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1. Uvod
Anketa o uporabi mestnega potniškega prometa v Ilirski Bistrici se je izvajala v okviru
Interregovega projekta CROSSMOBY v času Evropskega tedna mobilnosti (od 16. do 22.
septembra 2021). Namenjena je bila tako občanom Ilirske Bistrice (zlasti prebivalcem, ki živijo
v njenem glavnem mestu) kot tudi vsem, ki redno potujejo v Ilirsko Bistrico v službo ali po
vsakodnevnih opravkih.
Na anketo je odgovorilo 108 ljudi. Anketa je bila na voljo v fizični in spletni obliki. V fizični
obliki je bila anketa dostopna na dva načina, in sicer na Občini Ilirska Bistrica v času uradnih
ur in na prireditvi Aktivno po mestnem jedru, ki se je odvijala 16. septembra 2021. V elektronski
obliki je bila anketa dostopna na spletni strani: https://www.1ka.si/a/350999. Po pričakovanjih
je na spletno anketo izpolnilo več ljudi kot anketo v fizični obliki.

Število anketirancev glede na
način reševanja ankete
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Reševanje ankete v času
prireditve Aktivno po
starem mestnem jedru.
Foto: TIC Ilirska Bistrica.
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2. Anketiranci
Biološki spol

2.1.

Med anketiranci so tako pri izpolnjevanju ankete v fizični kot tudi v spletni obliki prevladovale
pripadnice ženskega biološkega spola, saj je na anketo odgovorilo kar 75 pripadnic
ženskega biološkega spola in le 32 pripadnikov moškega biološkega spola. Eden od
anketirancev pa se ni opredelil.

Razvrščenost anketirancev glede na biološki spol
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Ženski

Neopredeljenost

Starostna skupina

Po pričakovanjih so anketo v fizični obliki največ rešili ljudje, starejši od 65. let, spletno anketo
pa so zlasti reševali pripadniki starostne skupine od 26. do 65. leta starosti. Gledano v celoti
pa je med anketiranci prevladovala starostna skupina od 26. do 65. leta starosti.

Razvrščenost anketirancev glede na
starostno skupino
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Starejši od 65. leta

3. Redna uporaba mestnega avtobusa
Velika večina anketirancev tako ankete v fizični kot tudi v spletni obliki je na vprašanje »Ali
redno uporabljaš mestni avtobus?« odgovorila z »Ne.«

Mestni avtobus Ilirska
Bistrica.
Foto: Občina Ilirska
Bistrica.
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3.1.

Vzroki za neredno uporabo mestnega avtobusa

Če so anketiranci na zgornje vprašanje odgovorili nikalno, je bilo pred njimi nato vprašanje,
zakaj mestnega avtobusa ne uporabljajo redno. Možnih je bilo več odgovorov. Med anketiranci
je prevladoval odgovor drugo. Štirje anketiranci so kot vzrok za neredno uporabo mestnega
avtobusa navedli uporabo avtomobila, sedem jih je navedlo, da se raje sprehodijo do
vsakodnevnih opravkov ali službe, dva pa sta navedla uporabo kolesa. 25 anketirancev je
kot vzrok navedlo, da prebivajo izven Ilirske Bistrice, na tretjem mestu pa je slaba
seznanjenost z voznim redom in lokacijo postajališč.

Vzroki za neredno uporabo mestnega avtobusa
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Predolgo potovanje
Predolg časovni razpon med obratovalnimi krogi (30 min)
Slaba seznanjenost z voznim redom in lokacijo postajališč
Težji oziroma nedostopen vstop na mestni avtobus za gibalno
ovirane
Premalo postajališč
Ne prebivam v Ilirski Bistrici
Drugo
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3.2.

Vzroki za redno uporabo mestnega avtobusa

Če so anketiranci na je na vprašanje »Ali redno uporabljaš mestni avtobus?« odgovorili
pritrdilno, je bilo pred njimi nato vprašanje, zakaj mestni avtobus redno uporabljajo. Možnih je
bilo več odgovorov. Med njimi prevladujeta zlasti brezplačen prevoz ter bolj sproščujoča in
varnejša vožnja kot z avtomobilom. Anketiranci, ki so označili na anketi »drugo« pa vzroka
niso navedli.

Vzroki za redno uporabo mestnega avtobusa
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Varovanje okolja
Brezplačen prevoz
Ne iščem parkirnega mesta
Edina možnost prevoza
Večja samostojnost in neodvisnost od drugih
Bolj sproščena in varnejša vožnja kot z avtomobilom
Drugo

Vozni red mestnega
avtobusa pri Občini
Ilirska Bistrica.
Foto: Občina Ilirska
Bistrica.
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4. Način prevoza v šolo, na interesne dejavnosti, v službo
ali po vsakodnevnih opravkih
Med anketiranci vidno prevladuje uporaba avtomobila, za njo pa hoja. Ostala prevozna
sredstva so vidno v manjšini.

Najpogosteje uporabljeno prevozno sredstvo
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Z drugimi si delim uporabo avtomobila

Postajališče
mestnega avtobusa
in železniška postaja
v Ilirski Bistrici.
Foto: Občina Ilirska
Bistrica.
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5. Primernost zneska 1 euro za ceno ene vozovnice za eno
vožnjo z mestnim avtobusom
Večina anketirancev je odgovorila, da se ji zdi primeren znesek 1 EUR za ceno ene vozovnice
za eno vožnjo z mestnim avtobusom.

Primernost zneska 1 EUR za ceno ene
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Vstop na mestni
avtobus.
Foto: Občina Ilirska
Bistrica.
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6. Dodajanje postajališč mestnega avtobusa
Anketiranci so podali naslednje predloge o dodajanju postajališč mestnega avtobusa:
- »Pri lekarni v Trnovem, pri Spinu«;
- »Dolnji Zemon – zemonska vaga«;
- »Po vaseh«;
- »Mogoče kako bližnjo vas: Rečica, Dobropolje, Zarečje, Zarečica, Koseze, Zemon,
Jasen, Topolec. Vsake toliko časa en večji krog, ostalo po mestu!«;
- »Tomšičeva ulica«;
- »Po Rozmanovi ulici do Jasena«;
- »Jasen«;
- »Mestni avtobus bi lahko vozil do okoliških vasi«;
- »Pri Lidlu«;
- »Pri EuroSpinu«.

7. Ukinjanje postajališč
Na to vprašanje je le en pripadnik moškega biološkega spola zapisal, da bi ukinil postajališče
pri občini, ena od pripadnic ženskega biološkega spola pa je zapisala, da bi ukinila postajališče
na ulici 7. maja.

Postajališči pri
Občini Ilirska Bistrica
in pri Domu na
Vidmu.
Foto: Občina Ilirska
Bistrica.
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8. Pogostost uporabe mestnega avtobusa
Večina anketirancev mestnega avtobusa ne uporablja.

Pogostost uporabe mestnega avtobusa
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Mestni avtobus Ilirska Bistrica.
Foto: Občina Ilirska Bistrica.
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9. Destinacija potovanja z mestnim avtobusom
Na vprašanje, kam se najpogosteje odpeljejo z mestnim avtobusom (možnih je bilo več
odgovorov), je večina anketirancev odgovorila, da se z njim odpelje po nakupih. Ostale
destinacije so vidno v manjšini. Ena od pripadnic ženskega biološkega spola pa je pri
odgovarjanju na fizični anketi dodala, da mestni avtobus pogosto uporablja za prevoz do doma
starejših občanov v Ilirski Bistrici.

Destinacija potovanja z mestnim avtobusom
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Na upravno enoto

Na sejem

V knjižnico
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10. Mnenje o uporabi mestnega avtobusa
Večini anketirancev se zdi uporaba oziroma obstoj mestnega avtobusa dobrodošla zadeva,
ki bi jo bilo dobro ohranjati in še naprej razvijati. Kar nekaj udeležencev je obkrožilo, da je
uporaba mestnega avtobusa prijazna do okolja in je dostopna oblika prevoza za vse.
Negativnih odgovorov je bilo bore malo.

Mnenje o uporabi mestnega avtobusa
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Starinska
Dostopna oblika prevoza za vse
Dobrodošla zadeva, ki bi jo bilo dobro ohranjati in še naprej razvijati
Cenejša kot uporaba avtomobila
Varnejša in bolj sproščujoča kot uporaba avtomobila
Modna muha sedanjega časa
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11. Predlogi in kritike o delovanju mestnega avtobusa
Anketiranci so pod predloge in kritike zapisale naslednje:
-

»Možnost prestopa na vozovnico«;
»Manjši časovni intervali voženj in ugodnejša cena prevoza (manj kot 1 eur)«;

-

»Ne vem, čas bo pokazal«;

-

»Električni avtobus«;
»Zelo pohvalno, da obstaja«;
»Potreben bo bil prevoz za invalide iz doma starejših – nedostopnost«;

-

»Zelo ste uspešni pri olajšanju prevoza občanom, predvsem starejšim«;

-

»Bolj vidna postajališča in vozni redi za starejše, nižje postavljene table«;

-

»Avtobus bi moral voziti do okoliških vasi«;
»Odlična storitev Občine Ilirska Bistrica«;
»Naj vozi naprej«;
»Medmestni avtobus, prepogosta vožnja (1 x na uro)«;
»Naj ostane tako kot je in nas se nadaljuje«;
»En euro se mi zdi sprejemljiva cena v primeru, da so v določen času možni prestopi,
večja promocija in bolje vidni vozni redi«;
»Samo ne ga ukiniti, mnogi zanj še ne vedo, malo še reklamirat na družbenih

-

omrežjih in lokalnem časopisu;«
-

»Večja promocija mestnega avtobusa, saj marsikdo ne ve, da obstaja«,
»Ne sve ok, pohvale samo«;
»Lahko bi mestni avtobus vozil v okoliške vasi – otroci, ki hodijo v šolo v Sežano,

-

jih moramo voziti na avtobusno postajo z avti;«
»Predvsem povezati vse vasi z mestom dnevno, oddaljeni prebivalci nimamo
možnosti uporabe pa bi avtobus uporabljali, predvsem popoldne, ko pridemo iz
služb;«

-

»Boljša obveščenost …«;
»Razširitev«;
»Vse 5«;
»Ga ukiniti«;
»Hvala vsem šoferjem za njihovo vljudnost, razumevanje in prijaznost«.
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12. Zaključek
Kljub temu, da velika večina anketirancev ne uporablja mestnega avtobusa, skoraj vsi
podpirajo obstoj javnega potniškega prometa. Iz odgovorov je opazno, da bi si anketiranci
želeli, da bi bil mestni avtobus bolje promoviran ter da bi bil dostop do informacij njegove
uporabe boljši (bolje viden vozni red in boljša informiranost o postajališčih). Iz odgovorov je
tudi razvidno, da si želijo takega avtobusa, ki ne bo vozil le po mestu Ilirska Bistrica, temveč
tudi v okoliške vasi. Pri čemer pa se pojavi vprašanje, ali so anketiranci dovolj seznanjeni z
linijami in voznim redom TIC BUS-a.

Vozni red mestnega
avtobusa.
Foto: TIC Ilirska Bistrica.

TIC BUS.
Foto: TIC Ilirska Bistrica.
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Spremljajte nas!
Več o projektu CROSSMOBY si lahko preberete na:
-

Spletni strani Občine Ilirska Bistrica: https://www.ilirskabistrica.si/obcina/projekti/2019020110173696/CROSSMOBY/.
Spletni stani projekta: https://www.ita-slo.eu/sl/crossmoby.

V okviru projekta CROSSMOBY je Občina Ilirska Bistrica skupaj s TIC-om Ilirska Bistrica
omogočila izposojo električnih koles, s katerimi se lažje premaguje večje razdalje kot s
klasičnim kolesom. TIC (Gregorčičeva cesta 2, Ilirska Bistrica) sprejema rezervacije na
elektronski naslov: bike@tic-ilbistrica.si ali na telefonsko številko 040 78 71 78.

Več o trajnostni mobilnosti v Ilirski Bistrici pa si lahko preberete na občinski spletni
strani: https://www.ilirska-bistrica.si/obcinska-uprava/trajnostna-mobilnost/.
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