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Vzpostavitev avtobusnih linij med Mariborom in bližnjimi 
letališči 
  

V diplomskem delu smo s pomočjo izvedene anonimne ankete pridobili mnenje 

javnosti o vzpostavitvi avtobusne povezave med Mariborom in štirimi bližnjimi letališči, 

to so Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, Letališče Edvarda Rusjana Maribor, Letališče 

Gradec in Letališče Franja Tuđmana Zagreb. Direktna avtobusna linija med Mariborom 

in bližnjimi letališči namreč še ni bila vzpostavljena. S pomočjo anketnega vprašalnika 

in analize smo torej ugotavljali, ali bi bilo takšne povezave smiselno vzpostaviti. Prav 

tako nas je zanimalo, katere vrste prevoza anketiranci trenutno uporabljajo, koliko bi 

bili pripravljeni odšteti za avtobusno karto do določenega letališča in kako pogosto naj 

bi avtobus do njih vozil. Ugotovili smo, da bi bila avtobusna povezava do izbranih 

letališč smiselna in da bi se večina odločila za potovanje z avtobusnim prevozom, kar 

pa je odvisno tudi od voznega reda, cene vozovnice, udobja … Odziv anketirancev na 

idejo o vzpostavitvi omenjene avtobusne povezave je bil pozitiven, zato bi predlagali 

vzpostavitev avtobusnega prevoza do letališč, kjer je  smiselno, tj. do tistih, s katerih 

ljudje pogosteje letijo. 

 

Ključne besede: avtobusni prevoz, letališče, avtomobil, vlak, taksi službe, zasebni 

prevozniki



 

 
 

Establishment of bus lines between Maribor and nearby 

airports 

 

In the diploma thesis, we undertook a research in other words we obtained an opinion 

poll through establishing an anonymous public opinion on establishing a bus 

connection between Maribor and four nearby airports. We chose Jože Pučnik Airport 

Ljubljana, Edvard Rusjan Airport Maribor, Graz Airport and Franjo Tudžman Airport 

Zagreb. The main problem of our diploma thesis is that the direct bus line between 

Maribor and a nearby airports has not yet been implemented, which means that with 

help of questionnaire and analysis we would like to find out if a certain bus 

connections will make sanse. We were also interested in what forms of transportation 

our respondents were currently using, how much they would be willing to pay for a 

bus ticket to particular airport as well as how frequent the bus shoul be driving. We 

can confirm that the bus connection to certain airports would make sense and most 

people would choose bus. Of course, it depends on the timetable, the price of the 

ticket, the comfort... With regard to the establishment of the mentioned bus 

connection, the response of the respondents was quite positive. 

 

Keywords: bus, airport, car, train, taxi, private carrier
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Uvod 

 

Dandanes je potovanje z letalom dostopnejše kot v preteklosti. Nekdaj je potovala le 

premožnejša populacija, danes pa je potovanje z letalom dostopno skoraj vsakomur. 

Letalski prevoz je priljubljen predvsem zaradi tega, ker z letalom lahko daljše razdalje 

prepotujemo veliko hitreje kot s katerim koli drugim prevoznim sredstvom. Ljudje 

potujejo iz različnih razlogov, kot so počitniška potovanja, službena potovanja, obisk 

oddaljenih sorodnikov in še bi lahko naštevali. Kadar načrtujemo potovanje z letalom, 

moramo pomisliti tudi na to, kako bomo do določenega letališča prišli.  

 

Promet je postal največji vir škodljivih emisij in tako prevladujoč dejavnik 

onesnaževanja okolja. Prometni sektor je odgovoren tudi za druge negativne učinke, 

kot so naraščanje hrupa, izguba biotske pestrosti, onesnaževanje voda, prsti … Ljudje 

močno občutimo tudi posledice vpliva prometa na socialne in gospodarske dejavnike. 

Zaradi tega se pojavljajo zahteve po trajnostnem razvoju prometa, ki bi omogočal 

nemoten nadaljnji razvoj in bil hkrati prijazen do okolja. Ob tem trendu razvoja pa se 

povečuje tudi poraba končne energije v prometu, saj v zadnjem desetletju promet 

prevzema prvo mesto po porabi energije. S povečevanjem motorizacije nenehno 

naraščajo tudi emisije toplogrednih plinov in ostalih onesnaževal iz prometa. Človek 

proizvaja čedalje več toplogrednih plinov zlasti zaradi energetske rabe goriv. Zaradi 

tega zunanji stroški, kjer glavno vlogo igra cestni promet, predstavljajo veliko breme za 

državo. Osnovni povzročitelji zunanjih stroškov so nesreče, emisije, zastoji in hrup. 

Zaradi naraščanja prometa narašča tudi število vseh prometnih nesreč, kar je posledica 

vse večjega vpliva osebne avtomobilske mobilnosti in opuščanja bolj varnega javnega 

potniškega prometa (Hebar, 2010).  

 

V večjih mestih naletimo na problem prometne zasičenosti, kar bi s spodbujanjem 

javnega avtobusnega potniškega prometa lahko vsaj malenkost zmanjšali oz. omilili, 

čeprav se ob tem zastavlja tudi vprašanje, ali je avtobusni prevoz res ekološka rešitev. 

Izbrali smo vzpostavitev avtobusnih prevozov do štirih letališč, ki smo jih obravnavali, 

to so Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, Letališče Edvarda Rusjana Maribor, Letališče 
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Gradec in Letališče Franja Tuđmana Zagreb. Do njih imamo na voljo le taksi službe, 

zasebne prevoznike, prevoz z osebnimi avtomobil in kombiniran prevoz, tj. kombinacija 

prevoza z vlakom in avtobusom ali prestop iz enega avtobusa na drugega, medtem ko 

tovrstne direktne avtobusne povezave še niso na voljo. 
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1 Pregled literature 

 

Avto je najpogostejše sredstvo prevoza do skoraj vseh evropskih letališčih, s tem da je 

možnih več različnih kombinacij. Do letališča se lahko pripeljete z lastnim avtomobilom 

in ga tam parkirate, kar je zelo pomembno za delovanje letališč, saj parkirnine 

predstavljajo velik delež neletalskih prihodkov upravljavcev letališč. Druga možnost je, 

da potnike pripeljejo prijatelji ali sorodniki, da bi parkirnino prihranili. Ne nazadnje je 

treba omeniti tudi prevoz z najemom avtomobila in taksijem. Tudi ti načini so za 

upravljavce letališč vir prihodka, saj podjetjem za najemna vozila zaračunavajo 

pristojbine za uporabo pisarn in parkirnih prostorov, pa tudi − vsaj na nekaterih 

letališčih − pristojbine za taksiste (Reichmuth, 2010). 

 

Veliko ljudi na dopust še vedno potuje z našega največjega letališča, tj. Letališče Jožeta 

Pučnika Ljubljana, pri katerem pravijo, da je njihova cestna povezava dobra. Po 

besedah Jureta Murka, strokovnega sodelavca za komuniciranje, veliko potnikov poleg 

osebnega prevoza, taksi služb in specializiranih prevoznikov uporablja tudi rent-a-car 

ali storitev souporabe električnih vozil Avant2go, kar zadeva javni prevoz pa ima 

ljubljansko letališče dobre avtobusne povezave z bližnjima mestoma, z Ljubljano in 

Kranjem, manjši avtobusi in kombiji ga povezujejo tudi z Bledom, Bohinjem in Kranjsko 

Goro, letališče pa ima tudi neposredno avtobusno povezavo s Celovcem. Tako je jasno, 

da manjka le železnica; od nam bližnjih letališč jo bo dobilo denimo tržaško. »Vsaka 

pridobitev na področju prometne infrastrukture pomeni priložnost za razvoj tako 

letališča kot tudi prometnih tokov in gospodarstva na splošno – nova obvozna cesta 

mimo ljubljanskega letališča, odprta januarja, je vsekakor korak v to smer. Glede 

železniške povezave menimo, da bi ta bistveno izboljšala povezave, zato obžalujemo, 

da je izpadla iz pred kratkim sprejetega državnega prostorskega načrta. Upamo pa, da 

se bo v prihodnosti to spremenilo,« je dejal Murko (Terzič, 2018). 

 

Najcenejši je prevoz z vlakom in avtobusom, toda pri tovrstnem javnem prevozu je 

največji problem časovna prilagodljivost, saj lahko v Benetke, Milano ali München 

prispete tudi več kot pet ur pred poletom, saj poznejšega odhoda z avtobusom ali 
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vlakom ni. Dodatna ovira je, da je z avtobusnega ali železniškega terminala treba nato 

poiskati prevoz do letališča, saj vse linije ne peljejo mimo njega. Kljub temu imata 

avtobusni in železniški prevoz pomembno prednost, zlasti v smislu udobja. Marsikaj je 

odvisno tudi od števila potnikov (Vrabec, 2019). V primeru, da potujemo z osebnim 

avtomobilom in da potuje več oseb, lahko prihranimo tako pri gorivu kot tudi pri 

parkirnini, saj se ti stroški porazdelijo med več ljudi. 

 

Poglejmo si tudi statistične podatke izbranih letališč. Z Letališča Jožeta Pučnika 

Ljubljana je v letu 2018 potovalo 1,81 milijona potnikov, kar je za 8 % več kot v letu 

2017. 92 % vseh potnikov je potovalo z rednimi leti (Čampa, 2019). Letališče Edvarda 

Rusjana Maribor v zadnjih letih sameva. Letališče nima niti ene redne letalske linije, v 

zadnjih desetih letih pa je z njega letelo le 117.555 potnikov (»Letališče v Mariboru ne 

zanima nikogar: Kar 100-krat manj potnikov od načrtov« *Ptujinfo+, b. d.). Na spletni 

strani Letališča Franja Tuđmana Zagreb so objavljeni statistični podatki prepeljanih 

potnikov, v letu 2018 jih je bilo 3.336.310 (»Statistika za 2018. godinu« *Zagreb 

Airport+, b.d.). Glede na statistične podatke letnega poročila ("Jahresbericht 2018", 

2018, str. 11) letališča Gradec je bilo leta 2018 preko njega prepeljanih 1.030.929 

potnikov. 

 

1.1 Izbira prevoza do letališča 

 

V zadnjih desetletjih smo priča povečanju letalskega transporta, kar pomeni tudi večjo 

pomembnost dostopa do določenega letališča. Na voljo imamo različne načine 

prevozov z različnimi sredstvi, kot so osebni avtomobil, taksi službe, avtobusi, vlaki ali 

zasebni prevozniki. Našli smo raziskavo, ki je bila izvedena na južnokorejskem letališču 

Kimpo o tem, kaj vpliva na izbiro prevoza do letališča. Uporabili so podatke, zbrane v 

anketi, ki jo je upravljal Prometni inštitut Koreja (KOTI) na potniškem terminalu 

Mednarodnega letališča Kimpo v Južni Koreji. Podatki, uporabljeni za to raziskavo, so 

bili zbrani v letu 2003, anketa se je opravljala šest dni, ugotovitve pa so zasnovane na 

podlagi odgovorov 540 anketirancev. Sestavili so štiri različne modele, s katerimi so 

podprli naslednje ugotovitve. Prva ugotovitev, ki so jo podali, je, da ljudje, ki potujejo 

na letališče, kažejo veliko občutljivost, kar se tiče potovalnega časa. Ta rezultat odraža 
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dejstvo, da je bila prva prednostna naloga, da ti popotniki pravočasno prispejo na 

letališče in nato nadaljujejo s predvidenimi nalogami, kot so ujeti let ipd., kar pomeni, 

da je čas potovanja kritičen dejavnik zaskrbljenosti. Naslednje, kar so ugotovili, je, da 

so avtomobili najbolj izbran način prevoza za moške med 30. in 40. Letom starosti. 

Poleg tega so avtomobili prednostni tudi za ljudi, ki potujejo s spremljevalci. 

Nadaljujmo s tretjo ugotovitvijo, ki je, da ljudje, ki potujejo do letališča na dolge 

razdalje, pripisujejo večji pomen potovalnemu času kot potniki, ki potujejo na krajši 

razdalji. Ta rezultat odraža dejstvo, da imajo ljudje, ki potujejo znotraj območja 

letališča verjetno več možnosti prevoza do njega in s tem večjo verjetnost, da do 

letališča pridejo pravočasno. V nasprotju pa ljudje, ki potujejo na velike razdalje in 

prihajajo iz regij izven območja letališča, domnevajo, da je možnost zamude večja 

zaradi prestopanja, kombiniranja prevoza ali čakanja prevozov, ki so potrebni, da 

prispejo na letališče. Naslednja ugotovitev je bila, da so ljudje, ki do letališča potujejo 

na daljše razdalje, pripravljeni za tovrsten prevoza porabiti več denarja, če z tako 

zmanjšajo čas potovanja. Prav tako so z raziskavo ugotovili, da ljudje na splošno raje 

uporabljajo prevoz z avtomobili in taksiji kot druge načine ne glede na namen 

potovanja, vendar ljudje, stari med 30 in 40 leti, ki potujejo na letališče zaradi 

službenih potovanj, verjetno ne bodo izbrali avtomobilov za prevoz. Eden od možnih 

razlogov za ta rezultat je, da so v tem primeru parkirnine predrage (Roh, 2013). Če 

povzamemo ugotovitve raziskave, je čas potovanja je eden izmed glavnih faktorjev, ko 

je govora o prevozu do letališča, prav tako pa je pomembno vedeti tudi, da so ljudje, ki 

potujejo do letališča na daljše razdalje, pripravljeni porabiti več denarja, če s tem 

privarčujejo čas potovanja.  

 

Naslednja raziskava, ki smo jo preučili, je raziskava, izvedena v Tajvanu o tem, kaj 

vpliva na starejšo populacijo, ko izbiro prevoz do letališča . Anketa z vprašalnikom je 

bila izvedena na mednarodnem letališču Tajpej v Tajvanu. Za boljšo analizo oz. 

primerjavo so anketirali dve skupini populacije, in sicer starejše od 65 let ter mlajše od 

65 let. Podatke so zbirali na letališču, januarja 2011. Skupni vzorec je bil 675 ljudi, od 

tega 150 starejših in 525 mlajših potnikov. Rezultati ankete so pokazali razlike v izbiri 

načina prevoza do letališča med starejšimi in mlajšimi letalskimi potniki. Starejši potniki 

so raje prosili družinske člane, naj jih odpeljejo na letališče (34 %), njihov naslednja 
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najpogostejša izbira pa je bila prevoz s taksijem (24,4 %), medtem ko so mlajših od 65 

let za najpogostejšo obliko prevoza izbrali taksi (27,5 %). Upoštevati moramo, da je 34 

% starejših potnikov v primerjavi z 18 % mlajših potnikov za prevoz do letališča prosilo 

družinske člane, kar je pokazalo, da obstaja veliko odstopanje med obema starostnima 

skupinama. To je v skladu z ugotovitvami raziskav Wolfa (2002), da starejši potniki 

zaradi težav pri vstopu in izstopu iz vozila ali zaradi nošenja prtljage raje niso izbrali 

prevoza z avtobusom ali vlakom. Ugotovitve raziskave so naslednje. Na splošno je 

varnost najpomembnejša tako za starejše kot tudi za ostarele potnike, ko je govora o 

prevozu do letališča. Naslednja najpomembnejša dejavnika sta, da je prevoz 

uporabniku prijazen in priročen za shranjevanje prtljage za starejše potnike, medtem 

ko je za mlajše potnike najpomembnejša točnost. Po drugi strani sta udobnost 

čakalnega prostora in prostornost čakalnega prostora najslabše ocenjena s strani obeh 

starostnih skupin, kar se tiče primernosti. Rezultati kažejo, da trenutne zmogljivosti 

glede čakalnega območja ne izpolnjujejo vseh zahtev potnikov in da starejši niso 

zadovoljni s cenami vozovnic za javni prevoz. Poleg tega manj prtljage kot imajo 

potniki, večja je verjetnost, da bodo izbrati javni prevoz. Po podatkih, ki so jih pridobili, 

je 16,7 % starostnikov potovalo brez prtljage. 68 % teh se je odločilo za odhod na 

letališče z javnim prevozom. Ti rezultati kažejo, da bi starejši brez avtomobila v svojem 

gospodinjstva in z manj prtljage kot način prevoza do letališča raje izbrali javni prevoz 

(Chang, 2013).  

 

Podobna raziskava je bila izvedena tudi na Mednarodnem letališču Atatürk (IST) v 

Istanbulu v Turčiji. Rezultati so pokazali, da so pomembni dejavniki in spremenljivke 

vključevali razdaljo potovanja do IST-ja, stroške potovanja do IST-ja, zaposlitveni status, 

velikost potovalne skupine, lokacijo izvora potovanja glede na vpliv javnega prevoza in 

časovno razliko med letom ter časom odhoda do IST-ja. Ugotovljeno je bilo, da bi bil 

javni prevoz verjetno izbran pred drugimi modalitetami za prevoz do IST-ja, če bi bilo 

potovanje do IST-ja znotraj območij javnega prevoza. Naslednja ugotovitev je bila, da 

potniki, ki so zaposleni, najverjetneje ne bi izbrali javnega prevoza. Prav tako je velikost 

potovalne skupine negativno vplivala na izbiro načina javnega prevoza, sploh če potniki 

do letališča potujejo z otroci. Zanimivo je, da v nasprotju z nekaterimi drugimi 

študijami starost, število enot prtljage, namen potovanja (poslovno ali počitniško) in 
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raven dohodka niso vplivali na izbiro načina prevoza v tej študiji. V Istanbulu je na voljo 

45 naprav za parkiranje, ki so vključene v plačilni sistem IstanbulKart. Če potniki 

parkirajo svoj avto pri enem od teh objektov in se z javnim prevozom odpeljejo do IST-

ja, se lahko znaten delež njihove parkirnine povrne na njihovo IstanbulKarto. Gre za 

dober primer spodbujanja uporabe javnega prometa (Gokasar & Gunay, 2017). 

 

Raziskava o tem, da so potniki pripravljeni plačati več, da bi skrajšali čas potovanja, je 

bila izvedena na Mednarodnem letališču Atene. Ugotovili so, da so potniki, ki potujejo 

na poslovna potovanja, pripravljeni plačati več za prevoz do letališča kot potniki, ki 

potujejo dopustniško. Ta rezultat je v skladu s podobnimi študijami, ki ocenjujejo večjo 

pomembnost prihranka časa potovanja za poslovne potnike. To je razloženo z 

dejstvom, da poslovni potniki običajno prihajajo na letališče pozneje, zato si 

prizadevajo priti čim hitreje. Poleg tega so v primerjavi z uporabniki javnega prevoza 

plačati pripravljeni bolj tisti potniki, ki uporabljajo prevoz z avtomobilom ali taksijem. 

Ugotovljeno je bilo tudi, da je glavni dejavnik, ki določa pripravljenost potnikov glede 

plačila, čas potovanja do letališča, pri izbiri prevoza pa je pomembno predvsem udobje, 

zlasti za tiste potnike, ki potujejo s prtljago (Nikoleris & Tsamboulas, 2008). 

 

Torej če povzamemo zgornje raziskave, lahko ugotovimo, da so najpomembnejši 

dejavniki pri izbiri prevoza na letališče potovalni čas, varnost, prostor za odlaganje 

prtljage in količina prtljage ter dejstvi, ali je prevoz uporabniku prijazen in ali 

uporabniki potujejo sami ali z otroki. 

 

1.2 Ponudniki prevoza na letališče 

 

V nadaljevanju si bomo pogledali taksi službe, zasebne prevoznike, prevoz z osebnim 

avtomobilom in železniški prevoz.  

 

1.2.1 Taksi službe 

 

Prevoz s taksijem je ena izmed možnosti, ko je govora o prevozu do določenega 

letališča. Za prevoz s taksijem se odločajo vsi. Ponudb taksi služb je veliko in lahko 
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izbiramo med mnogimi ponudniki. Veliko jih ima tudi svoje spletne strani, na katerih 

lahko preverimo ceno štartnine in ceno na kilometer vožnje ter nato izberemo 

ustrezno taksi službo. V kolikor ta podatek ni na voljo na spletu, lahko s telefonskim 

klicem poizvemo ceno tovrstnega prevoza. Cena prevoza je sestavljena iz treh postavk, 

iz štartnine (plača se jo vedno), cene za kilometer (znesek je odvisen od prevoženih 

kilometrov) in cene za čakalno uro (obračunava se tudi, ko stojite v koloni ali pred 

semaforjem) (»Taksi ni poceni, je pa (večinoma) dovolj zanesljiv« *Mednarodni institut 

za potrošniške raziskave+, b. d.).  

 

Ko izbiramo prevoz do letališča, smo pozorni na zanesljivost, čas in ceno prevoza. 

Prevoz s taksijem spada med dražje oblike prevoza, vendar je večinoma precej 

zanesljiv. Veliko taksi služb ima na voljo rezervacijo preko njihove spletne strani, v 

kolikor pa to ni na voljo, lahko taksi naročimo preko telefona tudi en dan prej in se 

dogovorimo za uro, kajti težje je dobiti taksi pol ure pred odhodom, saj je lahko 

čakalna doba daljša, če imajo vsi taksiji že svoje vožnje. Kot pri vozovnicah za vlak se 

tudi cene voženj s taksijem razlikujejo. Cene se običajno izračunajo glede na dolžino 

potovanja in potovalni čas z uporabo taksimetra ter glede na cene, ki jih določi mestna 

ali okrožna licenčna služba (npr. Provizija za takso ali javna služba), lahko pa so to 

conske cene, splošne cene (vnaprej določene cene voženj med določenimi točkami, 

npr. letališče in center mesta) ali dogovorjene cene. Običajno je cena vožnje za 

uporabo celotnega vozila, čeprav nekatere taksi službe dovoljujejo dodatne cene na 

potnika ali kos prtljage (Mandle, Mansel & Coogan, 2000). 

 

1.2.2 Zasebni ponudniki prevozov 

 

V Sloveniji je najbolj razširjen ponudnik GoOpti, saj je pod svoje okrilje (pre)vzel še več 

drugih prevoznikov. Poleg brniškega letališča največ potnikov prepeljejo do Trbiža, 

nato sledijo letališča Marco Polo (Benetke), Malpensa (Milano), Trst, Bergamo in 

Zagreb. Po podatkih spletne strani Izlet na dlani si slovenski potniki rezervirajo letalske 

vozovnice v povprečju 74 dni pred potovanjem, nato pa si po podatkih GoOptija 

uredijo ustrezen prevoz do letališča šele 24 dni pred odhodom. Prav zato se 

uporabniške izkušnje razlikujejo. Nekateri so veseli zaradi cenovno ugodnega prevoza, 
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spet drugi pravijo, da so zanj odšteli celo več kot za nizkocenovno letalsko vozovnico 

do ene od evropskih prestolnic. GoOpti sicer ponuja tudi zasebne prevoze, a je cena 

višja, lahko kar za nekaj 100 evrov. Razlika je odvisna tudi od naše časovne 

prilagodljivosti. V kolikor smo pripravljeni na letališče prispeti tudi po več ure prej, 

bomo za prevoz odšteli precej manj, kakor če izberemo točno uro prihoda ali odhoda 

(Vrabec, 2019). 

 

»Cene prevozov GoOpti so najugodnejše od 60 do 200 dni pred datumom odhoda. 

Zato potnikom vedno svetujemo, da si rezervirajo prevoz na letališče takoj, ko kupijo 

letalsko vozovnico. Tako si zagotovijo najnižjo ceno in brezskrben začetek potovanja,« 

so sporočili iz podjetja GoOpti. Vrabec (2019) pa pravi: »Cene se oblikujejo v skladu z 

verjetnostjo, da bodo prostorske zmogljivosti vozila zapolnjene. Večja ko je verjetnost, 

da bodo sedeži zasedeni, nižja je cena prevoza. Na večjo verjetnost pa vplivajo zgoden 

nakup, večja časovna prilagodljivost potnikov glede odhoda, večje število potnikov v 

vozilu in tudi večja pripravljenost franšiznega prevoznega podjetja na tveganje, 

marketinške akcije in počitniško sezono.«  

 

Poznamo tudi ponudnika EasyDrive, ki vozi na letališče ali v pristanišče kakor tudi v 

večja mesta ali na poseben dogodek. EasyDrive ponuja več vrst prevozov. Prvi je 

skupinski prevoz, ki je najugodnejši tip prevoza. Pri teh prevozih združujejo naročila 

različnih naročnikov z enakimi relacijami in podobnimi urami. Zaradi tega pa lahko 

pride do čakanja in postankov na posameznih lokacijah. Ura odhoda ali prihoda se 

prilagaja potrebam naročnikov, ki so rezervirali prevoz. Vedno se trudijo prevoze 

združevati tako, da prihaja do čim manjših odstopanj od želenih časov in s tem čim 

krajših čakalnih dob. Pri skupinskem prevozu so lokacije vstopanja in izstopanja točno 

določene. Naslednja možnost je zasebni prevoz, ki je namenjen posameznikom in 

skupinam, ki si želijo prevoz ob točno določeni uri na točno določeno mesto. V tem 

primeru se ura prihoda ali odhoda ne prilagaja, ampak je po želji naročnika. Prav tako 

je vstopanje in izstopanje na lokaciji, ki jo želi naročnik. Pri skupinskem prevozu so na 

voljo samo destinacije, ki so objavljene na njihovi spletni strani. V kolikor bi nas zanimal 

skupinski prevoz v kakšen drug kraj, lahko oddamo povpraševanje preko e-pošte. Pri 
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zasebnem prevozu omejitev glede destinacij ni, vendar je tudi cena precej višja (»Kako 

deluje« *Easy Drive, DEPTA, Dejan Prasl s.p.+, b. d.). 

 

1.2.3 Prevoz z osebnim avtomobilom 

 

Ena izmed možnosti je tudi prevoz z osebnim avtomobilom, ki zaradi želje po večji 

mobilnosti in prilagodljivosti prevladuje. Vendar so se zaradi velike odvisnosti od 

osebnega avtomobila kot prevoznega sredstva na številnih urbanih območjih in glavnih 

prometnih žilah po vsej Evropski uniji (EU) povečali zastoji in stopnja onesnaženosti 

(»Statistika potniškega prometa« *Eurostat+, b. d.). Če se odločimo za daljše potovanje, 

moramo računati tudi na parkirnino na določenem letališču; ta znesek je lahko precej 

visok v primeru daljših počitnic. V primeru, da nas z avtomobilom odpelje prijatelj ali 

sorodnik, moramo računati na stroške goriva v obe smeri, v primeru potovanja do 

letališča v Zagrebu tudi na cestnino ali pa na vinjeto do letališča v Gradcu.  

 

Pristojbine za parkiranje na letališčih v Evropi se močno razlikujejo. V povprečju se 

gibljejo med 3,15 in 4,71 evra za eno uro, 16,91 evra in 40,50 evra na dan in od 70,88 

evra do 190,56 evra za en teden. Višine parkirnin vsakega letališča se razlikujejo, 

odvisne so od oddaljenosti parkirišča od terminala in tudi od tega, ali smo parkirni 

prostor predhodno rezervirali preko interneta. S to cenovno strategijo upravljavci 

letališč sledijo nizkocenovnim prevoznikom, ki prodajajo tudi vnaprej rezervirane 

vozovnice po nižji ceni. Poleg tega so nekateri operaterji začeli s pobudami za 

povečanje privlačnosti letališč za nakupovalce in ponujajo brezplačno parkiranje, če 

presežejo določeno vrednost nakupov. Letališče v Münchnu npr. ponuja dve uri 

brezplačnega parkiranja, če kupimo izdelke, vredne več kot 10 evrov ali peturno 

brezplačno parkiranje z gastronomskimi izdatki za več kot 20 evrov (Reichmuth, 2010). 

Za primerjavo si poglejmo cene (Slika 1) avstrijskih letališč in letališč v Bratislavi, Pragi, 

Frankfurtu in Münchnu in Hamburgu. 
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Slika 1: Primerjava cen parkirnine na različnih letališčih 

Vir: »Parking prices at the airport in the EU comparison« *Parktiger+, b. d. 

 

Cene se gibljejo od 10 do 24,90 evra na dan in od 35 do 126 evrov na teden. V našem 

primeru je dnevno parkiranje najdražje na dunajskem letališču, najceneje pa na 

letališču v Gradcu. Po drugi strani pa je tedensko parkiranje najdražje na hamburškem 

letališču, najceneje pa na letališču v Bratislavi. 

 

1.2.4 Železniški prevoz 

 

Dobra izbira za pot do letališča je vlak, še posebej, če se z njim lahko pripeljemo 

neposredno do vhoda na letališče. Iz Slovenije se lahko z vlakom pripeljete do letališč 

Dunaj, Gradec, München in Frankfurt, če omenimo le tiste, s katerih najpogosteje 

letimo na oddaljene destinacije. Avto pustimo doma, kupimo vozovnico in se z vlakom 

poceni in udobno odpeljemo do letališča. V kolikor to ni možno, se lahko z vlakom 

odpeljemo do določenega mesta in nato pot nadaljujemo z avtobusom, s katerim se 

velikokrat lahko pripeljemo točno do letališča. Železniški prevoz je pomemben način 

dostopa do letališča tako za dolge kot tudi za kratke razdalje. Običajno omogoča hiter 

dostop do letališč ali vsej do bližine določenega letališča, prav tako pa ni treba skrbeti, 

da bomo naleteli na kakšne prometne zastoje, kar je možno tako pri prevozu s taksi 

službami kot tudi pri prevozu z zasebnim prevoznikom ali avtomobilom. 

 

Dober dostop do in od železnice lahko poveča uporabo letališča, kot je v primeru 

frankfurtskega letališča, ki je z visokofrekvenčnimi vlaki na dolge razdalje povezano z 
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nemškim in evropskim železniškim omrežjem. Po drugi strani železnica lahko 

nadomesti dostop z avtomobilom in prihodki, kar se tiče parkirnine, se lahko zmanjšajo 

(Reichmuth, 2010).  

 

Neposredna železniška storitev je na voljo v več kot 16 mestih v Evropi in Aziji. Kot je 

prikazano na Sliki 2, železnico uporablja več kot 30 % letalskih potnikov na letališčih v 

Oslu (Gardermoen), Tokiu (Narita), Ženevi, Zürichu in Münchnu (Franz Josef Straus). 

Večji delež potnikov uporablja železnico na evropskih in azijskih letališčih kot na 

katerem koli ameriškem letališču z nekaj izjemami (npr. Orly, Manchester in Barcelona) 

(Mandle et al., 2000). 

 

Slika 2: Delež uporabe železnic in avtobusov na mednarodnih letališčih 

Vir: Mandle et al., 2000 

 

V nadaljevanju si poglejmo konkretne primere dostopnosti do letališč z vlakom. 

Najboljše izhodišče za dostop do letališča je glavna železniška postaja v Gradcu, Graz 

Hbf. Z nje vozijo avtobusi do letališča in nazaj. Druga možnost pa je, da na železniški 
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postaji Lipnica (Leibnitz) prestopite na lokalni vlak, ki ima postanek tudi na postajališču 

pri letališču, ki je neposredno ob železniški progi Maribor–Gradec. Tudi do Gradca so 

vlakovne povezave iz Slovenije zelo pogoste. Poleg tega so ugodne tudi cene potovanja 

z vlakom, še posebno, če uporabite ponudbo Regio AS. V tem primeru lahko kupite 

enotno vozovnico, s katero lahko do letališča potujete tudi z avtobusom (»Informacije 

o bližnjih letališčih in prevozu potnikov do letališč in nazaj« *Turistična agencija 

Destina], b. d.).  

 

Iz Ljubljane prek Celja in Maribora se lahko do Dunaja in nazaj odpeljete s kar šestimi 

vlaki. Z vlaki iz Slovenije se pripeljete na postajo Wien Meidling, s katere na letališče 

vsakih 30 minut odpelje avtobus (ÖBB Wienna Airport Lines). Vožnja do letališča traja 

okrog 20 minut. Druga možnost je vožnja z mestnim vlakom S-Bahn do postaje Wien-

Mitte in naprej do letališča. S postaje Wien-Mitte do letališča pa vozi tudi hitri vlak City 

Airport Train (CAT). Do letališča München se lahko odpeljete z vlakom iz Ljubljane prek 

Jesenic in Salzburga. Med Ljubljano in bavarsko prestolnico vsak dan vozi šest parov 

vlakov, od tega trije direktni, med njimi tudi nočni vlak Lisinski s spalnikom. Na glavni 

železniški postaji v Münchnu − München Hauptbahnhof − je treba le prestopiti na 

mestni vlak S-Bahn, številka 1. Do letališča vozi tudi mestna linija S-Bahn, številka 8, v 

tem primeru pa iz vlaka izstopite na vzhodni postaji, München Ost, ki je na poti pred 

glavno postajo. Vlaki mestne železnice vozijo zelo pogosto, vožnja do letališča pa traja 

približno 40 minut (»Informacije o bližnjih letališčih in prevozu potnikov do letališč in 

nazaj« *Turistična agencija Destina+, b. d.). 

 

1.3 Pregled dobrih praks avtobusnega prevoza do letališč 

 

Poglejmo si avtobusne povezave in njihovo uporabo do in od letališč v različnih mestih. 

V Evropi avtobusni prevoz pogosto usklajujejo ali izvajajo letalske družbe; npr. 

regionalni avtobusni promet Lufthansa v Frankfurtu ali Roissybus, ki ga ponuja Air 

France (Mandle et al., 2000).  

 

Do letališča Oslo je na voljo več avtobusov, ki vozijo na poti med letališčem in mestnim 

središčem v Oslu. Avtobus OSL-ekspressen povezuje letališče z vzhodno stranjo Osla z 
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urnimi odhodi. Na poti je 22 postaj in potovanje traja od 30 od 65 minut, odvisno od 

postanka. SAS Flybussen med Oslom in letališčem vsakodnevno vozi vsakih 20 minut. 

Vožnja traja od 40 do 50 minut (»Airport Bus Oslo« *GetByBus+, b. d.).  

 

Na letališču Frankfurt je vzpostavljenih veliko avtobusnih linij, ki vas popeljejo do 

različnih delov mesta in njegove okolice. Avtobusna postajališča so na letališču na 

terminalu ena in na terminalu dve (»Airport Bus Frankfurt« *GetByBus+, b. d.). Na 

Letališču Charles de Gaulle Pariz se avtobusne postaje nahajajo na različnih terminalih. 

Avtobusne linije povezujejo različne dele Pariza, čas potovanja pa je od 45 do 80 minut, 

odvisno od postajališča. Cena avtobusne karte za vse linije je 17,00 evrov v eno smer 

ali 30,00 evrov za povratno vozovnico (»Airport Bus Paris Charles de Gaulle« 

[GetByBus], b. d.).  

 

Letališče Barcelona povezuje več mestnih in regionalnih avtobusnih linij z mestnim 

središčem Barcelone in okolico. Javni avtobusni prevoz od trga Plaça d'Espanya do 

letališča traja približno 30 minut z enotno ceno 1,40 evra. Poleg tega sta na voljo še dve 

avtobusni liniji, ki vozita iz obeh letaliških terminalov do središča mesta, cena te 

vozovnice je 5,05 evra (Reichmuth, 2010). Dunajske letališke avtobusne linije 

povezujejo letališče Dunaj z glavnimi vozlišči na Dunaju. Avtobusi do središča mesta 

vozijo 24 ur na dan, čas poti traja le 20 minut, cena avtobusne karte pa znaša od 8 

evrov naprej, odvisno od postajališča (»Bus connections« *Vienna Airport+, b. d.).  
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2 Metodologija 

 

V tem poglavju si bomo pogledali metodologijo diplomske naloge, pod katero spadajo 

namen, cilji in teze, predpostavke ter omejitve, raziskovalne metode in postopki 

zbiranja podatkov. 

 

2.1 Namen diplomskega dela 

 

Namen diplomskega dela je ugotoviti odziv javnosti na idejo o vzpostavitvi direktnih 

avtobusnih povezav med Mariborom in bližnjimi letališči ter ugotoviti, ali so povezave 

do vseh štirih izbranih letališč sploh smiselne oz. ali je Maribor bolje povezati le z 

nekaterimi. 

 

2.2 Cilji in teze diplomskega dela 

 

Cilj naloge je na osnovi podatkov predlagati rešitve za morebitno vzpostavitev 

avtobusnih linij med Mariborom in letališči s smiselno ceno ter voznim redom. Cilj 

naloge je torej tudi spodbujanje uporabe javnega potniškega prometa. Poskušalo se bo 

namreč ugotoviti, kaj bi vzpostavitev omenjenega avtobusnega prevoza prinesla, torej 

ali bi se tem zmanjšala uporaba osebnih avtomobilov in taksijev ter ali bi to pripomoglo 

k zmanjšanju ogljičnega odtisa; to se bo preverilo tudi računsko s spletnim izračunom 

na strani Umanotera.  

 

TEZE 

 

Teze diplomskega dela so naslednje: 

• večina, ki letalski prevoz uporablja pogosto, meni, da je vzpostavitev avtobusnih 

prevozov med Mariborom in vsemi izbranimi bližnjimi letališči dobra zamisel; 

• večina trenutno za prevoz na letališče izbere osebni avtomobil; 
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• z večjo uporabo avtobusa ne le do letališč, vendar tudi v vsakodnevnem življenju bi 

količino izpustov ogljikovega dioksida (CO₂) in drugih toplogrednih plinov (TGP) 

zmanjšali. 

 

2.3 Predpostavke in omejitve 

 

Predpostavljamo, da tovrstna raziskava o vzpostavitvi avtobusnih linij do letališč še ni 

bila izpeljana. 

 

Prva omejitev diplomskega dela je število anketirancev, na podlagi katerega smo 

naredili analizo. Anketirali smo 283 ljudi, zato so rezultati odraz razmišljanja vzorca in 

ne odražajo stališča celotne populacije. Po podatkih iz leta 2018 v Mariboru živi 

103.789 ljudi (»Statistični podatki o Mariboru« *Mestna občina Maribor+, b.d.), torej 

naš vzorec predstavlja le 0,27 °% celotnega prebivalstva. Naslednja omejitev je 

časovna, tj. interval anketiranja, izbrali smo en mesec v letu 2019. Anketo smo izvedli 

med ljudmi iz Maribora in njegove okolice, saj smo želeli ugotoviti, ali bi bilo smiselno 

vzpostaviti avtobusno povezavo med Mariborom in bližnjimi letališči.  

 

Starostne omejitve za prebivalstvo se postavljajo različno. Marsikje je še vedno v 

veljavi delitev prebivalstva na skupino mlajših (0−19 let), skupino zrelega prebivalstva 

(20−59 let) in skupino starejšega prebivalstva (60 let in več) (Žitnik Serafin, 2009). V 

naši anketi smo zaradi boljše preglednosti skupino zrelega prebivalstva razdelili še v 

štiri dodatne skupine, in sicer 20–29 let, 30–39 let, 40–49 let in 50–59 let. 

 

2.4 Raziskovalne metode 

 

Diplomsko delo smo napisali kot empirično raziskavo, torej smo poleg navedbe 

osnovnih teoretičnih spoznanj opravili tudi krajšo raziskavo, analizo in uporabili druge 

možne raziskovalne metode. 
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V prvem delu smo se na kratko osredotočili na teorijo. Temeljni inštrument zbiranja 

podatkov sta bila strokovna in znanstvena literatura ter že med študijem pridobljeno 

znanje. 

 

V drugem delu smo uporabili metodo anketiranja in s tem ugotovili mnenje ljudi o 

vzpostavitvi avtobusnih prevozov iz Maribora do bližnjih letališč ter tudi to, kakšen 

način prevoza je trenutno najbolj priljubljen. Anketo, katere vzorec je priložen na 

koncu diplomskega dela (Priloga 1), smo poslali 283 ljudem, bila pa je anonimna.   

 

Pridobljene podatke smo na koncu analizirali. S tabelami in grafi smo prikazali podatke, 

dobljene s pomočjo anketnega vprašalnika, sestavljenega iz 13 vprašanj. S pomočjo 

spletnih strani izbranih taksi služb, zasebnega prevoznika GoOpti, Slovenskih železnic in 

Calculat − poraba goriva smo pripravili tudi približne izračune stroškov prevoza z 

avtomobilom, kombiniranim prevozom, zasebnim prevoznikom ter taksi službami. Na 

spletni strani Umanotera smo izračunali ogljični odtis iste razdalje, prevožene z 

avtomobilom, avtobusom in vlakom. 

 

2.5 Postopki zbiranja podatkov 

 

Kot smo že omenili, smo anketirali 283 ljudi v intervalu meseca dni v letu 2019. Omejili 

smo se na prebivalce Maribora, izvedena anketa je bila anonimna, anketirali pa smo 

osebe, ki potujejo z letalom, saj bi bilo anketiranje ljudi, ki z letalom še nikoli niso 

potovali, nesmiselno. Anketa, ki se nahaja v Prilogi 1, je bila izvedena s pomočjo spleta 

in socialnih omrežij, kot so Facebook, Instagram in E-Mail. Večino starejših udeležencev 

smo anketirali ustno ali pisno; s terenskim anketiranjem smo jim postavili 13 vprašanj 

in si pisne rezultate shranili, ustne pa zapisali ter jih kasneje prišteli k spletnim. Spletno 

anketo smo sestavili s pomočjo spletne strani Crowdsignal in jo delili na omenjenih 

socialnih omrežjih. Odgovore smo nato zbrali v orodju Word Excel, s katerim smo 

izrisali grafe in izračunali odstotkovne deleže posameznih odgovorov. 
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3 Rezultati raziskave 

 

V tem poglavju bomo podali pregled trenutnega stanja povezav med Mariborom in 

bližnjimi letališči, okoljski vidik prevoza z avtobusom ter mnenje uporabnikov o 

vzpostavitvi avtobusne povezave med Mariborom in bližnjimi letališči. 

 

3.1 Trenutno stanje povezav med Mariborom in bližnjimi letališči 

 

Če si pogledamo trenutno stanje povezave med Mariborom in bližnjimi letališči, lahko 

ugotovimo, da imamo na voljo različne zasebne prevoznike, taksi službe in možnost 

kombiniranja prevoza, lahko pa se do njih odpravimo z osebnim avtomobilom.  

 

Najprej si bomo pogledali taksi službe. Izbrali smo tri taksi službe iz Maribora, in sicer 

Mikro Taxi, Taxi Plus ter Cammeo Taksi Maribor. Za vsako taksi službo posebej bomo 

izračunali, koliko bi bila glede na njihovo tarifo cena prevoza iz Maribora do 

posameznega letališča, vključno s štartnino.  

 

Štartnina službe Mikro Taxi znaša 0,98 evra, vsak kilometer pa 0,99 evra (»Cena« 

*Mikro Taxi+, b. d.), saj imajo le eno tarifo. Iz Maribora do Letališča Jožeta Pučnika 

Ljubljana je približno 131 kilometrov, torej bi za prevoz odšteli okvirno 130,67 evra. Do 

Letališča Edvarda Rusjana Maribor imamo približno 12 kilometrov, torej bi bila cena 

prevoza 12,86 evra. Med Mariborom in Letališčem Gradec je približno 62 kilometrov, 

torej bi plačali 62,36 evra. Do letališča v Zagrebu je približno 128 kilometrov, za kar bi 

odšteli 127,70 evra.  

 

Naslednji je Taxi Plus, ki zaračuna štartnino v vrednosti 1,20 evra, razen v primeru 

vožnje v tarifi 2, kjer štartnine ne zaračunavajo. Vozijo v treh različnih tarifah, v tarifo 1 

spada prevoz do 15 kilometrov in je cena 1,15 evra na kilometer, tarifa 2 vključuje 

prevoze od 15 kilometrov in se zaračunava 0,95 evra za kilometer, v tarifi 3 pa so 

prevozi do 3 kilometrov za štiri osebe ali več (»Cenik« *Taxi Plus+, b. d.). Če se odločimo 

za prevoz s službo Taxi Plus, bomo do letališča v Ljubljani plačali 124,45 evra, do 
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letališča v Mariboru 15,00 evrov, do Letališča Gradec 58,90 evra, do Letališča Franja 

Tuđmana Zagreb pa 121,60 evra.  

 

Nazadnje poglejmo še cene zadnje taksi službe, tj. Cammeo Taksi Maribor. Tudi 

Cammeo Taksi ponuja enotno tarifo, ki se računa po 1,00 evro na kilometer, za 

štartnino pa bomo odšteli 0,85 evra (»Maribor« *Taksi Cammeo+, b. d.). Za prevoz iz 

Mariborom do letališča Jožeta Pučnika bi plačali 131,85 evra, do letališča Maribor 

12,85 evra, do Gradca 128,85 evra in 128,85 evra do letališča v Zagrebu. Izračun je 

okviren in ne predstavlja dejanske cene.  

 

Če pogledamo zneske, ki smo jih izračunali, lahko ugotovimo, da je prevoz s taksijem 

precej drag, sploh če potujemo sami. 

 

Naslednji so zasebni prevozniki, ki spadajo med najdražje možnosti prevoza do 

letališča. Cena prevoza je odvisna od števila oseb, razdalje in prav tako od ure odhoda.  

 

Poglejmo si primer prevoza z zasebnim prevoznikom GoOpti. Na njihovi spletni strani 

smo izbrali prevoz za dve osebi iz Maribor do Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana, kar je 

okvirno 131 kilometrov. Določili smo, da moramo na letališče prispeti 1. 9. 2019 ob 1. 

uri zjutraj. Za ta specifičen primer prevoza bi za dve osebi odšteli kar 150 evrov, kar 

pomeni 75 evrov na osebo. Ceno lahko vidimo na Sliki 3. 
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Slika 3: Cena prevoza z zasebnim prevoznikom GoOpti – rezervirano en dan prej za dve 

osebi 

Vir: »Poišči prevoz« *GoOpti+, b.d. 

 

Kot smo že omenili, je cena odvisna od števila oseb − več oseb, nižja cena − in tudi od 

dneva rezervacije. V našem primeru je na Sliki 3 prikazana cena za dve osebi za 

rezervacijo en dan pred odhodom. Poglejmo si še primer za pet oseb, ki bi prevoz 

rezervirali en mesec prej. Ceno tega prevoza prikazuje Slika 4. 
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Slika 4: Cena prevoza z zasebnim prevoznikom GoOpti – rezervirano en mesec prej za 

pet oseb 

Vir: »Poišči prevoz« *GoOpti+, b.d. 

 

V tem primeru bi za skupinsko vožnjo porabili od 15 do 22 evrov na osebo,in od 23 do 

28 evrov za zasebni prevoz. Število oseb torej vpliva na ceno takšnega prevoza. 

Poglejmo si še prevoz dveh oseb kot v prvem primeru, vendar rezerviranem en mesec 

vnaprej. Cena je prikazana na Sliki 5. 
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Slika 5: Cena prevoza z zasebnim prevoznikom GoOpti – rezervirano en mesec prej za 

dve osebi 

Vir: »Poišči prevoz« [GoOpti], b.d. 

 

Vsi podatki iz prvega primera so enaki, le rezervirali smo en mesec prej. Kot je razvidno 

iz Slike 5, je cena precej nižja kot v prvem primeru. Prav tako imamo na voljo skupinski 

prevoz, kar v primeru, da rezerviramo le en dan pred odhodom na letališče, ni možno. 

 

Predpostavili smo, da je prevoz z osebnim avtomobilom najbolj priljubljena oblika 

potovanj oz. da večina uporablja prav osebni avtomobil, ko je govora o prevozu do 

določenega letališča. Velja za bolj udobno obliko prevoza, saj lahko sami izberemo čas 

odhoda in kje ter kdaj se bomo med potjo ustavili, kar pri večini drugih prevozov ni 

mogoče. Na spletni strani Zveze potrošnikov Slovenije smo našli raziskavo o tem, koliko 

goriva porabijo avtomobili z bencinskim in dizelskim motorjem, da bomo lahko 

približno izračunali, kolikšna bi bila okvirna poraba do določenega letališča. Primerjalno 

ocenjevanje porabe goriva med izbranimi modeli avtomobilov je bilo izvedeno v sklopu 

primerjalnih ocenjevanj, ki jih Mednarodni institut za potrošniške raziskave (MIPOR) 

izvaja v okviru koncesije Republike Slovenije (RS) za opravljanje javne službe izvajanja 
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primerjalnih ocenjevanj blaga in storitev (»Koliko zares porabijo avtomobili na 

slovenskih cestah« *Zveza potrošnikov Slovenije+, b.d.).  

 

Če vzamemo podatke iz omenjene raziskave, je povprečna poraba avtomobilov z 

bencinskim motorjem 6,38 litra bencina na 100 kilometrov, povprečna poraba 

avtomobilov z dizelskim motorjem pa med 4,76 in 4,78 litra na 100 kilometrov. Cena 

bencina je trenutno 1,264 evra za liter, cena dizelskega goriva pa 1,237 evra za liter. 

Približna razdalja med Mariborom in Letališčem Jožeta Pučnika Ljubljana je 131 

kilometrov, kar pomeni, da bi v eno smer za gorivo porabili okvirno 10,56 evra za 

prevoz z avtomobilom z bencinskim motorjem in okvirno 7,75 evra za prevoz z 

avtomobilom z dizelskim motorjem. Do Letališča Edvarda Rusjana Maribor je približno 

12 kilometrov in bi za gorivo za eno smer porabili okvirno 0,97 evra za prevoz z 

avtomobilom z bencinskim motorjem in okvirno 0,71 evra za prevoz z avtomobilom z 

dizelskim motorjem. Naslednje je Letališče Gradec, do katerega je iz Maribora približno 

62 kilometrov in bi za gorivo za eno smer porabili okvirno 5,00 evrov za prevoz z 

avtomobilom z bencinskim motorjem in okvirno 3,67 evra za prevoz z avtomobilom z 

dizelskim motorjem. Med Mariborom in Letališčem Franja Tuđmana Zagreb je približno 

128 kilometrov in bi za gorivo za eno smer porabili okvirno 10,32 evra za prevoz z 

avtomobilom z bencinskim motorjem in okvirno 7,57 evra za prevoz z avtomobilom z 

dizelskim motorjem (»Poraba goriva« *Calculat+, b. d.). Če nas na določeno letališče 

nekdo pelje, je treba omenjene vrednosti podvojiti. V kolikor pa se peljemo sami, je 

treba prišteti še parkirnino.  

 

Cene parkirnine variirajo med 50 in 134 evri za osem dni, odvisno od letališča in izbire 

parkirišča. Na letališču Jožeta Pučnika je cena parkirne ure 2 evra za zunanje parkirišče 

in 2,50 evra za parkiranje na zaprtem parkirišču, 15 minut parkiranja pa je zastonj. Na 

voljo je tudi fiksna cena za osem dni parkiranja, za kar bi odšteli 74,00 evrov za zaprto 

parkirišče in 59,00 evrov za parkirnino odprtega parkirišča, medtem ko bi v primeru 15-

dnevnega parkiranja odšteli 99,00 evrov za zaprto parkirišče in 82,00 evrov za odprto 

parkirišče (»Parkirišča« *Ljubljana Airport+, b. d.). Naslednje si poglejmo Letališče 

Edvarda Rusjana Maribor, kjer je cena parkirne ure 1 evro. Od prvega do tretjega dne 

je vsak dodatni dan 6 evrov, od četrtega do petega dne je vsak dodatni dan 4 evre in 
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od šestega dneva je vsak dodatni dan 2 evra, torej bi za osem dni parkiranja na 

mariborskem letališču odšteli 32,00 evrov (»Parking« *Aerodrom Maribor+, b. d.). Na 

Letališču Gradec imamo na voljo pet parkirišč. Parkirne ure se gibljejo med 1,60 evra 

do 2,20 evra, odvisno od parkirišča, prvih 30 minut pa je zastonj. Za osem dni 

parkiranja bi na najcenejšem parkirišču odšteli 50,00 evrov, na drugem 60,00 evrov, na 

tretjem 80,00 evrov, na četrtem 123,20 evra in na petem, najdražjem, kar 134,40 evra 

(»Price list parking« *Flughafen Graz Betriebs GmbH+, b.d.). Zadnje je Letališče Franja 

Tuđmana Zagreb, kjer parkirna ura stane 27 hrvaških kun, kar je približno 3,65 evroa.1 

Za 24 do 48 ur je cena parkiranja na letališču v Zagrebu 210 hrvaških kun oz. 28,40 

evra, od tretjega do petega dne je vsak dodatni dan 72 hrvaških kun oz. 9,74 evra, od 

šestega dne pa je vsak dodatni dan 68 hrvaških kun oz. 9,20 evra. Za osem dni 

parkiranja bi torej porabili 630 hrvaških kun oz. približno 85,22 evra (»Public Car Park« 

*Zagreb Airport+, b.d.). Po izračunih lahko ugotovimo, da je parkiranje za osmih dni 

najcenejše na Letališču Edvarda Rusjana Maribor, najdražje pa na letališču v Gradcu, če 

izberemo dražje parkirišče, v nasprotnem primeru bi bilo najdražje parkirišče na 

Letališču Franja Tuđmana Zagreb. 

 

Zadnji je kombinirani prevoz in teh kombinacij je veliko. Gre za način prevoza, ki bi ga 

lahko označili za najzahtevnejšega, saj je za tako potovanje potrebno največ planiranja, 

kar nam posledično vzame največ časa. Na voljo je več različnih kombinacij, kot so vlak 

in avtobus, prestopanje iz enega avtobusa na drugega, vlak in taksi, avtobus in taksi, 

vlak in zasebni prevoznik ali avtobus in zasebni prevoznik. Če si pogledamo primer 

vlaka in avtobusa, lahko naletimo na težavo zaradi (ne)usklajenosti voznih redov in 

obstaja možnost, da z vlakom pridemo do določenega mesta, vendar je do končnega 

cilja, torej do letališča, treba čakati tudi več ur, da lahko pot nadaljujemo z avtobusom.  

 

Poglejmo si primer prevoza iz Maribora do Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana z vlakom 

in avtobusom. Najprej je treba na železniško postajo v Mariboru in z vlakom do 

Ljubljane. V večini primerov je treba prestopiti iz enega vlaka na drugega ali v Celju ali v 

Zidanem Mostu in nadaljevati z vlakom do železniške postaje v Ljubljani. Za vlak bi v 

našem primeru odšteli 9,56 evra (»Potniški promet« *Slovenske železnice, d.o.o.+, b.d.). 
                                                           
1
 Valute smo pretvarjali s spletnim pretvornikom valut TransferWise. 
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Ko prispemo na železniško postajo v Ljubljani, pot nadaljujemo z avtobusom, ki iz 

avtobusne postaje v Ljubljani vozi direktno do Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana. 

Avtobusna postaja se nahaja le minuto proč od železniške postaje, kjer bi izstopili iz 

vlaka. Avtobus pelje do 18-krat na dan in za karto bi plačali 4,10 evra (»Letališča« 

*Avtobusna postaja Ljubljana, d. d.+, b.d.), torej bi za celotno pot odšteli približno 13,66 

evra, ker ni veliko. Če pa pogledamo iz časovnega vidika, bi za pot z vlakom porabili od 

dveh ur in 30 minut do treh ur, vožnja z avtobusom pa traja približno 47 minut. Čas 

potovanja bi torej znašal med tri do štiri ure, če ne upoštevamo vmesnega čakalnega 

časa, ki tovrstno potovanje še podaljša. 

 

3.2 Okoljski vidik prevoza z različnimi modalitetami 

 

Onesnaževanje okolja je dandanes velik problem, zato želimo raziskati, kaj bi 

vzpostavitev avtobusnih linij med Mariborom in bližnjimi letališči prinesla k zmanjšanju 

le-tega, saj je eden izmed krivcev onesnaževanja prav promet (»Onesnaževanje zraka« 

[Evropska Agencija za okolje+, b.d.). Kot smo ugotovili v poglavju o trenutnih načinih 

prevoza do določenega letališča, taksi službe in zasebni prevozniki spadajo med 

najdražje načine prevoza, sledi prevoz z osebnim avtomobilom, če upoštevamo 

parkirnino, najcenejši pa je javni transport oz. kombinacija vlaka in avtobusa. Vendar je 

v primeru uporabe javnega transporta čas poti občutno daljši kot pri drugih 

modalitetah prevoza. Kadar je govora o okoljskem vidiku oz. o tem, kako izbira prevoza 

vpliva na okolje, so večini pomembnejši cena, udobje in čas potovanja kot okolje samo.  

 

Ogljični odtis je skupna količina emisij toplogrednih plinov, ki so posledica aktivnosti, 

posameznika, organizacije, dogodka ali proizvoda, izražena v ekvivalentu ogljikovega 

dioksida (CO2) (»Ogljični odtis« *SIQ Ljubljana+, b.d.). Poglejmo si izračun ogljičnega 

odtisa za avtomobil z dizelskim motorjem, avtomobil z bencinskim motorjem, vlak in 

avtobus. Izbrali smo razdaljo 131 kilometrov, kar je približna razdalja med Mariborom 

in Letališčem Jožeta Pučnika Ljubljana. Za to razdaljo porabimo približno 6,26 litra 

dizelskega goriva ali 8,36 litra bencina. Slika 6 nam prikazuje količino CO2, ki je izražena 

v kilogramih. 
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Slika 6: Izračun ogljičnega odtisa 

 

Vir: »Izračunaj svoj ogljični odtis« *Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni 

razvoj], b.d. 

 

Kot je lepo razvidno iz zgornje slike (Slika 6), je za isto razdaljo pri prevozu z vlakom ali 

avtobusom sproščenih za več kot pol manj emisij CO2 kot pri prevozu z osebnim 

avtomobilom. Prikazan je letni izpust, če bi se vsak mesec enkrat peljali do omenjenega 

letališča.  

 

Klimatske spremembe so eden največjih izzivov, s katerimi se danes soočamo. Prvi 

korak do rešitve tega problema je razumeti, v čem je izziv in kakšno razliko lahko 

naredimo ljudje. Povprečna količina izpuščenega CO2 na osebo za tipično državo v 

Evropi je okoli 7 ton oz. 7000 kg. Vendar povprečni izpusti na državo nihajo, posebno 

države v razvoju povzročajo mnogo nižje ogljikove izpuste na osebo kot povprečna 
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oseba v Evropi. V večini evropskih držav je sled izpustov zaradi prevoza nekje med 20 in 

25 %. S pomočjo podatkov iz spletne strani CO2nnect smo izračunali količino izpustov 

CO2 v primeru prevoza z različnimi modalitetami iz Maribora do štirih bližnjih letališč. 

Večina multiplikatorjev, ki jih uporabljajo v CO2nnectu, je iz britanskega oddelka za 

okolje (UK Department of Environment (Defra). Ker ta dokument ne daje podatkov o 

načinu prevoza, so uporabili druge vire. Multiplikator definira količino izpuščenega CO2 

na potnika, na kilometer in za določeni način prevoza. Pred izbiro multiplikatorja se je 

ekipa CO2nnecta posvetovala s strokovnjaki s področja izračunov ogljikovih izpustov. 

CO2nnectovi multiplikatorji so vzeti iz zanesljivih virov na osnovi podatkov iz leta 2008 

in so bili potrjeni s strani strokovnjakov, ki izračunavajo ogljikove izpuste. Podatki, ki jih 

bomo izračunali, ne bodo popolnoma točni, vendar le približek dejanskega stanja 

(»Izračun izpustov« *CO2nnect+, b.d.).  

 

Najprej bomo izračunali izpust CO2 iz Maribora do posameznega letališča z majhnim 

avtomobilom, s srednjim avtomobilom in z velikim avtomobilom v primeru, da se pelje 

le en potnik. Izpust CO2 pri majhnem avtomobilu je na potnika približno 0,11 kilograma 

CO2 na kilometer. Do letališča v Ljubljani je nekje 131 kilometrov, torej bi potnik z 

majhnim avtomobilom izpustil približno 14,41 kilograma CO2. Iz Maribora do Letališča 

Edvarda Rusjana Maribor je 12 kilometrov in bi z majhnim avtomobilom izpustili 1,32 

kilograma CO2 na potnika. Do Letališča Gradec je iz Maribora približno 62 kilometrov, 

torej bi bil izpust CO2 6,82 kilograma na potnika pri prevozu z majhnim avtomobilom. 

Zadnje je Letališče Franja Tuđmana Zagreb, do katerega je 128 kilometrov, s prevozom 

katerih bi z majhnim avtomobilom izpustili 14,08 kilograma CO2. Nadaljujmo s 

prevozom s srednjim in velikim avtomobilom. Izpust CO2 pri prevozu s srednjim 

avtomobilom je približno 0,133 kilograma na kilometer na potnika, pri prevozu z 

velikim avtomobilom pa 0,183 kilograma CO2 na kilometer na potnika. Do Ljubljane bi s 

srednjim avtomobilom izpustili 17,423 kilograma CO2 na potnika, pri prevozu z velikim 

avtomobilom pa 23,973 kilograma CO2. Iz Maribora do mariborskega letališča bi s 

srednjim avtomobilom izpustili 1,596 kilograma CO2, z velikim avtomobilom pa 2,196 

kilograma. Naslednje je Letališče Gradec, do katerega bi s srednjim avtomobilom 

izpustili 8,246 kilograma CO2, z velikim pa 11,346. Nazadnje bi s prevozom na 
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zagrebško letališče s srednjim avtomobilom izpustili 17,024 kilograma CO2 na potnika, z 

velikim pa 23,424.   

 

Izračuni nam ne podajo dejanskega stanja, saj je količina izpuščenega CO2 iz 

avtomobila, ki uporablja bencin, odvisna od mnogih faktorjev, ki so: velikost motorja in 

teža avtomobila (močnejši motorji in avtomobili izpuščajo večje količine CO2); vrsta in 

učinkovitost goriva; starost avtomobila (starejši model avtomobila bo izpuščal več CO2 

kot nov avtomobil iste velikosti); število potnikov (če je več potnikov, manjši je izpust 

na potnika); vzdrževanje avtomobila (posebno motorja, pritiska in stanja pnevmatik); 

način vožnje avtomobila (hitrost, prižgan motor ob stoječem avtomobilu, zagon in 

ustavljanje avtomobila, pospeševanje, zaviranje). Enako velja za druge metode 

prevoza; razlika je, če se peljemo z velikim avtobusom, ki je skoraj prazen ali pa zelo 

napolnjen (»Izračun izpustov« *CO2nnect+, b.d.). 

 

Poglavje bomo nadaljevali z izračunom izpustov CO2 pri prevozu z navadnim 

avtobusom, mini avtobusom ter vlakom. Pri prevozu z navadnim avtobusom je izpust 

0,069 kilograma CO2 na kilometer na potnika, pri prevozu z mini avtobusom pa le 0,055 

kilograma CO2 na kilometer na potnika. Po naših izračunih bi z navadnim avtobusom do 

Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana izpustili 9,039 kilograma CO2, z majhnim pa le 7,205, 

medtem ko bi do letališča v Mariboru z navadnim avtobusom izpustili 0,828 kilograma 

CO2, z majhnim pa 0,66 kilograma. Če bi se do Letališča Gradec peljali z navadnim 

avtobusom, bi izpustili 4,278 kilograma CO2 na potnika, 3,41 kilograma pa z mini 

avtobusom, medtem ko bi do letališča v Zagrebu z navadnim avtobusom izpustili 8,832 

kilograma, 7,04 kilograma CO2 na potnika pa z majhnim avtobusom.  

 

Nazadnje si poglejmo še železniški prevoz, pri katerem je izpust CO2 0,06 kilograma na 

kilometer na potnika. V kolikor bi izbrali prevoz z vlakom, bi iz Maribora do letališča 

Ljubljana izpustili 7,86 kilograma, do mariborskega letališča 0,72 kilograma, do letališča 

Gradec 3,72 kilograma in do zagrebškega letališča 7,68 kilograma CO2 na potnika. 

Zaradi boljše preglednost smo dobljene izračune prikazali v Tabeli 1. 

 



Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru                                                         Univerzitetni študijski program 

Danaja Pec: Vzpostavitev avtobusnih linij med Mariborom in bližnjimi letališč                                             29 

Tabela 1: Izpusti CO2 iz Maribora do bližnjih letališč glede na različne modalitete 

prevoza 

 Letališče Jožeta 

Pučnika Ljubljana 

Letališče Edvarda 

Rusjana Maribor 

Letališče 

Gradec 

Letališče Franja 

Tudžmana Zagreb 

Majhen 

avtomobil 
14,41 1,32 6,82 14,08 

Srednji 

avtomobil 
17,423 1,596 8,246 17,024 

Velik 

avtomobil 
23,973 2,196 11,346 23,424 

Navaden 

avtobus 
9,039 0,828 4,278 8,832 

Mini avtobus 7,205 0,66 3,41 7,04 

Vlak 7,86 0,72 3,72 7,68 

Vir: Osebni vir 

 

Podatki v Tabeli 1 so izraženi v izpuščenih kilogramih CO2 na potnika glede na različne 

modalitete prevoza. Razvidno je, da je izpust CO₂ najmanjši pri prevozu z manjšim 

avtobusom, sledi vlak in nato navaden avtobus. Največ kilogramov CO₂ se izpusti pri 

prevozu z velikimi avtomobili. 

 

3.3 Mnenje uporabnikov o vzpostavitvi avtobusne povezave med 

Mariborom in bližnjimi letališči 

 

Izvedli smo anonimno anketo (Prilogi 1), ki je bila sestavljena iz 13 vprašanj. Njen glavni 

namen je bil ugotoviti smiselnost vzpostavitve avtobusne linije med Mariborom in 

bližnjimi letališči oz. pridobiti mnenje uporabnikov o taki ideji. Ker je bila anketa 

anonimna, smo s prvimi tremi vprašanji pridobili le informacije o spolu, starostni 

skupini in statusu anketirancev. Izmed 13 vprašanj jih je bilo pet izbirnih, kjer je bil 

možen le en odgovor, in sedem v stilu odgovorne matrike, s katero je možno meriti več 
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aspektov po določenem kriteriju. Zadnje vprašanje je bilo odprtega tipa, kar pomeni, 

da so lahko anketiranci lahko podali svoje mnenje glede izboljšav avtobusnega prevoza 

na letališče.  

 

Prvo vprašanje je bilo o starostni skupini. Določili smo šest starostnih skupin: od 0 do 

19 let, od 20 do 29 let, od 30 do 39 let, od 40 do 49 let, od 50 do 59 let, 60 let in več. V 

starostno skupino od 0 do 19 let se je uvrstilo 32 oseb, kar predstavlja 12 % vseh 

anketirancev, v drugo starostno skupino, tj. od 20 do 29 let, pa 79 oseb, kar je 28 % 

vseh. Iz naslednje, tretje starostne skupine od 30 do 39 let je bilo 44 oseb, kar 

predstavlja 16 % vseh anketirancev, iz starostne skupine od 40 do 49 let pa jih je bilo 

41, kar je 15 % vseh. Iz pete starostne skupine od 50 do 59 let je odgovarjajo 43 oseb, 

kar je 15 % vseh anketirancev, iz zadnje starostne skupine, v katero spadajo tisti, ki 

imajo 60 let ali več, pa 38 oseb, kar je 14 % vseh. Vse smo odstotkovno prikazali tudi na 

Sliki 7.  

 

    Slika 7: Delež glede na starostno skupino anketirancev 

 

Vir: Osebni vir 
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Naslednje vprašanje je bilo o spolu. V anketi je bilo udeleženih 159 oseb ženskega 

spola in 124 oseb moškega spola. Če to izrazimo z odstotki, dobimo 56 % ženskih 

anketirank in 44 % moških anketirancev, kot je prikazano na Sliki 8. 

 

    Slika 8: Delež anketirancev glede na spol  

 

Vir: Osebni vir 

 

Glede na status je bilo v anketi udeleženih 64 dijakov ali študentov, 122 zaposlenih 

oseb, 57 nezaposlenih in 40 upokojencev. Odstotkovne deleže glede na status smo 

prikazali na Sliki 9. 
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Slika 9: Delež anketirancev glede na status  

 

Vir: Osebni vir 

 

Zanimalo nas je tudi, ali se ljudem ideja o vzpostavitvi direktne avtobusne linije med 

Mariborom in bližnjimi letališči sploh zdi smiselna. Ker smo izbrali štiri bližnja letališča, 

smo vsako obravnavali posebej, kot prikazuje Slika 10. 
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Slika 10: Deleži o smiselnosti ideje o vzpostavitvi direktne avtobusne linije med 

Mariborom in bližnjimi letališči  

 

Vir: Osebni vir 

 

Odziv za vsa štiri letališča je bil več kot pozitiven. Kar 248 osebam se zdi vzpostavitev 

omenjene avtobusne linije do Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana dobra zamisel. 

Direkten avtobusni prevoz do Letališča Edvarda Rusjana Maribor se smiseln zdi 

najmanj osebam, vendar še vedno veliki večini, in sicer 225 anketirancem. Najbolj 

pozitiven odziv je bil glede takšnega prevoza do Letališča Gradec, saj je bilo za kar 259 

anketirancev, proti pa le 24 oseb. Tudi direktna avtobusna linija do Letališča Franja 

Tuđmana Zagreb se kot dobra zamisel zdi 252 osebam. Odstotkovno podatke vidimo 

na Sliki 10. 

 

Da bi lažje ocenili, do katerega letališča bi avtobusna linija sploh bila smiselna in do 

katerega morda ne, smo ugotavljali tudi uporabo vseh štirih letališč. Zanimalo nas je 

torej, iz katerega od teh štirih letališč anketiranci najpogosteje potujejo, natančneje, iz 

katerega potujejo vedno, pogosto, včasih, zelo redko ali ne potujejo nikoli. 
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Slika 11: Iz katerega letališča anketiranci potujejo najpogosteje 

 

Vir: Osebni vir 

 

Kot vidimo na Sliki 11, anketiranci včasih ali pogosto uporabljajo letališče v Ljubljani, saj 

ta dva odgovora odstotkovno prevladujeta. Letališče v Mariboru in Zagrebu uporabljajo 

le zelo redko ali nikoli. Za Letališče Gradec so največkrat odgovorili, da nikoli in 

pogosto.  

 

Trenutno stanje oz. vrsto prevoza, ki jo trenutno uporabljajo, smo preverili s šestim 

vprašanjem. Anketiranci so izbirali med sedmimi možnimi vrstami prevoza, ki so: 

osebni avtomobil, taksi, zasebni prevozniki, kombinacija vlaka in avtobusa, kombinacija 

dveh avtobusov, kombinacija vlaka in taksija ter kombinacija avtobusa in taksija. 
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Slika 12: Trenutna izbira prevoza na letališče 

 

Vir: Osebni vir 

 

Kot vidimo na Sliki 12, anketiranci trenutno za prevoz do letališč pogosto oz. vedno 

izberejo osebni avtomobil. Pri ostalih šestih izbirah, ki smo jih navedli, pa prav pri vseh 

prevladuje odgovor nikoli. Preverili smo tudi, v katerem primeru in kako pogosto bi se 

anketiranci sploh odločili za prevoz z avtobusom. Navedli smo dva primera, in sicer 

službeno pot in zasebna potovanja ter počitnice. Rezultati so na naslednji sliki (Slika 

13). 
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Slika 13: V katerem primeru in kako pogosto bi se odločili za avtobusni prevoz 

 

Vir: Osebni vir 

 

Prav v obeh primerih bi se anketiranci za avtobusni prevoz odločili pogosto ali včasih, 

sledi odgovor vedno.  

 

Ker želimo oblikovati čim boljšo ponudbo, nas je zanimalo tudi, kaj bi najbolj in kaj 

najmanj vplivalo na to, da bi se ljudje odločili za prevoz z avtobusom. Odgovore smo 

prikazali na Sliki 14. Kot vidimo na omenjeni sliki, bi na izbiro naših anketirancev 

vplivala ali celo zelo vplivala cena avtobusa, prav tako vozni red in čas vožnje. Kar se 

tiče vpliva na okolje, je vsakega izmed ponujenih odgovorov izbralo 22 % anketirancev, 

kar pomeni, da bi morda to imelo vpliv na odločitev nekega odstotka ljudi, vendar še 

vedno ne toliko, kot bi si to želeli, saj je odgovor, da bi zelo vplivalo izbralo le 12 % 

ljudi. Drugi dejavniki, npr. udobje ali dejstvo, da potujejo sami ali z družino, ne bi toliko 

vplivali na njihovo odločitev za avtobusni prevoz, ali pa so glede odločitve 

neopredeljeni. 
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Slika 14: Vpliv na izbiro avtobusnega prevoza 

 

Vir: Osebni vir 

 

V primeru, da bi se omenjene avtobusne linije vzpostavile, bi bilo treba oblikovati vozni 

red, ki pa ga ne moremo prilagoditi potovanju vsakega posameznika. Zato nas je 

zanimalo, ali bi bili ljudje pripravljeni biti na letališču npr. štiri ure prej, če bi s tem 
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privarčevali od 5 do 10 evrov ali več kot 10 evrov oz. kljub temu, da bi bil avtobusni 

prevoz cenejši kot kateri drugi ponudnik prevoza. Zanimalo pa nas je tudi, koliko jih ne 

bi čakalo in zakaj ne. Na Sliki 15 vidimo, da bi večina, natančneje 55 % anketirancev, 

bila pripravljena prispeti na letališče tudi štiri ure prej, če bi s tem privarčevala več kot 

10 evrov. Če bi za avtobusno karto privarčevali od 5 do 10 evrov, bi se jih za avtobusni 

prevoz odločilo 32 %. Le 13 % jih ne bi bilo pripravljenih prispeti na letališče štiri ure 

prej. 

 

Slika 15: Ali bi bili pripravljeni na letališče prispeti npr. štiri ure prej 

 

Vir: Osebni vir 

 

Tisti, ki se v tem primeru ne bi odločili za avtobus, so imeli možnost pojasniti, zakaj ne. 

Večina je pojasnilo preskočila, nekaj odgovorov pa smo le dobili. Anketiranci so 

odgovorili naslednje: »Ker raje plačam več in čakam manj«; »Predolgo čakanje«; »Moj 

čas je več vreden«; »Ker potujemo skupaj z otroki in želimo čas potovanja oz. poti do 

cilja čim bolj skrajšati«; »Samo če potujem sama. V primeru potovanja cele družine niti 

slučajno«; »Čas je denar«, »Privarčevati bi moral vsaj 30 % vrednosti drugih prevozov. 

Kadar je pa štiriurna čakalna doba za odhod domov pa zagotovo ne«; »Ker tudi moj čas 

ima svojo ceno«. 

 

Pri naslednjem, desetem vprašanju so anketiranci za vsako letališče posebej označili, 

minimalno kolikokrat na dan naj bi po njihovem mnenju vozil avtobus iz Maribora do 
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določenega letališča. Na voljo so bili odgovori vsako uro, vsaki dve uri, vsake štiri ure, 

vsej dvakrat na dan ali vsej enkrat na dan. Za Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana so 

največkrat izbrali odgovor vsake štiri ure; izbralo ga je 26 % anketirancev. Za Letališče 

Edvarda Rusjana Maribor je bil največkrat izbran odgovor vsaki dve uri; izbralo ga je 24 

% anketirancev. Do Letališče Gradec naj bi avtobus peljal vsej dvakrat na dan, tako  se 

je namreč odločila večina, in sicer 24 % anketirancev. Tudi do Letališča Franja Tuđmana 

Zagreb naj bi po mnenju večine avtobus peljal vsaj dvakrat na dan. Odstotkovno 

podatke si lahko pogledamo na Sliki 16. 

 

Slika 16: Minimalno kolikokrat na dan naj bi vozil avtobus iz Maribora do določenega 

letališča 

 

Vir: Osebni vir 

 

Prav tako smo raziskali, koliko največ bi bili ljudje pripravljeni porabiti za avtobusno 

vozovnico do določenega letališča. Na voljo so bili naslednji zneski: med 5 in 10 evri, 
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med 10 in 19 evri, med 20 in 39 evri, med 40 in 59 evri, med 60 in 79 evri, med 80 in 99 

evri, več kot 100 evrov. Rezultate smo prikazali na Sliki 17. 

 

Slika 17: Koliko največ bi bili ljudje pripravljeni porabiti za avtobusno vozovnico do 

določenega letališča 

 

Vir: Osebni vir 

 

Kot je razvidno iz Slike 17, bi jih za avtobusno vozovnico do Letališča Jožeta Pučnika 

Ljubljana največ odštelo med 10 in 19 evri. Do letališča v Mariboru bi večina plačala 

med 5 in 10 evri. Do Letališča Gradec bi večina odštela med 10 in 19 evri ter prav tako 

do letališča Franja Tuđmana v Zagrebu. 

 

Ker je onesnaževanje okolja dandanes velik problem in je prav promet eden izmed 

glavnih krivcev zanj, nas je v dvanajstem vprašanju zanimalo, ali se anketiranci 

zavedajo, da manjši okoljski vpliv povzročajo z avtobusnim prevozom. Kot vidimo na 

Sliki 18, se jih kar 59 % oz. 168 od 283 anketirancev tega zaveda in uporabo avtobusa 
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spodbuja. Ena četrtina oz. 25 % naših anketirancev se tega sicer zaveda, vendar se jim 

to ne zdi pomembno, 16 % pa se jih tega še vedno ne zaveda. 

 

Slika 18: Ozaveščenost o zmanjšanju onesnaževanja okolja z avtobusnim prevozom

 

Vir: Osebni vir 

 

Zadnje vprašanje anketnega vprašalnika je bilo odprtega tipa, zanimali so nas namreč 

predlogi anketirancev glede avtobusnega prevoza na letališče. Nekaj jih je vprašanje 

preskočilo, dobili pa smo naslednje odgovore: »Avtobus na alternativna pogonska 

goriva«; »Dostava do vrat letališča«; »Vključitev letališča Budimpešta«; »Udoben 

(dovolj prostora med sedeži), glede na razdaljo vsaj en postanek«; »Dodatno nižja cena 

avtobusne karte od Maribora do mariborskega letališča, če bo oseba potovala z 

letalom oz. je pristala v Mariboru«; »Če bi uredili avtobusni prevoz, bi bilo že to dovolj«; 

»Da bi bil prevoz tudi dojenčkom/malim otrokom prijazen (izposoja lupinice/sedeža)«; 

»Namesto avtobusa manjše prevozno sredstvo do 10 potnikov in prevoz po potrebi«; 

»Avtobusi in letalske linije bi morale biti povezane med seboj. Ko kupiš karto za let bi 

avtomatsko moral biti avtobusni prevoz že za vpogled na razpolago in časovno 

prilagojen letu«; »Bolj pogoste avtobusne linije v času turističnih dogajanj npr. Lent, 

Zlata lisica ... Bi verjetno povečalo število turistov, ker bi jim olajšali pot«; »Nič, že to da 

bil avtobusni prevoz, bi bilo super«; »Da se ne bi predolgo čakalo na letališčih«; 

»Avtobusni prevoz, usklajen z odhodi iz letališč«; »Da se naredi redni prevoz do enega 

letališča in se osredotoči na njega«; »Prijaznost in urejenost voznikov, omenjena linija 
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je dobra zasnova za več delovnih mest. Hkrati pa predlagam večje oglaševanje na tem 

področju«; »Ugodnosti na letališču za tiste, ki bi tja prispeli z avtobusom«. Na zadnje 

vprašanje smo dobili kar nekaj pozitivnih odzivov in tudi nekaj idej, kako bi lahko 

omenjene avtobusne povezave izpopolnili oz. izboljšali, npr. s kakšnimi ugodnostmi na 

letališčih za tiste potnike, ki bi prispeli z avtobusom.  

 

Če pogledamo z vidika starostnih skupin, smo ugotovili, da večina starejše populacije, 

stare 60 let in več, avtobusnega prevoza ne bi izbrala, v kolikor bi na letališče prispela 

npr. štiri ure prej. Med 13 % ljudi, ki jih v tem primeru avtobusa ne bi izbralo, spada 

tudi mlajša populacija, sploh kadar potujejo z otroki. Po pregledu posameznih 

odgovorov lahko sklepamo, da je starejši populaciji čas potovanja in čas prihoda na 

letališče pomembnejši kot sama cena prevoza, prav tako anketirancem z otroki. Večina 

ljudi med 30 in 39 let ter starostna skupina med 40 in 49 let bi bile pripravljene na 

letališče prispeti tudi štiri ure prej, če bi privarčevali od 5 do 10 evrov. V to skupino 

ljudi spadajo predvsem zaposleni, pa tudi tisti, ki bi za službeno potovanje pogosto 

izbrali avtobusni prevoz. Mlajše starostne skupine in ljudje, stari med 50 in 59 let, bi v 

tem primeru izbrali avtobus, če bi v primerjavi z drugimi modalitetami za avtobusno 

karto do določenega letališča privarčevali več kot 10 evrov.  

 

Poglejmo si okviren stroškovni izračun za delovanje avtobusne linije iz Maribora do 

Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana na podlagi cenika podjetja Avrigo.  
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Slika 19: Posredni in neposredni stroški avtobusnega prevoza 

 

Vir: Brataševec, 2016 

 

Kot je prikazano na Sliki 19, se stroški delijo na posredne in neposredne, v našem 

primeru pa znašajo 1,910 evra na kilometer. Če bi avtobus do ljubljanskega letališča 

vozil vsake štiri ure, bi vozil šestkrat na dan v eno smer, kar skupaj s povratnimi znaša 

12 voženj na dan in 1572 kilometrov. Dnevni stroški avtobusnega prevoza bi torej 

znašali 3002,52 evra, kar pomeni, da bi bilo za povrnitev dnevnih stroškov treba v 

okviru 12 voženj prepeljati vsaj 301 potnika v primeru, da je cena avtobusne karte 10 

evrov, vsaj 201 potnika v primeru, da je avtobusna karta 15 evrov, ali 158 potnikov v 

primeru, da je avtobusna karta 19 evrov. Če bi bilo treba z 12 vožnjami prepeljati vsaj 

301 potnika, bi treba z eno vožnjo peljati vsaj 25 potnikov. V primeru, da bi bilo treba 

prepeljati vsej 201 potnika, bi jih bilo treba 17 na vožnjo, kar je realnejše. V kolikor bi 

bilo pa treba prepeljati 158 potnikov, bi to v povprečju znašalo vsaj 13 potnikov. V 

primeru takšne prilagoditve voznega reda, da bi avtobus do letališča vozil le dvakrat na 

dan in dvakrat ponoči, kar pomeni osem voženj v obe smeri, bi dnevna prevožena 

razdalja znašala 1048 kilometrov, dnevni strošek pa 2001,68 evra. To pomeni, da bi 

dnevne stroške povrnili s prevozom 200 potnikov, če bi za avtobusno karto odšteli 10 

evrov, ali 134 potnikov, če bi za avtobusno karto odšteli 15 evrov, oz. 105 potnikov, v 

kolikor bi bila cena avtobusne karte 19 evrov. To pomeni, da bi bilo treba v sklopu z 

vsako od osmih voženj peljati v prvem primeru povprečno 25 potnikov, v drugem 

primeru 17 potnikov in v zadnjem primeru vsaj 13 potnikov.  
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S tema dvema izračunoma lahko ugotovimo, da avtobusna povezava iz Maribora do 

Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana na vsake štiri ure ni smiselna, saj gre za novo idejo in 

bi bili stroški glede na prepeljane potnike preveliki, saj jih po vsej verjetnosti na 

začetku vzpostavitve ne bi prepeljali toliko. Sprejemljiva cena vozovnice bi bila 

približno 15 evrov,  toliko bi bila namreč večina anketirancev pripravljena porabiti 

zanjo. 
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4 Diskusija  

 

Na koncu diplomskega dela si še enkrat poglejmo začetne teze, ki jih bomo ovrgli ali 

potrdili.  

 

Prva teza je bila, da večina, ki letalski prevoz uporablja pogosto, meni, da je 

vzpostavitev avtobusnih prevozov med Mariborom in vsemi izbranimi bližnjimi letališči 

dobra zamisel. To tezo bomo potrdili na podlagi četrtega vprašanja, ali se ljudem ideja 

o vzpostavitvi direktne avtobusne linije med Mariborom in bližnjimi letališči sploh zdi 

smiselna. Kar 88 % anketirancev se vzpostavitev omenjene avtobusne linije do Letališča 

Jožeta Pučnika Ljubljana zdi smiselna. Najmanj se jim smiseln zdi direkten prevoz do 

Letališča Edvarda Rusjana Maribor, vendar še vedno veliki večini, in sicer 80 %. Najbolj 

pozitiven odziv je bil glede Letališča Gradec, saj jih je bilo za vzpostavitev kar 92 %. Tudi 

direktna avtobusna linija do Letališča Franja Tuđmana Zagreb se zdi dobra zamisel, in 

sicer 89 % vseh anketirancev. Kljub pozitivnemu odzivu glede takšne linije do vseh 

letališč se moramo dotakniti tudi petega vprašanja, iz katerega letališča naši 

anketiranci pogosto potujejo. Včasih ali pogosto uporabljajo letališče v Ljubljani, 

letališče v Mariboru in Zagrebu pa le zelo redko ali nikoli, letališče Gradec pa, kakor so 

največkrat izbrali, nikoli in pogosto. Posamezno smo pregledali odgovore anketirancev, 

ki npr. (vedno) letijo iz Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana, in njihove odgovore na 

vprašanje glede smiselnosti vzpostavitve avtobusne povezave do drugih treh letališč. 

Zanje se te povezave v veliki večini ne zdijo smiselne. Torej če povzamemo, osebe, ki 

smo jih anketirali, le zelo redko ali nikoli ne letijo z letališča v Mariboru ali Zagrebu, 

zato zanje avtobusna povezava do teh letališč ne bi bila preveč smiselna.  

 

Naslednja teza, ki smo jo postavili, je bila, da večina trenutno za prevoz na letališče 

izbere osebni avtomobil, kar lahko s pridobljeni podatki prav tako potrdimo. Osebni 

avtomobil za prevoz do letališč namreč anketiranci trenutno izberejo pogosto oz. 

vedno. 
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Tudi tretjo tezo, ki pravi, da bi z večjo uporabo avtobusa ne le do letališč, vendar tudi v 

vsakodnevnem življenju količino izpustov ogljikovega dioksida (CO₂) in drugih 

toplogrednih plinov (TGP) zmanjšali, lahko potrdimo na podlagi izračuna ogljičnega 

odtisa, prikazanega na Sliki 2. Glede na to, da smo vzpostavitev avtobusnih linij iz 

Maribora do letališč v Mariboru in Zagrebu ocenili kot nesmiselno, si upoštevajoč 

rezultate raziskave poglejmo vzpostavitev avtobusnih povezav do Letališča Jožeta 

Pučnika Ljubljana in do Letališča Gradec. Najprej poglejmo ceno avtobusne karte, za 

katero bi bila večina pripravljena odšteti med 10 in 19 evri do obeh letališč. Ker gre za 

novo idejo, bi lahko za začetek vozil manjši avtobus z 31 potniškimi sedeži in v kolikor 

bi za avtobusno karto odšteli med 10 in 19 evri, bi glede na druge trenutne možnosti 

prevoza privarčevali. Po mnenju naših anketirancev naj bi avtobus do letališča v 

Ljubljani vozil vsaj vsake štiri ure, do letališča v Gradcu pa vsej dvakrat na dan. Vozni 

red bi bilo treba sestavljati glede na odhode in prihode letal, če bi bilo to možno. Če bi 

npr. za avtobusno karto plačali najmanj 10 evrov in bi se do letališča v Ljubljani peljalo 

le pet ali šest potnikov naenkrat, se prevoz na vsake štiri ure ne bi splačal. Morda bi 

avtobus glede na stroške goriva in vzdrževanja avtobusa ter plačila vozniku vozil bolj 

poredko, saj se s prevozom petih ali šestih potnikov ti stroški ne povrnejo, v kolikor 

vozovnica stane le 10 evrov.  

 

Raziskavo smo se odločili izvesti predvsem zaradi spodbujanja uporabe javnega 

prometa in posledičnega zmanjšanja zasičenosti prometa ter onesnaženosti okolja. 

Odziv anketirancev je bil presenetljivo pozitiven, torej bi bilo smiselno v tej smeri tudi 

nekaj narediti. 
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Priloge 

 

Priloga 1: Anketni vprašalnik 

 

Vir: Osebni vir 

 

1. Starostna skupina 

0 – 19 let 

20 – 29 let 

30 – 39 let 

40 – 49 let 

50 – 59 let 

60 let in več 

 

2. Spol 

Moški 

Ženski 

 

3. Status 

Dijak/Študent 

Zaposlen 

Brezposeln 

Upokojenec 

 

4. Ali se vam zdi vzpostavitev avtobusnega prevoza med Mariborom in bližnjimi 

letališči dobra zamisel? Obkrožite DA ali NE. 

Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana   DA NE  

Letališče Edvarda Rusjana Maribor   DA NE 

Letališče Gradec     DA NE 

Letališča Franja Tudžmana Zagreb   DA NE 
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5. Katero letališče izberete, ko potujete z letalom? Obkrožite (1-nikoli, 2-zelo redko, 3-

včasih, 4-pogosto, 5-vedno).  

Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana   1 2 3 4 5  

Letališče Edvarda Rusjana Maribor   1 2 3 4 5 

Letališče Gradec     1 2 3 4 5 

Letališča Franja Tudžmana Zagreb   1 2 3 4 5 

 

6. Kakšno obliko prevoza trenutno uporabljate, ko se odpravljate na letališče? 

Obkrožite (1-nikoli, 2-zelo redko, 3-včasih, 4-pogosto, 5-vedno). 

Osebni avtomobil     1 2 3 4 5 

Taksi       1 2 3 4 5 

Zasebni prevozniki     1 2 3 4 5 

Kombiniran prevoz (vlak/avtobus)    1 2 3 4 5 

Kombiniran prevoz (avtobus/avtobus)   1 2 3 4 5 

Kombiniran prevoz (vlak/taksi)    1 2 3 4 5 

Kombiniran prevoz (avtobus/taksi)    1 2 3 4 5 

 

7. Ali bi se sploh odločili za prevoz z avtobusom? Obkrožite (1-nikoli, 2-zelo redko, 3-

včasih, 4-pogosto, 5-vedno).  

a) Za službeno pot     1 2 3 4 5 

b) Za privatno potovanje/počitnice   1 2 3 4 5 

 

8. Kaj bi vplivalo na to, da bi se odločili za prevoz z avtobusom? Obkrožite (1-ne bi 

vplivalo, 2-bi le malo vplivalo, 3-neopredeljeno, 4-bi vplivalo, 5-bi zelo vplivalo). 

Cena       1 2 3 4 5 

Vozni red      1 2 3 4 5 

Čas vožnje      1 2 3 4 5 

Vpliv na okolje     1 2 3 4 5 

Drugo (udobje, ali potujemo sami ali z družino…):  1 2 3 4 5 

 

9. Ali bi bili pripravljeni biti, na primer, 4 ure prej na letališču, če bi s tem plačali manj 

za avtobusno karto, kot za taksi/avtomobilski transport + parkirnina? Obkrožite. 
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Da, če bi bila avtobusna karta 5€ - 10€ manj 

Da, če bi z avtobusno karto privarčevali več kot 10€ 

Ne 

9.a Če ste izbrali ne, zakaj? 

 

10. Koliko krat na dan bi po vašem mnenju naj minimalno vozil avtobus iz Maribora do 

določenega letališča? Označite. 

 

11. Koliko bi bili pripravljeni maksimalno plačati za avtobusni prevoz iz Maribora do 

določenega letališča? Označite. 

 

 

 

 Vsako 

uro 
Vsaki 2 uri Vsake 4 ure 

Vsej 2x na 

dan 

Vsej 1x na 

dan 

Letališče Jožeta 

Pučnika Ljubljana 
     

Letališče Edvarda 

Rusjana Maribor 

     

Letališče Gradec      

Letališče Franja 

Tudžmana Zagreb 

     

 5€-9€ 
10€-

19€ 

20€-

39€ 

40€-

59€ 

60€-

79€ 

80€-

99€ 

Nad 

100€ 

Letališče Jožeta 

Pučnika Ljubljana 
       

Letališče Edvarda 

Rusjana Maribor 
       

Letališče Gradec        

Letališče Franja 

Tudžmana Zagreb 
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12. Ali se zavedate da povzročate manjši okoljski vpliv z avtobusnim prevozom?  

Se sploh ne zavedam. 

Se zavedam, vendar mi to ni pomembno. 

Se zavedam in spodbujam uporabo avtobusa. 

 

13. Odprto vprašanje – kaj bi še predlagali na področju prevoza na letališča? 

 

 

 


