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Primeri dobre prakse 
Priložnosti za prihodnost 



Ugodne lokacije pomenijo 
nižje stroške 

Podvojena gostota = 
prepolovljeni stroški 

Okrepitev središč, poživitev vasi 
Notranji razvoj namesto širitev  

komobile stadtland 

Trajnostno prostorsko načrtovanje za 
Prožna naselja 



Vir: Siedentop et al. (2007): Siedlungsentwicklung und Infrastrukturfolgekosten – Bilanzierung und Strategieentwicklung. Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e.V 

Infrastrukturni stroški na uporabnika 

   na podeželju     

“Pravilo palca”: polovična gostota pomeni podvojene stroške!                    
Izogibajte se gostoti pod 25 - 30 stanovanj. enot na 1 ha (neto)    do 

faktorja 4 

         gostota        

komobile stadtland 

Stroškovni učinki nizke gostote 

   v primestju        v mestu       



 
 

Lokalna oskrba, kratke razdalje, dobro obiskani javni prostori, 
soseska, nizki stroški energije, zaposlitvene priložnosti, … 

komobile stadtland 

Okrepitev središč, Oživitev vasi 



Blago, storitve, življenjske potrebščine, socialna in 
zdravstvena oskrba;  
kratke razdalje od doma 

komobile stadtland 

Lokalna oskrba 



 
 

- Ni več prostih stanovanj, povpraševanje narašča 
- Izboljšana podoba / približno 25 % večja frekventnost obiskov trgovin 
- Za okoli 7,7 %  povečanje obsega prodaje 
- Dodatne naložbe v stanovanjski fond / naraščanje vrednosti stanovanj do 10 % 
- 2002 - 2007: + 46 % pešcev, + 51 % kolesarjev, - 62 % osebnih vozil 

                                                                      

Vir:  
Mag. (FH) Oskar Januschke 
Stadtmarketing Lienz  
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Mestno središče, Lienz - Vzhodna Tirolska 
Celovit, sodelovalni razvoj 



 
 

                                                                      

Vir:  
Mag. (FH) Oskar Januschke,  
Stadtmarketing Lienz 

zasebni partnerji 
občani 

javni partnerji 
občina 

politika uprava 

43  
lastniki hiš 

27 
   podjetja 

trgovina/obrt 

34 
ponudniki storitev 

115 
     prebivalci 

promotor/moderator 
trženja mesta 

 celovit 
sodelovalni 

razvoj 
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delovna skupina & 
združenje 

Zgornje staro mesto 

Mestno središče Lienza 
deležniki, struktura 



Zagotavljanje prostora brez dodatnih zemljišč za razvoj 

source: BMVIT / Gutmann et.al 2003 
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Spodbujanje notranjega razvoja 



- Usklajen s človekovim potrebami, oskrbne dejavnosti dostopne s pešhojo 
- Povezave z javnim prevozom do središča mesta in glavne železniške postaje 
- Centralizirana parkirišča 
- Visoka stopnja uporabe peščevih površin – aktiviranje območja 
- Vse hiše so dostopne z avtomobilom 
- Kratkotrajno parkiranje s pristojbinami za obiskovalce in podjetja 

foto: www.walk-space.at 
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Tübingen, Francoska četrt 
Zgoščevanje – kakovosten notranji razvoj 



Naknadno zgoščevanje – kakovosten notranji razvoj 

Širitev  

Rešitev  
Porušitev obstoječe 
zgradbe. 
Gradnja stanovanjske 
soseske 
(38 stanovanj v 3 zgradbah). 

Dejstva  

 
Porušitev nekdanje restavracije  
in gradnja treh stanovanjskih stavb 

Stanje                         Širitev 

Obstoječa stavba je bila porušena. 
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- pasivna in aktivna uporaba sončne energije 
- tehnike gradenj z nizko porabo energije 
- tramvaji, kolesarske poti 
- visoka kakovost življenja 

foto: komobile 
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Sončno mesto, Linz 
Model trajnostnega prostorskega razvoja 
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Sončno mesto, Linz 
Mestna gostota, visoka kakovost, dober javni prevoz 



Bischofshofen, Pokrajina Salzburg  
Visoka kakovost življenja dosežena z doslednim načrtovanjem 

Praktični poselitveni vzorec, primerne gostote, živahno mestno središče,  
dosledno udejanjanje prometnih konceptov 
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Nova brv neposredno povezuje stanovanjsko območje z železniško postajo in 
mestnim središčem 

foto: komobile 
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Bischofshofen, Pokrajina Salzburg  
Odlični pogoji za pešce in kolesarje 



ekomobilnost 

Hitrejši, bolj udobni, cenejši, bolj prožni, bolj trajnostni načini 
prevoza 

pešhoja 

avtobus vlak 

kolo 

foto: walkspace 

foto: stadtland 

foto: stadtland 

foto: komobile 
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Ekomobilnost 



Zdrava, ohranja ljudi v kondiciji, rekreativna, poceni,  
spodbuja zaznavanje , ... 

foto: stadtland 
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Hoja kot “Merilo vsega“ 



Houten, Nizozemska  
Prostorsko načrtovanje mesta zagotavlja visoko kakovost življenja 

- Zunanja obvoznica za avtomobile (znotraj območja ni možen tranzit) 
- Radialne peščeve in kolesarske poti, kratke razdalje do osrednjih točk 
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Učinkovite notranje povezave, nizki stroški mobilnosti, visoka kakovost življenja 
42 % vseh poti je opravljenih s kolesom, 21 % peš! 

foto: komobile 
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Houten, Nizozemska  
izjemna kakovost življenja, primerne gostote, nekaj avtomobilov 



 
 

Privlačno omrežje peščevih površin 

- Gosto omrežje, kratke razdalje 
- Neposredne povezave do sredstev javnega prevoza 
- Visoka kakovost pešačenja 

foto: www.walk-space.at 
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St.Gallen, Švica 
Skupni prostor v središču mesta 

- Skupna uporaba osrednjega prostora s strani vseh udeležencev v prometu 
- Visoka kakovost javnih prostorov 

foto: komobile 
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- 90 % trga za motoriziran promet 
- Nezadostne površine za pešce 

foto: komobile 
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Gradec, Sonnenfelsplatz 
Pred rekonstrukcijo 



- Pešci in kolesarji izbirajo neposredne povezave 
- Bolj učinkovita raba trga 

foto: komobile 
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Gradec, Sonnenfelsplatz 
Deljen prostor 



je zabavno, neposredno povezuje dejavnosti “od vrat do vrat”, 
tiho, zdravo, zahteva malo prostora in je okolju prijazno 

foto: stadtland 
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Kolesarjenje … 



Kolesarjenje – spodbuja dobro fizično počutje 

Kolesarjenje krepi zdravje: smrtnost kolesarjev je zmanjšana za 28 % 
10 % delež kolesarjenja v Avstriji bi pomenilo: 

824 „rešenih“ življenj/letno 
810.000.000 evrov/letno prihrankov v sistemu zdravstvenega varstva 

foto: stadtland 

komobile stadtland 



Kako spodbujati kolesarjenje? 

kolesarski zemljevid mesta 
objave / poročila 
letaki 
razstave 

Informacije 

Ozaveščanje & motiviranje 

odnosi z javnostmi 
dogodki / aktivnosti 
vzorniki / stiki 
spodbude 

Komunikacija 

kolesarske poti 
nosilci in stojala 
skladno omrežje poti 
sistemi označevanja 

ponudba storitev 
prodaje, 
popravila, 
vzdrževanja in 
sposojanja koles 

Infrastruktura & storitve 

kolesarski koordinator 
podoba kolesarjenja 
kolesarjem prijazno vzdušje 
pravne in finančne razmere 
prostorsko načrtovanje 

Okvirni pogoji 

komobile stadtland 



Stojala za kolesa naj bodo v bližini cilja poti 

- tudi na območjih za pešce 
foto: komobile 
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Zakonska obveznost za namestitev stojal za kolesa 
Primer: Avstrijski gradbeno tehnični zakon 2008 

Obvezna namestitev pokritih stojal za kolesa ob novih stavbah 
Položaj in oblika: ravna tla s streho 
Dimenzije in količina: opredeljeni referenčni parametri in priporočene vrednosti 
Visoka kakovost: stojala, enostavna dostopnost, vremenska zaščita, ... 

foto: komobile 
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Skladno omrežje kolesarskih poti 
Jasno opredeljene glavne poti in prosto dostopna 
območja 

foto: komobile 

foto: komobile 

image: www.doris.at /komobile 

potreba po optimizaciji                 
že optimizirano                           
dodatne točke potrebne obravnave 

komobile stadtland 



Odpreti enosmerne ulice za kolesarje! 

foto: komobile 
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Neposredne povezave ločene od cestnega prometa 

komobile stadtland 

foto: komobile 



Kratke razdalje do železniških postaj tako od bivališč kot od 
delovnih mest, zadostne gostote prebivalstva v bližini postaj 

foto: SIR 

komobile stadtland 

Odličen javni prevoz 
potrebuje ustrezne strukture 



- Objekti osnovne oskrbe in storitvenih dejavnosti visokega ranga so lahko 
dostopne za vse skupine prebivalstva 

- Koncentracija, osredotočanje prostorskega razvoja v zalednem območju postaj 
(postajališč) javnega prevoza 

- Varovane lokacije primerne za razvoj industrijskih/trgovskih/pisarniških 
objektov in stavb komobile stadtland 

Življenje in delo v regiji kratkih razdalj 



Povečano izkoriščanje potencialov za stanovanja znotraj 
zalednih območij postaj javnega prevoza 

primernost 
za stanovanja 

visoka 
srednja 
nizka 

komobile stadtland 

- Okoljska analiza železniških postaj v metropolitanskem območju Salzburga 
- Upoštevanje coniranja, omejitev, kakovosti oskrbe, lokalnih posebnosti, ... 
- Uporaba potencialov za stanovanjsko gradnjo vzdolž osi javnega prometa 



Oddaljenost je pomembna! 
Naslavljanje potencialnih uporabnikov 

- Pripravljenost uporabljati javni prevoz upada z naraščajočo razdaljo do postaje 
- Avtobusna postaja dlje kot 500m  majhna pripravljenost za uporabo 
- Višja stopnja pripravljenosti za uporabo vlaka tudi ob večji oddaljenosti od 

železniške postaje 
- Osnovna povezava velja za vse načine prevoza 

Vir: Knoflacher Hermann: Zur Harmonie 
von Stadt und Verkehr. Böhlau Verlag, 
Wien/Köln/Weimar 1995 

Razdalja do postaje (m) 
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Za vzdrževanje / vzpostavitev železniške postaje je 
potrebno minimalno število potnikov! 

komobile on the basis of „Systemadäquanz“, ÖBB Zielnetz 2025 
Assumption: rate of users of public transport 15 %, population density 30 inhabitants/10.000 m² 

Število potnikov na postajah je odvisno od: 
- gostote poseljenosti na okoliških stanovan. območjih (prebivalcev / 10.000 m²) 
- oddaljenost pešcev do postaje 
- privlačnost omrežja pešpoti 

Vkrcani / izkrcani 
potniki Prebivalci  

Gostota poseljenosti 
na okoliških stan. 

območjih na  
10.000 m²  

Obstoječa postaja 80 180 6 

Nova postaja 200 450 15 

Križišče / prestopna 
postaja 500 1.100 37 

komobile stadtland 



Koncentracija poselitve blizu postaj javnega prevoza 
omogoča visoko kakovost bivanja 

foto: komobile 
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Kakovost dostopa do postaj javnega prevoza 

- Cestno omrežje je osredotočeno na avtomobilski promet 
- Obvozi za pešce 

komobile stadtland 



Javni prevoz na zahtevo| Načela 

Sistemi javnega prevoza na zahtevo 
lahko predstavljajo učinkovit način 
pokrivanja podeželskih območij 

image: komobile 

komobile stadtland 

Mestno središče: Gosto, visoko zmogljivo omrežje 

Predmestje: Konvencionalno 

Podcenter: Mestni avtobusi 

Pomemben koridor: Pogoste vlakovne povezave 

Podeželje: Ponudba na zahtevo 



foto: komobile 
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- Uspešen in priljubljen od leta 2000 
- Okoli 30.000 potnikov na leto (2.800 prebivalcev) 
- Krepi lokalno oskrbo in družbene funkcije 
- „Starajoča se družba“ povečuje povpraševanje 

foto: stadtland 

“GmoaBus” Pöttsching 
Ambiciozni javni prevozni sistem na zahtevo je lahko uspešen 



- Razpršeno poselitev ni mogoče učinkovito pokriti z javnimi prevoznimi sistemi 
na zahtevo 

- Omejena finančna sredstva za nove sisteme 
- Javni prevoz na zahtevo pokriva le mobilnostne potrebe na kratkih razdaljah 
- Potrebe po prestopanju zmanjšujejo konkurenčnost regionalnega sistema 

javnega prevoza 

foto: komobile 
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Za določene tipe poselitve javni prevoz na zahtevo ni 
ustrezna rešitev! 



Visoko kakovostna stojala za kolesa na postajah 
visoka dostopnost, varnost, udobje, zaščita pred vremenskimi vplivi 

foto: komobile 
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Zmanjševanje deleža “ujetih” voznikov avtomobilov! 

- Mobilnostne storitve doma, na delovnem mestu in nakupovalnih destinacijah 
- Preglednost stroškov parkiranja 
- Finančno in pravno ločevanje stanovanja in garažiranja avtomobila 
- Naselja brez avtomobilov  
- Namenjanje dela parkirnih mest za parkiranje koles 
- Enake razdalje do parkirišč in postajališč javnega prevoza 

foto: komobile 
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Upravljanje mobilnosti | Upravljanje parkirišč 



- Vrhunska arhitektura, nadstandardna oprema, okolju prijazni gradbeni materiali.. 
- Popravljalnica za kolesa, izmenjava avtomobilov, pomoč uporabnik. mobilnosti 
- Nakupovalne, pralne in selitvene storitve 
- Nastanitvena podpora 

“inkl. wohnen”, Bregenz 
Stanovanjska skupnost, ki se nahaja na omrežju 
kolesarskih poti 

komobile stadtland 



- Ekonomska, ekološka kontrola prometa 
Omejitev avtomobilskega prometa pomeni omejevanje vplivov na okolje 

- Opredelitev omejitev po objektu 
- Model udejanjen v Baslu, Bernu, Luzernu, St. Gallenu, Zürichu 

v nakupovalnih središčih, stadionih in univerzah 

komobile stadtland 

Primer “Fahrtenmodelle” 
Omejitev prevoženih kilometrov / poti z avtom 



Rešitev E-Mobilnost? 

- E-mobilnost lahko omeji vplive na okolje, če deluje z obnovljivo energijo 
- Močno se povečuje število dvokolesnih e-vozil 
- Električni osebni avtomobili ne zmanjšujejo potreb po prostoru 
- Javni prevoz je pionir na področju E-mobilnosti 

Nespremenjene posledice za poselitvene strukture 
Nespremenjene potrebe po prostoru 

komobile stadtland 



E-Kolesa (pedelecs) širijo gravitacijska zaledja 
Gravitacijsko zaledje postajališč javnega prevoza za 10 minutni potovalni 
čas 

- Povprečna potovalna razdalja se poveča za 7 km  
75 % vseh potovanj z osebnimi avtomobili je krajše od 7 km! 

komobile stadtland 

Vir: Mobilitäts- und Marketingkonzept für Pedelecs, Pressl/Reiter 2009 

Povprečna  
hitrost 

Prevožena 
razdalja v 10 min 

Gravitacijsko 
zaledje 



Zaključek 

Urbano in regionalno načrtovanje znižuje stroške!  
Urbano in regionalno načrtovanje mora … 

… upoštevati javni prevoz in spodbujati njegovo privlačnost,  
zagotoviti ustrezne gostote zazidanosti, 
ponuditi privlačne stanovanjske soseske z malo avtomobili 
 

Prednosti za vse  
- Prebivalci prihranijo pri stroških mobilnosti 
- Občine prihranijo pri stroških za razvoj in oskrbo prebivalstva 
- Državni organi prihranijo pri stroških za zdravstveni sistem 
- Okoljski vplivi so zmanjšani 
- prihodnji programi ukrepanja so ohranjeni za naše Otroke 

komobile stadtland 
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