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UVOD 

  

Stroški so v denarju izraženi potroški prvin poslovnega procesa, ki nastajajo pri 

uresničevanju in doseganju poslovnih učinkov. Stroške dobimo tako, da potroške zmnožimo 

z vnaprej določenimi delovnimi sredstvi, delovno silo, storitvami in predmeti dela. Ljudje 

se skozi celotno življenje srečujemo z več oblikami stroškov. V veliki meri so ti stroški 

povezani z živili, najemninami, oblačili in nenazadnje tudi s stroški osebnega vozila. Stroški 

osebnega vozila vsekakor predstavljajo v posameznikovem življenju enega izmed najvišjih 

denarnih zalogajev. 

  

Mobilnost lahko opisujemo le z eno besedo, in sicer premakljivost, kar pomeni, da se lahko 

vsaka oseba premika iz ene točke na drugo, lahko je to s kolesom, avtomobilom, mestnim 

avtobusom, skirojem ali z invalidskim vozičkom. V današnjih časih se je mobilnost bistveno 

spremenila od mobilnosti v preteklosti, saj si danes že skoraj vsak posameznik življenja brez 

osebnega avtomobila ne zna niti predstavljati. 

 

Cilj mobilnosti, tako občin kot države, je zagotoviti vsem državljanom varno, hitro in 

ugodno uporabo vlakov, mestnih avtobusov in nenazadnje tudi uporabo mestnih koles, saj 

želi država s tem spodbuditi državljane k manjši uporabi osebnih vozil in posledično k 

izboljšanju onesnaženosti zraka ter k boljšemu in kakovostnejšemu načinu življenja.  

 

Na žalost življenjski slog od nas zahteva vse večjo mobilnost in vse večjo uporabo osebnih 

vozil, kar pa posledično pripelje tudi do večje gneče na cestah in tudi vse več prometnih 

nesreč ter vedno večjo onesnaženost okolja. V zadnjih dveh letih se je v Sloveniji število 

registriranih vozil drastično povečalo od preteklih let. Z odvisnostjo od avtomobilizma ljudje 

škodujemo tako naravi kot tudi ljudem in živalim. 

  

Namen zaključne strokovne naloge je opisati in predstaviti problematiko avtomobilizma v 

Sloveniji. Kakšna je stopnja mobilnosti ljudi in kaj je javni potniški promet. Moj namen je 

prikazati na letni ravni izračun stroškov osebnega vozila - avtomobila in javnega potniškega 

prometa. Osnovno raziskovalno vprašanje se bo torej nanašalo na obračun stroškov osebnega 

prevoza.  

  

Cilj zaključne strokovne naloge je analizirati, kakšna je mobilnost v Sloveniji in odvisnost 

ljudi od avtomobilizma, kakšen je izpust toplogrednih plinov glede na železniški, cestni in 

letalski promet in pripraviti primerjavo med letoma 2017 in 2018 v številu registriranih vozil. 

Opisati, kaj je javni potniški promet in opisati njegove prednosti in slabosti. V praktičnem 

delu bom kot primer vzela prijateljico Uršo, ki ji bom pripravila izračun stroškov osebnega 

prevoza, pri katerem bom naredila  primerjavo med stroški javnega potniškega prometa in 

stroški osebnega prevoza, od doma v Laškem do službe v Ljubljani. 
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1 STROŠKI  

 

1.1 Pojmovanje stroškov 

 

Usmerjenost vsakega podjetja stremi k čim večjemu opravljanju storitev in ustvarjanju 

proizvodov, pri čemer pa vsekakor nastajajo tudi stroški poslovanja. Za podjetja je še 

posebno pomembno poznavanje stroškov, saj jim to pomaga pri odločanju in sprejemanju 

ustreznih odločitev v podjetju. V sprejemanje in odločanje pravilnih poslovnih odločitev 

morajo biti vključene tri zelo pomembne komponente. To so načrtovanje, pripravljanje 

izvajanja in nadziranje poslovanja na ravni podjetja, saj bo podjetje lahko le s pomočjo teh 

vidikov v podjetju uresničilo svoje zastavljene cilje.   

 

Ena izmed pomembnosti v podjetju pa je seveda tudi ta, da v podjetju vedo, kateri znesek se 

obravnava kot strošek in kako se različne vrste stroškov obnašajo v različnih okoliščinah 

(Robnik, 2008, str. 7).  

 

V nekaterih podjetjih, kjer prodajno ceno določajo na podlagi kalkulacij in ne na podlagi 

razmer na trgu, je prepoznavanje zneskov zelo pomembno. Podjetja morajo pri tem vedeti, 

kateri znesek lahko obravnavamo kot strošek in ga kasneje upoštevamo pri izračunu 

kalkulacij. Takšen način izračuna prodajne cene največkrat uporabljajo javna podjetja in 

zavodi.  

 

Stroški se pojavljajo pri potroških delovnih sredstvih, predmetih dela, storitvah in zaposlenih 

pri nastajanju poslovnih učinkov. Stroški so izraženi v znesku in so nujno potrebni za 

proizvajalni proces. Stroške moramo pri oblikovanju cen proizvodov ali storitev nujno 

upoštevati (Robnik, 2008, str. 7, 8).  

 

1.2 Definicija stroškov 

 

Stroški so v denarju izraženi potroški prvin proizvodnega procesa, ki nastajajo pri 

uresničevanju poslovnih učinkov in opravljanju storitev. Da dobimo stroške, moramo 

potroške množiti z vnaprej določenimi vrednostnimi predpostavkami, pravzaprav cenami 

prvin, ki se ob vrednosti skupnega imenovalca spremenijo v stroške. Potroški delovnih 

sredstev, storitev, delovne sile in predmetov dela so vrednostno izraženi stroški (Igličar, 

Hočevar & Zaman Groff, 2013, str. 166). 

 

Nastanek stroškov je vedno povezan s prej nastalim stroškovnim subjektom, to so lahko: 

proizvodi, ljudje, projekti in aktivnosti, na podlagi katerih strošek dejansko ugotavljamo.   

 

Stroški so lahko samo tisti zneski, ki (Igličar, Hočevar & Zaman Groff, 2013, str. 166, 

167):  
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 se nanašajo ali imajo opravka s katero izmed prvin poslovnega procesa;  

 kadar se katera izmed prvin, ki je prisotna pri poslovnem procesu, troši;  

 pri katerih lahko prvino izrazimo vrednostno;  

 kadar so potroški poslovnih učinkov smiselno cenovno povezani. 

 

Trošenje prvin poslovnega procesa je torej nujno potrebno za nastajanje stroškov, saj lahko 

le na ta način stroške smiselno ovrednotimo ter povežemo z nastajanjem proizvodov in 

storitev.  

 

Stroški pa niso enaki izdatkom in odhodkom. Izdatki in odhodki v podjetju predstavljajo 

denarni tok in v podjetju zmanjšujejo stanje denarja (Igličar, Hočevar & Zaman Groff, 2013, 

str. 167).  

 

Glede na različne namene in merila njihove uporabe lahko stroške razvrstimo v različne 

skupine za sprejemanje raznih poslovnih informacij in nam pripomorejo pri prepoznavanju 

metod ocenjevanja poslovnih učinkov.  

  

1.3 Razvrščanje stroškov  

 

Stroške razvrščamo glede na (Igličar, Hočevar & Zaman Groff, 2013, str. 168):  

 

 naravne vrste stroškov,  

 neposredne in posredne stroške,  

 proizvajalne in neproizvajalne stroške in  

 spremenljive in stalne stroške.  

  

1.1.1 Naravne vrste stroškov 

 

To so stroški, ki so zelo pomembni v knjigovodstvu, saj se vsi stroški v knjigovodstvu 

vrednotijo in knjižijo po naravnih vrstah. Sem spadajo stroški materiala, stroški amortizacije, 

stroški storitev in stroški dela. Njihovo razvrščanje se izvede glede na vidike poslovnega 

procesa (Igličar, Hočevar & Zaman Groff, 2013, str. 168). 

 

1.1.2 Neposredni in posredni stroški  

 

Pomemben vidik pri razporejanju stroškov v podjetju je tudi ta, da podjetje natančno ve, 

kateri stroškovni nosilec je, katere od nastalih stroškov povzročil. Tako ločimo neposredne 

in posredne stroške, saj je lahko en strošek posreden s strani enega stroškovnega nosilca in 

drug strošek z drugega stroškovnega nosilca neposreden.  
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Neposredni ali direktni stroški so tisti stroški, pri katerih že takoj ob njihovem nastanku 

vemo, kateri stroškovni nosilec jih je povzročil in jih lahko že takoj povežemo s posameznim 

proizvodom ali storitvijo, to so lahko neposredni stroški izdelavnega materiala in stroški plač 

(Robnik, 2008, str. 14).  

 

Posredni, indirektni ali splošni stroški so stroški, pri katerih ob njihovem nastanku ne 

vemo, kateri stroškovni nosilec jih je ob njihovem nastanku povzročil, saj sta lahko to dva 

ali tudi več stroškovnih nosilcev. Posredni stroški ne morejo v celoti bremeniti določenih 

proizvodov ali storitev, kot so na primer najemnine, obresti, reklame, elektrika in še ostali. 

Posredne stroške lahko posameznim proizvodom in storitvam pripišemo s pomočjo ključev 

ali razdelilnikov. Posredni stroški so lahko stroški vzdrževanja, stroški dela vodstva z vidika 

konkretnega delovnega projekta, stroški nabave in podobno (Robnik, 2008, str. 14).  

  

1.1.3 Proizvajalni in neproizvajalni stroški 

 

Proizvajalni stroški so tisti stroški, ki nastanejo znotraj proizvodnje na podlagi 

proizvajalnih stroškovnih nosilcev. Sem spadajo neposredni stroški materiala, neposredni 

stroški dela, neposredni stroški amortizacije, neposredni stroški storitev in posredni 

proizvajalni stroški.  

 

Neproizvajalni stroški ali stroški splošnih dejavnosti so tisti stroški, ki nastanejo zunaj 

proizvodnje, na podlagi neproizvajalnih stroškovnih nosilcev, pravzaprav na stroškovnih 

mestih povezanih s prodajo in nabavo. Prav tako pa so ti stroški tudi del skupnih družb, ki 

nastanejo pri računovodstvu, financah, upravi in logistiki. 

 

1.1.4 Spremenljivi in stalni stroški 

 

Spremenljivim stroškom z drugo besedo pravimo tudi variabilni stroški, saj so to stroški, 

ki se spreminjajo glede na obseg proizvodnje, dejavnosti. Pomeni, da če se obseg 

proizvodnje povečuje, se s tem povečujejo tudi stroški ali obratno, če se bo obseg 

proizvodnje manjšal, se bodo s tem manjšali tudi stroški. V to skupino spadajo stroški 

materiala in stroški dela, če so ti odvisni od opravljenih ur dela.  

 

Stalni stroški ali z drugo besedo fiksni stroški. Kot nam že samo ime pove, so to stroški, ki 

se ne spreminjajo glede na obseg proizvodnje in so vedno enaki ne glede na to, kakšen je 

obseg proizvodnje. Pod stalne stroške spadajo stroški zavarovanja, stroški najemnin, stroški 

linearne amortizacije in ostali. Stalni stroški so torej stroški, ki so enaki ne glede na to, 

kakšen je učinek ali obseg poslovanja.  

 

1.4 Stroškovno mesto  
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Splošna opredelitev stroškovnega mesta je namensko, prostorsko ali stvarno zaokrožen del 

podjetja, na katerem ali za katero se pri poslovanju pojavljajo stroški, ki jih je mogoče 

razporejati na posamezne začasne ali končne stroškovne nosilce in je zanje nekdo odgovoren 

(Slovenski inštitut za revizijo, 2018, str. 305). 

 

Razloga, zakaj v podjetju oblikujemo stroškovna mesta, sta (Igličar, Hočevar & Zaman Groff 

2013, str. 176):  

 

 omogočanje popolnejšega obračuna stroškov po posameznih poslovnih učinkih in 

 omogočanje pregleda gibanja stroškov na tistih področjih, za katera je odgovoren 

posamezen poslovodja.  

 

Namen omogočanja popolnejšega obračuna stroškov po posameznih poslovnih učinkih 

predstavlja združevanje tistih stroškov, ki imajo podobno ali enako gibanje.  

 

Medtem ko predstavlja namen omogočanja pregleda gibanja stroškov na tistih področjih, za 

katerega je odgovoren posamezen poslovodja, združevanje stroškov, ki so povezani s 

posameznim poslovodjem (Igličar, Hočevar & Zaman Groff, 2013, str. 176).  

 

1.5 Stroškovni nosilec 

 

Splošna opredelitev stroškovnega nosilca je poslovni učinek, zaradi katerega se pojavijo 

stroški in s katerim jih je potrebo tudi povezati. Stroškovni nosilec je lahko celotna količina 

istovrstnih ali sorodnih poslovnih učinkov obračunskega obdobja oziroma vrsta poslovnih 

učinkov obračunskega obdobja, posamezen poslovni učinek ali del poslovnega učinka. 

Poslovni učinki, namenjeni prodaji ali vključevanju med osnovna sredstva istega podjetja 

oziroma organizacije, so končni stroškovni nosilci. Začasni stroškovni nosilci so poslovni 

učinki, ki so namenjeni ustvarjanju končnih poslovnih učinkov, to so polproizvodi, sestavni 

deli, ali različne notranje storitve (Slovenski inštitut za revizijo, 2018, str. 305). 

 

Stroškovni nosilec je tehnično ime za namen, za katerega se stroški ugotavljajo. Stroški po 

stroškovnih nosilcih zajemajo dva procesa, in sicer (Hočevar, Čadež & Novak, 2012, str. 

86):  

 

 zbiranje stroškov po njihovih naravnih vrstah in 

 razporejanje stroškov na enega ali več stroškovnih nosilcev.  

 

Stroškovne nosilce ločimo na (Robnik, 2008, str. 38): 

 

 začasne stroškovne nosilce in  

 končne stroškovne nosilce.  
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Med začasne stroškovne nosilce uvrščamo proizvode in storitve, ki v danem trenutku še niso 

usmerjeni v tržišče. Končni stroškovni nosilci so storitve in proizvodi, ki so v danem 

trenutku pripravljeni za prodajo (Robnik, 2008, str. 38).  

2 MOBILNOST LJUDI 

  

Mobilnost ljudi se je v današnjem času drastično spremenila od mobilnosti v preteklosti. 

Danes smo v času, kjer življenjski slog od nas zahteva vse večjo mobilnost, kar pa posledično 

pripelje tudi do vedno večje odvisnosti od avtomobilov, računalnikov, tablic in mobilnih 

telefonov.  

 

Večina ljudi si mobilnost predstavlja popolnoma v napačnem pomenu besede, kot pa 

dejansko mobilnost pomeni. Mobilnost lahko razložimo z eno samo besedo, in sicer 

premakljivost. Pomeni, da lahko oseba sama pride, kamor koli želi, lahko je to s kolesom, 

avtomobilom, motorjem ali celo z invalidskim vozičkom.  

 

Pomemben vidik trajnostne mobilnosti je tudi uporaba naravnih in okolju prijaznih snovi, 

predvsem v avtomobilski industriji. Ključnega pomena je uporaba reciklirane plastike in 

materialov, ki so izdelani iz naravnih snovi in bioloških virov, sem spadajo les in lesena ali 

rastlinska vlakna. Z uporabo recikliranih materialov bi se zmanjšala uporaba plastičnih 

materialov, ki pa so fosilnega izvora in so zelo nevarni za okolje. 

  

Danes si ljudje želimo predvsem varno, dostopno in vsekakor mobilizirano pot do služb in 

šol. Hkrati pa si želimo tudi, da okolje, v katerem živimo, ne bi bilo tako onesnaženo in da 

ne bi prihajalo do naravnih katastrof. Ljudje smo v zadnjih letih priča naravnim katastrofam, 

ki nam jih povzroča narava, vse več je poplavljanja rek, plazov, vedno manj mrzlih in 

zasneženih zim ter vedno bolj vroča poletja, vse to nam narava na določen način vrača, saj 

jo z našimi navadami, z drugo besedo razvadami in onesnaževanjem uničujemo. Ljudje smo 

hkrati zaradi mobilizacije zadovoljni in prav tako tudi nezadovoljni, saj vemo, da vsa nova 

tehnologija škoduje tako našemu zdravju kot okolju. Na žalost pa nas je svet pripeljal tako 

daleč, da si življenja brez sodobne tehnologije in avtomobilov niti ne predstavljamo več.  

 

V zadnjih letih se je država začela močno modernizirati z izboljšavo in uporabo izposojo 

koles v večjih kot tudi v manjših mestih. Država želi ljudem približati uporabo javnega 

potniškega prometa in izposojo koles, ki pa spadata v večjih mestih med ena izmed hitrejših 

prevoznih sredstev. S tem pa država skrbi hkrati za okolje kot tudi za zdravje ljudi.  

 

Če kot primer vzamemo Ljubljano, lahko vidimo, da imajo mestni avtobusi lepo urejene 

prevozne pasove, po katerih lahko vozijo izključno oni. Prav tako lahko vidimo poleg vseh 

glavnih cest urejene kolesarske poti, ki kolesarjem omogočajo hitro potekanje.  
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Cilj trajnostne mobilnosti države je, zagotovitev varne in preproste uporabe javnega 

potniškega prometa, pri kateri pa so zagotovljeni tudi nižji stroški uporabe in manjša 

tveganja. Država želi z izboljšavami na ravni mobilizacije zagotoviti v prvi meri, bolj čisto 

okolje, manj izpustov nevarnih plinov v okolje ter boljši način in kakovosti življenja. 

Vsekakor pa želi z uporabo potniškega prometa zmanjšati število prometnih nesreč, katerih 

število iz leta v leto narašča (Demšar Mitrovič, 2019).  

 

Cilj celotnih slovenskih programskih rešitev je spodbujanje strateškega načrtovanja prometa 

ter vsem mestom, občinam, krajevnim skupnostim in vsem ustanovam na slovenskem 

območju, ki so se odločili, da bodo mobilnost izvedli na dolgoročni in profesionalni ravni, 

nuditi tehnično in informacijsko podporo.  

 

2.1 Odvisnost od avtomobilizma    

  

V današnjem času nas je sodoben življenjski slog pripeljal tako daleč, da ima vedno več ljudi 

potrebo po svojem avtomobilu, kar pa posledično pripelje tudi do vedno večje gneče na 

cestah, vse več prometnih nesreč in vedno večje onesnaženosti zraka. 

 

Vse manj ljudi se kljub stalnim izboljšavam javnega potniškega prometa in železniškega 

prometa, s katerimi želijo zagotoviti hitro, brezskrbno in varno potovanje iz kraja v kraj, ne 

odloči za to obliko prevoza. Kljub vsem izboljšavam, ki jih poskuša država zagotoviti z 

izboljšavami, še vseeno prihaja do raznih zapletov, kot so na primer: zamuda ali iztir vlaka. 

Največkrat je težava ravno v velikem zamudnem času vlaka, saj ima lahko v zimskem času 

tudi več kot uro zamude.  

 

Način življenja je danes takšen, da je vsak človek zelo preobremenjen s časom in mu ena ura 

čakanja na vlak lahko pomeni že zelo veliko. V zadnjem letu se je bistveno povečalo število 

registriranih osebnih vozil. V zadnjem času so se ljudje že začeli zavedati, da vse večja 

uporaba avtomobilov prinaša v naše okolje več nekoristnih kot koristnih stvari. Ne samo, da 

z vso to odvisnostjo od avtomobilov onesnažujemo zrak, temveč ogrožamo svoje zdravje in 

zdravje živali. S širjenjem in gradnjo novih cest, novih izboljšav v prometu, se tako vedno 

bolj zmanjšuje prostor za igranje, klepet in srečanja s prijatelji, prav tako pa tudi kmetije in 

gozdove, saj je tam gradnja cest zaradi višinskih razmer najugodnejša. Vsaka vrsta prometa, 

ali je to letalski, pomorski, železniški ali cestni promet, z vsako spremembo vpliva na 

spremembo in videz pokrajine, prav tako tudi z gradnjo bencinskih črpal, parkirišč, pristanišč 

in skladišč (Demšar Mitrovič, 2019). 

 

Posledično se s širjenjem prometa vedno bolj onesnažuje tudi okolje. Promet je v Sloveniji 

eden izmed največjih onesnaževalcev zraka. Onesnaženost okolja iz leta v leto narašča, 

vzrok za to je vsekakor vedno večje število registriranih vozil. Največja težava je 

onesnaževanje zraka z delci prahu in ozonom, predvsem v poletnih mesecih. Glaven vzrok 
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izpusta delcev, to so delci prahu, saj, dima, ki jih strokovnjaki označujejo kot PM10, je cestni 

promet, ki je povečan predvsem v večjih mestnih središčih, prav tako pa tudi zaradi industrij, 

kmetijstva, elektrarn, hrupa, izpustov tekočin in odpadnih materialov, predvsem odpadnih 

gum in plastike (Ministrstvo za okolje in prostor, 2015).  

 

Zaradi vse večjega onesnaževanja zraka prihaja do vedno več obolenji za rakom, srčnih 

infarktov, možganskih kapi in pljučnih bolezni, tako pri starejših kot tudi pri otrocih, pri 

katerih se pojavlja vedno več obolenj dihal in astma. S prometom pa ne ogrožamo samo 

zdravja ljudi temveč tudi  rastlin in živali ter naravne vodne izvire (Ministrstvo za okolje in 

prostor, brez datuma).  

 

2.2 Električna vozila, vozila prihodnosti 

 

Električno vozilo je vozilo, katerega tip motorja deluje na uporabi elektro motorja in ne na 

uporabi motorja s pomočjo notranjega zgorevanja. Električni avtomobil deluje s pomočjo 

baterije, ki je nameščena v vozilu in jo je treba sproti napolnjevati.  

 

Prednosti električnega vozila (Avtocenter, 2015):  

 

 cenejša izdelava avtomobila,  

 bolj tiha vožnja v primerjavi z navadnim avtomobilom, 

 manjši stroški vzdrževanja,  

 manjši stroški prevoza,  

 možnost pridobitve subvencij in  

 okolju prijaznejše vozilo brez izpusta emisij v okolje. 

 

Veliko število strokovnjakov podaja dejstvo, da bodo električna vozila v prihodnje vozila 

prihodnosti, dejstvo pa je, da je Slovenija še zelo v izostanku na področju električnih vozil, 

saj ta vrsta vozil pri nas v Sloveniji še ni tako zelo denarno dostopna vsem potencialnim 

uporabnikom. Gre za koncept, kjer bi vozila postala bolj varčna in ekološko prijaznejša za 

okolje, s tem pa bi se zmanjšala tudi velika problematika izpuščanja toplogrednih plinov v 

okolje, ki okolje onesnažuje (Pri zelenem zajcu, brez datuma).  

 

Namen sprememb na področju mobilnosti je zmanjšanje onesnaženosti zraka, zavedati pa se 

je treba, da popolne mobilnosti ne moremo zagotoviti čez noč in da je v takšen proces treba 

vložiti ogromno časa in znanja, zlasti v inovativni razvoj celotne tehnologije in hkrati s tem 

usmeriti ljudi v drugačno razmišljanje na področju potovalnih navad (Pri zelenem zajcu, brez 

datuma). 

 

V svetu avtomobilizma so se z leti že začele pojavljati izboljšave, razvili so bolj varčne, 

okolju prijazne in pametne avtomobile, ki že imajo vgrajeno funkcijo z načinom Eko vožnje, 
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s pomočjo katerega vozilo porabi manj goriva, je bolj varčen in v okolje izpusti tudi manj 

nevarnih snovi. Današnji avtomobili imajo v notranjosti že vgrajeno funkcijo Start – Stop, 

ki pa pripomore k temu, da se nam avtomobil, ko ustavimo, ugasne in s tem prepreči izpust 

nepotrebnih emisij v okolje. Na trgu se pojavlja tudi vedno več hibridnih avtomobilov. V 

zadnjem času se ljudje vedno več odločujejo za nakup hibridnih in električnih vozil, saj so 

veliko bolj varčna in okolju prijazna. Vsekakor pa ta vozila na slovenskem trgu niso poceni, 

zato država vsem lastnikom električnih ali hibridnih vozil nudi sofinancirane v obliki 

subvencije (Pri zelenem zajcu, brez datuma). 

 

Namen električnih vozil je predvsem v varčnosti vozila, ob čemer pa ljudje najprej 

pomislimo na manjšo porabo goriva, vendar pa ni tako. Glavni namen tega je manjši izpust 

emisij in toplogrednih snovi v okolje (Pri zelenem zajcu, brez datuma). 

 

2.3 Izpusti toplogrednih plinov v Sloveniji 

  

V Sloveniji je največji vir izpustov toplogrednih plinov promet, med njimi je največji 

problem predvsem tovorni promet. Če želimo v Sloveniji do leta 2050 zmanjšati izpust 

toplogrednih plinov, moramo zmanjšati najmanj 70 odstotkov teh izpustov. Za Slovenijo to 

predstavlja res ogromen izziv, predvsem na področju tovornega prometa, saj smo ena izmed 

držav, v kateri se tovorni promet iz meseca v mesec povečuje.  

 

V grafikonu spodaj je prikazano, kakšen je bil izpust toplogrednih plinov glede na različno 

vrsto prometa, vse od leta 1986 do leta 2014 (Mekinda Majaron, 2016).  

 

Slika 1: Izpust plinov glede na različno vrsto prometa 

 

 
 

Vir: Agencija Republike Slovenije za okolje (2016).  

 

Iz slike 1 je razvidno, da ima na naše okolje najslabši vpliv cestni promet, saj se njegova 

uporaba iz leta v leto neznosno povečuje. Vidimo lahko, da je bila največja uporaba 

avtomobilov v cestnem prometu v letu 2008, saj je bilo v okolje izpuščenih kar 6.107, 55 
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izpustov toplogrednih plinov kar je za več kot 4.000 izpustov v primerjavi z letom 1986, kjer 

so tisto leto zabeležili 1.950,54 izpustov.  

3 JAVNI POTNIŠKI PROMET 

 

3.1 Kaj je javni potniški promet? 

 

Javni potniški promet je prevoz, ki se izvaja v naprej določenem voznem redu in ceni ter na 

točno določenih linijah. Javni potniški promet se lahko izvaja v obliki medkrajevnega, 

mestnega ali mednarodnega linijskega prevoza potnikov.  

 

 Javni linijski promet se izvaja z avtobusi, to so vsa motorna vozila, ki imajo poleg 

voznikovega sedeža še osem sedežev in so namenjeni za prevoz potnikov (Furtula, 

2019).  

 

 Mestni linijski promet v celoti organizira občina, ta pa se izvaja znotraj občine. To sta 

LPP in CeleBus (Furtula, 2019). 

 

 Medkrajevni linijski promet je promet, ki služi za prevažanje občanov znotraj več občin. 

Tukaj lahko uvrstimo Slovenske železnice, Nomago, Ariva (Furtula, 2019).   

  

Slovenci zadnja leta vse več svojih potovanj opravljamo z osebnim avtomobilom. Vedno 

manj pa je posledično potovanj z vlakom, avtobusom ali s katero drugo obliko potniškega 

prometa. Povezave z javnim potniškim prometom v nekaterih krajih pravzaprav sploh ne 

obstajajo, ali pa je potovanje z njimi časovno neustrezno ter predolgo in predvsem neudobno 

(Focus, društvo za sonaraven razvoj, brez datuma a).  

  

Če kot primer vzamem pot z vlakom iz Ljubljane do Mosta na Soči. Pot iz Ljubljane do 

Mosta na Soči poteka približno tri ure, lahko tudi dlje, če ima vlak iz Nove Gorice preveliko 

zamudo, saj ga vlak na Jesenicah ne čaka. Vlak ni direkten, saj moramo na postaji Jesenice 

presedati, kar nam še dodatno vzame od 10 do 15 minut časa. Dnevno imamo na tej relaciji 

ponujenih osem različnih ur prevoza, s tem da vlak med konci tedna in med prazniki ne vozi. 

Vozovnica za to relacijo pa nas stane nekaj več kot sedem evrov, na osebo.  

  

Vedno manj to obliko potniškega prometa uporabljajo študentje, saj menijo, da je ta oblika 

prevoza dražja in tudi časovno daljša. V zadnjem letu se je razširila predvsem oblika 

potovanja s pomočjo aplikacije Prevozi.org, kjer posamezniki ponujajo prevoz od kraja do 

kraja v zameno za manjši znesek denarja. Znesek, ki ga posameznik odšteje za prevoz iz 

Ljubljane do Mosta na Soči, je pet evrov. 

  



11 

 

Ljudje bi se vsekakor morali spodbujati pri uporabi potniškega prometa, pa naj bo to kolo, 

mestni avtobus ali vlak. Posledično bi se na cestah zmanjšalo število prometnih nesreč, ljudje 

pa bi bili s temi oblikami prevoza bolj varni in brez skrbi. Osrednja prednost tega pa bi bilo 

izboljšanje narave in zmanjšanje onesnaževanja zraka. Ljudje bi vsekakor ob uporabi 

javnega prevoza postali bolj iznajdljivi, saj bi se naučili predvsem usklajevanja javnega 

potniškega prevoza.  

 

Upokojenci so bili do letošnjega leta edina starostna skupina, ki v javnem potniškem 

prometu Ljubljani niso imeli ugodnosti. Država bo, z letošnjim letom z mesecem junijem, 

uredila brezplačen javni potniški promet za vse upokojence, invalide in študente ter dijake, 

ki so registrirani kot športniki (Ministrstvo za infrastrukturo, 2019).  

 

3.2 Registrirana vozila v letu 2018 

 

Izpostavljam problematiko naraščanja registriranih vozil na območju Slovenije. Slovenija je 

po zadnjih podatkih v letu 2018 zabeležila kar 1.569.000 cestnih vozil, od katerih je bilo 

1.519.000 motornih vozil in nekaj več kot 50.000 priklopnih vozil (Gostiša, 2019).  

V nadaljevanju s pomočjo tabele in grafa prikazujem primerjavo med letoma 2017 in 2018 

v številu registriranih vozil v Sloveniji.  

 

Tabela 1: Primerjava med letoma 2017 in 2018 v številu registriranih vozil v Sloveniji 

  

 LETO 

2017 

LETO 

2018 

Razlike v 

odstotkih med 

letoma 

VOZILA - SKUPAJ  1.524.582 1.568.896 1,03 

Motorna vozila:  1.477.392 1.518.695 1,03 

- kolesa z motorjem  60.797 63.790 1,05 

- motorna kolesa  64.330 67.145 1,04 

- osebni avtomobili in specialni osebni 

avtomobili 

1.128.214 1.154.027 1,02 

- avtobusi 2.782 2.834 1,02 

- tovorna vozila 110.257 117.735 1,07 

- tovornjaki  80.175 85.247 1,06 

- delovna vozila 6.922 7.357 1,06 

- vlačilci 14.330 15.928 1,11 

- specialni tovornjaki 8.830 9.203 1,04 

- traktorji 111.012 113.164 1,02 

Priklopna vozila: 47.190 50.201 1,06 

- tovorna priklopna vozila 33.449 36.011 1,08 
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- priklopniki 22.564 24.113 1,07 

- polpriklopniki 10.885 11.898 1,09 

- bivalni priklopniki 6.153 6.183 1,00 

- traktorski priklopniki  7.588 8.007 1,06 

 

Prirejeno po Statističnem uradu Republike Slovenije (2020). 

 

 Iz tabele 1 je razvidno, kako število registriranih vozil v Sloveniji iz leta v leto vidno narašča 

in da se Sloveniji vse več prebivalcev uporablja svoj osebni avtomobil. V letu 2018 se je 

število motornih vozil zvišalo kar za tri odstotke, od tega je bilo največ vlačilcev, saj se je 

kazalnik zvišal kar za 11 odstotkov. Vlačilci so vozila, ki služijo za vleko drugega vozila, 

lahko je to v cestnem ali morskem prometu.  

 

Priklopna vozla so se konec leta 2018 zvišala za šest odstotkov, največji porast pa je bil 

zabeležen pri polpriklopnikih, saj se je koeficient v letu 2018 v primerjavi z letom 2017 

povišal kar za devet odstotkov (Statistični urad Republike Slovenije, 2019).  

 

Po podatkih iz registra vozil v Sloveniji je bilo ob koncu leta 2018 zabeleženih okrog 

1.570.000 registriranih cestnih vozil, kar je za tri odstotke več kot leto prej (Statistični urad 

Republike Slovenije, 2019). 

 

Sika 2: Primerjava registriranih vozil med letoma 2017 in 2018 

 

 

 

Vir: lastno delo. 
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4 POT V SLUŽBO Z JAVNIM POTNIŠKIM PROMETOM 

 

V nadaljevanju bom predstavila praktični del, v katerem bom za primer prikazala situacijo 

svoje prijateljice Urše, ki stanuje v Laškem in ima redno službo v Ljubljani.  

 

Predstavila in naredila bom izračun vseh stroškov, ki nastanejo, če bi se prijateljica Urša 

vozila v službo z novim avtomobilom in če bi Urša v službo hodila z javnim potniškim 

prometom.  

  

V nadaljevanju bom naredila izračun kalkulacije, koliko bi Urša letno porabila denarja, če 

bi se v službo odpravljala z javnim potniškim prometom.  

 

Urša s svojim fantom stanuje v hiši v središču Laškega. Laško spada med manjša mesta, zato 

je velika večina stari dosegljivih kar peš. Železniška postaja je od Uršinega doma oddaljena 

predvidoma sedem minut hoje. Urša bi na vlak vstopila na železniški postaji Laško in 

izstopila v Ljubljani. Urša je zaposlena v Univerzitetnem rehabilitacijskem centru Soča, zato 

bo svojo pot v službo z železniške postaje do službe v Ljubljani nadaljevala z mestnim 

avtobusom.  

 

Tabela 2: Cena abonentskih vozovnic za vlak 

 

Vrsta vozovnice 2.   2. Razred  1. Razred 

Tedenska  52,80 87,02 

Mesečna  210,88 316,48 

Polletna  1054,40 1582,40 

Letna 1687,04 2531,84 

 

Prirejeno po Slovenske železnice (2020). 

 

V tabeli 2 zgoraj so predstavljene cene za tedensko, mesečno, polletno in letno vozovnico 

za vožnjo z vlakom za 2. razred in 1. razred, z vstopno postajo Rimske Toplice in izstopno 

postajo Ljubljana. Zgoraj navedene cene veljajo za vse oblike vlakov brez doplačila. 

Prijateljici bi predlagala nakup letne vozovnice v 2. razredu za Javni potniški promet z 

vlakom, saj bi z nakupom letne vozovnice na letni ravni, za to vrsto vozovnice, odštela 

najmanj denarja.  

  

Urša bo v Ljubljani svojo pot do službe nadaljevala z mestnim avtobusom. Za mestni avtobus 

potrebuje Urbano, to je kartica, na katero si vsak posameznik naloži denar za vožnje znotraj 

občine Ljubljana. Vsak posameznik mora za kartico Urbana plačati dva evra. Uporabniki, ki 

imajo mesečno naročnino sklenjeno pri Telekomu Slovenije in A1, pa lahko mestni avtobus 

plačujejo tudi z Moneto.  
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Tabela 3: Cena vozovnic mestnega avtobusa znotraj Ljubljane 

 

Vrsta vozovnice za mestni avtobus  Cena 

Kartica Urbana – enkratna vožnja  1, 30 € 

Mesečna vozovnica Urbana 37, 00 € 

Letna vozovnica Urbana  365, 00 € 

 

Prirejeno po LPP, d. o. o. (2020).  

 

V tabeli 3 so navedene vrste vozovnic in cena izbrane vozovnice. Ena vožnja z mestnim 

avtobusom stane 1,30 evra in velja za 90 minut vožnje torej, če bo Urša v tem času 

prestopala, bi sistem to prepoznal in ji kasneje na drugi liniji avtobusa ne bi znova odštel 

denarja s kartice.  

 

Zanimalo me je, koliko bi prijateljica Urša odštela za Urbano na mesečni in letni ravni. Cene 

vozovnic sem pridobila s pomočjo internetnega vira cenika za vozovnice v mestnem in 

integriranem potniškem prometu, ki je objavljen na internetni strani Ljubljanskega 

potniškega prometa. Vidimo lahko, da bi za mesečno vozovnico za mestni avtobus 

prijateljica Urša odštela 37,00 evrov in za letno vozovnico 365,00 evrov. Prijateljici Urši bi 

predlagala, da bi kupila letno vozovnico za mestni avtobus, saj bi s tem privarčevala 79,00 

evrov na letni ravni.  

 

Tabela 4: Informativni izračun stroškov, v primeru, da bi se Urša vozila v službo z javnim 

potniškim prometom 

 

MESEČNA 

VOZOVNICA 

CENA POLLETNA 

VOZOVNIC

A  

CENA LETNA 

VOZOVNIC

A 

CENA 

Vozovnica za 

vlak:  

210, 88 € Vozovnica za 

vlak:  

1.054, 40 € Vozovnica za 

vlak: 

1.687, 04 

€ 

Mesečna 

vozovnica 

Urbana:  

37, 00 € Letna 

vozovnica 

Urbana :  

365, 00 € Letna 

vozovnica 

Urbana: 

365, 00 € 

Skupaj bi za 

mesec dni:  

247, 88 €     

Skupaj za eno 

leto:  

2.974, 56 € Skupaj za 

eno leto:  

1.419, 40 € Skupaj letna 

vozovnica za 

vlak in mestni 

avtobus: 

2.052, 04 

€ 

 

Vir: lastno delo. 
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Iz tabele 4 lahko razberemo, da bi prijateljica Urša najmanj denarja odštela, če bi si kupila 

letno vozovnico za vlak in letno vozovnico za mestni avtobus, saj bi za to kombinacijo 

vozovnic odštela 2.052,04 evra na letni ravni. 

5 POT V SLUŽBO Z NOVIM AVTOMOBILOM 

  

Po navadi nakup novega ali starejšega vozila v človeku vzbudi veselje in zabavo. Vendar pa 

velika populacija nakup avtomobila opravi samo z očmi, ne da bi si pred tem naredili 

kalkulacijo stroškov, koliko jih bo avto dejansko tudi znašal na letni ravni (Porsche Inter 

Auto, 2017).   

 

Velika večina ljudi si predstavlja, da je imeti svoj avtomobil nekaj najlažjega in 

najugodnejšega, saj se lahko vanj udobno namestiš in odpelješ, kamor koli in kadar koli 

želiš. Vendar pa  ni vedno tako. Povečini menijo, da ko avtomobil kupijo za določeno ceno, 

da je to ustrezno, vendar pa se v takratnem času stroški šele začnejo pojavljati (Lajner, 2017). 

  

Vsekakor celoten izračun stroškov avtomobila ni odvisen samo od cene goriva, saj se večina 

avtomobilov brez njega ne more niti voziti, vemo pa tudi, da se cene naftnih derivatov vedno 

bolj višajo. Na stroške avtomobila vplivajo še številni drugi dejavniki, in sicer (Lajner, 

2017):  

 

 registracija in zavarovanje,  

 starost avtomobila,  

 tip avtomobila,  

 število prevoženih kilometrov,  

 opremljenost,  

 nove pnevmatike, 

 redno servisiranje. 

  

5.1 Registracija in zavarovanje  

 

Registracija in zavarovanje vozila je bistvena stvar, da se lahko z vozilom sploh peljemo po 

cesti. V nadaljevanju bom opisala tri postopke registriranja vozil.  

 

5.1.1 Prva registracija vozila 

 

Prva registracija vozila se upošteva za vsa vozila, ki še niso bila nikoli registrirana v 

Sloveniji, to so vozila, ki so nova ali pripeljana iz tujine. Pri prvi registraciji avtomobila nam 

v začetku pomaga osebje, ki je v salonu, kjer smo avtomobil kupili, za to usposobljeno. Če 

je avtomobil nov, na vozilu ni treba opraviti ponovnega tehničnega pregleda, saj je ta že bil 
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opravljen ob koncu izdelave vozila, tako se v tem koraku izognemo strošku tehničnega 

pregleda, ki znaša okoli 35 evrov (Lazič, 2019).  

  

Za v celoti opravljen postopek prve registracije moramo priložiti (Lazič, 2019):  

 

 račun kupljenega vozila,  

 vozniško dovoljenje ali osebni dokument.  

 

Do prve registracije vozila nas loči še zadnji korak, to je plačilo. Plačati moramo:  

  

 Dve avtomobilski tablici  

  

 Prometno dovoljenje je dovoljenje o lastništvu, ki ga ob prvi registraciji vozila ali 

nakupu starega vozila pridobi lastnik vozila, ki ima urejeno stalno ali začasno 

prebivališče na območju Republike Slovenije (Štajerski avto dom, brez datuma).  

 

Slika 3: Prometno dovoljenje 

 

 
 

Vir: Štajerski avto dom, d. o. o. (2020).  

 

 Letna dajatev: 

 

V nadaljevanju s pomočjo tabele prikazujem in opisujem, od česa je odvisno plačilo letne 

dajatve.  

 

Tabela 5: Letna dajatev 

 

 Delovna prostornina motorja 

(ccm) 

Cena v EUR (z DDV) 

Osebni avtomobil do 1350 ccm 62,00 € 

 od 1350 – 1800 ccm 96,00 € 

 od 180 – 2500 ccm 153,00 € 

 od 2500 – 3000 ccm 282,00 € 
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 od 3000- 4000 ccm 452,00 € 

 nad 4000 ccm 565,00 € 

 

Vir: Tehno – tehnični pregledi, storitve in trgovina, d. o. o. (2020).  

 

V tabeli 6 je prikazano cenovno razmerje v primerjavi z delovno prostornino motorja, na 

podlagi katerega se v Sloveniji obračuna letna dajatev za uporabo cest v Republiki Sloveniji. 

Cestni sklad plačamo v državi kot dovoljenje, da se lahko mirno vozimo po vseh cestah. 

Znesek letne dajatve je odvisen od velikosti prostornine motorja našega vozila, večjo, kot 

ima motor prostornino, večji znesek cestnega sklada bomo plačali in obratno.  

 

 Zavarovanje - večina ljudi za zavarovanje stopi v stik s svojim zavarovalnim agentom, 

ki mu je že v preteklosti opravljal zavarovanje ostalih stvari, saj tovrstni agent najbolje ve, 

kakšne ugodnosti mu lahko ponudi. Zavarovanje pa lahko opravijo tudi neposredno pri 

tehničnih pregledih. Lastniki novih avtomobilov za zavarovanje novega avtomobila 

uporabijo kasko zavarovanje.  

  

5.1.2 Registracija starega avtomobila  

 

Staro vozilo lahko kupimo od fizične osebe ali v avto hiši. Postopek registracije starega - 

novega vozila je popolnoma enak, kot če bi kupovali nov avtomobil; v tem primeru tudi ni 

nujno menjati tablic vozila (Recar, 2017a).  

 

Če vozilo kupujete od fizične osebe, vam mora prodajalec pripraviti kupoprodajno pogodbo, 

ki jo morata kupec in prodajalec tudi podpisati. Kupoprodajna pogodba velja kot dokument, 

ki ga mora kupec priložiti na tehničnem pregledu, kjer se opravi sprememba prenosa 

lastništva iz prodajalca vozila na kupca, in registracija vozila. Če je vozilo že imelo 

opravljeno registracijo tri mesece pred prodajo, lahko mi kot kupec plačamo zavarovanje 

avtomobila in cestni sklad za samo devet mesecev. Lahko pa se odločimo tudi, da opravimo 

vse v celoti za eno leto vnaprej, torej tudi tehnični pregled (Recar, 2017a).  

 

Če avtomobil kupite v avto hiši, je postopek enak, le da vam v tem primeru avto hiša pripravi 

račun in vso potrebno dokumentacijo ter vas nato napoti na najbližji tehnični pregled.  

  

5.1.3   Podaljšanje registracije 

  

Kot zadnjo možnost registracije bom opisala še podaljšanje registracije. Podaljšanje 

registracije je, ko pred iztekom ugotovimo, da nam bo na določen dan v letu poteklo 

prometno dovoljenje, dobro je, da to opravimo do točno določenega datuma, da kasneje ne 

pride do kakšnih zapletov ali morebitnih kazni (Recar, 2017a).  
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Za podaljšanje registracije vozila potrebujemo (Lazič, 2019):  

 

 zapisnik o tehnični brezhibnosti vozil,  

 osebni dokument ali vozniško dovoljenje,  

 dokazilo o sklenjenem zavarovanju in  

 dokazilo o poravnani letni pristojbini oziroma cestni pristojbini za uporabo vozila v 

cestnem prometu.  

 

Slika 4: Zapisnik o tehničnem pregledu vozila 

 

 
 

Vir: RECAR, posredništvo in storitve, d. o. o. (2020b). 

 

 Stroški vzdrževanja avtomobila 

   

Pod stroške vzdrževanja avtomobila spadajo vsi stroški, ki so povezani z vzdrževanjem 

avtomobila, to so:  

 

 letne in zimske pnevmatike,  

 brisalci,  

 gorivo,  

 mali in veliki redni servisi,  

 vinjeta.  

  

Stroški vzdrževanja avtomobila so vsekakor odvisni od same velikosti avtomobila, saj so s 

tem povezani tudi zavarovanje, registracija, nakup rezervnih delov in novih pnevmatik kot 

tudi redno servisiranje. Manjše vozilo je, manjše stroške imamo, že vse od samega nakupa, 

saj bomo za vozilo z manj močnim pogonskim motorjem in standardno opremo, odšteli 

veliko manj denarja. Za vozilo z bolj močnim pogonskim motorjem in boljšo opremo 

avtomobila v notranjosti bomo posledično odšteli tudi več denarja za cestni sklad, saj takšno 

vozilo okolje tudi veliko bolj onesnažuje kot manjši avtomobili. Povišala se nam bosta tudi 
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zavarovanje in registracija, prav tako bodo višje tudi nakupne cene pnevmatik in rednega 

servisiranja (Porsche Inter Auto, 2017).  

 

Stroški vzdrževanja pa so odvisni tudi od števila prevoženih kilometrov, več kot ima 

avtomobil prevoženih kilometrov, večja in hitrejša je verjetnost, da se bo avtomobil okvaril.  

Če avtomobil uporabljamo večinoma samo za mestno vožnjo in krajše razdalje, imamo v 

tem primeru pri avtomobilu z bencinskim motorjem manjše obratovalne stroške vzdrževanja 

kot pa pri avtomobilu z dizelskim motorjem (Porsche Inter Auto, 2017).  

  

5.2 Izračun stroškov tehničnega pregleda in registracije  

 

V nadaljevanju bom prikazala izračun stroškov tehničnega pregleda in registracije. Zanimalo 

me je, koliko denarja bi prijateljica Urša odštela za registracijo in zavarovanje na letni ravni. 

Podatke sem pridobila s pomočjo internetnega vira LPP, kjer si lahko vsak posameznik 

izračuna, koliko denarja bo odštel za registracijo in zavarovanje ter si tako pridobil vsaj 

približen izračun, koliko stroška bo imel. 

 

V prvem koraku sem izračunala, koliko bi znašala registracija. Pomagala sem si s spletnim 

virom podjetja LPP, kjer imajo obrazec za informativni izračun tehničnega pregleda in 

registracije že pripravljen.  

 

Pri izračunu je treba vedeti za kakšno vrsto in tip vozila gre, kakšna je prostornina motorja, 

saj se na podlagi tega izračuna, koliko mora vsak posameznik plačati za letno cestno dajatev 

in kot zadnji podatek je treba vnesti še, ali gre za podaljšanje registracije ali za novo 

registrirano vozilo z novimi avtomobilskimi tablicami.  

 

Tabela 6: Izračun stroškov tehničnega pregleda in registracije 

 
Vrsta vozila: Osebno vozilo  

Tip vozila: Osebno vozilo (do 

2500 kg mase) 

 

TEHNIČNI PREGLED CENA: 34,99 € 

Prostornina motorja: Nad 1.800 cm3 do 

vključno 2.500 cm3 

 

LETNA DAJATEV - TAKSA ZA UPORABO 

CEST V RS 

CENA: 153,00 € 

Postopek registracije: Registracija vozila + 

2 tablici 

 

OBVEZNI OSTALI STROŠKI CENA: 39,86 € 

SKUPNI STROŠKI TEHNIČNEGA 

PREGLEDA IN REGISTRACIJE 

CENA: 227,85 € 

Prirejeno po LPP, d. o. o. (2020a).  
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V tabeli 6 je prikazan izračun stroškov tehničnega pregleda in registracije, iz njega lahko 

razberemo, da bo prijateljica Urša odštela 34,99 evra za tehnični pregled. Na podlagi 

prostornine motorja računalnik sam izračuna kolikšno je plačilo za letno cestno pristojbino 

za uporabo cest v Republiki Sloveniji, ta bi v Uršinem primeru znašala 153,00 evrov. Pod 

zadnjo postavko moramo vpisati še postopek registracije. Izbrala sem registracijo vozila z 

dvema novima tablicama, saj gre za novo vozeče vozilo, Urša bi za tablici in registracijo 

odštela 39,86 evra. Skupno bi Urša za tehnični pregled in registracijo odštela 227,85 evra na 

letni ravni.  

 

5.3 Izračun stroškov zavarovanja  

 

V drugem koraku sem za prijateljico Uršo naredila izračun stroškov zavarovanja. Za 

informativni izračun stroškov zavarovanja sem si pomagala s pomočjo internetnega vira 

LPP, d. o. o. Na internetni strani ima podjetje že pripravljen informativni izračun, kjer si 

lahko vsak posameznik sam pripravi in izračuna informativni strošek zavarovanja. Cena 

zavarovanja v tem primeru ni točna, saj se lahko od končne cene še odštejejo določeni 

popusti, ki jih ima vsak posameznik pri svoji zavarovalnici.  

 

Pri vpisovanju podatkov moramo biti pozorni, za kakšen tip vozila gre, ali je to vozilo z do 

pet sedeži in ali ima vozilo več kot pet sedežev, oziroma če gre za motorno vozilo.  

 

Kakšna je moč motorja in v kakšen premijski razred spadamo, če želimo zavarovanje za 

voznika AO+ in če želimo imeti v vozilu tudi zeleno karto.  

 

Tabela 7: Izračun stroškov zavarovanja 

 

Tip vozila:  Osebno vozilo do 

vključno 5 sedežev 

  

Moč motorja v KW:  135 KW Zavarovanje voznika 

(AO+):  

DA 

Premijski razred:  PR 14: -0 % Dodatna izbira:  

Zelena karta (listina):  

DA 

INFORMATIVNA CENA ZAVAROVANJE Z 8,5 % DPZP:  854,00 EUR 

 

Prirejeno po LPP, d. o. o. (2020b).  

 

S pomočjo podatkov iz tabele 6 sem za prijateljico Uršo pripravila informativni izračun 

stroškov zavarovanja, vsekakor pa to ni končna cena zavarovanja, saj v ceno niso všteti 

popusti, ki nam jih lahko zavarovalni agent še ob izračunu odšteje od končnega zneska. 

Prijateljica Urša bi tako za celoletno zavarovanje odštela 854,00 evrov.  
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Tabela 8: Celotni stroški tehničnega pregleda, registracije in zavarovanja 

 

Skupaj stroški tehničnega pregleda in registracije  227, 85 € 

Strošek zavarovanja  854, 00 € 

SKUPAJ LETNI STROŠEK TEHNIČNEGA PREGLEDA, 

REGISTRACIJE IN ZAVAROVANJA 

1.081, 85 € 

 

Vir: lastno delo. 

 

V tabeli 8 sem pripravila pregled letnega stroška tehničnega pregleda, registracije in 

zavarovanja. Prijateljica Urša bi skupaj za strošek tehničnega pregleda, registracijo in 

zavarovanje odštela 1.081,85 evra.  

 

5.4 Izračun celotnih stroškov avtomobila 

 

V nadaljevanju bom predstavila vse stroške avtomobila, ki nastanejo v prvem letu nakupa 

avtomobila in na podlagi teh izračunala letni, mesečni in dnevni strošek avtomobila.  

 

Tabela 9: Izračun vseh stroškov avtomobila 

 
CELOTNI STROŠKI OSEBNEGA 

AVTOMOBILA V PRVEM LETU NAKUPA 

VOZILA 

PREDVIDENI  

STROŠKI 

ENOTA 

Strošek nakupa osebnega avtomobila 17.000,00 EUR 

Letni strošek obresti (kredita) 2.292,96 EUR 

Doba uporabe avtomobila 7 LETO 

Predvidena vrednost rabljenega avtomobila ob 

prodaji  

12.000,00 EUR 

Strošek registracije (na letni ravni) 227,85 EUR 

Strošek letnega zavarovanja avtomobila 854,00 EUR 

Strošek servisov (na letni ravni) 200,00 EUR 

Strošek menjave pnevmatik (na letni ravni) 500,00 EUR 

Letni strošek parkiranja (na letni ravni) 50,00 EUR 

Strošek letne vinjete 110,00 EUR 

Število prevoženih kilometrov (na letni ravni) 224.400,00 KM 

Povprečna poraba 6,2  L/100 km 

Cena goriva 1,00 EUR 

LETNI STROŠEK AVTOMOBILA  18.860, 00 EUR 

MESEČNI STROŠEK AVTOMOBILA 1.572, 00 EUR 

DNEVNI STROŠEK AVTOMOBILA  52, 00 EUR 

 

Prirejeno po Focus, društvo za sonaraven razvoj  (2020b). 



22 

 

V tabeli 9 sem prikazala celotne stroške nakupa osebnega avtomobila, ki nastanejo v prvem 

letu nakupa novega avtomobila. Zajela sem strošek nakupa osebnega avtomobila, letni 

strošek obresti v primeru obročnega plačevanja avtomobila, dobo uporabe avtomobila, 

predvideno vrednost rabljenega avtomobila ob prodaji, strošek registracije avtomobila na 

letni ravni, strošek letnega zavarovanja, strošek servisov in menjave pnevmatik na letni 

ravni, letni strošek parkiranja in letne vinjete ter število prevoženih kilometrov, povprečne 

porabe avtomobila in ceno goriva, saj sem s pomočjo teh podatkov prišla do izračuna 

letnega, mesečnega in dnevnega stroška, ki mi ga predstavlja avtomobil.  

 

5.5 Primerjava stroškov med javnim potniškim prometom in osebnim avtomobilom v 

prvem letu nakupa avtomobila 

 

V naslednji tabeli sem pripravila primerjavo stroškov med javnim potniškim prometom in 

osebnim avtomobilom ter s tem prikazala, za katero vrsto vožnje bi prijateljica Urša odštela 

manj denarja v prvem letu nakupu novega avtomobila, na letni ravni.   

 

Tabela 10: Primerjava cen v prvem letu nakupa avtomobila med javnim potniškim 

prometom in osebnim avtomobilom 

 

VRSTA PREVOZA CENA 

Javni potniški promet  1.947, 40 € 

Osebno vozilo  18. 860 € 

Razlika v ceni v prvem letu nakupa vozila  16.912, 60 € 

 

Vir: lastno delo. 

 

V tabeli 10 sem pripravila primerjavo cen med javnim potniškim prometom in osebnim 

vozilom v prvem letu nakupa avtomobila. Iz tabele lahko razberemo, da bi prijateljica Urša, 

če bi v službo hodila z Javnim potniškim prometom, privarčevala 16.912,60 evra.  

SKLEP 

 

Zaključna strokovna naloga je namenjena primerjavi stroškov glede na vožnjo z osebnim 

avtomobilom in vožnjo z javnim potniškim prometom od kraja bivanja Laškega do 

Ljubljane. V sklopu tega sem v zaključni nalogi opisala tudi pojem mobilnosti, saj si ljudje 

velikokrat pod tem pojmom predstavljajo čisto nekaj drugega, kot pa dejansko mobilnost 

tudi pomeni. V sklopu tega sem opisala tudi odvisnost avtomobilizma in opisala, kaj je javni 

potniški promet ter pripravila primerjavo med številom registriranih vozil v letih 2017 in 

2018.  
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Skozi pisanje zaključne strokovne naloge sem izvedela veliko novih, zanimivih in poučnih 

stvari, prav tako pa sem prišla do dejstva, da ljudje letno odštejemo zelo veliko denarja za 

vzdrževanje avtomobila. Pred samo izdelavo kalkulacije, povezane s stroški avtomobila, si 

nisem niti sama predstavljala, kako veliko denarja letno odštejemo samo za vzdrževanje 

vozila.  

  

Prijateljici Urši sem pomagala pri izračunu stroškov osebnega prevoza od njenega doma v 

Laškem do njene službe v Ljubljani. Pripravila sem primerjavo stroškov med javnim 

potniškim prometom in osebnim vozilom. V prvem koraku sem najprej naredila izračun 

stroškov z javnim potniškim prometom, z vstopno postajo Laško in izstopno postajo 

Ljubljana. V izračun sem zajela cene dnevne, mesečne, polletne in letne vozovnice za Javni 

potniški promet z vlakom s Slovenskimi železnicami. Naredila sem tudi izračun za mesečno 

in letno vozovnico za mestni potniški promet z LPP po občini Ljubljana. Skozi izračun sem 

prišla do ugotovitve, da bi Urša najmanj denarja odštela v primeru nakupa letne vozovnice 

za vlak in letne vozovnice za mestni avtobus, saj bi v tem primeru odštela za vozovnici 

skupaj na letni ravni 2.052,04 evra,  

  

V drugem delu sem pripravila izračun na podlagi osebnega vozila, kjer sem za primer vzela 

nov avtomobil, katerega nakupna vrednost je znašala 17.000 evrov. Pripravila sem strošek 

zavarovanja, ki bi v Uršinem primeru znašal 854,00 evrov, ter strošek registracije in 

tehničnega pregleda, ki bi v Uršinem primeru znašala 227,85 evra. Na podlagi podatkov sem 

prijateljici v pomoč pripravila tudi izračun celotnih stroškov avtomobila na letni ravni, ki bi 

znašali 18.860,00 evrov, mesečni strošek takšnega avtomobila 1.572,00 evrov in dnevni 

strošek 52,00 evrov. 

  

V Sloveniji je bilo lani registriranih 1.570.000 osebnih vozil, kar pomeni, da ima skoraj 

vsako gospodinjstvo v Sloveniji registrirana dva ali več vozila. Problematika je ravno v tem, 

saj je standard družbe danes takšen, da vedno bolj od nas zahteva lastno osebno vozilo. 

Velika večina ljudi si življenja brez lastnega avtomobila ne zna niti predstavljati.  

  

Skozi celotno zaključno nalogo in z izračuni analiziranja ter primerjanja celotnih stroškov 

med javnim potniškim prometom in osebnim vozilom sem prišla do ugotovitve, da bi 

prijateljica Urša na letni ravni odštela za vožnjo z javnim potniškim prometom 16.912,60 

evra manj, kot če bi se v službo vozila s svojim osebnim avtomobilom. Hkrati pa bi s tem 

pripomogla k boljšemu in čistejšemu okolju.  

 

Menim, da se ljudje veliko premalo zavedamo, kako z uporabo osebnih vozil dejansko 

onesnažujemo okolje in hkrati tudi ogrožamo svoje zdravje in zdravje vseh živali okoli nas. 

Prav tako pa menim, da bi si moralo vsako gospodinjstvo v Sloveniji pred nakupom 

avtomobila pripraviti izračun celotnih stroškov osebnega vozila, saj menim, da bi se s tem 

ljudje začeli veliko bolj zavedati, kakšen strošek nam dejansko avtomobil predstavlja na letni 
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ravni in s tem razmislili tudi za prihodnost naših otrok in vseh naslednjih generacij. Saj bi 

vsekakor denar, ki ga odštejemo za avtomobil na letni ravni, lahko investirali v druge 

dejavnosti, kot so osebno življenje, boljši življenjski slog in potovanja, s tem bi si širili 

obzorje in razmišljanje ter posledično ustvarjali boljši pogled na svet, hkrati pa bi se začeli 

zavedati, kako imamo lepo naravo, okolje, pitno vodo in naravne vire, za katere moramo 

skrbeti in jih ceniti.  
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