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Kaj je CPS?
Teoretično:
Strateški dokument, s katerim občina sprejema načrt
ukrepov na področju prometa s ciljem celostne
spremembe dostopnosti in trajnostne mobilnosti (TM),
izboljšanjem kakovosti bivanja prebivalcev ter
povečanjem možnosti za razvoj občine in regije.
Praktično:
Prerez obstoječega stanja infrastrukture, potovalnih
navad občanov, dostopnosti JPP s predlogom ukrepov
za izboljšanje le teh. Njihova izvedba pozitivno vpliva na
zdravje in zadovoljstvo občanov, kakovost okolja,….

Zakaj izdelujemo CPS?
Občina Štore je pristopila k pripravi strategije, ker se želi
uvrstiti na zemljevid slovenskih in evropskih mest,
zavezanih izmenjavi izkušenj in skupnemu reševanju
prometne problematike na področju trajnostne
mobilnosti.
Izdelava strategije hkrati predstavlja osnovo za
kasnejše
konkurenčno
prejemanje
evropskih
sredstev, hkrati pa tudi izhodišče za racionalizacijo
vlaganj v prometno infrastrukturo.

Zakaj izdelujemo CPS?
• Slovenci sodimo med najbolj motorizirane evropske države (9.
mesto v EU), saj kar 86 % kopnih poti opravimo z avtomobilom
(3. mesto v EU) – prometna varnost;
• V povprečju je slovenska družina v letu 2012 porabila za
mobilnost 16,1 % družinskega prihodka – družinski proračun;
• Sočasno z rastjo motorizacije je Slovenija doživela izrazit upad
povpraševanja po javnem potniškem prometu. Delež zaposlenih,
ki se vozijo na delo z javnim potniškim prometom se je od leta
1981 do 2001 zmanjšal od 64 na 10 % – prometna varnost in
družinski proračun;
• Promet je največji vir emisij toplogrednih plinov in v Sloveniji
prispeva 27 % delež vseh emisij – kakovost okolja, zdravje
prebivalcev.
Študija (Omega consult d.o.o.) kaže, da “statistična vrednost” človeškega
življenja znaša 1,2 mio EUR. Vsak korak k izboljšanju prometne varnosti in
zdravja posameznika tako predstavlja pomemben prispevek družbi.

Cilji CPS?
Cilji celostne prometne strategije so:
• zagotovitev višje kakovosti bivanja:
• izboljšana prometna varnost,
• urejena infrastruktura,
• izboljšanje zdravja prebivalcev,
• ostalo,
• urejenost in izboljšana podoba okolja:
• nižje stopnje onesnaženosti,
• manjše prometne obremenitve v naseljih,
• ostalo,
• zagotovitev trajnejšega prometnega načrtovanja.
Cilj je hkrati povečanje možnosti za uspešen razvoj
občine.

Kako naprej?
S spodbujanjem, sprejemanjem in uveljavljanjem načel
TRAJNOSTNE MOBILNOSTI
Trajnostna mobilnost je tista, ki je okoljsko sprejemljiva, socialno
pravična in spodbuja razvoj gospodarstva. Osnovni cilj je zadovoljiti
potrebe vseh ljudi po mobilnosti, zmanjšati promet, s tem pa
onesnaževanje, emisije toplogrednih plinov in porabo energije.

Trajnostna mobilnost je učinkovitejša mobilnost, saj ob enakih
učinkih zmanjšuje skupne kratkoročne in dolgoročne stroške in
omogoči višjo kakovost bivanja, ne da bi ogrozila možnosti
prihodnjih generacij.

Kako slediti trajnostni mobilnosti?
Vprašanje: “Kaj bomo zgradili?” Je potrebno zamenjati
z:
KAJ ŽELIMO DOSEČI

KAKO BOMO
UKREPE
FINANCIRALI

KAKO BOMO MERILI
UČINKE

KOGA MORAMO
VKLJUČITI

KAKO BI TO NAJLAŽE
DOSEGLI

KAKO LAHKO
ODPRAVIMO
OBSTOJEČE
POMANJKLJIVOSTI

ALI MORAMO
GRADITI NOVO

Kaj narediti?
• Politiko TM uveljaviti na na ravni občinskih prometnih politik
(CPS) in spodbujati spremembe na državni infrastrukturi (državne
ceste, železnice)
• Povečati delež proračunskih sredstev za TM na vsaj 15-20%
izdatkov povezanih s prometom.

• Politiko TM sprejeti na lokalni ravni in narediti premik v lastnem
razmišljanju.
• Učiti se na primerih dobrih praks, ki so uresničene prav v majhnih
lokalnih okoljih, na podeželju in v turističnih krajih (Kranjska gora,
Grosuplje, Velenje, …).
• Izvesti potrebne ukrepe, ki sledijo ciljem TM, kot tudi interesom
skupnosti.

Kako narediti - predvideni ukrepi
• Vzpostavitev celostnega prometnega načrtovanja;
• Spodbujanje peš prometa, hoje;
• Spodbujanje kolesarskega prometa;
• Izboljšanje dostopnosti in učinkovitosti javnega

potniškega prometa;
• Racionalna raba motoriziranega prometa;
• Promocijsko – izobraževalne aktivnosti.

Kakšno je trenutno stanje v občini?
• 240 izpolnjenih vprašalnikov
• 50 % anketirancev pripada starostni skupini med 21 in 40 let
• 76% anketirancev je zaposlenih
• Anketiranci v povprečju največ kilometrov opravijo pri prevozu na delo,
• 87,5 % anketirancev vedno ali pogosto uporablja lasten avtomobil
• Kolo in javni prevoz vedno ali pogosto uporablja manj kot 5%
anketirancev
• Manjkajoča ali neustrezna infrastruktura za dostop gibalno oviranih oseb
• Pomanjkanje in nepovezanost urejenih površin za pešce in kolesarje;
• Lokalno manjkajoči prehodi za pešce;

• Precejšnje število kritičnih točk na šolskih poteh;
• Slabša dostopnost JPP v oddaljenejših naseljih;
• Avtomobil je trenutno primarna izbira načina potovanja. Čeprav je pot

dolga le kakšen kilometer ali dva!!!

Predaleč za peš….kolo?
Krog oddaljenosti - hoja

Krog oddaljenosti - kolo

Kako narediti – celostno prometno
načrtovanje
MINIMALNE
LETNE
VREDNOSTI

CILJNE
VREDNOSTI
2022

1

1

5%

15%

1

1

izvedba informacijsko-promocijskih aktivnosti

4 dogodki

4 dogodki

udeležba v evropskih projektih, ki promovirajo trajnostno mobilnost (ETM, Dan
brez avtomobila, Dan zemlje,…)

2 dogodka

2 dogodka

izvedba akcij s področja trajnostne mobilnosti, ki povezuje več deležnikov (šole,
društva,…)

2 dogodka

2 dogodka

udeležba koordinatorja nalog s področja TM na izobraževalnih dogodkih

2 dogodka

2 dogodka

1

1

CELOSTNO PROMETNO NAČRTOVANJE
sprejetje strategije, revizija in prenova strategije
delež proračunskih izdatkov povezanih s prometom, ki bo namenjenih ukrepom
trajnostne mobilnosti
imenovanje koordinatorja/ev trajnostnega načrtovanja mobilnosti

usklajevanje ukrepov trajnostne mobilnosti z drugimi občinami

Kako narediti – spodbujanje /
uveljavitev hoje
MINIMALNE
LETNE
VREDNOSTI

CILJNE
VREDNOSTI
2022

-

5%

1 prehod

5 prehodov

ureditev varnejših poti za pešce, vključno z varnimi šolskimi potmi (vertikalna in
horizontalna signalizacija)

200 metrov

1500 m

označitev ali odstranitev konfliktnih točk med pešci in motoriziranim prometom

2 konfliktni
točki

ni neoznačenih
konfliktnih točk

izgradnja ali ureditev javne razsvetljave

100 metrov

1000 m

3 ovire

ni ovir za
gibalno ovirane
osebe

UVELJAVITEV HOJE

povečanje uporabnikov hoje kot načina vsakodnevnih potovanj znotraj občine
glede na izhodiščno vrednost
ureditev prehodov za pešce z dodatnimi opozorilnimi elementi

prilagoditev infrastrukture gibalno oviranim osebam

Kako narediti – spodbujanje /
uveljavitev kolesarjenja
MINIMALNE
LETNE
VREDNOSTI

CILJNE
VREDNOSTI
2022

povečanje uporabnikov kolesa kot načina vsakodnevnih potovanj znotraj občine
glede na izhodiščno vrednost

-

5%

izgradnja državne kolesarske povezave Šentjur - Štore - Celje na območju Občine
Štore

-

1

1 kolesarnica

3 kolesarnice

250 m

3000 m

1 konfliktna
točka

ni neoznačenih
konfliktnih točk

-

sistem izposoje
koles

UVELJAVITEV KOLESARJENJA

postavitev kolesarnic pri pomembnejših objektih (železniška postaja, osnovna
šola,…)
ureditev varnejših poti za kolesarje, vključno z varnimi šolskimi potmi z ureditvijo
obstoječe horizontalne in vertikalne prometne signalizacije

označitev ali odstranitev konfliktnih točk med kolesarji in motoriziranim prometom

preveritev potreb po sistemu izposoje koles in možnosti skupne uvedbe s
sosednjimi občinami

Kako narediti – učinkovit JPP
UČINKOVIT JAVNI POTNIŠKI PROMET

združevanje šolskega prevoza in rednih avtobusnih linij, subvencioniran prevoz
šoloobveznih otrok

odprava pomanjkljivosti - ureditev dostopnosti postajališč za gibalno ovirane
osebe

izvedba manjkajočih ureditev postajališč JPP (nadstrešnice, koši)

MINIMALNE
LETNE
VREDNOSTI

CILJNE
VREDNOSTI
2022

-

združen šolski
in redni
avtobusni
promet

1 ovira

ni ovir za
gibalno ovirane
osebe

vsa postajališča
1 postajališče
ustrezno
urejena

spodbujanje izvajalcev avtobusnega prometa k uporabi okolju prijaznejših vozil

-

1 okolju
prijaznejše
vozilo JPP

vzpostavitev intermodalnega vozlišča na območju železniške postaje (vlak-kolohoja-park&ride)

-

1

Kako narediti – racionalna raba
motoriziranega prometa
MINIMALNE
LETNE
VREDNOSTI

CILJNE
VREDNOSTI
2022

1 naselje

5 naselij

izvajanje neinfrastrukturnih ukrepov umirjanja prometa kot npr.: merjenje
hitrosti, redarska služba

-

10% manj
kršitev omejitve
hitrosti

spodbujanje novih oblik prevozov

-

-

polnilnice za elektro vozila

1

2

zagotavljanje novih in urejanje obstoječih parkirnih površin

1

2

izdelava projektne dokumentacije za ureditev kritičnega odseka/točke na lokalni
ali državni cesti

-

3

MOTORIZIRAN PROMET

izvedba ukrepov umirjanja osebnega in tovornega prometa v naseljih,
priroitetno na območjih šolskih poti in stanovanjske gradnje

Kako narediti – že predvideni
infrastrukturni ukrepi
OSTALI INFRASTRUKTURNI UKREPI
izgradnja podhoda
izgradnja nadvoza Kompole
podvoz Prožinska vas
rekonstrukcija cest
hodnik za pešce Železniška postaja-Opeka-Žveplan

hodnik za pešce Cesta XIV. divizije 1

hodnik za pešce Prožinska vas (Obrtna cona Štore vzhod-Opoka-Prožinska vas)

hodnik za pešce Mercator-Cesta na Svetino

HVALA ZA POZORNOST

Vse spremembe prometne ureditve bodo v fazi operacionalizacije temeljile
na strokovno utemeljenih izhodiščih in preverjenih podatkih (zakonodaja,
štetje prometa, proučitev finančne, prostorske izvedljivosti posameznega
ukrepa). Spremembe bodo predhodno javno predstavljene in usklajene.

