebivalci Rogaške Slatine ne poznajo sistema izposoje mestnih
koles. To hipotezo smo v celoti ovrgli. Iz analize rezultatov ankete izhaja, da več kot polovica
anketirancev, natančneje 52 % vprašanih, pozna sistem, dodatna tretjina oziroma 34 %
anketirancev pa jih je za sistem že slišala. Kljub temu bi bilo informiranje v začetni fazi
pomembno za zagotovitev uspešnosti sistema. Vendar pa je razveseljivo, da je kar 45 %
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anketirancev že sedaj pripravljenih uporabljati mestno kolo. Iz izkušenj ostalih mest lahko
sklepamo, da se krog uporabnikov sistema širi.
Četrta hipoteza je bila, da bi krajani uporabljali mestno kolo za vsakdanje opravke, kot so
vožnja v trgovino, na delovno mesto ali v šolo. Čeprav je večina anketirancev že informirana
oziroma pozna sistem avtomatizirane izposoje mestnih koles, jih je pri vprašanju, ali bi bili
pripravljeni uporabljati takšna kolesa, 205 odgovorilo negativno. Manj kot polovica vprašanih,
torej 45 % anketirancev, bi mestna kolesa uporabljala. S tem smo našo hipotezo ovrgli, vendar
pa razlika med pozitivnimi in negativnimi odgovori ni velika.
Zadnja hipoteza je bila, da ima mnogo krajanov kolesa doma, zato mestnih koles ne bi
uporabljali. To hipotezo smo potrdili. Med anketiranci, ki ne bi uporabljali mestnih koles, jih
ima kar 31,9 % doma svoje kolo, zato jih uporaba mestnega kolesa ne zanima.
Iz našega dela izhaja, da Rogaška Slatina izpolnjuje pogoje za uspešno uvedbo sistema izposoje
mestnih koles, idejo pa v zelo veliki meri podpirajo tudi prebivalci, ki v tem sistemu
prepoznavajo številne prednosti. Poleg vseh že navedenih izpostavljajo tudi prispevek k urejeni
podobi sodobnega in turističnega mesta.
Poudariti želimo tudi pomen izbire imena in logotipa. Ime mora biti prepoznavno, enostavno in
dobro bi bilo, da bi poosebljalo duh okolju prijaznega mesta. Predlagamo ime:
•

PEgazCIKL / peGAZcikl,

ki vsebuje lokalno poimenovanje kolesa, to je pecikl in simbol mesta Rogaška Slatina, krilatega
konja Pegaza.

Slika 19: Balonski posnetek dela Rogaške Slatine (Vir: Bojan Plevčak, Air foto, 2013)
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6 PRILOGE
6.1 ANKETNI VPRAŠALNIK

Raziskovalna naloga: AVZOMATIZIRANA IZPOSOJA MESTNIH KOLES
V vseh večjih slovenskih mestih prebivalci uporabljajo različne oblike javnega prevoza, katerih
pa Rogaška Slatina zaradi svoje majhnosti ne more vpeljati. Kljub temu pa obstaja alternativna
rešitev – avtomatizirana izposoja mestnih koles, zato smo se Klemen, Oskar in Estera, dijaki
ŠCRS, odločili, da bolj podrobno raziščemo ponujeno rešitev. Prosimo Vas, da nam pomagate
in odgovorite na kratko anketo, saj nam boste s tem omogočili lažje raziskovanje. Anketa je
anonimna, rezultate bomo uporabili v namene raziskovalnega dela, pomembna pa bo tudi za
sprejemanje končnih odločitev o realizaciji projekta v občini Rogaška Slatina.
1. Starost: ___ let
2. Spol:

M

Ž – obkrožite

3. Ali poznate sistem avtomatizirane izposoje mestnih koles, ki ga v Sloveniji že
uporabljajo, npr. v Ljubljani, Mariboru in Velenju?
● poznam
● sem že slišal/a
● ne poznam
● drugo
4. Ali menite, da je Rogaška Slatina glede na infrastrukturo in strukturo prebivalstva
primerna za uvedbo sistema avtomatizirane izposoje mestnih koles?
● da
● ne
● odvisno od cene
Prosimo, da svoj odgovor na kratko utemeljite.
5. Ali bi bili pripravljeni uporabljati takšna mestna kolesa?
 da
 ne
Prosimo, utemeljite svoj odgovor.
6. Kje bi bile po vašem mnenju najbolj primerne lokacije za izposojevalne postaje mestnih
koles v Rogaški Slatini? Napišite vsaj dve primerni lokaciji.
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6.2 INTERVJU S TAJNIKOM OBČINE ROGAŠKA SLATINA,
GOSPODOM MARJANOM ČUJEŠEM
1. Kaj želite doseči s projektom urbanega kolesarjenja in uvedbe avtomatiziranega
sistema izposoje koles?
Osnovni namen je sprememba potovalnih navad prebivalcev v mestu in trajnostna
mobilnost. Z avtomatizirano izposojo želimo ponuditi možnost za trajno naravnano in
čistejšo obliko prevoza, s tem pa zmanjšati število osebnih vozil, ki obremenjujejo ulice
in ceste v mestu. Urbano kolesarjenje bi zmanjšalo izpuste ter hrup, s čimer bi dvignili
kakovost bivanja v Rogaški Slatini. Z razvojem čistih in trajnostnih oblik prevoza se pa
lahko tudi bistveno poveča atraktivnost mesta.
2. Kakšno je trenutno stanje kolesarske infrastrukture? Ali ima Občina Rogaška
Slatina namen, da bi to infrastrukturo še širila?
V skladu z državnimi izhodišči se v Občini Rogaška Slatina izgrajuje omrežje
daljinskih, glavnih in regionalnih kolesarskih povezav. Kjer je možno, so za kolesarske
poti izkoriščene že obstoječe prometnice. Njihova izgradnja pa je predvidena tudi na
določenih odsekih glavne mestne ceste, kjer jih še ni, ter na posameznih ostalih cestnih
odsekih. Pri gradnji kolesarskih stez v Rogaški Slatini gre tako za večletni projekt v
sodelovanju med Občino Rogaška Slatina in Direkcijo za ceste Republike Slovenije
(DRSC). V preteklih letih smo na ta način uspeli vzpostaviti kolesarsko povezavo med
zunanjo obvoznico v Tekačevem in križiščem na Takalcah, v naslednjih letih pa bomo
izgradnjo nadaljevali v smeri proti mejnemu prehodu Rajnkovec in naprej ob Vonarski
cesti do Občine Podčetrtek. To je meddržavni projekt (med Republiko Slovenijo in
Republiko Hrvaško) in naj bi bil uresničen do leta 2015. Ta kolesarska povezava med
občinama Rogaška Slatina in Podčetrtek bi bila zanimiva predvsem za turiste obeh
krajev, saj bi bila kolesarska trasa nezahtevna ter varna za kolesarje. Občina Rogaška
Slatina ima izgrajene kar veliko kolesarske infrastrukture, ki pa jo mora sedaj vzdrževati
ter po potrebi tudi dograjevati. Smo ena izmed redkih občin, ki je uspela urediti
avtomatske zapornice na železniških prehodih za kolesarje, a ta projekt je bil precej drag
ter zahteven. Zaradi velikega števila krožišč v kraju pa smo zagotovili tudi večjo
varnost, saj krožišča omogočajo večjo prepustnost prometa ter varnost vseh udeležencev
v prometu, tako voznikov avtomobilov kot kolesarjev in pešcev.
3. Ali bo morala Občina Rogaška Slatina zaradi projekta avtomatizirane izposoje
mestnih koles na novo zaposlovati?
Občina nima namena na novo zaposlovati, saj to v javni upravi trenutno ni mogoče; bilo
bi povsem neracionalno. Na Občini Rogaška Slatina se bomo uskladili in organizirali
ter tako poskušali najti najboljšo rešitev. Izkoristili bomo resurse, ki jih že imamo, tako
za prodajo kart kot za nadzor in vzdrževanje ter za ostala potrebna dela.
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4. Kakšni so koraki uvedbe avtomatizirane izposoje mestnih koles?
Rogaška Slatina je leta 2002 pridobila status mesta in je edino mesto z uradno
podeljenim statusom mesta na Kozjanskem. Samo mesto ima 6.000 prebivalcev in se
razteza na približno 4 km. Ker smo želeli doseči večjo mobilnost med Tekačevim ter
Tržiščem, se nam je porajala ideja, da bi Rogaška Slatina lahko uvedla avtomatizirano
izposojo mestnih koles.
Kot drugo fazo bi označil ponudbo, ki smo jo dobili iz podjetja MIC iz Velenja, kjer so
projekt avtomatizirane izposoje koles že uspešno uvedli.
Nato pa smo k sodelovanju povabili vas, Šolski center Rogaška Slatina, da bi raziskali
odnos javnosti do tega projekta.
O vaših ugotovitvah ter ponudbi bo razpravljal občinski svet in se odločil, ali bi bila
avtomatizirana izposoja mestnih koles smiselna.
5. Kaj Rogaška Slatina ponuja kolesarjem?
Rogaška Slatina je označena na zemljevidu Evrope kot kolesarjem prijazno mesto. Če
veliko kolesarite, se lahko odločite, da boste prekolesarili eno izmed 15 kolesarskih poti,
ki so vrisane na kolesarskih kartah. Rogaška Slatina bo letos v okviru 21. kolesarske
dirke po Sloveniji organizirala eno izmed etap. Tekmovanje bo potekalo od 19. do 22.
junija 2014, udeležilo pa se je bo od 15 do17 kolesarskih ekip z vsega sveta, kot na
primer ameriška ekipa s Slovencem Matejem Mohoričem, ekipa iz Avstralije itd.
Dogodka se zelo veselimo, saj bo pripomogel k prepoznavnosti mesta. Omeniti še
moram, da imamo v Rogaški Slatini tudi kolesarki klub, ki vsako leto pripravi maraton,
katerega se udeleži tudi precej domačinov.

6.3 INTERVJU S POLICIJSKIM INŠPEKTORJEM GORAZDOM
SMREČNIKOM
1. Kakšni so najpogostejši vzroki prometnih nesreč, v katerih so udeleženi kolesarji?
Eden izmed najpogostejših vzrokov je ta, da se kolesarji ne vozijo po kolesarskih stezah
oz. se po kolesarski stezi vozijo v nasprotni smeri. Kolesarji morajo voziti drug za
drugim, čeprav večkrat vidimo dva kolesarja, ki vozita vzporedno. S takšno vožnjo
ogrožata tako sebe kot tudi druge udeležence v prometu. Večina kolesarjev ne skrbi
redno za ustrezno opremo, zato se ponoči pogosto vozijo kar brez svetilk. Zaradi tega
jih vozniki avtomobilov ne morejo opaziti dovolj hitro, kar je lahko vzrok za nesrečo.
V našem okolišu se je pripetilo kar nekaj nesreč, v katerih so bili udeleženi otroci –
kolesarji. Majhen in neizkušen otrok se lahko hitro izmuzne nadzoru staršev in zapelje
na cestišče. Dandanes pa opažamo tudi vse več kolesarjev, ki med vožnjo uporabljajo
mobilni telefon ali pa imajo v ušesih slušalke za poslušanje glasbe. Vse to seveda
odvrača njihovo pozornost od dogajanja na cestišču.
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2. Približno koliko nesreč, v katerih so bili udeleženi kolesarji, obravnavate na leto
ter kakšni so bili vzroki teh nesreč?
Prometne nesreče z udeležbo kolesarjev na območju Policijske postaje Rogaška Slatina
obravnavamo vsako leto. Gre za od 5 do 8 nesreč letno. V večini primerov so
povzročitelji kolesarji. Vzroki pa so različni; predvsem gre za vožnjo z neprilagojeno
hitrostjo in za izsiljevanje prednosti.
3. Kakšne so poškodbe, ki jih utrpijo kolesarji, udeleženi v prometnih nesrečah?
V letu 2013 smo obravnavali 5 prometnih nesreč, v katerih so bili udeleženi kolesarji.
V vseh prometnih nesrečah se je vseh 5 kolesarjev lahko telesno poškodovalo. Od 5
udeleženih kolesarjev so bili kar 4 povzročitelji nesreč. V 3 primerih je šlo za vožnjo z
neprilagojeno hitrostjo, v enem primeru pa za izsiljevanje prednosti.
V letu 2012 smo obravnavali 7 prometnih nesreč, v katerih so bili udeleženi kolesarji.
Zaradi njih je 1 oseba (otrok) utrpela hude telesne poškodbe, 4 kolesarji pa lažje
poškodbe. V treh primerih je bil vzrok nesreče izsiljevanje prednosti s strani kolesarjev.
4. Katere preventivne ukrepe izvaja policija na področju kolesarstva?
Policija daje vedno večji poudarek kolesarjem, saj skupaj z motoristi in pešci sodijo v
najbolj ogroženo skupino udeležencev v cestnem prometu. Policijska postaja Rogaška
Slatina vsako leto v Rogaških novicah objavi članek na temo kolesarjev, s katerim želi
opozoriti na pojav povečanega števila kolesarjev v cestnem prometu. Skupaj s
Kolesarskim klubom Rogaška smo že dvakrat zapored izvedli zelo zanimivo predavanje
z naslovom »Kolesarim, ali sem varen?«. Pripravili smo okroglo mizo ter zanimivo
predstavitev o obnašanju kolesarjev v prometu, a udeležba je bila zelo slaba.
Sodelujemo tudi pri opravljanju kolesarskih izpitov ter pregledih koles. Pri pregledu
opremljenosti in tehnične brezhibnosti koles policija sodeluje s Svetom za preventivno
in varnost v cestenem prometu ter po končanih pregledih lastnikom brezhibnih koles
podelimo nalepko VARNO KOLO. V osnovnih šolah pa izvajamo tudi projekt Policist
Leon svetuje.
5. Ali lahko tudi v Rogaški Slatini pričakujemo policiste na kolesu?
Pravzaprav že nekaj časa potekajo razgovori o tem. Pričakovali smo, da bi policist na
kolesu v Rogaški Slatini lahko začel z delom že v letu 2013. Vendar pa je prišlo do
zamika, tako da lahko prve policiste na kolesih pri nas pričakujemo v letošnjem letu.
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6.4 PONUDBA št. 9025/DL‐ID Avtomatizirani sistem izposoje mestnih
koles
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