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Kraško – brkinske občine so skupaj z Zavodom Sopotniki partnerice v projektu LAS Krasa in Brkinov KREPITEV TRAJNOSTNE MOBILNOSTI NA 
KRASU IN V BRKINIH ter pobudi Lokalno povezani, katerih  namen je prispevati k reševanju problematike neučinkovitega javnega prevoza ter 
preučiti možnosti trajnostnega reševanja mobilnosti na območju LAS Krasa in Brkinov.  
 
Več o projektu si lahko preberete na https://www.laskrasainbrkinov.si/2022/09/12/oddan-projekt-krepitev-trajnostne-mobilnosti-na-krasu-in-
v-brkinih/. 

 
 
 
Namen ankete 
 
Z anketo se je preverjalo interes prebivalcev območja za uporabo storitve prevoza na zahtevo. Gre za storitev javnega prevoza, ki pa ni vezan na 
fiksne postaje in vozne rede, temveč se prilagaja povpraševanju in potrebam prebivalcev območja. 
 
Rezultati te ankete o zainteresiranosti za tovrstno storitev med prebivalci območja ter analiza stanja obstoječih povezav javnega potniškega 
prometa bodo podlaga za uvedbo pilotnih aktivnosti (npr. za prevoze do vlaka ali avtobusa, na delo in domov, na družabne dogodke in razne 
popoldanske aktivnosti, na treninge ipd.), namenjenih vsem generacijam. Storitev prevozov za starejše nad 65 let v občinah Krasa in Brkinov bo 
še vedno ostala brezplačna. 
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1. TRENUTNE MOBILNOSTNE NAVADE 
 

Vprašanje 1: Na kakšen način redno-vsakodnevno potujete (dostop do šole, obšolskih dejavnosti, službe, storitev; možnih je več 
odgovorov)? 
 
Vseh odgovorov: 755 
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Vprašanje 2: Kolikšna je približna enosmerna razdalja vaših rednih potovanj (dostop do šole, obšolskih dejavnosti, službe, storitev)? 
 
Vseh odgovorov: 537 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 5 

Vprašanje 3: Kolikokrat v zadnjih 6 mesecih ste uporabili organizirano obliko prevoza (javni potniški promet, šolski prevozi, brezplačni 
prevozi za starejše)? 
 
Vseh odgovorov: 537 
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Vprašanje 4: Ali si predstavljate, da bi v vašem gospodinjstvu že danes lahko vsakodnevno potovali brez osebnega vozila oz. vozil? 
 
Vseh odgovorov: 537 
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2. PRIČAKOVANJA GLEDE NOVE MOBILNOSTNE REŠITVE PREVOZA NA ZAHTEVO 
 
 

O prevozu na zahtevo 
 
V praksi prevoz na zahtevo poteka na način, da si uporabnik na pametni telefon naloži namensko mobilno aplikacijo, jo poveže s svojo kreditno 
oz. debetno kartico in preko te aplikacije rezervira prevoz zase ali svoje bližnje (npr. starše, otroke). Pri rezervaciji je potreben vnos naslova, kje 
naj profesionalni voznik, ki uporablja namensko vozilo, osebo pobere in naslov, kamor ta oseba želi potovati. Pri rezervaciji je mogoče določiti 
čas, ko želi biti oseba pobrana ali pa čas, ko želi dospeti na cilj.  
 
Ker storitev poskuša odgovoriti na mobilnostne zahteve več potnikov, se prevozi združujejo (več potnikov potuje skupaj) in pri želenih časih 
odhodov oz. prihodov lahko prihaja do odstopanj, vendar vedno znotraj vnaprej določenih časovnih omejitev (npr. nikoli ne bi na cilj prišli kasneje 
od časa, ki ste ga navedli, lahko pa bi prišli do 30 minut prej).  
 
Mobilna aplikacija uporabniku omogoča rezerviranje prevozov vnaprej, odpovedovanje že rezerviranih prevozov (odpoved je, če je izvedena 
pravočasno, brezplačna), izvedbo plačila za prevoz, pregled nad zgodovino potovanj ter služi tudi za opominjanje pred prihajajočimi prevozi.  
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Vprašanje 5: Če bi imeli možnost, kako pogosto bi uporabljali prevoz na zahtevo? 
 
Vseh odgovorov: 537 
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Vprašanje 6: Za kakšen namen bi koristili prevoz na zahtevo  (možnih je več odgovorov)? 
 
Vseh odgovorov: 406 
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Vprašanje 7: Zakaj bi uporabljali prevoz na zahtevo (možnih je več odgovorov)? 
 
Vseh odgovorov: 1596 
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Vprašanje 8: Ali bi prevoz na zahtevo uporabili tudi v skupini, npr. z vašimi prijatelji (možnih je več odgovorov)? 
 
Vseh odgovorov: 822 
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Vprašanje 9: Ali bi prevoz na zahtevo, če bi imeli tako možnost, naročili tudi za svojega otroka, ki je že dovolj samostojen - za takšno 
potovanje (za npr. obisk obšolskih dejavnosti, treningov ipd., ob predpostavki, da rezervacijo in plačilo opravite vi ter ste o vstopu 
otroka v vozilo in njegovem prihodu na cilj obveščeni)? 
 
Vseh odgovorov: 506 
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Vprašanje 10: Ali bi prevoz na zahtevo, če bi imeli tako možnost, naročili tudi za svoje starše ali stare starše, ki morda sami ne 
uporabljajo pametnih mobilnih telefonov in kreditnih / debetnih kartic (npr. za opravljanje storitev, obiske ipd., ob predpostavki, da 
rezervacijo in plačilo opravite vi ter ste o vstopu starša v vozilo in njegovem prihodu na cilj obveščeni)? 
 
Vseh odgovorov: 506 
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Vprašanje 11: Kakšne morebitne težave storitve prevozov na zahtevo, če bi ta storitev obstajala, bi vas odvrnile od uporabe (možnih 
je več odgovorov)? 
 
Vseh odgovorov: 2085 

 
 



 15 
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Vprašanje 12: Koliko bi bili pripravljeni plačati enosmerni prevoz na zahtevo za eno osebo za naslednje razdalje: 
 
Za cca. 2 km poti (npr. Šmarje pri Sežani - Sežana): 
 
Vseh odgovorov: 480 
 

 
Povprečna ocena: 2,57 eur 
Povprečna ocena na km: 1,28 eur/km 
 



 17 
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Za cca. 5 km poti (npr. Kobjeglava - Komen): 
 
Vseh odgovorov: 476 
 

 
Povprečna ocena: 2,83 eur 
Povprečna ocena na km: 0,570 eur/km 



 19 
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Za cca. 10 km poti (npr. Divača - Sežana): 
 
Vseh odgovorov: 491 
 

 
Povprečna ocena: 4,49 eur 
Povprečna ocena na km: 0,449 eur/km 



 21 
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Za cca. 20 km poti (npr. Hrpelje-Kozina - Sežana): 
 
Vseh odgovorov: 471 
 

 
Povprečna ocena: 6,48 eur 
Povprečna ocena na km: 0,320 eur/km 
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Za cca. 40 km poti (npr. Komen – Hrpelje): 
 
Vseh odgovorov: 476 
 

 
Povprečna ocena: 9,89 eur 
Povprečna ocena na km: 0,25 eur/km 



 25 
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Vprašanje 13: Kolikšno časovno odstopanje od vaše želene ure odhoda / prihoda je še sprejemljivo (npr. če ste določili, da želite biti 
na cilju ob 13:00, koliko minut prej je prihod še sprejemljiv oz. če ste določili, da želite odhod ob 10:00, koliko minut kasneje je odhod  
še sprejemljiv), če bi taka storitev obstajala? 
 
Vseh odgovorov: 537 
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Vprašanje 14: Kaj bi, po vašem mnenju, poleg predlagane storitve prevozov na zahtevo, še lahko izboljšalo povezanost krajev z 
urbanimi središči na območju Krasa in Brkinov? 
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Enotna baza ponujenih prevozov po sistemu Ponudi prevoz ( 
www.prevoz.org). Potreben bi bil enostaven vnos ponujenih prevozov na 
splet, dostopne uporabikom takoj s kontaktno številko voznika). To je okoljsko 
najučinkovitejši sistem in v lokalnem okolju bi se vozniki in potniki spoznali in 
se sami dogovorjali za naprej. Problem je zdaj, da ne veš, kdo kam redno 
potuje, vsak se sam vozi npr v Sežano ali Gorico v sluzbo. Potrebna bi bila 
promocija, da bi vozniki ponujali prevoz. 

Predvsem treba ljudi izobraziti in jih vzpodbuditi k takim storitvami. 

Dostopna cena 

Subvencija taksija, avtobusa za ranljive skupine ljudi 

Nove ceste 

Car sharing 

Javni prevoz večkrat dnevno 

Urejene kolesarske, sprehajalne poti 

Krožni (mestni) mini avtobus 

Souporaba vozil 

Subvencioniran zanesljiv in bolj pogost javni promet 

Manjša električna vozila, ki bi si jih delili. 

Ugodnejsi urniki institucij, storitev 

Avtobusni prevozi 

Mini bus 

Tudi bolj pogosti avtobusni prevozi za šoloobveznih otrok z že veljavno kartico 

usklajenost med organizacijami in potrebami krajanov (npr. zdravstveni dom, 
upravna enota bi lahko en dan sprejemal domačine iz določenega okolja, ti se 
pa potem lažje organizirajo za opravke ... ). Sedaj je to prepuščeno 
posamezniku. 

Taksi 

Trwnutno nimam idej 

Prevozi sovascanov v isti kraj kot so bili prevozi org 

Mestni bus vsako 2uro 

Lokalni avtobus (redne linije) 

Nimam predlog 

tramvaj 
Platforma kjer bi lahko vsak, ki npr gre po opravkih v Sežano, to na platformu 
objavil in bi se lahko na prevoz prijavil vsak, ki bi mu prevoz takrat prišel prav. 

Dodatni prevozi, avtobusi 

Druženje 

Bolj pogost javni prevoz. 

Več prireditev 

Lokalni avtobus za oddaljenost do 10-15 km, kateri bi krožil čez dan. 

Obisk zdravnika 

Urejen status s sedanjimi prevozniki. 

Več rednih avtobusnih linij 

Avtobusi 

Kombi,mimi bus 

Nizka cena prevoza 

Dobre linije javnega potniškega prometa 

Povezanost od brkinov do Bazovice ker je ogromno ita emigrantov v slo 

Boljša povezava 
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Avtobusne povezave 
Če bi imeli prevoze na tej relaciji za starejše občane, bi jim bilo lažje Obrov - 
Kozina, Javorje - Hrpelje, Golac - Hrpelje, Tatre - Hrpelje-Kozina.. 
Otroci, ki imajo zunanje dejavnosti, imeli prevoze, kar bi olajšalo staršem za 
prevoze. 

Urejene kolesarske poti 

Prireditve 

Nižje cene 

Vaški dom v vasi Tublje 

Mogoče vzpostaviti dodatne redne linije avtobusov 

REDNA LINIJA OD KOMEN-SEZ-DIV-KOZINA in obratno. npr 17h start K. in ob 
19h start iz Kz. nazaj . hkrati 2 busa. kontra. 
potem dejansko lahko ljudje NAČRTUJEJO pot. ne vsak dan.? 

Mini avtobus ki bi bil za starejše in otroke zastonj. 

Prevozi.si 

Družabni dogodki 

Manjsi brezplacni avtobusi kot so tej v Izoli ali Kopru. Da lahko v avtobus 
vstopi le nekaj potnikov. 

boljši lokalni potniški promet 
Redna linija s kombijem.kombi naj nabavi občina.prevoz bi opravljali 
šoferji,kateri imajo dovol časa 

Sopotniki 

več informacij 

Večja ponudba manjših avtobusov 

Več javnih prevozov 

Zelo pogosti javni avtobusi 

Bolj dodelan vozni red javnih prvozov. 

Brezplačen mini bus, npr. kot v Kp Kurjerca 

Mogoče nakupovalni prevozi (npr. shopping mini bus 3 x tedensko iz Brkinov 
do Tuša na Kozini, ali s Krasa do Sežane). Občina Hrpelje-Kozina je že parkrat 
organizirala avtobusni prevoz na prireditve, kar se mi sploh za mlade zdi 
super, da se starši ne bojijo, v kakem stanju bodo otroci sedli za volan. 
Poskusila je tudi s kopalnim busom, za katerega sicer ne vem, kako se je 
obnesel, ampak pravim, da taki premiki potrebujejo čas in tudi malo več 
reklame na začetku. 

Taxi 

Organiziran prevoz za otroke 

Brezplačen mini bus 

Vec dogodkov druzabnega znacaja 

Boljši javni prevoz 

Linijski mini bus 

Vcasih je bila po vaseh potujoca trgovina..mogoce bi kaksnim starejsim ljudem 
olajsali zadeve in nebi potrebovali se vozit okoli.  
Popodanski vaski prevozi,..primer tatre...materija.... 

Več manjših brezplačnih avtobusov oziroma shuttle prevozi. Primer je Piran 

Javni prevoz in dostopne mesečne vozonice 

Redne avtobusne linije, možnost enostavnega prevoza lastnega kolesa z 
medkrajevnimi avtobusi. 

Vec lokalnih avtobusov 

Avtobus 
Ne vem. Predlagana ideja se mi zdi odlična, če bo tudi finančno dostopna 
vsem. 

Dnevni povezovalni bus 
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Krajši čas potovanja z javnim prevozom 

Več dogajanj 

Uredite tak prevoz ob torkih in petkih popoldan zacrelacijo Divača-Ribnica 
Storitev prevoza na zahtevo mi še ni potrebna saj imam in sem voznik 
osebnega avtomobila tako da ta prevoz na zahtevo mi niti ni znana.  
Hvala 

Redni prevozi 

brezplačna električna kolesa 

brezplačni prevoz za starejše in ljudi brez lastnega prevoza, izposoja el.koles 
na vsaki avtobusni postaji v vasi , urejene kolesarske poti po krasu kajti teh 
praktično ni. 

mladi bi ostajali na vasi 
mali avtobus, ki bi vozil - krožil večkrat dnevno Hrpelje, Divača, Sežana, 
Komen. 

Mestni brezplačni avtobus. Za vse prebivalce občine Sežana. Seveda 
državljane SLO. 

Prevoz koles 

Obveščanje ljudi o takem prevozu 

pogostejše redne avtobusne linije 

Možnost koriščenja šolskih prevozov za vse, ne samo za šolarje. 

Boljsi javni prevoz 

Prevoz v Trst/Opčine oz. druga vozlišča tržaškega javnega prometa 

dodatne linije prevozov 

Ustanovitev zadruge za potrebe kmetijstva in s tem povezanost prebivalcev 
morda. 

Kakšen manjši avtobus. 

Več kombijev 

Možnost prevoza tistim, ki si tega ne morejo privoščiti na osebni ravni. 

Eko minibus 
izboljšanje javnega prometa (manjši avtobusi, pogoste - redne linije), 
avtobusna linija za prevoz do železniške postaje 

razširitev mreže Sopotnik oz Prostofer 

redni prevozi z kombiji z 8 sedeži 

pogostejše avtobusne povezave 

Nevem avtobusi morda 

Javni promet 

Nižji davki, ukinitev nusz, sproščanje omejitev za kmete in obrtnike, ukinitev 
davkov na dedovanje pa se bo podeželje razvijalo samo od sebe. Brez anket. 

Vsekakor boljši javni prevoz 

karkoli 

Bolj pogosti javni prevoz. 

Boljši javni prevozi 

Vec varnosti in manj gnece na reg. Cesti. 

Udobna, sodobna in varna vozila. 

Urejene kolesarske poti 

Več možnosti potovanja z avtobusom (npr.odhod-prihod vsako uro), cenovno 
ugodno. 

Avtobusni prevozi med kraji ob vikendih zvečer 

Pozitivni, prijazni in nasmejani vozniki - prevozniki. Cenovno dostopno vsem. 

JAVNI PROMET 
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Boljša avtobusna povezava 

To bi bilo kar dovolj 

Več ljudi na avtobusu. 

Več možnosti javnega prevoza. 

Javni prevoz 

Več takih vozil-prevozov. 

Manjši kombiji, krožne vožnje 

Ureditev kolesarskih poti izven obstoječih vozišč lokalnih cest. 

složnost 

avtobus 

Javni prevozi 

Car sharing 

Več avtobusnih povezav med glavnimi mesti občin. 

Elektrobus 

Kolesarske poti, prireditve/aktivnosti 

prireditve v teh krajih za boljšo prepoznavnost okolice 

Skupni dogodki. 

Krožni linijski prevoz 

brezplačni javni avtobusni in železniški prevoz kot je npr v Avstiji ali mestni 
promet po novi Gorici 
Infrastruktura ureditev lokalnega kraja, več povezovanja med lokalnimi 
prevozniki 

Mini bus 

Stran podobna prevozi.si le, da je lokalna 

Več javnega prometa 

Sopotniki- prevoz starejsi 

Kartice kot v Lj..placas npr. 10 evrov in imas neomejeno stevilo vozenj cel 
mesec 

povezava do železniške postaje 

Več prevoza sežana kozina 

Več avtobusnih prevozov in prevozov za starejše ( prilagojeni avti-kombiji) 

Kolesarska pot ob glavni cesti od dutovelj do sezane 

Manjši redni avtobusi, ki bi vozili na vsako uro 

Kulturni dogodki 

Več dogajanj 

Redna stalna linija 

Več vozil 

Redni avtobusni oz. Kombijski prevoz 

Javni brezplačni električni minibusi 

več javnih prevozov 
Javni prevoz večkrat dnevno (ne samo za v šolo in službo) ne moremo niti do 
trgovine na Kozini.... in nizke cene 

Pogostejši javni prevozi za večini dostopno ceno. 

javni prevoz z boljšimi povezavami, tudi kombiniran prevoz avtobus/vlak 

Redne krožne linije 

Boljso povezanost kavnega prometa 

Več avtobusnih ali železniških linij 

Boljše avtobusne povezave. 
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Vlak 

uporaba avtobusa 

Taksi v blizini 

vec prevozov dnrvno 

Mini električni mestni avtobus ki ga lahko naročiš v naprej prek aplikacije. 

Vec povezav z manjsimi vasmi za starejse 

Urejene , pešpoti in kolesarske (če se le da ne pločniki ampak stare poti 
mogoče stran od prometnih cest) 

Redni minibusi 

Javni potniški promet 

je anketa namenjena sama sebi ? če ne, zahtevamo rezultate ankete in načrte 
kaj se bo storilo. !!!!! 

Kolesarske steze 

Avtobus, kombi za osebe 

Frekvenca prevozov in iskanje novih šoferjev Sopotnika 

morda redne linije z minibusi 

Lokalni mestni prevozi z minibusom po obcinskih srediscih ( sezana divava 
kozina in komrn) 

Prebivalce, kdaj ja večja potreba 

Lepo bi bilo manj avto na cesti manj onesnaževanje 

Ponudba taxi prevozov 
To bi bila kar dobra rešitev, funkcionalnos bi morala viti nekako med Uber 
varianto in Prevozi.org. Pač, lahko eksluzivni prevoz po naročilu, ob uri, od vrat 
do vrat, dražja varianta ali pa cenejša z zduževanjem potnikov in časovnim 
intervalom... 

Za turizem 

Mestni avtobusi 

Dobro plačani vozniki. 

Več avtobusov/kombijev 
Če bi šolski prevoz omogočal uporabo tudi drugim potnikom ?... 
Subvencioniran taxi ? Na vsak način morajo prevozi funkcionirati z vsaj delnim 
nadomestilom stroškov. Ker zastonjkarstvo vodi v izkoriščanje ugodnosti.... 

Cena prevoza, ki bi bila čim ugodnejša 

Več javnih prevozov (vsaj s kombiji). 

Pogostejši avtobusni prevozi 

redne linije 

redni potniški promet ( bolj zgoščen ) , PREDVESM PA KOLESARSKE POTI 
Pomembno je da se posodobi železniško omrežje v državi: na primer vožnja od 
Sežane do Ljubljane ne sem trajati več kot eno uro. Vlak je prevozno sredstvo 
prihodnosti. Na ta način bi razbremenili avtoceste in obenem spodbudili 
uvedbo prevoza na zahtevo v okolici železniških postaj. 

"car sharing" 

Brez uporabe aplikacije. 
v bistvu že obstajajo taksiji (ne vem, zakaj jih nihče ne omenja v tem vašem 
projektu) 

Javni prevoz 

javni prevoz, lahko z manjšimi vozili in premišljenim voznim redom; urejene 
pešpoti in kolesarske poti 

Kombi, manjsi avtobus 

ponovna vzpostavitev rednih voznih linij, kot je to bilo že pred leti. 
Morda urejene kolesarske/peš poti na krajših razdaljah med kraji.  
Spodbude (morda denarne, subvencije) ob zmanjšani uporabi vozil ali vožnja z 
več kot enim potnikom v avtu. 
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"Car sharing", ki postaja vedno bolj popularen - souporaba vozil, ki so na voljo 
za vsakogar na javnih mestih. Morda vključitev kraja Sežana v skupne mreže, 
ki že obstajajo v Sloveniji (Avant car) ali pa iniciativa novega ponudnika pod 
okriljem občine Sežana - souporaba vozil, ki so locirani v več krajih, kjer se 
pokaže potreba po le-teh (npr. 40 vozil znotraj občine v vaseh, kjer je 
zmanjšano razmerje števila avtomobilov na občana). 

Več avtobusnih prevozov v casu počitnic in vikendih 

pogost javni promet 

morda enkrat dnevn redna linija npr. z minibusom ob urah ki bi se v anketi 
pokazale za najugodnejše 

Morebitno usklajevanje obiska zdravnika starejših krajanov iz istih krajev. 

Sofinanciranje avtobusnih / kombi povezav med občinami. Komen Divača in 
Kozina vse uradne zadeve urejajo na UE v Sežani. Starejši, ki ne vozijo so tako 
odvisni od mlajših družinskih članov, da jih vozijo po opravkih. 

Javni prevoz z mini avtobusi, na zahtevo ali po voznem redu. 

Tržnice 
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Vprašanje 15: Če želite, lahko na tem mestu podate še druge predloge in sporočila glede mobilnosti na območju Krasa in Brkinov 
(odgovor na to vprašanje ni obvezen in ne vpliva na uspešen zaključek ankete, bomo pa zelo cenili vse vaše predloge in ideje). 
 

Bravo Sopotniki! 

Mestni minibus po Sežani 

Krozna linija redna z kombiji oz busi. Vsaj 2 
Dokler ne bo prevoz bolj ugoden od osebnega avtomobila, bo prehod težek. Ker 
če se že odpoveš delnemu udobju (ki ga osebni avtomobil prinaža - tako udobje 
vožnje kot svoboda za odhode/prihode), mora biti alternativa zelo mikavna. 
Končne izračune bi potem morali prebivalcem na enostaven način prikazati, da 
bi jih še dodatno motiviralo. Sicer pa mislim, da smo mlašje generacije zelo za 
trajnostne oblike prevoza in smo pripravljeni marsikaj 'žrtvovat' za to. Tako da 
super ideja in kar pogumno k izbedbi! :D 

Urejene kolesarske poti z kombinacijo e-koles. 

električni avtobus za lokalni prevoz 

več urejenih in vzdrževanih kolesarskih poti, javni prevoz po sežani 

Kolesarske poti, mestni avtobus 

avtobusne povezave krožni avtobus 

Ureditev kolesarskih poti 
Uvedba javnega prevoza znotraj Sezane za prevoz šoloobveznih otrok z 
avtobusi, ki bi bili trajnostno usmerjeni, električni ali na vodik. Avtobuse bi 
uporabili za turisticne oglede v casu, ko ni sole 

V kolikor bo preveč čakanja in bo prevoz trajal predolgo, ne bo ustrezno. 

Na tem območju vsak potrebuje avto da kam pride 
Daljša možnost izposoje koles, da jih je mogče uporabiti tudi za odhod v službo 
in domov. 

urejene kolesarske poti 

Anketo bi bilo dobro razširiti tudi v pisni obliki in nujno zajeti populacijo starejših 
nad 65+, vsi niso digitalno pismeni na to je potrebno paziti, da je poleg 
elektronske ponudbe storitev možno tudi telefonsko naročanje. 

več kolesarskih postojank, z možnostjo izposoje koles, in tudi kakšen serviser za 
kolesa na teh točkah. Da serviserja plača uvodoma občina, kasneje odpre svojo 
firmo za servisiranje koles. 

mah, zopet ena študija za katero bo šlo veliko denarja vključno s to anketo; 
pozitiven izplen od tega bodo imeli le izvajalci ter študije 

Spoštovati finančno stanje upokojenca 

Menim, da bi bilo smiselno pogledati tudi onkraj meja kraško-brkinskega 
območja in denimo začeti sodelovati z občinami Vipava, Ajdovščina, Postojna, 
MOK in MONG. Zlasti z zgornjo Vipavsko dolino so povezave precej omejene in 
bi jih bilo potrebno izboljšati. 

ta vaš predlog mi niti ni preveč zanimiv, ker v Sežani že itak imamo od nekdaj 
taksije in jih tudi uspešno uporabljam 

Javni promet, podobno kot na italianski strani meje. 
Ukinitev parkirišča pred pošto in sprememba le-tega v trg z možnimi razstavnim 
panoji, klopmi ... več prostora za pešce kot pa za avte. 
Vzpostavitev varnih in udobnih kolesarskih površin. Več kot jih bo, več bomo 
kolesarili,ker se bomo počutili varne. Za družino s štiriletnim otrokom je Sežana 
glede kolesarske infrastrukture nevarna. 
Ureditev medkrajevnih avtobusov. Lažje je it na avtobus kot pa naročit prevoz, 
če le ni nujno potreben. 

Javni prevoz kot obstaja ni primeren ne časovno niti kakor je urejen. Med 
počitnicami javnega prevoza ni in bi potrebovali več mobilnosti, vsaj kak kombi, 
ki sprejme več potnikov ali kak mali avtobus, tak kot mestni vsaj dvakrat dnevno 
Po mestih in večjih vaseh (npr. Sežana) bi moralo biti več postajališč in možnosti 
najema električnih koles. sedaj samo z enim postajališčem je to popolnoma 
neuporabno. 
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anketo izpolnjujem kot prebivalec Sežane. Ravno prevozi so glavna stvar zakaj 
živimo tu, ne kje na vasi. Če bi bilo na vasi, bi bila storitev zelo dobrodošla. 

Prebivalci naselij pri nas nimajo zagotovljenega nikakršnega prevoza, razen 
šolskega avtobusa, navadno enkrat dnevno odvoz in vrnitev. Šolarji ne morejo 
koristiti obšolskih dejavnosti, sodelovati na predurah, ali po končanem pouku na 
dejavnostih, ki jih šole ponujajo (knjižnica, krožki, predavanja, inštrukcije, 
športne aktivnosti, otroci ne morejo sami v kino, gledališče, itd.), brez, da jih 
starši ali stari starši prevažajo in čakajo, vse kljub temu, da se naselja večajo in 
naseljujejo mlade družine.  
Starejši občani, brez lastnega prevoznega sredstva, ne morejo priti do zdravnika, 
organiziranih vadb, programov za starejše, ki jih ponujajo razni ponudniki. Tu je 
še težava obremenjenosti parkirišč.  
Pri sosedih v Italiji so avtobusni prevozi veliko bolj organizirani in dostopni, 
ravno tako v drugih občinah pri nas. 

Direktno avtobusno povezavo Komen-Nova Gorica in tudi nazaj. 

Nujno je, da se uredijo te zadeve, tako da hvala, da se zavzemate za to! 
Vzdrževanje avtomobilov ogromno stane in je poleg tega tudi okoljska 
obremenitev. Sežana konkretno tudi problem, da je "narejena" za avtomobile. 
Glavne ceste so večinoma ozke, brez prostora za vožnjo s kolesom, in nekako se 
nas zelo drži navada, da se tudi v 500m oddaljene trgovine zapeljemo z 
avtomobilom. To so neke mikro stvari, ki jih je smiselno nagovorit - v trgovino s 
kolesom. Če bi obstajal nek dobro razporejen mestni sistem koles s košarami / 
prtljažniki (tudi za v trgovino), kot npr. BicikeLJ, ki na zelo konkreten način 
promovira zdrav način življenja, bi bilo res super. 

Minibus, ki bi krožil po določeni trasi oz. več le-teh. 
Krožni električni avtobus po Sežani in manj parkirnih mest v centru, da bi se 
spodbudilo hojo ali kolesarjenje. 

Krožni avtobus/kombi, ki bi v določenih konicah prevažal otroke v okolišu (npr v 
času šolskih dejavnosti, sobote,,,), možnost so uporabe električnega vozila {kot 
npr Prostofer za starejše), aplikacija v kateri sporočamo krajše razdalje za 
souporabo vozila (primer prevozi.org) 

Ni nobenih povezav, posebno za starejše občane. Naj se uredi javni prevoz! 

posodobitev avtobusne in železniške infrastrukture 
Odlična ta vaša ideja, podpiram. Smo pa mladi zelo na "na komot" in kljub 
velikim izdatkom prisegamo na pravilo, kolikor šoferjev, toliko vozil pri hiši. Niti 
sam nisem izjema, žal. Standard je očitno še dovolj visok, da o tem resno ne 
razmišljamo. Pa bi morali. 

Vaske trgovine,bi zelo razbremenile ceste,saj jih v vaseh po kradu prakticno ni 
vec 

Vse večja in manjša mesta imajo mestni prevoz. Sežana NE. Ilirska Bistrica ima 
brezplačni prevoz. Iz Orleka, Dane, Šmarje.. ali iz Novega naselja Sežana ne 
moreš brez avta. 
za Sežano predvsem lokalni avtobus za terminal in nazaj in za bolnico in nazaj do 
AP 
Gre za specifično, redko poseljeno okolje. Pri nas mobilnost skoraj ne more biti 
drugačna kot je. Tu se ukvarjamo s kvadraturo kroga. Glede racionalizacije 
mobilnosti bi morali več razmišljati v večjih urbanih središčih. 

prevozi na javne družabne prireditve, popust s prevozom in vstopnino, varnost 
za otroke 
Vlaki tudi med vikendi, čez celo leto, za družinske izlete. 
Npr. Na Gorenjsko! 
Prilagojeni urniki javnih prevozov v smeri možnosti opravljanja 8 urnega 
delovnika. 

Bike sharing, car sharing 
Zdi se mi, da je pomemben tudi prevoz iz urbanih središč s podeželjem. Turisti bi 
bili tega veseli. Podeželani-upokojenci smo v primerjavi z meščani prikrajšani, 
ker imamo okrnjene možnosti javnega prevoza. 

uporaba storitve mora biti enostavna 
Potujoča trgovina oz. Možnost naročanja prehrambnih artiklov preko spleta, ki 
jih nato pripeljejo tudi v odročne kraje. 

Sopotniku so zakon 
Priprava nekakšne aplikacije, kamor bi se vpisovali, tudi če se nekam odpeljemo 
z lastnim avtomobilom in imamo prostor še za kakšnega potnika na isti relaciji. 
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Več organiziranih prevozov za otroške dejavnosti v popoldanskem času... 

Vec javnih precozov 

Avtobusno postajališče za javne prevoze bi moralo biti urejeno, opredeliti, kdo 
bo vzdrževal: nadstrešek, zaščita pred dežjem, burjo. Vsebovati sedišče. 
Postajališča bi morala biti opremljena z informativnimi tablami: ime postajališča, 
redni vozni red in drugo (podatki v zvezi s prevozi na zahtevo: voznik, cena, 
smeri). 

Smo gospodinjstvo s štirimi avtomobili. Žal zaradi službenih in drugih obveznosti 
v Brkinih drugače ne gre. Nam pa nakup in vzdrževanje predstavlja velik strošek. 
Če bi imeli možnost uporabe sistema javnih prevozov, bi z veseljem zmanjšali 
vozni park. Žal na relaciji moje službe Kozina-Podgrad je dnevno na voljo ena 
avtobusna povezava. 

Nujno je potrebno zagotoviti reden in pogost javni prevoz na relacijah med 
večjimi kraji na notranjskem, primorskem in obalnem območju,orientiran 
predvsem na pravočasen in nemoten prihod šolarjev, dijakov in študentov do 
izobraževalnih ustanov, kot tudi zaposlenih do delovnih mest 

Da bi se prevozi opravljali oz naročili tudi v popoldanskem času 

Ugodno cenovni in zanesljiv prevoz na klic je lahko ustrezna oblika javnega 
prometa za to območje. 

Sanje.vsaka vas svoj kombi z šoferjem. 

Aplikacija kjer bi voznik nekaj dni prej navedel čas, datum in nameravan kraj 
potovanja. Objavil št prostih mest in njegov kontakt. Potnik bi moral plačati po 
svojih zmožnosti, vendar najmanj neko zajamčeno ceno €/km. 

Naj zaposlijo brezposelne, naučiti delati dobro( z službo,), od prostovoljnosti se 
ne da živeti 

V vsaki vasi bi moral biti ne kšofer za prevoze 
Omogočen javni prevoz, še posebej do manjših vasi, ki bi bil namenjen 
predvsem starejšim in pa tistim, ki ne vozijo. Možnost naročila prevozov tudi 
preko telefona, ne samo preko aplikacije, ker se moramo zavedati, da še vseeno 
je toliko starejših prebivalcev, ki nimajo mobilnih telefonov in niso vešči 
aplikacij. 

Večji smisel bi imelo, če se povezete s Sopotniki ali Prostofer mrežo in skupaj 
nadgradite v plačljiv del storitev. Več različnih načinov je samo zmeda na terenu. 

Podpiram in čestitam Sopotnikom, na Kozini je tudi Vitica pa Prostofer... 

Prevoz mlajsih invalidov, prevoz odraslih oseb brez vozniskega dovoljenja 

Definitivno car sharing kot je v praksi v Ljubljani. 

Redne linije lokalnih avtobusov/kombijev 

Uvedba car sharinga, kot je to v LJ 

V Kopru imajo zaposlenih 28 šoferjev za Kurjere pa se mogoče dnevno prepelje 
5 ljudi. Zelo visok strošek. V bistvu se vozijo samo šoferji. 
V tem primeru naj bi se malo zagledali po Italiji. Tam neprestano krožijo 
avtobusi od vasi do vasi proti Trstu in to zelo pogosto v dnevu. Lahko bi namesto 
tistih velikih avtobusov vozili kombiji. 
Vec linij avtobusnega prevoza za dijake. Saj so grozne težave s povezavami. 
Dijaki končujejo pouk tudi po15 uri, vendar nimajo avtobusne povezave za 
odhod domov zato smo starši primorani večkrat tedensko sami organizirat 
prevoz. 
Otroci, ki imajo zunanje dejavnosti, bi imeli prevoze, kar bi olajšalo staršem za 
prevoze. Poleg tega bi tudi domačini s Kozine bi imeli prevoze do šole. Saj 
domačini nimajo te možnosti kot vozači. 

Primanjkuje kolesarskih poti v obcini hrpelje kozina ki bi povezovale oddaljene 
vasi 
HJA... ORGANIZIRANE JAVNE MOBILNOSTI NI. (razen obvezne šolskega) Priti iz 
Barke v Sezano ? !!!!" 
brez LASTNEGA prevoza smo tu ,,na vasi,, obsojeni na ....? MOGOCE JE VREDNO 
DA ZA NAS LJUDI, RESIDENTE, prav tako dobro poskrbimo, kot npr. tza turiste, 
obiskovalce iz drugod, kjer so preštevilni projekti da jim ,,olajsamo,, oglede 
obiske dostope do česarkoli že, 
a v isti REGIJI nono Toni iz G.Vrem ne more do Občinskega sredisca priti z 
JAVNIM prevozom? hmmm.... res se premalo cenimo? ali pać? 
Dejte kej zrihtat, kar bo, bo več in bolje kot je sedaj. 
srečno! #$$# 
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Uvedba šolskega prevoza Hrpelje-Divača-Ilirska Bistrica (trenutno je 5 dijakov,ki 
ima vsakodnevno težavo z prevozom na tej relaciji,ker ni nobenih povezav 
javnih prevozov) 
Vsak tak korak bo terjal velik premik v glavah in svoj čas, da se ljudje navadijo. 
Za starejše se mi varianta kot je sopotnik zdi super, ampak jih je najbrž premalo. 
Že parkrat sem iskala prevoz za mamo, ki hodi na preglede v Izolo, pa so bili 
zasedeni, ko pa sem ga dobila, je bila mama zelo zadovoljna. V takih primerih, 
ko ne moremo prilagoditi služb za prevoz staršev, bi z veseljem plačali tudi dražji 
prevoz. Če pa pomislim, da bi se vozila v službo, bi morala biti cena prilagojena 
stroškom, ki nam jih v ta namen plača delodajalec,... 
Pogrešam dobro povezavo med Koprom in divačo in od divače do določenih 
vasi...veliko mladostnikov je odvisno od staršev ko pride do druženj,koncertov, 
obšolskih aktivnosti...prav tako na vaseh je veliko starejših ljudi,ki so posledično 
odvisni od svojih otrok ko pride do tega da je treba v trgovino, na banko, 
zdravniku... Veliko mladih družin se seli na kras zaradi boljših cen nepremičnin, 
vendar Kras ne sledi potrebam prebivalcev...žal 

Divača-Ribnica, naročilo vozniku za prevzem v Gornjih Ležečah, Bujah in Suhorju. 
Da lahko otroci samostojno grejo na športne aktivnosti v Famlje. Ob torkih in 
petkih so vse bistvene aktivnosti njim dosegljive, strelstvo s trenerjem v SD 
Vremščica, pink-ponk, nogomet, košarka, v Livu. 
Več terminov avtobusnega prevoza za dijake do obale in nazaj v smer Kozine ter 
okolice. Hvala 
treba je samo malo pogledati v tujino ( ker smo sami očitno nesposobni kaj 
pogruntati) in se zgledovati po deželah,ki jim mobilnost na podeželju ne dela 
težav .Predvsem pa nehati razmišljati samo o tem kako bi s kakšno stvarjo kaj 
zaslužili. Po skoposti in preračunljivosti se gorenjci lahko skrijejo pred kraševci. 
kras še zdaleč ni več pusta, gola ,revna pokrajina kjer so se ljudje morali res 
truditi,da so preživeli. zato je zdaj čas,da se v glavah kraševcev začne kaj 
premakniti in se preneha misliti samo na svojo rit in se začne pomagati 
sočloveku. 

Brezplačni mestni avtobus. Poglej KP, Ilirska Bistrica .... 

Več povezav Koper - Ilirska Bistrica 

Kolesa: podoben sistem kot je v Ljubljani. Kolesa bi bilo možno prevzeti in pustiti 
na več točkah kot do sedaj, recimo v vseh vaških jedrih oziroma na avtobusnih 
postajališčih. Sedaj so ta kolesa na voljo na premalo mestih. 

slaba prevozna povezava, še posebej za starejšo populacijo 

Kakšen manjši avtobus. 

Pomoč prevozov in plačilo študendov 

Za tiste, ki si ne zmorejo privoščiti te vrste prevoza, pomoč s strani občine! 

predlagam povezavo med vasmi, redne povezave do trgovine, knjižnice itd. 

lahko bi bilo več povezav koper -kozina(avtobus in vlak), in lahko bi 
subvencionirali prevoze 

Dobra organizacija temelji na zadovoljnemu kadru. 
Prevoz z manjšim vozilom znotraj mesta Sežana (npr. kavalir, kurjerca...) za 
starejše občane 

Dutovlje avtobus ne ustavi na sredini vasi zdravo,vstveni dom je na koncu vasi, 
Sežana novo naselje nimajo druge možnosti kot avto. V Sežani je večina trgovin 
v bližini železniške postaje marsikdo pa težko pride do banke, zdravstvenega 
doma, bolnice 

Sistema funktionira lepo v Kopru elektrobus 

Vec lokacij z e-kolesi in njihovo uporabo 
brezplačni javni avtobusni in železniški prevoz kot je npr v Avstiji ali mestni 
promet po novi Gorici 

Zgraditi nov dom starejših občanov Krasa in Brkinov - kjer se takšna mobilnost 
lažje organizira. Pa tudi klubov za mlade, ki se posebno v zimskem času nimajo 
kje družiti, in vsled tega potujejo ne organizirano z osebnimi prevozi, alkohol pa 
je pogosto prisoten ter vzrok za prometne nesreče 

največji problem vidim pri čakanju na druge sopotnike (nekateri so navajeni 
zamujanja) 
Manjše redne linije, ki bi bile npr vsako uro med manjšimi kraji, tudi če bi bilo 
potrebno prestopati 
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Poskrbite za starejše, ter za otroke ki hodijo iz vasi na popoldanske obveznosti 
Vec vozil in vec prostovoljcev.In ambulante bi se morale zmeniti med seboj da bi 
pacijeti opravili vse v istem dnevu ne da se morajo v enem tednu 2x vozit v isti 
kraj(bolnisnico) na pregled 

Prevoz naj bi bil organiziran kot nekoč, ob določeni uri odhod iz nekega kraja in 
določena ura prihoda nazaj domov. Se bomo že sami organizirali da vstopimo na 
kombij. Kdor je nepokreten ga odpelje reševalno vozilo, kdor želi prevoz izpred 
hiše pa naj pokliče taksi. Ostali naj bo javni prevoz za vse. Menim da sedaj ni 
pravi čas za izvajanje take ankete, saj prebivalce skrbi kako bomo preživeli v tej 
hudi krizi, še hujša pa prihaja. Bolje bi bilo če bi organizirali nekomu pripeljati na 
dom 2 kubika drv da bo v toplem domu 

Vzpostavitev ozkotirnih železnic 

Javni prevoz večkrat dnevno (ne samo za v šolo in službo) ne moremo niti do 
trgovine na Kozini.... in nizke cene - brezplačno za otroke, dijake, študente in 
upokojence, ostali minimalno 

Kot kaže je ta anketa namenjena sama sebi in nekdo v ta namen zapravlja čas in 
je za to celo plačan. Vsi že dolgo dobro vemo kaj je potrebno storiti- Pločnike 
skozi vasi , kolesarske poti ob cestah , brezplačen prevoz za starejše , izposoja 
koles v vsaki vasi .......Ob anketi pripišite vaša imena,da bomo vedeli kdo se s 
tem okorišča. Predvsem pa bi radi vedeli kaj boste na koncu te ankete storili. 
Zahtevamo rezultate te ankete !!!! Boste v tej smeri kaj storili ali se ukvarjate 
samo s pisanjem anket ? Zamislite se nad sabo in svojim " delom " !!!!!! 

Postajališča na več mestih 

Postajalisca po sezani 

Ta predolgo podpiram tudi če ne vem cene mogoče bo zaživelo 
Mogoče bi se kje obnesel nakup vozila v solastništvu celega naselja in bi se 
vpeljala predhodna prijava za uporabo ( za morda dan vnaprej ) na netu... 
Podobno kot že danes funcionira izposoja po mestih... 

sistem Uber 
Nujno je da se posodobi železniško omrežje v državi za potrebe potniškega 
prometa. Za vzor naj bo Švicarska infrastruktura. 

Nujno je potrebno razmišljati o prevozu starejših po meri starejših. Navadno je 
to brez uporabe kakršne koli aplikacije, k večjemu na brezstično kartico. 
ta projekt niti ni potreben, saj obstajajo taksiji in bi lahko bili bolj poceni, če bi 
občina (ali ne vem kdo?) pač refundiral razliko do polne cene taksija) 

Menim, da prevoz na zahtevo (kar na nek način že obstaja -taksi) ne bi rešil 
problematike našega območja. Po mojem mnenju bi bilo bolj smotrno okrepiti 
mrežo javnega prevoza (do vsake vasi, večkrat dnevno, po ustaljenem urniku). 
Kot zgled bi lahko vzeli sosednjo Italijo, kjer so večja mestna središča dostopna 
praktično iz vsakega kotička podeželja. S tem bi zmanjšali pritisk osebnih 
avtomobilov na vpadnice v večje kraje ob prometnih konjicah, zmanjšali pritisk 
na parkirišča, naredili nekaj dobrega za okolje, uporabniki pa bi zagotovo lahko 
tudi prišparali kakšen evro na ta račun (marsikdo tako avtomobila sploh ne bi 
več potreboval, dovolj bi bil npr. 1 avtomobil na gospodinjstvo, saj ne bi bilo 
potrebno za vsako pot vžgati avtomobila). Izgovor, da javni prevoz sameva ni 
dobro argumentiran, saj je problem predvsem v dostopnosti in razporeditvi 
prevozov., ki je usmerjen predvsem na prevažanje šolarjev in ne delovnega 
prebivalstva. 
Lahko bi bilo več avtobusnih prevozov ko so šolske počitnice med relacijo Tomaj 
š in Sežano ter obratno saj nekateri ljudje nimajo izpita. 

Morebitno usklajevanje šolskih in obšolskih dejavnosti in organiziran prevoz 
udeležencev teh dejavnosti in treningov. 
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3. PODATKI O ANKETIRANCU 
 

Vprašanje 16: V kateri občini živite? 
 
Vseh odgovorov: 537 
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Vprašanje 17: Vaš status. 
 
Vseh odgovorov: 537 
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Vprašanje 18: Vaša starost. 
 
Vseh odgovorov: 537 
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Vprašanje 19: Število osebnih vozil v vašem gospodinjstvu (t.j. skupaj stanujočih, ki skupaj porabljajo sredstva za osnovne življenjske 
potrebe (stanovanje, hrano, druge nujne življenjske potrebščine ipd.), oz. prebivalec, ki živi sam). 
 
Vseh odgovorov: 537 
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Vprašanje 20: Ali uporabljate pametni telefon? 
 
Vseh odgovorov: 537 
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Vprašanje 21: Ali ste že kdaj izvedli plačilo s kreditno / debetno kartico z uporabo pametnega telefona (poznate postopek vpisa 
podatkov o kartici, verifikacije transakcije preko aplikacije banke izdajateljice kartice – npr.: NLB Pay, Banka IN, Bank@net, Denarnik 
ipd.)? 
 
Vseh odgovorov: 537 
 

 

 


