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1 UVOD 
 
Mestna občina Kranj je v februarju 2012 naročila projekt z naslovom »Izdelava strategije mestnega 
potniškega prometa«. Projekt je izdelalo podjetje OMEGA consult,d.o.o.  
 
V letu 2012 je prišlo na področju javnega potniškega prometa do vrste zakonskih sprememb. Prvo 
spremembo predstavlja Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), (Ur.l. RS 40/2012), s čemer je 
pristojnost subvencioniranja prevoza dijakov in študentov prešla na ministrstvo pristojno za promet. 
Posledično je prišlo do sprememb temeljnega zakona dejavnosti javnega prevoza potnikov z Zakonom o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2D), Ur.l. RS 57/2012 in 
Zakonom o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2), Ur.l. RS 131/2006, RS 5/2007, RS 123/2008, RS 
28/2010, RS 49/2011, RS 40/2012, RS 57/2012, s katerima so bili določeni razredi in višina enotne cene 
za plačevanje subvencionirane mesečne vozovnice po enotni subvencionirani ceni, glede na razred 
oddaljenosti med mestom bivanja in izobraževanja. 
 
Spremembe zakonodaje na državnem nivoju so lahko podlaga za pregled in uskladitev stanja na 
občinskem nivoju. 
 
V začetku septembra 2012 je v Mestni občini Kranj potekla koncesijska pogodba z izvajalcem storitve 
mestnega potniškega prometa. Mestna občina Kranj je pod istimi pogoji, kot jih določa temeljna 
koncesijska pogodba, podaljšala rok trajanja pogodbe za eno leto. V letu 2013 je predvidena sklenitev 
nove koncesijske pogodbe. 
 
 

1.1 NAMEN IN CILJI NALOGE 
 
Namen naloge je priprava strategije mestnega potniškega prometa s predlaganimi in izmerjenimi učinki 
ukrepov za nadaljnji razvoj MPP. Predlogi ukrepov izhajajo iz izdelanih analiz terenskih raziskav, 
izvedenih in obdelanih anket, proučenih predlogov predstavnikov krajevnih skupnosti in MO Kranj ter  
izdelanega makroskopskega prometnega modela. Oblikovani in izmerjeni učinki ukrepov predstavljajo 
osnovo za določitev prihodnjega standarda ponudbe MPP v Mestni občini Kranj.  
 
Cilj naloge je oblikovanje ukrepov za zagotovitev kvalitetnega in usklajenega javnega prevoza potnikov v 
Mestni občini Kranj v prihodnje, v obsegu obstoječih finančnih obveznosti Mestne občine Kranj.  
 
 

1.2 UPORABLJENE METODE 
 
Rezultati naloge in predlogi ukrepov za izboljšanje ponudbe mestnega potniškega prometa temeljijo na 
osnovi: 
 

• pridobljenih podatkov (posnetek stanja, terenske raziskave in anketiranje); 
• proučitev pobud krajevnih skupnosti; 
• demografskih podatkov (podatki o prebivalstvu in njihove porazdelitve v prostoru); 
• družbeno-ekonomskih podatkov (podatki o gospodarskih subjektih in njihove porazdelitve v 

prostoru); 
• podatkov o prometu (podatki o prometni infrastrukturi, javnem potniškem prometu, voznih redih 

linij, prometnih tokovih, itd.); 
• geografsko-informacijskih analiz s pomočjo GIS orodij (ArcGis in MapInfo) za obdelavo in analizo 

zgoraj opisanih podatkov; 
• prometnega modela (za modeliranje atrakcije in generacije potovanj obstoječega stanja v letu 

2011 ter preveritve naborov ukrepov oz. izbranih scenarijev izboljšanja mestnega potniškega 
prometa. 
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1.3 DOSEŽENI REZULTATI 
 
V sklopu naloge je izdelano: 
 

1. V okviru terenskih raziskav:  
o posnetek trenutnega stanja mestnega potniškega prometa, vključno s pripadajočo 

infrastrukturo (postajališča); 
o pridobljeni so podatki o prepeljanem številu in strukturi potnikov, linijah, voznih redih 

tarifah (cene, vrste in deleži uporabe vozovnic) in finančnih podatkih koncesionarja; 
o anketa o potovalnih navadah na nivoju krajevnih skupnosti.  

 
2. Analizirano je trenutno stanje MPP, ki vključuje: 

o prostorsko dostopnost (pokritost s progami oz. linijami); 
o časovno dostopnost (ločeno po generaciji in atrakcij potovanj); 
o frekvence prevozov in potovalnih časov; 
o analizirano je povpraševanje po MPP – število prepeljanih potnikov in finančni podatki 

koncesionarja. 
 

3. Kot rezultat analize obstoječega stanja ponudbe in povpraševanja MPP v MO Kranj ter predlogov  
predstavnikov KS in MO Kranj, koncesionarja in strokovne presoje je pripravljen nabor 4 
vsebinskih sklopov ukrepov za izboljšanje ponudbe in kakovosti sistema MPP. 

 
4. Na osnovi nabora posameznih ukrepov sta oblikovana 2 scenarija razvoja sistema MPP, katerih 

prometni učinki so preverjeni s pomočjo prometnega modeliranja.  
 

4. Na osnovi prometne analize in vrednotenja učinkov obeh scenarijev s pomočjo kazalnikov 
prometne učinkovitosti (sprememb v prostorski in časovni dostopnosti ter v številu potnikov) je  
predlagan prometno najbolj ugoden scenarij razvoja, ki predstavlja novo ponudbo MPP v  okviru 
Strategije MPP v MO Kranj.   

 
5. Za novo ponudbo MPP je ovrednoteno financiranje MPP v primeru veljavnih cen in ocena vrzeli 

do obstoječe višine subvencije MO Kranj ob novi, razširjeni ponudbi MPP.    
 
6. Pilotsko je na spletni strani izdelovalca izdelan testni spletni portal s predlagano ponudbo MPP. 
 
7. Podane so  smernice za nadaljnji razvoj mestnega prometa.  

 
 
 

2 TERENSKE RAZISKAVE 
 

2.1 ANKETA 
 
Izvedeni sta bili terenska in spletna anketa, ki sta bili sestavljeni iz osnovne ankete (posnetek dejstva oz. 
odkrite reference (ang. revealed preference – RP)) ter ankete izraženih preferenc (želje anketirancev 
glede hipotetičnih možnosti (ang. stated preference – SP)).  
 
Terensko anketiranje je potekalo dne 15.5.2012 med 6:00 in 18:00. Na terenu je bilo anketirano 198 ljudi, 
od tega je bilo 120 rešenih anket ustreznih in primernih za nadaljnjo analizo. Rezultati terenske ankete 
pokažejo, da je večina anketirancev zadovoljnih s storitvami MPP in nimajo posebnih želja glede 
morebitnih sprememb. V terenski anketi so prevladovali srednješolci (44%), upokojenci (23%) in 
zaposleni občani (18%). Rednih uporabnikov MPP je bilo 84%, občasnih pa 16%. Redni uporabniki MPP 
ga povečini uporabljajo zato, ker nimajo vozniškega izpita (40%), MPP ustreza njihovim potrebam (35%) 
ter nimajo osebnega avtomobila (13%) oz. se jim mesečni strošek njegove uporabe zdi previsok (6%). 
Vzroki za manjšo uporabo MPP pri občasnih uporabnikih so, da raje uporabljajo druge oblike prevoza, se 
jim zdi MPP predrag oz. vozijo avtobusi preveč poredko. 
 
Izvedba spletne ankete je potekala med 10.5.2012 in 6.8.2012. Spletno anketo je izpolnilo 980 
anketirancev, od tega je bilo 457 rešenih anket ustreznih in primernih za nadaljnjo analizo. Rezultati 
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spletne ankete kažejo na to, da je ljudem najbolj pomembna frekvenca voženj mestnega avtobusa in bi 
se na njeno povišanje tudi najbolj odzvali. S ceno prevoza je velika večina zadovoljnih. 
 
 

2.2 PODATKI O MESTNEM POTNIŠKEM PROMETU 
 
Stanje javnega potniškega prometa je bilo ugotovljeno na posnetku stanja mestnega potniškega prometa, 
posebnega linijskega (šolskega) prevoza, medkrajevnega rednega linijskega prometa in železniškega 
potniškega prometa s pripadajočimi postajami JPP. Frekvenca odhodov je najvišja na linijah MPP, ki je 
nosilec javnega prometa v MO Kranj. 
 
Na linijah MPP je bilo v letu 2011 opravljenih skupaj 639.982 servisnih kilometrov, s servisnim časom 
25.008 ur in 54.801 odhodi avtobusov (Tabela 2.1). 
 

Tabela 2.1: Analiza linij mestnega potniškega prometa 

Termin 
Število 

serviranih 
postajališč 

Število 
odhodov 

Servisni 
km 

Servisni 
čas (h) 

Povprečna 
dolžina 
vožnje 
(km) 

Povprečni 
čas vožnje 

(min) 

Povprečna 
hitrost 
(km/h) 

Delovni dan - šola 108 236 2.756,7 108,3 11,681 28 25 
Delovni dan - šol. 
počitnice 87 106 1.251,7 47,6 11,808 27 26 

Sobota 62 69 784,4 30,2 11,369 26 26 

Leto 2011   54.801 639.982 25.007,7       
(izračun in obdelava OMEGA consult, 2012, na osnovi voznorednih in daljinarskih podatkov) 

 
Na linijah posebnega linijskega prevoza je bilo v letu 2011 opravljenih skupaj 72.371 servisnih kilometrov 
s 7.749 odhodi avtobusov (Tabela 2.2). 
 

Tabela 2.2: Analiza linij posebnega linijskega prevoza 

 
Število serviranih 

postajališč 
Število odhodov Servisni km 

Povprečna dolžina vožnje 
(km) 

Delovni dan - šola 87 41 382,9 9,339 

Leto 2011   7.749 72.370,9   
(izračun in obdelava OMEGA consult, 2012, na osnovi voznorednih in daljinarskih podatkov) 

 
 
 

3 STANJE JAVNEGA POTNIŠKEGA PROMETA V MO KRANJ 
 
 
Nosilec javnega potniškega prometa v MO Kranj je mestni avtobusni potniški promet. Skupaj je javni 
potniški promet v MO Kranj organiziran v naslednjih oblikah: 
 

• mestni avtobusni potniški promet; 
• medkrajevni avtobusni potniški promet; 
• javni železniški promet; 
• posebni linijski promet; 
• avto-taksi prevozi. 
 

MO Kranj je v skladu z veljavno zakonodajo zadolžena za organizacijo mestnega potniškega prometa, 
posebnega linijskega prometa in avto-taksi prevozov. Za organizacijo medkrajevnega avtobusnega 
potniškega prometa in železniškega potniškega prometa so zadolžene pristojne službe RS. Mestni 
potniški promet je na podlagi 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah (v nadaljevanju: »Odlok«) 
organiziran v okviru izbirne gospodarske javne službe MO Kranj kot gospodarska javna služba za 
urejanje mestnega potniškega prometa. V skladu s 4. členom Odloka se le-ta izvaja na podlagi podelitve 
koncesije osebam zasebnega prava v okviru posebne pogodbe. 
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Organizacijo medkrajevnega avtobusnega potniškega prometa v notranjem in mednarodnem cestnem 
prometu izvaja ministrstvo, pristojno za promet. Pogoje in načine opravljanja prevoza potnikov v 
notranjem in mednarodnem cestnem prometu ureja Zakon o prevozih v cestnem prometu (2001, 6037). 
Na območju MO Kranj je skupaj 5 ponudnikov medkrajevnega potniškega prevoza. Največji ponudnik 
prevozov je Alpetur-potovalna agencija d.d. iz Kranj, ki je tretji največji slovenski linijski prevoznik, 
opravlja pa linijske prevoze na pretežnem delu Gorenjske, vključno s severovzhodnim območjem 
Kamnika in Domžal in z glavnim mestom Ljubljano.  
 
Skozi MO Kranj poteka trasa enotirne železnice v okviru X. panevropskega koridorja z edino železniško 
postajo v Kranju. Železniški potniški promet v notranjem in čezmejnem prometu je v RS organiziran kot 
gospodarska javna služba. Opravljanje javno gospodarske službe v železniškem prometu se opravlja na 
podlagi pogodbe med naročnikom, Vlado Republike Slovenije, ki jo zastopa minister za promet, in 
izvajalcem, Slovenskimi železnicami, d. o. o., ki so edini železniški prevoznik potniškega prometa v RS in 
na območju MO Kranj.   
 
V MO Kranj je organiziran posebni linijski prevoz za prevoz osnovnošolcev v šolo in iz šole domov. MO 
Kranj ima za osnovnošolske prevoze sklenjeno pogodbo z dvema prevoznikoma za obdobje treh šolskih 
let do vključno 2013/14. Prevoze skoraj v celoti pokriva prevoznik Alpetour potovalna agencija, s katerim 
so šole uskladile tudi nove urnike zaradi spremembe začetka pouka, manjši del pa samostojni podjetnik 
prevoznik Andrej Perčič.  
 
Avto-taksi prevozi so v MO Kranj organizirani v skladu z Odlokom o avto-taksi prevozih v Mestni občini 
Kranj sprejet v letu 2012. Na območju MO Kranj je bilo v letu 2010 po podatkih iBONa skupaj 10 avto-
taksi podjetij. 
 
 

3.1 SISTEM FINANCIRANJA JPP V MO KRANJ 
 
Javni potniški promet v RS je pretežno opredeljen kot dejavnost gospodarske javne službe, kar po 
Zakonu o gospodarskih javnih službah pomeni javno dobrino, ki jo zagotavlja država ali občina.  
 
Mestni potniški promet v MO Kranj subvencionira občina na osnovi pogodbe s koncesionarjem, ki temelji 
na bruto modelu obračuna opravljanja storitve. V skladu z njo je koncesionar upravičen do pokritja 
vrednosti obratovalnih stroškov, 5 odstotkov dobička in davka na dodano vrednost. 
 
V letu 2010 je MO Kranj bistveno zmanjšala cene v mestnem prometu za uporabnike. Ob tem se je 
pričakoval porast povpraševanja po storitvah MPP in s tem delna kompenzacija prihodkov zaradi znižanih 
cen. V praksi se veliko znižanje cen v javnem potniškem prometu ni odrazilo v enaki meri tudi na strani 
povpraševanja. Posledica spremembe cen storitve je bila tako predvsem povečanje občinskega deleža 
za zagotavljanje storitve mestnega potniškega prevoza. V Tabeli 3.1 je prikazan cenik prevoza MPP v 
MO Kranj pred pocenitvijo leta 2010. 
 

Tabela 3.1: Cenik prevoza v MPP MO Kranj od 15.2.2006 do 1.5.2010 

Vozovnica Dijak Občan Osnovnošolec Študent Upokojenec 
enkratna 1,21€ 1,21€ 1,21€ 1,21€ 1,21€ 
mesečna osnovnošolska.     33,28€     
mesečna upokojenska         33,28€ 
mesečna ostali   41,15€       
mesečne dijaki do 5km 39,34€     39,34€   
mesečne dijaki nad 5km 33,28€     33,28€   

 (vir: OMEGA consult) 

 
Cena mestnega prevoza v MO Kranj je bistveno cenejša kot v ostalih primerljivih mestih v Sloveniji 
(Tabela 3.2). Tarife MPP v MO Kranj so od leta 2010 najcenejše v RS. Letna vozovnica je 12 krat, 
mesečna pa 7 krat cenejša kot v Ljubljani.  
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Tabela 3.2: Primerjava cen mestnega prevoza 

Občina 
Letna 

vozovnica 
Mesečna 

vozovnica 
Enkratna 
vozovnica 

Opombe 

Kranj 30,00€ 5,00€ 1,00€ celodnevna vozovnica 

Maribor ** 257,00€ 26,49€ 0,78€  

Ljubljana ** 420,00€ 37,00€ 1,20€ 90 min vozovnica 

Velenje  8,00€ 0,40€  

Koper  10,00€ 0,80€  

Škofja Loka 120,00€ 15,00€ 0,50€  

Jesenice*  38,40€ 1,20€  

Novo mesto  7,00€ 0,50€  
* 1 Cona (A, B, C); ** Cena za prenosno letno vozovnico (vir: Ceniki na spletnih straneh prevoznikov, 2012) 

 
Posledice spremenjenih tarif so se odrazile v znižanju prihodka od prodaje kart in posledično kot 
povečanje subvencije občine koncesionarju (Tabela 3.3) 
 

Tabela 3.3: Prihodki in stroški sistema MPP MOK v obdobju 2006 – 2011 

Leto 
Prihodek 

od prodaje 
vozovnic 

Prihodek od 
MO Kranj 

Prihodek  
od prodaje 

oglasov 

Skupaj 
prihodki 

Stroški 
poslovanja 

5% 
dobička 

(priznano) 

Skupaj  
stroški 

2006 525.684 € 190.385 € 24.568 € 740.637 € 799.772 € 37.032 € 836.804 € 
2007 528.269 € 157.655 € 20.245 € 706.169 € 754.068 € 35.308 € 789.376 € 
2008 526.563 € 157.792 € 21.807 € 706.162 € 817.358 € 35.308 € 852.666 € 
2009 485.336 € 147.355 € 25.875 € 658.566 € 782.170 € 39.108 € 821.278 € 
2010 362.311 € 332.984 € 19.902 € 715.197 € 893.926 € 44.696 € 938.622 € 
2011 255.752 € 566.727 € 16.963 € 839.442 € 956.110 € 47.806 € 1.003.916 € 

(vir: Alpetour d.d., OMEGA consult) 
 
V vrednost prihodka od prodaje vozovnic je poleg ostalih prodanih vozovnic vključena tudi vrednost 
vozovnic za prevoz osnovnošolcev, ki jih pokriva MO Kranj. 
 
Polna lastna cena javnega medkrajevnega avtobusnega prometa na servisni kilometer zajema vse 
variabilne in fiksne stroške prevoznika. Primerjava cene v MO Kranj je bila izdelana na podlagi povprečne 
polne lastne cene v medkrajevnem avtobusnem prometu v Sloveniji. Izračun za Slovenijo je nastal na 
podlagi analiz dr. Marka Hočevarja, rednega profesorja na ljubljanski Ekonomski fakulteti in je bil 
objavljen v publikaciji RDP, številka 6, v juniju 2008. 
 
Model polne lastne cene je sestavljen iz: 

• neposrednih stroškov – stroški za izvajanje storitve prevoza in 
• posrednih stroškov. 

 
Ocena polne lastne cene za leto 2011 v RS znaša 1,52 EUR/km. V izračunu polne lastne cene je 
upoštevan dobiček v višini 6,9% (Tabela 3.4). Polna lastna cena brez upoštevanega dobička znaša 1,41 
EUR/km. 
 

Tabela 3.4: Polna lastna cena v javnem medkrajevnem avtobusnem prevozu v Sloveniji za leto 
2011 

Postavka EUR/km % 

Gorivo 0,34 22,4% 
Amortizacija vozil 0,20 13,1% 
Vzdrževanje vozil 0,20 13,1% 
Stroški dela 0,42 27,3% 
Stroški zavarovanja 0,05 3,3% 
Parkirišča in avtobusne postaje 0,08 5,3% 

Skupaj neposredni stroški 1,29 84,5% 

Posredni stroški dela 0,12 7,9% 
Amortizacija drugih osnovnih sredstev 0,01 0,7% 
Dobiček 0,11 6,9% 
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Postavka EUR/km % 

Skupaj posredni stroški 0,24 15,5% 

Skupaj polna lastna cena 2011 1,52 100,0% 

(vir: OMEGA consult) 

 
V mestnem potniškem prometu MO Kranj je izbrani koncesionar objavil bilančne podatke stroškov 
opravljanja gospodarske javne službe prevoza potnikov, ki so strukturno prikazani v Tabeli 3.5. Pri analizi 
predmetnih podatkov je bila upoštevana količina servisnih kilometrov, pridobljenih na podlagi modela 
izvajanja te službe. Uporabljeno število kilometrov znaša 581.679 km v okviru MPP oz. 639.982 km 
skupaj s podaljšanimi linijami primestnega prometa (Podblica, Medvode, Prebačevo). 
 

Tabela 3.5: Bilančni podatki koncesionarja JMPP v Mestni občini Kranj za leto 2011 

Postavka EUR EUR/km % 

Stroški materiala           242.793€            0,42€   25,4% 
Amortizacija in odpisi vrednosti       195.609€           0,34€   20,5% 
Stroški storitev         79.075€            0,14€   8,3% 
Stroški dela       310.584€           0,53€   32,5% 
Drugi odhodki poslovanja           2.020€             0,00€  0,2% 
Posredni stroški - linijska režija, AP Kranj         70.943€            0,12€   7,4% 

Skupaj neposredni stroški 901.024€ 1,55€   
  

Posredni stroški - splošna režija         55.086€             0,09€   5,8% 

Skupaj 956.110€ 1,64€   
  

  
5% dobička (priznano) 

  

        47.806€   

  

          0,07€   

  

5,0% 

(vir: Alpetour d.d., OMEGA consult) 

 
Polna lastna cena brez upoštevanega dobička za leto 2011 za MOK znaša 1,64 EUR/km in 1,72 EUR/km 
z upoštevanjem priznanega dobička v višini 5%. 
 
 

3.2 PONUDBA MPP  V MO KRANJ 
 

3.2.1 Prostorska dostopnost  

 
Prostorska dostopnost predstavlja možnost prebivalca ali drugih skupin populacij, da se iz izvorne točke 
A v točko B in obratno lahko pripelje z določenim ponudnikom JPP. Želene stopnje prostorske 
dostopnosti MPP so, da ima tako možnost med 70% in 85% prebivalcev ali drugih skupin populacij na 
območju pokrivanja MPP.  
 
Na Sliki 3.1 na naslednji strani so prikazani deleži prebivalstvenih skupin v MOK z dostopom do 
mestnega potniškega prometa. V skladu s tem, ugotavljamo, da obstoječe postaje MPP v MOK dobro 
pokrivajo vse ključne skupine prebivalcev in da na ravni MOK prostorska dostopnost do postajališč MPP 
ni problematična. PLP v MOK ustrezno pokriva ciljno skupino osnovnošolcev.  
 
 

3.2.2 Časovna dostopnost  

 
Časovna dostopnost ponazarja "kakovost" posamezne lokacije v razmerju do razporeditve prebivalstva in 
posameznimi pomembnimi točkami v prostoru (delovna mesta, šole, bolnišnice, storitvene dejavnosti itd.). 
Določa lokacijsko prednost območja glede na ostala območja. 
 
S pomočjo kalibriranega prometnega modela na leto 2011 je bila izmerjena časovna dostopnost avtobusa 
MPP na delovni in šolski dan iz mestnega središča z začetkom vožnje na AP Kranj in z nadaljevanjem 
vožnje po vseh razpoložljivih linijah v smeri izven mesta (Slika 3.2). Znotraj časa 15 minut je dostopen 
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večji del mesta Kranj, vključno s poselitvenimi primestnimi kraki čez avtocesto do Drulovke, Zgornjih 
Bitenj in Spodnje Besnice. V čas merjenja trajanja vožnje z MPP ni upoštevan čakalni čas potnika na 
postaji vstopa in potreben čas potnika od »vrat« do avtobusne postaje vstopa. Pogostost voženj MPP po 
postajališčih je prikazana na Sliki 3.3. 
 
 

0%

20%

40%
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Delovno aktivni

Predšolski otroci

Osnovnošolci

Srednješolci
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Delovna mesta

Mesta v vrtcih

Osnovnošolska mesta

Srednješolska mesta

Mesta v terciarnem izobraževanju

 

Slika 3.1: Deleži prebivalstvenih skupin v MOK z dostopom do MPP (vir: OMEGA consult, 2012) 

 
 

 

Slika 3.2: Časovna dostopnost iz središča mesta (Avtobusna postaja Kranj) (vir: OMEGA consult, 2012) 
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Slika 3.3:  Število odhodov avtobusov MPP s postajališč v mestu Kranj – obstoječe stanje (delovni 
šolski dan) (vir: OMEGA consult, 2012) 

 
 

3.3 POVPRAŠEVANJE PO MPP V MO KRANJ 
 
Analiza povpraševanja po javnem potniškem prometu v občini Kranj je bila izdelana na podlagi podatkih o 
prepeljanih potnikih, pridobljenih s strani koncesionarja Alpetour d.d.  
 

3.3.1 Število prepeljanih potnikov po strukturi 

 
V letu 2011 je bilo z avtobusi mestnega potniškega prometa prepeljano skupno 573.734 potnikov. 
Mesečna distribucija potnikov pokaže, da je bilo največ potnikov v jeseni od septembra do decembra, 
najmanj pa v času poletnih šolskih počitnic (Slika 3.4).  
 
Največ potnikov je dijakov (28%) in osnovnošolcev (24%) (Slika 3.5).  
 
Največ potnikov v letu 2011 so prepeljale Linija 1 (26%), Linija 2 (13%), Linija 7 (12%), Linija 5 (11%) in 
Linija 3 (11%) (Slika 3.6).  
 
Način plačila prevozov sloni izrazito na letni vozovnici (69%), kar je odraz izrazito ugodne cene letne 
vozovnice glede na mesečno (samo 6-krat dražja) oz. dnevno vozovnico (Slika 3.7). 
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Slika 3.4: Povprečno število prepeljanih potnikov po statusu, po mesecih leta 2011 (vir: Alpetour d.d., 
obdelava: OMEGA consult, 2012) 
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Slika 3.5: Povprečno število prepeljanih 
potnikov po statusu v letu 2011 (vir: Alpetour d.d., 
obdelava: OMEGA consult, 2012) 

Slika 3.6: Povprečno število prepeljanih 
potnikov po linijah v letu 2011 (vir: Alpetour d.d., 
obdelava: OMEGA consult, 2012) 
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Slika 3.7: Povprečno število prepeljanih potnikov po vrsti vozovnice v letu 2011 (vir: Alpetour d.d., 

obdelava: OMEGA consult, 2012) 

 

3.3.2 Prostorska porazdelitev povpraševanja 

 
Število vstopov na postajališčih je kazalnik prostorskega povpraševanja po MPP. Prostorska porazdelitev 
povpraševanja, kot skupno število vstopov na linije MPP po tipih potnikov (osnovnošolci, srednješolci in 
vsi potniki skupaj) je prikazana na sliki 3.8. Prikazani vstopi temeljijo na podatkih koncesionarja MPP, ki 
se zbirajo z beleženjem vstopov potnikov na avtobuse. Povpraševanje je največje na postajah v središču 
mesta Kranj, v bližini srednjih in osnovnih šol ter na vpadnicah iz smeri Hrastja, Kokrice in iz smeri 
Britofa. 
 

 
Slika 3.8: Število vstopov vseh potnikov na postajah MPP (vir: Alpetour d.d., obdelava OMEGA consult, 2012) 
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4 IZDELAVA STRATEGIJE MPP NA OSNOVI PREVERITVE 
SCENARIJEV RAZVOJA 

 

4.1 PREDLOG UKREPOV IZBOLJŠANJA MPP V MO KRANJ 
 
Na osnovi analize obstoječe ponudbe MPP, analiziranih rezultatov anket in ugotovljenih preferenc 
občanov, upoštevanja predlogov KS in strokovne presoje je bil izdelan osnovni nabor ukrepov za večjo 
učinkovitost MPP v MOK.  
 
Ukrepe za izboljšanje mestnega potniškega prometa lahko združimo v štiri skupine: 
 

1. Povečanje časovne dostopnosti:  
a. Povečanje frekvenc. 
b. Podaljšanje časa obratovanja določenih linij. 
c. Uvedba nedeljskega obratovanja za določeno linijo. 

 
2. Izboljšanje prostorske dostopnosti: 

a. Izboljšanje povezljivosti območja Primskovo.  
b. Povečanje števila postajališč.  
c. Boljša povezanost delov mesta z železniško postajo. 

 
3. Organizacijski ukrepi:  

a. Optimiziranje obstoječih linij v enostavnejši in preglednejši sistem linij in voznih redov. 
b. Izboljšanje informacijskega sistema o JPP za potnike (prikazovalniki odhodov na 

postajališčih, internetni in mobilni portal). 
 

4. Finančni ukrepi:  
a. Uravnoteženje prihodkovne in odhodkovne strani koncesijske pogodbe skladno z 

možnostmi. 
 
 

4.2 IZOBLIKOVANI SCENARIJI RAZVOJA MPP V MO KRANJ 
 
Posamezni ukrepi kot samostojni ne omogočajo doseganja sinergijskih potencialov, ki jih predstavlja več 
med seboj premišljeno in sočasno vpeljanih ukrepov dodatne ponudbe MPP. Na osnovi analiz, strokovne 
presoje in zastavljenih ciljev sta bila tako oblikovana 2 scenarija razvoja MPP, ki sta bila v nadaljevanju s 
pomočjo prometnega modeliranja ovrednotena po učinku.  
 
Scenarij 1 temelji predvsem na uvedbi nove krožne linije na območju mesta, Scenarij 2 pa na povečanju 
frekvenc voženj obstoječih linij (1, 2, 3 in 5) in uvedbi enotne radialne linije z združitvijo obstoječih linij 7 in 
8. Dodatno so predvidene funkcionalne deviacije linij in podaljšanja obratovanj posameznih linij ter 
uvedba 2 novih postajališč in 2 novih postajnih točk v KS Primskovo, Kokrica in Orehek-Drulovka za 
izboljšanje prostorske dostopnosti. Podrobnosti obeh scenarijev so predstavljene spodaj. 
 
Scenarij 1 je sestavljen iz naslednjih predlaganih ukrepov: 
 

• uvedba krožne linije št. 15, ki bi povezovala center, Primskovo (Dolnov), Planino in žel. postajo, z 
vožnjami na 30min v času delovnih dni, na 1h v času šolskih počitnic z obratovanjem do 18h, na 
1h oz. 2h ob sobotah z obratovanjem do 18h in na 1h oz 2h ob nedeljah z obratovanjem do 18h; 

• novo avtobusno postajališče v KS Kokrica, novo avtobusno postajališče in nova postajna točka v 
KS Primskovo in nova postajna točka v KS Orehek-Drulovka, 2 novi pri deviaciji skozi Primskovo 
(Dolnov); 

• podaljšanje obratovanja linije 4 do 18h v času delovnih dni; 
• ukinitev deviacij Linij 1, 2 in 3 do Mercator centra, ki jih bo nadomestila nova krožno linija. 
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Scenarij 2 je sestavljen iz naslednjih predlaganih ukrepov: 
 

• linija 1: povečanje frekvenc z odhodi na 20min in podaljšanje časa obratovanja do 22h v času 
delovnih dni, podaljšanje časa obratovanja do 18h v času šolskih počitnic, ob sobotah odhodi na 
1h in obratovanje do 16h; 

• linija 2: povečanje frekvenc z odhodi na 20min (v jutranji konici) oz. 30 min v času delovnih dni, 2 
odhoda več dnevno v času šolskih počitnic, ob sobotah obratovanje do 16h; 

• linija 3: povečanje frekvenc z odhodi na 20min (v jutranji konici) oz. 30 min in podaljšanje časa 
obratovanja do 18h v času delovnih dni, 2 odhoda več dnevno v času šolskih počitnic, ob sobotah 
obratovanje do 18h; 

• linija 5: povečanje frekvenc z 2 odhodi več v času delovnih dni, obratovanje do 19h v času šolskih 
počitnic; 

• linija 6: obratovanje do 19h v času delovnih dni, obratovanje do 17h v času šolskih počitnic; 
• združitev linije 7 in 8 v enotno radialno linijo 7, pri čemer bi del linije do Drulovke obratoval s 

frekvenco obstoječe linije 7, del linije do Podreče in Medvod pa s frekvenco odhodov obstoječe 
linije 8; 

• ukinitev deviacije linije 1 do Mercator centra; 
• deviacija linij 2 in 3 za boljšo povezanost Primskovega (Dolnov); 
• podaljšanje obratovanja linije 4 do 18h v času delovnih dni; 
• uvedba krožne linije št. 15 (iz Scenarija 1) ob nedeljah; 
• novo avtobusno postajališče v KS Kokrica, novo avtobusno postajališče in nova postajna točka v 

KS Primskovo in nova postajna točka v KS Orehek-Drulovka;  
 
Pri uvedbi nove krožne linije se predlaga, da se njen potek ob vikendih ustrezno deviira skladno s 
spremembo povpraševanja v primerjavi z delovnikom. Tako za vikend po predlogu ne vozi do železniške 
postaje in do Primskovega (delovna mesta). Na območju Zlatega polja uvedba krožna linije ne spreminja 
prometnega režima, saj je njen potek deviiran glede na smer vožnje avtobusa tako kot pri obstoječih 
linijah.  
 
Spremembe, ki se pri obeh scenarijih odražajo v prostoru so prikazane na spodnji Sliki 4.1 - Scenarij 1 in 
na Sliki 4.2 - Scenarij 2. 
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4.3 KAZALNIKI UČINKOVITOSTI SCENARIJEV RAZVOJA MPP 
 
S pomočjo prometnega modeliranja sta bila oba scenarija ovrednotena po učinku, in sicer po kazalnikih 
prometne učinkovitosti in ponudbi. Za boljšo ponazoritev učinka scenarijev je pri kazalnikih upoštevano 
tudi obstoječe stanje sistema MPP kot kontrolne vrednosti. Z vidika učinkovitosti so bili sistemi MPP tako 
ovrednoteni glede na: 
 

1. Kazalnik ponudbe sistema; 
2. Kazalnik prostorske dostopnosti; 
3. Kazalnik časovne dostopnosti; 
4. Kazalnik povpraševanja. 

 
Kazalnik ponudbe sistema MPP predstavlja tehnične značilnosti posameznega sistema, ki so 
pomembni za uporabnike z vidika dodatnih uslug in za koncesionarja prevoza, saj vplivajo na povečano 
dejavnost in stroške sistema. Sprememba v ponudbi vpliva povratno na povpraševanje. V Tabeli 4.1 je 
izvedena primerjava tehničnih značilnosti oz. ponudbe sistemov MPP glede na scenarij. 
 

Tabela 4.1: Primerjava kazalnikov obstoječe ponudbe sistema MPP s ponudbama sistemov 
Scenarija 1 in Scenarija 2     

Kazalnik  
povpraševanja 

Obstoječe  
stanje 

Scenarij 
1 

Scenarij 
2 

Število linij 10 11 10 

Število servisiranih postajališč 108 112 112 

Število odhodov 54.801 70.655 63.368 

Število opravljenih servisnih km (primestni in MPP skupaj) 639.982 778.817 857.680 

Število opravljenih servisnih km  (samo MPP) 581.783 720.618 799.481 

Opravljene servisne ure  25.008 31.593 33.603 
(vir: OMEGA consult, 2012) 

 
Število linij, v primerjavi z obstoječim stanjem, se po Scenariju 1 poveča za eno z uvedbo nove krožne 
linije, pri Scenariju 2 pa ostane enako zaradi združitve Linije 7 in Linije 8 v enotno radialno linijo,a hkratni 
uvedbi nove Linije 15 ob nedeljah. Število servisiranih postajališč se zaradi uvedbe 4 servisiranih 
postajališč poveča v obeh scenarijih. Število odhodov se največ poveča po Scenariju 1 z uvedbo nove 
krožne linije, medtem ko se število servisnih kilometrov in servisnih ur najbolj poveča v Scenariju 2. 
Število odhodov najbolj vpliva na uporabnike, ki se jim s povečanjem izboljšuje ponudba MPP, število 
servisnih kilometrov pa najbolj vpliva na stroške koncesionarja. 
 
Kazalnik prostorske dostopnosti ponazarja spremembo v številu prebivalcev, zaposlenih in drugih 
skupin prebivalstva, ki se jim omogoči dostop do postaje MPP v okviru največ 5 minutnega pešačenja. V 
spodnji Tabeli 4.2 so prikazane spremembe prostorske dostopnosti za posamezne skupine prebivalcev. 
Spremembe na ravni občine niso velike, pomenijo pa veliko za KS Primskovo, KS Orehek-Drulovka in KS 
Kokrica, kjer so predvideno nove lokacije ustavljanja MPP. Med predlaganima scenarijema glede 
prostorske dostopnosti ni razlike.  

Tabela 4.2: Kazalnik prostorske dostopnost - spremembe po skupinah na ravni MO Kranj 

Skupine Število 
Število z 

dostopom 
do MPP 

Delež z 
dostopom 

do MPP 

Dodatni z 
dostopom 

do MPP  
ob novi 
ponudbi 

Število z 
dostopom 

do MPP 
ob novi 
ponudbi 

Povečanja z 
dostopom do 
MPP ob novi 

ponudbi 

Nov  
delež z 

dostopom 
do MPP 

Prebivalci 55.033 45.154 82% 678 45.832 1.5% 83% 
Delovna mesta 23.847 19.816 83% 328 20.144 1.7% 84% 
Delovno aktivni 22.407 18.337 82% 296 18.633 1.6% 83% 
Predšolski*  3,068 2.465 80% 40 2.505 1.6% 82% 
Osnovnošolci 4,419 3.544 80% 60 3.604 1.7% 82% 
Srednješolci 2,055 1.601 78% 34 1.635 2.1% 80% 
Študentje 2,814 2.232 79% 38 2.270 1.7% 81% 
Upokojenci** 9,044 7.638 84% 88 7.726 1.2% 85% 

*prebivalci stari od 1 do 5 let;  **prebivalci starejši od 65 let 
(vir: OMEGA consult, 2012) 
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Z vpeljavo novih 4 servisiranih postajališč se delež prostorske dostopnosti do MPP za vse ključne 
skupine prebivalstva poveča na 80% do 85%. Spremembe na ravni občine niso velike, pomenijo pa veliko 
za KS Primskovo, KS Orehek-Drulovka in KS Kokrica, kjer so predvideno nove lokacije ustavljanja MPP. 
 
Kazalnik časovne dostopnosti ponazarja "kakovost" posamezne lokacije v razmerju do razporeditve 
prebivalstva in posameznimi pomembnimi točkami v prostoru (delovna mesta, šole, bolnišnice, storitvene 
dejavnosti itd.). Določa lokacijsko prednost območja glede na ostala območja. Določa lokacijsko prednost 
območja glede na ostala območja.  
 
Prikazuje spremembo performančnosti sistema MPP v MO Kranj glede na spremembo ponudbe za 
posamezen scenarij in v primerjavi z obstoječim stanjem. Performančnost sistema MPP, obstoječega in 
obeh scenarijev, je bila z vidika časovne dostopnosti preverjena s pomočjo kalibriranega prometnega 
modela na povprečen delovni in šolski dan leta 2011.  
 
Na Sliki 4.3 so prikazane spremembe v časovni dostopnosti potovanja na delo z MPP glede na delež 
dosegljivih delovnih mest na območju MO Kranj v minutah pri zaposlenih, v časovnem intervalu vožnje z 
MPP do največ 1 ure. Odstotki predstavljajo delež vseh delovnih mest v MO Kranj, številke v krogu pa 
predstavljajo čas potovanja z MPP v minutah. Presečišče krivulje sistema MPP s časovno premico pove 
kolikšen delež od vseh delovnih mest v MO Kranj, se v določenem času doseže s potovanjem z MPP. 
 
Interpretacija rezultata na spodnji sliki je naslednja: 
 

• oba scenarija s svojo ponudbo MPP izboljšujeta časovno dostopnost do delovnih mest na 
območju MO Kranj;   

• na krajših razdaljah delovnih potovanj (v obsegu širšega mestnega središča) se časovna 
dostopnost najbolj izboljša s ponudbo Scenarija 1, pri drugih razdaljah oba scenarija izenačeno 
izboljšujeta časovno dostopnost;  

• v času 20 minut ob ponudbi vseh treh primerjanih sistemov MPP je dosegljivih do cca 35% vseh 
delovnih mest v MO Kranj. 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%
1

2 3 4
5

6
7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
25

26
27

28
2930

31
3233

34
35

36
37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54
55

56
57

58 59 60

Obstoječe stanje Scenarij 1 Scenarij 2

 
Slika 4.3: Deleži časovne dostopnosti do ciljnih vsebin na območju MO Kranj v minutah – 

potovanje z MPP; namen potovanja delo (vir: OMEGA consult, 2012) 
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Kartografsko je kazalnik časovne dostopnosti z vidika časovnih izohron in pogostosti voženj za Scenarij 1 
in Scenarij 2 prikazan na slikah od 4.4 do 4.7.  
 

 

Slika 4.4: Časovna dostopnost z MPP na delovni šolski dan iz središča Kranja – Scenarij 1  (vir: 
OMEGA consult, 2012) 

 

Slika 4.5:  Časovna dostopnost z MPP na delovni šolski dan iz središča Kranja – Scenarij 2  (vir: 
OMEGA consult, 2012) 

 
V čas merjenja trajanja vožnje z MPP ni upoštevan čakalni čas potnika na postaji vstopa in potreben čas 
potnika od »vrat« do avtobusne postaje vstopa, zato časovni prihranki niso tako veliki, ker sprememba 
pogostosti voženj z AP tako ni v celoti upoštevana. Na Sliki 4.6 in Sliki 4.7 je prikazana primerjava 
scenarijev z vidika frekvenc odhodov avtobusov MPP s postajališč.  
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Slika 4.6:  Število odhodov avtobusov MPP s postajališč v mestu Kranj – Scenarij 1 (vir: OMEGA 
consult, 2012) 

 

 

Slika 4.7:  Število odhodov avtobusov MPP s postajališč v mestu Kranj – Scenarij 2  (vir: OMEGA 
consult, 2012) 
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Kazalnik povpraševanja po MPP je bil sestavljen iz števila prepeljanih potnikov z MPP po izbranih 
skupinah prebivalcev in opravljenih potniških kilometrih sistema MPP.  
 
Rezultati primerjav med obstoječim stanjem, Scenarijem 1 in Scenarijem 2 so prikazani v spodnji tabeli.  
 

Tabela 4.3: Kazalnik povpraševanja - izbrane skupine prebivalcev z rabo MPP in potniški kilometri 
na obstoječi ponudbi sistema MPP, ponudbi Scenarija 1 in Scenarija 2   

Kazalnik 
povpraševanja 

Obstoječe 
stanje 

Scenarij 
1 

Povečanje 
Scenarij 

1 

Scenarij 
2 

Povečanje 
Scenarij 

2 

Osnovnošolec (letno število, brez nedelje) 135.170 145.078 7.3% 145.501 7.6% 

Dijak (letno število, brez nedelje) 158.306 172.905 9.2% 170.019 7.4% 

Ostali potniki (letno število, brez nedelje) 280.258 326.819 16.6% 330.427 17.9% 

Skupaj potniki (letno število, brez nedelje) 573.734 644.802 12.4% 645.947 12.6% 

Skupaj potniški km na šolski delovni dan  7.446 8.020 7.7% 8.293 11.4% 
(vir: OMEGA consult, 2012) 

 
Skupno se po kazalnikih tehnične in prometne učinkovitosti kot boljši izkaže Scenarij 1. 
 
Z vidika kazalnika prostorske dostopnosti oba scenarija enako izboljšujeta prostorsko dostopnost 
skupinam prebivalcev v MO Kranj glede na obstoječe stanje ponudbe postajališč MPP. 
 
Z vidika kazalnika časovne dostopnosti je vsota časovnih prihrankov do vseh ciljnih vsebin v MO Kranj 
glede na obstoječ sistem pri Scenariju 1 za 39% večja kot pri Scenariju 2. Po kazalniku časovne 
dostopnosti je Scenarij 1 boljši od Scenarija 2. 
 
Število prepeljanih potnikov se po vseh skupinah prebivalcev razen dijakov najbolj poveča pri Scenariju 2. 
Skupno se število prepeljanih potnikov v Scenariju 2 glede na Scenarij 1 poveča za 0,2 %. Še bolj kot 
število potnikov se pri Scenariju 2 glede na Scenarij 1 poveča število potniških kilometrov, in sicer za 
3,3%.  
 
Scenarij 1 je glede na razmerje med povečanjem potnikov in potniških kilometrov z vidika učinkovitosti 
MPP boljši od Scenarija 2. Scenarij 2 je glede na razmerje med povečanjem potnikov in potniških 
kilometrov z vidika pokrivanja prostora boljši od Scenarija 1. 
 
 

5 PILOTSKI SPLETNI PORTAL ZA MPP  
 
V okviru izdelave strategije mestnega potniškega prometa je izdelan interaktivni spletni portal (pilotni 
projekt) s predlagano ponudbo MPP. Ta potencialnim uporabnikom omogoča vpogled v potek in vozne 
rede na postajališčih MPP v obstoječem in predlaganem sistemu MPP Mestne občine Kranj. Portal 
vsebuje interaktivno spletno karto in na enem mestu v grafični obliki prikazuje vse avtobusne linije in 
postaje MPP ter uporabniku omogoča iskanje po postajah in linijah. 
 
Portal se nahaja na naslovu se nahaja na spletnem naslovu izdelovalca: 
http://www.omegaconsult.si/portalKranj 
 
Portal (Slika 5.1) prikazuje osnovne funkcionalnosti, ki potencialnega potnika na prijazen in pregleden 
način informira o voznem redu in poteku linij MPP. 
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Slika 5.1: Interaktivni spletni portal izdelan v sklopu Strategije mestnega potniškega prometa 

mestne občine Kranj (vir: OMEGA consult, 2012) 

 
 

6 POVZETEK VREDNOTENJA 
 
Skupno se po kazalnikih tehnične in prometne učinkovitosti kot boljši izkaže Scenarij 1. To je prikazano z 
naslednjimi ugotovitvami: 
 

1. Z vidika kazalnika prostorske dostopnosti oba scenarija enako izboljšujeta prostorsko dostopnost 
skupinam prebivalcev v MO Kranj glede na obstoječe stanje ponudbe postajališč MPP. 

 
2. Z vidika kazalnika časovne dostopnosti je vsota časovnih prihrankov do vseh ciljnih vsebin v MO 

Kranj glede na obstoječ sistem pri Scenariju 1 za 39% večja kot pri Scenariju 2. Po kazalniku 
časovne dostopnosti je Scenarij 1 boljši od Scenarija 2. 

 
3. Število prepeljanih potnikov se po vseh skupinah prebivalcev razen dijakov najbolj poveča pri 

Scenariju 2. Skupno se število prepeljanih potnikov v Scenariju 2 glede na Scenarij 1 poveča za 
0,2 %. Še bolj kot število potnikov se pri Scenariju 2 glede na Scenarij 1 poveča število potniških 
kilometrov, in sicer za 3,3%.  

 
4. Scenarij 1 je glede na razmerje med povečanjem potnikov in potniških kilometrov z vidika 

učinkovitosti MPP boljši od Scenarija 2. Scenarij 2 je glede na razmerje med povečanjem 
potnikov in potniških kilometrov z vidika pokrivanja prostora boljši od Scenarija 1. 

 
Scenarija sta bila ovrednotena tudi stroškovno. Pri tem je bila predpostavljena enaka polna lastna cena 
prevoza, kot jo trenutno zaračunava izbrani koncesionar v MOK. Predpostavljena je bila sedanja tarifna 
politika. Na tej podlagi je bila izračunana finančna vrzel med obstoječim letnim vložkom občine za 
zagotavljanje mestnega prometa in potrebnim denarnim vložkom za oba vrednotena scenarija. 
Predpostavljen je bil identičen bruto model pokrivanja stroškov prevoznika, kot je v sedanjem načinu 
financiranja MPP. 
 
Tudi v primeru finančnega vrednotenja je Scenarij 1 boljši od Scenarija 2, saj znaša v Scenariju 1 
finančna vrzel 198.387 EUR, v Scenariju 2 pa 321.868 EUR (Tabela 6.1). 
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Tabela 6.1: Primerjava ponudbe MPP s finančnim izkazom za obstoječe stanje,                            
Scenarij 1 in Scenarij 2    

Podatki o sistemu Obstoječe stanje Scenarij 1 Scenarij 2 

Število odhodov 54.801 70.655 63.368 

Število opravljenih servisnih km 639.982 778.817 857.680 

Število opravljenih servisnih km (samo območje MPP) 581.783 720.618 799.481 

Opravljene servisne ure  25.008 31.593 33.603 

Potniki       

Osnovnošolec (brez nedelje) 135.170 145.078 145.501 

Dijak (brez nedelje) 158.306 172.905 170.019 

Ostali potniki (brez nedelje) 280.258 326.819 330.427 

Skupaj potniki (brez nedelje) 573.734 644.802 645.947 

Opravljeni potniški km na delovni dan v času šole 7.446 8.020 8.293 

Stroški izvajanja       

Skupni stroški izvajanja (€) 956.111 1.163.526 1.281.345 

Prihodki       

Prihodki od prodaje OŠ vozovnic (€) 116.648 116.648 116.648 

Prihodki od prodaje vozovnic (€) 139.104 158.503 158.732 

Prihodki od oglaševanja (€) 16.963 16.963 16.963 

Prihodki skupaj (€) 272.715 292.114 292.343 

Subv. Izvajanja (€) 566.727 566.727 566.727 

Poslovni izid       

Poslovni izid (€) -116.669 -304.685 -422.275 

Priznani dobiček (5%) (€) 47.806 58.176 64.067 

Razlika za doplačilo (€) 164.475 362.861 486.342 

Skupaj strošek občine (€) 847.850 1.046.236 1.169.717 

Razlika (€)   198.387 321.868 
(OMEGA consult, 2012) 

 
Na podlagi vrednotenja izbranih scenarijev je predlagan izbor Scenarija 1. Pri tem scenariju se v 
primerjavi z obstoječim stanjem MPP doseže naslednje: 
 

• z novo krožna linija MPP (številka 15) na ožjem območju Kranja se ponudba MPP funkcionalno 
izboljša za skoraj polovico prebivalcev in več kot polovico delovnih mest občine na tem območju; 

• dve novi postajališči in dve novi postajni točki; 
• povečanje frekvence oz. števila odhodov z 54.801/leto na 70.655/leto (za 29%); 
• direktno povezavo območja Planina z železniško postajo in starim mestnim jedrom; 
• boljšo časovna dostopnost do železniške postaje; 
• boljšo dostopnost območja Primskovo (Dolnov), 
• boljšo prostorska dostopnost območja Stare Mlake in Drulovke; 
• uvedbo nedeljskega režima za linijo 15. 

 
Povečana ponudba MPP se odraža tudi v spremenjenem prihodku iz prodaje vozovnic. Ob predpostavki 
nespremenjene tarifne politike občine je ocenjeno. da se obstoječi prihodek v višini 272.715 EUR letno z 
implementacijo Scenarija 1 poveča na 292.114 EUR. 
 
Povečanje ponudbe v primeru Scenarija 1 poveča število servisnih kilometrov z obstoječih 639.982 na 
778.817 na leto, s tem pa skupne stroške izvajanja storitve MPP z obstoječih 956.111 EUR na 1.163.526 
EUR. V primerjavi z obstoječim sistemom financiranja MPP v MOK, ki zahteva letni vložek v višini 
847.850 EUR, je pri Scenariju 1 potrebni letni vložek enak 1.046.236 EUR, oziroma pride do finančne 
vrzeli v višini 198.387 EUR v primerjavi z obstoječim sistemom. 
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7 NASLEDNJI KORAKI 
 
 
Če velja izhodišče, da naj se sedanjih občinskih obsegov financiranja MPP ne povečuje, je potrebno 
povečanje virov za implementacijo sistema 1 v višini 198.387 EUR zagotoviti s povečanjem cen vozovnic. 
 
Ob nekaterih realnih predpostavkah bi se za pokrivanje vrzeli morale sedanje tarife povečati, na primer: 

• dnevna vozovnica se podraži iz 1 EUR na 1,5 EUR; 
• mesečna vozovnica se podraži iz 5 EUR na 15 EUR. 

 
Pri tem je upoštevano, da se strošek občine za financiranje osnovnošolskih vozovnic ne spremeni 
(116.648 EUR). 
 
Učinek povečanja tarif ne bi nastopil takoj, ampak bi bil v celoti dosežen šele ob izteku veljavnih 
mesečnih in letnih vozovnic. 
 
Predlaga se, da tarifno politiko oblikuje izvajalec prevozov, ki najbolj pozna sistem MPP. Ob tem pa naj bi 
cena mesečne vozovnice ne presegla 20€ (skladno z 11. členom »Zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o prevozih v cestnem prometu« (ZPCP-2D), Ur.l. RS 57/2012) in cena dnevne karte ne presegla 
3€.  
 
Za izboljšanje kakovosti ponudbe storitve za uporabnike se je smiselno zgledovati po dobrih praksah v 
mestih doma in v tujini, ki že uspešno funkcionirajo v realnosti. Koncesionar lahko na povečanje 
prihodkov iz naslova povečane uporabe MPP dodatno vpliva tudi z organizacijskimi in marketinški ukrepi 
(brezplačen dan prevoza, aktivno informiranje ipd.). Pilotna izdelava spletnega portala za MPP v MO 
Kranj v okviru Strategije MPP je eden izmed korakov za približanje MPP uporabnikom. 
 
V okviru strategije MPP v MO Kranj se predlaga vpeljavo naslednjih organizacijskih in promocijskih 
ukrepov:  
 

• Optimiziranje obstoječih linij v enostavnejši in preglednejši sistem linij in voznih redov. 
• Izboljšanje informacijskega sistema o MPP za potnike (prikazovalniki odhodov na postajališčih, 

internetni in mobilni portal). Izdelan pilotni spletni portal je sestavni del izboljšanja informacijskega 
sistema o MPP za potnike.  

• Ažurno usklajevanje voznega reda avtobusov z večjimi atraktorji v občini, kot so javne 
gospodarske službe, večji delodajalci na območju, itd. Ti atraktorji so Good year Sava tyres, 
Iskraemeco, Savatech itd. 

• Ažurno usklajevanje voznega reda avtobusov z voznim redom železniškega potniškega prometa.  
• Zaradi funkcionalne prepletenosti z Ljubljano na področjih delovnih, srednješolskih in študentskih 

migracij predlagamo poenotenje plačilnega sistema MPP s sistemom, ki je kompatibilen s 
sistemom kartice urbane Ljubljanskega potniškega prometa za učinkovitejše prestopanje 
uporabnikov. 

• Predlaga se tesno sodelovanje z mediji za obveščanje o dogodkih povezanih z MPP in 
sodelovanje z izobraževalnimi in javnimi ustanovami za osveščanje uporabe MPP. 

 
Pred spremembo tarifnega sistema v MPP je najbolj pomembno, da se vzdržuje nenehna komunikacija in 
konzultacija z javnostjo – izmenjava mnenj in predlogov, obveščanje in osveščanje vseh interesnih 
skupin. S tem lahko zagotovimo transparentnost, podporo ali vsaj razumevanje uporabnikov za vpeljavo 
sprememb. Zainteresirani javnosti je potrebno omogočiti možnost posvetovanja in informiranja preko 
spleta in ostalih medijev. Tesno sodelovanje z mediji je ključno za zagotavljanje pozitivne javnomnenjske 
podpore.  
 
Srednjeročno je smiselno, da se razmisli o zagotovitvi celostnega informacijskega sistema. Za potrebe 
informiranja potnikov o informacijah javnega prevoza, kot so cene, vozni redi, zamude in morebitne 
spremembe voznih linij, je potrebno aplicirati učinkovite sisteme za informiranje potnikov. Take rešitve 
lahko vključujejo tudi povezavo s centralnim informacijskim sistemom, ki zbrane podatke s sredstev 
javnega prevoza ustrezno obdela in izračuna vozne poti ter potreben čas s pomočjo računskih simulacij v 
povezavi s satelitsko GPS tehnologijo in radijsko tehnologijo na postajah.  
 
 


