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O dokumentu 
Smernice za pripravo mobilnostnih načrtov za predvidene izredne dogodke na javnih cestah1 

nagovarjajo predvsem upravljavce cestnih prometnih omrežij ob večjih gradbenih posegih. Večji 
gradbeni posegi na zelo obremenjenih cestah2 so gradnje ali nadgradnje, ki lahko vplivajo na 

promet in trajno spremenijo cestno omrežje. Lahko vključujejo gradnjo nove ceste, prenovo 

obstoječe ceste, gradnjo mostov, predorov in drugih prometnih objektov, pa tudi vzpostavitev 
novih ali preureditev obstoječih prometne signalizacije in semaforjev. Večji gradbeni posegi na 

državni cesti so pogosto zahtevni in dolgoročni projekti, ki lahko vplivajo na promet in okolje ter 

zahtevajo tesno sodelovanje med različnimi deležniki, vključno z državo, lokalno skupnostjo, 
investitorji in upravljavci cest. Večji gradbeni posegi lahko začasno zaprejo, ali omejijo določene 

dele cestnega omrežja. To lahko povzroči zastoje v prometu in daljše čakalne dobe na območjih, 

kjer se izvajajo dela, kar lahko podaljša potovalni čas za udeležence v prometu. Prav tako lahko 
večji gradbeni posegi vplivajo na potovalni čas tako, da zahtevajo spremembe v prometnih tokovih 

ali načinu uporabe cestnega omrežja, kar lahko spremeni navade potnikov in jim povzroči zmedo 

ali zamude. Zato je pomembno, da se izvajajo na način, ki zagotavlja najmanjše motnje v prometu 
in omogoča udeležencem v prometu, da se na najbolj učinkovit način premaknejo na svoje cilje. 

Smernice usmerjajo predvsem načrtovanje ob večjih motnjah na daljinskem cestnem omrežju, 

uporabne pa so tudi pri načrtovanju ukrepov ob večjih zmanjšanjih kapacitet železniškega 
potniškega prometnega sistema, kakor tudi ob posegih na visoko obremenjenih cestah v mestih.  

Dokument je namenjen uporabi ob dogodkih, kjer posegi v cestnoprometno infrastrukturo 

bistveno znižajo njeno kapaciteto. Cilj je nadomestiti manko kapacitete infrastrukture s krepitvijo 
javnega prevoza, ki ima višjo kapaciteto in hkrati manj negativnih vplivov na prostor, okolje in 

proračun gospodinjstev. 

Smernice ponujajo tudi možnost nadgradnje obstoječih, bolj ali manj obveznih, postopkov v 
primeru cestnih zapor, ki jih predvidevata Zakon o cestah (ZCes-2) ter Pravilnik o zaporah na 

cestah. 

Smernice za mobilnostne načrte ob predvidenih izrednih dogodkih na javnih cestah na cestnem 
prometnem omrežju so razširitev in dopolnitev gradiva »Nacionalne smernice za pripravo 

mobilnostnih načrtov za ustanove«, ki ga je izdalo Ministrstvo za infrastrukturo (2019) in po 

strukturi dokumenta sledi posodobljenim Smernicam za pripravo Celostnih prometnih strategij 
(2021). Od obojih se pomembno razlikujejo po območju obravnave, ki je v okviru Smernic za 

predvidene izredne dogodke razširjeno na vplivno območje le-teh. 

 

 

 

  

 
1 Smernice nastajajo v okviru projekta LIFE CARE4CLIMATE, ki imajo kot cilj zmanjšati izpuste toplogrednih plinov, ki jih povzroča cestni 
motorni promet, s spremembo potovalnih navad. Pri tem se osredotočamo predvsem na spremembo prevoznega načina, na primer vožnjo 
z javnim prevozom, kolesom ali peš, ter manj zaželene, a še sprejemljive oblike spremembe potovalnih navad, kot so sprememba časa 
potovanja, opustitev potovanja ali v skrajnem primeru sprememba vrste goriva. Enako pomembno je tudi ustaviti prehod mladostnikov 
(pešcev, kolesarjev in uporabnikov javnega prevoza) med voznike, ki redno uporabljajo lastna osebna vozila.  
2 Zelo obremenjene ceste so tiste, na katerih znaša povprečni letni dnevni promet (PLDP) več kot 50 odstotkov ocenjene zmogljivosti za 
določeno kategorijo ceste, pri dani urni distribuciji prometa. 
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Definicija predvidenega izrednega dogodka 
Izredni dogodek je nepričakovan dogodek, ki se zgodi na javni cesti in ima lahko negativne 

posledice za promet in pretočnost vozil. Primeri izrednih dogodkov na javnih cestah so poplave, 
snežne nevihte, požari, prometne nesreče ali teroristični napadi. Te dogodke je težko predvideti 

in zahtevajo hitro in učinkovito reakcijo, da se zmanjšajo njihove posledice. 

Predviden izredni dogodek na javni cesti je pričakovan dogodek, ki se načrtuje za daljše obdobje 
in ima vpliv na pretočnost in varnost na prometni infrastrukturi, kot je določen del ceste, relacija 

ali linija. To lahko pomeni, da bo cesta zaprta za vse vrste prometa ali pa bo promet omejen. Zaradi 

daljšega obdobja trajanja izrednega dogodka je pomembno, da se oblikujejo nadomestni ukrepi, 
ki bodo omogočili zmanjšanje predvidenih zapletov in prometnega kaosa. To lahko vključuje 

spodbujanje uporabe trajnostnih načinov prevoza, kot so javni prevoz, sopotništvo, kolesarjenje 

ali hoja. 

Predgovor 
Evropska komisija poziva k podnebno nevtralni Evropi do leta 2050 in prikazuje, kako lahko 

Evropa dosega podnebno nevtralnost z vlaganjem v tehnološke rešitve, opolnomočenjem 

državljanov in usklajevanjem ukrepov na področju ključnih politik. Promet velja za strateški 
sektor za doseganje ciljev podnebne nevtralnosti. Navezanost vsakodnevnega življenja na mesta 

je velika, saj se v mestih koncentrira veliko delovnih mest, kar povzroča visok vzorec dnevne 

mobilnosti. 

Ljubljana je edina občina v državi, kjer več kot tri četrtine delovno aktivnih prebivalcev dela v 

lastni občini. V zgolj štirih slovenskih občinah je takih več kot dve tretjini, iz Kranja, ki je po 

prebivalstvu tretja največja občina v državi, pa se celo več kot polovica delovno aktivnih 
prebivalcev vozi na delo v drugo občino3. Od vseh poti v Sloveniji na delovni dan je po raziskavi 

SURS iz leta 2017 kar 2/3 opravljenih z osebnim avtomobilom4. 

Zato je pomembno, da se ljudje spodbujajo k uporabi trajnostnih načinov prevoza, ki bodo 
prispevali k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov in s tem k doseganju ciljev podnebne 

nevtralnosti. To lahko storimo z različnimi aktivnostmi, kot so promocija uporabe javnega 

prevoza, spodbujanje kolesarjenja in pešačenja ter uvajanje učinkovitih sistemov mobilnosti, ki 
bodo omogočali enostavno in udobno uporabo trajnostnih načinov prevoza. 

Individualni osebni motorni promet je resna težava, če želimo doseči zastavljene okoljske 

cilje, trdijo številne podnebne, energetske itd. resolucije. Številnim deklarativnim zavezam o bolj 
trajnostnem in družbeno odgovornem ravnanju, pa tudi nekaterim konkretnim izvedenim 

spodbujevalnim ukrepom (izgradnja novih daljinskih, glavnih, regionalnih in lokalnih kolesarskih 

povezav, uvedba ukrepov integracije javnega potniškega prometa in brezplačnih vozovnic za javni 

prevoz, uvajanje parkirne politike v mestnih središčih) navkljub: 

• Obseg motoriziranega prometa na slovenskih cestah se povečuje v absolutnih številkah 

(motnje, kot je bila delna zaustavitev »življenja« zaradi pandemije, nimajo dolgoročnega 

učinka, očitno). 

• Neželeni okoljski vplivi osebnega motoriziranega prometa (hrup, emisije delcev, asfaltiranje 

in pozidava površin, uničevanje prsti in zelenja, emisije toplogrednih plinov) se ne 

 
3 SURS (2020) Delovne migracije - izbrani kazalniki, občine, Slovenija, letno, pridobljeno na https://pxweb.stat.si:443/SiStatDb/sq/4844 
4 SURS (2020) Dnevno število poti na delovni in nedelovni dan po glavnem prevoznem sredstvu, Slovenija, 2017 pridobljeno na 
https://pxweb.stat.si:443/SiStatDb/sq/4845 
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zmanjšujejo – samo menjava pogonskega energenta ne bo bistveno zmanjšala večine 

neželenih okoljskih posledic. 

 

 

Graf 1: Delež sektorjev v skupnih emisijah TGP za leto 2018 (Resolucija o Dolgoročni podnebni strategiji 
Slovenije do leta 2050 (ReDPS50)) 

• deleži emisij toplogrednih plinov cestnega prometa v skupni bilanci rastejo. 

 

Graf 2: Količina emisij po sektorjih v obdobju 2005 – 2018 (Vir: IJS-CEU) 

Postavlja se logično vprašanje: Zakaj, kljub dolgemu obdobju izvajanja trajnostne prometne 

politike (npr. RePPRS, 2006), ni želenih rezultatov – zmanjšanja obsega in deleža potovanj, 

opravljenih z osebnimi motornimi avtomobili? Ker so ta potovanja opravljena praviloma kot 

voznik (in ne kot sopotnik) v vozilih na fosilna goriva, so zastavljeni podnebni cilji še posebej 

ogroženi. 

Cilje podnebne strategije na področju prometa in mobilnosti najučinkoviteje ter z najmanj tveganj 

za gospodarsko aktivnost ter socialno mobilnost, dosežemo z menjavo sredstva potovanja – iz 

osebnega avtomobila na javni prevoz, na kolo, v sopotništvo. Prostor za povečanje deleža aktivnih 

potovanj razmeroma veliko. Na ravni države je 19 % poti, ki so krajše od enega kilometra, 

opravljenih z avtomobilom. Ta potovanja se, glede na dolžino, zlahka opravijo aktivno, tudi če 

upoštevamo, da je del populacije teže premičen oziroma gre za potovanja, ki so povezana s 

prevozom tovora. Še večji manevrski prostor je pri potovanjih dolžine do 5 km. Več kot 60 % teh 

Odpadki, 2.5%
Široka raba, 7.5%

Kmetijstvo, 9.8%

Industrija, 17.2%

Proizvodnja 
električne energije in 

toplote, 29.7%

Promet, 33.3%

69
74

53
24

5
1

9
0

39
13

28
69

30
14

44
16

55
47

58
24

26
80

14
29

13
1117

33

17
21

17
22

74
1

47
7

4
4

2
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

2005 2017 2018

Em
is

ije
 T

G
P

 [
kt

 C
O

2
ek

v]

Proizvodnja električne energije in toplote Industrija Promet Široka raba Kmetijstvo Odpadki



 

 
 

7 
 

potovanj se opravi z avtomobilom. Še posebej se kažejo neizkoriščene možnosti v kolesarjenju, saj 

se le 7,5 % teh potovanj opravi s kolesom. Ta menjava v praksi ni tako preprosta, kot se morda 

zdi. Udobju vožnje od vrat do vrat z osebnim avtomobilom, ki je na voljo vsak dan, štiriindvajset 

ur, se je malokdo pripravljen odreči. Pripravljenost plačati za to udobje je visoka, zato samo 

cenovni ukrepi praviloma ne dajejo rezultatov (zaradi ukrepov v času pandemije 2020, 2021 in 

2022 ter dramatičnega dviga cen pogonskih goriv v 2022 – kot posledica vojne v Ukrajini – ni bilo 

nikakršnega zmanjšanja prometa na cestah). Druga ovira pri menjavi sredstva potovanja je 

spoznanje, da velika večina voznikov niti ne razmišlja o alternativah, niti jih ne pozna. Zgrajeno 

avtocestno omrežje je omogočilo potovanje na delo na vse daljše razdalje, delež uporabnikov 

javnega prometa na poti na delo pa se je od leta 1981 z dobre polovice zmanjšal na le 4 %.   

Gradbena dela, kot so rekonstrukcije, popravila in sanacije na cestnih omrežjih, lahko povzročijo 

zapore ali znatno zmanjšanje kapacitete ceste. Ta nemobilna nujnost predstavlja odlično 

priložnost, da se voznikom osebnih vozil ponudijo začasne, in morda tudi trajne, spremembe v 

njihovih potovalnih navadah, kar bo vodilo k (ponovnemu) odkrivanju prednosti uporabe javnega 

prevoza, kolesarjenja in sopotništva. 

S smernicami se želi izboljšati zadovoljstvo uporabnikov prometnega sistema ob nujnih delih na 

cestnem omrežju, hkrati pa spodbuditi trajnostne prevozne načine (javni prevoz, sopotništvo, 

kolesarjenje, pešačenje) z ustrezno infrastrukturo, kar bo prispevalo k bolj okolju prijazni in 
zdravi potovalni kulturi v Sloveniji.  
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Uporabljeni pojmi in kratice 

Kratica/pojem Razlaga 

DARS Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS d.d.) 

Deležnik 

Deležnik je oseba ali organizacija, ki je v vpletena v določen projekt ali 
aktivnost. Deležniki lahko vključujejo na primer upravljavce prometne 
infrastrukture, izvajalce posegov, javnost, uporabnike prometa ali 
druge organizacije, ki imajo vpliv na aktivnost. 

DRSI Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo. 

HCM 
Ameriški priročnik za dimenzioniranje prometnih površin (angleško: 
Highway Capacity Manual). 

ITS 

Inteligentni prometni sistemi (angleško: Intelligent Transportation 
Systems) so sistemi, ki uporabljajo informacijske in komunikacijske 
tehnologije za izboljšanje učinkovitosti, varnosti in udobja potovanja v 
prometu. To lahko vključuje namenske programe za spremljanje stanja 
prometa, sisteme za nadzor cestnega prometa, avtonomno vožnjo vozil 
in druge tehnologije, ki lahko pomagajo voznikom, pešcem in drugim 
udeležencem v prometu pri načrtovanju in izvajanju varnejših in 
učinkovitejših potovanj. 

Izredni dogodek 

Izredni dogodek na cestni infrastrukturi je dogodek, ki lahko povzroči 
motnje v prometu ali celo popolno zapiranje ceste. Lahko je posledica 
naravnih nesreč, kot so poplave, potresi ali drugi naravni dogodki, ali pa 
je lahko povzročen s strani ljudi, kot so prometne nesreče, okvare vozil 
ali izvajanje nadzora s strani nadzornih organov. 

LOS 

Raven usluge, merilo kakovosti, s katero HCM opisuje kakovost 
odvijanja prometnega toka iz vidika posameznega uporabnika, 
predvsem pretočnost cest in križišč (angleško: level of service). Raven 
usluge se ocenjuje od A do F, kjer A pomeni popolnoma neovirano 
vožnjo za vse vozila, brez zamud zaradi prilagajanja drugim vozilom, 
medtem ko F pomeni zastoj, ko število vozil, ki želijo prevoziti cestni 
odsek (ali križišče) presega njegove zmogljivosti. 

MM 
Upravljanje mobilnosti (angleško: mobility management). Pristop k 
načrtovanju mobilnosti, ki se osredotoča na spremembo povpraševanja 
po mobilnosti, ne le na povečanje zmogljivosti prometnega sistema. 

MN 
Mobilnostni načrt. Načrt zagotavljanja dostopnosti do storitev, ki 
temelji na trajnostni mobilnosti in vključuje predvsem ukrepe za 
upravljanje mobilnosti. 

MPC Maloprometna cesta. Cesta, kjer je PLDP manjši kot 500 EOV na dan. 
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Kratica/pojem Razlaga 

NCUP 
Nacionalni center za upravljanje prometa. Ustanova, ki zbira, upravlja 
in posreduje podatke o prometu in prometni infrastrukturi; del teh v 
realnem času. (naloge NCUP, glej 116. člen ZCes-2) 

Potovalne navade  

Potovalne navade (angleško: travel behaviour) je izraz, s katerim 
naslavljamo lastnosti in zakonitosti spreminjanja lokacije (opravljanja 
poti) oseb - obravnavanega posameznika ali skupine. V ožjem pomenu 
mislimo na sredstvo (osebni avtomobil, kolo, avtobus....) in način 
potovanja (zasebni, javni, kolektivni...); v širšem pa tudi na izbor časa 
potovanja, izbor cilja potovanja, pripravljenost opustiti potovanje itd. 

Potovalno 
povpraševanje 

Potovalno povpraševanje (angleško: travel demand) je izraz, s katerim 
naslavljamo oziroma merimo obseg število potovanj oseb med dvema 
lokacijama, ki jih opazovana populacija želi ali mora opraviti. 

Pripravljenost 
plačati 

Je izraz s katerim sporočamo, da je uporabnik za neko storitev oziroma 
udobje pripravljen plačati (bistveno) več, kot je realna ekonomska 
vrednost te storitve (angleško: willingness to pay). 

Pull ukrepi 
To so spodbujevalni ukrepi, ki povečujejo atraktivnost določene 
potovalne možnosti. V okviru trajnostne mobilnosti so to ukrepi, ki 
spodbujajo voznike, da se odpovedo uporabi osebnega avtomobila. 

Push ukrepi 
To so odvračevalni ukrepi, ki odvračajo od uporabe določene možnosti. 
V okviru trajnostne mobilnosti so to predvsem ukrepi, ki bistveno 
dražijo ali omejujejo uporabo osebnega avtomobila. 

RIN 
Nemške smernice za načrtovanje prometnega omrežja (nemško: 
Richtlinien für integrierte Netzgestaltung) 

TDM 
Upravljanje s povpraševanjem po mobilnosti, je sinonim za upravljanje 
z mobilnostjo (angleško: travel demand management) 

TGP Toplogredni plini 
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Zakonodaja, smernice, resolucije in strategije 

Kratica/pojem Razlaga 

SRS 2030 Strategija razvoja Slovenije 2030 (SRS 2030) 

NEPN Celoviti nacionalni energetsko podnebni načrt 

ReDPS50 Resolucija o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050 (ReDPS50) 

ReNPRP30 Resolucija o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za 
obdobje do leta 2030 (Uradni list RS, št. 75/16) 

ReNPVO20-30 Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2020–2030 
(Uradni list RS, št. 31/20; ReNPVO20- 30) 

RePPRS Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije: Intermodalnost: čas za 
sinergijo, 2006 

ZPCP-2 Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno 
prečiščeno besedilo, 67/19, 94/21, 54/22 – ZUJPP in 105/22 – ZZNŠPP) 

ZUJPP Zakon o upravljanju javnega potniškega prometa (Uradni list RS, št. 54) 

ZCPN Zakon o celostnem prometnem načrtovanju (Uradni list RS, št. 130/22) 

ZCes -2 Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 132/22 in 140/22 – ZSDH-1A) 

ZKI Zakon o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17 in 189/21 – ZDU-1M) 

ZUJPP Zakon o upravljanju javnega potniškega prometa (Uradni list RS, št. 54/22) 

Uredba Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz 
potnikov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o 
ureditvi sistema enotne vozovnice 

PrZC Pravilnik o zaporah na cestah (Uradni list RS, št. 4/16 in 132/22 – ZCes-2) 

PrPPO Pravilnik o metodologiji za določitev potrebnih ukrepov in delitev stroškov 
zaradi prekomerne prometne obremenitve javnih cest s tovornimi vozili 
(Uradni list RS, št. 7/12 in 132/22 – ZCes-2) 

PrPC Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/05, 26/06, 109/10 – 
ZCes-1, 36/18 in 132/22 – ZCes-2) 

RIN Smernice za načrtovanje integriranega omrežja, Raziskovalno društvo za 
ceste in promet, 2008 (Richtlinien für integrierte Netzgestaltung, 
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Kdaj je dogodek »izreden« 
Nepreviden izredni dogodek na javni cesti je dogodek, ki se pojavi nenadoma in je povezan z 

okvaro ali poškodbo ceste, naravno nesrečo ali drugimi dejavniki, ki vplivajo na pretočnost in 
varnost na prometni infrastrukturi. Takšen dogodek je nepričakovan in se lahko pojavi kadar 

koli. 

Predviden izredni dogodek na javni cesti je dogodek, ki se načrtuje za daljše obdobje in je 
povezan z deli na cesti, gradnjo ali drugimi dejavniki, ki bodo vplivali na pretočnost in varnost na 

prometni infrastrukturi. Takšen dogodek je načrtovan in se lahko pričakuje v določenem 

časovnem obdobju. Po dolžini njihovega trajanja pa lahko govorimo o kratkotrajnih in 
dolgotrajnejših dogodkih.5 

Predvideni izredni dogodki na prometni infrastrukturi, kot je primer pilotnega projekta priprave 

MN ob prenovi predora Golovec, lahko služijo kot priložnost za uvajanje sprememb v potovalnih 

navadah. Ena izmed možnosti je promocija javnega prometa in alternativnih načinov prevoza. 

Druga možnost je uvedba kontroliranega ali ciljnega prometa na območju, kjer se izvaja prenova, 

da bi se zmanjšale gneče in izboljšala varnost. Možna je tudi promocija uporaba namenskih 
programov za spremljanje stanja prometa in potovalnih informacij, da bi ljudje lažje načrtovali 

svoje poti in izognili zastojem. 

kratkotrajni & 
nepredvideni 

dogodki 

dolgotrajni & 
nepredvideni 

dogodki 

kratkotrajni & 
predvideni 

dogodki 

dolgotrajni & 
predvideni 

dogodki 

Shema 1: Dogodki, ki spreminjajo zmogljivosti prometnega omrežja. 

Analize in ocene vpliva izrednega dogodka na cestnem omrežju, ki lahko vključuje daljše zapore 

cest in morebitne spremembe potovalnih navad uporabnikov, se je treba lotiti, če se ocenjuje, da 

bo izredni dogodek na cestnem omrežju povzročil takšne negativne vplive na promet, da bodo 
uporabniki resno začeli razmišljati o trajni spremembi potovalnih navad6. 

Če se oceni, da se bodo potovalni časi zaradi predvidenega izrednega dogodka na širšem območju 

bistveno podaljšali in bo s tem ogrožena dostopnost ciljev in izvorov dnevnih potovanj, se 

obravnave loti z namenom zagotavljanja nemotenega odvijanja prometa na širšem območju. To 

lahko vključuje uporabo omilitvenih ukrepov, kot so alternativne poti ali optimizacija prometne 

signalizacije v izogib čezmernim prometnim obremenitvam in zagotovi nemoteno odvijanje 

prometa. 

Če se potovalni časi bistveno podaljšajo in se pri tem ne uporabljajo ukrepi za zmanjšanje 

negativnih vplivov na promet, lahko pride do ogroženosti razumne dostopnosti izvorov in ciljev 

 
5 Pravilnik o zaporah na cestah definira kratkotrajne zapore do 24 h in dolgotrajne zapore nad 24 h. V odvisnosti od tega se morajo izdelati 

prometni elaborati. “Dolgotrajnost”, kot jo razumemo v okviru teh smernic, je daljša: vsaj nekaj dni, praviloma tednov ali mesecev. 
6 Pravilnik o zaporah na cestah implicitno zahteva tudi druge ukrepe, ki niso le prometno-tehnični. 8. člen pravilnika navaja, da je potrebno 
zahtevo za cestno zaporo zavrniti, če bi to povzročilo nivo storitev F (LOS F) na cesti. V praksi to pomeni, da se na cestah z visokim 
prometom ne smejo ali ne morejo izvajati dela, saj zagotovo povzročijo zastoji na odseku samem. Bolj realistično bi bilo "storiti vse", da ta 
dela ne bi povzročila zastojev tudi na obvoznih cestah. 
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dnevnih potovanj. To lahko povzroči zmanjšano zadovoljstvo uporabnikov z dostopnostjo in 
lahko vpliva na njihove potovalne navade. 

 

Slika 1: Pomembna občinska cesta; 18.000 vozil na delovni dan, stanje pred zaporo (vir: Vecer.com) 
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Kaj je mobilnostni načrt 
Mobilnostni načrt je strateški dokument, ki celovito obravnava dostopnost določene lokacije – 

ustanove, dogodka, novogradnje ali zagotavljanje dostopnosti ob izrednih dogodkih. Po vsebini in 
strukturi v veliki meri sledi celostni prometni strategiji, vendar je območje obravnave omejeno le 

na posamezno lokacijo ali del naselja. Oblikuje se ga tako, da se najprej opiše trenutno stanje in se 

opredeli, katere prometne izzive se želi z njim reševati. Cilj je navadno promocija trajnostne izbire 
potovalnih načinov, kot so predvsem javni potniški promet, kolesarjenje in hoja. Prav tako se 

lahko z ukrepi vpliva na potovalne navade zaposlenih, šolajočih, obiskovalcev in drugih skupin7. 

Mobilnostni načrti imajo kot cilj zagotavljati zanesljivost in pretočnost prometa s pomočjo 
alternativnih možnosti in ukrepov, hkrati pa upoštevajo priložnosti za trajne spremembe 

prometa, ki prispevajo k zmanjšanju okoljskih obremenitev. Ti načrti tudi vključujejo mehke 

ukrepe, ki spodbujajo spremembo potovalnih navad, ki temeljijo na ozaveščanju o prednostih 
trajnostnega prevoza. Mehki ukrepi so pomembni za spodbujanje spremembe potovalnih navad, 

saj omogočajo ljudem, da se odločijo za trajnostnejše načine prevoza na neprisiljen in sprejemljiv 

način. Med mehke ukrepe lahko uvrščamo: 

• Spreminjanje časovnih oken dnevne mobilnosti, da se tako izognemo prometnim konicam 

ter bistveno omilimo neposredne in posredne posledice zastojev. 

• Spreminjanje ciljev neobveznih potovanj ali poti do njih (izbira alternativnih lokacij za 

prostočasne dejavnosti, nakupe, …), da razbremenimo prometna ozka grla. 

• Spreminjanje izbire potovalnih sredstev v korist uporabe javnega prevoza in sopotništva. 

• Zmanjševanje števila potovanj z osebnimi avtomobili. 

• Obveščanje in promocija trajnostnih načinov prevoza, na primer s pomočjo letakov, 

plakatov, spletnih strani in družbenih omrežij. 

• Spodbujanje in razvijanje sodelovanja med različnimi deležniki. 

• Razvoj in izvajanje programov nagrajevanja in podpore za spodbujanje spremembe 

potovalnih navad, na primer z nagradami za najbolj trajnostne načine prevoza ali z 

znižanjem cen za uporabo javnega prevoza. 

Mobilnostni načrt ob izrednih predvidenih dogodkih namreč obravnava specifične izzive 

prometa, ki niso strogo vezani na lokalno okolje. Večina poti se namreč niti ne začne, niti ne konča, 

v bližnji okolici lokacije izrednega dogodka. 

Mehki ukrepi so konkretni, izvedbeni del procesa načrtovanja in upravljanja mobilnosti, ki se 

osredotoča na upravljanje s povpraševanjem po mobilnosti (MM; tudi TDM), predvsem na boljše 

upravljanje potovalnih potreb v času izrednih dogodkov, pri čemer skušajo vplivati na ureditev 
preusmeritev prometnih tokov, na izbiro ustreznejših potovalnih načinov in/ali časovnih oken 

potovanj v času trajanja predvidenega izrednega dogodka in tudi po njem. Njihov glavni cilj je 

opredeljen kot zmanjšanje avtomobilskega prometa s pomočjo upravljanja mobilnosti ter 

povečanje uporabe trajnostnih potovalnih načinov med in po izrednih dogodkih.  

Z mobilnostnimi načrti želimo doseči učinkovitejšo izrabo obstoječe prometne infrastrukture 

oziroma ponudbe (izbor poti, kjer so kapacitete še na voljo), ter vplivati na potovalne navade, kot 
so izbor časa potovanja (izven konic), izbor sredstva potovanja (javni prevoz, sopotništvo,...), 

opustitev potovanja.  

 
7 Nacionalne smernice za pripravo Mobilnostnih načrtov za ustanove, RS MZI, 2019 
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Shema 2: Primeri mobilnostnih načrtov (vir: Planning for Mobility Management measures in the construction 
phase, Swedish Transport Administration, 2015) 

Obstaja več vrst mobilnostnih načrtov, kot so načrti za ozka grla, delovna območja, dogodke, novi 

javni transport in nova stanovanjska naselja. V našem primeru se mobilnostni načrt nanaša na 

načrtovanje gradnje8. 

Te smernice se nanašajo na naslednje vrste cest: 

• Zelo obremenjene daljinske ceste, kjer povprečni letni dnevni promet (PLDP) znaša več 

kot 50 odstotkov ocenjene zmogljivosti za določeno kategorijo ceste9. Te ceste so 
pomembne za prepotrebno mobilnost in za zagotavljanje nemotenega odvijanja prometa. 

Če zaradi izrednega dogodka pričakujemo daljše zastoje, se uporabijo ukrepi za 

zmanjšanje uporabe osebnih vozil in zagotavljanje nemotenega odvijanja prometa. 

• Cestne povezave z nižjimi prometnimi obremenitvami, a brez razumne alternativne 

povezave, kot so na primer obnove mostov, predorov ali odprtih cestnih odsekov. Te ceste 

so pomembne za lokalne skupnosti in za zagotavljanje nemotenega odvijanja prometa na 

njih. 

 

 
8 Pravilnik o projektiranju cest določa daljinske ceste (DC), ki lahko nosijo oznake AC, HC in GC, kot tudi navodila za  
druge vrste cest, če so posledice izrednih dogodkov nanje zaskrbljujoče glede dostopnosti. V Sloveniji ni jasno 
določenega standarda dostopnosti med naselji, ki bi opredeljeval maksimalno potovalno dobo, ki jo upravljavec ceste 
želi/mora zagotoviti, zato ni mogoče natančno določiti, kdaj so posledice izrednih dogodkov družbeno ogrožajoče do te 
mere, da je treba sprejeti ukrepe za upravljanje mobilnosti v skladu z regulativo. 
9 Pravilnik o projektiranju cest določa pojem "malo prometne ceste (MPC)", ki je lahko regionalna cesta, lokalna cesta 
ali lokalna pot s prometno obremenitvijo do 500 vozil na dan. Slovenska regulativa s področja načrtovanja, projektiranja 
in upravljanja cest ne pozna termina "zelo prometne ceste" ali "zelo obremenjene ceste". 
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Preglednica 1 prikazuje kategorije cest in njihove kapacitete ter mejno obremenjenost. Mejna 
obremenjenost cest predstavlja količino prometa, ki se lahko sprejme na določenem odseku ceste, 

ne da bi prišlo do preobremenjenosti in zastoja. Kapaciteta cest pa predstavlja največji možni 

obseg prometa, ki se lahko sprejme na določenem odseku ceste. 

Preglednica 1: Ocenjene zmogljivosti in mejne vrednosti PLDP za določanje obremenjenosti cest 

Kategorije cest Kapaciteta cest Mejna obremenjenost 

avtoceste in hitre ceste 66.000 vozil na dan 33.000 vozil na dan 
glavne ceste 30.000 vozil na dan 15.000 vozil na dan 
regionalne ceste 20.000 vozil na dan 10.000 vozil na dan 

 

Pri cestah, kjer je obseg prometa blizu zmogljivosti ceste, je zelo verjetno, da pride do zastojev ob 
prometnih konicah. Posebej je treba izpostaviti ceste višjega ranga, ki se navežejo na ceste nižjega 

ranga. Velika verjetnost zastojev je tako v primeru, ko je PLDP na avtocesti višji od zmogljivosti 

glavne ali regionalne ceste, na katero se ta avtocesta naveže10. 

 

1. Prilagoditve projekta  2. Sprememba poti  3. Zmanjšati promet 

• Gradnja samo ponoči 

• Logistika graditve 

 • Preusmeritve 

• ITS 

 • Upravljanje mobilnosti-

mobilnostni načrti 

 

Shema 3: Prilagoditve projekta, prometno tehnični omilitveni ukrepi in MM 

Upravljavec cestnega omrežja ima več možnosti za omilitev težav, ki se lahko prilagodijo glede na 

obseg pričakovane motnje na omrežju. Za to so potrebni prometno-tehnični ukrepi, kot so: 

• Izbor primernega časa za poseg, ki lahko zmanjša motnje v prometu, saj se lahko izvede v 

času, ko je promet manj intenziven. 

• Organizacija faznosti izvedbe in delovišča, ki omogoča, da se dela na cesti izvajajo korak 

za korakom. 

• Izvedba obvoznih poti, ki omogoča, da se promet preusmeri na druge ceste. 

• Uvedba omejitev hitrosti, ki lahko zmanjša tveganje za nesreče. 

• Optimizacija prometne signalizacije, ki lahko izboljša prometni tok in prepustnost 

prometa v času posega. 

• Uvedba sistemov za vodenje prometa (npr. ITS), ki lahko izboljša tok prometa in zmanjša 

motnje v prometu. 

Te tradicionalne prometno-tehnične ukrepe je mogoče kombinirati glede na potrebe. Vendar ti 
ukrepi sami po sebi nimajo potenciala za trajnostne spremembe potovalnih navad, saj le olajšajo 

težave voznikov in niso glavna tema obravnave v teh smernicah. Ukrepi, ki se osredotočajo na 

spremembo potovalnih navad, bodo predstavljeni v nadaljevanju smernic. 

Shema 5 nam ponazarja, da je v okviru mobilnostnega načrta med gradnjo treba izboljšati 

trajnostno ponudbo, na primer z manjšimi infrastrukturnimi spremembami, kot so avtobusne 

hitre linije in ukrepi za kolesarje, ter izboljšati ponudbo javnega prevoza z večjo frekvenco in 
podporo za sopotništvo. Poleg tega je potrebno vplivati tudi na potovalne navade s "push in pull" 

 
10 Definicija prometne obremenitve, DARS d.d., dostopno na https://www.dars.si/Prometne_obremenitve, 25.1.2023 
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ukrepi na parkirni politiki in pripraviti lokalne potovalne načrte. Prav tako je pomembno posvetiti 
pozornost informacijam, kot so načrtovalci potovanj in spodbujati platforme za sopotništvo. 

 

 

Shema 4: Ukrepi MN (povzeto po švedskem modelu) 
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Spodnja preglednica prikazuje prilagoditev projekta na tradicionalen način brez ukrepov za 
spremembo trajnostnih potovalnih navad. Namesto tega se za lajšanje prometnih težav med nujno 

preplastitvijo cestnega odseka uporabljajo prometno-tehnični omilitveni ukrepi, ki pa ne vplivajo 

na spremembo potovalnih navad posameznikov. 

Preglednica 2: Prometno tehnični omilitveni ukrepi na primeru prometne ureditve regionalne ceste R2-430/0273 
IN 0873 Maribor (Ptujska) – Hoče 

 Julij 2017  Marec 2018 
Razlika 

Julij - Marec  OA 
LT

V 
Bu

s  OA 
LT

V 
Bu

s    OA 
LT

V 
Bu

s  OA 
LT

V 
Bu

s   

15:15 367 14 4 394 210 19 5 247 641   459 19 5 486 315 19 2 346 832 -191 -23,0% 

15:30 336 20 2 363 229 21 1 256 619   377 21 6 415 336 25 6 370 785 -166 -21,1% 

15:45 269 14 6 301 204 30 2 243 544   426 28 2 465 252 29 2 290 755 -211 -27,9% 

16:00 266 14 3 289 196 12 6 223 512   410 30 6 450 242 23 4 275 725 -213 -29,4% 

                       
 

  

V konkretnem primeru je šlo za nujno 

preplastitev cestnega odseka, katerega PLDP je 

bil 32.000 vozil na dan. Upravljavec je sledil 

nakazanim postopkom v teh smernicah: 

1. Prilagoditve projekta: 

- dela se izvajajo v obdobju, ko so obremenitve 

v konični uri najmanjše (julij-avgust) 

- izvajalec del je moral izbrati takšno 

tehnologijo, da je dela opravil v čim krajšem 

času (v dveh mesecih) in ves čas zagotavljal 

prevoznost vsaj dveh voznih pasov (od štirih) 

 

2. Preusmeritve prometa: 

- med rekonstrukcijo so bili izpeljani določeni 

ukrepi vodenja prometa (preusmeritev 

tovornega prometa) ter prišlo je do 

spremembe krmilnih programov semaforjev, 

da se je tudi na širšem območju zagotavljal 

vsaj LOS E 

 

3. Ukrepi upravljanja mobilnosti: 

- ukrepi MM niso bili implementirani 
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Izzivi, potenciali in pričakovane koristi 

mobilnostnih načrtov 
Ob predvidenih izrednih dogodkih na daljinskem cestnem omrežju je treba spodbuditi 

spremembo potovalnih navad tistih, ki uporabljajo osebni avtomobil. To lahko storimo z 
mobilnostnimi načrti in njihovimi ukrepi, ki bodo vodili v preusmeritev v druge trajnostne oblike 

mobilnosti, kot sta javni prevoz in sopotništvo. 

V splošnem se bomo ob predvidenih izrednih dogodkih morali soočiti z izzivi, kot so: 

• nizka stopnja uporabe javnega potniškega prometa in njegova slaba ponudba, predvsem 

na področju frekvence prevozov in dostopa do informacij, 

• regionalna razdrobljenost in nepovezanost sistema javnega prevoza, 

• velika gostota prometa (ki bo zaradi izrednega dogodka še večja), 

• prilagoditev informacij za tuje uporabnike, 

• povečanje ozaveščenosti uporabnikov o razpoložljivih kanalih za prometne informacije, 

• majhna zasedenost osebnih vozil. 

Že sam nabor izzivov izpostavlja potenciale, ki jih želimo doseči in jih v splošnem lahko zapišemo 
kot: 

• povečanje souporabe osebnih avtomobilov, 

• uvajanje dodatnih hitrih avtobusnih linij, 

• povečanje frekvence obstoječih avtobusnih linij, 

• spreminjanje obstoječih površin v prometne površine za JPP, 

• povečanje kapacitet železniških linij (povečanje frekvence oz. razširitev obstoječih 

kompozicij, 

• uvajanja drsnega delovnega časa pri delodajalcih (z namenom časovne prerazporeditve 

prometnih tokov), 

• uvajanje dela od doma, kadar je to mogoče, 

• promoviranje uporabe sredstev javnega potniškega prometa (vlakov, avtobusov), 

• promoviranje uporabe koles ter dvokolesno motorno kolo (tudi električnih skirojev),  

• promoviranje vožnje s tovornimi vozili v časovnih okvirih, ki niso obremenjeni s 

prometom, 

• promoviranje uporabe prometnih informacij, 

• zmanjšanje zasedenosti cest in zagotavljanje bolj rednega in učinkovitega prometa, kar bo 

prispevalo k izboljšanju potovalnega časa in varnosti v prometu, 

• Izboljšanje organizacije in koordinacije med različnimi deležniki v prometu, da se zagotovi 

bolj učinkovita uporaba cestnega omrežja in izboljša sodelovanje med njimi. 

Mobilnostni načrt ima koristi na dveh ravneh. Na lokalni in kratkoročni ravni bo olajšal promet na 
mestu izrednega dogodka in zagotovil varnost prometa. Na dolgoročni ravni pa se bodo koristi 

mobilnostnega načrta odražale v večji ozaveščenosti o koristih trajnostnih načinov prevoza, 

zmanjšanju odvisnosti od osebnega avtomobila in povečanju uporabe javnega prevoza. To bo 
imelo pozitivne učinke tako na gospodarstvo (preprečevanje daljših ustavitev tovornega 

prometa) kot na turizem, ter prispevalo k bolj odgovornemu odnosu do okolja. 

Načrtujemo dostopnost in ne pretočnost! 

Zakon o celostnem prometnem načrtovanju določa, da je treba prednost dati izboljšanju obstoječe 

prometne infrastrukture in upravljanju prometa pred vlaganjem v nove infrastrukturne 
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zmogljivosti, saj lahko učinkovito upravljanje prometa pri primerljivih stroških v primeru 

povečanja prometa ima prednost pred zagotavljanjem novih infrastrukturnih zmogljivosti. Pri 

ocenjevanju kakovosti prometnih povezav se ne upošteva le njihova izkoriščenost in kakovost 

odvijanja prometa (raven usluge), ampak tudi potovalni čas med kraji ali območji, ki jih povezave 

omogočajo. 

 

Časovna dostopnost in potovalna hitrost sta pomembna dejavnika pri zagotavljanju enakopravnih 

življenjskih pogojev. To pomeni, da bi vsi prebivalci države morali imeti enako dostopnost do 

ključnih lokacij v prostoru, ne glede na to, kje živijo. Prometno omrežje in posamezne povezave 

morajo zagotavljati minimalni prag dostopnosti za vse prebivalce. Glede na strukturo in 

prostorske značilnosti mest in centralnih območij so v Nemčiji določili ciljne potovalne čase za 

individualni in javni potniški promet med bivalnimi območji in mesti ter med mesti različnih 

velikosti, razvrščenih v štiri kategorije: 

• Osnovni centri: so manjša mesta, ki ponujajo osnovno storitveno dejavnost za prebivalce 

okoliškega območja. 

• Srednji centri: so srednje velika mesta, ki ponujajo širšo paleto storitev za prebivalce 

okoliškega območja in bližnjih manjših mest. 

• Večji centri: so večja mesta, ki ponujajo širok spekter storitev za prebivalce širše regije in 

služijo kot pomembna regionalna trgovinska in storitvena središča. 

• Metropole: so največja mesta, ki ponujajo širok spekter storitev in služijo kot pomembna 

nacionalna in celo mednarodna trgovinska in storitvena središča. 

Ti ciljni potovalni časi so pomembni za zagotavljanje učinkovitega in zadovoljivega prometnega 

sistema za vse prebivalce države. Določimo jih lahko na podlagi različnih dejavnikov, kot so: 

analiza potreb potnikov, prometna zmogljivost cestnega omrežja, ekonomski in okoljski dejavniki. 

 Preglednica 3: Ciljne vrednosti za dostopnost centralnih območij iz krajev bivanja v Nemčiji 

Centralna območja / kraj Potovalni čas [min] 
Individualni  promet Javni potniški promet 

Osnovni centri ≤ 20 ≤ 30 
Srednji centri ≤ 30 ≤ 45 
Večji centri ≤ 60 ≤ 90 

 

Preglednica 4: Ciljne vrednosti za dostopnost med centralnimi območji enake kategorije v Nemčiji 

Centralna območja / kraj Potovalni čas [min] 
Individualni promet Javni potniški promet 

Osnovni centri ≤ 25 ≤ 40 
Srednji centri ≤ 45 ≤ 65 
Večji centri ≤ 120 ≤ 150 
Metropole ≤ 180 ≤ 180 
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Priprava mobilnostnega načrta 
Veljajo naslednja, splošna načela priprave mobilnostnih načrtov: 

Načrtujte pravočasno 

Dosežite dogovor z deležniki v prizadeti regiji 

Spremljajte in ugotavljajte učinke in posledice 

S spoznanji seznanite deležnike ter posodobite smernice 

Mobilnostni načrt je integralni del splošnih postopkov v življenjskem ciklu cest; shema v 

nadaljevanju nakazuje, kako se v tradicionalne postopke cestogradnje vključujejo postopki 
upravljanja mobilnosti (MM) in priprave mobilnostnega načrta (MN):  

 

Shema 5: Mobilnostni načrt kot sestavni del procesa načrtovanja cest 

1. Kapacitetna analiza z oceno potrebe po izdelavi mobilnostnega načrta 

Kapacitetna analiza se uporablja za oceno potreb in zmožnosti cestnega omrežja glede na 

obremenitve, ki jih povzroča promet. Analiza vključuje pregled obstoječih prometnih 

tokov in podatkov o uporabi cestnega omrežja, ter oceno, ali lahko cestno omrežje zadosti 

trenutnim in pričakovanim obremenitvam. Analiza lahko pomaga pri oceni potrebe po 

izdelavi mobilnostnega načrta, saj lahko pokaže, katera območja so najbolj obremenjena 

in katere ukrepe bi bilo treba sprejeti za izboljšanje stanja. 

2. Študija izvedljivosti z definicijo naloge MN (stanje, cilji, izzivi) 

Študija izvedljivosti je dokument, ki opisuje projektno nalogo ter preučuje, ali je mogoče izvesti in 

kakšne so predpostavke za uspeh. Študija vključuje opis stanja, ciljev in izzivov naloge, ter oceno 
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izvedljivosti glede na razpoložljive vire in zmožnosti. Namen študije je pomagati pri načrtovanju in 

izvajanju naloge, ter zagotoviti, da se sprejmejo ustrezni ukrepi za uspešno izvedbo in dosego ciljev. 

3. Delovni načrt (izbor variante izvedbe izrednega dogodka) in izbor ukrepov MM 

Delovni načrt in izbor ukrepov za mobilnostni načrt sta pomembni sestavini mobilnostnega načrta, 

ki opisuje, kako se bo načrt izvajal in kateri ukrepi bodo sprejeti za dosego ciljev. Delovni načrt 

vsebuje podroben opis aktivnosti, ki bodo izvedene za izvedbo mobilnostnega načrta, in način, kako 

bodo ti ukrepi izvedeni. Izbor ukrepov pa opisuje, kateri konkretni ukrepi bodo sprejeti za dosego 

ciljev mobilnostnega načrta in kako bodo ti ukrepi izvedeni. Skupaj delovni načrt in izbor ukrepov 

določata, kako se bo mobilnostni načrt izvajal in kakšne spremembe bodo sprejete za dosego ciljev. 

4. Izdelava projektne dokumentacije za izvedbo z mobilnostnim načrtom 

Izdelava projektne dokumentacije za izvedbo z mobilnostnim načrtom je postopek, s katerim se 

pripravi tehnična dokumentacija, ki je potrebna za izvedbo ukrepov, določenih v mobilnostnem 

načrtu. Projektna dokumentacija vključuje načrtovane aktivnosti, opis izvedbe, načrt financiranja 

in druge potrebne informacije, ki bodo pomagali pri izvedbi in upravljanju mobilnostnega načrta. 

Izdelava projektne dokumentacije je pomemben korak pri pripravi na izvedbo mobilnostnega 

načrta in zagotavlja, da so vse potrebne informacije na voljo, da se lahko mobilnostni načrt uspešno 

izvede. 

5. Gradnja in implementacija ukrepov MN, vključno s spremljanjem in evalvacijo 

ukrepov MN 

6. »Normalno obratovanje« in izvajanje uspešnih ukrepov MN po zaključenem 

gradbenem posegu 
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Odločitev o izvedbi mobilnostnega načrta? 

Izdelava mobilnostnega načrta je odločitev upravljavca, ki jo pripravi na podlagi kapacitetne 

analize - presoje o potrebnosti izvedbe mobilnostnega načrta. 

Upravljavec sprejme namero o večjem posegu11. Imamo tri ravni pristojnih upravljavcev (DARS 

za avtoceste, DRSI za državne ceste, občine za občinske ceste). Upravljavec je praviloma, a 
nevedno, tudi investitor. 

Mobilnostni načrt se izvede, ko kapacitetna analiza pokaže, da: 

• Na lokaciji gradnje/posega se ne more zagotoviti vsaj LOS E, tudi na obvoznih 

cestah/križiščih bo po metodi prerazporejanja prometa prišlo do LOS F, trajanje bo daljše 
od meseca, prizadete lokacije pa niso maloprometne ceste (MPC). 

• Dostopnost občinskih, regijskih in državnih središč iz smeri z večjim prometnim 

povpraševanjem bo dalj časa (več kot mesec) zmanjšana, potovalni časi se vsaj podvojijo. 

Za določitev ogroženih središč in večjega prometnega povpraševanja se uporabljajo 

določbe o minimalnem standardu dostopnosti12. 

• Dostopnost večjih generatorjev prometa, kot so lokacije kritične državne infrastrukture 

(po ZKI) z več kot 2.000 vozili na dan, bo ogrožena dalj časa (več kot mesec dni). 

Po utečenem postopku, je najbolj primeren trenutek za odločitev o tem ali se izdela MN po oddaji 

vloge za izdajo soglasja za zaporo oz. po pridobitvi vseh podatkov, ki so potrebni, da predviden 

izredni dogodek sploh ustrezno opredelimo13; ti so: 

• vloga z razlogom za zaporo državne ceste in način zapore, 

• lokacija in terminski načrt izvajanja gradbenih del, 

• shema začasne prometne ureditve, 

• soglasje upravljavca obvoznih cest, na katere se preusmerja promet v primeru popolne 

zapore. 

V skladu s časovnico priprave večjih izrednih dogodkov, je potrebno zgoraj navedeno vlogo za 

izdajo dovoljena za zaporo državne ceste izvesti več mesecev pred načrtovanim posegom (in ne 

vsaj 15 dni pred izvedbo del, kot velja za “navadne” cestne zapore).  

V procesu izdelave mobilnostnega načrta za izredni dogodek, upravljavec prometnega omrežja 

opravlja vlogo naročnika in plačnika kapacitetne analize. On tudi izdeluje projektno nalogo in je 

odgovoren za financiranje mobilnostnega načrta. Priporočljivo je, da se za pripravo 

mobilnostnega načrta zaposli prometnega inženirja z licenco IZS, in strokovnjaka s področja 

komuniciranja za pripravo komunikacijskega načrta. Upravljavec prometnega omrežja prevzame 
stroške ukrepov mobilnostnega načrta med predvidenim izrednim dogodkom. 

V primeru, če so ukrepi mobilnostnega načrta usmerjeni v dolgoročno izboljšanje prometne 

situacije, je treba preveriti možnosti za sofinanciranje iz drugih virov, kot so sredstva lokalnih 
skupnosti, tretjih oseb14. Po končanju izrednega dogodka, upravljanje in stroški učinkovitih 

ukrepov prevzame pristojni državni organ 

 
11 DARS in DRSI v večletnem program dela, občine v svojih proračunih ali NRP-jih. 
12 Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji javne službe 
in o ureditvi sistema enotne vozovnice. 
13 Glede na obseg prometne intervencije se odloča, ali se izdela presoja vplivov na okolje (PVO) in načrt omilitve le -teh (MN), podobno 
kot pri sprejemanju podrobnih prostorskih načrtov (OPPN). 
14 Če bo lokalna skupnost preuredila postajališče, parkirišče in vzpostavila postajo izposojevanja koles, ali bo trgovec razširil park irne 
prostore in trajno pridobil priključke, ali bo nek šolski center (bolnišnica itd.) pridobil novo direktno linijo, bodo te spremembe vplivale na 
mobilnost na tem območju. 
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Shema 6: od namere do (želenega) trajnega izvajanja uspešnih ukrepov, odgovornosti, naročanje, financiranje 
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Proces upravljanja mobilnosti ob gradnji  

Izdelava mobilnostnih načrtov ob večjih predvidenih izrednih dogodkih se opira na proces 

izdelave celostnih prometnih strategij in mobilnostnih načrtov za ustanove, ki zajemata več 

zaključenih vsebinskih sklopov. Le-ti temeljijo na načelih, ki zagotavljajo kakovostno pripravo, 

vsebino in podporo pri izvedbi mobilnostnega načrta. Čeprav so posamezni sklopi predstavljeni v 
teoretičnem zaporedju, lahko v praksi nekatere od teh dejavnosti potekajo vzporedno ali 

vključujejo povratne zanke. Znotraj vsakega od sklopov so predstavljeni ključni koraki, potrebni 

za uspešno izvedbo mobilnostnega načrta.  

 

Shema 7: Prilagojena shema postopka za izdelavo MN 

Posamezni koraki splošne sheme za izdelavo mobilnostnih načrtov so prilagojeni specifikam 
predvidenih izrednih dogodkov. Te specifike so lahko izrazite na različne načine, kot npr. velikost 

obravnavanega območja, ki lahko bistveno presega območje posameznih občin ali ustanov, število 

in nabor deležnikov (občine na območju vpliva, upravljavec prometnega omrežja, izvajalec del, 
organ za upravljanje javnega potniškega prometa, veliki generatorji prometa itd.), ter trajnost 

ukrepov (omejenost možnosti dolgoročnega spremljanja učinkov mobilnostnega načrta in 

prilagajanja ukrepov). 
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Struktura sklopov za pripravo mobilnostnega načrta 

Priprava mobilnostnega načrta ob večjih predvidenih izrednih dogodkih obsega naslednje sklope: 

A – Zagon priprave 

A1 - Predstavitev zasnove in zagotovitev podpore mobilnostnemu načrtu  

A2 - Dogovor o vodenju, delovni skupini in delovnem načrtu 

A3 - Priprava in sprejem projektne naloge (izvedbe aktivnosti) 

A4 – Komunikacijski načrt 

B – Analiza mobilnosti 

 B1 – Analiza prometnih tokov in prometne ponudbe 

 B2 – Analiza stanja in kapacitet alternativne ponudbe 

 B3 – Intervjuji s ključnimi deležniki 

 B4 – Nabor ključnih ugotovitev 

C – Opredelitev ključnih izzivov in ciljev 

 C1 – Predstavitev rezultatov analize stanja 

 C2 – Opredelitev specifičnih ciljev 

D – Priprava nabora ukrepov 

 D1 – Priprava nabora ukrepov 

 D2 – Uskladitev seznama ukrepov 

 D3 – Potrditev seznama ukrepov 

E – Izdelava in potrditev mobilnostnega načrta 

 E1 – Izdelava mobilnostnega načrta 

 E2 – Formalna potrditev in sprejem načrta 

F – Uresničevanje mobilnostnega načrta in podpora pri izvajanju 

 F1 – Izvajanje ukrepov 

F2 – Spremljanje in analiza 

 F3 – Predstavitev rezultatov – evalvacija 

G – Trajno izvajanje učinkovitih ukrepov mobilnostnega načrta 
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A – Zagon priprave 

Proces priprave mobilnostnega načrta za izredne dogodke na javnih cestah je kompleksen in 

zahteva temeljito pripravo in dobro načrtovanje. Delovna ekipa ali delovna skupina mora biti 

dobro usklajena in usposobljena. Upravljavec prometnega omrežja in/ali pristojni nacionalni 

organ sta ključna pri zagotavljanju te podpore in omogočanju uspešnega izvajanja mobilnostnega 
načrta za izredne dogodke. 

Do odločitve o izdelavi mobilnostnega načrta pride na podlagi predhodno izdelane kapacitetne 

analize, ki vsebuje opis in analizo prometnih razmer na območju predvidenega posega. Analiza je 

lahko v omejenem ali obsežnejšem obsegu, odvisno od obsega in zahtevnosti načrtovanega 

posega. 

V omejenem obsegu se kapacitetna analiza osredotoča na načrt prometne ureditve s preračuni 

pretočnosti prometa ob predpostavki enakega prometnega povpraševanja. Vključuje določitev 

obvoznih poti, ureditve prometne signalizacije, namestitve začasnih ali programiranje obstoječih 

semaforjev ter – če je to potrebno – s prestavitvijo avtobusnih tras oziroma postajališč. Izdelajo 

se mikroskopske analize, ki omogočajo natančno predvidevanje prometnih razmer na območju 

posega. 

Analiza prometnih razmer in določitev ustreznih ukrepov za zmanjšanje prometnega stresa med 

gradbenimi deli se opravi s študijo izvedljivosti z definiranjem naloge MN. V obsežnejšem obsegu 

se izdeluje prometna študija, ki podpira makroskopske prometne modele za širše vplivno območje 

predvidenega posega, v katerem lahko pričakujemo viden učinek nove infrastrukture ali ukrepa 

prometne politike. Izdeluje se v variantah z ocenami posledic, ki so ovrednotene v napovedanem 

LOS. Študija je podlaga in osnovni vhodni podatek za pripravo Mobilnostnega načrta (MN). 

 

 

Slika 2: Primer sheme začasne prometne ureditve ob rekonstrukciji – dolgotrajni zapori – Koroške ceste v 
Mariboru 
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A1: Predstavitev zasnove in zagotovitev podpore mobilnostnemu 
načrtu 

V primeru predvidenega večjega izrednega dogodka na prometnem omrežju, bo neposredni 

upravljavec prometnega sistema na podlagi izdelane prometne študije za lokacijo dogodka 

predstavil razumevanje problema in opis njegovih dimenzij, potrebo po neposredni omilitvi 
prometnega stresa ter priložnosti za predstavitev in uvajanje alternativnih oz. trajnostnih 

potovalnih rešitev, ki lahko vplivajo na kratkoročne in dolgoročne spremembe potovalnih navad, 

kar bo prispevalo k doseganju ciljev splošnega in družbenega pomena. 

V primeru, ko je izredni dogodek tako velik, da presega sposobnosti in sredstva upravljavca 

prometnega omrežja, je treba skleniti partnerske dogovore med deležniki, da bi se dogodek lahko 

uspešno obvladal. Partnerski dogovori določajo naloge, odgovornosti in komunikacijo med 
partnerji, da se lahko načrtovanje in izvajanje mobilnostnega načrta izvede učinkovito. Ti 

dogovori preprečujejo nesporazume in zagotavljajo, da vsi sodelujoči razumejo svoje naloge in 

odgovornosti ter se med seboj usklajujejo. Partnerski dogovori so lahko uradni ali neuradni. 

V fazi predstavitve zasnove, upravljavec cestnega omrežja opravi naslednje korake: 

• Predstavi probleme in priložnosti za spremembo potovalnih navad odločevalcem. 

• Predstavi zasnovo mobilnostnega načrta odločevalcem in če odločevalci menijo, da bo ta 

prinesel pozitivne rezultate in zmanjšal negativne vplive izrednega dogodka, se lahko 

odločijo za njegovo pripravo. 

• Preveri kadrovske in finančne pogoje za pripravo mobilnostnega načrta ter pripravi 

partnerske dogovore med deležniki. Kadrovski in finančni pogoji so ključni za uspešno 
izvedbo mobilnostnega načrta, medtem ko partnerski dogovori zagotavljajo dobro 

razumevanje nalog in odgovornosti med vsemi deležniki. 

 

Slika 3: Predstavitev problema - povprečne obremenitve po odsekih v jutranji konici, vozil/h in smer (Vir: Študija 
Golovec, prometna študija, PNZ, 2019) 
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A2: Dogovor o vodenju, delovni skupini in delovnem načrtu 

Proces priprave in uresničevanja mobilnostnega načrta je kompleksen proces, ki zahteva dobro 

koordinacijo ter zagotovljene človeške in finančne vire. Zato moramo najprej tvoriti odgovorno 

ekipo oz. delovno skupino, ki bo učinkovito koordinirala pripravo in izvajanje mobilnostnega 
načrta, kar je še posebnega pomena, ker proces izvajanja mobilnostnega načrta poteka, tako, da 

odgovornost za izvajanje ukrepov po izrednem dogodku prehaja iz upravljavca cestnega omrežja 

na pristojni nacionalni organ. 

Osrednjo vlogo in ključen pomen pri pripravi, izvajanju in spremljanju učinkov mobilnostnega 

načrta bo imel koordinator aktivnosti oz. vodja delovne skupine. Pri njegovem imenovanju se 

upošteva dejstvo, da mora biti vključen v vse faze priprave in izvajanja mobilnostnega načrta (tudi 
po koncu izrednega dogodka). Ker bo vodja delovne skupine komuniciral tako z izdelovalcem 

mobilnostnega načrta, z občinskimi upravami, z vodstvi večjih generatorjev prometa, z 

morebitnimi sofinancerji ukrepov ter s preostalimi člani delovne skupine, so ključnega pomena 

njegove sposobnosti vodenja in komuniciranja in zagotavljanje ustreznih podpornih organov. 

Upravljavec cestnega omrežja lahko imenuje vodjo delovne skupine znotraj svojih človeških virov 

ali pa najame ustreznega zunanjega strokovnjaka. Odločitev glede izbora vodje delovne skupine 

mora upravljavec cestnega omrežja sprejeti pred začetkom procesa priprave mobilnostnega 
načrta.  

Delovna skupina je skupina ljudi, ki sodelujejo pri načrtovanju in izvajanju mobilnostnega načrta. 

Člani delovne skupine so deležniki, ki imajo interes ali so v nekem načinu vpleteni v projekt. 
Delovno skupino oblikujemo na začetku procesa, da bi lahko pretehtali možnosti in izbrali 

ustrezne člane skupine. Naloge in odgovornosti članov delovne skupine se razdelijo na podlagi 

njihovih znanj in izkušenj ter njihovega razumevanja projekta in nalog, ki jih opravljajo. 

Delovno skupino tvorijo: 

• vodja delovne skupine (odgovorna oseba pri naročniku projekta), 

• predstavnik pristojnega nacionalnega organa (predstavnik organov v sestavi ministrstva, 

kot so Direktorat za trajnostno mobilnost in prometno politiko, Družba za upravljanje JPP, 

Direktorat za kopenski promet in Nacionalni center za upravljanje prometa), 

• predstavnik upravljavca prometnega omrežja (DARS/DRSI/občine – v odvisnosti od 

konkretnega primera), ki je pogosto tudi v vlogi investitorja, 

• predstavnik investitorja, če ne gre za upravljavca,   

• predstavnik pogodbenega izvajalca del na izrednem dogodku, v kolikor je ta v tej fazi že 

poznan (sicer ga lahko zastopa predstavnik upravljavca cestnega omrežja),   

• predstavnik pripravljavca mobilnostnega načrta (je skrbnik priprave MN pri upravljavcu 

ali zunanji izvajalec v kolikor je v tej fazi že izbran/poznan), 

• Oseba za stike z javnostjo, ki deluje kot most med delovno skupino in javnostjo. Oseba 

mora zagotoviti, da se načrt predstavi javnosti na način, ki bo jasen in razumljiv ter bo v 

skladu z interesi in potrebami delovne skupine in javnosti. 

Delovna skupina je vključena v vse aktivnosti priprave in izvajanja mobilnostnega načrta. Njihova 

naloga je, da sodelujejo pri pripravi komunikacijskega načrta, določanju ciljev in kazalnikov, 

identifikaciji komunikacijskih izzivov in ciljnih skupin, oblikovanju ključnih sporočil, definiranju 
komunikacijskih orodij in kanalov ter časovnice, oblikovanju finančnega načrta in določanju 

odgovornosti za izvedbo posameznih aktivnosti. 
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V naslednjem koraku je treba delovno skupino po potrebi nadgraditi z izvajalci zunanje strokovne 
podpore ter predstavniki ključnih deležnikov, izbor katerih je odvisen od primera do primera ter 

od v nadaljevanju načrtovanih ukrepov. Najpogostejši ključni deležniki so: 

• predstavniki lokalnih skupnosti, 

• policija, 

• Gospodarska zbornica Slovenije, 

• Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, 

• regionalne razvojne agencije in regionalni razvojni centri, 

• regijski in občinski mobilnostni centri, 

• ponudniki javnega potniškega prometa, 

• predstavniki večjih generatorjev prometa, 

• uporabniki (AMZS, GIZ, turistična druženja,…). 

Da bi zagotovili preglednost in dobro koordiniranost vseh korakov priprave, je pri tem 

pomembno, da določimo vloge in odgovornost vseh vključenih. Po razdelitvi nalog je potrebno 

pripravili delovni načrt tako, da bo čimbolj realen, hkrati pa mu dopustimo možnosti 

prilagodljivosti. Tako bomo lahko optimalno izrabili razpoložljiva sredstva in pretehtali različna 
tveganja. 

Če je možno, je priporočljivo v razširjeno delovno skupino vključiti tudi regijskega ali občinskega 

mobilnostnega koordinatorja, ki bo skrbel za koordinacijo in usklajenost uvajanja mobilnostnih 
ukrepov ter spremljal napredek in ovire posameznih deležnikov. Mobilnostni koordinator bi 

lahko tudi sodeloval pri razvoju novih ukrepov in zagotavljal, da so ključni deležniki ustrezno 

obveščeni o rezultatih. Da bi bil mobilnostni koordinator uspešen v svojem delu, mora imeti 
visoko motivacijo za področje mobilnosti, ki ga predstavlja in sposobnost pridobivanja podpore 

drugih deležnikov. Prav tako je ključnega pomena, da ima dobre komunikacijske veščine in 

sposobnost navezovanja stikov s ključnimi akterji na področju mobilnosti. 

 

 

 

Priprava delovnega načrta obsega: 
 

• določimo vodjo in člane delovne skupine; 
• s člani delovne skupine uskladimo način 

izvajanja procesa; 
• pripravimo delovni načrt, v katerem bodo 

predvideni vsi potrebni mejniki izvedbe 
ukrepov; 

• ocenimo tveganja in načrtujemo rešitve za 
morebitne nepredvidljive situacije; 

• definiramo, kako bomo spremljali 
uresničevanje delovnega načrta in se prilagajali 
spremembam. 

Slika 4: Srečanje delovne skupine za 
izvedbo dolgotrajne prometne zapore na 

Koroški cesti v Mariboru 
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A3: Priprava in sprejem projektne naloge 

Proces priprave mobilnostnega načrta za predvidene izredne dogodke moramo zasnovati na 

način, ki bo prilagojen razmeram na vplivnem območju načrta. To pomeni, da jasno opredelimo 

območje obravnave in širše vplive obravnavanega izrednega dogodka (zastoje in zamude, 
zmanjšana učinkovitost in produktivnost gospodarstva). Ko načrtujemo časovno zaporedje 

aktivnosti, se ne upošteva samo časovnica predvidenega dogodka, temveč se upoštevajo tudi 

predvidene prenove ali novogradnje lokalne prometne infrastrukture (npr. cestne povezave, P+R 
parkirišča, sistemi za izposojo koles, …). 

V okviru delovne skupine se izvedejo naslednje aktivnosti: 

• Oceni se časovnica predvidenega posega.  

• Podasta se prometna tehnična ocena posega in ocena posledic na mobilnost (opisna 

ocena) predpostavljenih posledic. 

• Pripravi se nabor pričakovanih/potrebnih omilitvenih ukrepov. 

• Predstavi se načrt obveščanja javnosti (komunikacijski načrt). 

Oblikovanje časovnega načrta 

Sklopi in koraki procesa priprave mobilnostnega načrta so medsebojno odvisni, zato mora 
delovna skupina predvideti njihovo optimalno trajanje ter zaporedje. 

Med opredelitvijo časovnega načrta se opravijo naslednje aktivnosti: 

• Opredelita se čas in dolžina trajanja napovedanega izrednega dogodka na javni cesti. To 
bo pomagalo pri načrtovanju in izvedbi mobilnostnega načrta, da se izogne čezmernim 
prometnim obremenitvam in zagotovi nemoteno odvijanje prometa med izrednim 
dogodkom. 

• Oceni se tveganje za odstopanja od predstavljene časovnice izrednega dogodka. To lahko 
vključuje tveganja zaradi nepredvidenih okoliščin, kot so vremenske nevšečnosti ali 
tehnične težave. Ocena tveganj pomaga pri načrtovanju rezervnih načrtov in ukrepov za 
zagotavljanje nemotenega odvijanja prometa. 

• Proces priprave mobilnostnega načrta se uskladi s časovnico izrednega dogodka ter po 
možnosti tudi drugih politik in strategij na obravnavanem območju. 

• Določi se časovni rok za pripravo mobilnostnega načrta, ki je pomemben za uskladitev 
časa za pripravo mobilnostnega načrta z vsemi zainteresiranimi stranmi in za izvedbo 
potrebnih prilagoditev. 

• Določi se časovni rok za proces operativnega izvajanja mobilnostnega načrta – posebej za 
čas trajanja predvidenega izrednega dogodka in posebej za čas izvajanja ukrepov. 

• Predvidi se letna revizija izvajanja, ki temelji na spremljanju kazalnikov mobilnostnega 

načrta. Revizijo opravi pristojni nacionalni organ. 

Prometno-tehnična ocena izrednega dogodka 

Predvideni poseg mora biti podrobno predstavljen v študiji izvedljivosti, kjer se navede kdaj in 
kje bo prišlo do zapore ceste ali zmanjšanja njenih kapacitet ter kakšna bo prometna ureditev v 

času poteka izrednega dogodka. Predstavitev kvalitativne analize predpostavljenih posledic 

posega mora biti opravljena tako v ožjem kot širšem okolju. Zato je priporočljivo, da se v procesu 
sodeluje tudi z občinami na širšem vplivnem območju, ponudniki javnih prevozov, regionalnimi 

razvojnimi agencijami in predstavniki velikih generatorjev prometa, da se zagotovi usklajevanje 

o zadevah skupnega interesa. 
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Nabor pričakovanih/potrebnih ciljnih vrednosti omilitvenih ukrepov 

Pripravljavec mobilnostnega načrta na podlagi zaključkov študije izvedljivosti z definicijo naloge 

MN pripravi delovni načrt in seznam pričakovanih oz. potrebnih učinkov omilitvenih ukrepov ali 

ciljnih vrednosti prometnih obremenitev, ki bodo zagotavljale normalno odvijanje prometa na 
mestu napovedanega izrednega dogodka in njegovem vplivnem območju.  

Spodnja shema prikazuje časovni potek aktivnosti, ki so potrebne za načrtovane posege, 

razdeljene glede na velikost posega (velike, srednje, majhne). Prikazano je tudi, koliko časa pred 
začetkom zapore ceste je treba začeti s posameznimi aktivnostmi. 

 

  

Shema 8: Časovnica v odvisnosti od načrtovanih oziroma potrebnih posegov (veliki, srednji, majhni), v enoti 
[mesec pred pričetkom zapor] 
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A4: Komunikacijski načrt 

Komunikacijski načrt je dokument, ki ga pripravi delovna skupina za pripravo mobilnostnega 

načrta in se osredotoča na načine, kako bo doseženo sporočanje o mobilnostnem načrtu do ciljnih 

skupin. Obsega naslednje elemente: 

1. Opredelitev konkretnih ciljev 

Vključuje strateške in operativne (merljive) cilje. Strateški cilji so dolgoročni cilji, ki se jih 

želi doseči s pomočjo mobilnostnega načrta. Primeri strateških ciljev so lahko: 

• Zmanjšanje onesnaženosti zraka s pomočjo izboljšanja prevoznih možnosti za pešce, 

kolesarje in javni promet. 

• Zmanjšanje zastojev v prometu s pomočjo uvedbe alternativnih prevoznih možnosti 

in spodbujanja spremembe potovalnih navad. 

• Izboljšanje varnosti v prometu s pomočjo spodbujanja uporabe varnejših prevoznih 

sredstev. 

Operativni cilji so merljivi cilji, ki se jih želi doseči v kratkem časovnem obdobju z uporabo 

mobilnostnega načrta. Primeri operativnih ciljev so lahko npr.: 

• Povečanje števila pešcev, kolesarjev in uporabnikov javnega prevoza za x% v 

naslednjih treh letih. 

• Zmanjšanje števila zastojev v prometu za x% v naslednjih šestih mesecih. 

• Povečanje števila uporabnikov javnega potniškega prometa za x% v naslednjem enem 

letu. 

 
2. Definiranje merljivih kazalnikov za spremljanje doseganja ciljev 

Merljive kazalnike je treba določiti tako, da so jasno definirani in preprosti za merjenje. 

Prav tako je pomembno, da so kazalniki povezani s cilji in da jim lahko sledite v časovnem 
obdobju, ki ste ga določili za doseganje ciljev. 

 

3. Identifikacija komunikacijskih izzivov 
Komunikacijski izzivi so težave, s katerimi se srečuje delovna skupina pri sporočanju o 

mobilnostnem načrtu do ciljnih skupin. Da se lahko identificirajo komunikacijski izzivi, je 

treba najprej opredeliti ciljne skupine, ki se nagovarjajo z mobilnostnim načrtom.  

Primeri komunikacijskih izzivov v mobilnostnem načrtu so lahko: 

• težave pri pridobivanju pozornosti ciljnih skupin, 

• nedostopnost informacij, 

• negativne reakcije ciljnih skupin, 

• težave pri spremljanju in ocenjevanju učinkov mobilnostnega načrta . 

Da se lahko odpravijo komunikacijski izzivi, je treba najprej prepoznati težave in nato 

nanje odgovoriti s primernimi ukrepi. 

 
4. Identifikacija ciljnih skupin 

Ko se opredelijo cilji, se lahko razmisli o tem, kdo so ljudje ali skupine, ki bodo najbolj 

prizadeti ali najbolj koristni od sprememb, ki jih prinaša mobilnostni načrt. 
 

5. Oblikovanje ključnih sporočil 

Pri oblikovanju ključnih sporočil za ciljne skupine je pomembno upoštevati cilj 
spremembe potovalnih navad. To se lahko stori tako, da: 
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• Dobro spoznajte svojo ciljno skupino. To se lahko stori tako, da se raziščejo njihove 

potrebe in navade ter se določi, kaj bi jih lahko motiviralo za spremembo potovalnih 
navad. 

• Izberite ustrezne kanale za komunikacijo. Glede na ciljno skupino in njihove navade se 

odloči, kateri kanali komunikacije so najbolj ustrezni za doseganje njih. Lahko gre za 

spletne strani, družbena omrežja, tiskane oglase ali radijske ali televizijske oglase. 

• Izberite učinkovita sporočila. Sporočila naj bodo jedrnata in jasna ter naj poudarjajo 

koristi spremembe potovalnih navad. Upoštevajte tudi morebitne ovire, s katerimi se 
lahko srečuje ciljna skupina, in jih poskušajte odpraviti z ustreznimi rešitvami. 

• Poudarite pozitivne učinke spremembe potovalnih navad. Sporočila naj poudarjajo 

pozitivne učinke spremembe potovalnih navad, kot so varnost, okoljska ohranitev in 

prihranek časa in denarja. 

• Izvajajte redno spremljanje in prilagajanje. Redno spremljanje učinkovitosti sporočil 

in prilagoditev strategije, če je to potrebno. Tako se bo lahko zagotovilo, da bodo 

sporočila učinkovita in dosegle želene rezultate. 

 

6. Definiranje komunikacijskih orodij, kanalov in časovnice 

To lahko vključuje spletne strani, namenske programe, oglasne kampanje, letake in druge 

gradivo za informiranje javnosti o razpoložljivih trajnostnih prevoznih možnostih in 
spodbujanje njihove uporabe. 

 

7. Oblikovanje finančnega načrta 

Načrt mora vključevati podroben pregled stroškov, povezanih s komuniciranjem o 

mobilnostnem načrtu in spodbujanjem uporabe trajnostnih prevoznih možnosti. To lahko 

vključuje stroške za izdelavo spletne strani ali aplikacije, oglaševanje, tiskanje gradiva in 
druge promocijske aktivnosti. 

 

8. Definiranje odgovornosti za izvedbo posameznih dejavnosti 

Odgovornost za izvedbo posameznih ukrepov je treba jasno določiti in opredeliti v 

komunikacijskem načrtu. To se lahko stori tako, da se v načrtu določijo posamezne 

odgovorne osebe ali ekipe za izvedbo posameznih dejavnosti. Odgovornost za izvedbo 

posameznih dejavnosti je treba jasno določiti tudi v smislu rokov za izvedbo, saj je 

pomembno, da se dejavnosti izvajajo v skladu s predvidenim časovnim načrtom.  

 

Preglednica 5: Izsek komunikacijskega načrta na primeru prenove predora Golovec 
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Eden glavnih izzivov pri načrtovanju vključevanja javnosti je doseganje visoke stopnje zavedanja 
in zanimanja prebivalcev za določen projekt, še posebej, če projekt vpliva na vsakodnevno 

življenje prebivalcev (potnikov). Naslednji izziv je zagotavljanje učinkovitega in ustreznega kanala 

za komunikacijo z javnostjo. To je lahko težavno, saj se lahko različne skupine prebivalcev 
razlikujejo po načinih komuniciranja in prejemanja informacij. 

Komunikacijski načrt ima opredeljene konkretne cilje, orodja, finance, nosilce in časovnico 

izvajanja. Ključna sporočila za javnost so osredotočena na voznika osebnega vozila in vsebujejo 
naslednje teme: 

• Obnovitev za povečanje prometne varnosti (zakaj je poseg potreben); 

• Vabilo k skupnemu doseganju povečanja pretočnosti (alternativne poti in prevozna 

sredstva); 

• Praktična korist obnove oz. posega (časovne in finančne koristi posameznih ukrepov). 

Cilji komunikacije: 

• Vključiti čim večje število aktivnih deležnikov (podjetja, občine, železnice, avtobusni 

prevozniki, …); 

• Doseči čim večje število aktivnih uporabnikov (spletna stran, Facebook, Twitter,…); 

• Jasna, celovita komunikacija (čim manj pritožb in vprašanj); 

• Vzpostaviti zavedanje o alternativnih prevozih (JPP, sopotništvo,…); 

• Nevtralen (ali celo pozitiven) ton poročanja medijev. 

Izzivi komunikacije: 

• Poseg uporabnikom predstavlja oviro. 

• Sprememba vedenjskih vzorcev. 

• Obvladovanje negativnih vplivov. 

• Povezovanje z deležniki. 

• Vključevanje navigacijskih sistemov. 

• Oglaševalna kampanja (Obnavljamo za vas 15). 

Ciljne skupine komunikacije: 

• Vozniki osebnih motornih vozil. 

• Operaterji in prevozniki. 

• Tovorna vozila. 

• Navigacijski sistemi. 

• Interventne službe. 

• Splošna in strokovna javnost. 

 

  

 
15 https://www.dars.si/investicije_in_obnove 
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B – Analiza mobilnosti 

Za boljše razumevanje prometnih tokov na obravnavanem območju in potovalnih navad 

uporabnikov je treba opraviti mobilnostno analizo obstoječega stanja. Ta bo ponudila širši pregled 

o odvijanju prometnih tokov na vplivnem območju izrednega dogodka ter mobilnostnih 

značilnostih uporabnikov. 

Na podlagi rezultatov mobilnostne analize se lahko identificirajo področja, ki potrebujejo 

izboljšave, ter ocenil potencial trajnostnih oblik mobilnosti. Analiza stanja ob napovedanih 

izrednih dogodkih se izvede v več sklopih: 

• Analiza prometnih tokov in prometne ponudbe 

Ta del analize se bo osredotočil na preučevanje odvijanja prometnih tokov na 

obravnavanem območju in ponudbo prometnih storitev, ki se uporabljajo na tem območju. 

• Analiza stanja in kapacitet alternativne ponudbe 

Ta del analize se bo osredotočil na preučevanje stanja in kapaciteti alternativnih oblik 
mobilnosti, kot so javni prevoz, kolesarjenje in sopotništvo, na obravnavanem območju. 

• Intervjuji s ključnimi deležniki 

V tem sklopu se opravijo intervjuji z relevantnimi akterji, ki imajo vpliv na prometno 

stanje na obravnavanem območju, da se pridobijo njihovi pogledi na obstoječe stanje in 

potrebne izboljšave. 

• Nabor ključnih ugotovitev 

Na podlagi prejšnjih sklopov je treba zbrati in na to povzeti ključne ugotovitve 

mobilnostne analize, ki bodo služile kot osnova za pripravo ukrepov za izboljšanje 

prometnega stanja na obravnavanem območju. 

• Analiza dostopnosti 

V tem sklopu se preučijo dostopnost do obravnavanega območja in načine, s katerimi 

lahko izboljšamo dostopnost za uporabnike različnih oblik mobilnosti. 

 

 
Graf 3: Iz katerih občin (izven MOL) prihajajo osebna vozila, ki pri potovanjih na delo in šolanje za svojo pot 

izberejo predor Golovec (Vir: Prometni model, NCUP, prikazana so osebna vozila z izvorom potovanj) 
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B1 – Analiza prometnih tokov in prometne ponudbe 

Da bi analizirali stanje prometnih tokov na obravnavnem območju, ki prečka lokacijo 

infrastrukturnega posega, je potrebno zbrati naslednje specifične podatke: 

• Prometne obremenitve (iz avtomatskih števcev prometa) za primerjalno obdobje, 

razvrščene po vrstah prometa v urnih ali 15-minutnih intervalih. Obdobje primerjave 

(običajno) določimo kot primerljivo obdobje iz prejšnjega leta (popravljeno s splošno 
rastjo/spremembo prometnih obremenitev). Razlikujemo lahko tri tipična obdobja z 

različnimi tipičnimi dnevnimi obremenitvami: počitniško obdobje (julij-avgust), 

september in junij ter preostali čas. 

• Podatke o pravih izvorih in ciljih vozil, ki prečkajo lokacijo izrednega dogodka (na primer, 

koliko vozil med 7:00 in 8:00 prečka vzhodno cev predora Golovec in je na poti iz Novega 

mesta v BTC z namenom dela). 

• Podatke o količinah vozil po posameznih namenih potovanja - na poti na delo, šolanje, 

poslovna potovanja, potovanja po opravkih/nakupih itd. 

• Modelno analizo prerazporeditve (makrosimulacijo) saj se pričakovani učinki izrednega 

dogodka ne bodo odražali le na ožji lokaciji izrednega dogodka, ampak bodo vplivali na 
prometne obremenitve na ožjem in širšem vplivnem območju izrednega dogodka. 

• Podatke o načrtovanih vzdrževalnih delih, saj lahko te vplivajo na prometne obremenitve 

in interpretacijo rezultatov. Ločimo lahko tri tipična obdobja z različnimi tipičnimi 

dnevnimi obremenitvami: počitniško obdobje (julij-avgust), september in junij ter 

preostali čas. 

• Podatke o načrtovanih vzdrževalnih delih, saj lahko ti vplivajo na prometne obremenitve 

in interpretacijo rezultatov.  

 

 

Slika 5: “Prometni pajek” potovanj z osebnimi avtomobili skozi predor Golovec iz JV dela Slovenije 
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B2 – Analiza stanja in kapacitet alternativne ponudbe 

V želji po celoviti analizi stanja je pomembno, da se že v začetni fazi načrtovanja predpostavijo 

možni ukrepi in se pripravi tudi analiza ponudbe in kapacitet predpostavljenih alternativnih 

rešitev. Zato je treba izdelati naslednje analize: 

• Analiza ponudbe javnega potniškega prometa in prostih kapacitet 

To lahko vključuje podatke o številu vozil, številu sedežev in stojišč, linijah, voznih redih, 
cenah vozovnic in drugih dejavnikih, ki lahko vplivajo na ponudbo javnega potniškega 

prometa. Pri tem je pomembno upoštevati, da so ti podatki lahko sezonske narave in jih je 

treba analizirati v odgovarjajočih časovnih okvirjih. 

• Analiza kapacitet in lokacij P+R parkirišč 

To lahko vključuje podatke o zasedenosti parkirišč, pogojih uporabe, navezavi na sistem 

javnega potniškega prometa in drugih dejavnikih, ki lahko vplivajo na uporabo teh 

parkirišč. 

• Analiza kapacitet in lokacij za spontano ali organizirano sopotništvo 

To lahko vključuje podatke o dostopnosti teh lokacij, pogojih uporabe in drugih 

dejavnikih. 

 

Analiza potovalnih časov konkurenčnosti ponudbe JPP in osebnega avtomobila: 

V sklopu analize ponudbe javnega potniškega prometa pri demonstracijskem projektu priprave MN 

pri prenovi predora Golovec se je pripravila primerjava voznih časov najhitrejših povezav z vlakom 

in z avtomobilom v času prometnih zastojev. Pri primerjavi se je upošteval vozni red potniških vlakov, 
saj je bilo njihovo delovanje v času sanacije predora nespremenjeno.  

Opomba: Pri uporabi vlaka je treba upoštevati dodatne dejavnike, ki lahko vplivajo na skupni 

potovalni čas, kot so hoja od doma do postaje, čas čakanja na vlak, hoja od postajališča do cilja 
potovanja in omejen urnik vlakov. To je treba upoštevati, saj osebni avtomobil ni omejen z urniki in 

je na voljo vsak dan, 24 ur, medtem ko lahko uporaba vlaka pomeni dodatne izgube časa. Treba je 

opozoriti, da ta izračun velja le za tiste, ki imajo postajališče vlaka zelo blizu svojega doma in cilja 
potovanja ter so njihovi delovni časi sinhronizirani z odhodi vlakov. 

Preglednica 6: Primerjava voznih časov najhitrejše povezave z vlakom in z avtomobilom v času prometnih 
zastojev (vir: ZRC SAZU) 

  Čas potovanja (v minutah) 

Izhodišče potovanja Vlak 
Avtomobil 

(v času prometnih zastojev) 

Brežice 88 90 

Dobrepolje 36 55 

Grosuplje 20 35 

Ivančna Gorica 42 40 

Kočevje 67 85 

Krško 81 90 

Mirna 89 60 

Mirna Peč 78 60 

Radeče 56 100 

Ribnica 56 65 

Sevnica 68 90 

Šentjur 84 85 
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B3 – Intervjuji s ključnimi deležniki 

Klasični intervjuji uporabnikov obarvanega območja, kjer bo predviden izredni dogodek, so sicer 

možni, a praktično neizvedljivi. Ker gre za uvajanje omilitvenih ukrepov, ki naj bi preprečili 

prometni stres ter preusmerjanja na sredstva javnega potniškega prometa, v sopotništvo (v 
mestih tudi na kolesarjenje in pešačenje) se osredotočimo zlasti na naslednje deležnike: 

• upravljavci cestnih omrežij in mestnih prometnih sistemov, 

• koncesionarji avtobusnega in železniškega prevoza potnikov, 

• ponudniki prometnih informacij (v smislu tako »traffic« kot »travel« navigacijskih 

storitev), 

• če je analiza prometnih tokov pokazala, da obstaja dominanten atraktor (npr. BTC, UKC, 

UL, …), postane deležnik tudi ta, 

• ponudniki prostih parkirnih površin (občine, trgovci) ali lokacij za sopotništvo. 

V intervjujih se lahko deležnike vpraša o njihovih kapacitetah, pripravljenosti za prilagoditev 

svojih aktivnosti mobilnostnemu načrtu ter (če je to izvedljivo) o njihovih odzivnih časih na 

spremembe voznih redov ali uvajanje novih linij javnega potniškega prometa. Te informacije so 

pomembne, da se lahko prilagodi mobilnostni načrt. 

Ob tem je pomembno evidentirati tudi stroškovni vidik dodatne ponudbe ali v primeru najema 
parkirišča pogoje le-tega. To bo pomagalo pri načrtovanju finančnih virov in pri določanju, katere 

rešitve so najbolj učinkovite in ustrezne za mobilnostni načrt. 

 

Slika 6: Okrogla miza v okviru hackatona pri prenovi Koroške ceste v Mariboru, ki so se udeležili prometni 
strokovnjaki, predstavniki občinskih služb, rezidenti ter zaiterisirana javnost.16 

  

 
16 Vir: N. Gornik Mulec, K. Pogačar: OPEN KOROŠKA: Kako oživiti Koroško cesto? 
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B4 – Nabor ključnih ugotovitev 

Priprava nabora ključnih ugotovitev je pomemben korak pri izdelavi mobilnostnega načrta. 

Ključne ugotovitve se pridobi v fazi analize stanja in vsebujejo pomembne informacije o 

trenutnem stanju prometne situacije na obravnavanem območju. Te ugotovitve se strukturirajo 
in pripravijo za predstavitev delovni skupini. 

Pri strukturiranju ključnih ugotovitev je pomembno izpostaviti glavne izzive, s katerimi se 

srečujejo posamezni deležniki ali skupine deležnikov (npr. upravljavci prometnih omrežij, 
vozniki, ponudniki javnega potniškega prometa, ipd.). Pri tem je treba poudariti, kako so ti izzivi 

zajeti v mobilnostnem načrtu in kakšne rešitve se predlagajo za njihovo naslavljanje. 

Ob tem je pomembno upoštevati vse ukrepe in aktivnosti, ki so bili na obravnavanem območju že 
uvedeni. Preveri se njihova uspešnost in se na to ugotovi, katere so bile učinkovite in katere bi bilo 

treba spremeniti ali izboljšati. To bo pomagalo izbrati ustrezne rešitve in učinkovito nasloviti 

izzive v mobilnostnem načrtu. 

 

Slika 7: Predstavitev ključnih ugotovitev in ukrepov v času prenove predora Golovec predstavnikom občine 
Kočevje 
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C – Opredelitev ključnih izzivov in ciljev 

Načrtovanje prometne ureditve na obravnavanem območju med in po izvedbi predvidenega 

izrednega dogodka zahteva določitev ključnih izzivov in ciljev. Ti so potrebni za razumevanje 

trenutnega stanja in določanje potrebnih sprememb za izboljšanje prometne situacije. 

Usklajevanje ključnih ciljev zagotavlja osnovo za nadaljnje korake v načrtovanju in izvajanju 
prometne ureditve. Pomembno je, da se v proces načrtovanja vključijo vsi deležniki in da se 

poskrbi za poenotenje pričakovanj med njimi. S tem se lahko izognejo težave pri uvajanju nove 

prometne ureditve. 

Potencial za preusmeritev voznikov na javni prevoz je visok, saj lahko kar 30% voznikov uporabi 

ponudbo javnega prevoza, če bo kakovostno informiran in če bo izkušnja pozitivna. Za uspešno 

preusmeritev voznikov na javni prevoz je pomembno zagotavljati kvalitetno informacijo o 
postajah, vozovnicah, parkiranju, pogostosti voženj in časih odhodov ter poskrbeti za pozitivno 

izkušnjo. 

 

Primer: 
Za potovanja takšnih razdalj, kjer kolesa in pešačenje ne prideta v poštev, v Nemčiji 83% uporabi 
osebni prevoz, 17% pa javni prevoz (vir: Transportlearning, Socialdata, 2013). Pri tem je 51% 
potnikov objektivno vezanih na JPP (JPP ne pokriva lokacij izvora ali cilja potovanja, ponudba JPP je 
povsem nekonkurenčna, delovni čas ni prilagojen ponudbi JPP in podobno), 21% uporabnikov 
osebnega prevoza »JPP ne prepoznava kot uporabno opcijo«, predvsem zaradi slabe informiranosti, 
6% jih JPP ne uporablja zaradi slabih izkušenj, 5% uporabnikov osebnega avtomobila pa JPP »ima 
na seznamu potovalnih možnosti«, a ga ne uporabi... Skupaj bi približno 32% uporabnikov osebnega 
avtomobila – ob dobri informiranosti in izkušnji – lahko uporabilo JPP! 
 

 

Shema 9: Potencial promocijskih aktivnosti (vir: Socialdata) 
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C1 – Predstavitev rezultatov analize stanja 

Delovni skupini, deležnikom in zainteresirani javnosti se lahko strukturirani rezultati analize 

stanja ter ocene za vse vrste preusmeritev prometnih tokov predstavi na različne načine. Eden od 

načinov bi bil s pomočjo predstavitve, ki bi bila strukturirana tako, da se na začetku predstavi 
splošen pregled stanja, nato pa se osredotoči na posamezne izzive in rešitve, ki se jih predlaga. Pri 

tem se lahko uporabijo grafike in druge vizualne pripomočke, ki bodo pomagali ilustrirati 

predloge in jih tako narediti bolj razumljive, predvsem za javnost. 

Poleg predstavitve se lahko uporabijo tudi druge oblike komuniciranja, kot so delavnice, okrogle 

mize ali spletne razprave. Te oblike omogočajo neposreden dialog in izmenjavo mnenj, kar je 

lahko koristno za pridobivanje povratne informacije in za ugotavljanje, katere rešitve so najbolj 
sprejemljive za različne deležnike. 

Vsekakor je pomembno, da se strukturirani rezultati analize stanja in ocene preusmeritve 

prometa prilagajajo ciljni skupini, ki se obvešča. To omogoča, da se izogne težavam pri 
razumevanju in da bodo predlogi sprejeti kot relevantni in uporabni. Prav tako se predstavijo 

tveganja glede sprememb rokov izvedbe gradbenih del. 

 

Shema 10: Predstavitev preusmeritve avtobusne linije 18 ob popolni zapori Koroške ceste v Mariboru. 
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C2 – Opredelitev specifičnih ciljev 

Strukturirana analiza stanja in poenotena pričakovanja deležnikov omogočata jasnejšo določitev 

izzivov, s katerimi se bo ukvarjal mobilnostni načrt. Skozi odprto diskusijo se lahko izberejo 

rešitve, ki bodo imele največji trajnostni vpliv na mobilnost. Na tej podlagi se lahko oblikujejo 
nabor ciljev, ki se opremijo s konkretnimi pričakovanimi vrednostmi. To bo pomagalo zagotoviti, 

da bo mobilnostni načrt učinkovit in trajnosten ter bo naslavljal prave izzive. 

Ciljne vrednosti so v tesni povezavi z odzivi uporabnikov prometnega sistema na bistveno 
spremembo (zmanjšanje) kapacitet prometnega omrežja. Odzivi uporabnikov na izvajanje 

omilitvenih ukrepov v času predvidenega izrednega dogodka so v splošnem lahko: 

• Sprememba poti (uporabniki iščejo novo pot med obstoječim izvorom in ciljem 

potovanja). 

• Sprememba načina potovanja (prometnega sredstva): 

o uporaba javnega prevoza, 
o uporaba javnega prevoza za del poti (P+R), 

o uporaba enoslednega vozila/kolesa, 

o uporaba enoslednega vozila/kolesa za del poti. 

• Sprememba organizacije potovanja (izvajanje sopotništva). 

• Sprememba časovnih oken potovanj (izogibanje času prometnih konic) – tako za osebni 

kot javni potniški in tovorni promet. 

• Sprememba cilja potovanja (alternativni cilji, npr. delovni sestanek v Mariboru namesto v 

Ljubljani). 

• Opustitev potovanj (uporabniki zaradi pričakovanih zastojev opustijo potovanja); 

omogoči se delo od doma. 

Pri splošnih ciljih se določijo konkretne vrednosti. Pri tem je pomembno biti pozoren, da se 
uporabljajo merljivi in dostopni kazalniki, kot so prometne obremenitve na števcih prometa, 

časovna razporeditev prometa, število in vrsta prodanih vozovnic javnega potniškega prometa ter 

količina tovornega prometa v/izven časa prometnih konic. 

 

Primer iz načrta začasne prometne ureditve: 

 

Upravljavec mora zagotoviti, da bodo hitrosti motornih vozil največ 20km/h... stalno merjenje / 

nadzor. 

Upravljavec mora z zagotavljanjem alternativnih možnosti potovanja zagotoviti, da skupna 

povprečna prometna obremenitev ne bo presegala 8.000 voz/dan (400 vozil na uro/dan) oziroma 

10.000 voz/dan... (500 voz/uro/dan)  

Če bodo te vrednosti presežene, mora pripraviti omejevalne ukrepe, da te vrednosti ne bodo 

presežene. 
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D – Priprava nabora ukrepov 

Priprava in izbira nabora ukrepov sta ključna dela priprave mobilnostnega načrta, ki lahko 

vplivata na izvedljivost in uspešnost mobilnostnega načrta. Pri izbiri ukrepov je potrebno 

upoštevati dejavnike, kot so finančne zahteve, učinkovitost, sprejemljivost za uporabnike in 

druge. 

Ukrepi so lahko med seboj zelo različni in finančno zahtevni, zato je pomembno, da se pri njihovi 

izbiri posveti posebna pozornost in da se trudi izbrati tiste, ki se dejansko lahko tudi izvedejo. Ob 

tem je pomembno vzpostaviti ravnotežje med spodbujanjem trajnostnih praks in omejevanjem 

slabih, saj se le tako lahko pričakuje, da bodo ukrepi prinesli želene rezultate ob predpostavki, da 

se z najmanjšimi finančnimi vložki dosežejo najboljše rezultate. 
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D1 – Priprava nabora ukrepov 

V primeru večjih in daljših predvidenih izrednih dogodkov, se lahko nabor vseh ukrepov predstavi 

v obliki variant. S tem se omogoči naročniku mobilnostnega načrta, da se glede na razpoložljiva 

finančna sredstva odloči, katera varianta se lahko sprejme in katera ne, in v kakšnem časovnem 
zaporedju bo implementirana. 

S scenarijem se lahko predvidi več možnih variant in se pripravi načrt ukrepov za vsako od njih. 

To pomeni, da bodo ukrepi prilagojeni glede na različne okoliščine in variante, kar bo omogočilo 
bolj učinkovito in hitrejše odzivanje v primeru nepredvidljivih okoliščin. Prav tako bodo lahko 

ukrepi bolje prilagojeni finančnim sredstvom, ki so na voljo za njihovo izvedbo. 

V naboru možnih ukrepov se prepleta in dopolnjuje več različnih področij prometa, skupna 
lastnost katerih je iskanje finančno ugodnih rešitev za ugotovljene prometne izzive. 

Nabor je mogoče razvrstiti v pet glavnih skupin ukrepov: 

1. Integralni ukrepi 

2. Ukrepi informiranja17 

3. Ukrepi za vzpodbujanje javnega potniškega prometa in trajnostne mobilnosti kot je 

spodbujanje hoje za kratka potovanja, sopotništva, kolesarjenja 

4. Ukrepi na področju politike cestninjenja 
5. Ukrepi za vzpodbujanje racionalne rabe osebnih vozil 

Za vsak ukrep se navede kratek opis, ocena zahtevnosti izvedbe, sprejemljivosti za uporabnike, 

stroškov izvedbe, predviden vir financiranja in odgovornost za izvedbo. 

 

Primer predlaganega ukrepa (nova linija mestnega JPP): 

Eden izmed ukrepov med zaprtjem Koroške ceste v Mariboru je bil tudi predlog začasne vzpostavitve nove 

avtobusne linije, ki bi povezovala vzhod in zahod mesta. 

 

Slika 8: Predvidena nova mestna linija po Lentu 

Nova linija bi delovala na relaciji Fontana - avtobusna postaja Mlinska v razdalji 7.230 m (obe smeri) in bi za 

obhod potrebovala 32 minut. Linija bi delovala od ponedeljka do petka in bi v treh mesecih prevozila okrog 12 

tisoč km.  

 
17 EVZ (evidence zapor) – pravočasno obveščanje o planiranih zaporah in obvozih (promet.si, promet+, nap.si) 
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Preglednica 7: Nabor ukrepov po sklopih 

Sklop ukrepov Ukrep 
Obveznost 

ukrepa 
Zahtevnost 

ukrepa 
Predvideni stroški Vir financiranja 

Odgovornost za 
izvedbo 

Integralni ukrepi 

Izdelava mobilnostnih načrtov za večje 
generatorje prometa na obravnavanem 

območju 
izbiren visoka 20.000 € 

Pristojni nacionalni 
organ, generator 

prometa 

Pristojni nacionalni 
organ, generator 

prometa 

Nacionalni in/ali regijski mobilnostni 
koordinator 

izbiren nizka 30.000 € /leto 
Pristojni nacionalni 
organ, občine, regije 

Pristojni nacionalni 
organ, občine, regije 

Urejanje prometa v zaledju izbiren srednja 
10.000 € za PZI 

odvisno od ukrepa 
Investitor Investitor/upravljalec 

Razvoj in spodbude alternativnih oblik dela izbiren nizka/visoka Ni Ni Delodajalci 

Prilagoditev/okrepitev delovnih ekip 
upravljavcev omrežij (vzdrževalne ekipe, 

prometno-nadzorni centri, PIC, NCUP) 
obvezen nizka 

20.000 € / dodatno 
osebo (nadure)/ leto 

Investitor Upravljavec 

Informiranje 
Vzpostaviti sistema EVZ (evidence zapor) za 

občine18 
obvezen srednja ? Investitor Upravljavec 

Ukrepi za 
spodbujanje 

javnega potniškega 
prometa 

Pobude za izboljšanje ponudbe javnega 
potniškega prometa 

obvezen srednja 
2,00 € po ponujenem 

kilometru storitve. 
Investitor 

Pristojni nacionalni 
organ 

Uvajanje novih hitrih avtobusnih linij do 
večjih generatorjev prometa 

izbiren srednja 
2,00 € po ponujenem 

kilometru storitve. 
investitor 

Pristojni nacionalni 
organ 

Promocija uporabe integrirane vozovnice za 
različne vrste prevozov. 

Privlačne tarife. 

obvezen srednja 

Oceni ali izračuna se 
izpad prihodka. 

Strošek spremembe 
sistema validacij 

Investitor (za izpade 
prihodka prevozn.); 

MZI (za spremembe 
sistema validacij) 

Pristojni nacionalni 
organ 

 
18 Podatki bodo na voljo na nacionalni točki dostopa, od koder bo lahko vsak ustvarjalec prometnih vsebin (aplikacij) dobil podatek o tem kje, kdaj, koliko časa traja zapora določene ceste. Uporabniki in informacijski 
paketi za voznike bodo torej lahko uporabili te podatke. 



 

 
 

48 
 

Sklop ukrepov Ukrep 
Obveznost 

ukrepa 
Zahtevnost 

ukrepa 
Predvideni stroški Vir financiranja 

Odgovornost za 
izvedbo 

Ukrepi na področju 
politike 

cestninjenja 

Ugodnejše tarife v nočnem času in/ali izven 
prometnih koničnih ur za tovorna vozila 

izbiren zelo zahteven 
Strošek spremembe 
sistema cestninjenja 

DARS DARS, vlada RS 

Ukrepi za 
spodbujanje 

racionalne rabe 
osebnih 

avtomobilov 

Urejanje parkirnih površin P+R izbiren srednje 
1.000€/PM 

Izpad prihodka 
Investitor 

Lokalne skupnosti, 
lastniki zemljišč 

Spodbujanje sopotništva izbiren srednje 

Zagotavljanje 
podatkov na 

nacionalni točki 
dostopa do 

prometnih podatkov 

Investitor NCUP 

Informiranje voznikov o možnostih P+R 
sistema 

obvezen srednje 

Zagotavljanje 
podatkov na 

nacionalni točki 
dostopa do 

prometnih podatkov 

Investitor NCUP 

Povezava s spletnimi prikazovalniki kart izbiren srednje 

Zagotavljanje 
podatkov na 

nacionalni točki 
dostopa do 

prometnih podatkov 

Investitor NCUP 
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D2 – Uskladitev seznama ukrepov 

V procesu usklajevanja nabora ukrepov je pomembno upoštevati tudi finančno zahtevnost 

posameznega ukrepa in njegove pričakovane učinke. To pomeni, da je treba vzpostaviti ravnotežje 

med kratkoročnimi in dolgoročnimi ukrepi, med finančno bolj zahtevnimi in finančno manj 
zahtevnimi ukrepi. Vsi ukrepi morajo biti sprejemljivi za uporabnike, saj le tako lahko pričakuje, 

da bodo ukrepi izvedeni in da bodo prinesli želene rezultate. 

Pri usklajevanju nabora ukrepov je treba upoštevati tudi druge dejavnike, kot so učinkovitost 
izvedbe posameznega ukrepa, način financiranja, odgovorne osebe za izvedbo itd. Vsi ti dejavniki 

morajo biti pravočasno in dobro preučeni, da se zagotovi uspešna in učinkovita implementacija 

mobilnostnega načrta. 

 

Primer: 

Pri pripravi omilitvenih ukrepov iz nabora MN ob prenovi predora Golovec so bili evidentirani 

naslednji: 

Preglednica 8: Nabor ukrepov ob prenovi predora Golovec 

# Ukrep Opis in komentar 

01 Podaljšanje linije 

Podaljšanje linije medkrajevnih direktnih linij (Šentvidčan / Videmčan / Kočevje, po 
potrebi še kašna iz »južnih« občin«). Pri ukrepu je potrebno preveriti možnost vožnje 
medkrajevnih avtobusov po Ljubljani in ali se lahko ustavljajo na postajah 
ljubljanskega potniškega prometa. 

02 IJPP vozovnice 

Nakup integriranih IJPP vozovnic za promocijo vožnje z JPP-jem pri čemer se število 
promocijskih integriranih IJPP vozovnic določi glede na število potnikov na vlaku in 
avtobusu. Karte se primerno označijo in se jih ne more izrabiti za denarno povračilo. 
Potrebna je določitev primernih odjemnih mest podarjenih IJPP. Vozovnice bi prejeli 
direktno na občinah s podpisom, da v času enega ali dveh mesecev za prevoz na delovno 
mesto ne bodo uporabljali osebnega avtomobila. 

03 Prevoz koles 
V času prenove akcijska ponudba brezplačnega prevoza koles na vlaku. Potrebno bi bilo 
določiti število koles in na kateri progi. Na vlaku se za zložljiva kolesa ne bi plačevalo 
dodatno nadomestilo. 

04 
Parkiranje v bližini 
postaj 

Možnosti parkiranja v bližini avtobusnih ali železniških postaj v Ivančni gorici, v 
Trebnjem, v Vidmu v Kočevju v Ribnici, v Škofljici,… Preveriti je potrebno možnost 
parkiranja v bližini avtobusnih ali železniških postaj za potrebe priprave navodil za 
posamezno občino, kje lahko pustijo avto. 

05 
Promocija trajnostne 
mobilnosti 

Promoviranje alternativne oblike prevoza, mikromobilnosti. Promocija za velike 
generatorje prometa, zakaj se je bolje peljati z vlakom kot z avtom, tudi za tiste, ki 
delajo na obrobju Ljubljane. Promoviranje mikromobilnost (el.skiro, uporaba Bicikelj 
mreže, ...). 

06 
Promocija P+R 
garažnih hiš 

Promoviranje garažnih hiš za P+R. Promoviranje P+R garažne hiše v Grosuplju in 
mestne linije 3G. 

07 Komunikacija 
Uporabiti že obstoječe komunikacijske kanale DARS-a za promocijo ukrepov, predvsem 
spletno stran https://www.dars.si/Obnovitvena_dela/predor_Golovec. Povabiti 
»prizadete« in ostale občine na predstavitev ukrepov. 
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D3 – Potrditev seznama ukrepov 

Pred potrditvijo končnega nabora ukrepov je treba še enkrat preveriti, ali so predlagani ukrepi 

usmerjeni v vse ključne ciljne skupine in primerno nagovarjajo ključne izzive in cilje 

mobilnostnega načrta. To je pomembno, da se zagotovi, da bodo ukrepi učinkoviti in da bodo lahko 
pripomogli k doseganju zastavljenih ciljev. 

Na podlagi končnega nabora ukrepov se izdela akcijski načrt, v katerem se za vsakega od ukrepov 

določijo ciljne vrednosti in merljivi kazalniki, ki bodo pomagali pri spremljanju in evalvaciji 
izvajanja ukrepov. Prav tako je treba določiti stroške izvedbe, vire financiranja in odgovorne 

osebe, ki bodo skrbele za izvedbo posameznih ukrepov. 

Na sestanku delovne skupine se potrdi seznam ukrepov mobilnostnega načrta in se dogovori o 
načinu nadaljnje implementacije in izvajanja ukrepov. 

  

Slika 9: Promocijski letak SŽ na družabnih omrežjih 
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E – Izdelava in potrditev mobilnostnega načrta 

Po tem, ko se opredeli podroben seznam ukrepov z vsemi potrebnimi informacijami, se pripravi 

predlog mobilnostnega načrta. Ta predlog se uskladi v okviru delovne skupine, preveri se njegova 

kakovost in se zagotovi, da bo dokument ustrezno pripravljen in bo privedel do uresničitve ciljev 

in načrtov, ki so se določili. Predlog mobilnostnega načrta se preda naročniku, ki ga na to potrdi 
in omogoči njegovo izvajanje. Prav tako se je potrebno osredotočiti na dobro komunikacijo z 

javnostjo pri izvajanju mobilnostnega načrta in se s tem zagotovi uspešna in učinkovita 

implementacija načrtovanih aktivnosti. 

 

Primer:  

Predlog prometno-tehničnih ukrepov ob zapori Koroške ceste v Mariboru. Izdelovalec načrta je 

naročniku predstavil predvidene (možne) ukrepe: 

 

Shema 11: Prikaz predloga omilitvenih ukrepov v času zapore 
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E1 – Izdelava mobilnostnega načrta 

Postopek izdelave končnega predloga mobilnostnega načrta zajema naslednje korake: 

1. Pripravi se vizija načrta, ki predstavlja dolgoročne cilje in želene spremembe v mobilnosti 

v obravnavanem širšem okolju. 
2. Določijo se cilji načrta, ki so specifični in merljivi ter so usmerjeni k doseganju vizije. 

3. Vpišejo se konkretne ciljne vrednosti in jasno določeni kazalniki, ki pomagajo ugotoviti, 

ali so se dosegli cilje. 
4. Pregleda se stanje mobilnosti v obravnavanem širšem okolju in se opišejo morebitne 

težave in izzivi, ki jih ta trenutno sooča. 

5. Pripravijo se strateška vodila načrta, ki določajo glavne usmeritve in načela pri reševanju 
izzivov mobilnosti. 

6. Izdela se seznam ukrepov, ki bodo pomagali doseči cilje in izboljšati stanje mobilnosti v 

obravnavanem širšem okolju. 

7. Pripravi se akcijski načrt, ki opredeljuje, kdaj in kako se bodo izvajali posamezni ukrepe 

in kako se bo spremljalo izvajanje. 

V okviru priprave predloga dokumenta se opravijo naslednje aktivnosti: 

1. Končne izboljšave na mobilnostni načrt bodo vnesene na podlagi mnenj in predlogov 
članov delovne skupine. To pomeni, da bo vsak član delovne skupine imel priložnost 

sodelovati pri izboljšavah dokumenta in da bodo njihova mnenja in predlogi upoštevani 

pri izdelavi končnega dokumenta. 
2. Pripravi se končno besedilo dokumenta, ki bo vsebovalo vse potrebne informacije in bo v 

skladu z zahtevami in cilji, ki so se določili. 

1. Pregleda se celoten dokument in se preveri njegova ustreznost ter primernost z vidika 
uresničljivosti. 

2. Besedilo dokumenta se pregleda tudi z vidika usklajenosti s temi smernicami, ki so bile 

določene za pripravo in izdelavo mobilnostnega načrta. S tem se zagotovi, da bo dokument 

v skladu z zahtevami in standardi, ki jih zahtevajo te smernice. 

 

Primer: 

Izbor križišč, kjer so potrebni ukrepi - na podlagi prometnega modela ter načrtovane spremembe 

poteka tras linij mestnega avtobusnega prometa.  

Preglednica 9: Število vozil na dan pred in po spremembi prometnega režima na Koroški cesti v Mariboru 

# Križišče Število vozil na dan Sprememba 
Pred spremembo Po spremembi 

1 Krekova ulica – Strossmayerjeva ulica 7.932 9.247 16,6 % 
2 Loška ulica – Ulica Kneza Koclja 3.540 4.690 32,5 % 
3 Cankarjeva ulica – Partizanska cesta 9.052 11.434 26,3 % 
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E2 – Formalna potrditev in sprejem načrta 

Pregledovanje predloga mobilnostnega načrta je pomemben korak pri pripravi načrta. Na podlagi 

priporočil naročnika se pregleda in analizira vsebina gradiv, izvedejo se ustrezni ukrepi za 

izboljšanje. Ko so vsa priporočila pregledana in ustrezno upoštevana, se vnesejo predlagane 
popravke v končni dokument. V primeru večjih sprememb je pomembno, da se o njih pogovori z 

naročnikom in se dogovori o nadaljnjem postopku, da se zagotovi ustrezna in kakovostna vsebina 

načrta. Končni dokument se po dodatnih predlaganih popravkih preda naročniku v potrditev in 
sprejem, kar bo zagotovilo formalno uveljavitev načrta in dobro osnovo za izvajanje ukrepov. 
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F – Uresničevanje mobilnostnega načrta in podpora pri 

izvajanju 

Sprejem mobilnostnega načrta sproži dva sočasna procesa: proces izvajanja, spremljanja in 
vrednotenja ukrepov med izrednim dogodkom (kratkoročno) ter proces nadaljnjega izvajanja 

spremljanja in vrednotenja izbranih dolgoročnih ukrepov po koncu izrednega dogodka. 

Kratkoročni proces vključuje takojšnje izvajanje ukrepov, ki so bili določeni v mobilnostnem 
načrtu, in njihovo redno spremljanje in vrednotenje, da se lahko sproti prilagajajo glede na 

spremembe na terenu. To je pomembno, saj lahko spremembe v okoliščinah, kot so spremembe v 

razpoložljivosti prevoznih sredstev ali prometnih tokov, vplivajo na učinkovitost izvajanja 
določenih ukrepov. 

Dolgoročni proces pa se osredotoča na nadaljnje izvajanje in spremljanje dolgoročnih ukrepov, ki 

so bili določeni v mobilnostnem načrtu. To je pomembno, saj lahko dolgoročni ukrepi, kot sta 
gradnja novih cest ali uvedba novih oblik prevoza, prispevajo k trajnostni in učinkoviti mobilnosti 

v daljšem časovnem obdobju. 

V obeh procesih je pomembno, da se upošteva strokovna utemeljenost izbranih ukrepov in da se 

vrednotenja opravljajo na podlagi znanstvenih metod in meril. To omogoča, da se lahko ukrepi 

sproti prilagajajo glede na spremembe v okoliščinah in da se lahko zagotovi njihova učinkovitost 

in trajnost. 

 

 

Slika 10: Izvedba semaforizacije križišča Strossmayerjeva – Krekova v Mariboru 
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F1 – Izvajanje ukrepov 

Po potrditvi mobilnostnega načrta s strani naročnika postane ta zavezujoč in mora biti izveden v 

skladu s priporočili in ukrepi, določenimi v načrtu. Naloge in odgovornosti za izvajanje ukrepov 

mobilnostnega načrta prevzame delovna skupina, ki nadzira izvajanje in spremlja učinke ukrepov. 
Krovna odgovornost za izvajanje ukrepov je opredeljenih v seznamu ukrepov, ki je sestavni del 

mobilnostnega načrta. 

Če je mobilnostni načrt pripravljen s strani zunanjega izvajalca, ta običajno ne prevzema nalog za 
izvajanje ukrepov. Vendar pa lahko nudi svetovanje in podporo pri izvajanju mobilnostnega 

načrta, da se zagotovi njegova učinkovita in uspešna izvedba. 

Med predvidenim izrednim dogodkom in po njegovem zaključku je pomembno redno spremljati 
učinke uvedenih ukrepov mobilnostnega načrta. To se lahko opravi z merjenjem kazalnikov 

določenih v akcijskem načrtu (prometne obremenitve na števcih prometa, število prodanih 

vozovnic za javni potniški promet, obiski spletnih strani, kliping itd.). Te podatke se lahko uporabi 
za oceno učinkovitosti in uspešnosti posameznih ukrepov in za izboljšanje mobilnostnega načrta 

v prihodnje. 

 

 

Slika 11: Najem električnega avtobusa za spodbuditev prehoda iz avtomobila na javni prevoz  
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F2 – Spremljanje in analiza 

Spremljanje in evalvacija ukrepov mobilnostnega načrta sta ključna za oceno njihove 

učinkovitosti in uspešnosti. S tem se proces izvajanja načrta sledi in preveri, ali ukrepi učinkujejo 

tako, kot so bili predvideni, in ali vodijo k doseganju zastavljenih ciljev. Poročilo o napredku se 
pripravi in posreduje naročniku, v katerem se predstavijo realni vplivi posameznih ukrepov. 

Po dogovorjenem obdobju (po zaključku izrednega dogodka) se analiza stanja, kot se jo je opravila 

na začetku priprave mobilnostnega načrta, ponovi. Rezultati se analizirajo in oceni uspešnost 
posameznih ukrepov ter doseganje zastavljenih ciljev. Poročilo se pripravi in posreduje 

naročniku, ki na podlagi teh ugotovitev odloči o nadaljevanju izvajanja uspešnih in učinkovitih 

ukrepov ter morebitni ukinitvi manj učinkovitih ukrepov. 

Ta korak je pomemben zaradi dejstva, da se po zaključku predvidenega izrednega dogodka 

finančno breme za izvajanje ukrepov, ki se bodo nadaljevali, prenese na pristojni nacionalni organ. 

Zato je pomembno, da se učinkovitost in uspešnost ukrepov temeljito preverita in predstavi, da 
se lahko pristojni organ odloči o nadaljnjem izvajanju le-teh. 

 

 

Graf 4: Prepeljani potniki v času ponudbe »Golovec 2021« v okviru demonstracijskega projekta priprave 
mobilnostnega načrta pri prenovi predora Golovec 
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F3 – Predstavitev rezultatov in evalvacija 

Delovna skupina za mobilnostni načrt je odgovorna za predstavitev učinkov in uspešnosti 

implementiranih ukrepov mobilnostnega načrta. To lahko storijo pred naročnikom, deležniki, ki 

so bili vključeni v proces priprave in izvajanja mobilnostnega načrta, ter splošno javnostjo. Pri 
predstavitvi je pomembno posebej izpostaviti tiste ukrepe, ki se bodo izvajali tudi po koncu 

predvidenega izrednega dogodka, saj so ti pomembni za zagotavljanje trajnostnega prometnega 

sistema. 

Hkrati lahko delovna skupina predstavi dobre prakse pri uvajanju dolgoročnih ukrepov za 

zmanjševanje osebnega motornega prometa in uspešno rabo le-teh na osrednji spletni strani za 

trajnostno mobilnost (www.sptm.si). To lahko prispeva k dvigu ozaveščenosti o pomenu 
trajnostne mobilnosti in spodbudi druge deležnike k uvedbi podobnih ukrepov v svojem okolju. 

 

Prenova predora Golovec se je začela 13. marca in končala 23. maja 2021, zato so se za primerjavo 

prometnih tokov osebnih vozil uporabili naslednji presečni datumi: 

Pred obnovo  Med obnovo Po obnovi 

9. do 11. marec 2021 11. do 13. maj 2021 1. do 3. junij 2021 
 

Izbrani datumi so se uporabili za izračun števila osebnih vozil med delovnim tednom (upošteva 

se torek, sreda in četrtek). 

 

Graf 5: Prikaz števila osebnih vozil na izbranih števnih mestih po delovnih dneh 

Iz grafa lahko razberemo, da se je skupno število osebnih vozil na izbranih števnih mestih 

povečalo sorazmerno z odpravo omejitvenih ukrepov gibanja. Med obnovo predora je bilo opaziti 
povečanje prometa osebnih vozil za 4,3 %, medtem ko se je po obnovi povečal za 15,8 % glede na 

stanje pred obnovo. To je posledica ukrepov, ki so bili sprejeti v času pandemije, kot je delo od 

doma za določene panoge in šolanje od doma. Po obnovi predora pa so bili po Sloveniji sproščeni 
omejitveni ukrepi gibanja, kar je privedlo do vidne rasti prometa na izbranih števnih mestih. 
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G - Trajno izvajanje učinkovitih ukrepov mobilnostnega načrta 

Trajno izvajanje učinkovitih ukrepov mobilnostnega načrta lahko poteka na več načinov. 

Eden od načinov je ustvarjanje jasnih ciljev in merljivih ciljev, ki jih je treba doseči z izvajanjem 

ukrepov mobilnostnega načrta. To lahko pomaga zagotoviti, da so ukrepi usmerjeni k doseganju 
določenih ciljev in da lahko učinkovitost ukrepov merimo z uporabo določenih kazalnikov. 

Drugi način je vključevanje različnih deležnikov v proces izvajanja ukrepov mobilnostnega načrta. 

To lahko vključuje pridobivanje povratnih informacij od uporabnikov cestnega prometa, javnih 
prevoznikov, prometnih strokovnjakov in drugih relevantnih skupin. S tem lahko zagotovimo, da 

so ukrepi usklajeni z različnimi interesi in da so narejeni na način, ki je čim bolj prilagojen 

potrebam uporabnikov cestnega prometa. 

Tretji način je stalno spremljanje in evalvacija učinkov ukrepov mobilnostnega načrta. To lahko 

pomaga zagotoviti, da se ukrepi izvajajo učinkovito in da se morebitne težave odkrijejo in 

odpravijo v čim krajšem času. Prav tako lahko stalno spremljanje in evalvacija omogoči 

prilagajanje ukrepov glede na spremenjene okoliščine in potrebe uporabnikov cestnega prometa. 

Četrti način je promocija in spodbujanje uporabe alternativnih oblik prevoza, kot so javni prevoz, 

kolesarjenje in pešačenje. To lahko prispeva k zmanjšanju prometne obremenjenosti na cestah in 

hkrati spodbudi zdrav način življenja in okolju prijaznejše načine prevoza. 

Za trajno izvajanje učinkovitih ukrepov mobilnostnega načrta je pomembno, da so vsi ti načini 

usklajeni in da se med seboj dopolnjujejo. Tako lahko zagotovimo, da se ukrepi mobilnostnega 

načrta izvajajo učinkovito in da prispevajo k trajnostni in varni mobilnosti v določenem okolju. 

Za oceno učinkovitosti implementiranih ukrepov mobilnostnega načrta je potrebno opraviti vsaj 

dve vrsti prometnih in potovalnih analiz in evalvacij: 

• Prva vrsta analiz je usmerjena v preučevanje, ali se je nov ukrep, implementiran v okviru 

mobilnostnega načrta ob izrednem dogodku, "prijel" med uporabniki cestnega prometa. 
Primeri takšnih ukrepov so lahko prodaja vozovnic za javni prevoz, izposoja koles ali 

uporaba sistema parkiranja in prevažanja (P+R). Analiza uspešnosti teh ukrepov lahko 

vključuje preučevanje stopnje uporabe teh storitev, kot tudi mnenja uporabnikov o 
učinkovitosti in zadovoljstvu z njimi. 

• Druga vrsta analiz je usmerjena v preučevanje, ali se je celotno povpraševanje na cestah 

(merjeno v vozilo-km) zmanjšalo oziroma ali se je zmanjšalo prometno povpraševanje v 

času prometnih konic. To je pomembno za oceno, ali so implementirani ukrepi 

mobilnostnega načrta prispevali k zmanjšanju prometne obremenjenosti na cestah in ali 

so bili učinkoviti pri zagotavljanju bolj varnega in trajnostnega prometnega sistema. 

Analiza tega vprašanja lahko vključuje preučevanje podatkov o prometnih tokovih, kot 
tudi kakovosti cest in prometne varnosti. 

Skupaj lahko te dve vrsti analiz in evalvacij pomagata zagotoviti, da so implementirani ukrepi 

mobilnostnega načrta učinkoviti in da prispevajo k trajnostnemu in varnemu prometnemu 
sistemu. 
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Shema 12: Odločitev o nadaljnji uporabi ukrepov 

Če se ugotovi, da so implementirani ukrepi mobilnostnega načrta pripomogli k želenim 

spremembam v potovalnih navadah, je treba pripraviti načrt za nadaljnjo uporabo teh ukrepov in 
prenos odgovornosti in financiranja na novega naročnika ali upravljavca. To je pomembno za 

zagotovitev, da se ukrepi nadaljujejo in da so finančno podprti, da lahko dosegajo želene učinke. 

Obenem pa je treba upoštevati, da so potovalne navade ljudi trdno vkoreninjene in težko 
spremenljive. Zato lahko dobri ukrepi mobilnostnega načrta ne bodo nujno takoj ali trajno vplivali 

na spremembo potovalnih navad. Potrebna je potrpežljivost, stalno spremljanje in evalvacija 

učinkov implementiranih ukrepov, da se lahko prilagaja in izboljšuje načrt za mobilnost v skladu 
z ugotovljenimi potrebami in okoliščinami. 
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Zaključek 
Smernice za pripravo mobilnostnega načrta ob predvidenih izrednih dogodkih na javnih cestah 

so pomembne, saj pomagajo pri koordinirani pripravi in izvajanju načrta mobilnosti v določenem 
območju in prometnih tokov. S pomočjo dobrih smernic lahko zagotovimo varno, zdravo, trajno 

in učinkovito mobilnost, hkrati pa se preprečijo tveganja za prometne udeležence in okolje. 

Izmenjava izkušenj med vodji projektov in izvajalci mobilnostnih načrtov, ki temeljijo na dobrih 
praksah in neuspešnih primerih, je pomemben del razvoja smernic za pripravo mobilnostnega 

načrta. 

Redno posodabljanje smernic je potrebno, saj se lahko prometne razmere in potrebe občin in 
drugih območij spreminjajo. S tem se zagotovi, da so smernice vedno aktualne in relevantne za 

določeno območje, kar prispeva k učinkovitejšemu in bolj koordiniranemu izvajanju 

mobilnostnega načrta in zagotavlja varno, zdravo in učinkovito mobilnost za vse prometne 

udeležence. 
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Priloge 

Katalog najpogostejših ukrepov 

 

 

 

 

IZDELAVA MOBILNOSTNIH NAČRTOV ZA 
VEČJE GENERATORJE PROMETA NA 
OBRAVNAVANEM OBMOČJU 

Zahtevnost  ◼◼◼ 

Sprejemljivost  ◼◼◻ 

Stroški   ◼◼◼ 

Izdelava mobilnostnih načrtov za večje 
generatorje prometa na obravnavanem 
območju omogoča optimalnejše prihode 
in odhode zaposlenih na delo in druge 
večje javne ustanove. Mobilnostni načrti 
lahko pomembno vplivajo na čas in način 
izvajanja potovanj. Zato lahko pomembno 
pripomorejo k zmanjševanju prometnega 
stresa, ki ga povzroča predviden izredni 
dogodek. 

Kako izvedemo ukrep: Za izvedbo 
ukrepa moramo pridobiti podporo 
vodstva večjih generatorjev prometa 
(večjih zaposlovalcev). Vodstvu 
posameznih večjih generatorjev prometa 
predstavimo pomen in koristi izdelave 
mobilnostnega načrta tako iz vidika 
podjetja kot z vidika obvladovanja 
prometne situacije zaradi izrednega 
dogodka. Vodstvo spodbudimo k izdelavi 
mobilnostnega načrta. 

Finančni vložek: Ocena stroška izdelave 
Mobilnostnega načrta je odvisna od 
velikosti podjetja oz. organizacije za 
katero se pripravlja mobilnostni načrt. 
Tipični stroški znašajo med 5.000 in 
20.000 EUR na ustanovo. 

Časovnica: Odvisno od ukrepov; če gre za 
spremembo delovnega/obratovalnega 
časa (pol leta pred ukrepom); če gre za 
ureditev dostopa avtobusa (tri mesece); če 
gre za dogovore o prilagoditvi linij 
avtobusa ter olajšavah pri prevoznih 
tarifah (tri mesece) 

UREJANJE PROMETA V ZALEDJU 

Zahtevnost  ◼◼◼ 

Sprejemljivost  ◼◻◻ 

Stroški   ◼◼◼ 

Organizacija odvijanja običajnega 
prometa v zaledju izrednega dogodka 
lahko dodatno oteži prometno situacijo na 
lokaciji izrednega dogodka. 

Kako izvedemo ukrep: Za zaledje 
lokacije izrednega dogodka opravimo 
analizo prometnih tokov. V primeru, da 
ugotovimo, da lokalni prometni tokovi 
pomembno vplivajo na odvijanje prometa, 
skušamo skupaj z lokalnimi upravljavci 
prometa poiskati prometne rešitve za 
lokalno prebivalstvo, ki bi čim bolj 
razbremenile prometne obremenitve na 
lokaciji izrednega dogodka in hkrati 
povzročile čim manj težav in nevšečnosti 
lokalnemu prebivalstvu. 

Finančni vložek: Strošek prometne 
študije je odvisen od velikosti območja in 
števila udeleženih občin. Tipični stroški 
tovrstne prometne študije so v okviru med 
5.000 in 20.000 EUR. 

Časovnica: Ker gre v večini primerov za 
manjše posege na infrastrukturi 
(sprememba prometnega režima) brez 
potreb po pridobivanju gradbenega 
dovoljenja ali spremembe mestnih 
odlokov – tri mesece pred posegom 
(priprava PZI ali naročilo in izvedba). Pri 
posegih, ki zahtevajo gradbeno dovoljenje, 
izvedbo postopka JN ali spremembo 
mestnih odlokov o prometu (vsaj šest 
mesecev). 
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RAZVOJ IN SPODBUDE ALTERNATIVNIH 
OBLIK DELA  

Zahtevnost  ◼◻◻ 

Sprejemljivost  ◼◼◻ 

Stroški   ◼◻◻ 

Številne ustanove vse bolj spodbujajo 
alternativne oblike dela, ki jih dandanes 
omogoča sodobna tehnologija. Tako za 
opravljanje dela ni treba opravljati 
nepotrebnih poti. Zavedati pa se moramo, 
da je za tako obliko dela potrebno 
zagotoviti delujočo in zanesljivo 
tehnologijo ter sprejeti pravilnike po 
podjetjih in organizacijah, ki natančno 
določajo pravila in pogoje tovrstnega dela. 
To obliko dela je potrebno tudi aktivno 
spodbujati ter omogočiti komuniciranje in 
koordinacijo dela na daljavo. Tudi: 
izogibanje koničnim uram pri sklicevanju 
delovnih sestankov, pričetkov 
izobraževalnega procesa itd.) 

Kako izvedemo ukrep: Delo na daljavo 
pogosto lahko naleti na pomisleke pri 
vodstvu ustanov. Mobilnostni načrt ob 
predvidenih izrednih dogodkih lahko služi 
kot povod, da ustanova skupaj s 
strokovnjaki te omejitve preseže. 

Finančni vložek: Ustanova mora 
poskrbeti za ustrezno tehnično in 
programsko opremo ter njeno 
vzdrževanje. Organizirati mora za 
izobraževanja o njeni uporabi. Običajno 
zadošča že nadgradnja razpoložljive 
tehnologije, strošek pa je okvirno med 
2.000 in 5.000 evri (na ustanovo). 

Časovnica: Sprememba delovnega časa 
ali zahtev po prisotnosti na delovnem 
mestu je (lahko) zahteven poseg, saj 
(lahko) zahteva spremembo kolektivnih 
pogodb ter pogodb o zaposlitvi (izkušnje 
pandemije so dobrodošle).   

PRILAGODITEV/OKREPITEV DELOVNIH 
EKIP UPRAVLJAVCEV OMREŽIJ 

Zahtevnost  ◼◼◼ 

Sprejemljivost  ◼◻◻ 

Stroški   ◼◼◼ 

Zaradi povečanega obsega dela delovnih 
ekip upravljalcev prometnih omrežij (tako 
ekip na terenu kot v 
nadzornih/informacijskih centrih) je 
potrebno kadrovsko prilagoditi njihovo 
velikost. Po potrebi tudi z novimi 
zaposlitvami. 

Kako izvedemo ukrep: V primeru 
prilagoditev velikosti ekip z obstoječim 
kadrom je potrebno članom ekip podeliti 
pristojnosti/odgovornosti za posamezne 
zadolžitve in naloge, ki izhajajo iz 
mobilnostnega načrta za predvidene 
dogodke. 

Finančni vložek: Ukrep v odvisnosti od 
zahtevnosti ukrepov mobilnostnega 
načrta za predvidene dogodke zahteva od 
nič do ene polovice delovnega časa enega 
zaposlenega na delovno ekipo. 
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INFORMACIJSKI PAKET ZA VOZNIKE 

Zahtevnost  ◼◼◻ 

Sprejemljivost  ◼◼◻ 

Stroški   ◼◻◻ 

Ob predvidenih izrednih dogodkih je treba 
že pred samim dogodkom in tudi med njim 
o tem obveščati uporabnike, da se lahko 
pred in med izrednim dogodkom ustrezno 
odzovejo na motnjo v prometnem sistemu 
in si poiščejo optimalne možnosti za 
izvedbo potovanj.  

Kako izvedemo ukrep: V okviru 
komunikacijskega načrta pripravimo 
načrt obveščanja javnosti, ki zajema 
predstavitev izrednega dogodka, seznam 
orodij za javnost, kanale komuniciranja in 
pripadajočo časovnico. 

Finančni vložek: Izdelava 
komunikacijskega načrta je sestavni del 
mobilnostnega načrta ob predvidenih 
izrednih dogodkih in ne predstavlja 
dodatnega stroška. Strošek izvedbe je 
odvisen od velikosti in časa trajanja 
izrednega dogodka. Lahko doseže tudi 
strošek 20.000 EUR. 

Časovnica: Priprava paketa za voznike za 
več kanalov sporočanja – tri mesece pred 
ukrepom. 

POBUDE ZA IZBOLJŠANJE PONUDBE 
JAVNEGA POTNIŠKEGA PROMETA 

Zahtevnost  ◼◼◼ 

Sprejemljivost  ◼◻◻ 

Stroški   ◼◼◼ 

Ob predvidenih izrednih dogodkih prihaja 
do motenj v ustaljenih potovalnih vzorcih 
dnevnih migrantov. Zaradi težjega 
izvajanja svojih neodložljivih potovanj 
uporabniki lahko samoiniciativno (ali na 
poziv zainteresiranim javnostim) 
oblikujejo tudi svoje predloge za 
izboljšanje sistema javnega potniškega 
prometa, ki tako boljše zadovoljeval 
njihove potrebe po mobilnosti. 

Kako izvedemo ukrep: Že med procesom 
priprave ukrepov pozovemo 
zainteresirane javnosti (uporabnike 
avtobusov, uporabnike vlakov, tudi 
uporabnike osebnih vozil) kateri ukrepi bi 
jim omogočili/olajšali redno uporabo 
sredstev javnega potniškega prometa za 
opravljanje rednih poti. Predloge 
zberemo, pregledamo in izberemo tiste, ki 
so smiselni in izvedljivi, ki imajo dovolj 
velik pričakovan učinek ter so stroškovno 
upravičeni. 

Finančni vložek: Finančen vložek se 
razlikuje od vrste predloga/ukrepa. Od 
minimalnih z uvedbo dodatnih postajališč, 
do obsežnejših, kadar ukrepi vključujejo 
podaljševanje obstoječih linij, 
povečevanje frekvence voženj ali uvajanje 
novih linij. Za avtobusne linijske prevoze 
je okvirni strošek 2€/km, tirni so 
velikostnega reda 30€/km. Cena 
ponujenega sedež/km je za obe modaliteti 
primerljiva, pribl. 5 ct/km. 

Časovnica: Spremembe v voznoredni 
ponudbi vlakov je potrebno načrtovati 
vsaj šest mesecev pred uvedbo; kadar gre 
za spremembe avtobusnega prevoza 
(izvaja ga oziroma izvajati ga mora 
koncesionar) dva meseca pred 
spremembo.  
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UVAJANJE NOVIH HITRIH AVTOBUSNIH 
LINIJ DO VEČJIH GENERATORJEV 
PROMETA 

Zahtevnost  ◼◼◼ 

Sprejemljivost  ◼◻◻ 

Stroški   ◼◼◼ 

V primeru, ko imamo opravka z večjimi 
generatorji prometa, je smiselno preučiti 
možnosti uvajanja novih hitrih avtobusnih 
linij za lažji in hitrejši sočasen dostop do 
njih za večje število uporabnikov. 

Kako izvedemo ukrep: Če ugotovimo, da 
na nekem območju obstaja veliko 
prometno povpraševanje po prevozih do 
katerega od velikih generatorjev prometa, 
preučimo možnosti za uvedbo hitrih 
avtobusnih linij do njih. Pri tem lahko 
razmišljamo o uvedbi hitrih linij, ki bi 
nadomestila (zadnji) del poti uporabnikov 
(do P+R lokacij na obrobju območja z 
velikim generatorjem prometa) ali linijah, 
ki bi nadomestila celotno pot (hitre 
avtobusne linije iz regionalnih središč). 

Finančni vložek: Stroški ukrepa so 
odvisni od načina njegove izvedbe 
(relacija in frekvenca prevozov). 

Časovnica: če ni potrebno izvesti javnega 
razpisa – izvaja koncesionar – načeloma 
en mesec pred uvedbo. Ker se te linije 
izvajajo v času konic, prevozniki 
praviloma nimajo prostih kapacitet (zato 
priporočljivo vsaj tri mesece pred 
izvedbo).  

PROMOCIJA UPORABE INTEGRIRANE 
(“posebne ponudbe/zastonj”) 
VOZOVNICE ZA RAZLIČNE VRSTE 
PREVOZOV 

Zahtevnost  ◼◻◻ 

Sprejemljivost  ◼◼◼ 

Stroški   ◼◻◻ 

Pred, med in po predvidenem izrednem 
dogodku je uporabnike prometnega 
sistema potrebno informirati o možnostih, 
prednostih in stroških uporabe 
integrirane vozovnice za javni potniški 
promet, saj na ta način lahko vsaj delno 
zmanjšamo prometne obremenitve na 
najbolj kočljivih mestih. 

Kako izvedemo ukrep: V okviru priprave 
komunikacijskega načrta damo poseben 
poudarek promocijskim aktivnostim za 
uporabo integrirane vozovnice za javni 
potniški promet. Določimo kanale in obseg 
promocije. 

Finančni vložek: Strošek izvedbe ukrepa 
je odvisen od izbora informacijskih 
kanalov za promocijo, njenega obsega in 
časa trajanja. 

Časovnica: Ker so potrebni dogovori 
oziroma pogodbe (aneksi) o izpadu 
prihodka ter (praviloma) posegi v 
vozovnični sistem – vsaj tri mesece pred 
uvedbo. 
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UGODNEJŠE TARIFE ZA V NOČNEM ČASU 
IN/ALI IZVEN PROMETNIH KONIČNIH UR 
ZA TOVORNA VOZILA 

Zahtevnost  ◼◻◻ 

Sprejemljivost  ◼◼◼ 

Stroški   ◼◼◼ 

V okviru splošnih prometno-političnih 
ukrepov je smiseln razmislek o 
diferenciranju tarif za uporabo plačljivih 
cest. Ugodnejše tarife v nočnem času 
spodbudijo voznike tovornih vozil, da 
vozijo v nočnem času, ko je cestni promet 
manjši, kar lahko prispeva k zmanjšanju 
prometne obremenjenosti in izboljšanju 
prometne varnosti. 

Kako izvedemo ukrep: S primerno 
tarifno politiko lahko spodbudimo 
uporabnike plačljivih cest, da jih 
uporabljajo bolj ekonomično. Uvedba 
znižanih tarif za osebne avtomobile v 
nočnem in dnevnem izvenkoničnem času 
ter znižanih tarif za tovorna vozila v 
dnevnem izvenkoničnem času, bi zaradi 
manjših prometnih obremenitev v 
prometnih koničnih urah na celotnem 
plačljivem prometnem omrežju, pomagala 
tudi pri obvladovanju prometne situacije 
na lokaciji predvidenega izrednega 
dogodka. 

Finančni vložek: Ukrep ima posredne 
stroške, saj ima upravljalec manjše 
prihodke od prodaje cestnine. 

Časovnica: Potrebna sprememba uredbe 
(kadar gre za cestninjenje) ali odloka 
(kadar gre za parkiranje in dovolilnice v 
mestih). Praviloma dolgi postopki z 
negotovim rezultatom (glasovanja). 

UREJANJE PARKIRNIH POVRŠIN P+R 

Zahtevnost  ◼◼◼ 

Sprejemljivost  ◼◻◻ 

Stroški   ◼◼◼ 

Za prestrezanje potovanj z osebnimi 
avtomobili preko lokacije izrednega 
dogodka lahko uporabimo tudi ukrep 
urejanja dodatnih površin za P+R.   

Kako izvedemo ukrep: Ukrep je smiselno 
zasnovati tako, da do prestrezanja 
potovanj prihaja blizu njihovega izvora. 
Zato poskušamo P+R parkirne površine 
umestiti v krajih z največ izvornega 
prometa in ob linijah javnega potniškega 
prometa, ki te kraje povezujejo s končnim 
ciljem potovanj. 

Finančni vložek: Strošek izvedbe ukrepa 
je odvisen od števila P+R parkirnih 
površin, njihove velikosti oz. kapacitete 
ter dostopnosti zemljišč za njih. 

Časovnica: Kadar gre za preureditev 
obstoječih površin – potrebna samo 
prometna signalizacija oziroma vodenje 
do površine; en mesec pred uvedbo. V 
odvisnosti od lastništva površine 
(potrebne pogodbe ali služnost), 
potrebnih posegov (asfaltiranje, zaščita 
pred izlivi); pol leta. 
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SPODBUJANJE SPLETNIH PLATFORM O 
SKUPNIH VOŽNJAH 

Zahtevnost  ◼◻◻ 

Sprejemljivost  ◼◼◻ 

Stroški   ◼◻◻ 

Skupne vožnje večih uporabnikov v istem 
osebnem vozilu lahko pomembno 
pripomorejo k zmanjšanju prometnih 
obremenitev. Pomembno je, da imajo 
uporabniki čim lažji in enostaven dostop 
do informacij o razpoložljivih kapacitetah 
prevozov na izbranih relacijah. Posebej 
primerne za to so spletne platforme. 

Kako izvedemo ukrep: V okviru 
obveščanja voznikov aktivno 
promoviramo tako uporabo in koristnost 
skupnih voženj in kot uporabo spletnih 
platform za iskanje skupnih prevozov. Z 
upravitelji spletne platforme se 
dogovorimo za aktivno oglaševanje 
skupnih prevozov na izbranih relacijah. 

Finančni vložek: Strošek izvedbe ukrepa 
je odvisen od obsega promocije in je 
tipično ocenjen na 2.000 EUR. 

Časovnica: Če je v ukrepu potrebna tudi 
ureditev površin za »prisedi in se pelji« 
(glej P+R ukrep). 

INFORMIRANJE VOZNIKOV O 
MOŽNOSTIH UPORABE SISTEMA P+R 

Zahtevnost  ◼◻◻ 

Sprejemljivost  ◼◼◼ 

Stroški   ◼◻◻ 

Informacije o prometnih in potovalnih 
možnostih lahko vplivajo na odločitev 
uporabnikov glede načina prevoza. Zato je 
pomembno, da so uporabniki dobro 
seznanjeni tudi o možnostih sistema P+R, 
podobno kot o drugih oblikah prevoza.  

Kako izvedemo ukrep: Ukrep izvedemo 
vedno, kadar imamo na vplivnem območju 
predvidenega izrednega dogodka dovolj 
P+R kapacitet, da lahko z njimi opazno 
zmanjšamo prometni stres na lokaciji 
izrednega dogodka. Informiranje 
uporabnikov mora biti še posebej 
intenzivno na območjih, ki generirajo 
največ potovanj preko lokacije izrednega 
dogodka ter v primerih uvajanja novih 
P+R parkirišč ali okrepitve linij javnega 
potniškega prometa na katere se 
navezujejo. 

Finančni vložek: Strošek izvedbe ukrepa 
je odvisen od izbora informacijskih 
kanalov za informiranje uporabnikov, 
obsega informiranja in časa trajanja. 
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Priloga: Načrt vključevanja javnosti 

V tabeli so prikazana komunikacijska orodja, kanali obveščanja in čas obveščanja (pred ali med 

obnovo) na primeru demonstracijskega projekta priprave mobilnostnega načrta pri prenovi 

predora Golovec. 

Tabela: Pregled komunikacijskih orodij 

Orodje Kanal Časovnica 

Sporočila za javnost: 

1. Napoved del (kaj, kdaj, zakaj), 
prošnja za strpnost ter 
razumevanje 

2. Potek del 

3. Rezultati in zahvala za strpnost 

Mediji 

Dars.si 

Promet.si 

Družbena omrežja 

1. Pred začetkom del 

2. Med obnovo 

3. Po obnovi 

Zavihek na spletni strani Dars.si Mesec dni prej. 

Obveščanje prevoznikov (JPP in 
tovorni promet) 

Obrtna in podjetniška zbornica 
(GZS) 

Več kot mesec dni prej 

Obveščanje intervencijskih služb 
in izrednih prevozov 

Dopis Mesec dni prej 

Vnos zapore v navigacijske 
sisteme in aplikacije 

DarsPromet+, AMZS, Navigacijski 
sistemi (Google, Here,…) 

Mesec dni prej 

Adrema za obveščanje TMP (Mednarodno vodenje 
prometa) 

Mediji 

Večji prevozniki 

Podjetja 

Občine 

Ambasadorji (AMZS, AVP,…) 

Influencerji 

Mesec dni prej 

Vzpostavitev govorcev Mediji Mesec dni prej 

Priprava scenarija kriznega 
komuniciranja 

Mediji 

Družbena omrežja 

Mesec dni prej 

Priprava besedil Dopisi 

Družbena omrežja 

14 dni prej 

E-letak z osnovnimi podatki 
(kdaj, infografika, zakaj) 

Mediji 

Dars.si 

Promet.si 

Družbena omrežja 

MojPIC 

14 dni prej 

FAQ (vprašanja in odgovori) Dars.si 14 dni prej 
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Individualni publicitetni dogovori PopTV, Val202, Radio1 14 dni prej 

Prometna tedenska pisna 
napoved 

MojPIC 

Dars.si 

Promet.si 

Družbena omrežja 

14 dni prej 

Med obnovo 

TV prometna napoved Mediji (preko adreme) 

Dars.si 

Promet.si 

Družbena omrežja 

MojPIC 

14 dni prej 

Med obnovo 

Video napoved zapore Mediji 

Podjetja 

Dars.si 

Promet.si 

Družbena omrežja 

MojPIC 

14 dni prej 

Vizualizacija zapore Mediji 

Podjetja 

Dars.si 

Promet.si 

Družbena omrežja 

MojPIC 

14 dni prej 

Proaktivni PR Influencerji 

Ambasadorji (AVP, AMZS,…) 

14 dni prej 

Napoved del SPIS portali Teden dni pred 
začetkom del 

Novinarska konferenca Mediji Pred začetkom del 

Video zgodba o delih, poteku 
prometa 

Mediji 

Dars.si 

Promet.si 

Družbena omrežja 

MojPIC 

Med obnovo 

Odgovori na vprašanja Medji 

Uporabniki 

Med obnovo 

Monitoring okolja (analiza objav) Mediji 

Družbena omrežja 

Med obnovo 

»one-on-one« briefingi Mediji Med obnovo 
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Priloga: Spreminjanje potovalnih navad - procesi in modeli  

Kako spremeniti potovalne navade 

 

(7) Običajno vedenje  

Zadnja faza je dolgoročno sprejetje novega načina za določena 
potovanja. Ko je ta stopnja dosežena, se staro vedenje prekine 
in se vzpostavi nov vzorec.  

 
 

Faze sprememb: Primer 
motoriziranega prevoza 

 

(6) Eksperimentalno vedenje 

Preizkus novega načina za določena potovanja za kratek čas. 
Če je izkušnja dobra, lahko ta sprememba postane trajnejša. 
Če pa izkušnje ne potrdijo (ugodnih) zaznav, lahko to privede 
do ponovnega ovrednotenja možnosti in ponovitve starega 
vedenja.  
(5) Sprejeti izbiro 

Posameznik sprejme odločitev, za določena potovanja res 
uporabiti nadomestni način.  
(4) Vrednotenje možnosti 

Ljudje alternative dojemajo na različne načine. Prostovoljno 
bodo spremenili način razmišljanja le, če bodo ugodno zaznali 
alternative glede na njim najpomembnejše dejavnike. Če je na 
primer zanje najpomembnejši dejavnik čas potovanja, 
verjetno ne bodo dajali prednosti avtobusom, saj menijo, da ti 
vozijo prepočasi in preredko.  
(3) Zaznavanje možnosti 

Način dojemanja alternativnih načinov potovanja močno 
vpliva na to, ali jih lahko obravnavamo kot izvedljive možnosti 
namesto avtomobila. Najpomembnejši dejavniki na tej stopnji 
so povezani s "sistemom" (na primer dojemanje, da je javni 
prevoz pravočasen, varen, enostaven za uporabo), in tistimi, 
povezanimi z "družbo" (na primer zanašanje posameznika na 
stališča drugih ljudi pri oblikovanju lastnega stališča in 
vedenja). Slednje vključuje dragocena mnenja družinskih 
članov, prijateljev in sodelavcev ter tista stališča , ki se v 
njihovi skupnosti zdijo "normalna". 
(2) Sprejemanje odgovornosti  

Drug korak je sprejemanje osebne odgovornosti za težave in 
prispevanje k rešitvam.  
(1) Zavedanje težave 

Prvi korak je zavedanje, da avtomobilski promet povzroča 
vrsto težav  (zastoji, onesnaževanje itd.).  

Model procesa spreminjanja potovalnih navad uporabnikov osebnih avtomobilov; po viru TAPESTRY 


