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Izvleček
Primerjava celostnih prometnih strategij na ravni občin s središči regionalnega pomena
Naloga analizira in primerja celostne prometne strategije za izbranih deset občin s središči
regionalnega pomena. Analiza se opira predvsem na sprejete operativne cilje posameznih
strateških stebrov, ciljne vrednosti in svežnje ukrepov. Cilji morajo biti kakovostno izbrani, saj
so le-ti zavezujoč del celostne prometne strategije. V nalogi je predstavljen tudi evropski in
slovenski pravni okvir trajnostne mobilnosti. Predstavljen je tudi proces oblikovanja celostne
prometne strategije. Ugotovljeno je bilo, da se občine na področju ureditve prometa soočajo
s podobnimi izzivi. Večina zastavljenih ciljev je kakovostno izbranih. Večina obravnavanih
celostnih prometnih strategij ima poudarek na področju celostnega načrtovanja prometa.
Ključne besede: promet, celostna prometna strategija, trajnostna mobilnost

Abstract
Comparison of sustainable urban mobility plans on municipal level with centers of regional
importance
The paper analyses and compares sustainable urban mobility plans for selected ten
municipalities with centres of regional importance. The analysis is based mainly on mesurable
targets of individual strategic pillars, target values and packages of measures. Targets should
be chosen wisely, as they are the obligating part of the sustainable urban mobility plan. In the
paper is also presented the European and Slovene legal framework for sustainable mobility.
Also presented is a process of creating sustainable urban mobility plan. It was found that the
municipalities are faced with similar challenges in the field of transport management. Most of
the stated targets are identified as SMART targets. Most of the presented sustainable urban
mobility plans are focused on the field of the integrated planning of traffic.
Keywords: transport, sustainable urban mobility plan, sustainable mobility
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UVOD
Promet je ključnega pomena za družbo in gospodarstvo, saj omogoča gospodarsko rast in
ustvarjanje novih delovnih mest (Bela knjiga, 2011). Predstavlja mobilnost ljudi, blaga, energije
in informacij iz kraja v kraj. Zaradi številnih funkcij, ki jih opravlja, se pomen prometa povečuje
(Kozina, 2010). Hkrati pa se povečujejo pritiski na okolje. Z namenom varstva okolja in
hkratnemu ohranjanju zadovoljevanja potreb prebivalstva po mobilnosti?, se je tradicionalno
prometno načrtovanje začelo umikati celostnemu načrtovanju. Za dosego le-tega pa je
izrednega pomena izdelava kakovostne celostne prometne strategije.

NAMEN ZAKLJUČNE SEMINARSKE NALOGE
Namen te zaključne seminarske naloge je predstaviti koncept celostnih prometnih strategij, ki
so v našem prostoru kar velika novost. Strategije so bile v večini občin sprejete v zadnjih letih.
Sprejete Celostne prometne strategije so šele v fazi izvajanja, zato raziskav na tem področju
še ni. V nadaljevanju bo predstavljenih in primerjanih izbranih deset celostnih prometnih
strategij, ki so jih pripravile občine s središči regionalnega pomena.

CILJI ZAKLJUČNE SEMINARSKE NALOGE
 predstavitev glavnih značilnosti izbranih desetih občin, ki so pomembne iz prometnega
vidika;
 predstavitev dokumenta Celostna prometna strategija za posamezno občino;
 analiza in primerjava teh strateških dokumentov;
 ugotoviti, v kateri steber trajnostne mobilnosti se je katera izmed občin usmerila, kako
so razporedili sredstva in katere ukrepe so pri tem predvideli.

METODE DELA
Zaključna seminarska naloga je bila izdelana na podlagi kabinetnega dela. Najprej je bilo
potrebno zbrati ter pregledati vire in literaturo s področja trajnostne mobilnosti, celostnega
prometnega načrtovanja in načrtovanja prometa na različnih prostorskih ravneh.
Sledil je izbor desetih občin z izdelanimi celostnimi prometnimi strategijami, ki so bile izbrane
na podlagi poročila »Policentrično omrežje središč in dostopnost prebivalstva do storitev
splošnega in splošnega gospodarskega pomena« iz leta 2016.
Nato je sledila izdelava kriterija za primerjanje celostnih prometnih strategij ter primerjava
sama. Kriterij je bil izdelan na podlagi Smernic za pripravo Celostne prometne strategije. V
brošuri so predstavljena prednostna področja urejanja trajnostne mobilnosti in pet postavk s
katerimi lahko označimo neki operativni cilj kot kakovostno izbran cilj. V tej zaključni
seminarski nalogi je bil operativni cilj prepoznan kot kakovostno izbran, če je zadoščal štirim
postavkam od petih. Za dodatne informacije pa je bil izveden tudi sestanek na Ministrstvu za
infrastrukturo.

DELOVNE HIPOTEZE




H1: Občine pestijo podobne težave na področju urejanja prometa.
H2: Večina operativnih ciljev in ciljnih vrednosti je kakovostno izbranih.
H3: Prevladujejo cilji in ukrepi, ki urejajo področji hoje in kolesarjenja.
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OD TRADICIONALNEGA K CELOSTNEMU PROMETNEMU NAČRTOVANJU
Evolucija trajnostne mobilnosti je rezultat kompleksnih in spreminjajočih se interakcij med
družbo in socialnimi spremembami, gospodarstvom ter napredujočo tehnologijo v zadnjih
petdesetih letih. Zgodnje faze gospodarske in urbane rasti so vodile k spodbujanju lastništva
avtomobila. V mestih je bila zato potrebna reorganizacija obstoječih in gradnja novih
prometnic ter parkirnih prostorov. Načrtovanje je moralo postati strateško, da bi bil izkoristek
prostora, glede na naraščajoč vozni park, kar največji. Kmalu je postalo jasno, da je v mestih z
gosto pozidavo to težje izvedljivo. Hkrati se je ugotovilo, da ima vse večja uporaba avtomobila
vpliv na kakovost zraka, povečalo se je tudi število prometnih nesreč. Prometne politike so se
zato začele osredotočati na zajezitev prometa ter k učinkovitejšemu premikanju potnikov od
izhodišča h končnemu cilju. Ob tem je spodbude začel doživljati javni potniški promet. Vse
večjo prednost je imelo zagotavljanje kakovostnih pogojev za življenje v mestu ter javno
zdravje. Vseeno pa je preteklo kar nekaj desetletij, da se je ta način načrtovanja prometnih
politik uveljavil in da so bila mesta prepoznana predvsem kot središča gospodarskih, socialnih
in kulturnih dejavnosti. Kot načina zdravega načina potovanja v mestih sta se ponovno okrepila
kolesarjenje in hoja. Temu je v mestih namenjenih vse več javnih površin, motoriziran promet
pa se vse bolj umika (Jones, 2014).
Druga polovica 20. stoletja je bila tudi v Sloveniji zaznamovana z močno industrializacijo,
policentričnim razvojem naselij in nastankom zaposlitvenih središč. Eden izmed učinkov teh
procesov je tudi dnevna delovna mobilnost in izrazita motorizacija cestnega prometa.
Podobno, kot v drugih evropskih mestih, se je pojavila potreba po povečanju površin,
namenjenih osebnim avtomobilom. Visoka stopnja rabe osebnega avtomobila je tako postala
posebnost slovenske oblike dnevne mobilnosti (Bole, 2004). Načrtovanje urbanih območij v
Sloveniji in tudi Evropi je potekalo tako, da je bilo avtomobilu kar se da prijazno. Predpostavka
ob tem je bila, da bo mobilnost večja, potovanja pa hitrejša in udobnejša. Uporabniki javnega
potniškega prometa, pešci in kolesarji so bili ob tem potisnjeni na stranski tir. Mestne ulice so
z leti postajale nevarnejše, okolju in zdravju bolj škodljive ter manj primerne za druženje
(Demšar Mitrovič, 2015).
Celostno prometno načrtovanje je v prvi vrsti osredotočeno na ljudi. Primarni cilji so
zagotavljanje dostopnosti in kakovostnih pogojev za življenje ter uspešno gospodarsko
delovanje, zdravje, socialna pravičnost ter kakovost okolja. Vsi pomembni transportni načini
se razvijajo uravnoteženo ter se nagibajo k čistejšim in trajnostnim oblikam prometa. Celostno
prometno načrtovanje zajema ukrepe, ki so stroškovno učinkoviti, načrtovanje pa je
dolgoročno. Odločanje in načrtovanje je transparentno in poteka ob vključevanju javnosti.
Dokumenti, ki urejajo prometno načrtovanje, so združljivi in dopolnjujoči z dokumenti urejanja
prostora, okolja in zdravja. Celostno načrtovanje je rezultat sodelovanja interdisciplinarne
ekipe načrtovalcev. Kasneje se izvaja reden monitoring in evalvacija učinkov, ki so jih sprejeti
celostni prometni načrti prinesli (Guidelines, 2014).
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Preglednica 1: Razlika med tradicionalnim in celostnim prometnim načrtovanjem
TRADICIONALNO PROMETNO NAČRTOVANJE
CELOSTNO PROMETNO NAČRTOVANJE
Osredotočenost na avtomobile
→ Osredotočenost na ljudi
Osrednja cilja v pretočnosti in hitrosti
Osrednja cilja v dostopnosti in
→
prometa
kakovosti bivanja
Uravnotežen razvoj vseh pomembnih
Modalnost
→
načinov transporta
Osredotočenost
na
stroškovno
Osredotočenost na infrastrukturo
→
učinkovite rešitve
Sektorsko načrtovanje pod vodstvom
→ Interdisciplinarno načrtovanje
prometnih inženirjev
Kratkoročno in srednjeročno načrtovanje.
→ Dolgoročno načrtovanje.
Transparentno
načrtovanje
z
Netransparentno načrtovanje
→
vključevanjem javnosti
Omejena presoja učinkov
→ Reden monitoring in evalvacija učinkov
Vir: Guidelines, 2014, str. 7.

TRAJNOSTNO PROMETNO NAČRTOVANJE V OKVIRU SKUPNE EVROPSKE
PROMETNE POLITIKE
Glavni cilji skupne evropske prometne politike so zagotovitev trajnostnega razvoja,
oblikovanje uporabnikom prijaznega prometnega trga, ohranitev konkurenčnosti
gospodarstva in uravnotežena uporaba različnih oblik prometa ob upoštevanju stroškov
(Promet, 2014).
Bela knjiga iz leta 2001 z naslovom »Evropska prometna politika za 2010: čas za odločitev« je
pomenila začetek razprave o dolgoročnem načrtovanju prometa. Evropska komisija je v tistem
obdobju, ob predvidenem širjenju proti vzhodu, analizirala težave in izzive evropske prometne
politike ter predstavila ustrezne ukrepe. Napovedala je velik porast prometa, z naraščajočimi
preobremenitvami in zastoji ter naraščajoče vplive na okolje in zdravje (Ratcliff, 2018).
Leta 2006 je bil predstavljen vmesni pregled bele knjige iz leta 2001 z naslovom »Naj Evropa
ostane v gibanju – Trajnostna mobilnost za našo celino« (Ratcliff, 2018). Vmesni pregled je
opozoril na pomembnost sodelovanja na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, vključno z
državljani in industrijo, za zagotavljanje trajnostne mobilnosti. Evropska politika za trajnostno
mobilnost mora hkrati zagotoviti ustrezne politične instrumente, ki bodo zagotovili premik k
zastavljenim ciljem. Pregled iz leta 2006 je napovedal tudi zeleno knjigo, ki jo je Evropska
komisija izdala leta 2007, pod naslovom »Za novo kulturo mobilnosti v mestih« (Naj Evropa
ostane v gibanju, 2006).
Z zeleno knjigo so bile predstavljene možnosti in hkrati vprašanja, kako izboljšati mobilnost v
mestih (Zelena knjiga, 2007). Na podlagi ugotovitev, ki so jih ponudili odgovori na vprašanja,
je Evropska komisija v letu 2009 predstavila Akcijski načrt o mobilnosti v mestih. V njem so bili
predlagani praktični, kratkoročni in srednjeročni ukrepi, ki bi na integriran način obravnavali
določena vprašanja v povezavi z mobilnostjo v mestih (Akcijski načrt o mobilnosti v mestih,
2009). Komisija je tudi predlagala usmerjanje in podporo občinam pri razvoju celostnih
prometnih strategij v urbanih in suburbanih območjih (Demšar Mitrovič, 2015).
Leta 2011 je Evropska komisija objavila belo knjigo z naslovom »Načrt za enotni evropski
prometni prostor – na poti h konkurenčnemu in z viri gospodarnemu prometnemu sistemu«.
Namen tega načrta je predstaviti prehod od starih k novim izzivom na prometnem področju
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ter oris možnosti za reševanje le-teh, s pomočjo celostnega načrtovanja celotnega
prometnega sistema v naslednjem desetletju (Ratcliff, 2018). Pričakovan rezultat teh ukrepov
je konkurenčen prometni sistem z odpravo glavnih ozkih grl. Ta bo omogočal varno gibanje
oseb in blaga po celotni Evropski uniji. Zmanjšana naj bi bila tudi odvisnost Evropske unije od
uvoza nafte. V glavnih urbanih središčih naj bi dosegli mobilnost skoraj brez izpustov CO 2 in
do leta 2050 zmanjšali izpuste ogljika iz prometa za 60 % (Bela knjiga, 2011).

AKCIJSKI NAČRT O MOBILNOSTI V MESTIH
Akcijski načrt o mobilnosti v mestih, ki ga je Evropska komisija sprejela leta 2009, je bil z vidika
uveljavljanja celostnih prometnih strategij ključnega pomena.
Komisija je v tem načrtu predlagala usmerjanje in podporo občinam pri razvijanju celostnih
prometnih strategij v urbanih in suburbanih območjih (Demšar Mitrovič, 2013). Akcijski načrt
je predlagal srednjeročne in kratkoročne ukrepe, ki bi se izvajali do leta 2012. Za učinkovito
izvajanje predlaganih ukrepov je pomembno sodelovanje na lokalni, regionalni in nacionalni
ravni. Pristop bi moral biti partnerski, vsi akterji pa bi morali upoštevati pristojnosti in
odgovornosti. K sodelovanju so bile pozvane tudi druge interesne skupine, državljani in
industrijski sektor. Še posebej so poskušali upoštevati potrebe glede mobilnosti ranljivih
skupin. To so, med drugim, starejši ljudje, otroci, invalidi in ljudje z nižjimi dohodki. Dvajset
predlaganih ukrepov je osredotočenih na šest tem, ki temeljijo na odzivih zelene knjige
(Akcijski načrt o mobilnosti v mestih, 2009).
Prva tema naslavlja spodbujanje celostnih politik, saj so le-te najboljše pri obravnavi
kompleksnih prometnih sistemov v mestih. Celosten pristop je pomemben tudi pri
sprejemanju političnih odločitev o povezovanju prometa z varstvom okolja, zdravim okoljem,
stanovanjskim vprašanjem, načrtovanjem rabe tal, socialnimi vidiki dostopnosti in mobilnosti
ter industrijsko politiko. Komisija je za dosego teh ciljev predlagala naslednje tri ukrepe:
 Pospeševanje prevzemanja načrtov za trajnostno mobilnost v mestih, s katerim je
komisija podprla lokalne organe pri razvoju načrtov za trajnostno mobilnost. Ti načrti
naj bi vključevali potniški in tovorni promet v mestnih in predmestnih okoljih. Komisija
je tudi spodbujala izmenjavo izkušenj in dobrih praks;
 Trajnostna mobilnost v mestih in regionalna politika se nanaša na seznanjanje z načini
financiranja, ki jih ponujajo kohezijski in strukturni skladi in pa Evropska investicijska
banka;
 Promet za zdravo mestno okolje je ukrep, ki bi pripomogel k oblikovanju bolj zdravega
okolja in tako izboljšal sliko javnega zdravja (Akcijski načrt o mobilnosti v mestih, 2009).
Naslednja tema predstavlja osredotočenost na državljane. Cilj je zagotoviti visokokakovosten,
cenovno dostopen, zanesljiv, varen in enostavno dostopen javni prevoz. Za uresničitev ciljev
so predlagani naslednji ukrepi:
 Platforma o pravicah potnikov govori o izboljšanju pravic potnikov v javnem prometu
in potrebnemu sodelovanju z organizacijami, ki jih zastopajo;
 Izboljšana dostopnost za osebe z omejeno mobilnostjo je ukrep, ki bi dotični skupini
omogočil lažji dostop do sredstev javnega prevoza;
 Izboljšanje informacij o prometu je ukrep, katerega cilj je zagotavljanje informacij o
prometu preko različnih medijev, tudi z informacijami o potrebah invalidnih oseb;
 Dostop do zelenih območij je ukrep, ki je spodbudil študije z namenom izmenjave
dobrih praks na področju dostopnosti do zelenih območij Evropske unije;
 Kampanja za spodbujanje trajnostnega vedenja v zvezi z mobilnostjo ima namen
ozaveščanja, obveščanja in izobraževanja javnosti o novi kulturi mobilnosti v mestnih.
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Komisija je uvedla tudi posebno nagrado za sprejemanje načrtov trajnostne mobilnosti
v mestih;
 Vključitev energetsko učinkovite vožnje v programe usposabljanja voznikov je ukrep,
z namenom vključevanja energetsko učinkovite vožnje v vozniški izpit. Hkrati je tudi
del akcijskega programa za varnost v cestnem prometu (Akcijski načrt o mobilnosti v
mestih, 2009).
Tretja tema govori o zelenem mestnem prometu, katerega namen je spodbujanje zdravega
okolja, krepitev trga čistih vozil in alternativnih goriv. Uvedeno je bilo pravilo, da uporabniki
plačujejo zunanje stroške po načelu odgovornosti povzročitelja. Predlagani pa so bili še
naslednji ukrepi:
 Raziskovalni in predstavitveni projekti, za vozila z manjšimi emisijami ali brez njih, so
projekti, ki jih bo Komisija še naprej podpirala in financirala. Ti so pomembni za manjšo
odvisnost od fosilnih goriv;
 Spletni vodnik o čistih in energetsko učinkovitih vozilih je vodnik o čistih in energetsko
učinkovitih vozilih, vključuje pa tudi pregled trga, zakonodaje in shem pomoči. Spletna
stran pa bi omogočala tudi podporo sistemu skupnih naročil za vozila javne storitve;
 Študija o urbanih vidikih internalizacije zunanjih stroškov je ukrep, katerega cilj je bil
preučiti učinkovitost različnih načinov za določanje pristojbin, vključno z vprašanji
izvajanja;
 Izmenjava informacij o mestnih sistemih za določanje pristojbin je ukrep Komisije, s
katerim je želela olajšati izmenjavo informacij med strokovnjaki in načrtovalci politik o
mestnih sistemih za določanje pristojbin v Evropski uniji. Rezultate je nato upoštevala
pri delu v zvezi z internalizacijo zunanjih stroškov (Akcijski načrt o mobilnosti v mestih,
2009).
Četrta tema se nanaša na okrepljeno financiranje. Za doseganje učinkov trajnostne mobilnosti
so potrebne naložbe v infrastrukturo, vozila, nove tehnologije in izboljšane storitve. Večina
naložb se krije iz lokalnih, regionalnih in nacionalnih finančnih virov. Komisija zato predlaga
sledeča ukrepa:
 Optimiziranje obstoječih virov financiranja;
 Analiza potreb po financiranju v prihodnosti je ukrep, s katerim je Komisija
nadaljevala s finančnim podpiranjem pobude CIVITAS in preverila prihodnje potrebe
po financiranju dejavnosti za izboljšavo mobilnosti v mestih (Akcijski načrt o mobilnosti
v mestih, 2009).
Naslednja tema naslavlja izmenjavo izkušenj in znanja. Cilj je bil interesentom zagotoviti
izmenjavo informacij in izkušenj. Odločilnega pomena je zbiranje in izmenjava podatkov,
statistike in informacij, zato so bili predlagani naslednji ukrepi:
 Posodobitev podatkov in statistik, katerega namen je odpraviti pomanjkanje le-teh;
 Ustanovitev opazovalne skupine za mobilnosti v mestih je ukrep, ki je namenjen
strokovnjakom za promet v mestih. Cilj pa je izmenjava informacij, podatkov, statistik
in spremljanje razvoja;
 Sodelovanje pri mednarodnem dialogu in izmenjavi informacij je ukrep, s ciljem
olajšanja dialoga in sodelovanja med mesti, tudi s finančnimi mehanizmi (Akcijski načrt
o mobilnosti v mestih, 2009).
Zadnja tema odgovarja na vprašanja optimiziranja mobilnosti v mestih. Za dosego
učinkovitega prometnega sistema je potrebno združevati in povezovati različna prometna
omrežja, kar lahko olajša prehod na okolju prijaznejše načine prometa. Cilj je večja uporaba
javnega potniškega prometa, kolesarjenje, hoja ter souporaba avtomobilov in koles. Za
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spodbujanje državljanov, da se vsaj deloma odpovejo uporabi avtomobila, je ključnega
pomena cenovna dostopnost in družinam prijazne prevozne rešitve. Delodajalci in javne
uprave pa jim lahko ponudijo podporo s finančnimi podporami in predpisi glede financiranja.
Komisija je zato predlagala naslednja ukrepa:
 Tovorni promet v mestih je ukrep, s katerim je imela Komisija namen zagotoviti pomoč
za optimalno učinkovitost mestne logistike. Poudarek je bil na boljšem vključevanju
tovornega prometa v lokalne politike in načrte ter na upravljanju in spremljanju
prometnih tokov;
 Inteligentni prevozni sistemi za prevoznost v mestih je ukrep, s katerim je Komisija
želela zagotoviti pomoč o inteligentnih prevoznih sistemih za mobilnost v mestih.
Primeri tovrstnih sistemov so elektronski sistemi za izdajanje vozovnic in plačevanja,
potovalne informacije, upravljanje prometa, ureditve dostopa, nekaj možnosti pa
odpira tudi evropski satelitski navigacijski sistem Galileo (Akcijski načrt o mobilnosti v
mestih, 2009).
Preglednica 2: Teme in ukrepi Akcijskega načrta o mobilnosti v mestih.
Tema
Spodbujanje celostnih
politik

Osredotočenost na
državljane

Zeleni mestni promet

Okrepljeno financiranje
Izmenjava izkušenj in
znanja

Optimiziranje mobilnosti v
mestih

Ukrep
Pospeševanje prevzemanja načrtov za trajnostno mobilnost
v mestih
Trajnostna mobilnost v mestih in regionalna politika
Promet za zdravo mestno okolje
Platforma o pravicah potnikov v mestnem javnem prometu
Izboljšana dostopnost za osebe z omejeno mobilnostjo
Izboljšanje informacij o prometu
Dostop do zelenih območij
Kampanja za spodbujanje trajnostnega vedenja v zvezi z
mobilnostjo
Vključitev energetsko učinkovite vožnje v programe
usposabljanja voznikov
Raziskovalni in predstavitveni projekti za vozila z manjšimi
emisijami ali brez njih
Spletni vodnik o čistih in energetsko učinkovitih vozilih
Študija o urbanih vidikih internalizacije zunanjih stroškov
Izmenjava informacij o mestnih sistemih za določanje
pristojbin.
Optimiziranje obstoječih virov financiranja
Analiza potreb po financiranju v prihodnosti
Posodobitev podatkov in statistik
Ustanovitev opazovalne skupine za mobilnost v mestih
Sodelovanje pri mednarodnem dialogu in izmenjavi
informacij
Tovorni promet v mestih
Inteligentni prevozni sistemi za mobilnost v mestih

Vir: Akcijski načrt o mobilnosti v mestih, 2009.
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TRAJNOSTNO NAČRTOVANJE V
PROMETA V REPUBLIKI SLOVENIJI

OKVIRU

STRATEGIJE

RAZVOJA

Splošni cilji in nameni strategije so izboljšati mobilnost in dostopnost prebivalcev do funkcij,
podpirati razvoj in oskrbo gospodarstva, izboljšanje prometne varnosti, zmanjšati porabo
energije, zmanjšati stroške uporabnikov in zmanjšati obremenjenost okolja. Za dosego teh
ciljev je potrebno razvijati prometno omrežje kot celovit sistem, ki povezuje vse oblike in vrste
prometa, omogočiti integrirani javni potniški promet (v nadaljevanju JPP) in razvijati
transportno logistiko (Strategija razvoja prometa…, 2017).

CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE
Celostna prometna strategija (v nadaljevanju CPS) je strateški dokument na področju prometa,
s katerim občina začrta učinkovito zaporedje ukrepov za dosego celostnih sprememb in
posledično višje kakovosti bivanja. Je ključno orodje novega pristopa prometnega načrtovanja.
Občinam pomaga rešiti izzive na področju prometa, hkrati pa uresničuje njene ključne
razvojne potenciale (Trajnostna mobilnost za uspešno prihodnost, 2012). Smernice za izdelavo
CPS izvirajo iz Akcijskega načrta za urbano mobilnost, ki ga je Evropska komisija sprejela leta
2009. Slovenija je te smernice za izdelavo celostnih prometnih strategij prilagodila majhnim in
srednje velikim mestom, ki so značilni za ta prostor (Demšar Mitrovič, 2015). Slovenske občine
praviloma niso upoštevale celostnega načrtovanja, v zadnjih letih pa je to vse pogostejša
praksa (Trajnostna mobilnost za uspešno prihodnost, 2012). Izdelava celostnih prometnih
strategij je pomemben vidik razvoja trajnostne mobilnosti na občinski ravni (Strategija razvoja
prometa …, 2017). Tovrstno načrtovanje nadgrajuje starejše načrtovalske prakse in ima
številne koristi. Izboljšana je podoba občine, prinaša pa tudi pozitivne učinke na okolje in
zdravje, zato je kakovost bivanja višja. Zagotavlja boljšo mobilnost in dostopnost do območij
in storitev vsem prebivalcem. Načrtovanje vključuje javnost, zato ima v njihovih očeh večjo
integriteto. Izdelava CPS je tudi učinkovit način izpolnjevanja pravno zavezujočih obveznosti,
ki jih ima država do Evropske unije. Hkrati se ponuja dolgoročna in strateška vizija
zagotavljanja mobilnosti. Stremi k vključevanju sektorskih politik, institucij in sosednjih občin.
Celostna prometna strategija pa lahko zagotovi dostop do finančnih sredstev, ki so na voljo
občinam z inovativnimi rešitvami. Konkurenčnost občine se tako ob prijavi na razpise za
evropska sredstva poveča (Trajnostna mobilnost za uspešno prihodnost, 2012).
Preden se občina loti izdelave celostne prometne strategije, mora imeti zagotovljena finančna
sredstva, znanje in človeške vire na vseh ključnih področjih priprave in izvedbe CPS. V
primerjavi z drugimi načrti, je izdelava CPS časovno manj zahtevna. Strategija obravnava vse
možne rešitve določene prometne težave. Poudariti je treba, da je gradnja nove infrastrukture
pri tovrstnem načrtovanju šele zadnji korak, zato lahko občina na dolgi ali kratki rok prihrani
kar nekaj finančnih sredstev. Lahko pa nastane nekaj dodatnih stroškov, ki so odvisni od
velikosti občin in razpoložljivih kadrov. Priprava kakovostne CPS zahteva vodstvena, tehnična
in operativna znanja. Vodstvena znanja zajemajo projektno, tehnično, finančno in kadrovsko
vodstvo. Tehnična znanja zahtevajo poznavanje prostorskega načrtovanja in načrtovanja
prometa, znanja iz drugih povezanih sektorjev ter poznavanje politike na različnih ravneh.
Operativna znanja zajemajo sposobnosti vključevanja deležnikov, oblikovanja, spremljanja in
vrednotenja kazalcev, zbiranje in analizo podatkov ter sposobnost modeliranja in oblikovanja
scenarijev. Tu so potrebna še znanja na področju odnosov z javnostjo, trženja, javnega
naročanja ter računovodstva (Trajnostna mobilnost za uspešno prihodnost, 2012).
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PROCES IN SMERNICE OBLIKOVANJA CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE
Končni produkt izdelave CPS je dokument, predstavljen na štiridesetih do šestdesetih straneh,
ki je na voljo v tiskani in digitalni obliki. Razumljiv mora biti strokovni in splošni javnosti.
Vsebina mora biti prilagojena posebnostim občin. Vsebina dokumenta je običajno razdeljena
na naslednja poglavja:
 Izhodišča in ozadja;
 Ključni izzivi in priložnosti občine;
 Vizija in cilji;
 Ukrepi po posameznih stebrih (hoja, kolesarjenje, javni potniški promet, cestni
motorni promet;
 Akcijski načrt (Trajnostna mobilnost za uspešno prihodnost, 2012).
Ukrepe trajnostne mobilnosti lahko razdelimo v dve skupini:
 »trdi« ukrepi, s katerimi se urejata parter mesta ter urbana oprema (varni dostopi do
postaj in postajališč, pločniki, kolesarske steze, postajališča javnega potniškega
prometa, sistem »parkiraj in pelji« (»»P+R««), stojala in nadstrešnice za kolesa in
drugi);
 »mehki« ukrepi, ki temeljijo na osveščanju, preventivnih ukrepih ter izobraževanju in
ne vključujejo gradnje (ukrepi trajnostne parkirne politike, omejevanje prometa v
mestnih jedrih za osebni promet, zelena mestna logistika, sodobne tehnologije za
upravljanje mobilnosti in izobraževalno ozaveščevalne dejavnosti o trajnostni
mobilnosti) (Predstavitev projekta …, 2016).
Pričakovani učinki skrbno pripravljene celostne prometne strategije so nižji zasebni izdatki
posameznikov za prevoz ter manj izgubljenega časa zaradi prometa. Zaradi zmanjšanega
onesnaževanja zraka se kazalci zdravja v občini dvignejo. Vsi prebivalci imajo izboljšan dostop
do mobilnosti. Občina ima lažji dostop do sredstev Evropske unije in hkrati učinkovito
izpolnjuje zakonske obveznosti. Občinski proračun se porablja smotrneje (Trajnostna
mobilnost za uspešno prihodnost, 2012).
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Slika 1: Proces priprave Celostne prometne strategije

Vir: Trajnostna mobilnost za uspešno prihodnost, 2012.
Smernice za pripravo Celostne prometne strategije prometne načrtovalce vodijo skozi štiri
faze z enajstimi sklopi in dvaintridesetimi koraki:
 ZAGON PROCESA
 Ob zagonu procesa izdelave CPS moramo najprej postaviti temelje, da bosta priprava
in uresničevanje strategije uspešni. Načrtovanje mora iti čez naslednjih šest korakov:
 Zaveza načelom trajnostne mobilnosti je zaveza, s katero se zagotovijo osnovna
načela trajnosti, ki se upoštevajo skozi celoten proces priprave CPS. Poskuša se tudi
doseči, da trajnostna načela postanejo glavni temelj oblikovanja strategije;
 Ocena vpliva širšega okvira je korak, ob katerem se preverijo vplivi višjih ravni
odgovornosti in geografski obseg CPS. Preverijo se merila za pridobitev državnih in
evropskih sredstev. Pripravijo se tudi povzetki pomembnih regionalnih, državnih in
evropskih okvirov s predlogi za njihovo vključitev v CPS;
 Samoocena je naslednji korak, pri katerem se prepoznajo šibke in močne plati, da
lahko občina razume svoj potencial in uspešneje izdela CPS. Upoštevati je treba
potrebe celotne skupnosti. Analizirati je treba, ali trenuten sistem omogoča
enakopravno dostopnost, cenovno dosegljivost in razpoložljivost. Prepoznati je
treba dejavnike razvoja prometa in njegove ovire. Analizira se tudi trenutno
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prometno načrtovanje v občini in prepozna šibkosti, ki bodo z novim pristopom
odpravljene;
 Pregled razpoložljivih virov je korak, s katerim se ocenijo razpoložljiva znanja v
okviru lokalne samouprave. Ta znanja je potrebno kadrovsko voditi in imeti
strategijo zapolnjevanja vrzeli v znanjih. Opredeliti je potrebno količino in realne
okvirje proračunskih sredstev, ob upoštevanju možnosti črpanja sredstev iz
različnih finančnih virov;
 Opredelitev časovnega načrta je naslednji korak. Določiti je potrebno časovne roke
za oblikovanje strateškega in operativnega okvira v načrtovalskem procesu. Izbrati
je potrebno ustrezen časovni okvir za izvajanje posameznih ukrepov in predvideti
čas za vrednotenje in prenovo CPS po njenem sprejetju;
 Opredelitev ključnih deležnikov ter njihova vloga v procesu načrtovanja CPS je zelo
pomembna za dosego ustrezne kakovosti CPS. Potrebno je opraviti pregled nad
pomembnimi deležniki, prepoznati možne konflikte med njimi ter jih poskušati
povezati (Trajnostna mobilnost za uspešno prihodnost, 2012).
 Opredelitev procesa je naslednja faza pri izdelavi CPS. Proces priprave mora biti
prilagojen lokalnim razmeram, zato mora biti tudi geografski obseg CPS jasno
opredeljen. Vključiti je potrebno še deležnike nato pa se sklene dogovor o izpeljavi
procesa priprave CPS. Faza poteka po naslednjih korakih:
 Opredelitev območja in odgovornosti je korak, pri katerem se najprej analizira
prostorsko razporeditev potovalnih vzorcev in jih nato primerja z administrativnimi
mejami. Strategija poskuša zajeti celotno območje prometnih tokov, ki deluje kot
funkcionalna enota, posledično je morda potrebno sodelovati tudi s sosednjimi
občinami;
 Koordinacija politik in celosten pristop k načrtovanju je glavni izziv pri prometnem
načrtovanju. Potreben je integriran pristop za izpolnjevanje različnih potreb
družbe. Ključnega pomena je prepoznava povezave med prometom in poselitvijo.
Potrebno je pregledati tudi obstoječe politike in načrte in preveriti skladnost z
načeli celostnega prometnega načrtovanja;
 Načrtovanje vključevanja javnosti je korak, pri katerem je pomembno skozi
celoten proces načrtovanja vključevati deležnike vseh vrst. Strategija je posledično
razvojno in stroškovno učinkovitejša in bolj sprejeta s strani javnosti. Določiti je
potrebno tudi orodja za njihovo vključevanje;
 Dogovor o delovnem načrtu in vodenju mora predvidevati vse potrebne korake
pri oblikovanju CPS. Vloge ključnih deležnikov ter njihovih prispevkov morajo biti
jasno opredeljene. Zagotovljena mora biti tudi transparentnost in koordiniranost
načrtovalskih korakov, izraba razpoložljivih sredstev pa optimalna. Določen mora
biti tudi koordinator, ki bo nosil odgovornost (Trajnostna mobilnost za uspešno
prihodnost, 2012).
 Analiza stanja in oblikovanje je zadnji sklop korakov v pripravljalnem delu procesa
izdelave CPS, s katerim zastavimo temelje racionalnega in transparentnega zastavljanja
ciljev:
 Analiza izzivov in priložnosti mora biti kar se da celostna. Vključiti je potrebno tudi
analizo prilagodljivosti prometnega sistema na pričakovane in nepričakovane
dogodke. Pripravi se seznam pomanjkljivosti, izzivov in priložnosti v prometu, ob
koncu pa še analiza izhodiščnega stanja in perečih težav, ki jih bo CPS obravnavala;
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Oblikovanje scenarijev ter njihova ocena je naslednji pomemben korak, saj z
njihovo pomočjo poskušamo razumeti možne učinke različnih ukrepov. Pripraviti
je potrebno kvantitativen in kvalitativen opis različnih scenarijev (Trajnostna
mobilnost za uspešno prihodnost, 2012).
 RACIONALNO ZASTAVLJANJE CILJEV
 Oris želenega stanja je faza, v kateri načrtovanje CPS preide na bistvo. Potrebno je
oblikovati vizijo, ki bo usklajena s pričakovanji skupnosti, za kar sta potrebna naslednja
koraka:
 Oblikovanje vizije je temelj oblikovanja celostne strategije in izhodišče za
oblikovanje konkretnih ukrepov. Gre za kvalitativen opis želenega stanja občine v
prihodnosti. Promet mora biti pri tem postavljen v širši kontekst urbanega in
družbenega razvoja. Upoštevana morajo biti vsa področja in okviri politik
prostorskega načrtovanja, gospodarskega razvoja, okolja, socialne vključenosti,
enakopravnosti spolov, varnosti in zdravja. O viziji pa mora biti doseženo tudi
soglasje z deležniki. Vizija je nato objavljena, in sicer v preprosti in razumljivi obliki;
 Uskladitev pričakovanj je korak, pri katerem se javnost obvešča o procesu
oblikovanja in rezultatih pomembnejših korakov. Organizirajo se javne razprave,
izvajajo javnomnenjske ankete. Vključijo se tudi mediji. Občanom se predstavi vizija
celostne prometne strategije (Trajnostna mobilnost za uspešno prihodnost, 2012).
 Opredelitev prioritet je načrtovalska faza, v kateri se preko naslednjih korakov še
natančneje opredelijo cilji za uresničitev vizije:
 Oblikovanje strateških ciljev je potrebno za določanje področja izboljšav in za
natančno opredeljevanje dimenzij sprememb, ki so ključna za dosego zastavljene
vizije. Znotraj strategije imajo strateški cilji višji status, ukrepi pa so sredstva za
dosego le-teh. Potrebno je zastaviti realne, nedvoumne in merljive cilje, ki
pomagajo pri izbiri in oblikovanju ukrepov. Določiti je treba tudi časovne okvirje za
njihovo dosego. Cilji morajo biti tudi navdihujoči, tako da so ciljne vrednosti
ambiciozne in spodbujajo k napredku in izboljšavam. Tako določeni cilji so
prepoznani kot kakovostno izbrani cilji;
 Določitev ciljnih vrednosti je zelo pomemben korak, saj so ciljne vrednosti
konkretno zavezujoče. Z njimi se kvantitativno določijo želene spremembe in
časovni rok za njihovo uresničitev. Z določanjem ciljnih vrednosti se ovrednoti
realnost zastavljenih ciljev. Ciljne vrednosti morajo biti jasno določene, saj se tako
zagotovi jasna slika želenih sprememb prometa v občini (Trajnostna mobilnost za
uspešno prihodnost, 2012).
 Izbira ukrepov je tisti del priprave CPS, ki je najbolj kritičen, saj sprejete odločitve
vplivajo na uspešnost pri doseganju zastavljenih strateških ciljev.
 Presoja možnosti je korak, pri katerem je treba prepoznati možnosti, ki bodo
izvedljive z razpoložljivimi sredstvi. Opredelijo se potencialni svežnji ukrepov in
preveri povezanost le-teh s strateškimi cilji. Opredeli se tudi pričakovana
učinkovitost ukrepov glede na strateške cilje;
 Učenje iz izkušenj drugih je korak, s katerim se poiščejo primeri, ki kažejo rezultate
podobno izvedenih ukrepov. Izkušnje drugih se lahko v obliki vhodnih podatkov
vključijo v postopek vrednotenja možnosti v domači CPS;
 Študija stroškovne učinkovitosti omogoči realen pogled na možne ukrepe in
pomaga oblikovati izvedljive ukrepe. V tem koraku je pomembna racionalna
poraba razpoložljivih finančnih sredstev ter upoštevanje vseh stroškov in koristi;
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Sestavljanje svežnjev ukrepov mora biti smiselno kombinirano, glede na
spodbujanje in omejevanje. Izbrane svežnje je nato potrebno integrirati z
načrtovanjem na drugih področjih (Trajnostna mobilnost za uspešno prihodnost,
2012).
 PRIPRAVA CPS
 Načrtovanje izvajanja je sklop korakov, s katerimi se pridobi formalno soglasje
sodelujočih deležnikov in doseže operativnost CPS:
 Dodelitev odgovornosti in virov je korak, v katerem je potrebno doseči
sodelovanje deležnikov, ki bodo sodelovali pri izvajanju ukrepov. Določijo se
odgovorne osebe za posamezne projekte, potrdi se tudi realnost predlaganega
načrta. Nato je pomembno zagotoviti še dobro koordinacijo med viri financiranja;
 Priprava akcijskega načrta je tisti korak, v katerem CPS doseže svojo operativnost.
Podroben akcijski načrt vsebuje že podroben seznam ukrepov, hierarhijo izvajanja
le-teh, določene so odgovorne osebe ter viri financiranja s časovnim razporedom.
Seveda morajo biti načrtovane dejavnosti transparentne (Trajnostna mobilnost za
uspešno prihodnost, 2012).
 Vzpostavitev nadzora omogoča sledenje procesu priprave in izvajanja CPS s pomočjo:
 Vzpostavitve spremljanja in vrednotenja, ki sta pomembni upravljavski orodji in
neločljiv del Celostne prometne strategije, s katerim se lažje prepozna in predvidi
težave pri izdelavi in izvajanju strategije (Trajnostna mobilnost za uspešno
prihodnost, 2012).
 Sprejema strategije, ki poteka v naslednjih korakih:
 Revizija kakovosti dokumenta zagotovi visoko kakovost dokumenta ter odraža
stališča ključnih deležnikov. Po notranji reviziji se vnesejo tudi zadnji popravki;
 Potrditev dokumenta je potrebna s strani občinskega sveta. Ta s potrditvijo in
formalizacijo tega strateškega dokumenta tudi prevzame odgovornost zanj;
 Oblikovanje konsenza je zadnji korak pri sprejetju CPS. Rezultate načrtovalskega
procesa je potrebno transparentno posredovati. V lokalnih medijih je potrebno
razširjati temo o CPS in javnost tudi informirati o tem, kaj občina lahko doseže in
česa ne (Trajnostna mobilnost za uspešno prihodnost, 2012).
 IZVAJANJE STRATEGIJE
 Izvajanje strategije nastopi po potrditvi dokumenta, poteka po naslednjih korakih:
 Vodenje procesa izvajanja je korak, s katerim je zagotovljen nadzor nad izvajanjem
ukrepov in poskrbi za upravljanje s tveganji;
 Projektno komuniciranje je korak, v katerem je potrebno poskrbeti za informiranje
širše javnosti o napredovanju ukrepov in za dialog z deležniki, ki jih določen ukrep
zadeva;
 Spremljanje napredka je potrebno izvajati redno, saj se tako prepoznajo izzivi in
morebitne ovire, ki bi preprečile uresničitev ukrepov znotraj zastavljenih časovnih
okvirov (Trajnostna mobilnost za uspešno prihodnost, 2012).
 Učenje iz izkušenj je pomembno, ker je CPS del dolgoročnega procesa. Zato je
potrebno:
 Redno posodabljanje CPS, ki je po izkušnjah potrebno na vsakih štiri do pet let. Kot
povratna informacija služijo rezultati vrednotenja. Za uspešno posodabljanje se je
potrebno odzvati na razvoj dogodkov in izvajati ukrepe v zastavljenih časovnih
okvirjih;
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Razumevanje uspehov in neuspehov je potrebno za ugotavljanje učinkovitosti
procesa priprave CPS. Analizira se, kateri cilji so bili doseženi, kateri niso bili
doseženi ter kakšni so bili učinki izvedenih ukrepov. Ugotovitve je potrebno
dokumentirati in razviti strategije, s katerimi se bo prihodnje načrtovanje izognilo
morebitnim neuspehom. Rezultati so nato posredovani projektni skupini in
ključnim deležnikom;
Prepoznavanje prihodnjih izzivov je zadnji korak v procesu načrtovanja Celostne
prometne strategije. Izvede se pred začetkom oblikovanja prihodnje generacije
CPS. S tem korakom načrtovalci optimizirajo proces načrtovanja in izbor ukrepov.
Naslednja generacija CPS pa je tako bolj učinkovita (Trajnostna mobilnost za
uspešno prihodnost, 2012).

IZBOR OBČIN S SREDIŠČI REGIONALNEGA POMENA Z IZDELANIMI
CELOSTNIMI PROMETNIMI STRATEGIJAMI
Velika večina slovenskih občin do leta 2017 ni imela izdelanih celostnih prometnih strategij.
V letu 2015 je Ministrstvo za infrastrukturo objavilo javni razpis za sofinanciranje operacij
»Celostne prometne strategije«. Na voljo je bilo 3.750.000,00 EUR nepovratnih sredstev.
Razpis se je izvajal v okviru izvajanja operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske
politike v obdobju 2014-2020. Na razpis so se lahko prijavile občine ali konzorciji, ki še niso
imeli izdelanih CPS in občine z že izdelano CPS in je ta bila starejša od dveh let od datuma
sprejema na občinskem svetu (Javni razpisi, 2015). V Sloveniji je do zdaj Celostno prometno
strategijo izdelalo že 70 občin.
Za primerjavo pa so bile izbrane naslednje občine s središči regionalnega pomena:
 Brežice,
 Jesenice,
 Kamnik,
 Krško,
 Murska Sobota,
 Ptuj,
 Ravne na Koroškem,
 Škofja Loka,
 Trbovlje,
 Velenje.
Občine so bile izbrane na podlagi poročila z naslovom »Policentrično omrežje središč in
dostopnost prebivalstva do storitev splošnega in splošnega gospodarskega pomena«, ki ga je
pripravila projektna skupina Znanstveno raziskovalnega centra Slovenske znanosti in
umetnosti. Poročilo je rezultat dela fokusnih skupin in za javnost odprtih delavnic. V pomoč so
bili tudi rezultati preteklih raziskav. V zaključku je bil podan predlog sistema centralnih naselij
v Sloveniji za novo strategijo prostorskega razvoja Slovenije ter usmeritve za opredeljevanje
centralnih naselij v občinskih prostorskih načrtih in regionalnih razvojnih programih. Podan je
bil tudi nabor ukrepov za učinkovito spremljanje in vrednotenje policentričnega omrežja
središč (Policentrično omrežje središč …, 2016).
Središča regionalnega pomena so središča na tretji stopnji centralnosti. Imajo med deset tisoč
in dvajset tisoč prebivalcev. V teh središčih je pričakovano, da bodo tu locirane številne
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pomembne funkcije. Od središč na nižjih stopnjah centralnosti se ločijo po tem, da se v njih
nahajajo okrožno sodišče, sedež višje šole, bolnišnica in sedež srednje šole. V teh središčih
najdemo tudi vse funkcije, ki jih imajo središča nižjih stopenj centralnosti. To so zdravstveni
dom, upravna enota, sedež občine, okrajno sodišče, popolna osnovna šola, zdravstvena
postaja ter podružnica osnovne šole (Policentrično omrežje središč …, 2016).
Središča regionalnega pomena torej zagotavljajo občanom dostop do funkcij (šolstva,
zdravstva, javne uprave in sodstva), ki so nujne v vsakdanjem življenju. So tudi pomembna
gospodarska središča, zato je možno predpostavljati, da imajo tudi precej široko gravitacijsko
zaledje. Učinkovito prometno načrtovanje je v teh občinah zato še toliko bolj pomembno, saj
je potrebno omogočiti dostop do teh funkcij vsem skupinam prebivalcev, preko vseh
potovalnih načinov. Občine morajo hkrati upoštevati načela trajnostnega razvoja.

Slika 2: Karta izbranih občin s središči regionalnega pomena

KRITERIJ PRIMERJAVE CELOSTNIH PROMETNIH STRATEGIJ
Primerjava je bila izvedena na podlagi že opredeljenega kriterija, predstavljenega v brošuri
Trajnostna mobilnost za uspešno prihodnost.
Kot kakovostno izbrane cilje lahko opredelimo tiste, ki so jasni, kar pomeni, da so natančno
zapisani in jih lahko razumejo vsi deležniki. Cilji morajo biti merljivi, saj se na ta način
vrednotijo kvalitativne in kvantitativne spremembe, ki jih bo CPS prinesla. Ciljne vrednosti naj
bi bile navdihujoče in tako pozitivno spodbujale k napredku in izboljšavam. Na podlagi
razpoložljivih tehničnih, operativnih in finančnih zmožnosti ter zavez deležnikov in dogovorov
morajo biti cilji realno zastavljeni. Cilji in ciljne vrednosti morajo biti s ključnimi datumi za
dosego le-teh jasno časovno opredeljeni (Trajnostna mobilnost za uspešno prihodnost, 2012).
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V izbranih občinah so središča regionalnega pomena, zato bi moralo imeti prometno
načrtovanje v le-teh še toliko večji pomen. Dostop do funkcij (opredeljene v poglavju Izbor
občin s središči regionalnega pomena z izdelanimi celostnimi prometnimi strategijami) pa bi
moral biti zagotovljen preko vseh načinov potovanja. Vidik dostopnosti do glavnih funkcij v
središču regionalnega pomena, ki so hkrati tudi glavni generatorji prometa, je bil zato vzet v
podrobnejšo obravnavo. Pozornost je bila namenjena temu, ali je občina vzela v obzir, da so v
neposredni bližini le-teh v prostor umeščene linije JPP, kolesarske steze in pešpoti z vso
pripadajočo podporno infrastrukturo (avtobusno postajališče, parkirišče za kolo, klopi za
pešce, prehodi za pešce …).

CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA OBČINE BREŽICE
STANJE PRED IZDELAVO CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE
Občina Brežice leži v jugovzhodnem delu Slovenije, v statistični regiji Posavje.
V občini živi 24.086 prebivalcev, od tega 6.759 v mestu Brežice (Statistični urad Republike
Slovenije, 2018). V občini že od leta 2008 število prebivalcev upada. Stopnja umrljivosti je večja
od števila rojstev, vendar se le-to povečuje. Posledično je prisoten trend staranja prebivalstva.
Značilne so tudi dnevne migracije delovno aktivnega prebivalstva znotraj in izven občine. Vse
več (46 %) občanov dela v zaposlitvenih središčih izven občine Brežice. Število ljudi, ki prihajajo
na delo v občino Brežice je manjše od števila tistih, ki odhajajo. Tovrstne migracije posledično
zelo obremenjujejo prometno omrežje. Za občino Brežice je značilna pokrajinska dvojnost –
na eni strani ravninski svet Krško-brežiškega polja, na drugi pa razgiban svet Gorjancev in
Bizeljskega gričevja. Prevladujoča oblika poselitve je v obliki podeželskih naselij, mesto Brežice
pa je edino urbano naselje v občini. Centralna naselja so skoncentrirana v ravninskem svetu,
hkrati je na tem območju tudi največ zaposlitvenih možnosti. To dejstvo pa pomembno vpliva
na dostopnost in mobilnost, predvsem z vidika zagotavljanja dostopnosti z javnim potniškim
prometom. Zaradi razdalj je privlačnost kolesarjenja in pešačenja manjša. Zaradi preteklega
stihijskega razvoja naselij se v občini kažejo težave z nizkim nivojem oskrbnih dejavnosti,
slabšimi možnostmi zaposlitve izven občinskega središča, težave s slabo komunalno opremo
in s slabšo javno dostopnostjo. V nekaterih predelih občine je dostopnost težavna tudi z
osebnimi motornimi vozili. Dodatni oviri z vidika dostopnosti predstavljata tudi reka Sava in
železnica. Večina javnih parkirišč v občini je brezplačnih, le v središču Brežic jih je nekaj delno
plačljivih. Delno plačljiva parkirišča se nahajajo v mestnem jedru, na Cesti prvih borcev in na
delu Bizeljske ceste. Sistem parkiranja je takšen, da je prva ura parkiranja brezplačna, vsaka
naslednja pa plačljiva. V tem predelu mesta so najbolj razvite dejavnosti vezane na javne
storitve, kot so, na primer, občina, upravna enota, bančne poslovalnice, davčna uprava,
okrajno sodišče, Komunala Brežice in druge. Zaradi njihovega delovnika to pomeni, da je
mestno središče s parkiranimi avtomobili obremenjeno predvsem v času med sedmo in
petnajsto uro. Obstoječa parkirna politika tako onemogoča razvoj drugih dejavnosti,
predvsem trgovskih in turističnih. Obiskovalcem in lokalnemu prebivalstvu pa je podoba
mestnega jedra neprivlačna. V stanovanjskih soseskah se medtem soočajo s pomanjkanjem
parkirnih prostorov, mirujoč promet in nepravilno parkiranje na pločnikih in zelenih površinah
hkrati ovira in ogroža pešce (Celostna prometna strategija občine Brežice, 2017).
Potovalne navade, vezane predvsem na osebne avtomobile, vplivajo tudi na zdravstveno sliko
občanov Brežic. V občini je bilo v času priprave CPS kar 29 % otrok prekomerno prehranjenih.
Slovensko povprečje pa je 24,6 %. Tudi število dni z bolniško odsotnostjo je nad slovenskim
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povprečjem (13,7 dni) in znaša v povprečju 14,5 dni na leto. Z aktivnimi potovalnimi navadami
in uporabo bolj trajnostnih oblik mobilnosti bi se preko povečane fizične aktivnosti javno
zdravje izboljšalo, produktivnost povečala, odsotnost z dela pa zmanjšala. Kljub izboljšani
prometni varnosti v zadnjem desetletju je število nesreč z udeležbo kolesarjev naraslo, trend
varnosti peščev pa je ostal konstanten. Delež prometnih nesreč z alkoholiziranimi povzročitelji
je nad slovenskim povprečjem (8,7 %) in znaša 12,9 %. Prometna varnost je tako eden ključnih
izzivov CPS občine Brežice. Težava, s katero se sooča mesto Brežice, je tudi odsotnost
mestnega potniškega prometa, javni potniški promet pa ni prilagojen starejšim in invalidom.
Redne avtobusne linije so redke in slabo zasedene, njihovo število pa še upada. Železnica
ponuja relativno dobro povezanost in pogostost linij, vendar je odmaknjena od mesta,
postajališča pa so slabše dostopna. Naslednjo težavo predstavljajo kolesarske steze. Povezave
le-teh med mestom in zaledjem ter ostalimi občinami so slabe oziroma jih sploh ni. V občini
tudi ni celostnega sistema ločenih kolesarskih stez. Prav tako je opazno pomanjkanje pešpoti.
Znotraj mesta je mogoče najti ceste brez pločnika. Tudi za dostopnost objektov in sosesk za
gibalno ovirane osebe je slabo poskrbljeno. Stopnja motorizacije v občini je med letoma 2001
in 2015 narasla za 28 %, medtem ko je na ravni Slovenije za 18 %. Ta trend je tudi privedel do
perečih težav z mirujočim prometom, zasedenosti kakovostnih urbanih površin z avtomobili
in neurejenim parkiranjem v mestnih stanovanjskih soseskah (Celostna prometna strategija
občine Brežice, 2017).

ANALIZA OPERATIVNIH CILJEV CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE
Občina Brežice si je za zagotavljanje trajnostne mobilnosti zastavila naslednjih šest strateških
ciljev:
 Spodbujanje razvoja gospodarstva in turizma;
 Prispevanje k čistejšemu okolju in zdravemu življenjskemu slogu;
 Povečanje prometne varnosti;
 Povečanje dostopnosti za ranljivejše skupine ljudi;
 Zmanjšanje uporabe osebnih vozil;
 Zagotavljanje učinkovitega JPP in povezav zaledja z mestom (Celostna prometna
strategija občine Brežice, 2017).
V CPS je bilo skupno zastavljenih 23 operativnih ciljev na petih ključnih področjih zagotavljanja
trajnostne mobilnosti. Štirje cilji niso bili prepoznani kot kakovostno izbrani cilji. Izstopajoča
pomanjkljivost pri večini zadanih operativnih ciljev pa je, da niso posebej navdihujoči. Ciljne
vrednosti so bile izbrane zelo previdno in neambiciozno, posledično je pričakovati, da bo tudi
napredek temu primeren. Največji poudarek je na področju celostnega prometnega
načrtovanja. Strategija v večji meri naslavlja mesto Brežice z zaledjem.
V Preglednici 4 so predstavljeni operativni cilji in ciljne vrednosti na področju hoje. Brežiška
občina si je zastavila štiri operativne cilje. Trije so se izkazali za kakovostno zastavljeni. Cilj
glede izboljšane dostopnosti za osebe z zmanjšano mobilnostjo pa se je izkazal za rahlo
nejasnega, saj ni povsem jasno, kje bodo ukrepi izvedeni in v kakšnem obsegu. Cilji tudi niso
zastavljeni posebej ambiciozno.
Na področju hoje si občina želi izboljšati prometno varnost pešcev ter zmanjšati njihovo
udeleženost v prometnih nesrečah. Občina želi vzpostaviti ključne manjkajoče povezave v
omrežju pešpoti ter odpraviti ključne problematične točke. Tako bi občanom zagotovili, da bi
lahko velik del krajših poti opravili peš. Želijo tudi izboljšati dostopnost za osebe z zmanjšano
mobilnostjo tako, da bi prilagodili ključne točke v širšem središču mesta Brežice. Cilj občine je
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tudi povečati delež hoje v šolo, pa tudi na delo in tako zmanjšati število prehranjenih otrok.
Ključni ukrepi na področju hoje se predvidevajo z gradnjo nove infrastrukture ter izboljšanju
že obstoječe, gre torej za »trde« ukrepe trajnostne mobilnosti. Gradnja pločnikov je
predvidena za mesto Brežice in za naselja v zaledju. Varnost pešcev se bo zagotavljala z
umeščanjem novih prehodov za pešce, svetlobno signalizacijo, osvetlitvijo in ukrepih za
umirjanje prometa. Za lažjo dostopnost do javnih ustanov se bo število klančin povečalo in
spodbujalo umestitev novih pri ostalih ponudnikih storitev. Za varnost slepih in slabovidnih bo
poskrbljeno z izvedbo načrta po mestu z dodano zvočno signalizacijo in taktilnimi oznakami.
Staro mestno jedro in ožje območje brežiške osnovne šole in vrtca se bo pilotno uredilo kot
cona, namenjena predvsem pešcem in kolesarjem (Celostna prometna strategija občine
Brežice, 2017).
Operativni cilji in ciljne vrednosti na področju kolesarjenja so predstavljeni v Preglednici 5.
Tudi na tem področju si je občina zastavila štiri operativne cilje, ki so se vsi izkazali za
kakovostno zastavljene. Pri vseh pa se kaže pomanjkanje ambicioznosti.
Na področju kolesarjenja si občina želi izboljšati prometno varnost kolesarjev in zmanjšati
število kolesarjev, udeleženih v nesrečah. Prav tako želijo spodbuditi občane, da bi krajše poti
opravljali s kolesom, zato bodo morali vzpostaviti in označiti ključne kolesarske povezave v
mestu in v zaledju. Želijo tudi povečati delež kolesarjenja in povečati privlačnost kolesarskih
poti. Tudi na področju kolesarjenja sta se kot ključna ukrepa izkazala gradnja nove
infrastrukture in nadgradnja obstoječe. Občina bo tudi skušala poiskati optimalne rešitve za
umirjanje prometa in spremeniti prometni režim, da bo deljenje ceste med motornim vozilom
in kolesom varnejše (Celostna prometna strategija občine Brežice, 2017).
Na področju urejanja javnega potniškega prometa si je občina postavila pet operativnih ciljev.
Ti so predstavljeni v Preglednici 6. Štirje cilji so predstavljeni kot kakovostni cilji. Cilja glede
izboljšane dostopnosti JPP za osebe z zmanjšano mobilnostjo in izboljšanja integracije med
različnimi oblikami JPP sta nejasno predstavljena, predvsem iz vidika ukrepov, saj je potrebno
usklajevanje z drugimi deležniki. Način usklajevanja pa ni predstavljen. Cilji niso ambiciozni niti
časovno predstavljeni. Občina vidi prihodnost vsakodnevnih potovanj v javnem potniškem
prometu. Občina zato želi povečati delež uporabe JPP, povečati varnost in kakovost postajališč
JPP ter izboljšati kakovost ponudbe JPP, izboljšati integracijo med različnimi oblikami JPP in
izboljšati dostopnost JPP za osebe z zmanjšano mobilnostjo. V občini je za dosego teh ciljev
potrebno predvsem izboljšati frekvence ter podaljšati linije medkrajevnih avtobusov v ključnih
smereh. Za odročnejše predele bi lahko vzpostavili storitve prevoza po predhodni najavi. Za
okolju prijaznejšo vožnjo se bo prilagodilo vozni park, nekateri avtobusi bodo omogočili prevoz
koles. Vozni park in postajališča se bodo prilagojeni gibalno in senzoričnim osebam.
Postopoma se bodo uredila vsa avtobusna postajališča v občini, tudi glavna avtobusna postaja.
Za urejanje glavne železniške postaje se bo potrebno uskladiti s Slovenskimi železnicami.
Pobuda bo podana za izboljšanje železniških povezav in avtobusnih povezav do železniške
postaje Brežice. Pri vsem tem je potrebno poskrbeti, da se bodo različni potovalni načini lahko
povezovali v prometnih vozliščih (Celostna prometna strategija občine Brežice, 2017).
Na področju optimizacije motoriziranega prometa si je brežiška občina zastavila štiri
operativne cilje, ki so vsi prepoznani kot kakovostni cilji, brez večjih pomanjkljivosti.
Predstavljeni so v Preglednici 7.
Občina želi zmanjšati odvisnost občanov od rabe osebnega avtomobila, povečati varnost v
motornem prometu, izboljšati parkirne razmere in umiriti motorni promet. Za dosego teh
ciljev bo občina sprejela in izvajala trajnostno parkirno politiko in vzpostavila izhodišča glede
celovitega urejanja parkiranja v mestu. Sprejeti bodo ukrepi celovitega umirjanja motornega
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prometa in celovitega urejanja parkiranja. Nad prekrškarji se bo izvajal poostren nadzor. Ceste
v mestu bodo razbremenjene tovornega prometa, saj bo zgrajena tudi vzhodna obvoznica, v
Brezini pa bo zgrajen drugi industrijski tir. Za okolju prijaznejši promet bodo postavljene nove
električne polnilnice, za izvajanje javnih služb pa se bo investiralo v nakup v okolju prijaznih
vozil. Vzpostavljen bo tudi register nevarnih točk v cestnem omrežju, kar bo pripomoglo k
lažjemu spremljanju prometa v mestu in povečani varnosti (Celostna prometna strategija
občine Brežice, 2017).
Cilji za izboljšanje stanja na področju celostnega načrtovanja in ozaveščanja skupaj s ciljnimi
vrednostmi so predstavljeni v preglednici 8. Na področju celostnega urejanja prometa je
občina predstavila šest operativnih ciljev. Le eden se ni izkazal kot kakovostno zastavljen cilj.
To je cilj uvajanja orodij za sistematično spremljanje mobilnosti. Ni povsem jasno, kakšen
sistem točno naj bi to bil in na kakšen način bi potovalne navade sploh spremljali.
Občina bo zagotovila transparentnost odločanja v vseh fazah celostnega načrtovanja prometa,
vzpostavila sistemske pogoje za celostno načrtovanje prometa, spremenila načrtovalske
prioritete, uvedla orodja za sistematično spremljanje področja mobilnosti, okrepila vlogo
mehkih ukrepov pri spreminjanju potovalnih navad in integrirala prometno načrtovanje z
načrtovanjem zračnega prometa v občini. Občina bo pripravila mobilnostne načrte za večje
generatorje prometa in druge študije ter projekte. Uvedla bo aktivnosti za spodbujanje
pešačenja med otroci. Vzpostavljen bo tudi avtomatiziran sistem izposoje koles. Občina bo
sodelovala tudi pri projektih Evropske unije na temo trajnostne mobilnosti. Pri pripravi
občinskih proračunom bo poudarek na uravnoteženosti in povečanju deleža sredstev za
trajnostno mobilnost. Pripravljena celostna prometna strategija se bo vrednotila vsakih pet let
(Celostna prometna strategija občine Brežice, 2017).
Pomanjkljivosti se kažejo na področju dostopnosti do glavnih funkcij v središču regionalnega
pomena, saj je za rešitev problematike konkretno predvidenih le nekaj ukrepov. V dokumentu
je konkretno omenjeno, da je treba urediti pločnike in ostalo podporno infrastrukturo
(znižanje robnikov, klančine, zvočne signalizacije …) ter tako zagotoviti dostopnost do ključnih
točk osebam z gibalnimi ovirami. Na področju kolesarjenja predvidevajo umestitev parkirišč
za kolesa v okolico ključnih točk. V okolici ključnih točk načrtujejo ukrepe za povečanje varnosti
v prometu in izdelavo mobilnostnih načrtov za večje generatorje prometa. Na področju JPP je
v načrtu le študija mestnega avtobusnega prometa, ostalih konkretnejših ukrepov pa ni
omenjenih (Celostna prometna strategija občine Brežice, 2017).
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Preglednica 3: Operativni cilji in ciljne vrednosti na področju hoje CPS občine Brežice
STRATEŠKI STEBER: HOJA
OPERATIVNI CILJI

CILJNE VREDNOSTI

Zmanjšanje števila pešcev, udeleženih
Povečati
prometno
v prometnih nesrečah za 50 % do leta
varnost
in
občutek
2022, glede na povprečje v obdobju
varnosti pešcev
2013 – 2015
Vzpostaviti
ključne
manjkajoče
Zagotoviti pogoje, da bo
povezave v omrežju pešpoti do leta
večina prebivalcev lahko
2030;
opravila večji del kratkih
Odpraviti ključne problematične točke
poti peš
za pešce do leta 2022
Izboljšati dostopnost za Prilagoditi ključne točke v širšem
osebe
z
zmanjšano središču mesta Brežice gibalno in
mobilnostjo
senzorično oviranim do leta 2022
Povečati delež hoje v šolo v mestu
Brežice za 10 % do leta 2026;
Povečati delež hoje na delo na 5 % do
Povečati delež hoje
leta 2026;
Zmanjšati
delež
prekomerno
prehranjenih otrok na slovensko
povprečje do leta 2022
Vir podatkov: Celostna prometna strategija občine Brežice, 2017.

ČASOVNO
JASEN MERLJIV NAVDIHU- REALEN
KAKOVOSTNO
OPREDELJEN
CILJ
CILJ
JOČ CILJ
CILJ
IZBRAN CILJ
CILJ
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Preglednica 4: Operativni cilji in ciljne vrednosti na področju kolesarjenja CPS občine Brežice
STRATEŠKI STEBER: KOLESARJENJE
OPERATIVNI CILJI

CILJNE VREDNOSTI

JASEN MERLJIV NAVDIHUCILJ
CILJ
JOČ CILJ

Zmanjšati
število
kolesarjev,
Povečati prometno varnost
udeleženih v prometnih nesrečah za
in
občutek
varnosti
50 % do leta 2022 glede na povprečje
kolesarjev
v obdobju 2013 -2015
Vzpostaviti in označiti ključne
kolesarske povezave v mestu (med
Zagotoviti pogoje, da bo pomembnejšimi generatorji prometa)
večina prebivalcev lahko in vsaj eno kolesarsko povezavo z
opravila večji del kratkih zaledjem do leta 2022;
poti s kolesom
Zagotoviti kakovostna kolesarska
parkirišča ob ključnih javnih zgradbah
in novogradnjah do leta 2022
Povečati delež kolesarjenja v šolo za
7 % do leta 2026;
Povečati delež kolesarjenja na delo s
Povečati delež kolesarjenja
4 % na 6% do leta 2026;
Izboljšati telesni fitnes otrok do leta
2022
Celovito urediti vse štiri tematske
Povečati
privlačnost kolesarske poti do leta 2027;
kolesarskih poti
Olajšati dostop do koles prebivalcem
in obiskovalcem občine
Vir podatkov: Celostna prometna strategija občine Brežice, 2017.
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ČASOVNO
REALEN
KAKOVOSTNO
OPREDELJEN
CILJ
IZBRAN CILJ
CILJ

















































Preglednica 5: Operativni cilji in ciljne vrednosti na področju JPP CPS občine Brežice
STRATEŠKI STEBER: JAVNI POTNIŠKI PROMET
OPERATIVNI CILJ

CILJNE VREDNOSTI

ČASOVNO
JASEN MERLJIV NAVDIHU- REALEN
KAKOVOSTNO
OPREDELJEN
CILJ
CILJ
JOČ CILJ
CILJ
IZBRAN CILJ
CILJI

Povečati število potnikov v avtobusnem
prometu za 10 % do leta 2022 glede na
leto 2015;
Povečati uporabo javnega Povečati število potnikov v železniškem
potniškega prometa
prometu za 4 % do leta 2022 glede na
leto 2016;
Povečati delež uporabe JPP za poti na
delo na 4 % do leta 2026
Povečati
varnost
in
Urediti vsaj 5 avtobusnih postajališč na
kakovost
avtobusnih
leto v skladu z minimalnimi standardi
postajališč
Uvesti mestni in primestni potniški
promet;
Izboljšati
kakovost Povečati konkurenčnost JPP z vidika
ponudbe JPP
potovalnih časov, obsega omrežja in
časovnih intervalov v primerjavi z
osebnimi avtomobili do 2022
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STRATEŠKI STEBER: JAVNI POTNIŠKI PROMET
OPERATIVNI CILJ

CILJNE VREDNOSTI

ČASOVNO
JASEN MERLJIV NAVDIHU- REALEN
KAKOVOSTNO
OPREDELJEN
CILJ
CILJ
JOČ CILJ
CILJ
IZBRAN CILJ
CILJI

Izboljšati avtobusno povezavo do
Izboljšati integracijo med železniške postaje Brežice;
različnimi oblikami JPP
Prilagoditi vozni park JPP za prevoz
koles
Izboljšati dostopnost JPP
Prilagoditi avtobuse in postajališča
za osebe z zmanjšano
gibalno oviranim
mobilnostjo
Vir podatkov: Celostna prometna strategija občine Brežice, 2017.
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Preglednica 6: Operativni cilji in ciljne vrednosti na področju optimizacije motornega prometa CPS občine Brežice
STRATEŠKI STEBER: OPTIMIZACIJA MOTORNEGA PROMETA
OPERATIVNI CILJI

CILJNE VREDNOSTI

ČASOVNO
JASEN MERLJIV NAVDIHU- REALEN
KAKOVOSTNO
OPREDELJEN
CILJ
CILJ
JOČ CILJ
CILJ
IZBRAN CILJ
CILJ

Zmanjšati
Zmanjšati stopnjo motorizacije za 1 % do leta
odvisnost
2022 glede na leto 2015;
prebivalcev
od Zmanjšati delež uporabe avtomobila za poti na
avtomobila
delo z 90% na 85% do leta 2026
Povečati
Zmanjšati število poškodovanih v prometnih
prometno varnost
nesrečah na 1.000 prebivalcev z 1,3 na 1,0 do
v
motornem
leta 2022
prometu
Izboljšati parkirne Sprejeti in od leta 2018 izvajati trajnostno
razmere
parkirno politiko
Umiriti motorni Izvesti celovito umirjanje prometa v vsaj enem
promet
območju do 2022
Vir podatkov: Celostna prometna strategija občine Brežice, 2017.
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Preglednica 7: Operativni cilji in ciljne vrednosti na področju celostnega prometnega načrtovanja CPS občine Brežice
STRATEŠKI STEBER: CELOSTNO PROMETNO NAČRTOVANJE
OPERATIVNI CILJI

CILJNE VREDNOSTI

Zagotoviti
transparentnost
odločanja v vseh fazah
celostnega
načrtovanja
prometa

Od leta 2017 za vse večje naložbe v
ključnih fazah razvoja projekta
zagotoviti vključevanje javnosti in
ključnih deležnikov
Zagnati CPS v letu 2017 ter jo
revidirati in prenoviti vsakih pet let;
Pri pripravi prostorskih aktov
upoštevati načela trajnostnega
prometnega načrtovanja
Sprejeti takšne občinske proračune
do leta 2022, ki bodo bolj
uravnotežili
sredstva
med
prometnimi sistemi;
Od leta 2017 redna vključenost v
evropske projekte na temo
trajnostne mobilnosti
Do leta 2020 vzpostaviti sistem
spremljanje potovalnih navad in
učinkov naložb ter ukrepov

Vzpostaviti sistemske pogoje
za
celostno
načrtovanje
prometa

Spremeniti
prioritete

načrtovalske

Uvesti orodja za sistematično
spremljanje
področja
mobilnosti

ČASOVNO
JASEN MERLJIV NAVDIHU- REALEN
KAKOVOSTNO
OPREDELJEN
CILJ
CILJ
JOČ CILJ
CILJ
IZBRAN CILJ
CILJ
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STRATEŠKI STEBER: CELOSTNO PROMETNO NAČRTOVANJE
OPERATIVNI CILJI

CILJNE VREDNOSTI

NAVIHUJASEN MERLJIV
JOČ
CILJ
CILJ
CILJ

Od leta 2017 izvesti vsaj eno
ozaveščevalno akcijo na temo
Okrepiti vlogo mehkih ukrepov trajnostne mobilnosti na leto;
pri spreminjanju potovalnih Sprejeti in zagnati izvajanje
navad
mobilnostnega načrta za vsaj eno
šolo in eno dodatno javno ustanovo
v občini Brežice do leta 2022
Integrirati
prometno Pri načrtovanju prometa od leta
načrtovanje z načrtovanjem 2017 naprej upoštevati vlogo in
zračnega prometa v občini
pomen letališča Cerklje ob Krki
Vir podatkov: Celostna prometna strategija občine Brežice, 2017.
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ČASOVNO
REALEN
KAKOVOSTNO
OPREDELJEN
CILJ
IZBRAN CILJ
CILJ

























CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA OBČINE KAMNIK
STANJE PRED IZDELAVO CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE
Občina Kamnik je občina z 29.487 prebivalci (Statistični urad Republike Slovenije, 2018).
Občina je del osrednjeslovenske statistične regije (Občina Kamnik, 2016). Dolgoročen trend
rasti prebivalstva v občini je pozitiven, saj je število najmlajših večje od števila najstarejših
občanov. Občina tako v prihodnje pričakuje povečane potrebe po varnih in kakovostnih
urbanih površinah, namenjenih le pešcem in kolesarjem. Tretjina delovnih migracij gravitira
proti Ljubljani, znotraj občine je zaposlenih 38 % delovno aktivnih prebivalcev občine, ostali
pa se na delo vozijo v druge občine (Celostna prometna strategija Občine Kamnik, 2017).
Mesto Kamnik je močno urbanizirano mesto, ki leži v skoraj povsem ravninskem svetu.
Osnovne funkcije v mestu so dosegljive v roku ene ure pešačenja. Hoja bi zato lahko imela
pomembno vlogo pri zagotavljanju vsakdanje mobilnosti. Na večjih mestnih trgih, v predelih
parkov ter na območju Šutne so izrazita območja peš prometa. Težavo predstavlja nepovezana
in na določenih odsekih nevarna mreža pešpoti. Kolesarjenje je zaradi ugodnih pogojev že
močno prisotno in ima velik turistični potencial. Posamezni odseki kolesarskih stez so že
urejeni, v mestu pa obstaja možnost izposoje koles. Kolesarsko mrežo bi bilo potrebno
povezati in opremiti (Celostna prometna strategija Občine Kamnik, 2017).
Na področju javnega potniškega prometa se kažejo določene pomanjkljivosti. Obstoječ
avtobusni prevoz sicer dobro pokriva območje občine, vendar so linije neusklajene z voznimi
redi železnice. Tako se ne spodbuja intermodalnosti. Linije so sicer dobro zasedene. Študentje
in dijaki že uporabljajo integrirano vozovnico. Občina vidi veliko priložnost v direktni železniški
povezavi z Ljubljano, vendar bi bilo potrebno prilagoditi vozne rede glede na potrebe
prebivalstva. Ponudbe linij bi lahko bile bolj direktne na račun manjšega števila postajališč.
Tudi železniške postaje bi bilo potrebno urediti z vidika intermodalnosti (Celostna prometna
strategija Občine Kamnik, 2017).
Z rastjo števila prebivalstva v občini narašča tudi število motornih vozil. V zadnjih petih letih
pa je opaziti upad števila srednje težkih tovornih vozil v vseh glavnih prometnih smereh, kar
gre pripisati tudi prepovedi tranzitnega tovornega prometa skozi Tuhinjsko dolino (Celostna
prometna strategija Občine Kamnik, 2017).

ANALIZA OPERATIVNIH CILJEV CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE
Vizija občine Kamnik za zagotovitev trajnostne mobilnosti temelji sloni na naslednjih strateških
ciljih:
 Zagotovitev varnosti za vse udeležence v prometu, pri čemer se posebna skrb namenja
ranljivim skupinam ljudi in prebivalcem s posebnimi potrebami;
 Dobra dostopnost do vseh točk v občini za občane in obiskovalce vseh starostnih
skupin;
 Pretežna raba trajnostnih oblik prevoza, ki omogočajo hitrejši, učinkovitejši in čistejši
prevoz;
 Informacijska podpora in druge sodobne rešitve mobilnosti, ki hkrati odpirajo nove
podjetniške možnosti;
 Odgovorno ravnanje in medgeneracijsko sodelovanje, ki se odraža v zadovoljstvu ljudi
(Celostna prometna strategija Občine Kamnik, 2017).
Občina Kamnik je v CPS predstavila 21 operativnih ciljev in 62 ciljnih vrednosti, na petih
ključnih področjih urejanja trajnostne mobilnosti. Največji poudarek je na področju
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kolesarjenja. Vsi operativni cilji so bili prepoznani kot kakovostno izbrani cilji, prav tako večina
ciljev zadovoljuje vseh pet postavk za kakovostno izbrane cilje. Celoten dokument je
predstavljen zelo jasno, pregledno in sistematično. Načrtovanje pa je naslovljeno na območje
celotne občine, ne le mesta Kamnik z zaledjem.
Na prioritetnem področju hoje si je občina zastavila tri operativne cilje, ki so prikazani v
preglednici 8.
Z dosego teh ciljev bodo povečali privlačnost peš površin, povečali prometno varnost in
občutek varnosti pešcev ter zagotovili enakopravne pogoje za hojo za vse ljudi. Vsi trije
operativni cilji so kakovostno zastavljeni ter jasno zapisani s ciljnimi vrednostmi. Zastavljene
cilje bodo dosegli z vzpostavitvijo povezane mreže pešpoti, dograjevanjem manjkajočih
pločnikov, prilagoditvijo uličnih profilov, oživljanjem starih in gradnjo novih poti. Nove poti
bodo ločene od cest in ustrezno opremljene s signalizacijo, urbano opremo in razsvetljavo. Te
poti bo potrebno nato redno vzdrževati. Izvedli bodo tudi različne ukrepe za umirjanje
prometa, dogradili varne šolske pešpoti. Za gibalno ovirane pa bodo zagotovili dostope do
pomembnih funkcij. Dodatno bodo uredili tudi nezavarovane prehode čez železniško progo
(Celostna prometna strategija Občine Kamnik, 2017).
Operativni cilji na področju kolesarjenja so predstavljeni v preglednici 9, kateri so se vsi
izkazali za kakovostno izbrane.
Z njimi bodo v občini dosegli pogoje za udobno in privlačno kolesarjenje, povečanje varnosti
kolesarjev in občutka varnosti pri kolesarjih ter vsem zagotovili dostopnost kolesarskih ciljev.
Pri načrtovanju kolesarskih povezav pa bodo sodelovali tudi z ostalimi občinami. Cilje bodo v
občini dosegli z umestitvijo mreže kolesarskih povezav v širše mestno zaledje mesta Kamnik in
zaledje občine. Prednostno se bodo poti gradile ob najbolj prometnih cestah, ki vodijo do šol
in postajališč JPP. Na določenih odsekih bodo kolesarji dobili prednost pred avtomobili, uredilo
se bo tudi varno vodenje kolesarjev in varno prečkanje čez obvoznico in druge prometno
obremenjene ceste. V občini se bo vzpostavil sistem izposoje koles in nova kolesarnica na
glavni železniški in avtobusni postaji. Na glavne urbane točke bodo umestili parkirišča za
kolesa. Za najmlajše se bo uredil kolesarski park. Na določene lokacije (Snovik, Velika Planina,
Kamniška Bistrica, Volčji, center Kamnika) bodo umeščene še električne polnilnice za
električna kolesa. V občini predvidevajo tudi možnost prevozov koles na vozilih JPP (Celostna
prometna strategija Občine Kamnik, 2017).
Na prednostnem področju javnega potniškega prometa so bili predstavljeni štirje operativni
cilji, ki so predstavljeni v Preglednici 11.
Na tem področju ima občina cilj urediti postajališča JPP, vzpostaviti mestni avtobusni prevoz,
zagotoviti hiter in udoben JPP ter spodbujati intermodalnost. Za dosego teh ciljev bo občina
izboljšala obstoječa postajališča JPP ter uredila nekatera nova avtobusna postajališča. Uredili
bodo tudi prestopne točke »P+R«. Potrebno bo tudi okrepljeno sodelovanje s Slovenskimi
železnicami, Kam-busom in s sosednjimi občinami. Iz tega naslova je možno pričakovati
neskladja in morebitne težave, zato je realnost cilja o zagotovitvi novih linij hitrih vlakov in
avtobusov vprašljiva. Promocija javnega prevoza se bo izvajala preko različnih spodbud.
Občina bo zagotovila tudi prevoz z manjšimi prevoznimi sredstvi, ki bodo vozili hitreje in
pogosteje. Glede na dejanske potrebe se bodo uskladili vozni redi avtobusov in vlakov. Tudi tu
so možne težave zaradi usklajevanja z drugimi deležniki (Celostna prometna strategija Občine
Kamnik, 2017).
Občina Kamnik je na področju optimizacije motornega prometa predstavila štiri kakovostno
zastavljene operativne cilje. Ti so skupaj s ciljnimi vrednostmi predstavljeni v Preglednici 10.
Občina želi doseči spremembe glede potovalnih navad občanov, povečati prometno varnost,
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umiriti promet v središču Kamnika in v stanovanjskih soseskah ter vzpostaviti parkirni režim v
širšem območju mestnega središča. Za dosego teh ciljev bodo izdelali strokovne podlage za
vzpostavitev območij umirjenega prometa in omejenih hitrosti. Izvedli se bodo administrativni
in gradbeni ukrepi za zmanjšanje hitrosti. Namen imajo tudi vzpostaviti sistem enosmernih ulic
in povečati nadzor ter sankcije za prekrške. Sprejeta bo tudi parkirna politika mesta. Za
tovorna vozila bo uvedena časovna omejitev parkiranja v mestnem središču, preverila se bo
tudi možnost za njihovo parkiranje izven središča. Vzpostavljene bodo parkirne cone, območja
časovno omejenega in plačljivega parkiranja pa se bodo razširila. Ob prestopnih točkah bodo
uredili dodatna parkirišča (Celostna prometna strategija Občine Kamnik, 2017).
Na področju celostnega prometnega načrtovanja je občina predstavila pet ciljev oziroma
podporne dejavnosti za dosego ciljev trajnostne mobilnosti v občini. Ti operativni cilji nimajo
zastavljenih ciljnih vrednosti, vendar pa je mogoče preko predstavljenih svežnjev ukrepov
razbrati, da gre za kakovostno zasnovane cilje.
Občina je vse problematike, vezane na urejanje mobilnosti, vključila v proces izvajanja CPS. Cilj
je dvig kulture v prometu, promocija trajnostne mobilnosti in ozaveščanje ljudi o pomenu
trajnostne mobilnosti. Iz tega razloga bodo področja mobilnosti sistematično spremljana.
Naložbe bodo uravnoteženo načrtovane, načrtovalske prioritete pa spremenjene. Potrebno
bo tudi vzpostaviti sistemske, finančne in upravne pogoje za izvajanje CPS. Cilji bodo doseženi
z rednim revidiranjem in prenavljanjem CPS. Temu primerno bo potrebno zagotoviti tudi
ustrezen kader, ki bo poleg izvajanja strategije pokrival tudi izvajanje z njo povezanih
projektov. Za izvajanje ukrepov bodo v proračunu sredstva redno zagotovljena. Občina ima
cilj, da bi na najmanj pet let prijavila na en evropski ali državni razpis s področja trajnostne
mobilnosti. Občina bo vsako leto izvedla vsaj eno akcijo, s katero bo izobraževala, ozaveščala
in promovirala trajnostno mobilnost različnim ciljnim skupinam. S področja trajnostne
mobilnosti bo vzpostavljeno tudi regijsko delovanje (Celostna prometna strategija Občine
Kamnik, 2017).
Na področju dostopnosti do glavnih funkcij v središču regionalnega pomena ima kamniška
občina vizijo zagotoviti dostopnost do vseh točk v občini za vse prebivalce. Konkretni cilji in
ukrepi glede zagotavljanja dostopnosti do teh točk se nanašajo predvsem na zagotavljanje
prometne varnosti v njihovi okolici. V načrtu je še dograditev površin za pešce v okolici šol.
Glede umeščanja nove infrastrukture imajo v načrtu predvsem izdelave študij oziroma
strokovnih podlag. Cilji in ukrepi glede umeščanja novih linij JPP, kolesarske in peš
infrastrukture pa so zastavljeni zelo na splošno. Glede na predstavljeno vizijo bi bilo
pričakovati več konkretnejših ciljev in ukrepov, ki bi bili navezani na dostopnost do ključnih
točk v mestu Kamnik (Celostna prometna strategija Občine Kamnik, 2017).
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Preglednica 8: Operativni cilji in ciljne vrednosti na področju hoje CPS občine Kamnik
STRATEŠKI STEBER: HOJA
OPERATIVNI
CILJI

CILJNE VREDNOSTI

ČASOVNO
JASEN MERLJIV NAVDIHU- REALEN
KAKOVOSTNO
OPREDELJEN
CILJ
CILJ
JOČ CILJ
CILJ
IZBRAN CILJ
CILJ

Do leta 2018 pridobiti rešitve za odpravo
evidentiranih nevarnih točk na šolskih peš poteh;
Do leta 2030 vsako leto odpraviti najmanj 3 nevarne
točke na šolskih peš poteh;
Povečanje
Do leta 2030 evidentirati nevarne dostope do vrtcev;
prometne
Do leta 2020 urediti ustrezno razsvetljavo prehodov
varnosti
in za pešce in jih opremiti s svetlobno signalizacijo;
občutka
Do leta 2025 urediti nevarna prečkanja pešcev čez
varnosti
obvoznico in železnico;
Do leta 2030 celovito umiriti motorni promet v
Kamniku in zalednih naseljih;
Do leta 2030 zmanjšati število prometnih nesreč s
poškodovanimi pešci za 50 %
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STRATEŠKI STEBER: HOJA
OPERATIVNI
CILJI

CILJNE VREDNOSTI

Do leta 2030 doseči dvig števila pešcev na poteh
do 1 km za 10 %;
Do leta 2030 doseči dvig števila učencev, ki hodijo
v šolo za 10 %;
Do leta 2030 povečati delež zaposlenih, ki na delo
Povečanje
hodijo za 10 %;
privlačnosti
Vsako leto urediti najmanj 500 m površin za
peš površin
pešce, ki smiselno dograjujejo mrežo poti;
Do leta 2030 v Kamniku urediti vsaj eno območje,
namenjeno pretežno pešcem in kolesarjem;
Povečati vlogo peš površin pri izdelavi načrtov in
projektne dokumentacije
Do leta 2018 izdelati popis in načrt odprave
neprimernih mest za dostop gibalno oviranih od
centra Cirius in doma za ostarele do središča
Zagotovitev
mesta;
enakopravnih
Vsako leto odpraviti ovire na peš dostopih do vsaj
pogojev za
ene pomembne lokacije v centru Kamnika;
hojo za vse
Do leta 2020 zagotoviti, da se zahteve po
ljudi
projektiranju, ki je prilagojeno ljudem z
oviranostmi, vnese v prostorske akte in izvaja v
postopku izdaje gradbenih dovoljenj
Vir podatkov: Celostna prometna strategija Občine Kamnik, 2017.

ČASOVNO
JASEN MERLJIV NAVDIHUJOČ REALEN
KAKOVOSTNO
OPREDELJEN
CILJ
CILJ
CILJ
CILJ
IZBRAN CILJ
CILJ
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Preglednica 9: Operativni cilji in ciljne vrednosti na področju kolesarjenja CPS občine Kamnik
STRATEŠKI STEBER: KOLESARJENJE
OPERATIVNI CILJI CILJNE VREDNOSTI

Zagotovitev
pogojev
udobno
privlačno
kolesarjenje

ČASOVNO
JASEN MERLJIV NAVDIHU- REALEN
KAKOVOSTNO
OPREDELJEN
CILJ
CILJ
JOČ CILJ
CILJ
IZBRAN CILJ
CILJ

Do leta 2030 doseči dvig števila kolesarjev na
poteh do 4 km za 15 %;
Do leta 2030 povečati delež osnovnošolcev, ki v
šolo kolesarijo, za 10 %;
Do leta 2030 povečati delež zaposlenih, ki na delo
kolesarijo, za 10 %;
Do leta 2025 vzpostaviti povezavo do Domžal in
Mengša;
Do leta 2020 določiti (načrtovati) kolesarsko
omrežje na širšem območju mesta Kamnik;
Do leta 2030 celovito urediti kolesarsko omrežje
za
v mestu;
in
Do leta 2020 določiti (načrtovati) od cest ločene
povezave med kraji v zaledju s Kamnikom;
Do leta 2030 vzpostaviti od cest ločene povezave
med kraji v zaledju in Kamnikom;
Do leta 2020 zagotoviti kolesarnico na glavni
avtobusni in železniški postaji;
Do leta 2020 evidentirati mesta, ki jih je potrebno
opremiti s parkirišči za kolesa;
Do leta 2030 zagotoviti najmanj 10 novih
parkirišč za kolesa/leto;
Do leta 2030 zagotoviti možnost prevoza kolesa
na JPP
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STRATEŠKI STEBER: KOLESARJENJE
OPERATIVNI
CILJI

CILJNE VREDNOSTI

Do leta 2025 urediti nevarna prečkanja
obvoznice;
Do leta 2025 celovito umiriti motorni promet v
Kamniku in v naseljih v zaledju;
Do leta 2030 zmanjšati število nesreč z
udeleženimi kolesarji za 50 %
Kratkoročno zagotoviti ponudbo izposoje 10
električnih koles (2 kolesi/leto);
Dostopnost
Srednjeročno zagotoviti šest polnilnih mest;
kolesarskih ciljev Do leta 2030 dvigniti število kolesarjev med
za vse
starostniki za 10 %;
Srednjeročno zmanjšati število avtomobilov na
turističnih točkah za 10 %
Sodelovanje
med občinami
Sprejeti med občinami usklajene dokumente,
pri načrtovanju
ki določajo naložbe v kolesarsko omrežje
kolesarskih
povezav
Vir podatkov: Celostna prometna strategija Občine Kamnik, 2017.
Povečanje
varnosti
kolesarjev
in
občutka varnosti
pri kolesarjih

ČASOVNO
JASEN MERLJIV NAVDIHUJOČ REALEN
KAKOVOSTNO
OPREDELJEN
CILJ
CILJ
CILJ
CILJ
IZBRAN CILJ
CILJ
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Preglednica 10: Operativni cilji in ciljne vrednosti na področju javnega potniškega prometa CPS občine Kamnik
STRATEŠKI STEBER: JAVNI POTNIŠKI PROMET
ČASOVNO
JASEN MERLJIV NAVDIHU- REALEN
KAKOVOSTNO
OPREDELJEN
CILJ
CILJ
JOČ CILJ
CILJ
IZBRAN CILJ
CILJ

OPERATIVNI
CILJI

CILJNE VREDNOSTI

Urejena
postajališča

Vsako leto urediti najmanj dve postajališči in
urbano opremiti najmanj štiri obstoječa
postajališča za avtobuse v občini;
Vsako leto urediti in urbano opremiti eno
železniško postajališče;
Do leta 2025 glavna postajališča preurediti tako,
da bodo dostopna tudi za gibalno ovirane osebe;
Do leta 2025 opremiti glavna postajališča s
portali, ki obveščajo o prihodih in odhodih
avtobusov/vlakov













Vzpostavljen
mestni
avtobusni
promet

Do leta 2020 ponovno vzpostaviti brezplačno
linijo mestnega potniškega prometa – »Kamnik
bus«, s prilagoditvami za gibalno ovirane osebe
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STRATEŠKI STEBER: JAVNI POTNIŠKI PROMET
OPERATIVNI
CILJI

CILJNE VREDNOSTI

Do leta 2020 zagotoviti dodatni dve liniji
hitrega vlaka Kamnik–Ljubljana v največjih
konicah;
Do leta 2020 zagotoviti dve liniji hitrega
Hiter in udoben avtobusa v času največjih konic;
JPP
Do leta 2030 zagotoviti nove kompozicije
vlakov, ki omogočajo bolj udoben prevoz;
Do leta 2025 izdelati spletno aplikacijo, ki
združuje informacije za vse oblike JPP na enem
mestu
Do leta 2025 urediti predvideno postajališče
»P+R« na končni železniški postaji;
Do leta 2020 evidentirati možnosti za
vzpostavitev manjših parkirišč na prestopnih
točkah za vlak in avtobus;
Do leta 2025 urediti 5 dodatnih manjših
Spodbujanje
parkirišč na prestopnih točkah za vlak in
intermodalnosti avtobus;
Do leta 2020 zagotoviti kolesarnico na glavni
avtobusni in železniški postaji;
Do leta 2030 zagotoviti najmanj 10 novih
parkirišč za kolesa/leto;
Do leta 2020 uskladiti vozne rede železniškega
in avtobusnega prometa
Vir podatkov: Celostna prometna strategija Občine Kamnik, 2017.

ČASOVNO
JASEN MERLJIV NAVDIHUJOČ REALEN
KAKOVOSTNO
OPREDELJEN
CILJ
CILJ
CILJ
CILJ
IZBRAN CILJ
CILJ
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Preglednica 11: Operativni cilji in ciljne vrednosti na področju optimizacije motoriziranega prometa CPS občine Kamnik
STRATEŠKI STEBER: OPTIMIZACIJA MOTORIZIRANEGA PROMETA
OPERATIVNI
CILJI
Spremembe
potovalnih
navad

Povečanje
prometne
varnosti

Umirjen
promet
središču
Kamnika

CILJNE VREDNOSTI

ČASOVNO
JASEN MERLJIV NAVDIHU- REALEN
KAKOVOSTNO
OPREDELJEN
CILJ
CILJ
JOČ CILJ
CILJ
IZBRAN CILJ
CILJ

Do leta 2025 zmanjšati prometne obremenitve na
obvoznici za 10 %;
Do leta 2025 zmanjšati prometne obremenitve na
Ljubljanski cesti za 10 %
Vsako leto odpraviti eno nevarno točko;
Vsako leto vzpostaviti tri ukrepe umirjanja prometa
na kritičnih mestih;
Do leta 2020 vzpostaviti reden nadzor nad
spoštovanjem hitrostnih omejitev in drugih
prekrškov;
Vsako leto izvesti najmanj po eno akcijo s področij
vzgoje, ozaveščanja in promocije za različne ciljne
skupine
Do leta 2025 vzpostaviti prvo cono umirjenega
prometa;
v Vsako leto vzpostaviti tri ukrepe umirjanja prometa
na kritičnih mestih;
Do leta 2025 na primernih lokacijah vzpostaviti
režim enosmernih ulic
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STRATEŠKI STEBER: OPTIMIZACIJA MOTORIZIRANEGA PROMETA
OPERATIVNI
CILJI

CILJNE VREDNOSTI

ČASOVNO
JASEN MERLJIV NAVDIHUJOČ REALEN
KAKOVOSTNO
OPREDELJEN
CILJ
CILJ
CILJ
CILJ
IZBRAN CILJ
CILJ

Vzpostavljen
V dveh letih izdelati študijo o izvedljivosti in
parkirni režim
implementaciji parkirnega režima v širšem
v
širšem
območju mestnega središča;
območju
Do leta 2020 vzpostaviti v študiji izbran model
mestnega
parkirnega režima
središča
Vir podatkov: Celostna prometna strategija Občine Kamnik, 2017.













Preglednica 12: Operativni cilji in ciljne vrednosti na področju celostnega prometnega načrtovanja CPS občine Kamnik
STRATEŠKI STEBER: CELOSTNO PROMETNO NAČRTOVANJE
OPERATIVNI CILJI IN CILJNE VREDNOSTI

ČASOVNO
JASEN MERLJIV NAVDIHU- REALEN
KAKOVOSTNO
OPREDELJEN
CILJ
CILJ
JOČ CILJ
CILJ
IZBRAN CILJ
CILJ

Dvig kulture obnašanja v prometu, promocijo trajnostne mobilnosti
in ozaveščanje ljudi o pomenu trajnostne mobilnosti













Sistematično spremljati področja mobilnosti













Povečati konkurenčnost občine s povečanjem možnosti pri prijavah
na razpise
Izvajati CPS in jo vzpostaviti v sistemske, finančne in upravne pogoje
pri urejanju mobilnosti
Uravnoteženo načrtovati naložbe s spremembo načrtovalskih
prioritet





































Vir podatkov: Celostna prometna strategija Občine Kamnik, 2017.
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CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA OBČINE KRŠKO
STANJE PRED IZDELAVO CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE
Občina Krško leži v jugovzhodnem delu Slovenije, v statistični regiji Posavje. Ima 25.833
prebivalcev (Statistični urad Republike Slovenije, 2018). Leži na pomembni regionalni
prometni povezavi Celje-Sevnica-Krško-Novo mesto. Razprostira se na stičnem svetu Krškega
polja, Gorjancev in Posavskega hribovja. Lega ob hrvaški meji in reki Savi predstavlja
pomembno razvojno os občine. To je torej prostor prometne povezave vzhodne in
jugovzhodne Slovenije z ostalimi deli države in tujino. Posledično se povečuje količina
tranzitnega prometa, zaradi česar se je že pojavila težava preseganja kapacitete glavne
regionalne ceste s priključkom na avtocesto. Notranja prometna infrastruktura je zaradi velike
površine in gostote prebivalstva dobro razvita. Občina je do zdaj že namenjala del proračuna
za spodbujanje trajnostnih oblik prometa, pri čemer je največji del sredstev namenjala
urejanju peš prometa. S prihodnjim načrtovanjem bo potrebno enakomerno porazdeliti
proračunska sredstva med ostale oblike trajnostne mobilnosti in vključiti še ostale sektorje
(Celostna prometna strategija občine Krško, 2017).
Staro mestno jedro Krškega je močno obremenjeno z motornim prometom, zato je
povpraševanje po parkirnih površinah veliko. Na tem območju je dovoljeno kratkotrajno
parkiranje, vendar se pojavljajo težave z neupoštevanjem časovne omejitve, pretirane
zasedenosti in divjega parkiranja na pločnikih in avtobusnih postajališčih. Na robu mestnega
središča je sicer že zgrajena garažna hiša, vendar je pogosto prazna. Zaradi rastočega deleža
ljudi, ki delajo izven občine, v občini popolnoma prevladuje uporaba osebnih avtomobilov.
Pereča težava je tudi pogosta uporaba avtomobila za premagovanje kratkih razdalj. Vse to
prispeva k povečani gostoti prometa, hrupu, gneči in obremenjevanju okolja. Takšno
prometno stanje odvrača pešce in kolesarje ter povzroča splošno nezadovoljstvo med občani
(Celostna prometna strategija občine Krško, 2017).
Na območju občine je JPP dobro razvit, Krško pa je dobro povezano z drugimi regionalnimi
središči preko avtobusnih povezav. V mestu Krško pa obstajajo avtobusne linije. Skozi občino
poteka tudi dvotirna železniška proga Zidani Most-Dobova. Ob njej so v občini tri postajališča,
v naseljih Brestanica, Krško in Libna. Železniška postaja Krško se nahaja tik ob glavni avtobusni
postaji, kar predstavlja velik potencial za intermodalnost. Žal pa le-ta ni omogočena med
drugimi prevoznimi sredstvi. Težavo predstavlja tudi dotrajanost železniške infrastrukture.
Kolesarsko omrežje v občini je zgrajeno nepopolno in nepovezano, signalizacija pa je
pomanjkljiva. Zaradi ugodne ravninske lege in relativno kratkih razdalj v mestu kaže
kolesarstvo velik potencial za opravljanje vsakdanjih opravkov. Pešpoti so sicer dobro urejene,
problematične pa ostajajo ceste zunaj naselij in ob poslovnih conah, kjer bi bila potrebna
vzpostavitev nove infrastrukture za pešce pa tudi kolesarje (Celostna prometna strategija
občine Krško, 2017).
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ANALIZA OPERATIVNIH CILJEV CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE
Občina Krško je v dokumentu pripravila naslednje strateške cilje, s katerimi bodo dosegli cilje
trajnostne mobilnosti:
 Do leta 2025 želijo doseči razbremenitev tranzitnega in tovornega prometa skozi
središča naselij;
 Do leta 2025 vzpostaviti večjo integriranost, konkurenčnost in dostopnost med vsemi
prometnimi načini s poudarkom na obstoječem JPP;
 Do leta 2025 urediti novo in obstoječo kolesarsko infrastrukturo in tako celovito
povezati kolesarko omrežje;
 Do leta 2025 prepoloviti število prometnih nesreč s hujšimi poškodbami in doseči
ničelno smrtnost na občinskih cestah;
 Do leta 2025 povečati delež vozil z okolju prijaznim pogonom na 10 % (Celostna
prometna strategija občine Krško, 2017).
Za dosego teh strateških ciljev sprejeli 23 operativnih ciljev in 25 ciljnih vrednosti na petih
ključnih področjih urejanja trajnostne mobilnosti. Ti so bili, z izjemo enega, prepoznani kot
kakovostno izbrani cilji. Največji poudarek je na področjih hoje in optimizacije motoriziranega
prometa. Poudarek na področju hoje je malce presenetljiv, saj so mu že pred sprejetjem CPS
namenjali precej pozornosti pa tudi proračunskih sredstev. Več operativnih ciljev in več ciljnih
vrednosti na področju optimizacije motoriziranega prometa pa dobro naslavlja izpostavljeno
problematiko velike obremenjenosti cest in mestnega središča Krškega s tovrstnim prometom.
Opaziti je tudi, da je CPS bolj osredotočena na mesto Krško z zaledjem.
Na področju hoje želi občina postati pešcem privlačna občina. Za dosego te vizije želijo
povečati deleže poti, opravljenih peš, vzpostaviti ustrezno in povezano infrastrukturo, ter
zagotoviti razmere za udobno in varno pešačenje. Hkrati bodo povečali prometno varnost in
občutek varnosti pešcev ter pešačenje celostno promovirali (Celostna prometna strategija
občine Krško, 2017). Operativni cilji, predstavljeni v Preglednici 13, so vsi kakovostno izbrani
cilji, tudi precej ambiciozni. Izstopajo predvsem ciljne vrednosti ničelne smrtnosti in polovično
zmanjšanje nesreč z udeleženimi pešci ter cilj 150 % povečanja deleža peš opravljenih poti.
Sprejeti ukrepi vključujejo vzpostavitev in obnovitev med naselji povezanih pešpoti, z ustrezno
infrastrukturo in urbano opremo. Prednostno bodo obravnavane šolske poti, ob katerih bo
vzpostavljen tudi sistem »Pešbusa«. Tako bo dosežen pozitiven vpliv na zdravje in
samostojnost otrok. Povezave bodo ustrezno urejene za gibalno ovirane osebe. Vzpostavljena
bodo tudi nova območja za pešce, ki bodo povezovala glavne storitve in stanovanjske soseske.
Nove povezave bodo vzpostavljene tudi preko železniške proge in preko reke Save. Za večjo
varnost v prometu bo izdelan register črnih točk, ki jih bodo nato sistemsko odpravljali. Za
promocijo pešačenja bodo organizirane še promocijske in izobraževalne akcije (Celostna
prometna strategija občine Krško, 2017).
Vizija občine Krško na področju kolesarjenja je postati kolesarjem prijazna občina. Za dosego
vizije si je občina postavila pet operativnih ciljev (Preglednica 14) s petimi ciljnimi vrednostmi.
Vsi cilji so bili kakovostno izbrani. Pri dveh ciljih (Vzpostavitev ustrezne in povezane
infrastrukture in zagotavljanje razmer za udobno in varno uporabo koles) je bilo težko razbrati,
tudi s pomočjo ukrepov, kakšna je časovnica za dosego cilja. Cilji občine so povečati delež
opravljenih poti s kolesom, vzpostaviti ustrezno in povezano infrastrukturo ter zagotoviti
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razmere za varno in udobno kolesarjenje. Ob tem bodo v občini povečali tudi prometno
varnost in občutek varnosti za kolesarje ter izvajali celostno promocijo kolesarjenja. Za dosego
zastavljenih ciljev bodo v občini izvedli študijo ciljnih kolesarskih potovanj, na podlagi katere
bodo določili lokacije postaj izposoje koles in lokacije za dolgotrajno in kratkotrajno parkiranje
koles. V občini bodo gradili celovito kolesarsko omrežje, s katerim bodo povečali varnost
kolesarjev v prometu in spodbudili rabo kolesa za opravljanje vsakdanjih opravkov. Ob tem
bodo vzpostavljene tudi nove povezave preko fizičnih ovir (železnica in Sava). Vzpostavljen bo
tudi sistem označenih cestnih pasov (»sharrow«), saj je ponekod zaradi pomanjkanja prostora
nemogoče urediti ločene kolesarske poti. Na ta način se bo tudi dvigovala kultura v prometu.
V celotnem kolesarskem omrežju bo poskrbljeno za ustrezno signalizacijo, ki bo kolesarje
usmerjala, opozarjala in splošno informirala. Vzpostavljen bo sistem izposoje električnih koles.
Urejena bo tudi podporna infrastruktura v obliki servisnih postaj. Vsako leto se bodo izvajale
promocijske akcije z namenom spodbujanja kolesarjenja, ki jih bodo podkrepili s postavitvijo
števca za kolesarje. Za dosego večje varnosti v prometu bo zgrajen tudi spretnostni poligon
(Celostna prometna strategija občine Krško, 2017).
Na prednostnem področju javnega potniškega prometa je občina predstavila štiri operativne
cilje in štiri ciljne vrednosti (Preglednica 15). Ti cilji so povečanje uporabe JPP, izboljšanje
obstoječe ponudbe JPP, vzpostavitev novih oblik JPP in izboljšanje integracije med različnimi
prometnimi načini. Trije cilji so kakovostno izbrani, vendar je pri cilju povečanja uporabe JPP
težko določiti časovni okvir za njegovo dosego. Cilj vzpostavitve vsaj enega »P+R« pa ni
prepoznan kot navdihujoč, saj ima precej dolg časovni okvir za izvedbo (leto 2025). Cilj
izboljšanja ponudbe sedanjega JPP je zapisan preveč splošno in brez časovnega okvirja, zato
ni prepoznan kot kakovostno izbran cilj. Za dosego teh ciljev bo v občini izvedena celovita
študija razvoja JPP. Urejena bodo avtobusna postajališča, hkrati pa bo poskrbljeno za varnost
dostopa na postajališča. Vzpostavljen bo sistem »P+R«, s katerim bo doseženo znižanje
prometnih obremenitev. Ob javnih prireditvah bo poskrbljeno za brezplačne avtobusne linije,
s katerimi bodo poskrbeli za večjo varnost v prometu (vožnja pod vplivom alkohola), manjšo
potrebo po parkirnih prostorih, privlačnost okolice prireditve pa bo povečana. Vzpostavljena
bo storitev prevozov na klic, saj je oddaljena naselja težko pa tudi neekonomično pokriti z
linijami JPP. Skupine, ki so bile zaradi zdravstvenih ali finančnih težav izključene, pa bodo tako
spet vključene v življenje mesta. Ob tem se bodo izvajale še promocijske akcije za spodbujanje
rabe JPP (Celostna prometna strategija občine Krško, 2017).
Na področju optimizacije motoriziranega prometa je občina sprejela pet operativnih ciljev in
šest ciljnih vrednosti (Preglednica 16). Vsi zastavljeni cilji so bili prepoznani kot kakovostno
izbrani cilji s precej ambicioznimi ciljnimi vrednostmi. Cilja o umirjanju motornega prometa in
zmanjševanju povpraševanja po parkirnih površinah nimata povsem jasno določenega
časovnega okvirja za izvedbo. Občina bo v okviru izvajanja CPS še zmanjšala število opravljenih
poti z motornimi sredstvi, povečala prometno varnost in zmanjšala negativne učinke
motornega prometa. Za dosego teh ciljev bodo v občini izvedli analizo in izdelali register črnih
točk in jih nato sistemsko odpravili. V stanovanjskih območjih bodo vzpostavljene cone
omejene hitrosti (30 km/h). V starem mestnem jedru Krškega bodo zmanjšali število parkirnih
mest. Območja časovno omejenega parkiranja bodo razširjena, postavljene bodo ovire proti
divjemu parkiranju. Tovorni promet bo preusmerjen na novo obvoznico, kar bo izboljšalo
kakovost zraka v starem mestnem jedru Krškega. Omrežje električnih polnilnic bo razširjeno.
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Občina bo za službene poti svojih uslužbencev kupila dodatno električno vozilo (Celostna
prometna strategija občine Krško, 2017).
Celostno prometno načrtovanje do sprejetja CPS ni bilo v praksi. Občina si je zato postavila
štiri kakovostno izbrane operativne cilje, ki so predstavljeni v Preglednici 17. S sprejetjem CPS
bo občina Krško na področju celostnega prometnega načrtovanja poskrbela za vzpostavitev
pogojev za izboljšanje urejanja mobilnosti. Sprejeti proračuni bodo uravnoteženi. Uvedeno bo
sistematično spremljanje mobilnosti občanov. Pri načrtovanju mobilnosti bodo v ključnih
fazah vključeni ključni deležniki in javnost, s čimer bo zagotovljena transparentnost. Izvajanje
CPS se bo preverjalo na vsaki dve leti, prenova dokumenta pa bo sledila na vsakih pet let. Za
uspešno izvajanje ukrepov bo poskrbljeno za konstantno izobraževanje kadra. Proračun bo
uravnotežen tako, da bo sorazmerno podpiral vse stebre trajnostne mobilnosti. Periodično se
bodo izvajale ankete o potovalnih navadah ter promocijske in izobraževalne dejavnosti za
promocijo vseh stebrov trajnostne mobilnosti (Celostna prometna strategija občine Krško,
2017).
Na področju zagotavljanja dostopnosti do glavnih funkcij v središču regionalnega pomena
želi občina zagotoviti vsem prebivalcem dostop občinskega središča. To bodo zagotovili s
smiselnimi povezavami kolesarskih in pešpoti in optimizacijo linij in voznega reda JPP. Cilji in
ukrepi so zastavljeni precej splošno. Konkretnejši cilji zajemajo večnamenske povezave s
stanovanjskimi, zaposlitvenimi in storitvenimi središči. V okolici pomembnih točk je cilj tudi
zagotavljanje prometne varnosti. Glede umeščanja infrastrukture za pešce in kolesarje ter
infrastrukture potrebne javnemu potniškemu prometu v okolici pomembnih točk v
občinskem središču, ni konkretnejših ciljev in ukrepov, razen izdelave strokovnih študij
(Celostna prometna strategija občine Krško, 2017).
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Preglednica 13: Operativni cilji in ciljne vrednosti na področju hoje CPS občine Krško
STRATEŠKI STEBER: HOJA
OPERATIVNI CILJI

CILJNE VREDNOSTI

JASEN
CILJ

Povečanje deleža
Povečanje deleža poti, opravljenih
poti, opravljenih
peš, za 150 % do leta 2025
peš
Vzpostavitev
Gradnja novih površin za pešce med
ustrezne
in
naselji in v naselju Krško s
povezane
prednostno obravnavo šolskih poti
infrastrukture za
do leta 2025
pešce
Zagotovitev razmer Povečanje območij za pešce za
za udobno in varno 150 % do leta 2025;
pešačenje
Ureditev vsaj 2 novih peš povezav
Povečanje
Doseči ničelno smrtnost in za 50 %
prometne varnosti
zmanjšati število prometnih nesreč z
in občutka varnosti
udeleženimi pešci do leta 2025
pešcev
Celostna promocija Vsakoletno izvajanje promocijskih
pešačenja
akcij za spodbujanje pešačenja
Vir podatkov: Celostna prometna strategija občine Krško, 2017.
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Preglednica 14: Operativni cilji in ciljne vrednosti na področju kolesarjenja CPS občine Krško
STRATEŠKI STEBER: KOLESARJENJE
OPERATIVNI CILJI

CILJNE VREDNOSTI

JASEN
CILJ

Povečanje
deleža
opravljenih s kolesom

poti, Povečanje poti, opravljenih s
kolesom, za 150 % do leta 2025
Gradnja 10 km kolesarskih poti in
Vzpostavitev
ustrezne,
vzpostavitev 2 km območij z
povezane infrastrukture za
označenimi kolesarskimi pasovi
kolesarje
("sharow")
Zagotavljanje
razmer
za Postavitev 10 parkirnih površin za
udobno in varno uporabo kolesa, 3 servisne postaje in 100 km
koles
označenih kolesarskih poti
Doseči ničelno smrtnost in
Povečanje prometne varnosti zmanjšanje števila nesreč s
in občutka varnosti kolesarjev poškodovanimi kolesarji za 50 % do
leta 2025
Celostna
promocija Vsakoletno izvajanje promocijskih
kolesarjenja
akcij za spodbujanje kolesarjenja
Vir podatkov: Celostna prometna strategija občine Krško, 2017.
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ČASOVNO
MERLJIV NAVDIHU- REALEN
KAKOVOSTNO
OPREDELJEN
CILJ
JOČ CILJ
CILJ
IZBRAN CILJ
CILJ





























































Preglednica 15: Operativni cilji in ciljne vrednosti na področju JPP CPS občine Krško
STRATEŠKI STEBER: JAVNI POTNIŠKI PROMET
OPERATIVNI CILJI

CILJNE VREDNOSTI

ČASOVNO
JASEN MERLJIV NAVDIHU- REALEN
KAKOVOSTNO
OPREDELJEN
CILJ
CILJ
JOČ CILJ
CILJ
IZBRAN CILJ
CILJ

Povečanje poti, opravljenih z JPP, za
230 %
Izboljšanje
ponudbe Vzpostavitev optimiziranega in
sedanjega JPP
konkurenčnega JPP
Povečanje pestrosti ponudbe JPP, ki
Vzpostavitev novih oblik JPP
bo prilagojena vsem skupinam
uporabnikov, do leta 2022
Izboljšanje integracije med Vzpostavitev vsaj enega »P+R« do
različnimi prometnimi načini
leta 2025
Vir podatkov: Celostna prometna strategija občine Krško, 2017.
Povečanje uporabe JPP
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Preglednica 16: Operativni cilji in ciljne vrednosti na področju optimizacije motoriziranega prometa CPS občine Krško
STRATEŠKI STEBER: OPTIMIZACIJA MOTORIZIRANEGA PROMETA
OPERATIVNI CILJI

CILJNE VREDNOSTI

ČASOVNO
JASEN MERLJIV NAVDIHU- REALEN
KAKOVOSTNO
OPREDELJEN
CILJ
CILJ
JOČ CILJ
CILJ
IZBRAN CILJ
CILJ

Zmanjšanje
števila
poti,
Zmanjšanje
avtomobilskega
opravljenih
z
motornimi
prometa za 22 % do leta 2025
prometnimi sredstvi
Povečanje
območij
omejene
Umirjanje motornega prometa
hitrosti za 100 %
Povečanje območij kratkotrajnega
Zmanjševanje povpraševanja
parkiranja za 100 %;
po parkirnih površinah in
Zmanjšanje števila nepravilno
sprememba parkirne politike
parkiranih vozil za 50 %
Zmanjšanje števila prometnih
Povečanje prometne varnosti
nesreč za 50 % do leta 2025
Zmanjševanje
negativnih Povečanje deleža okolju prijaznih
učinkov motornega prometa
vozil na 2 % do leta 2025
Vir podatkov: Celostna prometna strategija občine Krško, 2017.
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Preglednica 17: Operativni cilji in ciljne vrednosti na področju celostnega prometnega načrtovanja CPS občine Krško
STRATEŠKI STEBER: CELOSTNO PROMETNO NAČRTOVANJE
OPERATIVNI CILJI

CILJNE VREDNOSTI

JASEN
CILJ

Sprejetje in zagon CPS občine
pogojev za Krško leta 2017, revizija vsaki dve
urejanja leti, prenova vsakih 5 let;
Izobraževanje kadra za izvajanje in
nadzor izvajanja ukrepov CPS
Sprejetje
uravnoteženega Uravnoteženost investicij glede na
občinskega proračuna
posamezne prometne načine
Uvedba
sistematičnega
Letno spremljanje mobilnosti
spremljanja
mobilnosti
občanov
občanov
Zagotavljanje
transparentnosti odločanja z Vključevanje javnost in glavnih
vključevanjem javnosti in deležnikov v vse večje investicije
ključnih deležnikov v ključnih in projekte na področju mobilnosti
fazah načrtovanja mobilnosti
Vir podatkov: Celostna prometna strategija občine Krško, 2017
Vzpostavitev
izboljšanje
mobilnosti
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ČASOVNO
MERLJIV NAVDIHU- REALEN
KAKOVOSTNO
OPREDELJEN
CILJ
JOČ CILJ
CILJ
IZBRAN CILJ
CILJ

















































CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA OBČINE JESENICE
STANJE PRED IZDELAVO CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE
Občina Jesenice je občina na severozahodu Slovenije, ki leži v gorenjski statistični regiji. V
občini živi 20.759 prebivalcev (Statistični urad Republike Slovenije, 2018). Prometno je odlično
povezana in ima vlogo pomembnega obmejnega prometnega vozlišča na državni in
mednarodni ravni. Občina je gospodarsko središče, z razvito kovinskopredelovalno industrijo
ter središče upravnih, izobraževalnih, zdravstvenih in storitvenih dejavnosti. Značilna je gosta
poselitev in prilagojenost motoriziranemu prometu. Težavo predstavljajo slaba infrastruktura
JPP, neurejene in nevarne kolesarske poti ter pešpoti. Dostopnost je ponekod zaradi linijskih
ovir (reka Sava, železnica in avtocesta) zelo omejena (Celostna prometna strategija občine
Jesenice, 2017).
V občini so med leti 2002 in 2016 zabeležili zmanjšanje števila prebivalstva. Beležijo trend
staranja prebivalstva in negativno selitveno bilanco. Zaradi načina življenja, ki je vezan na
motoriziran promet in sedenje, so v porastu različne bolezni. Po gospodarski krizi leta 2008 se
je povečal delež zaposlenih, ki se na delo vozijo v druge občine. Potovalne razdalje so se tako
povečale. Javni potniški promet v občini je nekonkurenčen, kar še dodatno prispeva k
prednostni izbiri avtomobila kot načina potovanja. Frekventnost JPP za večino prebivalstva ni
sprejemljiva, postajališča pa ponekod zelo slabo opremljena. Zaradi povečane motorizacije so
se v občini povečale potrebe po parkirnih prostorih, predvsem na območjih večstanovanjskih
sosesk. Načrtovanje je bilo do sprejetja CPS povsem podrejeno avtomobilom. Kolesarsko
omrežje v občini ni sklenjeno in je na določenih odsekih celo nevarno. Občina sicer že ima
vzpostavljen sistem izposoje koles, vendar pa kolesa niso primerna za razgiban okoliški teren.
Občina ima zaradi kratkih razdalj in goste poselitve potencial za uspešno vzpostavitev
kolesarskih in peš poti. Na področju JPP bi bilo potrebno optimizirati povezave in vozne rede
ter integrirati različne oblike JPP. Za odročnejša naselja se rešitev kaže v vzpostavitvi sistema
prevozov na klic. Za uspešnejše izvajanje ukrepov se bo potrebno povezati še z ostalimi
deležniki in sosednjimi občinami ter se prijavljati na evropske razpise (Celostna prometna
strategija občine Jesenice, 2017).

ANALIZA OPERATIVNIH CILJEV CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE
Na podlagi zaznane problematike v občini Jesenice so bili za dosego ciljev trajnostne
mobilnosti oblikovani naslednji strateški cilji:
 Povečati kakovost življenja in s tem povečati število prebivalcev v občini;
 Zagotoviti kakovostno dostopnost vseh naselij v občini in povezanost s sosednjimi
občinami;
 S širitvijo površin za pešce in kolesarje povečati prometno učinkovitost in varnost ter
izboljšati zdravstveno sliko občanov;
 Podpirati razvoj lokalnega in regionalnega gospodarstva in privabljanje naložb;
 Podpirati sonaravni razvoj mesta in turistični razvoj občine;
 Prispevati h kakovostnemu okolju (Celostna prometna strategija občine Jesenice,
2017).
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Občina Jesenice je v okviru CPS predstavila 20 operativnih ciljev in 33 ciljnih vrednosti. Največ
operativnih ciljev in ciljnih vrednosti so si zadali na področju celostnega načrtovanja prometa.
Kar je smiselno, saj so izpostavili dosedanje pomanjkljivosti v načrtovanju, ki je bilo povsem
podrejeno motoriziranemu prometu. Občina se zaveda, da je ostalim oblikam prometa do
sedaj posvečala premalo pozornosti, kar se kaže v zelo slabi infrastrukturi namenjeni pešcem
in kolesarjem. Občina se teh področij šele loteva, zato so bili vsi operativni cilji Strategije
prepoznani kot kakovostno izbrani cilji, s korektno zastavljenimi ciljnimi vrednostmi.
Na področju hoje ima občina zastavljene štiri operativne cilje (Preglednica 18), s katerimi bodo
povečali delež hoje, zagotovili pogoje, da bodo prebivalci večino krajših poti opravili peš,
povečali prometno varnost in občutek varnosti pešcev ter izboljšali dostopnost za osebe z
zmanjšano mobilnostjo. Te cilje bodo dosegli z nadgradnjo varnih poti v šolo. Povečevali bodo
privlačnost pešpoti z obnovami, novo urbano opremo in zeleno infrastrukturo ter vzpostavili
zabavne oznake in smerokaze za pešačenje. Rekreacijske, turistične in tematske pešpoti bodo
ustrezno urejene, izdali pa bodo tudi informativne zloženke in karte z opisi. V starem mestnem
jedru se bo izvedel pilotni projekt zaprtja ulice za motorni promet, nadaljevanju pa bodo peš
cone vzpostavili tudi na drugih lokacijah. Omrežje pešpoti skozi celotno mesto Jesenic bo
dopolnjeno in obnovljeno, da bo staro jedro enotno povezano z robnimi deli mesta. S pomočjo
registra nevarnih točk bodo te lokacije ustrezno sanirane (Celostna prometna strategija občine
Jesenice, 2017).
Področje kolesarjenja bo urejeno s pomočjo treh operativnih ciljev (Preglednica 19). Občina
ima cilj povečati delež kolesarjenja ter zagotoviti pogoje za prebivalce, da bodo lahko večino
kratkih poti opravili s kolesom. Hkrati bo povečana tudi prometna varnost in občutek varnosti
kolesarjev. Cilje bodo dosegli z ureditvijo in označbo rekreacijskih kolesarskih poti in
vzpostavitvijo manjkajočih delov površin za kolesarje. Postavljeni bodo smerokazi in zgrajena
kolesarska parkirišča pri javnih ustanovah. Ob sodelovanju z drugimi občinami bodo zgrajene
regijske, državne in druge primestne povezave. Obstoječ sistem izposoje koles bo nadgrajen,
omrežje pa razširjeno. Kolesa bodo zamenjana, da bodo primerna za razgiban relief občine. Z
novo urbano opremo, kolesarskimi števci in zeleno infrastrukturo bo privlačnost kolesarskih
poti povečana (Celostna prometna strategija občine Jesenice, 2017).
Nekonkurenčno področje JPP, bodo v občini uredili preko štirih operativnih ciljev (Preglednica
20). Občina ima cilj povečati uporabo JPP, povečati prometno varnost in občutek varnosti
pešcev, izboljšati dostopnost JPP za osebe z zmanjšano mobilnostjo ter izboljšati kakovost
ponudbe JPP. Za dosego ciljev bo potrebno optimizirati mestni JPP in šolske prevoze, saj želijo
razširiti omrežje ter optimizirati časovne intervale in potek regij. Predvsem pa cilj povezati
primestna naselja z mestom v času prometnih konic. Cilj je tudi integrirati medkrajevne
prevoze z mestnim avtobusnim prevozom. Uporabnikom bodo zagotovili tudi enotno kartico
za dostop do vseh prometnih storitev. Mestni avtobus bo informatiziran z uvedbo
prikazovalnikov prihodov avtobusov. Za potrebe oseb z gibalnimi in senzoričnimi ovirami bodo
postajališča ustrezno prilagojena. Za naselja, ki so težje dostopna, pa bodo uvedli storitev
javnega prevoza po predhodnem naročilu (Celostna prometna strategija občine Jesenice,
2017).
Za optimizacijo motoriziranega prometa so v okviru CPS sprejeli štiri operativne cilje
(Preglednica 21). V občini želijo doseči zmanjšanje odvisnosti prebivalcev od avtomobila,
umiriti motorni promet, izboljšati parkirne razmere in povečati prometno varnost v motornem
prometu. Za ureditev tega področja bodo izvedli študijo in pripravili predlog za optimizacijo
parkirne politike. Za zmanjševanje števila tovornih vozil na cestah bo vzpostavljena točka za
prehod s ceste na železnico. Cestno omrežje bo prilagojeno ciljem trajnostne mobilnosti. V
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občini bodo zgrajena parkirišča »P+R« in tudi »P+bike«. Izvedeni bodo tudi ustrezni ukrepi za
umirjanje prometa. Znotraj stanovanjskih sosesk bo preverjeno, kako je z dostopnostjo
intervencijskih vozil. Te poti bodo kasneje ustrezno uredili (Celostna prometna strategija
občine Jesenice, 2017).
Na prednostnem področju trajnostnega načrtovanja prometa je občina sprejela pet
operativnih ciljev in osem ciljnih vrednosti (Preglednica 22). Občina bo vzpostavila sistemske
pogoje za celostno načrtovanje prometa in spremenila načrtovalske prioritete. Uvedena bodo
orodja za sistematično spremljanje področij mobilnosti. Zagotovljena bo transparentnost
odločanja v vseh fazah celostnega načrtovanja prometa. Okrepljena bo vloga mehkih ukrepov
pri spreminjanju potovalnih navad. Tem ciljem primerno bodo organizirali občinsko upravo in
ustrezno izvajali sprejeto CPS. Ta bo vsaki dve leti revidirana in obnovljena vsakih pet let. Na
področjih trajnostne mobilnosti bodo spremljali in vrednotili kvantitativne kazalnike. Izdelan
bo načrt omrežja pešpoti, kolesarskih poti in cest. Izdelan in vzdrževan bo register nevarnih
točk, ki bodo nato z ustreznimi ukrepi odpravljene. Vzpostavljen bo sistem vključevanja
prebivalstva in promocijske aktivnosti za povečanje deleža trajnostno opravljenih poti.
Prostorska politika občine bo usklajena z načeli trajnostnega prometnega načrtovanja, temu
primerno bo tudi usklajen občinski proračun. Za večje generatorje prometa bodo izdelani
mobilnostni načrti. K sodelovanju načrtovanja ukrepov pa bo občina Jesenice povabila tudi
sosednje občine (Celostna prometna strategija občine Jesenice, 2017).
Za zagotavljanje dostopnosti do glavnih funkcij v središču regionalnega pomena je občina
predstavila zelo splošne cilje in ukrepe. Občina stremi k zagotovitvi dostopnosti delovnih mest
in storitev za vse, vendar pa v strateških ciljih to ni posebej poudarjeno. Namesto tega je
omenjena zagotovitev dostopnosti vseh naselij v občini in povezanost s sosednjimi občinami.
Med konkretnejšimi cilji in ukrepi je spodbujanje izdelave mobilnostnih načrtov za večje
generatorje prometa. V okolici najpomembnejših točk bo poskrbljeno za prometno varnost.
Ob vseh javnih ustanovah pa bodo do leta 2027 zagotovili kolesarska parkirišča. Na področju
JPP in šolskih prevozov bo izvedena študija optimizacije. Ostalih konkretnih ciljev in ukrepov
za zagotovitev dostopnosti do pomembnih funkcij v občini, tudi regionalnega pomena, pa ni
(Celostna prometna strategija občine Jesenice, 2017)
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Preglednica 18: Operativni cilji in ciljne vrednosti na področju hoje CPS občine Jesenice
STRATEŠKI STEBER: HOJA
OPERATIVNI CILJI

CILJNE VREDNOSTI

ČASOVNO
JASEN MERLJIV NAVDIHU- REALEN
KAKOVOSTNO
OPREDELJEN
CILJ
CILJ
JOČ CILJ
CILJ
IZBRAN CILJ
CILJ

Povečati število pešcev za 30 % glede na
leto 2016 do leta 2022;
Povečati delež hoje na delo in v šolo iz 8 %
na 12 %, do leta 2022;
Povečati delež hoje
Povečati delež hoje po opravkih, iz 24 % na
28 %, do leta 2022;
Zmanjšati delež čezmerno prehranjenih
otrok iz 28,4 % na delež pod slovenskim
povprečjem (24,6 %), do leta 2022
Vzpostaviti ključne manjkajoče povezave v
Zagotoviti pogoje, da
omrežju pešpoti in odpraviti glavne
bo večina prebivalcev
problematične točke za pešce do leta 2022;
lahko opravila velik del
Povečati ozelenitev na vsaj eni ulici na leto
kratkih poti peš
Povečati
prometno Zmanjšati število pešcev, udeleženih v
varnost in občutek prometnih nesrečah z 9 na največ 4 na leto,
varnosti pešcev
do leta 2022
Prilagoditi vso obstoječo infrastrukturo v
Izboljšati
širšem središču mesta Jesenice in večjih
dostopnost za osebe z
naseljih gibalno in senzorično oviranim do
zmanjšano mobilnostjo
leta 2027
Vir podatkov: Celostna prometna strategija občine Jesenice, 2017.
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Preglednica 19: Operativni cilji in ciljne vrednosti na področju kolesarjenja CPS občine Jesenice
STRATEŠKI STEBER: KOLESARJENJE
OPERATIVNI CILJI

CILJNE VREDNOSTI

ČASOVNO
JASEN MERLJIV NAVDIHU- REALEN
KAKOVOSTNO
OPREDELJEN
CILJ
CILJ
JOČ CILJ
CILJ
IZBRAN CILJ
CILJ

Povečati število pešcev za 50 % glede na
leto 2016, do leta 2022;
Povečati
delež Povečati delež kolesarjenja na delo in v šolo
kolesarjenja
s 3 % na 5 %, do leta 2022;
Povečati delež kolesarjenja po opravkih s 5
% na 8 %, do leta 2022
Vzpostaviti, dopolniti in označiti ključne
kolesarske povezave v mestu (med
Zagotoviti pogoje, da pomembnejšimi generatorji prometa) in
bo večina prebivalcev vzpostaviti vsaj dve kolesarski povezavi z
lahko opravila velik del zaledjem do leta 2022;
kratkih poti s kolesom Zagotoviti kakovostna kolesarska parkirišča
ob vseh javnih zgradbah in novogradnjah
do leta 2027
Povečati
prometno Zmanjšati število kolesarjev, udeleženih v
varnost in občutek prometnih nesrečah s 5 na največ 2 na leto,
varnosti pešcev
do leta 2022
Vir podatkov: Celostna prometna strategija občine Jesenice, 2017.
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Preglednica 20: Operativni cilji in ciljne vrednosti na področju JPP CPS občine Jesenice
STRATEŠKI STEBER: JAVNI POTNIŠKI PROMET
OPERATIVNI CILJI

Povečati uporabo
javnega potniškega
prometa

Povečati prometno
varnost in občutek
varnosti pešcev

CILJNE VREDNOSTI
Povečati število potnikov v mestnem
prometu in medkrajevnem prometu za 10
%, do leta 2022 glede na leto 2015;
Povečati delež uporabe JPP za pot na delo/v
šolo s 6 % na 10 %, do leta 2022;
Povečati število potnikov na železniški
postaji Jesenice za 17 %, do leta 2022
Doseči 100-odstotni delež ponudnikov JPP
vključenih v sistem enotne vozovnice, do
leta 2018;
Izboljšati dostopnost železniške postaje z
avtobusi do leta 2019

Izboljšati
Doseči 100-odstotni delež vozil in
dostopnost JPP za
postajališč, ki so prilagojena gibalno in
osebe z zmanjšano
senzorično oviranim osebam, do leta 2022
mobilnostjo
Povečati
konkurenčnost
osebnemu
avtomobilu s povečanjem frekvence na vseh
Izboljšati kakovost mestnih avtobusnih linijah do leta 2019;
ponudbe JPP
Povečati pestrost ponudbe JPP v občini, ki
bo prilagojena različnim situacijam in
skupinam potnikov
Vir podatkov: Celostna prometna strategija občine Jesenice, 2017.
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Preglednica 21: Operativni cilji in ciljne vrednosti na področju optimizacije motoriziranega prometa CPS občine Jesenice
STRATEŠKI STEBER: OPTIMIZACIJA MOTORIZIRANEGA PROMETA
OPERATIVNI CILJI

CILJNE VREDNOSTI

ČASOVNO
JASEN MERLJIV NAVDIHU- REALEN
KAKOVOSTNO
OPREDELJEN
CILJ
CILJ
JOČ CILJ
CILJ
IZBRAN CILJ
CILJ

Zmanjšati število avtomobilov za 5 %
glede na leto 2016 do leta 2022;
Zmanjšati delež uporabe avtomobila za
Zmanjšati
odvisnost
pot na delo in v šolo iz 51 % na 45 %, do
prebivalcev
od
leta 2022;
avtomobila
Zmanjšati ali vsaj ohraniti stopnjo
motorizacije na ravni leta 2015 do leta
2022
Umiriti promet na vsaj enem območju
Umiriti motorni promet
letno v mestu ter v vsaj treh primestnih
naseljih v občini do leta 2022
Izboljšati
parkirne Do leta 2018 sprejeti in začeti izvajati
razmere
novo, trajnostno parkirno politiko
Zmanjšati število prometnih nesreč s
Povečati
prometno hudimi telesnimi poškodbami s 6 na
varnost v motornem največ 3 letno ter izničiti število
prometu
prometnih nesreč s smrtnim izidom do
leta 2022
Vir podatkov: Celostna prometna strategija občine Jesenice, 2017.
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Preglednica 22: Operativni cilji in ciljne vrednosti na področju celostnega prometnega načrtovanja CPS občine Jesenice
STRATEŠKI STEBER: CELOSTNO PROMETNO NAČRTOVANJE
OPERATIVNI CILJI

Vzpostaviti
sistemske
pogoje
za
celostno
načrtovanje prometa

Spremeniti
prioritete

načrtovalske

Uvesti
orodja
za
sistematično
spremljanje
področja mobilnosti
Zagotoviti transparentnost
odločanja v vseh fazah
celostnega
načrtovanja
prometa

CILJNE VREDNOSTI

ČASOVNO
JASEN MERLJIV NAVDIHU- REALEN
KAKOVOSTNO
OPREDELJEN
CILJ
CILJ
JOČ CILJ
CILJ
IZBRAN CILJ
CILJ

V letu 2017 zagnati CPS, revidiranje na
dve leti in prenova dokumenta na
vsakih pet let;
Povečati sodelovanje na področju
prometa znotraj različnih oddelkov
občinske uprave
Do leta 2022 prejeti takšne občinske
proračune, ki bodo uravnotežili
sredstva med prometnimi sistemi;
Od leta 2017 redno vključevanje v
evropske projekte na temo trajnostne
mobilnosti
Do leta 2018 vzpostaviti spremljanje
potovalnih navad in učinkov investicij
ter ukrepov
Od leta 2017 za vse večje investicije v
ključnih fazah razvoja projekta
zagotovit vključevanje javnost in
ključnih deležnikov
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STRATEŠKI STEBER: CELOSTNO PROMETNO NAČRTOVANJE
OPERATIVNI CILJI

CILJNE VREDNOSTI

Od leta 2017 vsako leto izvajati
ozaveščevalne akcije na temo
Okrepiti vlogo mehkih trajnostne mobilnosti;
ukrepov pri spreminjanju Spodbuditi šole in druge večje
potovalnih navad
generatorje prometa, da do leta
2022
sprejmejo
in
začnejo
uporabljati mobilnostne načrte
Vir podatkov: Celostna prometna strategija občine Jesenice, 2017.

ČASOVNO
JASEN MERLJIV NAVDIHUJOČ REALEN
KAKOVOSTNO
OPREDELJEN
CILJ
CILJ
CILJ
CILJ
IZBRAN CILJ
CILJ
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CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA
STANJE PRED IZDELAVO CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE
Mestna občina (MO) Murska Sobota je občina v severovzhodnem delu Slovenije, v pomurski
statistični regiji. Šteje 18.734 prebivalcev (Statistični urad Republike Slovenije, 2018). Število
prebivalcev v občini se je med letoma 2010 in 2016 zmanjšalo za dobra 2 %. Kaže se trend
staranja prebivalstva, prebivalstvo pa se neenakomerno razseljuje v gručasta naselja v zaledju
občine. V občino prihaja dnevno na delo več delavcev, kot pa jih odhaja na delo v druge občine.
To se odraža v večjem številu potovanj z avtomobilom in povečanih potrebah po parkirnih
prostorih. Učinki se kažejo tudi v negativnih učinkih na okolje in ljudi. Prebivalci so prekomerno
izpostavljeni delcem PM10 in hrupu, veliko pa je tudi število bolnikov z boleznimi srca in ožilja.
Javni potniški promet v občini je nekonkurenčen, uporabljajo pa tisti, ki druge možnosti
nimajo. To so šolarji, starejši in invalidi. Delovnih migrantov, ki bi za prevoz na delo uporabljali
avtobus ali železnico, je zelo malo. Stanje prometne varnosti v občini ni zaskrbljujoče. Težavo
pa predstavlja dostopnost do lokacij v mestu s strani vseh občanov. Kot velika težava pa je
izpostavljena še neatraktivnost mesta. S sprejetjem CPS in izvajanjem aktivnosti želi mestna
občina Murska Sobota postati »Zelena prestolnica Pomurja«.
ANALIZA OPERATIVNIH CILJEV CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE
Mestna občina Murska Sobota v okviru CPS sprejela pet strateških ciljev, s katerimi bo dosegla
cilje trajnostne mobilnosti in zastavljeno vizijo:
 Dvigniti privlačnost ožjega mestnega središča do leta 2022;
 Omogočiti kakovostno dostopnost do vseh naselij v občini s pomočjo trajnostnih
prometnih sistemov in načinov do leta 2030;
 Zagotoviti visoko raven prometne varnosti ter zmanjšati število prometnih nesreč in
njihovih posledic do leta 2022;
 Uravnotežiti potovalne navade prebivalcev v občini do leta 2030 s povečanjem deleža
okolju prijaznih načinov potovanj;
 Zagotoviti mobilnost ranljivih skupin prebivalcev, še posebej invalidov, starejših, otrok
ter ekonomsko in socialno ogroženih (Celostna prometna strategija Mestne občine
Murska Sobota, 2017).
Celostna prometna strategija Mestne občine Murska Sobota je zasnovana nekoliko drugače,
saj ni jasno zapisanih operativnih ciljev, kar je rahlo nenavadno, saj so le-ti zavezujoči del
dokumenta. Predstavljeni so nekateri splošni cilji v okviru vizij posameznega stebra trajnostne
mobilnosti. Znotraj posameznega prednostnega področja so zapisane ciljne vrednosti. To je
nekoliko otežilo analizo, zato so bile ovrednotene ciljne vrednosti. Občina si je zastavila 32
ciljnih vrednosti, največ na področju optimizacije motoriziranega prometa. S tem sledijo
reševanju problematike, ki so jo izpostavili kot zelo perečo – neatraktivnost mesta. Z izjemo
ene ciljne vrednosti, so se ostale izkazale za kakovostno izbrane. Ciljne vrednosti in sprejeti
ukrepi urejajo področja trajnostne mobilnosti na območju mesta Murska Sobota in primestnih
naseljih.
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Občina želi na področju hoje v osnovi povečati delež pešačenja in s tem zmanjšati emisije in
druge negativne učinke motoriziranega prometa ter izboljšati prometno varnost. Povečati
želijo telesno dejavnost prebivalcev in prispevati k boljši zdravstveni sliki. Ob tem pa še
zmanjšati stroške občanov za mobilnost. Cilji in sedem ciljnih vrednosti (Preglednica 23) bodo
doseženi z dograditvijo in preureditvijo peš površin. Občina je navedla cilj skrajšanja poti do
železniške postaje, način izvedbe in časovni okvir pa nista jasno zapisana, zato ta ciljna
vrednost ni prepoznana kot kakovostno izbrana. Izvedeni bodo ukrepi za umirjanje prometa v
mestu in na šolskih poteh v občini. Pripravljen bo predlog enovite in skladne urbane prenove
javnega prostora v občini. Odpravljene bodo ovire za osebe s funkcionalnimi, gibalnimi in
senzoričnimi ovirami ter za starše z vozički. Spodbujalo se bo javne ustanove in podjetja k
motiviranju zaposlenih k spremembi potovalnega načina na delo. Izvajali se bodo mehki ukrepi
za povečano privlačnost hoje. Hkrati pa se bo dosegel dvig kulture močnejših udeležencev
prometa do pešcev in obratno (Celostna prometna strategija Mestne občine Murska Sobota,
2017).
Osnovni cilj na področju kolesarjenja je povečati delež kolesarjev in pešačenja in s tem
zmanjšati emisije in druge negativne učinke motoriziranega prometa. Za to je potrebno
zagotoviti kakovostne kolesarske povezave, parkirna mesta in kolesarnice za kolesa. Cilj je
povečati telesno dejavnost prebivalcev in prispevati k boljši zdravstveni sliki ter ob tem
poskrbeti za večjo prometno varnost kolesarjev. Hkrati je cilj še zmanjšati stroške občanov za
mobilnost. Ti cilji in pet kakovostno zastavljenih ciljnih vrednosti je predstavljenih v Preglednici
24. Za izboljšanje pogojev kolesarjenja bo kolesarsko omrežje dograjeno in obnovljeno,
izboljšani bodo pogoji za parkiranje koles. Na področju ozaveščanja, promocije in
izobraževanja kolesarjenja se bodo izvajali mehki ukrepi (Celostna prometna strategija Mestne
občine Murska Sobota, 2017).
Tudi na področju JPP želi občina doseči povečanje deleža uporabe JPP. Ob tem bo zagotovljena
povečana kakovost storitve JPP. Postajališča bodo posodobljena, povečan bo tudi delež
kakovostne prometne infrastrukture. Predstavljenih je pet kakovostno izbranih ciljnih
vrednosti (Preglednica 25), ki bodo zagotovili uspeh pri urejanju področja JPP. Potrebno pa bo
urediti infrastrukturo, ki je namenjena JPP in njegovim uporabnikom. Za privlačnejši JPP bo
vzpostavljena enotna vozovnica, dotrajana postajališča bodo obnovljena, spodbujal se bo
medkrajevni JPP. Spremeniti bo potrebno mrežo linij JPP in preučiti možnosti integracije
primestnih in mestnih linij. Občina bo podpirala in sodelovala pri vzpostavitvi novih železniških
povezav in terminalov, kjer pa bo potrebno sodelovanje in usklajevanje z državo oziroma
Slovenskimi železnicami. Izvajala se bo tudi promocija JPP (Celostna prometna strategija
Mestne občine Murska Sobota, 2017).
Na področju optimizacije motoriziranega prometa želi občina predvsem zmanjšati odvisnost
od uporabe osebnega avtomobila in zmanjšati parkirne obremenitve v okolici večjih
generatorjev prometa. Cilj je zmanjšanje števila poškodovanih v prometnih nesrečah, znižati
povprečne hitrosti avtomobilov. V občini se bo spremenila hierarhija prioritet v korist hoje,
kolesarjenja in JPP. Povečalo se bo število vozil na alternativni pogon. To področje je z vidika
zastavljenih ciljnih vrednosti (Preglednica 26) najbolj zastopano, in sicer z osmimi kakovostno
izbranimi ciljnimi vrednostmi. Občina za njihovo dosego predvideva umirjanje motornega
prometa in urejanje mirujočega prometa s plačljivimi parkirišči. Cestna infrastruktura bo
obnovljena in revitalizirana. Prednost bo imela racionalna uporaba tovornih vozil in
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vzpostavitev zelene logistike. Prednost bo imela tudi gradnja podporne infrastrukture za
polnjenje električnih vozil. Implementacija načrtovane spremembe prometnega režima v
mestnem središču bo podprta s promocijskimi in ozaveščevalnimi dejavnostmi (Celostna
prometna strategija Mestne občine Murska Sobota, 2017).
Na področju celostnega prometnega načrtovanja želi občina postati vzoren primer ureditve
prometa in trajnostne mobilnosti med regionalnimi središči v Sloveniji. To se bo odražalo tudi
na dvigu kakovosti življenja in blaginje v mestu. Uravnotežiti bo potrebno proračunske
investicije, povečati vključevanje javnosti v pripravljalnih fazah ukrepov in povečati delež
prihodkov iz naslova evropskih projektov. V okviru CPS je občina na tem področju sprejela šest
kakovostno izbranih ciljnih vrednosti (Preglednica 27). Za dosego le-teh bo okrepljena
občinska uprava in medresorsko sodelovanje. Spremenjene bodo načrtovalske prakse.
Vzpostavljene bodo prijazne cone, kjer bodo imeli prednost pešci, kolesarji in uporabniki JPP.
Zgrajene bodo obvoznice in nekatere nove cestne povezave. Nekatere državne ceste pa bodo
morda prekategorizirane, da bodo njih vzpostavljene prijazne cone. Za šole, večje dogodke in
večje generatorje prometa pa bodo izdelani mobilnostni načrti (Celostna prometna strategija
Mestne občine Murska Sobota, 2017).
Glede dostopnosti do glavnih funkcij v središču regionalnega pomena je širši cilj občine
prispevati k enakomernejšemu dostopu do le-teh, predvsem ranljivejšim skupinam.
Izpostavljena je tudi problematična dostopnost do nekaterih lokacij v mestu. V okolici
pomembnih točk v mestu bo poskrbljeno za varnost v prometu. Spodbujena bo izdelava
mobilnostnih načrtov za večje generatorje prometa v mestu. Vzpostavljene bodo manjkajoče
kolesarske in pešpoti do javnih ustanov, skupaj s pripadajočo podporno infrastrukturo in
urbano opremo. Glede JPP pa ni omenjenih konkretnejših ciljev in ukrepov za zagotovitev
dostopa do pomembnih točk v mestu, le splošni o obnovitvi postajališč (Celostna prometna
strategija Mestne občine Murska Sobota, 2017).
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Preglednica 23: Operativni cilji in ciljne vrednosti na področju hoje CPS MO Murska Sobota
STRATEŠKI STEBER: HOJA
SPLOŠNI CILJI

CILJNE VREDNOSTI

ČASOVNO
JASEN MERLJIV NAVDIHU- REALEN
KAKOVOSTNO
OPREDELJEN
CILJ
CILJ
JOČ CILJ
CILJ
IZBRAN CILJ
CILJ

20 % manj otrok, ki jih vozijo v šolo
oziroma v vrtec z avtomobilom, do

leta 2022
infrastrukture
Osnovni cilj je povečanje Prilagojenost

deleža pešačenja in s tem osebam z zmanjšano mobilnostjo
zmanjšati emisije in druge 15 % povečanje površin za pešce,

negativne
učinke do leta 2022
motoriziranega
prometa, 15% povečanje deleža hoje, do leta

povečati telesno aktivnost 2022
prebivalcev in prispevati k Izboljšanje prometne varnosti – nič
boljši zdravstveni sliki ter smrtnih žrtev med pešci ter

zmanjšati stroške občanov za zmanjšanje
težje
in
lažje
mobilnost
poškodovanih za 50 %, do leta 2022
Skrajšanje poti do železniške in

avtobusne postaje
Povečanje osvetlitev prehodov za

pešce in pešpoti do leta 2022
Vir podatkov: Celostna prometna strategija Mestne občine Murska Sobota, 2017.
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Preglednica 24: Operativni cilji in ciljne vrednosti na področju kolesarjenja CPS MO Murska Sobota
STRATEŠKI STEBER: KOLESARJENJE
SPLOŠNI CILJI

CILJNE VREDNOSTI

ČASOVNO
JASEN MERLJIV NAVDIHU- REALEN
KAKOVOSTNO
OPREDELJEN
CILJ
CILJ
JOČ CILJ
CILJ
IZBRAN CILJ
CILJ

15% povečanje deleža kolesarjev,

do leta 2022
Osnovni cilj je povečati delež Vzpostaviti 11,5 km kakovostnih

kolesarjev in pešačenja in s kolesarskih povezav, do leta 2022
tem zmanjšati emisije in druge Zagotoviti 100 odstavnih/parkirnih
negativne
učinke mest in kolesarnic za kolesa, do leta

motoriziranega
prometa, 2022
povečati telesno aktivnosti Vzpostaviti
dodatnih
pet
prebivalcev in prispevati k »bikesharing« (»Soboški biciklin«)

boljši zdravstveni sliki ter postaj, do leta 2022
zmanjšati stroške občanov za Izboljšanje prometne varnosti – nič
mobilnost
smrtnih žrtev med kolesarji ter

zmanjšanje
težje
in
lažje
poškodovanih za 50 %, do 2022
Vir podatkov: Celostna prometna strategija Mestne občine Murska Sobota, 2017 .

64



















































Preglednica 25: Operativni cilji in ciljne vrednosti na področju JPP CPS MO Murska Sobota
STRATEŠKI STEBER: JAVNI POTNIŠKI PROMET
ČASOVNO
JASEN MERLJIV NAVDIHU- REALEN
KAKOVOSTNO
OPREDELJEN
CILJ
CILJ
JOČ CILJ
CILJ
IZBRAN CILJ
CILJ

SPLOŠNI CILJI

CILJNE VREDNOSTI

























Povečanje deleža uporabe JPP,
povečanje kakovosti storitve
JPP, posodobitev postajališč,
povečati delež kakovostne
prometne infrastrukture

Dvig uporabe javnega potniškega
prometa za vsaj 10 %, do leta 2022
Izboljšanje
konkurenčnosti
osebnemu
prevozu
glede
potovalnih časov (pet izbranih
lokacij v mestu), do leta 2022
Povečanje kakovosti storitve na vsaj
10-minutni interval (z integriranim
primestnim
javnim
potniškim
prometom)













Posodobiti pet postajališč na leto























Povečanje deleža uporabe javnega
potniškega prometa za potovanja

na delo za 15 %, do leta 2022
Vir podatkov: Celostna prometna strategija Mestne občine Murska Sobota, 2017.
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Preglednica 26: Operativni cilji in ciljne vrednosti na področju optimizacije motoriziranega prometa CPS MO Murska Sobota
STRATEŠKI STEBER: OPTIMIZACIJA MOTORIZIRANEGA PROMETA
SPLOŠNI CILJI

Zmanjšanje
števila
poškodovanih v prometnih
nesrečah, znižanje povprečnih
hitrosti
avtomobilov,
sprememba
hierarhije
prioritet v korist hoje,
kolesarjenja in JPP, povečanje
števila vozil na alternativni
pogon

CILJNE VREDNOSTI

ČASOVNO
JASEN MERLJIV NAVDIHU- REALEN
KAKOVOSTNO
OPREDELJEN
CILJ
CILJ
JOČ CILJ
CILJ
IZBRAN CILJ
CILJ

Znižanje
povprečnih
hitrosti
avtomobilov
znotraj
območij
umirjenega prometa za 25 %, do
leta 2022
Nič smrtnih žrtev in zmanjšanje
števila poškodovanih v prometnih
nesrečah za 50 % ,do leta 2022
Zmanjšanje deleža dolgotrajnega
parkiranja v mestnem središču za 2
% na leto, do leta 2022
Zmanjšanje kršitev nepravilnega
parkiranja za 75 %, do leta 2022
Zmanjšanje deleža izdatkov za
mobilnost za 2 %, do leta 2022
Povečanje
deleža
vozil
na
alternativni pogon na 10 %, do leta
2022
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STRATEŠKI STEBER: OPTIMIZACIJA MOTORIZIRANEGA PROMETA

SPLOŠNI CILJI

CILJNE VREDNOSTI

ČASOVNO
JESEN MERLJIV NAVDIHUJOČ REALEN
KAKOVOSTNO
OPREDELJEN
CILJ
CILJ
CILJ
CILJ
IZBRAN CILJ
CILJ

Zmanjšanje
števila Zmanjšanje onesnaženosti zraka
poškodovanih v prometnih in hrupa zaradi motoriziranega


nesrečah,
znižanje prometa v mestu in doseganje
povprečnih
hitrosti predpisov Evropske unije do leta
avtomobilov,
sprememba 2022
hierarhije prioritet v korist Vzpostavitev treh lokacij na leto,
hoje, kolesarjenja in JPP, namenjenih
skupni
rabi


povečanje števila vozil na avtomobilov (»car sharing/car
alternativni pogon
pooling«) do leta 2022
Vir podatkov: Celostna prometna strategija Mestne občine Murska Sobota, 2017 .
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Preglednica 27: Operativni cilji in ciljne vrednosti na področju celostnega prometnega načrtovanja CPS MO Murska Sobota
STRATEŠKI STEBER: CELOSTNO PROMETNO NAČRTOVANJE
SPLOŠNI CILJI

CILJNE VREDNOSTI

Uravnotežiti
proračunske investicije
do leta 2025.
Do leta 2022 imeti za
80 % ukrepov in
investicij
ocenjene
učinke.
Povečati vključevanje
javnosti v pripravljalnih
fazah ukrepov do leta
2022.
Povečati
delež
prihodkov iz naslova
evropskih projektov po
letu 2017

Nič smrtnih žrtev in hudo telesno
poškodovanih ter za 50 % zmanjšati lažje
telesno poškodovane v prometnih
nesrečah do leta 2022 (obdobje 2020–
2021) glede na petletno obdobje 2012–
2016
Sprejetje in zagon Celostne prometne
strategije Mestne občine Murska Sobota
leta 2017, revizija po poteku dveh let in
prenova po poteku petih let
Vzpostavitev sistema rednega spremljanja
in vrednotenja kazalnikov mobilnosti in
zadovoljstva uporabnikov do leta 2018 ter
nato redno letno izvajanje do konca leta
2022
Vzpostavljanje prijazne cone v mestnem
središču in izvedba obvoznic
Nadaljnje
iskanje
priložnosti
za
sodelovanje in vključenost v evropske
projekte po letu 2017
Sodelovanje med različnimi sektorji znotraj
občinske uprave ter povezo vanje z organi
na regionalni in državni ravni

ČASOVNO
JASEN MERLJIV NAVDIHU- REALEN
KAKOVOSTNO
OPREDELJEN
CILJ
CILJ
JOČ CILJ
CILJ
IZBRAN CILJ
CILJ
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STRATEŠKI STEBER: CELOSTNO PROMETNO NAČRTOVANJE

SPLOŠNI CILJI

CILJNE VREDNOSTI

ČASOVNO
JASEN MERLJIV NAVDIHUJOČ REALEN
KAKOVOSTNO
OPREDELJEN
CILJ
CILJ
CILJ
CILJ
IZBRAN CILJ
CILJ

Uravnotežiti
proračunske
investicije do leta
2025.
Do leta 2022 imeti za
80 % ukrepov in Izdelava študij, elaboratov in načrtov v
investicij
ocenjene okviru vseh petih strateških stebrov
učinke.
Celostne prometne strategije Mestne


Povečati vključevanje občine Murska Sobota, ki bodo podlaga
javnosti
v za izvedbene načrte in uresničitev
pripravljalnih
fazah ukrepov
ukrepov do leta 2022.
Povečati
delež
prihodkov iz naslova
evropskih projektov
po letu 2017
Vir podatkov: Celostna prometna strategija Mestne občine Murska Sobota, 2017.
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CELOSTNA STRATEGIJA MESTNE OBČINE PTUJ
STANJE PRED IZDELAVO CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE
Mestna občina Ptuj je občina v podravski statistični regiji. V občini prebiva 23.162 ljudi
(Statistični urad Republike Slovenije, 2018). Mesto Ptuj je zaradi ugodne prometne lege že v
začetku našega štetja pridobilo status mesta. Kasneje je pomen mesta zaradi zgodovinskih
okoliščin bledel, predvsem ob izgradnji železniške proge Dunaj-Trst, ki je mesto zaobšla. Danes
razvoj gospodarstva podpira železniška proga Hodoš-Pragersko, v zadnjih fazah gradnje pa je
krak podravske avtoceste. Iz teh razlogov občini in celotnemu območju grozi čezmerna
motorizacija, čemur se bodo poskušali izogniti z izvajanjem celostne prometne strategije
(Celostna prometna strategija Mestne občine Ptuj, 2017).
Med letoma 2008 in 2016 se je število prebivalcev v občini zmanjšalo za 2,6 %, splošno pa je
razširjen trend staranja prebivalstva. Prisoten je tudi trend izseljevanja iz občine. V občino na
delo prihaja dobrih 12 % več delavcev, kot pa jih odhaja iz občine. Ti trendi nakazujejo potrebe
po prilagoditvi infrastrukture. Občani Mestne občine Ptuj so, tako kot občani drugih občin,
preveč odvisni od uporabe avtomobila. Velika motorizacija vpliva na kakovost bivanja, okolja
in slabšega zdravstvenega stanja občanov. Z motorizacijo je najbolj obremenjen osrednji del
mesta Ptuj. Težavo v občini predstavlja tudi slaba pokritost z JPP in njegova slaba frekventnost.
Javni prevoz uporabljajo predvsem osebe, ki druge možnosti nimajo (šolarji, starejši in
invalidi). V občini so izstopajoči še slabi pogoji za kolesarjenje, neuravnotežena cestna mreža
in neprilagojenost površin za senzorno in gibalno ovirane osebe. Posledično prihaja v cestnem
omrežju do zastojev, javni izdatki za promet so preveliki, varnost in kultura v prometu sta na
nižjem nivoju, mesto pa je neatraktivno (Celostna prometna strategija Mestne občine Ptuj,
2017).

ANALIZA OPERATIVNIH CILJEV CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE
Celostna prometna strategija Mestne občine Ptuj je zasnovana nekoliko drugače. Občina si je
postavila 6 strateški ciljev in 6 ciljnih vrednosti le-teh. Nato si je občina znotraj posameznih
prednostnih področij postavila še 10 ciljnih vrednosti. Operativni cilji pa niso posebej
izpostavljeni. Vsi strateški cilji in ciljne vrednosti so bili prepoznani kot kakovostno izbrani
glede na izhodiščne vrednosti. Največji poudarek je viden pri prednostnem področju
celostnega prometnega načrtovanja. Cilji in ukrepi pa so osredotočeni na celotno mestno
občino, s poudarkom na mestu Ptuj. Celostno gledano, je dokument z vidika bralca
nepregleden. Podatki, vizije cilji pa tudi ukrepi glede posameznih področij urejanja prometa
so navedeni v različnih poglavjih, zato je potrebnega veliko listanja med stranmi.
Vizija mestne občine je postati privlačna, aktivna in trajnostno naravnana občina. Za njeno
uresničevanje so bili zastavljeni strateški cilji (Preglednica 28) zagotavljanja visoke ravni
prometne varnosti in izboljšanja občutene varnosti. Občina bo zagotovila mobilnost ranljivim
skupinam prebivalcem (invalidi, starejši, otroci ter ekonomsko in socialno ogroženi). Krajevnim
skupnostim in naseljem bo zagotovljena kakovostna dostopnost. V starem mestnem in
primestnih središčih bo povečana privlačnost javnih površin. Občina bo poskušala doseči
uravnoteženost potovalnih navad prebivalcev in povečala delež okolju prijaznih potovanj. Ob
tem bodo zmanjšani negativni učinki prometa na okolje tako, da bodo dosežene zahteve
Evropske unije glede kakovosti zraka in hrupa. Kazalci zdravja občanov izboljšani, delež aktivne
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mobilnosti povečan, umrljivost in delež obolelih za boleznimi srca in ožilja pa zmanjšan. Izdatki
gospodinjstev za mobilnost bodo ob tem zmanjšani (Celostna prometna strategija Mestne
občine Ptuj, 2017).
Na prednostnem področju hoje je glavni cilj občine povečati delež hoje (Preglednica 29). Za
dosego tega cilja bo obstoječa infrastruktura izboljšana tako, da jo bodo lahko enakovredno
uporabljale vse skupine občanov. Znotraj naselij bo urejeno omrežje pešpoti, ki do sedaj ni
bilo sklenjeno. Osrednji del Ptuja je potrebno razbremeniti motoriziranega prometa, zato bo
staro mestno jedro opredeljeno kot območje za pešce in območje omejenega prometa. V ta
namen bo izdelana celostna zasnova površin za pešce. Za promoviranje in spodbujanje hoje
bodo organizirane promocijske in izobraževalne dejavnosti (Celostna prometna strategija
Mestne občine Ptuj, 2017).
Na področju kolesarjenja (Preglednica 30) je cilj občine povečati delež vseh potovanj s
kolesom. V ta namen bo občina dogradila kolesarsko omrežje, ki bo povezano z daljinskimi in
rekreativnimi kolesarskimi povezavami. Pri tem bo obstoječa dotrajana kolesarska
infrastruktura obnovljena. Postavljene bodo varne in pokrite kolesarnice ter parkirna stojala
in prisloni. Kolesarske površine bodo bolj urejene in označene. Z različnimi ukrepi bodo
odpravljeni subjektivni in institucionalni razlogi, ki odvračajo občane od kolesarjenja (Celostna
prometna strategija Mestne občine Ptuj, 2017).
Na področju JPP (Preglednica 31) želi občina povečati delež potovanj z javnim potniškim
prometom ter dvigniti uporabo javnega mestnega avtobusa. Za dosego ciljev bodo linije JPP
nadgrajene in razširjene, šolski prevozi pa bodo integrirani. Infrastruktura, namenjena JPP bo
ustrezno urejena in obnovljena. Predvsem je potrebno obnoviti in opremiti dotrajana
avtobusna postajališča. Občina bo izvedla ukrepe za izboljšanje ponudbe v regiji, boljšo
informiranost in promocijo. V prihodnje želijo preučiti še možnosti javnega prevoza ljudi preko
vodnih vodi (Drava in Ptujsko jezero) (Celostna prometna strategija Mestne občine Ptuj, 2017).
Na področju optimizacije motoriziranega prometa (Preglednica 32) je cilj občine zmanjšati
delež potovanj z motornimi vozili ter omejiti in zmanjšati motoriziran promet v starem
mestnem jedru. V ta namen bodo v mestnem in primestnem območju vzpostavljene pešcem
in kolesarjem prijazne cone. Najbolj dotrajani cestni odseki in križišča bodo postopoma
obnovljeni. Območja umirjenega prometa bodo razširjena, število parkirišč v starem mestnem
jedru pa se bo postopno zmanjševalo. Občina bo spodbujala racionalno rabo tovornih vozil in
možnosti zelene logistike. Prednost pri gradnji infrastrukture bo imela gradnja podporne
infrastrukture za polnjenje električnih vozil. Organizirane bodo tudi promocijske in
ozaveščevalne aktivnosti za spodbujanje trajnostne mobilnosti (Celostna prometna strategija
Mestne občine Ptuj, 2017).
Na področju celostnega prometnega načrtovanja je ključni cilj za 50 % zmanjšati število lažje
poškodovanih v prometnih nesrečah in doseči ničlo pri številu smrtnih žrtev (Preglednica 33).
Splošni cilji so uravnoteženje proračunskih investicij, povečanje vključevanja javnosti v
pripravljalnih fazah ukrepov ter povečanje deleža prihodkov iz naslova evropskih projektov.
Za dosego teh ciljev bo okrepljena občinska uprava in medresorsko sodelovanje. Spremenjene
bodo načrtovalske prakse. Občina se bo aktivno vključevala v evropske projekte in krepila
znanja s področja trajnostne mobilnosti. Za različna področja trajnostne mobilnosti bodo
izdelane študije, elaborati in načrti (Celostna prometna strategija Mestne občine Ptuj, 2017).
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Glede zagotovitve dostopa do glavnih funkcij v središču regionalnega pomena ima ptujska
občina širši cilj omogočiti enakomernejši dostop do le-teh vsem prebivalcem, predvsem
ranljivejšim skupinam. Do pomembnih točk v mestu bodo vzpostavljene ključne pešpoti, ob
teh točkah pa bodo parkirišča za kolesa. Ostali predstavljeni ukrepi in cilji so splošne narave.
Na področju JPP ima občina zastavljene bolj splošne cilje in ukrepe. Konkretnejši je le ukrep
vzpostavitve prevoza na poziv v starem mestnem jedru (Celostna prometna strategija Mestne
občine Ptuj, 2017).
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Preglednica 28: Strateški cilji in ciljne vrednoti CPS MO Ptuj
STRATEŠKI CILJI

Zagotoviti
visoko
raven
prometne varnosti;
Izboljšati
subjektivno
(občuteno) varnost

Zagotoviti mobilnost ranljivih
skupin
prebivalcev,
se
posebej invalidov, starejših,
otrok ter ekonomsko in
socialno ogroženih

Omogočiti
kakovostno
dostopnost vseh krajevnih
skupnosti in naselij

CILJNE VREDNOSTI

ČASOVNO
JASEN MERLJIV NAVDIHU- REALEN
KAKOVOSTNO
OPREDELJEN
CILJ
CILJ
JOČ CILJ
CILJ
IZBRAN CILJ
CILJ

Nič smrtnih žrtev in hudo telesno
poškodovanih ter za 50 % zmanjšati
lažje telesno poškodovane v
prometnih nesrečah do leta 2021
(obdobje 2020-2021), glede na
petletno obdobje 2012-2016;
Povečanje
deleža
otrok
in
mladostnikov, ki kolesarijo v šolo, na
15 % do leta 2021
Zmanjšanje deleža prebivalcev, ki se
ne morejo samostojno in varno
gibati po mestu, za 20 % do konca
leta 2021 in izboljšanje zadovoljstva
— ocene uporabnikov
Vse krajevne skupnosti in naselja v
občini bodo dostopne s kolesom,
javnim potniškim prometom in
okolju
prijaznimi
osebnimi
avtomobili (npr. elektro pogon) do
leta 2030 (glede na izhodiščno leto
2016)
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STRATEŠKI CILJI

CILJNE VREDNOSTI

Dvigniti privlačnost javnih
površin v starem mestnem
jedru in primestnih središčih
do konca leta 2021 z
oblikovanjem po meri ljudi
(glede na izhodiščno leto
2016)

Prometne in javne površine v
starem
mestnem
jedru
in
primestnih
središčih
bodo
postopoma preoblikovane po meri
ljudi do konca leta 2021

ČASOVNO
JASEN MERLJIV NAVDIHUJOČ REALEN
KAKOVOSTNO
OPREDELJEN
CILJ
CILJ
CILJ
CILJ
IZBRAN CILJ
CILJ

Povečanje
deleža
hoje,
Uravnotežiti
potovalne kolesarjenja in javnega potniškega
navade prebivalcev v občini prometa pri poteh na delo nad 40
do konca leta 2021 s % (izhodiščna vrednost: 36,8 % iz
povečanjem deleža okolju leta 2016) in v šolo nad 55 %
prijaznih načinov potovanj
(izhodiščna vrednost: 49,4 %) do
konca leta 2021
Vir podatkov: Celostna prometna strategija Mestne občine Ptuj, 2017
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Preglednica 29: Ciljne vrednosti na področju hoje CPS MO Ptuj
STRATEŠKI STEBER: HOJA
CILJNE VREDNOSTI

JASEN
CILJ

MERLJIV CILJ

NAVDIHUJOČ
CILJ

Povečanje deleža hoje za vse
namene potovanj na 25 %, do konca



leta 2021
Vir podatkov: Celostna prometna strategija Mestne občine Ptuj, 2017.

REALEN
CILJ


ČASOVNO
OPREDELJEN CILJ


KAKOVOSTNO
IZBRAN CILJ


Preglednica 30: Ciljne vrednosti na področju kolesarjenja CPS MO Ptuj
STRATEŠKI STEBER: KOLESARJENJE
CILJNE VREDNOSTI

JASEN
CILJ

MERLJIV
CILJ

NAVDIHUJOČ
CILJ

Povečanje deleža potovanj s
kolesom za vse namene potovanj na



20 % do konca leta 2021
Vir podatkov: Celostna prometna strategija Mestne občine Ptuj, 2017.
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REALEN
CILJ


ČASOVNO
OPREDELJEN CILJ


KAKOVOSTNO
IZBRAN CILJ


Preglednica 31: Ciljne vrednosti na področju JPP CPS MO Ptuj
STRATEŠKI STEBER: JPP
CILJNE VREDNOSTI

JASEN
CILJ

MERLJIV CILJ

NAVDIHU-JOČ
CILJ

Povečanje deleža javnega potniškega
prometa za vse namene potovanj na



5 % do konca leta 2021 (izhodiščna
vrednost: 2 % v letu 2016)
Dvig uporabe javnega mestnega
avtobusnega prometa za 100 % do
leta 2021 (izhodiščna vrednost: 4.922



potnikov povprečno na mesec v letu
2016)
Vir podatkov: Celostna prometna strategija Mestne občine Ptuj, 2017.
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REALEN
CILJ

ČASOVNO
OPREDELJEN CILJ

KAKOVOSTNO
IZBRAN CILJ













Preglednica 32: Ciljne vrednosti na področju optimizacije motoriziranega prometa CPS MO Ptuj
STRATEŠKI STEBER: OPTIMIZACIJA MOTORIZIRANEGA PROMETA
JASEN
NAVDIHU-JOČ
CILJNE VREDNOSTI
MERLJIV CILJ
CILJ
CILJ
Zmanjšanje deleža potovanj z
osebnimi
avtomobili
z
motorjem
z
notranjim



izgorevanjem za vse namene
potovanja pod 50 % do konca
leta 2021
Omejitev/zmanjšanje
motoriziranega prometa v



starem mestnem jedru
Vir podatkov: Celostna prometna strategija Mestne občine Ptuj, 2017.

77

REALEN CILJ

ČASOVNO
OPREDELJEN CILJ









KAKOVOSTNO
IZBRAN CILJ





Preglednica 33: Ciljne vrednosti na področju celostnega prometnega načrtovanja CPS MO Ptuj
STRATEŠKI STEBER: CELOSTNO PROMETNO NAČRTOVANJE
CILJNE VREDNOSTI

JASEN CILJ

MERLJIV CILJ

NAVDIHU-JOČ
CILJ

Uravnotežiti proračunske



investicije do leta 2025
Do leta 2021 imeti za 80 %
ukrepov
in
investicij



ocenjene učinke
Povečati
vključevanje
javnosti v pripravljalnih



fazah ukrepov do leta 2021
Povečati delež prihodkov iz
naslova
evropskih



projektov po letu 2017
Vir podatkov: Celostna prometna strategija Mestne občine Ptuj, 2017.
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REALEN CILJ

ČASOVNO
OPREDELJEN CILJ



KAKOVOSTNO
IZBRAN CILJ























CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA OBČINE RAVNE NA KOROŠKEM
STANJE PRED IZDELAVO CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE
Občina Ravne na Koroške je občina v koroški statistični regiji, z 11.253 prebivalci (Statistični
urad Republike Slovenije, 2018). Občino odlikujejo učinkovita dostopnost in prometna
povezanost z ostalimi občinami ter sosednjo Avstrijo. Prisoten je trend naraščanja osebnega
motornega prometa in negativnih posledic na stanje okolja in varnost naselij ob cestnih
povezavah. Celotno občino obremenjujejo kratki in intenzivni prometni tokovi občanov in
dnevnih migrantov. Posledice prometnega režima, ki daje prednost motoriziranemu prometu,
so vidne v obliki dotrajanih cest in slabe prometne opreme na vozliščih. Upravljanje parkirnih
prostorov je neučinkovito. Zaradi degradiranega urbanega in naravnega okolja se zmanjšuje
privlačnost prostora. Njegovi gospodarski in družbeni potenciali so zato manjši. Javni prostori
v občini so urejeni le na najprivlačnejših točkah. JPP v občini ni učinkovit in je premalo
frekventen. Avtobusna postajališča so ponekod v zelo slabem stanju. Kolesarsko omrežje
varno vožnjo omogoča le na nekaterih odsekih, dostopnost številnih lokacij je za kolesarje
otežena. Vzpostavljen je sistem izposoje koles »Picikl«, vendar pa kolesa glede na reliefno
razgibanost občine niso primerna za vse uporabnike. Zaradi razpršenosti naselij, razgibanega
reliefa, oddaljenosti nekaterih pomembnih ustanov in razpršenost delovnih mest po občini, je
potencial hoje na daljših relacijah omejen. Občane od hoje odvrača gost promet na cestah
znotraj občinskega središča in v smeri sosednjih občin. Pločniki so ponekod preozki, robniki
previsoki, manjkajo tudi prehodi za pešce. Občina je prometno slabo povezana s središčem
države. V občini je parkirna politika pomanjkljiva, saj ni urejenih parkirnih tarif, ki bi odvračale
od dolgotrajnega parkiranja. Primanjkuje tudi parkirnih mest za invalide. Načrtovalske prakse
so bile do sedaj pomanjkljive, saj pri načrtovanju niso vključevale ljudi. Zaradi majhnosti in
omejenih finančnih sredstev v občini ni sistematičnega vodenja evidenc o potovalnih navadah
občanov, njihovih potrebah po premagovanju prostorskih razlik in spremljanju potreb po
razvoju trajnostne mobilnosti. Ključen izziv občine je, da bi s trajnostnim prometnim
načrtovanjem zagotovila učinkovito in enakopravno dostopnost za vse (Celostna prometna
strategija občine Ravne na Koroškem, 2017).

ANALIZA OPERATIVNIH CILJEV CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE
Za dosego ciljev trajnostne mobilnosti in ključnega izziva občine so bili sprejeti naslednji
strateški cilji:
 Izboljšanje kakovosti življenja v občini;
 Razvoj uravnotežene prometne ponudbe;
 Zagotavljanje učinkovite in enakopravne dostopnosti za vse;
 Izboljšanje prometne varnosti;
 Razvoj atraktivnega turizma (Celostna prometna strategija občine Ravne na Koroškem,
2017).
V Celostni prometni strategiji občine Ravne na Koroškem operativni cilji niso posebej
izpostavljeni. Le-ti so združeni skupaj s ciljnimi vrednostmi in ukrepi za njihovo dosego. Vsi
strateški stebri so zastopani enakomerno, s po šestimi operativnimi cilji in ciljnimi vrednostmi.
Cilji in predvideni ukrepi urejajo področje trajnostne mobilnosti celotne občine, ne le
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občinskega središča. Vsi cilji in ciljne vrednosti so kakovostno izbrani in sledijo urejanju
obstoječe prometne problematike. Na področjih spodbujanja hoje, kolesarjenja in uporabe
JPP so ciljne vrednosti zastavljene nekoliko preveč zadržano glede na izhodiščne vrednosti.
V okviru strateškega stebra hoje (Preglednica 34) želi občina doseči povečanje deleža
opravljanih peš poti v službo, v šolo ter po nakupih. Obstoječe omrežje pešpoti bo povezano.
Površine, namenjene pešcem, bodo rekonstruirane po meri ljudi, tudi tistih z omejenimi
gibalnimi in senzoričnimi sposobnostmi. Obstoječi prehodi za pešce bodo obnovljeni,
manjkajoči pa bodo še umeščeni. Občina bo tudi izdelala načrte varnih šolskih poti za vse
osnovne šole v občini ter jih označila s talnimi označbami. Skozi ozaveščevalne aktivnosti se
bo izvajala promocija hoje (Celostna prometna strategija občine Ravne na Koroškem, 2017).
Na področju kolesarjenja (Preglednica 35) želi občina doseči povečati delež opravljenih poti s
kolesom v službo, v šolo in po nakupih. Cilj je tudi povečanje uporabe kolesa za vsakdanjo in
rekreativno vožnjo. Zgrajeno bo omrežje kolesarskih stez za dostop s kolesi po celotni občini.
Ob tem bo zgrajena še vzporedna infrastruktura, kot so pokrite kolesarnice in kolesarska
parkirišča. Obstoječ sistem javne izposoje koles »Picikl« bo nadgrajen, kolesa pa bodo
zamenjana, da bodo kos razgibanemu reliefu v občini. Postavljene bodo polnilne postaje za
električna kolesa, na vsaki postaji pa bo za izposojo na voljo še pet električnih koles. Sistema
navadnih in električnih koles bosta integrirana. Za večjo prepoznavnost kolesarjenja bodo
izvedene promocijske, ozaveščevalne in komunikacijske aktivnosti. (Celostna prometna
strategija občine Ravne na Koroškem, 2017).
Na področju JPP (Preglednica 36) je cilj doseči povečanje deleža opravljenih poti z JPP.
Obstoječa avtobusna postajališča bodo prenovljena in modernizirana, zgrajena pa bodo tudi
nova. Obstoječe frekvence voženj avtobusov bodo optimizirane in povečane. Na območjih,
kjer je zagotovitev linij JPP prevelik strošek, bo na voljo storitev »prevoza na poziv«. Preučene
bodo tudi možnosti kombiniranih potovanj (kolo-avtobus in kolo-vlak) z možnostjo umestitve
pripadajoče infrastrukture. Glede tega ukrepa bo potrebno sodelovanje in usklajevanje s
ponudniki avtobusnega prevoza in Slovenskimi železnicami (Celostna prometna strategija
občine Ravne na Koroškem, 2017). Za izboljšanje splošne podobe JPP bodo izvedene
promocijske in izobraževalne dejavnosti (Celostna prometna strategija občine Ravne na
Koroškem, 2017).
Na področju urejanja optimizacije motoriziranega prometa (Preglednica 37) je cilj občine
zmanjšati delež opravljenih poti z avtomobilom v službo, v šolo in po nakupih. Občina bo
vzpostavila učinkovito parkirno politiko. Posamezne ulice bodo preurejene v območja
umirjenega prometa. Dostopnost in varnost na območju šol in vrtcev bo urejena z optimizacijo
obstoječih parkirišč in prometnih režimov. Izdelana bo prometna študija izgradnje krožnih
križišč na Ravnah in v Kotljah ter študija izgradnje vzhodne obvoznice mesta Ravne.
Izpostavljeni so še ukrepi celostne ureditve prometnega režima na pokopališču Barbara in
ureditev montažnega parkirišča pri Zdravstvenem domu Ravne na Koroškem zaradi
povečanega obiska (Celostna prometna strategija občine Ravne na Koroškem, 2017).
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Na področju celostnega načrtovanja prometa (Preglednica 38) bo občina izvajala sprejeto
CPS. Dokument bo nato v postopku revizije na dve ali pet let. Sprejet bo uravnotežen občinski
proračun, ki bo enakomerno porazdelil finančna sredstva med vse oblike prometa,
vzpostavljena bo še posebna proračunska postavka za izvajanje »mehkih ukrepov« trajnostne
mobilnosti. Inovativne ideje in ukrepi se bodo pilotno izvajali vsako leto v okviru Evropskega
tedna mobilnosti. Spremljali se bodo nacionalni in mednarodni razpisi na področju trajnostne
mobilnosti. Občina se bo aktivno vključevala v evropske prometne konzorcije s ciljem
izmenjave dobrih praks s področja trajnostne mobilnosti. Izvajale so bodo tudi promocijske in
ozaveščevalne aktivnosti. Izvedeni bodo še ukrepi za sodobno načrtovanje prometa. Za
največje generatorje prometa v očini bodo izdelani načrti trajnostne mobilnosti (Celostna
prometna strategija občine Ravne na Koroškem, 2017).
V smislu zagotavljanja dostopnosti do glavnih funkcij v središču regionalnega pomena želi
občina vsem prebivalcem zagotoviti učinkovito in enakopravno dostopnost. Konkreten cilj je
zagotoviti funkcionalna kolesarska parkirišča neposredno pred šolskimi vhodi. Za izboljšanje
dostopnosti do javnih ustanov bo za osebe z gibalnimi omejitvami zagotovljenih več
parkirnih mest. Za največje generatorje prometa bodo izdelani mobilnostni načrti. Izvedeni
bodo ukrepi za povečanje varnosti v prometu v okolici najpomembnejših točk. Pri vrtcih in
osnovnih šolah bodo optimizirani parkirni prostori. Ostali cilji pa so bolj splošno zastavljeni.
Vključujejo dograditev manjkajočih kolesarskih in pešpoti ter obnovo ali izgraditev
spremljajoče infrastrukture (Celostna prometna strategija občine Ravne na Koroškem, 2017).
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Preglednica 34: Operativni cilji in ciljne vrednosti na področju hoje CPS občine Ravne na Koroškem
STRATEŠKI STEBER: HOJA
OPERATIVNI CILJI IN CILJNE VREDNOSTI

ČASOVNO
JASEN MERLJIV NAVDIHU- REALEN
KAKOVOSTNO
OPREDELJEN
CILJ
CILJ
JOČ CILJ
CILJ
IZBRAN CILJ
CILJ

Povečanje deleža opravljenih potovanj v službe in šole peš s 15 % na

20 %, do leta 2022
Povečanje deleža opravljenih potovanj po nakupih peš s 30 % na 35

%, do leta 2022
Obstoječe omrežje peš povezav med sabo povezati primarno na
povezavi
Ravne na Koroškem – Dobrije – meja Občine Dravograd, Ravne na

Koroškem – Strojnska reka, Ravne na Koroškem – pokopališče
Barbara ter Kotlje – Sele do leta 2022
Rekonstrukcija prometnih površin rezerviranih za pešce ter ureditev

po meri ljudi z omejenimi sposobnostmi do leta 2022
Ureditev obstoječih ter umestitev manjkajočih prehodov s ciljem

izboljšanja prometne varnosti pešcev do leta 2022
Izdelava načrtov varnih šolskih poti za vse osnovne šole v občini ter
označitev varnih šolskih poti s talnimi obeležbami v obliki belih srčkov

do leta 2022
Vir podatkov: Celostna prometna strategija občine Ravne na Koroškem, 2017.
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Preglednica 35: Operativni cilji in ciljne vrednosti na področju kolesarjenja CPS občine Ravne na Koroškem
STRATEŠKI STEBER: KOLESARJENJE
OPERATIVNI CILJI IN CILJNE VREDNOSTI

ČASOVNO
JASEN MERLJIV NAVDIHU- REALEN
KAKOVOSTNO
OPREDELJEN
CILJ
CILJ
JOČ CILJ
CILJ
IZBRAN CILJ
CILJ

Povečanje deleža opravljenih potovanj v službe in šole s kolesom s 5
% na 10 %, do leta 2022
Povečanje deleža opravljenih potovanj po nakupih s kolesom s 4 %
na 8 %, do leta 2022
Dvig uporabe kolesa za vsakodnevne vožnje s 14 % na 20 %, do leta
2022
Dvig uporabe kolesa v rekreativne namene s 37 % na 42 %, do leta
2022
Izgradnja omrežja kolesarskih povezav prioritetno skozi mesto Ravne
na
Koroškem, na povezavah Ravne na Koroškem – Dobrije – meja
Občine Dravograd, Ravne na Koroškem (Zdravstveni dom) – Kotlje in
Kotlje – Sele do leta 2022 ter razširitev omrežja kolesarskih povezav
v zaledje občine do leta 2030





























































Postavitev pokrite kolesarnice ob Koroški osrednji knjižnici dr. Franca
Sušnika do leta 2019













Vir podatkov: Celostna prometna strategija občine Ravne na Koroškem, 2017.
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Preglednica 36: Operativni cilji in ciljne vrednosti na področju JPP CPS občine Ravne na Koroškem
STRATEŠKI STEBER: JAVNI POTNIŠKI PROMET
OPERATIVNI CILJI IN CILJNE VREDNOSTI

ČASOVNO
JASEN MERLJIV NAVDIHU- REALEN
KAKOVOSTNO
OPREDELJEN
CILJ
CILJ
JOČ CILJ
CILJ
IZBRAN CILJ
CILJ

Povečanje deleža opravljenih potovanj v službe in šole z JPP s 6 % na
10 %, do leta 2022
Povečanje deleža opravljenih potovanj po nakupih z JPP z 0 % na 2 %,
do leta 2022
Prenova obstoječih in izgradnja novih avtobusnih postajališč do leta
2022
Optimizacija obstoječih frekvenc voženj avtobusov ter povečanje
frekvenc
voženj v naseljih v zaledju občine do leta 2022

















































Uvedba storitve »prevoz na poziv« do leta 2022























Preučitev možnosti postavitve pokritih kolesarnic ob najbolj
frekventnih

avtobusnih postajališč in ob obeh železniških postajališčih s ciljem
spodbujanja kombiniranih potovanj do leta 2022
Vir podatkov: Celostna prometna strategija občine Ravne na Koroškem, 2017.
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Preglednica 37: Operativni cilji in ciljne vrednosti na področju optimizacije motoriziranega prometa CPS občine Ravne na Koroškem
STRATEŠKI STEBER: OPTIMIZACIJA MOTORIZIRANEGA PROMETA
OPERATIVNI CILJI IN CILJNE VREDNOSTI

JASEN
CILJ

ČASOVNO
MERLJIV NAVDIHU- REALEN
KAKOVOSTNO
OPREDELJEN
CILJ
JOČ CILJ
CILJ
IZBRAN CILJ
CILJ

Zmanjšanje deleža opravljenih potovanj v službe in šole z osebnim
vozilom s 74 % na 60 %, do leta 2022
Zmanjšanje deleža opravljenih potovanj po nakupih z osebnim
vozilom s 66 % na 55 %, do leta 2022

























Vzpostavitev učinkovite parkirne politike v občini do leta 2022





















































Ureditev posameznih ulic v območja umirjenega prometa do leta

2022
Optimizacija obstoječih parkirišč pri osnovnih šolah in vrtcih s

ciljem izboljšanja dostopnosti do leta 2022
Optimizacija prometnih režimov na območju osnovnih šol in vrtcev
s ciljem izboljšanja prometne varnosti otrok, njihovih staršev in

zaposlenih
Izdelava prometnih študij izgradnje krožnih križišč na Ravnah in v
Kotljah ter izdelava prometne študije izgradnje vzhodne obvoznice

mesta Ravne do leta 2022
Vir podatkov: Celostna prometna strategija občine Ravne na Koroškem, 2017.
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Preglednica 38: Operativni cilji in ciljne vrednosti na področju celostnega prometnega načrtovanja CPS občine Ravne na Koroškem
STRATEŠKI STEBER: CELOSTNO PROMETNO NAČRTOVANJE
OPERATIVNI CILJI IN CILJNE VREDNOSTI

JASEN
CILJ

Sprejetje in zagon Celostne prometne strategije Občine Ravne na
Koroškem
ter njena revizija in prenova na dve oziroma pet let
Sprejetje uravnoteženega občinskega proračuna, ki bo enakomerno
porazdelil finančna sredstva med vse zvrsti prometa ter vzpostavitev
proračunske postavke za trajnostno mobilnost (za izvedbo t. i.
»mehkih« ukrepov)
Vsakoletno pilotno testiranje novih inovativnih idej in ukrepov
trajnostne
mobilnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti
Spremljanje nacionalnih in mednarodnih razpisov s področja
trajnostne mobilnosti s ciljem učinkovitega črpanja nepovratnih
finančnih sredstev za implementacijo načrtovanih ukrepov
Aktivno vključevanje občine v evropske projektne konzorcije s ciljem
izmenjave izkušenj in primerov dobrih praks s področja trajnostne,
aktivne in zelene mobilnosti
Izvajanje promocijskih, komunikacijskih in ozaveščevalnih aktivnosti









































































Vir podatkov: Celostna prometna strategija občine Ravne na Koroškem, 2017.
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ČASOVNO
MERLJIV NAVDIHU- REALEN
KAKOVOSTNO
OPREDELJEN
CILJ
JOČ CILJ
CILJ
IZBRAN CILJ
CILJ

CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA OBČINE ŠKOFJA LOKA
STANJE PRED IZDELAVO CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE
Škofja Loka je občina v gorenjski statistični regiji, z 22.927 prebivalci (Statistični urad Republike
Slovenije, 2018). S 146 km2 površine spada med večje občine v Sloveniji. Leži na prometnem
stičišču Selške in Poljanske doline. Občino odlikuje privlačno okolje z razvitim gospodarstvom.
Značilen je trend staranja prebivalstva. Selitveni prirast v letu 2015 pa je bil negativen,
medtem ko je bil naravni prirast pozitiven. Zaradi teh demografskih značilnosti se bodo
mobilnostne navade in potrebe spreminjale. V občini je več kot 8.000 delovnih mest, 56 %
delovno aktivnega prebivalstva pa odhaja na delo v druge občine. Velik delež občanov
vsakodnevne opravke, tudi tiste na krajših razdaljah, opravlja z avtomobilom. Mesto Škofja
Loka ima najlepše ohranjeno staro mestno jedro v Sloveniji, občina si zato prizadeva za
njegovo ureditev in oživitev, kar pa ne bo mogoče brez optimizacije motornega prometa in
uvedbe trajnostnih oblik prometa. Pretirana motorizacija vpliva tudi na zdravje občanov in
kakovost bivalnega prostora. Občina se bo v prihodnjih letih aktivno usmerila tudi v urejanje
športno rekreacijskih parkov in poti v naravi. Mesto Škofja Loka se razprostira na 5 km2
površine, zato je veliko dejavnosti dosegljivih peš ali s kolesom. Občina ima zaradi privlačnega
okolja velik potencial pri razvijanju vsakodnevnega pešačenja in kolesarjenja. Ponudbo JPP v
občini predstavljajo mestni in medkrajevni avtobusni prevoz in železniški potniški prevoz, ki
pa je premalo izkoriščen. Dostopnost prebivalcev do JPP je dobra. Zaradi prometno stične lege
se v občini soočajo s prometnimi zastoji in preobremenjenostjo obstoječe cestne mreže. Velik
potencial, predvsem na področju JPP, daljinskih kolesarskih povezav in večjih državnih naložb,
se kaže v sodelovanju s sosednjimi občinami (Celostna prometna strategija občine Škofja Loka,
2017).

ANALIZA OPERATIVNIH CILJEV CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE
Občina je za uresničitev ciljev trajnostne mobilnosti sprejela naslednje strateške cilje:
 Spodbujanje in nadgrajevanje trajnostne mobilnosti ter izkoriščanje potenciala hoje in
kolesarjenja;
 Minimiziranje števila žrtev in poškodovanih v prometnih nesrečah;
 Uravnoteženje dostopnosti za vse uporabnike in uravnoteženje potovalnih navad;
 Zagotavljanje kakovostnega življenja in zadovoljstva občanov;
 Občina bo pri tem sodobna, urejena in trajnostno naravnana. Gospodarstvo bo zdravo,
uspešno in tehnološko napredno. Prostor občine bo ponujal visoko kulturo bivanja in
kakovostno ponudbo javnih storitev za občane vseh starosti, turističen utrip pa bo
živahen (Celostna prometna strategija občine Škofja Loka, 2017).
Občina Škofja Loka je v okviru CPS za dosego strateških ciljev sprejela 26 operativnih ciljev in
39 ciljnih vrednosti. Največji poudarek je na prednostnih področjih celostnega prometnega
načrtovanja in optimizacije motoriziranega prometa. Za ti dve področji je bila problematika
dosedanjega stanja v prometu občine tudi najbolj izpostavljena. Vsi operativni cilji so bili
prepoznani kot kakovostno izbrani cilji. Trije cilji, glede povečanja rabe JPP, povečanja deleža
hoje pri mestnih potovanjih in zmanjšanja deleža motoriziranega prometa, se zdijo, glede na
začetne vrednosti in pogoje, ki jih imajo v občini, premalo ambiciozno zastavljeni. Operativni
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cilji in ukrepi na področju urejanja prostora in prometnega sistema zajemajo območje celotne
občine Škofja Loka.
Na področju hoje je bilo sprejetih pet operativnih ciljev in sedem ciljnih vrednosti (Preglednica
39). Cilji občine so vzpostaviti sklenjene, varne in udobne pešpoti v Škofji Loki in v drugih
naseljih. Informiranost glede površin za pešce bo boljša. Delež hoje pri mestnih potovanjih bo
povečan, število pešcev, udeleženih v prometnih nesrečah pa zmanjšano. V ta namen bodo
nevarna mesta za pešce sistematično odpravljena, predvsem na šolskih poteh. Odpravljene
bodo tudi nevarne točke za gibalno in senzorično ovirane pešce. Šolske poti bodo ustrezno
urejene in označene. Infrastruktura in urbana oprema bosta prilagojeni vsem udeležencem
prometa, predvsem ranljivejšim skupinam. Sistem rednega vzdrževanja peš površin bo
nadgrajen. Manjkajoče pešpoti bodo dograjene, omrežje pa bo še dodatno razširjeno. Pešpoti
bodo celovito označene s horizontalno in vertikalno signalizacijo. Vzpostavljen bo sistem
informiranja, predvsem za šolarje ter gibalno in senzorično ovirane osebe (Celostna prometna
strategija občine Škofja Loka, 2017).
Na področju kolesarjenja (Preglednica 40) je občina sprejela pet operativnih ciljev in osem
ciljnih vrednosti. Cilji občine so vzpostavitev zveznega omrežja kolesarskih površin,
zagotovitev možnosti izposoje in parkiranja koles ter povečanje deleža kolesarjev pri mestnih
potovanjih. Izboljšana bo informiranost glede kolesarskih površin in zmanjšano število
kolesarjev, udeleženih v prometnih nesrečah. V ta namen bodo nevarna mesta za kolesarje
sistematično odpravljena. Ob javnih zgradbah in postajališčih bodo zgrajena kolesarska
stojala. Sistem rednega vzdrževanja kolesarskih površin bo nadgrajen, kolesarske površine pa
opremljene z urbano opremo, zeleno infrastrukturo in javno osvetljavo. Manjkajoči deli
kolesarskih povezav bodo dograjeni in razširjeni. Kolesarske površine bodo celovito označene,
vzpostavljen bo sistem informiranja. V občini bo tudi vzpostavljen sistem za avtomatizirano
izposojo koles (Celostna prometna strategija občine Škofja Loka, 2017).
Na področju JPP (Preglednica 41) so bili zastavljeni štirje operativni cilji in osem ciljnih
vrednosti. Razlog za manjše število je najbrž v tem, da je JPP v občini relativno dobro razvit.
Vseeno pa je cilj občine povečati kakovost storitev in urediti dostopnost JPP za gibalno in
senzorično ovirane potnike. Uporaba JPP bo povečana in informiranost o JPP izboljšana. Ti cilji
bodo doseženi z uskladitvijo voznih redov, prenovo postajališč in uvedbo enotne vozovnice.
Javni potniški promet bo integriran. Obnovljena bo tudi glavna avtobusna postaja Škofja Loka.
Vozila mestnega potniškega prometa (MPP) bodo prilagojena osebam z omejeno mobilnostjo.
Uvedene bodo nekatere nove linije. Preučili bodo možnosti o prilagoditvi odhodov glede na
potrebe. Stroški javnih avtobusnih linij bodo subvencionirani. Sistem rednega vzdrževanja linij
bo nadgrajen. Vzpostavljene bodo prestopne točke (»P+R«, »B+R«). Za manj poseljena
območja in mestno središče bo vzpostavljen sistem alternativnih oblik prevoza. V sodelovanju
s Slovenskimi železnicami bo urejena železniška postaja Škofja Loka. Za vse uporabnike bo
vzpostavljen sistem obveščanja (Celostna prometna strategija občine Škofja Loka, 2017).
Na področju optimizacije motoriziranega prometa (preglednica 42) je bilo sprejetih šest
operativnih ciljev in osem ciljnih vrednosti. Občina želi zmanjšati delež motoriziranega
prometa v občini ter povečati prometno varnost vseh udeležencev v prometu. Cilj občine je
tudi izboljšati dostopnost Škofje Loke do glavnih prometnic in razbremeniti mesto ter naselja.
Pomembna sta tudi cilja izboljšanja kakovosti zraka in zmanjšanja hrupa. Urediti je potrebno
tovorni promet in izboljšati informiranost o cestni infrastrukturi. Za dosego ciljev bo občina
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prilagodila parkirišča za vse uporabnike ter vzpostavila parkiranja. Sprejeti bodo ukrepi za
umirjanje prometa, nevarna mesta pa bodo sistematično odpravljena. Uvedeni bodo koridorji
za vodenje tovornega prometa, ki bodo preusmerili tranzitni promet stran od naselij in
občutljivih območij. Tudi dostava na občutljiva mesta in v staro mestno jedro bo ustrezno
regulirana. Na robu mesta bo vzpostavljeno parkirišče za turistične avtobuse in avtodome in
parkirišče za tovorni promet. Parkirišča bodo ustrezno upravljana in vzdrževana. Sistem
rednega vzdrževanja občinskih cest bo nadgrajen. Službena vozila bodo zamenjana z vozili na
okolju prijaznejše vire. Vzpostavljen bo sistem informiranja, predvsem za parkirna mesta.
Občina bo spodbujala uporabo vozil na alternativne pogone. Ob parkirnih površinah bodo
zasajeni drevoredi in grmovnice. Zgrajene bodo tudi obvozne in povezovalne ceste za boljšo
dostopnost do glavnih prometnic in razbremenitev prometa skozi naselja (Celostna prometna
strategija občine Škofja Loka, 2017).
Na področju celostnega prometnega načrtovanja (Preglednica 43) je bilo sprejetih šest
operativnih ciljev in osem ciljnih vrednosti. Občina bo za dosego strateških ciljev dosledno
izvajala sprejeto CPS, ki bo revidirana vsaki dve leti in prenovljena vsakih pet let. Sprejet bo
občinski proračun, ki bo uravnotežil sredstva med prometnimi sistemi. Načrtovalske prakse
bodo izboljšane v smeri celostnega in trajnostnega prometnega načrtovanja. Občina se bo
vključevala v evropske projekte na temo trajnostne mobilnosti. Javnost bo vključena v proces
načrtovanja in odločanja. Področje mobilnosti pa bo sistematično spremljano. Za dosego ciljev
bo občina izdelala še mobilnostne načrte za javno upravo in podjetja z več kot sto zaposlenimi.
Vzpostavljen bo sistem za spremljanje pobud in predlogov občanov, ti pa bodo redno vabljeni
na javne razprave. V občini se bo spremljalo in evidentiralo ključne kvantitativne in kvalitativne
kazalnike prometa in mobilnosti. Vzpostavljen bo sistem za spremljanje kakovosti
infrastrukture, kakovosti zraka in obremenjenosti s hrupom. Za prekrškarje bo vzpostavljen
poostren nadzor in sankcioniranje (Celostna prometna strategija občine Škofja Loka, 2017).
Na področju zagotavljanja dostopa do glavnih funkcij v središču regionalnega pomena bo
občina Škofja Loka odpravila ovire in prilagodila infrastrukturo za vse udeležence prometa,
predvsem za ranljivejše skupine. Urejena bo tudi pripadajoča infrastruktura. Ob vseh javnih
zgradbah bodo postavljena stojala za kolesa. Za izboljšano dostopnost preko javnega
potniškega prometa bo uvedena enotna vozovnica, strošek javnih avtobusnih linij pa bo
subvencioniran. Ostali cilji in ukrepi glede dograditve in obnove kolesarskih in pešpoti ter
pripadajoče infrastrukture pa so predstavljeni bolj splošno (Celostna prometna strategija
občine Škofja Loka, 2017).
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Preglednica 39: Operativni cilji in ciljne vrednosti na področju hoje CPS občine Škofja Loka
STRATEŠKI STEBER: HOJA
OPERATIVNI CILJI

CILJNE VREDNOSTI

ČASOVNO
JASEN MERLJIV NAVDIHU- REALEN
KAKOVOSTNO
OPREDELJEN
CILJ
CILJ
JOČ CILJ
CILJ
IZBRAN CILJ
CILJ

Vzpostavljeno celovito omrežje peš
povezav v mestu in naseljih občine
Vzpostaviti sklenjene, varne in Škofja Loka do leta 2030;
udobne peš povezave v Škofji Povečana privlačnost - urbana
Loki in drugih naseljih
oprema in ozelenjene ključne
obstoječe peš povezave do leta
2025
Prilagoditi peš infrastrukturo
Prilagojene obstoječe peš povezave
vsem udeležencem v prometu,
vsem
predvsem
ranljivejšim
uporabnikom do leta 2025
skupinam
Celovito označene obstoječe peš
površine
(horizontalna
in
vertikalna
signalizacija)
v
Izboljšati informiranost glede mestu in naseljih občine Škofja Loka
peš površin
do leta 2022;
Vzpostavljen sistem informiranja,
prilagojen predvsem šolarjem ter
gibalno in senzorno oviranim, do
leta 2020
Povečanje
deleža
opravljenih
Povečati delež hoje pri
kratkih poti v mestu za 10 %, do leta
mestnih potovanjih
2022
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STRATEŠKI STEBER: HOJA
OPERATIVNI CILJI

CILJNE VREDNOSTI

ČASOVNO
JASEN MERLJIV NAVDIHU- REALEN
KAKOVOSTNO
OPREDELJEN
CILJ
CILJ
JOČ CILJ
CILJ
IZBRAN CILJ
CILJ

Zmanjšati število pešcev, Zmanjšanje števila nesreč s
udeleženih
v
prometnih poškodovanimi
nesrečah
pešci za 50% do leta 2022
Vir podatkov: Celostna prometna strategija občine Škofja Loka, 2017.
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Preglednica 40: Operativni cilji in ciljne vrednosti na področju kolesarjenja CPS občine Škofja Loka
STRATEŠKI STEBER: KOLESARJENJE
OPERATIVNI CILJI

CILJNE VREDNOSTI

ČASOVNO
JASEN MERLJIV NAVDIHU- REALEN
KAKOVOSTNO
OPREDELJEN
CILJ
CILJ
JOČ CILJ
CILJ
IZBRAN CILJ
CILJ

Vzpostavljeno celovito omrežje
kolesarskih povezav v Škofja Loki,
do drugih naselij v občini in v njih do
Vzpostaviti zvezno omrežje leta 2030;
kolesarskih površin
Povečana privlačnost - urbana
oprema in ozelenjene ključne
obstoječe kolesarske povezave do
leta 2025
Postavljena parkirišča za kolesa ob
javnih
Zagotoviti možnost izposoje in
zgradbah do leta 2020;
parkiranja koles
Vzpostavljen sistem za izposojo
koles do leta 2018
Celovito
označene
obstoječe
kolesarske
površine (horizontalna in vertikalna
signalizacija) v občini Škofja Loka do
Izboljšati informiranost glede
leta 2020;
kolesarskih površin
Vzpostavljen sistem informiranja,
prilagojen vsem uporabnikom do
leta
2020
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STRATEŠKI STEBER: KOLESARJENJE
OPERATIVNI CILJI

CILJNE VREDNOSTI

ČASOVNO
JASEN MERLJIV NAVDIHU- REALEN
KAKOVOSTNO
OPREDELJEN
CILJ
CILJ
JOČ CILJ
CILJ
IZBRAN CILJ
CILJ

Povečanje
deleža
opravljenih
Povečati delež kolesarjev pri
kratkih poti s kolesom za 20 % do
mestnih potovanjih
leta 2022
Zmanjšati število kolesarjev, Zmanjšanje števila nesreč s
udeleženih
v
prometnih poškodovanimi kolesarji za 50 % do
nesrečah
leta 2022
Vir podatkov: Celostna prometna strategija občine Škofja Loka, 2017.

























Preglednica 41: Operativni cilji in ciljne vrednosti na področju JPP CPS občine Škofja Loka
STRATEŠKI STEBER: JAVNI POTNIŠKI PROMET
OPERATIVNI CILJI

CILJNE VREDNOSTI

ČASOVNO
JASEN MERLJIV NAVDIHU- REALEN
KAKOVOSTNO
OPREDELJEN
CILJ
CILJ
JOČ CILJ
CILJ
IZBRAN CILJ
CILJ

Povečana kakovost ponudbe JPP do
leta 2020;
Urejeni 2 avtobusni postajališči
letno;
Povečati kakovost storitve JPP Sinhronizirani vozni redi, integriran
JPP ter uvedena enotna vozovnica
do leta 2018;
Vzpostavljene prestopne točke do
leta 2022 (»P+R«, »B+R«)
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STRATEŠKI STEBER: JAVNI POTNIŠKI PROMET
OPERATIVNI CILJI

CILJNE VREDNOSTI

ČASOVNO
JASEN MERLJIV NAVDIHU- REALEN
KAKOVOSTNO
OPREDELJEN
CILJ
CILJ
JOČ CILJ
CILJ
IZBRAN CILJ
CILJ

100 % delež postaj/postajališč,
dostopnih
gibalno in senzorno oviranim
Urediti dostopnost JPP za
osebam do leta 2025;
gibalno in senzorno ovirane
100 % delež vozil mestnega
osebe ter kolesarje
potniškega prometa prilagojen
osebam z omejeno mobilnostjo (do
leta 2020)
Vzpostavljen sistem informiranja,
Izboljšati informiranost o JPP prilagojen vsem uporabnikom do
leta 2020
Povečanje
števila
prepeljanih
potnikov
medkrajevnega in železniškega
potniškega prometa za 10 % do leta
Povečati uporabo JPP
2025;
Povečanje
števila
prepeljanih
potnikov mestnega potniškega
prometa za 10 % do leta 2025
Vir podatkov: Celostna prometna strategija občine Škofja Loka, 2017.
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Preglednica 42: Operativni cilji in ciljne vrednosti na področju optimizacije motoriziranega prometa CPS občine Škofja Loka
STRATEŠKI STEBER: OPTIMIZACIJA MOTORIZIRANEGA PROMETA
OPERATIVNI CILJI

CILJNE VREDNOSTI

Zmanjšati
delež
motoriziranega
prometa v občini
Povečati prometno varnost
vseh
udeležencev v prometu

Zmanjšanje deleža opravljenih
mestnih
poti
motoriziranega
prometa za 3 % do leta 2030
Zmanjšanje števila nesreč z
motoriziranimi udeleženci za 50 %
do leta 2022
Skrajšanje časa vožnje iz Škofja Loke
do priključka na avtocesto za 10
minut do leta 2025;
Izgrajene obvozne in povezovalne
ceste do leta 2030
Zmanjšanje onesnaženosti zraka in
obremenjenosti s hrupom zaradi
cestnega prometa v mestnem
središču za 10 % do leta 2020
Uveden režim dostave v občutljiva
območja do leta 2022;
Uvedeni koridorji za vodenje
tovornega prometa do leta 2025

Izboljšati dostopnost Škofja
Loke
do glavnih prometnic in
razbremeniti naselja/mesto
Izboljšati kvaliteto zraka in
zmanjšati hrup

Urediti tovorni promet in
dostavo

ČASOVNO
JASEN MERLJIV NAVDIHU- REALEN
KAKOVOSTNO
OPREDELJEN
CILJ
CILJ
JOČ CILJ
CILJ
IZBRAN CILJ
CILJ
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STRATEŠKI STEBER: OPTIMIZACIJA MOTORIZIRANEGA PROMETA
OPERATIVNI CILJI

CILJNE VREDNOSTI

ČASOVNO
JASEN MERLJIV NAVDIHU- REALEN
KAKOVOSTNO
OPREDELJEN
CILJ
CILJ
JOČ CILJ
CILJ
IZBRAN CILJ
CILJ

Vzpostavljen sistem informiranja,
prilagojen vsem uporabnikom do
leta 2020 - predvsem parkirna
mesta
Vir podatkov: Celostna prometna strategija občine Škofja Loka, 2017
Izboljšati informiranost
cestni
infrastrukturi

o
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Preglednica 43: Operativni cilji in ciljne vrednosti na področju celostnega prometnega načrtovanja CPS občine Škofja Loka
STRATEŠKI STEBER: CELOSTNO PROMETNO NAČRTOVANJE
OPERATIVNI CILJI

Sprejeti in izvajati CPS
Sprejeti
občinski
proračun,
ki
bo
uravnotežil
sredstva
med
prometnimi sistemi
Izboljšati načrtovalske
prakse prometa in
prostora
v
smeri
celostnega
in
trajnostnega
načrtovanja
Vključevati
se
v
evropske projekte na
temo
trajnostne
mobilnosti

CILJNE VREDNOSTI

ČASOVNO
JASEN MERLJIV NAVDIHU- REALEN
KAKOVOSTNO
OPREDELJEN
CILJ
CILJ
JOČ CILJ
CILJ
IZBRAN CILJ
CILJ

CPS Občine Škofja Loka se sprejme leta
2017 kot osnovni dokument načrtovanja in
urejanja prometa; dokument se revidira
vsaki dve leti in prenavlja vsakih pet let
Od leta 2018 naprej so sredstva v
proračunu uravnotežena po posameznih
prometnih podsistemih (naložbe v
infrastrukturo, redno vzdrževanje in mehke
ukrepe)

























Integriran/celosten pristop k izdelavi in
izvajanju strateških dokumentov od leta
2017













Občina se od leta 2017 redno prijavlja na
evropske projekte trajnostne mobilnosti
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STRATEŠKI STEBER: CELOSTNO PROMETNO NAČRTOVANJE
OPERATIVNI CILJI

CILJNE VREDNOSTI

ČASOVNO
JASEN MERLJIV NAVDIHU- REALEN
KAKOVOSTNO
OPREDELJEN
CILJ
CILJ
JOČ CILJ
CILJ
IZBRAN CILJ
CILJ

Nadaljevanje sodelovanja na ETM in poleg
tega izvedena vsaj ena promocijska akcija v
smeri trajnostne mobilnosti.
Vključevati javnost v Nadaljevanje
zagotavljanja
proces načrtovanja in transparentnosti odločanja z vključevanjem
odločanja
javnosti (strokovne in splošne, večjih
generatorjev prometa);
Vzpostavitev sistema spremljanja pobud in
predlogov občanov do leta 2018
Vzpostavitev sistema za spremljanje števila,
navad in zadovoljstva uporabnikov od leta
Sistematično
2017;
spremljati
področje Vzpostavitev sistema za spremljanje
mobilnosti
kakovosti infrastrukture do leta 2019;
Vzpostavitev sistema za spremljanje
kakovosti zraka in obremenjenosti s
hrupom do leta 2020
Vir podatkov: Celostna prometna strategija občine Škofja Loka, 2017.
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CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA OBČINE TRBOVLJE
STANJE PRED IZDELAVO CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE
Občina Trbovlje je občina v zasavski statistični regiji, z 12.052 prebivalcev (Statistični urad
Republike Slovenije, 2018). Število prebivalcev v občini upada, saj sta naravni in selitveni
prirast negativna. Za mesto Trbovlje je značilen potek glavne prometne osi skozi celotno
mesto. Ob njej so nanizane glavne oskrbne, izobraževalne, kulturne in druge funkcije mesta.
Ta os je pomembna tudi iz vidika hoje. Veliko prebivalcev mesta večino svojih najkrajših poti
opravlja peš, vendar je težava v tem, da površine za pešce niso povsod ustrezne. Kolesarjenje
je v občini prisotno predvsem kot oblika rekreacije. V mestu kolesarske površine niso urejene,
prav tako ni poskrbljeno za varno in udobno parkiranje koles, niti pred objekti z javno funkcijo.
Z JPP je občina povezana s sosednjima občinama Hrastnikom in Zagorjem. Skozi mesto poteka
linija avtobusnega prevoza ob glavni cesti, vzpostavljena pa je tudi krožna linija »Terezn'čan«,
s katero je občina izboljšala predvsem mobilnost starejših prebivalcev. Posebnost občine je
velika razvitost prevozov s taksi službami. V občini se nahaja tudi železniška postaja, ki
omogoča povezavo v smeri Ljubljane in Zidanega Mosta. Povezave so frekventne, vendar so
kapacitete vlakov premajhne. Za druge poti, na primer v trgovino, se občani ne poslužujejo
javnega potniškega prometa. Kot izbira prevoznega sredstva torej prevladuje avtomobil, ki
zavzema vse več prostora (Celostna prometna strategija občine Trbovlje, 2017).

ANALIZA OPERATIVNIH CILJEV CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE
Občina Trbovlje želi z dobro infrastrukturo povezati hribovita in nižinska območja občine ter
se povezati s sosednjimi središči. Do vseh storitev v občini želi zagotoviti varen dostop. Razviti
želi različne podporne storitve, ki omogočajo trajnostno mobilnost v občini. Spodbuditi želijo
uporabo vozil, ki jih poganja čista energija. Za kakovost in varnost življenja v mestu je treba
urediti mestne površine ter umakniti večino parkirišč in tovornega prometa. Železnica pa
zagotavlja hiter, zanesljiv in učinkovit prevoz ljudi in tovora. Občane je treba spodbujati in
ozaveščati o odgovorni izbiri prevozov in skupaj z njimi ustvarjati trajnostno mobilnost v občini
(Celostna prometna strategija občine Trbovlje, 2017).
Občina je dosego ciljev trajnostne mobilnosti v okviru CPS sprejela 18 operativnih ciljev in 29
podrobnejših ciljnih vrednosti. Prednostni področji, ki jih občina še posebej želi urediti, sta
področji hoje in kolesarjenja. Za razliko od drugih občin, v strategiji ni zaslediti ciljnih vrednosti
glede zmanjšanja deleža prometnih nesreč s smrtnim izidom. Operativni cilji, ciljne vrednosti
in ukrepi urejajo razmere na področju prometa na območju celotne občine.
Občina želi na področju hoje (Preglednica 44) doseči povečanje prometne varnosti on občutka
varnosti pešcev. Želijo povečati privlačnost površin za pešce in zagotoviti enakopravne pogoje
za hojo za vse ljudi. Cilji so kakovostno izbrani. Cilj povečanja privlačnosti površin je nekoliko
neambiciozno zastavljen, saj so si v občini postavili zelo dolg časovni okvir za njegovo dosego
(leto 2030). Vsi kakovostno izbrani cilji bodo doseženi tako, da bo z različnimi ukrepi
poskrbljeno za umirjanje motornega prometa, uredile se bodo enosmerne ulice, prehodi za
pešce, javna razsvetljava, umeščena bo urbana oprema in zelena infrastruktura. Ulica 1. junija
bo urbanistično in prometno urejena kot cona umirjenega prometa, kjer imajo prednost pešci
in kolesarji. Urejene bodo pešpoti od okoliških naselij do mesta Trbovlje. Ob vseh prometno
obremenjenih cestah v naselju bodo zgrajeni in dograjeni pločniki. Za ljudi z ovirami bodo na
99

celotnem območju občine odpravljene fizične ovire, ki otežujejo dostop. Zagotovljeno bo tudi
ustrezno in redno vzdrževanje pešpoti (Celostna prometna strategija občine Trbovlje, 2017).
Na področju kolesarjenja (Preglednica 45) je občina sprejela tri operativne cilje in deset ciljnih
vrednosti. Vsi cilji so kakovostno izbrani. Občina bo zagotovila pogoje za udobno in privlačno
kolesarjenje, povečala varnost in občutek varnosti kolesarjev, pri načrtovanju kolesarskih
povezav pa bo sodelovala tudi z drugimi občinami. Za dosego ciljev bodo urejene kolesarske
površine ob glavni prometni osi od Gabrskega do železniške postaje. Kolesarske povezave
bodo urejene tudi do vseh najpomembnejših funkcij v mestu (center, šole, dom upokojencev,
bolnišnica, knjižnica in druge). Urejena bo mreža sodobnih kolesarnic in polnilnic za električna
kolesa. S sosednjima občinama bo vzpostavljen sistem izposoje električnih koles. Kolesarske
povezave bodo urejene do Hrastnika, Zagorja in po dolini Save. Zasavje se bo promoviralo kot
kolesarska destinacija. V ta namen se bodo pripravile še ustrezne aplikacije in kartografski
material. Za dosego tega pa bo potrebno usklajevanje in skupno načrtovanje z občinama
Zagorje in Hrastnik (Celostna prometna strategija občine Trbovlje, 2017).
Področje JPP (Preglednica 46) bo občina uredila na podlagi dveh kakovostno izbranih
operativnih ciljev in dveh ciljnih vrednosti. Tudi tu si je občina pri cilju glede zagotavljanju
dostopnosti JPP za različne socialne skupine postavila razmeroma dolg časovni okvir za
izvedbo (leto 2030). Občina ima še cilj povečati obseg JPP. To bo doseženo z novimi in
obnovljenimi postajališči JPP. Poskrbljeno bo za usklajenost voznih redov in frekvenc JPP z
dejanskimi potrebami občanov. Spodbujala in promovirala se bo uporaba JPP, omogočeno bo
tudi kombiniranje različnih potovalnih načinov. JPP bo speljan tudi izven mesta Trbovlje.
Obstoječa krožna proga se bo podaljšala do Hrastnika (Celostna prometna strategija občine
Trbovlje, 2017).
Področje optimizacije motoriziranega prometa (Preglednica 47) je občina sprejela štiri
operativne cilje in osem ciljnih vrednosti. Vsi cilji so kakovostno izbrani. Cilj zmanjšanja števila
voženj z osebnim avtomobilom na poteh do 4 kilometre je nekoliko manj navdihujoče
zastavljen, saj je časovni okvir precej dolg, ciljne vrednosti pa za tako dolgo obdobje
neambiciozne. Občina ima še cilj povečanja prometne varnosti ter večje privlačnosti in
kakovosti mestnega okolja. Zagotovljena bo še večja pretočnost in dostopnost. Za dosego
ciljev bo v bližini bolnišnice in zdravstvenega doma zgrajena parkirna hiša, za obstoječa
parkirišča pa bodo postavljeni parkomati. Na vhodu v dolino se bodo uredile parkirne površine
za tovorna vozila. Vzpostavljene bodo intermodalne prestopne točke, spodbujala pa se bo
uporaba »car-share« in »car-pool« načinov potovanja. Občina bo s sofinanciranjem
spodbujala nakup vozil z okolju prijaznejšim pogonom. Vozni park javnih ustanov in drugih
gospodarskih subjektov se bo nadomestil z vozili na hibriden in električen pogon. V naseljih,
še posebej na območjih vrtcev in šol, se bo izvajal poostren nadzor. Na območju celotne občine
se bodo obnovile in rekonstruirale številne ceste. Nekaj dvosmernih cest bo preurejenih v
enosmerne. Na nekaterih križiščih bodo za optimizacijo prometa zgrajena krožišča (Celostna
prometna strategija občine Trbovlje, 2017).
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Na področju celostnega prometnega načrtovanja (Preglednica 48) je občina predvidela 6
ciljev in podpornih dejavnosti za dosego vizije trajnostnega prometnega načrtovanja. Vsi so
kakovostno izbrani, izvajali pa se bodo vseskozi, od sprejetja CPS naprej. Občina bo dosegla
dvig kulture obnašanja v prometu. Med občani se bo izvajala promocija in ozaveščanje o
pomenu trajnostne mobilnosti. Področje mobilnosti bo sistematično spremljano.
Konkurenčnost občine bo povečana s prijavami na razpise. S spremembo načrtovalskih
prioritet bo uravnoteženo načrtovanje investicij. Transparentnost bo zagotovljena v vseh
fazah odločanja. Sprejeta CPS bo redno revidirana. Zagotovljen bo tudi kader, ki bo pokrival
izvajanje strategije. Občina se bo na najmanj tri leta prijavila na evropski ali državni razpis s
področja trajnostne mobilnosti. Vzpostavljeno bo tudi regijsko sodelovanje na področju
trajnostne mobilnosti (Celostna prometna strategija občine Trbovlje, 2017).
Občina Trbovlje ima vizijo zagotovitve varnega dostopa do vseh storitev v občini. Na področju
dostopnosti do glavnih funkcij v središču regionalnega pomena je občina že izvedla nekaj
ukrepov. Predvsem je zagotovila dostop do ključnih točk invalidom. Občina ima še namen
odpraviti vse ovire na dostopih za pešce na vseh pomembnejših lokacijah. Za večje generatorje
prometa bodo izdelani načrti trajnostne mobilnosti. Postajališča JPP bodo približana javnim
ustanovam in podjetjem. Vzpostavljena bo tudi boljša mreža JPP s subvencionirano vozovnico.
Ostali cilji in ukrepi glede izboljšanja in dograditve infrastrukture za pešce in kolesarje ter
optimizacije parkirnih prostorov pa so predstavljeni bolj splošno (Celostna prometna strategija
občine Trbovlje, 2017).
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Preglednica 44: Operativni cilji in ciljne vrednosti na področju hoje CPS občine Trbovlje
STRATEŠKI STEBER: HOJA
OPERATIVNI
CILJI

CILJNE VREDNOSTI

ČASOVNO
JASEN MERLJIV NAVDIHU- REALEN
KAKOVOSTNO
OPREDELJEN
CILJ
CILJ
JOČ CILJ
CILJ
IZBRAN CILJ
CILJ

Do leta 2030 celovito urediti sistem mirujočega in
drugega prometa v mestnem jedru tako, da je
motorni promet v podrejenem položaju v
primerjavi
s
pešcem;
Povečanje
Celovito urediti površine pešcev v vseh naseljih do
prometne
leta
2030;
varnosti
in
Celovito umiriti motorni promet v naseljih do leta
občutka
2025;
varnosti pešcev
Do leta 2030 zmanjšati prometne nesreče z
udeleženimi
pešci
za
50
%;
Do leta 2020 odpraviti evidentirane nevarne točke
na šolskih peš poteh
Povečanje
Do leta 2030 doseči dvig števila pešcev na poteh
privlačnosti peš do
1
km
za
10
%;
površin
Vsako leto izboljšati najmanj 500 m peš površin
Zagotovitev
Do leta 2025 odpraviti ovire na peš dostopih do
enakopravnih
vseh pomembnih lokacij (funkcij) v občini;
pogojev za hojo
Do leta 2025 odpraviti ovire na peš poteh v občini
za vse ljudi
Vir podatkov: Celostna prometna strategija občine Trbovlje, 2017.
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Preglednica 45: Operativni cilji in ciljne vrednosti na področju kolesarjenja CPS občine Trbovlje
STRATEŠKI STEBER: KOLESARJENJE
OPERATIVNI CILJI

Zagotovitev
pogojev za udobno
in
privlačno
kolesarjenje

Povečanje varnosti
kolesarjev
in
občutka varnosti pri
kolesarjih

CILJNE VREDNOSTI

ČASOVNO
JASEN MERLJIV NAVDIHU- REALEN
KAKOVOSTNO
OPREDELJEN
CILJ
CILJ
JOČ CILJ
CILJ
IZBRAN CILJ
CILJ

Do leta 2025 vzpostaviti udobno in varno
vodenje kolesarjev znotraj mesta Trbovlje;
Do leta 2025 omogočiti šolarjem, da lahko v
šolo
varno
kolesarijo;
Do leta 2025 vzpostaviti udobno in varno
vodenje
kolesarjev
med
naselji;
Do leta 2020 zagotoviti varno in udobno
parkiranje
koles.
Vzpostaviti sistem izposoje (električnih) koles;
Sistem izposoje koles razširiti na občino
Zagorje in občino Hrastnik
Do leta 2025 celovito urediti sistem
mirujočega in drugega prometa v mestnem
jedru na način, da je motorni promet v
podrejenem položaju v primerjavi s pešcem in
kolesarjem;
Do leta 2030 zmanjšati število nesreč z
udeležbo kolesarja za 50 %

Sodelovanje med
občinami
pri
Leta 2017 sprejeti med občinami usklajen CPS;
načrtovanju
Do leta 2030 izdelati regijski CPS
kolesarskih
povezav
Vir podatkov: Celostna prometna strategija občine Trbovlje, 2017.
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Preglednica 46: Operativni cilji in ciljne vrednosti na področju JPP CPS občine Trbovlje
STRATEŠKI STEBER: JAVNI POTNIŠKI PROMET
OPERATIVNI CILJI

CILJNE VREDNOSTI

Povečanje obsega JPP

Do leta 2030 doseči dvig števila potnikov
za 25%

ČASOVNO
JASEN MERLJIV NAVDIHU- REALEN
KAKOVOSTNO
OPREDELJEN
CILJ
CILJ
JOČ CILJ
CILJ
IZBRAN CILJ
CILJ

Dostopnost
javnega
Do leta 2030 vzpostaviti mrežo javnih
prevoza za različne
prevozov
socialne skupine
Vir podatkov: Celostna prometna strategija občine Trbovlje, 2017.
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Preglednica 47: Operativni cilji in ciljne vrednosti na področju optimizacije motoriziranega prometa CPS občine Trbovlje
STRATEŠKI STEBER: OPTIMIZACIJA MOTORIZIRANEGA PROMETA
OPERATIVNI CILJI

CILJNE VREDNOSTI

ČASOVNO
JASEN MERLJIV NAVDIHU- REALEN
KAKOVOSTNO
OPREDELJEN
CILJ
CILJ
JOČ CILJ
CILJ
IZBRAN CILJ
CILJ

Zmanjšanje števila voženj z Do leta 2030 zmanjšati število
osebnim avtomobilom na voženj do razdalje 1 km za 10 %, do
poteh do 4 km
4 km za 5 %
Do leta 2020 celovito umiriti
motorni promet v naseljih;
Do leta 2020 odpraviti nevarne
odseke in celovito rekonstruirati
Povečanje prometne varnosti
ceste;
Do leta 2020 dvigniti nivo
izobraženosti in ozaveščenosti pri
voznikih motornih vozil
Urediti parkirno politiko v mestu;
Večja privlačnost in kakovost
Do leta 2030 zmanjšati negativne
mestnega okolja
vplive na okolje
Povečati pretočnost vseh ključnih
križišč
in
Povečanje pretočnosti in
odsekov
do
leta
2025;
dostopnosti
Do leta 2025 odpraviti ovire do vseh
pomembnih lokacij v občini
Vir podatkov: Celostna prometna strategija občine Trbovlje, 2017.
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Preglednica 48: Operativni cilji in ciljne vrednosti na področju celostnega prometnega načrtovanja CPS občine Trbovlje
STRATEŠKI STEBER: CELOSTNO PROMETNO NAČRTOVANJE
JASE MERLJI
N CILJ V CILJ

OPERATIVNI CILJI IN CILJNE VREDNOSTI

NAVDIHU
-JOČ CILJ

REALE
N CILJ

ČASOVNO
OPREDELJE
N CILJ

KAKOVO
STNO
IZBRAN
CILJ

Dvig kulture obnašanja v prometu, promocija in ozaveščanje ljudi o pomenu
trajnostne mobilnosti













Sistematično spremljanje področja mobilnosti













Povečanje konkurenčnosti občine s povečanjem možnosti pri prijavah na
razpise
Izvajanje CPS in vzpostavitev sistemskih, finančnih in upravnih pogojev pri
urejanju mobilnosti

























Uravnoteženo načrtovanje investiciji s spremembo načrtovalskih prioritet













Zagotavljanje transparentnosti odločanja v vseh fazah načrtovanja
mobilnosti
Vir podatkov: Celostna prometna strategija občine Trbovlje, 2017.
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CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA OBČINE VELENJE
STANJE PRED SPREJETJEM CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE
Mestna občina Velenje je občina v savinjski statistični regiji, z 32.802 prebivalci (Statistični urad
Republike Slovenije, 2018). Za MO je značilno privlačno življenjsko okolje. Število prebivalcev
se je med letoma 2008 in 2016 zmanjšalo. Naravni prirastek je pozitiven, vendar pa je prisoten
upad deleža mladih v delovno aktivni dobi, prebivalstvo pa se stara. Negativen je tudi selitveni
prirast. Zaradi neaktivnega življenjskega sloga je v občini skoraj 27 % otrok prehranjenih.
Mestna občina je regionalno savinjsko-šaleško središče. Tu se nahajajo državno in
mednarodno pomembna podjetja, industrija, trgovina ter upravne, izobraževalne in druge,
regionalno pomembne institucije. Občina je obremenjena z gostim motornim prometom.
Zaradi tega se povečuje potreba po cestni infrastrukturi, medtem ko je infrastruktura JPP
slaba, kolesarske in pešpoti pa neurejene in nevarne. Šibkejši udeleženci prometa so
posledično bolj ogroženi. V občini so odsotne hitre in varne prometne povezave, kar vpliva
tudi na konkurenčnost gospodarstva. Cesta do Arje vasi je neustrezna in nevarna, železniška
proga zastarela in nekonkurenčna. Potovalne navade so, tako kot v ostalih občinah, preveč
vezane na avtomobile. Potovalne razdalje naraščajo. JPP je nekonkurenčen. Vzpostavljen je
brezplačen mestni avtobus »Lokalc«, ki omogoča dobro povezanost v urbanem območju,
vendar je še veliko možnosti za izboljšave. Železniške povezave zaznamujejo dolgi potovalni
časi in nizke frekvence. Zaradi ugodnega reliefa je kolo idealno prevozno sredstvo na krajših
razdaljah, prav tako pešačenje. Vzpostavljen je že sistem avtomatizirane izposoje koles
»BICY«. Prometna varnost se je v zadnjih petnajstih letih izboljšala, vendar je varnost pešcev
in kolesarjev vseeno eden ključnih izzivov na področju urejanja prometa. Veliko možnosti za
izboljšave je na področju prilagoditve infrastrukture osebam z omejeno mobilnostjo. Pri
načrtovanju prometa se še vedno pojavljajo težave na področju sodelovanja z drugimi sektorji
in drugimi subjekti na področju prostorskega načrtovanja (Celostna prometna strategija
Mestne občine Velenje, 2017).

ANALIZA OPERATIVNIH CILJEV CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE
MO Velenje je za uresničitev vizije ureditve prometa in dosege ciljev trajnostne mobilnosti
sprejela šest strateških ciljev:
 Povečanje prometne varnosti in zdravja ljudi;
 Povečanje dostopnosti in s tem kakovosti življenja za vse skupine občanov;
 Zagotavljanje kakovostnega dostopa vseh naselij v občini;
 Podpiranje razvoja lokalnega in regionalnega gospodarstva ter privabljanje vlagateljev;
 Podpiranje turističnega razvoja občine;
 Prispevanje h kakovostnemu okolju (Celostna prometna strategija Mestne občine
Velenje, 2017).
Občina je na petih različnih prednostnih področjih celostnega prometnega načrtovanja
sprejela 17 operativnih ciljev in 32 podrobnejših ciljnih vrednosti. Vsi cilji so po vseh kriterijih
izbrani kakovostno. Ta podatek potrjuje dejstvo, da ima MO Velenje že izkušnje na področju
načrtovanja trajnostne mobilnosti.
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Leta 2015 so sprejeli strateški dokument Trajnostne urbane strategije. Leta 2011 pa so bili v
študiji CIPRE uvrščeni na prvo mesto med občinami, ki si prizadevajo za približanje k trajnostni
mobilnosti (Celostna prometna strategija Mestne občine Velenje, 2017).
Po številu ciljev in ciljnih vrednosti prednjači področje urejanja kolesarjenja. CPS obravnava
urejanje prometa na področju celotnega območja mestne občine.
Mestna občina je področju hoje (Preglednica 48) sprejela 3 operativne cilje in 6 ciljnih
vrednosti. Občina bo zagotovila pogoje, da bo večina prebivalcev lahko opravila večji del poti
peš. Delež hoje za premagovanje kratkih razdalj bo povečan, prav tako tudi prisotnost pešcev
v središčih naselij. Prometna varnost in občutek varnosti pešcev bo povečana. V ta namen bo
izdelan načrt in zgrajeno omrežje povezanih pešpoti v mestu. Območja za pešce v starem delu
Velenja se bodo še razširila. Pri tem bo upoštevano načelo dostopnosti za vse skupine ljudi.
Koridorji za pešačenje bodo ponekod združeni s kolesarskimi vpadnicami v mesto.
Vzpostavljen in vzdrževan bo register nevarnih točk za pešačenje v mestu. Za spodbujanje
pešačenja se bodo izvajale redne promocije v medijih, preko mobilnih aplikacij in
ozaveščevalnih dogodkov za vse skupine prebivalcev. Varne poti v šolo bodo nadgrajene. Z
rednim vzdrževanjem in dodano urbano infrastrukturo bo privlačnost pešpoti povečana.
Vzpostavljene bodo zabavne oznake za pešačenje in oznake časov potovanja do posameznih
delov mesta. Urejene bodo tudi rekreacijske, turistične in tematske pešpoti v občini. Na
površinah za pešce bo potrebno odpraviti še nevarna mesta za slepe in slabovidne (Celostna
prometna strategija Mestne občine Velenje, 2017).
Na prednostnem področju kolesarjenja so bili sprejeti 4 operativni cilji in 8 ciljnih vrednosti.
Ti so predstavljeni v Preglednici 49. Občina na tem področju vzpostavila razmere za
načrtovanje kolesarjenja na občinski in regionalni ravni. Zagotovljene bodo razmere za varno,
udobno in privlačno kolesarjenje z možnostjo parkiranja koles. Delež kolesarjenja bo povečan,
hkrati pa bo povečana tudi prometna varnost in občutek varnosti kolesarjev. Za dosego ciljev
bosta izdelana načrta in pridobljena vsa ustrezna dokumentacija za dopolnitev omrežja
kolesarskih poti v mestu ter za gradnjo regijskega in državnega kolesarskega omrežja ter
povezav s primestnimi naselji. V občini bodo dograjene manjkajoče površine za kolesarje,
pomanjkljivosti v sedanjem omrežju pa odpravljene. Izdelan bo register nevarnih točk za
kolesarje s predlogi za njihovo odpravo. Zgrajena bodo kolesarska parkirišča in druga
infrastruktura, prednostno pri javnih ustanovah. Sistem za izposojo koles bo nadgrajen z esistemom. Za povečano privlačnost kolesarskih poti bodo ob poteh postavljena servisna
stojala, urbana oprema, razsvetljava in zelena infrastruktura (Celostna prometna strategija
Mestne občine Velenje, 2017).
Na področju JPP (Preglednica 50) ima občina zastavljena le dva operativna cilja s 6 ciljnimi
vrednostmi. To sta povečanje uporabe JPP in izboljšanje kakovosti JPP. Za dosego zastavljenih
ciljev bo izdelana študija optimizacije MPP in integracije šolskega prevoza z rednimi linijami in
»Lokalcem«. Izvedena bo študija optimizacije medkrajevnih avtobusnih prevozov in integracija
s sistemom »Lokalca«. Prometni sistemi bodo povezani v enega in tako vključeni v sistem
enotne vozovnice. Organizirane bodo aktivnosti na področju promocije in ozaveščanja
uporabe JPP. Mestni JPP »Lokalc« bo informatiziran. Vozni park in avtobusna postajališča pa
bodo v celoti prilagojen gibalno in senzorično oviranim osebam. Vozni park »Lokalca« bo tudi
okolju prijazen. Območja z manjšo gostoto poselitve, ki niso pokrita z omrežjem JPP, bodo
deležna storitve javnega prevoza po sistemu prevoza na poziv (Celostna prometna strategija
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Mestne občine Velenje, 2017). Za razliko od drugih občin, v nobenem izmed ciljev ni omenjena
navezava na železniške povezave.
Na področju optimizacije motoriziranega prometa so bili sprejeti 4 operativni cilji ter 6 ciljnih
vrednosti, ki so predstavljene v Preglednici 51. Občina ima cilj zmanjšati odvisnost prebivalcev
od avtomobila. Motorni promet bo umirjen, negativni vplivi parkiranja pa zmanjšani. Ob tem
bo prometna varnost povečana. Za dosego ciljev bo izdelana študija in predlog optimizacije
parkirne politike. Vzpostavljen bo sistem vodenja mirujočega prometa. Za racionalnejšo
uporabo motornih vozil bodo organizirane promocijske in ozaveščevalne aktivnosti. Na
ustreznih strateških lokacijah bodo vzpostavljena parkirišča za tovorna vozila in turistične
avtobuse. Omrežje polnilnic za električna vozila in kolesa bo razširjeno. Načrtovana je gradnja
obvozne ceste, ki bo tranzitni promet preusmerila iz mesta in tako zmanjšala negativne vplive
motornega prometa. Zgrajena in urejena bodo parkirišča »P+R«. Izvedeni bodo ukrepi za
umirjanje prometa (Celostna prometna strategija Mestne občine Velenje, 2017).
Na področju celostnega prometnega načrtovanja je občina predstavila 4 operativne cilje in 6
ciljnih vrednosti (Preglednica 52). Mestna občina Velenje bo vzpostavila sistemske, finančne
in upravne pogoje za sodelovanje občinskih služb in sosednjih občin pri urejanju mobilnosti.
Spremenjene in uveljavljene bodo prednostne načrtovalske naloge, pri čemer bo sprejet
občinski proračun s povečanimi sredstvi za izvedbo ukrepov trajnostne mobilnosti. Vse vrste
mobilnosti bodo sistematično spremljane. Zagotovljeno bo vključevanje deležnikov in
zainteresirane javnosti v vseh fazah načrtovanja in izvedbe mobilnostnih načrtov. Za uspešno
izvajanje CPS je občina predvidela izobraževanja za kadre. CPS bo po sprejetju revidirana vsaki
dve leti in prenovljena vsakih pet let. V sklopu revizije se bodo spremljali in vrednotili ključni
kazalniki na področju trajnostne mobilnosti. Vzpostavljen bo sistem vključevanja prebivalstva.
Okrepila se bo povezava med prometnim in prostorskim načrtovanjem. Za izvajanje ukrepov
trajnostne mobilnosti bo sprejet uravnotežen občinski proračun. Ukrepi trajnostne mobilnosti
se bodo načrtovali skupaj s sosednjimi občinami. Vzpostavljena bo informacijska točka o
načinih prevoza v mestu za obiskovalce. Dostopnost za invalide in druge osebe z ovirami bo
strateško načrtovana. Izdelani bodo tudi mobilnostni načrti za večje generatorje prometa
(Celostna prometna strategija Mestne občine Velenje, 2017).
Za izboljšanje dostopnosti do glavnih funkcij v središču regionalnega pomena bo velenjska
občina poskrbela z izdelavo mobilnostnih načrtov za glavne generatorje prometa. Za dostop
do ključnih lokacij bo dograjeno omrežje peš in kolesarskih poti. Pri javnih ustanovah bodo
zgrajena kolesarska parkirišča in pripadajoča infrastruktura. Za lažji dostop do storitev pa bo
uveden sistem enotne vozovnice. Ostali cilji in ukrepi so splošno naravnani in zajemajo
dograditev in obnovitev obstoječe infrastrukture (Celostna prometna strategija Mestne
občine Velenje, 2017).
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Preglednica 49: Operativni cilji in ciljne vrednosti na področju hoje CPS MO Velenje
STRATEŠKI STEBER: HOJA
OPERATIVNI CILJI

CILJNE VREDNOSTI

ČASOVNO
JASEN MERLJIV NAVDIHU- REALEN
KAKOVOSTNO
OPREDELJEN
CILJ
CILJ
JOČ CILJ
CILJ
IZBRAN CILJ
CILJ

Do leta 2022 prilagoditi infrastrukturo
gibalno in senzorično oviranim osebam v
ožjem središču in zaledju;

Do leta 2022 vzpostaviti vsaj štiri ključne
povezave in odpraviti vsaj pet problematičnih
točk v omrežju pešpoti letno
Povečanje
deleža Do leta 2022 povečati število pešcev za 30 %
hoje
za glede na leto 2009;
premagovanje
Do leta 2022 povečati delež vseh opravljenih
kratkih razdalj in poti peš za 25 % glede na leto 2016;

povečanje
Do leta 2022 povečati delež opravljenih poti
prisotnosti pešcev v v službo ali šolo peš za 20 % glede na leto
središčih naselij
2016
Povečanje prometne Do leta 2022 zmanjšati število nesreč s
varnosti in povečanje poškodovanimi pešci za 50 % in izničenje

občutka
varnosti števila smrtnih žrtev glede na povprečje v
pešcev
obdobju 2010 - 2015
Vir podatkov: Celostna prometna strategija Mestne občine Velenje, 2017.
Zagotovitev pogojev,
da
bo
večina
prebivalcev
lahko
opravila velik del
dnevnih poti peš
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Preglednica 50: Operativni cilji in ciljne vrednosti na področju kolesarjenja CPS MO Velenje
STRATEŠKI STEBER: KOLESARJENJE
OPERATIVNI CILJI

CILJNE VREDNOSTI

ČASOVNO
JASEN MERLJIV NAVDIHU- REALEN
KAKOVOSTNO
OPREDELJEN
CILJ
CILJ
JOČ CILJ
CILJ
IZBRAN CILJ
CILJ

Do leta 2018 vzpostaviti sodelovanje s
krajevnimi skupnostmi in sosednjimi
Vzpostavitev razmer
občinami na področju kolesarjenja;
za
načrtovanje
Do leta 2022 vzpostaviti vsaj štiri ključne
kolesarjenja na ravni
povezave
in
odpraviti
vsaj
pet
občine in regije
problematičnih točk v kolesarskem omrežju
letno
Zagotovitev razmer za
Do leta 2027 vzpostaviti celovito kolesarsko
udobno, varno in
omrežje;
privlačno kolesarjenje
Do leta 2022 zagotoviti vsaj pet kakovostnih
ter parkiranje koles
in varnih parkirišč za kolesa pri javnih
na ravni občine in
zgradbah letno
regije
Do leta 2022 povečati število kolesarjev za
30 % glede na leto 2016;
Do leta 2022 povečati delež s kolesom
Povečanje
deleža opravljenih pot v službo ali šolo za 50 %
kolesarjenja
glede na leto 2016;
Do leta 2022 povečati število uporabnikov
avtomatiziranega sistema za izposojo koles
»BICY« za 50 % glede na leto 2015
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STRATEŠKI STEBER: KOLESARJENJE
OPERATIVNI CILJI

CILJNE VREDNOSTI

ČASOVNO
JASEN MERLJIV NAVDIHU- REALEN
KAKOVOSTNO
OPREDELJEN
CILJ
CILJ
JOČ CILJ
CILJ
IZBRAN CILJ
CILJ

Povečanje prometne Do leta 2022 zmanjšati število nesreč s
varnosti in povečanje poškodovanimi kolesarji za 50 % in nič

občutka
varnosti smrtnih žrtev glede na povprečje v obdobju
kolesarjev
2010 – 2015
Vir podatkov: Celostna prometna strategija Mestne občine Velenje, 2017.
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Preglednica 51: Operativni cilji in ciljne vrednosti na področju JPP CPS MO Velenje
STRATEŠKI STEBER: JAVNI POTNIŠKI PROMET
OPERATIVNI CILJI

CILJNE VREDNOSTI

ČASOVNO
JASEN MERLJIV NAVDIHU- REALEN
KAKOVOSTNO
OPREDELJEN
CILJ
CILJ
JOČ CILJ
CILJ
IZBRAN CILJ
CILJ

Do leta 2022 povečati število potnikov v
mestnem in medkrajevnem avtobusnem
prometu za 20 % glede na leto 2015;
Povečanje uporabe Do leta 2022 povečati število potnikov na

JPP
železniški postaji Velenje za 10 % glede na
leto 2015;
Do leta 2022 povečati delež poti, opravljenih
z avtobusom, za 30 % glede na leto 2016
Do leta 2022 povečanje frekvence voženj in
optimizacija tras JPP;
Izboljšanje kakovosti Do leta 2019 10-odstotni delež ponudnikov

JPP
JPP vključenih v sistem enotne vozovnice;
Do leta 2022 prilagoditi celoten JPP gibalno
in senzorično oviranim osebam
Vir podatkov: Celostna prometna strategija Mestne občine Velenje, 2017.
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Preglednica 52: Operativni cilji in ciljne vrednosti na področju optimizacije motoriziranega prometa CPS MO Velenje
STRATEŠKI STEBER: OPTIMIZACIJA MOTORIZIRANEGA PROMETA
OPERATIVNI CILJI

CILJNE VREDNOSTI

ČASOVNO
JASEN MERLJIV NAVDIHU- REALEN
KAKOVOSTNO
OPREDELJEN
CILJ
CILJ
JOČ CILJ
CILJ
IZBRAN CILJ
CILJ

Do leta 2022 zmanjšati količino motornega
prometa v občini za 10% glede na leto
2016;
Do leta 2022 zmanjšati delež uporabe
Zmanjšanje odvisnosti
avtomobila
prebivalcev
od
za pot na delo in v šolo za 10 % glede na
avtomobila
leto 2016;
Do leta 2022 zmanjšati število avtomobilov
na
prebivalca za 1 %
Do leta 2022 umiriti promet na vsaj enem
Umirjanje motornega
območju letno v mestu in vsaj treh
prometa
primestnih naseljih v občini
Zmanjšanje negativnih
Do leta 2022 sprememba parkirne politike
vplivov parkiranja
Do
leta
2022
zmanjšati
število
Povečanje prometne poškodovanih v nesrečah z motoriziranimi
varnosti
udeleženci za 50 % glede na obdobje 2013
- 2015 in izničiti število smrtnih žrtev
Vir podatkov: Celostna prometna strategija Mestne občine Velenje, 2017.
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Preglednica 53: Operativni cilji in ciljne vrednosti na področju celostnega prometnega načrtovanja CPS MO Velenje
STRATEŠKI STEBER: CELOSTNO PROMETNO NAČRTOVANJE
OPERATIVNI CILJI

CILJNE VREDNOSTI

ČASOVNO
JASEN MERLJIV NAVDIHU- REALEN
KAKOVOSTNO
OPREDELJEN
CILJ
CILJ
JOČ CILJ
CILJ
IZBRAN CILJ
CILJ

Sprejetje in zagon celostne prometne
strategije občine leta 2017, revizija vsaki dve
leti, prenova vsakih pet let;
Vsaj dva izvedena projekta TM na aktualno
finančno perspektivo;
Povečati sodelovanje med uradi in sosednjimi
občinami na področju načrtovanja in
izvajanja trajnostne mobilnosti do leta 2018
Sprememba
Sprejetje takšnega občinskega proračuna za
načrtovalskih
leto 2018, ki bo povečal sredstva za izvedbo
prednostnih nalog in ukrepov trajnostne mobilnosti glede na
njihova uveljavitev
prejšnja leta
Sistematično
Vzpostaviti sistem celovitega in rednega
spremljanje vseh vrst spremljanja potovalnih navad do leta 2019 z
mobilnosti
osveževanjem na dve leti
Zagotavljanje
vključevanja
Od leta 2017 za vse večje naložbe v vseh
deležnikov
in
ključnih fazah razvoja projekta zagotoviti
zainteresirane
vključevanje javnosti ter posvete s prebivalci
javnosti v vseh fazah
in ključnimi deležniki
načrtovanja
in
izvedbe mobilnosti
Vir podatkov: Celostna prometna strategija Mestne občine Velenje, 2017.
Vzpostavitev
sistemskih, finančnih
in upravnih pogojev
za
sodelovanje
občinskih služb in
sosednjih občin pri
urejanju mobilnosti
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SKLEP
Celostne prometne strategije so v Sloveniji relativno nov pojav. Večina obstoječih strategij je
bila sprejetih v letu 2017, tako da so šele v začetku izvajanja. S pomočjo analize operativnih
ciljev in ciljnih vrednosti so bile ugotovljene nekatere razlike in podobnosti sprejetih Celostnih
prometnih strategij desetih izbranih občin.
V obravnavi so bile občine s središči regionalnega pomena. To pomeni, da se v njih nahajajo
pomembne funkcije, kot so okrožno sodišče, sedež višje šole, bolnišnica in sedež srednje šole.
Poleg tega ta središča opravljajo še vse funkcije naselij nižjih ravni. Občine s tovrstnimi središči
so tudi pomembna zaposlitvena središča in prometna vozlišča. Vse te naštete funkcije pa so
veliki generatorji prometa.
Vse občine se soočajo z negativnimi demografskimi trendi. V vseh občinah je prisotna
pretirana motorizacija. Mirujoč promet pa zaseda dragocen mestni prostor, ki bi lahko bil
namenjen pešcem in kolesarjem. Značilni so tokovi dnevnih migracij delovno aktivnega
prebivalstva, zato prihaja do preobremenitve cestnega omrežja. Negativni vplivi pretirane
motorizacije se kažejo v poslabšani kakovosti okolja in bivanja ter neaktivnem življenjskem
slogu občanov in poslabšani sliki javnega zdravja. V vseh občinah se soočajo s problematiko
nesklenjenih omrežij pešpoti in kolesarskih poti ter slabši varnosti šibkejših udeležencev
prometa. Izpostavljena je tudi nekonkurenčnost javnega potniškega prometa ter problem
dostopnosti za osebe z omejeno mobilnostjo. Na podlagi teh ugotovitev je lahko prva hipoteza
»Občine pestijo podobne težave na področju urejanja prometa« potrjena.
Celostne prometne strategije so občine izdelale po začrtanih napotkih brošure »Smernice za
pripravo celostne prometne strategije«, ta pa je nastala na podlagi publikacije »Guidelines:
Developing and implementing sustainable urban mobility plan«. Opaziti je možno, da so si vse
občine zastavile podobne, v nekaterih primerih povsem enake cilje in ciljne vrednosti. Tudi
osnovni svežnji ukrepov so si dokaj podobni. Marsikatera ciljna vrednost je izbrana zelo
previdno in premalo ambiciozno, z zelo ohlapnim časovnim okvirjem za njegovo dosego. Ker
pa so se vse občine v veliki meri držale začrtanih napotkov, je lahko tudi druga hipoteza
»Večina operativnih ciljev in ciljnih vrednosti je kakovostno izbranih« potrjena.
V občinah je pred izdelavo in sprejetjem Celostnih prometnih strategij prevladovalo
tradicionalno prometno načrtovanje, ki je v ospredje postavljalo osebne avtomobile. Področji
hoje in kolesarjenja pa sta bili potisnjeni na rob. Poudarjena je bila nesklenjenost kolesarskih
in peš omrežij, pomanjkljiva spremljevalna infrastruktura in manjša prometna varnost pešcev
in kolesarjev. Zato je bilo pričakovati, da bosta v sprejetih strateških dokumentih prednjačili
ravno ti dve področji. Večina Celostnih strategij pa ima največ zastavljenih ciljev in ciljnih
vrednosti na prednostnem področju celostnega prometnega načrtovanja, oziroma so področja
dokaj enakomerno zastopana. Tretja hipoteza »Prevladujejo cilji in ukrepi, ki urejajo področji
hoje in kolesarjenja« zato ni potrjena.
Glede zagotovitve dostopnosti do glavnih funkcij v središču regionalnega pomena so bile
občine glede ciljev in ukrepov precej ohlapne. Predvsem se kažejo pomanjkljivosti pri
umeščanju postajališč JPP in druge urbane opreme v neposredno bližino pomembnih funkcij
in storitev v občinskem ter regionalnem središču. Premalo je poudarjeno tudi optimiziranje
števila parkirnih prostorov v bližini pomembnih točk. Vse občine so navedle pomembnost
izdelave načrta trajnostne mobilnosti za večje generatorje prometa. Občine imajo tudi cilj
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zagotoviti varnost v prometu v bližini pomembnih točk. Večina občin bo ob javnih ustanovah
zgradila parkirišča za kolesa ter pripadajočo infrastrukturo. Tudi omrežja poti za pešce in
kolesarje bodo dopolnjena, umeščena bo ustrezna pripadajoča podporna infrastruktura. Na
področju JPP večina občin poudarja pomembnost povezav do glavnih funkcij in storitev. Iz tega
razloga bo večina občin nadgradila linije JPP in uvedla integrirane vozovnice.
Smiselno bi bilo podati še nekaj ugotovitev iz vidika bralca. Kljub temu, da so se občine pri
pripravi dokumentov držale priporočenih smernic, je nekaj strategij napisanih rahlo
nepregledno. Izstopata Celostni prometni strategiji Mestnih občin Ptuja in Murske Sobote.
Podatki, vizije cilji, pa tudi ukrepi glede posameznih področij urejanja prometa so navedeni v
različnih poglavjih, zato je potrebnega veliko vračanja na določena poglavja. Pri praktično vseh
Strategijah se pojavlja problem ponavljanja nekega cilja. Posledično včasih ni najbolj jasno, ali
gre za cilj, ukrep ali vizijo. Najbolj urejeno in enostavno se zdi napisana Celostna prometna
strategija Mestne občine Velenje, ki pa ima s pisanjem strategij na področju trajnostne
mobilnosti že izkušnje.
Ob koncu je potrebno poudariti, da je to dejansko prvi poskus primerjave teh dokumentov, saj
so le-ti šele v začetku izvajanja. Pri vrednotenju ciljev in ciljnih vrednosti se je bilo včasih
nemogoče izogniti subjektivnemu ocenjevanju. Za nadaljnjo primerjavo pa bi bilo morda
smiselno vzeti pod drobnogled akcijske načrte s podrobno razdelanimi ukrepi ter njihovo
vrednotenje na »mehke« in »trde« ukrepe trajnostne mobilnosti.
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SUMMARY
This paper analyzes and compares sustainable urban mobility plans in Slovenia. Sustainable
urban mobility plans are a new phenomenon in Slovenia and are just in the initial stages of
the implementation. Some of the differences and similarities of the adopted sustainable urban
mobility plans in ten selected municipalities have been identified with the help of the analysis
of the operational goals and targets. Under consideration were the municipalities with the
centres of regional importance. This means that important functions are located there, such
as district court, hospital and secondary schools. In addition, these centres carry out all the
functions of the centres on lower levels of administration. Municipalities with these types of
centres are also important employment centres and transport nodes. All of these listed
functions are large generators of transport.
All municipalities are faced with negative demographic trends. All municipalities are faced
with an excessive motorised transport. Stationary road transport occupies valuable urban
space that could be intended for pedestrians and cyclists. Typical traffic flows of daily working
migrants aid to the overload of the road network. The negative effects of excessive
motorisation are shown through reduced quality of the environment and deteriorated public
health. All municipalities are faced with the issue of unconnected networks of walking and
cycling trails and worsened safety of the weaker traffic participants. Emphasis is placed on
non-competitiveness of public transport and on the problem of accessibility for disabled traffic
participants. On the basis of these findings is the first hypothesis "Municipalities are facing
similar problems on the field of traffic regulation" confirmed.
Municipalities made sustainable urban mobility plans on the basis of the predetermined
guidance brochure named »Trajnostna mobilnost za uspešno prihodnost« which was made on
the basis of the publication Guidelines: developing and implementing sustainable urban
mobility plan. It is noticeable that all municipalities have set highly similar goals and target
values. Even the basic sets of measures are fairly similar. Most of the target values are selected
very cautiously and not ambitiously with a very loose fitting time frame to achieve it.
Municipalities adhered largely to predetermined guidelines, therefore is the second
hypothesis "The majority of the operational goals and targets are recognized as SMART goals«
confirmed.
Transport planning in selected municipalities was before making and adopting sustainable
urban mobility plans very traditional. Cars were favoured over other transport modes.
Planning pedestrian and cycling zones were pushed to the edge. Pedestrian and cycling
networks are consequently not connected and that is an issue in all of the municipalities. The
lack of support infrastructure and decreased traffic safety of pedestrians and cyclists is also
stressed. Therefore it was expected that they would adopt strategic documents which are
oriented to these two transport modes. Most of the strategies have most of the goals and
target values set in the priority area of integrated transport planning. In some cases are the
priority areas fairly evenly represented. The third hypothesis "Goals and the measures that
regulate priority areas of walking and cycling are predominant" is therefore not confirmed.
Municipalities were less specific about goals and measures when it comes to providing
accessibility to the main functions in the centre of regional importance. Weaknesses are
shown with placing public transport stations and other urban equipment within the direct
proximity of the important functions and services in the municipal and the regional centre.
Optimising the number of parking spaces in the vicinity of the important points is not
highlighted enough. All municipalities have identified the importance of conducting
sustainable mobility plans for major traffic generators. Municipalities have also the objected
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the importance of ensuring the safety of traffic participants in the vicinity of the important
functions. Most of the municipalities will build parking lots for bikes and associated
infrastructure close. A network of trails for pedestrians and cyclists will be supplemented and
provided with associated infrastructure. Majority of municipalities highlights the importance
of public transport connections to the main functions and services. Most of the municipalities
will update the lines of public transport and introduce integrated ticketing.
In the end, it is necessary to emphasize that this is actually the first attempt at comparing
these documents since they are at the very beginning of the implementation. Sometimes it
was impossible to avoid being subjective when it comes to the evaluation of goals and targets.
For further analyses, it might be reasonable to take under scrutiny the action plans with
detailed measures and compare them on the basis of adopted measures for sustainable
mobility.
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