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1. ŠTUDIJA STROŠKOVNE UČINKOVITOSTI IN SESTAVLJANJE SVEŽNJEV 
UKREPOV 

 
V okviru priprave CPS je potrebno pretehtati stroškovno učinkovitost ukrepov, saj je mogoče z 
naložbami v celovite pakete ukrepov trajnostnega prometa zagotoviti večje ekonomske koristi v 
primerjavi z npr. gradnjo novih cest. Primeri dobre prakse in raziskave namreč kažejo, da tradicionalne 
intervencije v prometu (osredotočene na infrastrukturo) niso vedno stroškovno najučinkovitejše. V 
projektu EVIDENCE1 je bilo ugotovljeno, da:  

 so mestna središča, za katera so značilni nizka raven prometa, dober sistem javnega prevoza 
ter površine, primerne za hojo in kolesarjenje, gospodarsko dejavnejša, prijetnejša in 
donosnejša od tistih, kjer mestni promet sestavljajo predvsem osebna vozila; 

 so sklopi integriranih in doslednih trajnostnih ukrepov stroškovno učinkovitejši od omejenih 
programov, ki predvidevajo zgolj uvedbo simboličnih in maloštevilnih politik; 

 je zmanjševanje ravni prometa in vlaganje v kakovostnejše storitve, programe za spreminjanje 
potovalnih navad ter v izboljšano rabo obstoječe infrastrukture z gospodarskega vidika 
uspešnejše kot le osredotočanje na vlaganja v infrastrukturo in tehnologijo; 

 v mestih, ki izdatno vlagajo v rešitve na področju trajnostne mobilnosti, prometu namenjajo 
manj sredstev. 

 
Ta presoja nam tudi pomaga pri izdelavi akcijskega načrta v smislu prioritiziranja ukrepov z vidika 
časovne izvedbe. Zato, da bi ugotovili, kateri ukrepi so najbolj smotrni in prioritetni, smo izbrane 
ukrepe celovito presojali z vidika 9 različnih kriterijev. Vsak ukrep smo z vidika vsakega kriterija ocenili 
z oceno 0-3, pri čemer je 3 najboljša ocena, kot je razvidno iz naslednje preglednice. Izmed devetih 
kriterijev smo največjo težo pripisali kriterijem finančna izvedljivost, časovni horizont ter podpora 
javnosti (20 % utež), medtem kot so ostali kriteriji dobili 7 % utež. Vsak kriterij je podrobneje 
predstavljen v nadaljevanju. 
 
Preglednica 1: Zasnova orodja za presojo upravičenosti trajnostnih prometnih ukrepov 

Kriterij \ 
Ocena 

0 1 2 3 
Utež 

Usklajenost s 
strateškimi 
cilji 

ukrep ne prispeva 
k strateškem 
ciljem 

ukrep prispeva k 
1-2 strateškemu 
cilju 

ukrep prispeva k 
3-4 strateškim 
ciljem 

ukrep prispeva k 
5-6 strateškim 
ciljem 

7% 

Razmerje med 
koristi in 
stroški 

stroški so večji od 
koristi 

stroški so enaki 
koristim 

koristi so malo 
višje od stroškov 

koristi so precej 
večji od stroškov 

7% 

                                                        
1 http://www.evidence-project.eu/images/pdf/the-evidence-review-summary-report-slovene.pdf  

http://www.evidence-project.eu/images/pdf/the-evidence-review-summary-report-slovene.pdf


 

 

Finančna 
izvedljivost 
(izvedba in 
upravljanje) 

nad 500.000 EUR 100.000 - 500.000 
EUR 

50.000 -100.000 
EUR 

brez / do 50.000 
EUR 

20% 

Tehnična 
izvedljivost 

ukrep je tehnično 
neizvedljiv 

ukrep je tehnično 
zelo zahteven 
(zakonodaja, 
znanja, 
razpoložljivost 
prostora, 
varovanje okolja, 
odvisnost od 
partnerjev) 

ukrep je tehnično 
zahteven 
(zakonodaja, 
znanja, 
razpoložljivost 
prostora, 
varovanje okolja, 
odvisnost od 
partnerjev) 

ukrep je tehnično 
nezahteven 
(zakonodaja, 
znanja, 
razpoložljivost 
prostora, 
varovanje okolja, 
odvisnost od 
partnerjev) 

7% 

Zahtevnost 
upravljanja/ 
vzdrževanja 

ukrep zahteva  
obsežno 
vzdrževanje in 
upravljanje po 
uvedbi 

ukrep zahteva 
srednje obsežno 
vzdrževanje in 
upravljanje po 
uvedbi 

ukrep zahteva 
malo vzdrževanja 
in upravljanja po 
uvedbi 

ukrep ne zahteva 
vzdrževanja in 
upravljanja po 
uvedbi 

7% 

Časovni 
horizont 

daljnoročen (več 
kot 10 let) 

daljnoročen (5 - 
10 let) 

srednjeročen (3 - 
5 let) 

kratkoročen 
(manj kot 3 leta) 

20% 

Tveganje 

zelo veliko 
tveganje za 
neuspeh ukrepa 
(finančno, 
tehnično, 
politično) 

veliko tveganje za 
neuspeh ukrepa 
(finančno, 
tehnično, 
politično) 

srednje tveganje 
za neuspeh 
projekta 
(finančno, 
tehnično, 
politično) 

majhno tveganje 
za neuspeh 
projekta 
(finančno, 
tehnično, 
politično) 

7% 

Podpora 
javnosti 

javnost 
nasprotuje 
ukrepu 

javnost ne 
nasprotuje 
ukrepu 

javnost podpira 
ukrep 

javnost močno 
podpira ukrep 

20% 

Reverzibilnost 

stanja pred 
ukrepom ni 
možno povrniti, 
vpliv na okolje in 
prostor je zelo 
velik 

stanja pred 
ukrepom ni 
možno povrniti, 
vpliv na okolje in 
prostor je velik 

stanje pred 
ukrepom je 
možno povrniti, a 
z večjimi stroški in 
vplivom na 
okolje/prostor 

stanje pred 
ukrepom je 
možno enostavno 
povrniti 

7% 

 

 
 



 

 

1.1.1 Usklajenost s strateškimi cilji 
 
Ocena je bila osnovana na podlagi Preglednice 1, ki prikazuje, v kakšni meri ukrepi prispevajo k 
strateškim ciljem. Z 0 je bil ocenjen ukrep, ki ne prispeva k strateškim ciljem, s 3 pa ukrep, ki prispeva 
k doseganju večine ali vseh strateških ciljev. 
 

1.1.2 Razmerje med koristi in stroški  
 
Z 0 je bil ocenjen ukrep, ki prinaša več stroškov kot koristi, 3 pa ukrep, kjer koristi močno presegajo 
stroške. Ocena ekonomske koristi je bila osnovana na podlagi izsledkov projekta EVIDENCE, v sklopu 
katerega so bili sistematično zbrani in strokovno pregledani kakovostni dokazi, ki podpirajo trditev, 
da naložbe v trajnostne ukrepe na področju prometa prinašajo ekonomsko ugodne rezultate. V klopu 
projekta je bil ugotovljen niz pristopov, ki se uporabljajo za merjenje ekonomskih koristi, vštevši 
dejavnike, kot so kakovost zraka, emisije, stopnja nesreč in smrtnih žrtev, obseg prodaje in vrednost 
nepremičnin. Operativni dejavniki, kot so stroški in prihodki, pa izhajajo zlasti iz ukrepov s področja 
javnega prevoza. Slednji pomenijo merljive koristi zlasti z vidika upravljavcev javnega prevoza, hkrati 
pa izražajo tudi morebitne spremembe izbire prevoznih načinov ter učinke na kakovost zraka in ciljno 
vrednost emisij, čeprav se ti zadnji vidiki morda ne dajo izraziti finančno. Nekatere študije, programi, 
pregledani v sklopu projekta EVIDENCE, temeljijo na tradicionalnih orodjih za ekonomske presoje, 
denimo na ti. presoji stroškov in koristi, ang. cost-benefit analysis). Spodnja preglednica prikazuje 

povzetek izsledkov (kjer ✓ pomeni nekaj ekonomskih koristi, ✓✓ jasne ekonomske koristi, ✓✓✓ 

pomembne ekonomske koristi, ✓✓✓✓ pa več pomembnih ekonomskih koristi): 
 
Preglednica 2: Ekonomske koristi trajnostnim prometnih ukrepov (vir: EVIDENCE) 

Skupina 
ukrepov 

Ukrep Običajne intervencije 
Ekonomske 
koristi 

Čista vozila in 
goriva 

Vozila, ki jih poganjajo 
elektrika oziroma 
gorivne celice 

Električna vozila za javni prevoz in 
prevoz tovora 

✓ 

Izboljšave tehnologij 
motorjev z notranjim 
izgorevanjem 

Tehnologije za boljšo izrabo goriva 
Uporaba alternativnih goriv v voznih 
parkih 

✓✓✓ 

Mestni tovorni 
promet 

Mestni tovorni promet Mestna konsolidacijska središča za 
tovor Logistična mreža, ki temelji na 
uporabi koles 

✓✓✓ 

Strategije 
upravljanja 
povpraševanja 

Omejitev dostopa Območja za pešce  

Območja omejenega prometa, pas 
za avtobuse 

✓✓✓ 

Prerazporeditev cest Pasovi za javna prevozna sredstva, 
kolesarje Pasovi za vozila z veliko 

✓✓ 



 

 

Skupina 
ukrepov 

Ukrep Običajne intervencije 
Ekonomske 
koristi 

zasedenostjo/plačljivi pasovi, 
običajno za vozila z veliko 
zasedenostjo 

Območja varovanja 
okolja 

Območja z nizkimi emisijami 
Območja z omejeno hitrostjo (npr. 
30 km/h) 

✓✓ 

Zaračunavanje 
pristojbin za zastoje 

Cestninjenje na mestnih cestah ✓✓ 

Parkirišča Upravljanje parkiranja Sistemi 
Parkiraj in se pelji (P&R ) 

✓✓✓ 

Upravljanje 
mobilnosti 

Mobilnostni načrt 
(spletni) 

Javna in zasebna spletna mesta  

Generatorji prometa (bolnišnice, 
stadioni) 

✓✓ 

Mobilnostni načrt 
(zasebni) 

Posamezniki  

Prebivalci novih stanovanjskih 
naselij 

✓✓ 

Trženje in 
nagrajevanje 

Trženje/socialno trženje  

Sistemi nagrajevanja, recimo okolju 
prijazna vožnja 

✓ 

Javni prevoz Izboljšave ponudbe 
javnih prevoznih 
sredstev 

Integrirano plačevanje vozovnic 

Izboljšani dostop in objekti (recimo 
Wi-Fi) 

✓✓✓ 

Nove vrste javnega 
prevoza 

Nove vrste javnega prevoza (sistema 
hitrih avtobusov in lahke železnice 
(BRT in LRT), vodeni avtobusi)  

Zgoščevanje gradnje ob možnosti 
javnega prevoza 

✓✓✓✓ 

Vključevanje novih 
načinov 

Integrirana vozovnica za različna 
prevozna sredstva Zamenjava 
prevoznega sredstva (sistem P&R, 
kolo-vlak) 

✓ 



 

 

Skupina 
ukrepov 

Ukrep Običajne intervencije 
Ekonomske 
koristi 

Prometna 
telematika 

Elektronsko 
plačevanje vozovnic 

Pametna vozovnica, pametna 
kartica, brezstično plačevanje 
Mobilno plačevanje (s prenosnimi 
telefoni) 

✓✓ 

Upravljanje prometa Sistemi za upravljanje mestnega 
prometa Prednostno vodenje 
(denimo avtobusov) 

✓✓✓ 

Potovalne informacije Zagotavljanje informacij Načrtovalci 
potovanj 

✓ 

Mobilnost, ki 
ne temelji zgolj 
na uporabi 
avtomobilov 

Novi načini uporabe 
osebnih vozil 

Deljenje voženj, sopotništvo – 
carpooling (v območju mesta in od 
točke do točke)  

Souporaba osebnih (in tovornih) 
vozil – car sharing  

✓✓ 

Hoja Skupna hoja (recimo peš bus) 
Infrastruktura za pešce 

✓✓ 

Kolesarjenje Nove proge (na cestnih površinah in 
zunaj njih)  

Izposoja koles in usposabljanje v 
vožnji s kolesom 

✓✓✓ 

Skupna uporaba koles Izposoja na javnih površinah (kolesa 
in električna kolesa) 

✓ 

Vključujoče 
načrtovanje mestnega 
prostora 

Obvladovanje prometa z 
oblikovanjem mestnega prostora 

✓✓ 

 
Za tiste ukrepe, ki niso zajeti v preglednici, smo ocenili ekonomske koristi na podlagi ostale literature 
in izkušenj.  
 

1.1.3 Finančna izvedljivost (izvedba in upravljanje) 
 
Finančno izvedljivost smo ocenili na podlagi strokovnih izkušenj finančnega obsega del za posamezne 
ukrepe. Z 0 je bil ocenjen ukrep, kjer tako izvedba kot upravljanje ukrepe presegata finančne 
zmožnosti občine, s 3 pa ukrep, ki se ga da izvesti samo z občinskimi sredstvi. 
 



 

 

1.1.4 Tehnična izvedljivost 
 
Tehnično izvedljivost smo ocenili na podlagi strokovnih izkušenj zahtevnosti obsega del za posamezne 
ukrepe ter izkušenj drugih v Sloveniji in tujini. Z 0 je bil ocenjen ukrep, kjer je ukrep tehnično 
neizvedljiv, s 3 pa ukrep, ki se ga da izvesti enostavno (glede na zakonodajo, znanje, razpoložljivost 
prostora, varovanje okolja itd.). 
 

1.1.5 Zahtevnost upravljanja/vzdrževanja 
 
Zahtevnost upravljanja/vzdrževanja je pomemben kriterij, saj nam pokaže strošek ukrepa bolj 
celovito. Tradicionalno se je namreč osredotočalo le na investicijo, pozabilo pa na stroške, ki sledijo 
uvedbi ukrepa. Kriterij smo ocenili na podlagi strokovnih izkušenj ter izkušenj drugih v Sloveniji in 
tujini. Z 0 je bil ocenjen ukrep, kjer ukrep zahteva obsežno vzdrževanje in upravljanje po uvedbi, s 3 
pa ukrep, ki tega ne zahteva. 
 

1.1.6 Časovni horizont 
 
Časovni horizont nam pomaga pri določanju vrstnega reda izvajanja ukrepov. Ocenili smo ga na 
podlagi strokovnih izkušenj, ocene ostalih kriterijev (predvsem finančne, tehnične, vzdrževalne 
zahtevnosti ter podpore javnosti) ter izkušenj drugih v Sloveniji in tujini. Z 0 je bil ocenjen ukrep, ki se 
ga da izvesti šele na dolgi rok (več kot 10 let), s 3 pa ukrep, ki je izvedljiv v kratkem roku (manj kot 3 
leta). 
 

1.1.7 Tveganje 
 
Ta kriterij ocenjuje stopnjo tveganja za neuspeh projekta v finančnem, tehničnem in/ali političnem 
smislu. Z 0 je bil ocenjen ukrep, kjer je tveganje zelo veliko, s 3 pa ukrep, kjer je tveganje majhno. 
 

1.1.8 Podpora javnosti 
 
Podpora javnosti je pomemben vidik izvedbe ukrepov, saj so ukrepi, ki imajo že zdaj veliko podporo 
javnosti, bolj stroškovno upravičeni kot tisti, katerim javnost nasprotuje. To seveda ne pomeni, da 
nepriljubljeni ukrepi ne morejo biti izvedeni, vendar pa je potrebno izvesti dodatne priprave oziroma 
poiskati sinergije v svežnju ukrepov. Ocena je bila podana na podlagi ankete in javnih razprav v okviru 
CPS Občine Hrastnik. Z 0 je bil ocenjen ukrep, kjer javnost močno nasprotuje ukrepu, s 3 pa ukrep, 
kjer je podpora ukrepu močna. 
 

1.1.9 Reverzibilnost 

Reverzibilnost označuje, ali je stanje pred ukrepom možno povrniti in kakšen je pri tem vpliv na okolje 
in prostor. Z 0 je bil ocenjen ukrep, kjer stanja pred ukrepom ni možno povrniti, vpliv na okolje in 
prostor je zelo velik, s 3 pa ukrep, kjer je stanje pred ukrepom je možno enostavno povrniti. 
 
 
 



 

 

1.1.10 Rezultati  
 
Preglednica z rezultati je v prilogi, povzetek preglednice pa v nadaljevanju.  

 
Preglednica 3: Skupna ocena upravičenosti trajnostnih prometnih ukrepov 
 

Prometni 
steber/sveženj 

Ukrep 
Skupna ocena 
upravičenosti 

Hoja Obnova obstoječih površin za pešce 2,9 

Ureditev varnejših prehodov za pešce  2,9 

Prilagoditev infrastrukture za gibalno in senzorično ovirane 
osebe 2,9 

Ureditev varnejših križanj 2,9 

Vzpostavitev povezovalnih poti mesta in zaledja 2,6 

Ureditev in vzpostavitev peš con  2,5 

Gradnja manjkajočih površin za pešce znotraj mesta 
Hrastnik 2,5 

Povečanje privlačnosti peš površin  2,2 

Promocijske in ozaveščevalne dejavnosti v zvezi s 
pešačenjem 2,1 

Kolesarjenje Razširitev omrežja in dograditev kolesarskih povezav v 
smislu povezav mesta z zaledjem  

2,9 

Povečanje privlačnosti kolesarskih površin 2,9 

Sistem izposoje električnih koles 2,7 

Gradnja površin za kolesarje 2,6 

Dodatna parkirišča za kolesa  2,6 

Promocijske in ozaveščevalne dejavnosti v zvezi s 
kolesarjenjem 

2,3 

Javni potniški 
promet 

Promocijske in ozaveščevalne dejavnosti v zvezi z JPP 2,9 

Aktivno sodelovanje s SŽ na področju izboljšanja železniških 
povezav 

2,9 

Izboljšanje informacijske ponudbe o JPP  2,9 

Optimizacija medkrajevnega avtobusnega prometa (število 
in lokacije postajališč, potek linij, pogostost voženj)  

2,5 

Prilagoditev prevoznih sredstev za gibalno in senzorično 
ovirane osebe 

2,3 

Integracija sistemov JPP (uskladitev voznih redov in linij 
avtobusnega in železniškega prevoza) 

2,3 

Integracija šolskega prevoza v sistem rednega linijskega 
avtobusnega prevoza 

2,3 

Integracija delavskega prevoza v sistem rednega linijskega 
avtobusnega prevoza  

2,3 



 

 

Ureditev taxi službe (skozi koncesije in dežurstva preko 
vikendov) 

2,3 

Priprava infrastrukture za vzpostavitev sistema prevozov na 
klic (izdelava spletne aplikacije) 

2,3 

Ureditev postajališč z enotnimi nadstrešnicami, sedišči in 
voznimi redi ter s prikazovalniki  

2,3 

Prilagoditev voznih parkov za prevoz koles 2,2 

Ureditev skupnega vozlišča za avtobus in železnico 2,1 

Uvedba lokalnega avtobusa skozi naselje Log in Novi Log in 
ostalih relacij po potrebi 

2,1 

Prilagoditve prevoznih sredstev glede na okoljske 
standarde 

2,1 

Motorni 
promet 

Promocijske in ozaveščevalne dejavnosti 2,8 

Umirjanje prometa  2,5 

Optimizacija parkirne politike 2,4 

Širitev omrežja električnih polnilnic in polnilnic postaj za 
plin 

2,3 

Odpravljanje črnih točk - povečanje prometne varnosti 2,1 

Celostna ureditev prometa v mestnem jedru oz. njegova 
prometna razbremenitev 

2,1 

Ureditev mirujočega prometa (avtodomi,  avtobusi, 
tovornjaki) 

1,9 

Uvajanje zelene logistike  1,9 

Rekonstrukcija križišč  1,7 

Ureditve križanj z železnico  1,6 

Izgradnja novih prečnih povezav čez Savo 1,3 

Trajnostno 
načrtovanje 

Upoštevanje smernic za trajnostno načrtovanje in gradnjo 
prometne infrastrukture 

2,9 

Povečanje transparentnosti prometnega načrtovanja z 
večjim vključevanjem javnosti in javno dostopnimi 
informacijami 

2,9 

Promocijske in ozaveščevalne akcije na temo trajnostne 
mobilnosti 

2,8 

Vrednotenje in prenova CPS vsakih 5 let 2,7 

Uskladitev prostorskih aktov z načeli trajnostne mobilnosti  2,7 

Vzpostavitev sistema spremljanja potovalnih navad 
(pešcev, kolesarjev, uporabnikov JPP in voznikov) in učinkov 
investicij ter ukrepov 

2,6 

Priprava občinskega proračuna za trajnostne oblike 
mobilnosti 

2,6 

Mobilnostni načrti 2,5 

Sodelovanje pri projektih EU in RS  2,4 

Specialne aktivnosti trajnostnega prometa na nivoju mesta: 
načrtovanje vodnega prometa 

1,7 



 

 

Specialne aktivnosti trajnostnega prometa na nivoju mesta: 
načrtovanje zračnega prometa 

1,4 

 
Opazimo, da so najbolj stroškovno upravičeni ukrepi taki, ki se jih da izvesti relativno poceni, hitro in 
enostavno.  

V svežnju ukrepov, ki spodbujajo hojo, so bili vsi ukrepi ocenjeni z najmanj 2,1. Najbolj ocenjeni so na 
primer obnova obstoječih poti za pešce, ureditev varnejših prehodov za pešce, prilagoditev 
infrastrukture za gibalno ovirane osebe, ureditev varnejših križanj, vzpostavitev povezovalnih poti 
mesta in zaledja, ureditev in vzpostavitev peš con pa tudi gradnja manjkajočih površin za pešce znotraj 
mesta Hrastnik.  

V svežnju kolesarjenja so bili vsi ukrepi ocenjeni z najmanj 2,3, najvišje pa ukrepi razširitev omrežja in 
dograditev kolesarskih povezav v smislu povezav mesta z zaledjem, povečanje privlačnosti kolesarskih 
površin, sistem izposoje električnih koles in gradnja površin za kolesarje. 

Znotraj te prioritete so bili ukrepi ocenjeni v večjem razponu, tj. od 1,3 do 2,8, saj se ukrepi za 
optimizacijo motornega prometa med seboj precej razlikujejo, začenši s prispevki k strateškim ciljem. 
Najvišjo oceno so dobili ukrepi promocijske in ozaveščevalne dejavnosti, optimizacija parkirne 
politike, širitev omrežja električnih polnilnic in polnilnic postaj za plin ter umirjanje prometa.  

V svežnju trajnostnega prometnega načrtovanja pa so ukrepi dobili podobne ocene, saj gre za 
relativno nezahtevne ukrepe, vseeno pa med njimi izstopajo upoštevanje smernic za trajnostno 
načrtovanje in gradnjo prometne infrastrukture, povečanje transparentnosti prometnega 
načrtovanja z večjim vključevanjem javnosti in javno dostopnimi informacijami, promocijske in 
ozaveščevalne akcije na temo trajnostne mobilnosti, vrednotenje in prenova CPS vsakih 5 let ter 
uskladitev prostorskih aktov z načeli trajnostne mobilnosti. Manjšo oceno sta dobila ukrepa rečnega 
in zračnega prometa zlasti zaradi manjše skladnosti s cilji ter dolgoročnostjo ukrepov. 

 


