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2 Program 

  

9.00    Uvod in namen delavnice 

mag. Andreja Urbančič, IJS-CEU 

9.10  Predvidena uporaba projekcij v analizi scenarijev za Dolgoročno strategijo za nizke emisije  

Matjaž Česen, IJS-CEU (predstavitev in razprava) 

 Predstavitev in zasnova projekcij, predvidena uporaba projekcij za dolgoročno načrtovanje energetske in podnebne politike ter 

pomen/vloga prometnega dela v projekcijah  

9:40  Dosedanje izkušnje s projekcijami prometnega dela 

  

10.00  Predstavitev modela za prometno delo  

Gregor Pretnar, PNZ (predstavitev in razprava) 

  

10.30   Odmor  

  

10.45  Predpostavke v modelu za prometno delo 

Gregor Pretnar, PNZ (predstavitev in razprava) 

            Predpostavke za prometno delo do konca leta 2030, 2040, 2050. Dejavniki, ki bodo najbolj vplivali na prometno delo v 

prihodnosti, negotovosti, ustreznost upoštevanih predpostavk?  

11:30   Preliminarni rezultati modela prometnega dela  

Gregor Pretnar, PNZ (predstavitev in razprava) 

  Rezultati do leta 2030, 2040, 2050 in obravnava negotovosti 

12:30  Povzetek ugotovitev  

12:45  Zaključek delavnice in otvoritev fotografske razstave Podnebna pot. 
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PNZ svetovanje projektiranje d.o.o. 

• ustanovljeno leta 1953 

• približno 50 zaposlenih 

• glavna dejavnost prometno planiranje in 

projektiranje prometne infrastrukture 
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začetki 

projektiranje prve 
avtoceste v 
Jugoslaviji 
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prometne 
študije v Srbiji 

prometni model širše 
ljubljanske regije 

Transport 
Masterplan 
 Beograd 

Strategija razvoja 
prometa v Republiki 
Sloveniji  

Nacionalni 
prometni modeli 
Slovenije, 
Hrvaške, Slovaške 

Prometni model Slovaške(2015) 

Strategija razvoja prometa v Republiki Sloveniji (2014) 

Prometni model Hrvaške (2015) 

Širitev ljubljanskega obroča (2009, 2018) 

Most čez Savo, 
Beograd (2007) 
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DOSEDANJE IZKUŠNJE S PROJEKCIJAMI 
PROMETNEGA DELA 
• ex-post analiza 
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Dosedanje izkušnje s projekcijami prometnega 
dela 
• uporaba pri izdelavi strategije razvoja prometa 
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PREDSTAVITEV MODELA ZA PROMETNO DELO 

• nacionalni prometni model 
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Prometni modeli 

Makroskopski (4-stopenjski) modeli za 
povpraševanje in obremenjevanje 

• multimodalni (4-stopenjski) transportni model 
Slovenije 

Makro-mezoskopska simulacija (obremenjevanje) 

• podrobni model Mestne občine Ljubljana 

Mikroskopska simulacija (obremenjevanje) 

• uvedba inteligentnih ukrepov 
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Zakaj sploh potrebujemo prometne 
modele? 

 

 

 

Vizija brez uresničenja je sanjarija, 

uresničenje brez vizije je polomija. 

 
Japonski pregovor 

„All models are wrong... 

...but some are more useful.” 

 
George P.E. Box, angleški statistik (1919-) 
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Značilnosti nacionalnih modelov 

• vključuje celotno populacijo in območje obravnavane regije, države, 

• omogoča interaktivno modeliranje rabe površin in prometa, 

• podrobno določa izbiro ljudi kako, kam, kdaj in s kakšnim prometnim 
sredstvom potujejo, 

• je orodje za napoved in analizo učinkov raznih politik in ukrepov, 

• omogoča tudi modeliranje vpliva cestninjenja cest, cestninjenja vstopa v mesto 
(congestion charging, pollution charging) ali/in dodatnega cestninjenja z 
namenom internalizacije eksternih stroškov (internalisation of external costs) ter 
parkirne politike (na izbiro prometnega sredstva, razporeditev prometa po 
omrežju itd.), 

• predstavlja okvir za določitev prometnega povpraševanja na podrobnejši 
regionalni in lokalni ravni, 

• predstavlja obširno bazo podatkov in 

• omogoča širok nabor podrobnih analiz 
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• statistični podatki 

• obstoječa dokumentacija 

• poselitvene in socioekonomske razmere 

• ankete po gospodinjstvih in druge raziskave 

Socioekonomski podatki 

https://www.stat.si/ 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page

/portal/statistics/search_database 
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Prometni podatki 

prometna omrežja 

 

 

 

štetje prometa in razmere 

 

 

 

 

 

 
http://www.openstreetmap.org/ 

http://www.promet.si/portal/sl/stevci-prometa.aspx 

http://www.dc.gov.si/si/delovna_podrocja/promet/ 
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Prometni model 

  Oi 

  Dj 
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Zasnova potniškega prometnega modela 

izbira modela

izbira dejavnosti in namenov

izbira cilja

izbira prometnega sredstva

matrika PS 2

povpraševanje

Prostorska struktura in

vedenjski vzorci:

 - prometne cone

 - raba površin

 - socio-ekonomske količine

 - stopnja povezanosti

 - opremljenost s prometnimi sredstvi

 - značilne skupine ljudi

 - dejavnosti

 - izvorno ciljne skupine

 - parametri

Prometna ponudba:

 - potovalni časi

 - časi prihodov in odhodov

 - razpoložljivostponudbe (ceste,

parkiriršča, javni promet ...)

 - kakovost usluge

 - denarni stroški

 - drugo

matrika PS 3matrika PS 1

Razvoj 4-stopenjskega prometnega modela 
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Koncept generaliziranega časa 

• osebni avtomobilski promet  
- denarni stroški: gorivo in vzdrževalni stroški vozil, cestnina 

- potovalni čas: dostop do parkirišča in od njega (čas hoje), 

potovalni čas v vozilu 

• javni promet:  
- denarni strošek: cena vozovnice 

- potovalni čas: dostop do postaje ali postajališča in od njega (čas hoje), 

čakalni čas na postaji ali postajališču, čas vkrcavanja, prestopanja in 

potovalni čas v vozilu 

- stopnja neudobja zaradi gneče v vozilih javnega prometa 

Razvoj 4-stopenjskega prometnega modela 
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Izbira prometnega sredstva za prevoz blaga 

Razvoj 5-stopenjskega prometnega modela za tovor 
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razvoj modelov za napoved števila prometnih nesreč, emisij plinov 
(CO2, NOx,…) in hrupa 

 

 

 

 

Modeli za izračun eksternih stroškov 
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Zakaj sploh potrebujemo prometne 
modele? 

 

 

 

Projekcija JE analiza KAM PRIDEMO, če IZVEDEMO določen 

NABOR UKREPOV ob določenih OKOLIŠČINAH 
 

 

 

 

Projekcija JE ORODJE, ki omogoča analizo KAJ PA ČE? 
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Izhodišča za napoved prometa 

razvoj socioekonomskih razmer na evropski in slovenski ravni 

• število in starost prebivalcev 

• število zaposlenih in delovnih mest po sektorjih 

• BDP 

sprememba potovalnih stroškov 

• vrednost časa 

• cestninjenje 

• stroški goriva in vzdrževalnih stroškov 

• stroški vozovnic 

• internalizacija eksternih stroškov 

razvoj ponudbe 

• za cestno in železniško omrežje 

• različne smeri razvoja 
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Napoved prometa 

• napoved za prihodnjo stopnjo motorizacije in prihodnje prometne in okoljske 
razmere (20-letna planska doba) 

• kapacitetna analiza prometnih sistemov, identifikacija ozkih grl, analiza 
dostopnosti, varnosti, okoljskih razmer 

prej potem 
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Analiza prometnih razmer 

• spremenjeno povpraševanje 

• sprememba izbire prometnega sredstva 

• prometne obremenitve 

• analiza časovne dinamike pojavov  

• analiza zamud na cestnem omrežju in 
omrežju javnega prometa in določitev 
šibkih točk omrežja 
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Vrednotenje alternativ in predlog 
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PREDPOSTAVKE V PROMETNEM MODELU 

razvoj socioekonomskih razmer na evropski in slovenski ravni 

• število in starost prebivalcev 

• število zaposlenih in delovnih mest po sektorjih 

• BDP 

sprememba potovalnih stroškov 

• vrednost časa 

• cestninjenje 

• stroški goriva in vzdrževalnih stroškov 

• stroški vozovnic 

• internalizacija eksternih stroškov 

razvoj ponudbe 

• za cestno in železniško omrežje 

• različne smeri razvoja 
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Predpostavke v prometnem modelu 

Razvoj socioekonomskih razmer na evropski in slovenski ravni 

Parameter Zunanji Modelski 

število in starost 

prebivalcev 

 

x 

število zaposlenih in 

delovnih mest po 

sektorjih 

x 

BDP 
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Predpostavke v prometnem modelu 

Razvoj socioekonomskih razmer na evropski in slovenski ravni 
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Predpostavke v prometnem modelu 

Razvoj socioekonomskih razmer na evropski in slovenski ravni 
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Predpostavke v prometnem modelu 

Sprememba potovalnih stroškov 

Parameter Zunanji Modelski 

vrednost časa x 

cestninjenje x 

stroški goriva in 

vzdrževalnih stroškov 
x 

stroški vozovnic x 

internalizacija eksternih 

stroškov 
x 
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Predpostavke v prometnem modelu 

Razvoj ponudbe 

Parameter Zunanji Modelski 

za cestno in 

železniško omrežje 
x 

različne smeri razvoja x 
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Predvideni ukrepi 

29 
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Predvideni  
ukrepi 
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PRELIMINARNI REZULTATI MODELA 
PROMETNEGA DELA 

• rezultati 

• primerjava z ostalimi državami 
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Oblikovanje scenarijev 

39 

• z obstoječimi ukrepi 

• z dodatnimi ukrepi – zmerni 

• z dodatnimi ukrepi – ambiciozni 
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Kriteriji za primerjavo scenarijev - PROMET 

Prometno delo 

• čas 

• razdalja 
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Zasnova scenarijev - PROMETNO DELO  
Izgradnja infrastrukture 

41 

Z obstoječimi ukrepi Z dodatnimi ukrepi - zmerni Z dodatnimi ukrepi – 

ambiciozni 

Cestno omrežje – izgradnja 

manjkajočih odsekov, izgradnja 

delov 3. razvojne osi  

 

Železniško omrežje – 

posodobitev TEN-T omrežja in 

nekaterih regionalnih povezav,  

 

Kolesarsko omrežje – 

izboljšanje obstoječe 

infrastrukture 

Železniško omrežje – dograditev 

vseh načrtovanih povezav (tudi 

regionalnih) in izboljšav,  

dodaten nakup novih garnitur,  

 

Kolesarsko omrežje – izgradnja 

vse potrebne infrastrukture 

daljinskih, regionalnih in lokalnih 

poti 

Železniško omrežje –Izgradnja 

regionalnih železniških prog.  
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Zasnova scenarijev - PROMETNO DELO 
Prometna politika – potniški promet 

42 

Z obstoječimi ukrepi Z dodatnimi ukrepi - zmerni Z dodatnimi ukrepi – 

ambiciozni 

- Spodbujanje dela od doma 

 

 

- Povečanje stroškov prevoza 

z osebnim vozilom (taksa za 

vstop v mesto, stroški 

parkiranja) 

- Sprememba plačil potnih 

stroškov 

- Prostorska politika 
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Ukrepi potniški promet 
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Z obstoječimi ukrepi Z dodanimi ukrepi - 

zmerni 

Z dodanimi ukrepi – 

ambiciozni 

- Izgradnja prometnih intermodalnih 

vozlišč za kombiniranje različnih 

oblik prevoza, 

- Uvedba cestninjenja glede na 

prevožene km 

- Izgradnja infrastrukture za 

izboljšanje javnega potniškega 

prometa (postaje, P+R, rumeni 

pasovi, nakup novih prometnih 

sredstev) 

- Razširitev enotne vozovnice na vse 

potnike in uskladitev voznih redov 

- Preureditev koncepta 

javnega avtobusnega 

prometa 

 

 

- Taktni vozni red 
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Zasnova scenarijev - PROMETNO DELO 
Ukrepi tovorni promet 
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Z obstoječimi ukrepi Z dodanimi ukrepi - zmerni Z dodanimi ukrepi – 

ambiciozni 

Železniško omrežje – 

posodobitev TEN-T omrežja in 

nekaterih regionalnih povezav.  

 

-> ohranitev zmogljivosti 

 

Izgradnja intermodalnih vozlišč 

za tovorni promet. (Ohranjanje 

deleža železniškega tovornega 

prometa.) 

Železniško omrežje – dograditev 

vseh načrtovanih povezav (tudi 

regionalnih) in izboljšav. 

 

-> izboljšanje zanesljivosti 

 

(Ohranjanje deleža 

železniškega tovornega 

prometa.) 

 

 

Železniško omrežje –

Nadgradnja obstoječih 

železniških prog.  

 

-> povečanje zmogljivosti in 

zanesljivosti 

 

(Povečanje deleža železniškega 

tovornega prometa.) 
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Rezultati – potniški promet 

45 



Projekt LIFE ClimatePath2050 (LIFE16 GIC/SI/000043) 

je financiran iz finančnega mehanizma LIFE, ki ga 

upravlja Evropska komisija, in iz Sklada za podnebne 

spremembe Ministrstva za okolje in prostor RS. 

Rezultati – potniški promet 

46 



Projekt LIFE ClimatePath2050 (LIFE16 GIC/SI/000043) 

je financiran iz finančnega mehanizma LIFE, ki ga 

upravlja Evropska komisija, in iz Sklada za podnebne 

spremembe Ministrstva za okolje in prostor RS. 

Rezultati – tovorni promet 

47 



Projekt LIFE ClimatePath2050 (LIFE16 GIC/SI/000043) 

je financiran iz finančnega mehanizma LIFE, ki ga 

upravlja Evropska komisija, in iz Sklada za podnebne 

spremembe Ministrstva za okolje in prostor RS. 

Rezultati – tovorni promet 

48 



Projekt LIFE ClimatePath2050 (LIFE16 GIC/SI/000043) 

je financiran iz finančnega mehanizma LIFE, ki ga 

upravlja Evropska komisija, in iz Sklada za podnebne 

spremembe Ministrstva za okolje in prostor RS. 

Primerjava z ostalimi projekcijami (ITF) 
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Vprašanja za razpravo 

• Dodatni parametri (zunanji in modelski) 

• Stopnja intenzivnosti izvajanja ukrepov 

• Finančne možnosti vlaganj v infrastrukturo 

• Novi načini prevoza  
• MAAS -> mobility as a service 

• avtonomna vozila 

• Mobilnost 
• delo od doma 

• spletno nakupovanje 
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Vodilni partner projekta LIFE Climate Path 2050:  

Vodilni partner projekta LIFE Climate Path 2050:  

www.PodnebnaPot2050.si 

Hvala za pozornost! 
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