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Povzetek
V prispevku predstavljamo rezultate mednarodnega projekta MORECO - mobilnost in
stroški bivanja1 v katerem je kot partner sodeloval Urbanistični inštitut Republike Slovenije. Projekt se je v obdobju od leta 2011 do leta 2014 izvajal v okviru EU programa za Območje Alp.
Projekt se je ukvarjal s pojasnjevanjem povezav med možnimi prihodnjimi kraji bivanja, mobilnostnim vedenjem in dostopnostjo. Pri tem je namenil posebni poudarek posledicam, ki jih
nekontrolirana širitev poselitve povzroča storitvam javnega prevoza. Zavzemal se za trajnostni,
virom in okolju prijazen razvoj poselitve, ki sledi objektom oskrbnih dejavnosti in osem javnega
prevoza. Osnovni cilj projekta MORECO je bil podpora razvoju trajnostnih, virom in okolju prijaznih naselij, ki sledijo lokacijam oskrbnih dejavnosti in osem javnega prevoza. S svojimi usmeritvami in orodji - orodje za gospodinjstva, orodje za prostorske načrtovalce in orodje za odločevalce - je projekt MORECO bil usmerjen v spodbujanje razvoja prihodnjega stanovanjskega trga
k pametnim lokacijam, ki zagotavljajo primerno kakovost oskrbnih, storitvenih in drugih dejavnosti, ki ustrezno zmanjšujejo prihodnje stroške mobilnosti.

Summary
The paper presents the results of the international project MORECO - Mobility and Residential Cost2– in which Urban Planning Institute of the Republic of Slovenia participated as a
partner. The project has been performed in the framework of the European Alpine Space Programme. It was dealing with the correlation between future housing locations, mobility behaviour and accessibility, especially with the consequences for public transport.
MORECO's main objective was to support a sustainable, resource-friendly settlement
development which follows supply facilities and public transport axes. MORECO aim was to steer future housing market towards smart locations that offer a good quality of supply to minimise
future mobility costs. In order to raise awareness of different groups, stakeholders and the general public, MORECO project has developed three "tools", one descriptive for political decisionmakers and those in administration who execute the decisions, particularly on the municipal
level and two computer tools: tool for urban planners and traffic planners and tool for households.
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Več informacij o projektu MORECO se nahaja na naslednjih spletnih straneh: http://www.morecoproject.eu/index.php in http://moreco.uirs.si/Domov.aspx
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1 Uvod

Udejanjanje usmeritev in orodij projekta
MORECO naj bi dolgoročno prispevalo k
blaženju podnebnih sprememb, zagotavljanju
dostopa do infrastrukture in ponovnem uveljavljanju policentričnih prostorskih vzorcev.
Gre za še en korak v smeri razvoja Območja
Alp kot prostora, privlačnega za življenje,
delo in naložbe. Naložbe so še en ključni
pojem, saj se lahko v primeru naraščanja cen
energije tržna vrednost bivališč na odročnih
območjih ali na območjih, kjer ni zadostne
infrastrukture za dnevno oskrbo, močno zniža. Dolgoročni rezultat projekta MORECO je
tudi prispevanje k zmanjševanju takšnega
tveganja.

Gospodarska in demografska dinamika
na Območju Alp povzroča nekontrolirano širjenje urbanih območij in drobitev naselij, kar
zaradi omejenega prostora za človekove dejavnosti, vzbuja skrb. Negativne posledice teh
procesov so na primer visoka stopnja odvisnosti od motoriziranega zasebnega prevoza,
naraščanje onesnaževanja okolja, prometni
zastoji, zviševanje stroškov gradnje in vzdrževanja infrastrukture, nihanja vrednosti nepremičnin, gradnja stanovanj na območjih, ki
niso ustrezno povezana s sredstvi javnega
prevoza ali kjer je dostop do oskrbnih dejavnosti slab, visoki stroški mobilnosti za gospodinjstva, velika poraba časa za prevoz na delo
in posledično padec kakovosti življenja. Z
razraščanjem mest se zmanjšuje učinkovitost
in dostopnost storitev javnega prevoza. Temeljni cilj projekta MORECO je bil podpora
trajnostnemu, virom prijaznemu razvoju naselij, ki sledijo oskrbnim dejavnostim in osem
javnega prevoza. Projektna skupina se je s
svojimi usmeritvami in orodji prizadevala za
to, da bi prihodnji razvoj stanovanjskega trga
usmerjali k pametnim lokacijam, kjer je
kakovost oskrbnih dejavnosti dobra, s tem pa
bi se zmanjševali tudi prihodnji stroški
mobilnosti. Namen projekta je bil tudi prispevati k izboljšanju dostopnosti alpskih regij,
spodbujati okolju prijazne in trajnostne oblike
mobilnosti, kot sta hoja in kolesarjenje, ter
zmanjšati škodljive posledice za okolje, ki jih
pogosto povzroča zasebni motorni promet.

2 Mobilnost in stroški
bivanja so medsebojno
povezani
Medsebojne povezave mobilnosti in stroškov bivanja predstavljajo izhodišče projekta
MORECO. Stroški bivanja in mobilnosti so
medsebojno tesno povezani. Stroški zemljišč
in stanovanj so zelo visoki v osrednjih oskrbnih in zaposlitvenih centrih. Obenem visoke
cene zemljišč vplivajo na višanje gostote
zazidanosti. Stroški zemljišč so nižji v predmestnih območjih in v okolici krajevnih središč kar ima za posledico povečanje deleža
enodružinskih hiš na bolj oddaljenih lokacijah. Ta situacija je skladna in podprta s sanjami mnogih: imeti v lasti hišo z velikim
vrtom, v zeleni in mirni okolici.

Slika 1. Posledice visokih stroškov bivanja - stanovanjska gradnja je privlačna na oddaljenih lokacijah
(Vir: MORECO - Orodje za razvijalce politik in odločevalce)
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zemljišč / nepremičnin tem dražje so le-te in
obratno čim bolj oddaljene so lokacije zemljišč / nepremičnin od centra mesta tem cenejše so le-te. To povzroča veliko povpraševanje
po zemljiščih in rast naselij na “poceni” in
pogostokrat oddaljenih lokacijah. Slika 1 na
shematski in idealiziran način prikazuje prostorske strukture in prometne povezave na
regionalni ravni ter razlike v stroških zemljišč
in stanovanj.

Motivacije, ki nas pri tem vodijo so med
drugim naslednje: želja po bolj obsežnem življenjskem prostoru, zasebnost, večja svoboda
pri oblikovanju hiše in okolice, pridobivanje
lastništva, vlaganje lastnega dela, dedovanje
zemljišča. Ker predstavljajo stroški zemljišča
pomemben delež celotnih stroškov investicije
v nakup / gradnjo hiše je udejanjanje sanj
odvisno od možnosti pridobitve “cenovno
dostopne lokacije”. Zlasti za mesta in njihovo
okolico velja: čim bolj centralne so lokacije

Slika 2. Posledice nizkih stroškov bivanja na obrobju mest in naselij – povečani stroški mobilnosti k
zaposlitvenim in oskrbnim središčem (Vir: MORECO - Orodje za razvijalce politik in odločevalce)

onesnaževal, hrupa in bolezni. Poleg tega se
povečujejo različna tveganja kot npr. rast cen
energije, prometni zastoji, nesreče, staranje
prebivalstva, spremembe vrednosti nepremičnin. Zasebni stroški mobilnosti so obratno
sorazmerni stroškom bivanja. Le-ti naraščajo
z naraščanjem razdalje od osrednjih oskrbnih
in zaposlitvenih centrov. Slika 2 na shematski
in idealiziran način prikazuje problematiko
rasti stroškov mobilnosti v smislu slogana
»manj centralno, višji so stroški mobilnosti«.

Po drugi strani to ima resne posledice na
povečanje potovalnih razdalj, dolžine potovanj in stroškov mobilnosti. Povečujejo se
zasebni stroški, ki med drugim vključujejo
nakup in vzdrževanje avtomobila(ov), nakup
goriva, povečanje stresa in telesno nedejavnost.
Povečujejo se tudi družbeni stroški, ki
vključujejo izgradnjo in vzdrževanje potrebne
prometne infrastrukture, povečano porabo
razpoložljivih zemljišč, porast količine raznih
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Slika 3. Usmerjanje umeščanja novih stanovanj na pametne lokacije z učinkovitim javnim prevozom in
ustreznimi oskrbnimi zmogljivostmi (Vir: MORECO - Orodje za razvijalce politik in odločevalce)

3 Dejavniki in trendi, ki
vplivajo na stroške
stanovanj in mobilnosti

Javni prevoz omogoča stroškovno učinkovito mobilnost v bližini primerno razvitih
(opremljenih) stanovanjskih območij. To še
posebej velja ob redni uporabi sezonskih
vozovnic v javnem prevozu. Temeljni cilj
projekta MORECO je podpora razvoju trajnostnih, virom in okolju prijaznih naselij, ki sledijo oskrbnim dejavnostim in osem javnega
prevoza na tim. “pametnih lokacijah”. Stanovanja na tim. “pametnih lokacijah” bodo manj
ranljiva nanaraščajoče stroške mobilnosti
povzročene s predvidljivimi naraščajočimi
cenami energije v bližnji prihodnosti (Slika
3).

Mobilnostni sektor je močno odvisen od
nafte. Cena goriva je ključni sestavni del stroškov mobilnosti. Vrhunec črpanja in znanih
zalog nafte (tim. Hubbertov vrhunec) je predvidljiv, logičen in morda kmalu tudi uresničljiv. Le-ta opisuje situacijo, ko ponudba nafte
doseže svoj globalni vrhunec po katerem se
bo počasi zmanjševala sočasno z rastjo stroškov za njeno pridobivanje.

Slika 4. Rastoče cene energije = povečanje stroškov stanovanj in mobilnosti (Vir: Gertz et al. 2008.
MORECO - Orodje za razvijalce politik in odločevalce)
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Naraščajoče cene energije imajo za gospodinjstva neposredne vplive na stroške bivanja in mobilnosti. Od določenega trenutka
dalje so gospodinjstva prisiljena, da se ustrezno odzovejo. Lahko se odzovejo na tri možne
načine:
► način odzivanja na Sliki 4 označen z
rdečo barvo prinaša omejitve članom
gospodinjstva in zahteva bodisi zmanjševanje drugih izdatkov bodisi omejitev individualne mobilnosti.

prikazane možnosti označene z rumeno
barvo – kot npr. uporaba bolj učinkovitih avtomobilov – prinaša gospodinjstvom kratkoročne prihranke, toda dolgoročno ta način ohranja odvisnost od
nafte.
► način odzivanja označen z zeleno barvo, ki vpliva na spremembo mobilnostnega vedenja in na spreminjanje poselitvenih struktur krepi trajnostni razvoj
ter spodbuja zmanjševanje odvisnosti
od nafte.
►

Slika 5. Poselitveni vzorci, ki ne dopuščajo izbire! (Vir: MORECO –
Orodje za razvijalce politik in odločevalce)

4 Posledice za prebivalstvo, gospodinjstva,
občine …

Nekoč so bili posamezniki aktivni in
mobilni v sorazmerno omejenem prostorskem
obsegu (in zaradi tega so lahko dostopali do
posamičnih dejavnosti peš ali s kolesom). V
današnjem času so se vzorci mobilnosti spremenili. Vzorci razpršene in redke poselitve
vplivajo na povečanje razdalj med različnimi
funkcijami. To neizogibno vpliva na povečanje razdalj, ki jih je potrebno dnevno prevoziti
in v številnih primerih so ti vzorci mobilnosti
izvedljivi le z uporabo osebnega avtomobila.
S tem narašča pritisk za uporabo osebnih
avtomobilov (Slika 5).

Zaradi značilnosti obstoječih poselitvenih struktur in z njimi povezane mobilnosti se
gospodinjstva nahajajo pod pritiskom povečevanja izdatkov za energijo. Glede na to, da
je (v večini primerov) proračun gospodinjstev
omejen, naraščajoči stroški za nastanitev in
mobilnost zmanjšujejo obseg preostalih sredstev gospodinjstev za zadovoljevanje ostalih
dnevnih potreb. Skupaj z zmanjševanjem
obsega preostalih sredstev se povečuje pritisk
na gospodinjstva, da se – s temeljnimi spremembami v obnašanju – ustrezno odzovejo.
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Slika 6. Individualni motorni promet osebnih avtomobilov - poraba energije v gospodinjstvih (Vir:
MORECO - Orodje za razvijalce politik in odločevalce)

Delež izdatkov gospodinjstev za mobilnost je odvisna od lokalne gostote prebivalstva. V mestnih območjih z visokimi gostotami
je v povprečju okoli 13 % izdatkov gospodinjstev namenjenih mobilnosti. V ostalih
območjih z nižjimi gostotami prebivalstva in
v redko poseljenih območjih znaša omenjeni
delež več kot 16 %. Delež stroškov uporabe
avtomobila (nakup in vzdrževanje) se povečuje z nižajočo se gostoto prebivalstva tako kot
se nižajo stroški uporabe sredstev javnega
prevoza. Zato (prisilna) mobilnost - kot stroškovni dejavnik, ki zmanjšuje proračun gospodinjstva - prizadeva še posebej gospodinjstva
v redkeje poseljenih območjih. V izdatkih
gospodinjstev za mobilnost prevladujejo stroški za avtomobile . Individualni motorni promet osebnih avtomobilov, glede na ostale vire

porabe energije v gospodinjstvu, močno prevladuje (Slika 6). Gospodinjstva z enim ali
več osebnimi avtomobili porabijo vsaj 50 %
od celotne porabe energije za mobilnost.
Gospodinjstva brez avtomobila porabijo 20%
od celotne porabe energije za mobilnost.
Stroški dovoznih cest in vodovodnega
omrežja so dva do petkrat višji v razpršenih
kot pa v strnjenih naseljih. Medtem ko imajo
mesta in kraji s strnjeno poselitveno strukturo
in večnadstropnimi zgradbami v povprečju 10
do 60 stanovanjskih enot/ha in cest dolžine
okoli 5 to 20 m; je omenjeno povprečje pri
razpršeni poselitvi bistveno nižje in znaša 0.4
stanovanjske enote/ha in 15 do več kot 150 m
dolžine cest na stanovanjsko enoto. (Doubek,
C. Zanetti, G., 1999) (Slika 7).
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Slika 7. Individualni motorni promet osebnih avtomobilov - poraba energije v gospodinjstvih (Vir:
MORECO - Orodje za razvijalce politik in odločevalce)

Posledice neučinkovitega prostorskega
načrtovanja so številne in vplivne. Zvišujejo
stroške prebivalcem in gospodinjstvom, ki se
izražajo v potrebi po imetju in uporabi avtomobila, naraščajočih stroških mobilnosti ter
nekakovostnih storitvah za starejše ljudi. Po
drugi strani, z naraščanjem stroškov za razvoj
in vzdrževanje javne infrastrukture, javnega
prevoza in zdravstvenega varstva, zvišujejo
tudi stroške občin. Neučinkovito prostorsko
načrtovanje zvišuje porabo zemljišč in povzroča okoljske škode.

in deležnike, ki so tesno povezani z njimi; (2)
tehnične in sodelovalne aktivnosti za prostorske načrtovalce in ponudnike javnega prevoza; (3) politične / administrativne aktivnosti in
strategije še posebej na občinski in medobčinski ravni. Inovativna orodja predstavljajo
osrednji del pristopa izvajanja projekta
MORECO. Sprva so orodja bila izdelana v
obliki splošnih, prenosljivih okvirov. Na to so
bila preizkušena v okviru pilotnih območij.
Njihovo udejanjanje je vključevalo tehnično
posvojitev, načrtovanje programske opreme,
vnašanje ustreznih podatkov s pilotnih območij, izvajanje dejavnosti upravljanja na pilotnih območjih itd. Po ovrednotenju uspešnosti
in učinkov udejanjanja izbranih orodij v okviru pilotnih območij so bili izdelani okviri
orodij ter vključeni v “Belo knjigo projekta
MORECO” (Slika 8).

5 Metodologija in orodja
projekta MORECO
Projekt MORECO povezuje vrsto ukrepov: (1) pristop od spodaj navzgor za gospodinjstva, ki iščejo bivališča (stanovanja, hiše)
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Slika 8. Metodologija projekta MORECO (Vir: MORECO –
Orodje za razvijalce politik in odločevalce)

5.1 Orodje za prostorske
načrtovalce

ji upoštevaje vhodne podatke koristnika orodja. Poleg tega podaja oceno kakovosti javnega
prevoza in informacijo o ocenjenih prevoženih razdaljah povprečnega gospodinjstva za
obdobje enega leta. Pridobljene rezultate je
primerno upoštevati in uporabiti kot pomoč
pri sprejemanju odločitev in ne kot natančne
vrednosti in ukrepe.

Slika 9 prikazuje primer izračuna za dve
možni lokaciji v okviru pilotnega območja
projekta, to je statistične regije Jugovzhodna
Slovenija. Izračun vsebuje podatke o modal
splitu za celotno pilotno območje in smeri
njegovega spreminjanja na preučevani lokaci-

Slika 9. Orodje za prostorske načrtovalce – primer izračuna za dve možni lokaciji (Vir: MORECO Orodje za prostorske načrtovalce)
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5.2 Orodje za gospodinjstva

iščejo novo lokacijo stanovanja in ki se želijo
seznaniti s predvidenimi prihodnjimi stroški
mobilnosti. Orodje naj bi vplivalo na odločanje iskalcev bivališč s povečanjem preglednosti
vplivov možnih lokacij na pričakovane stroške mobilnosti. Uporaba orodja lahko prepreči
visoke zasebne naložbe v bivališča na decentraliziranih lokacijah in obenem prikaže pozitivne učinke uporabe sredstev javnega prevoza. Ne nazadnje računalo pomaga uporabnikom, da spremenijo prevladujoče preference
glede izbora stanovanj in načinov mobilnosti
k izboru “pametnih lokacij” in trajnostnih
prevoznih sredstev.

Splošni cilj orodja / računala za izračun
stroškov gospodinjstev je podati prebivalcem
Statistične regije Jugovzhodna Slovenija,
celotne Slovenije kot tudi prebivalcem
Območja Alp pregled mesečnih stroškov
mobilnosti in stanovanjskih stroškov upoštevaje možne lokacije stanovanja. Orodje daje
največji poudarek izračunu stroškov mobilnosti razdeljenih na stroške uporabe osebnega
vozila in stroške uporabe sredstev javnega
prevoza. Orodje je pripravljeno tako, da omogoča čim bolj preprosto uporabo. Orodje je
namenjeno predvsem tistim prebivalcem, ki

Slika 10. Orodje za gospodinjstva – primer izračuna za dve možni lokaciji (Vir: MORECO –
Orodje za gospodinjstva)

6 Zaključki

1. Prebivalci privarčujejo na stroških mobilnosti.
2. Občine privarčujejo na stroških za razvoj
in oskrbo prebivalstva.
3. Državne ustanove privarčujejo na stroških
zdravstvenega sistema.
4. Vplivi na življenjsko okolje so zmanjšani.
5. Kakovost življenjskega okolja se ohranja
/ izboljšuje.

Osnovni zaključek prispevka je, da učinkovito prostorsko in urbanistično načrtovanje
znižuje stroške. Prostorsko in urbanistično
načrtovanje mora:
1. Upoštevati vlogo javnega prevoza in spodbujati njegovo privlačnost.
2. Zagotoviti primerne gostote poseljenosti.
3. Ponuditi privlačna stanovanjska območja
z majhnim številom avtomobilov.
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