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NAGOVOR ŽUPANA
»Občina Hrastnik je 
pristopila k izdela-
vi Celostne prometne 
strategije, saj želimo 
občankam in občanom 
ter obiskovalkam in 
obiskovalcem Hrastnika 
ponuditi še bolj kako-
vostne, učinkovite in 
raznolike načine mobil-
nosti, hkrati pa ohraniti 

CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA OBČINE  HRASTNIK
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promet v Hrastniku na način, da zagotavlja kak-
ovostno okolje za bivanje in prispeva h krepitvi 
gospodarstva. 

Dobra povezanost bo zagotovljena tako znotraj 
občinskega središča, kot tudi z vsemi naselji v 
občini. Občina bo dostopna vsem, posebno po-
zornost pa namenjamo vključevanju ranljivejših 
skupin ter zmanjševanju potreb po uporabi ose-
bnih vozil, le-te so bile do sedaj v ospredju.
S sprejetjem celostne prometne strategije bo v 
ospredju prometni sistem, ki nudi varnost, kjer 
so na prvo mesto postavljeni pešci, kolesarji ter 
uporabniki javnega potniškega prometa - tako 
avtobusnega kot železniškega. Izkorišča pa se 
potencial zelenih mestnih potez, ki ljudi spod-
bujajo k trajnostnim oblikam mobilnosti.

CPS bo tako sodobno oblikovan strateški do-
kument, ki upošteva in nadgrajuje obstoječe 
strateške dokumente občine in tudi regije ter 
nadgrajuje trenutne načrtovalske prakse, ki so 
bile osredotočene predvsem na gradnjo cest, 
mostov, parkirišč, železnic …

Gre za nov način razmišljanja in načrtovanja, 
ki pomeni korak k bolj celostnemu in trajnost-
nemu načrtovanju prometa v občini.
CPS ni zgolj dokument, ampak proces, s kat-
erim si lokalna skupnost zastavi učinkovito 
zaporedje potrebnih ukrepov na področju ure-
janja prometa. Proces temelji na izkušnjah in 
dobrih praksah mnogih evropskih mest, v zad-
njem času pa njegove prednosti prepoznavamo 
tudi v domačem prostoru.«

Župan Občine Hrastnik, 
Miran Jerič
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O CELOSTNI PROMETNI STRATEGIJI (CPS)

Ministrstvo za infrastrukturo je v letu 2015 ob-
javilo razpis za izdelavo Celostnih prometnih 
strategij, katerih glavni namen je spodbujanje 
trajnostnih oblik mobilnosti (pešačenja, kole-
sarjenja, javnega potniškega promeat, alterna-
tivnih oblik mobilnosti) na lokalni ravni. 

Evropska unija je namreč prepoznala problema-
tiko naraščajočega prometa, s katero se sooča-
jo ne le evropska, temveč tudi slovenska mesta. 
Zato za izdelavo Celostnih prometnih strategij 
ter za izvedbo ukrepov, ki jih strategije določa-
jo, namenja velik del finančnih sredstev. 

Celostna prometna strategija (v nadaljevanju 
dokumenta CPS) torej predstavlja podlago za 
črpanje evropskih sredstev za izvedbo ukrepov 
na področju trajnostne mobilnosti in bo prispe-
vala k privlačnosti in kakovosti mestnega okol-
ja, dvigu kazalcev zdravja, večji dostopnosti za 
vse prebivalce, učinkovitejšemu izpolnjevan-
ju zakonskih obveznosti in reševanju težav z 
onesnaževanjem zraka, zmanjševanju zasebnih 
izdatkov za prevoz ter k boljšemu dostopu do 
sredstev Evropske unije. Strategija bo prispe-
vala k  izboljšanju pogojev za trajnostne oblike 
mobilnosti in posledično vplivala na potovalne 
navade prebivalcev. 

Postopek izdelave CPS
Z vstopom v EU se je pričelo uveljavljanje ce-
lostnega pristopa k načrtovanju prometa tudi v 
Sloveniji. Vedno več občin se odziva na spod-
bude EU in Ministrstva za infrastrukturo (MzI) 
ter pripravlja in izvaja CPS, ki so osrednje orod-
je Celostnega prometnega načrtovanja. Obči-
na Hrastnik je v mesecu maju 2016 podpisa-
la pogodbo z Ministrstvom za infrastrukturo za 
izdelavo Celostne prometne strategije (CPS), ki 
je strateški dokument za vzpostavitev trajnos-
tnega načrtovanja prometa na območju občine 
Hrastnik.
Namen CPS je prispevati k razvoju urbane mo-
bilnosti in pomagati pri vzpostavitvi trajnostne-
ga prometnega sistema in s tem prispevati k:
• izboljšanju kakovosti zraka v mestu, 
• zmanjšanju emisije toplogrednih plinov in 

porabi energije, 
• izboljšanju privlačnosti in kakovosti življen-

jskega prostora v urbanih območjih, 
• zagotoviti dostopnost delovnih mest in 

storitev za vse,
• boljši povezanosti urbanih območij z njego-

vim zaledjem, 
• boljši izkoriščenosti prometne infrastruk-

ture, 
• nižjim stroškom za mobilnost, 
• zmanjšanju prometnih zastojev, 
• povečanju prometne varnosti,
• povečanju možnosti lokalnih skupnosti za 

uspešen razvoj in
• zmanjšanju stroškov potniškega in tovorne-

ga prevoza. 

Celostna prometna strategija občine Hrastnik 
je izdelana na podlagi Smernic za pripravo Ce-
lostne prometne strategije (Ministrstvo za infra-
strukturo in prostor, 2012) ter v skladu s Teh-
ničnimi specifikacijami, ki so bile sestavni del 
javnega razpisa oziroma pogodbe za izdelavo 
Celostne prometne strategije med občino in iz-
vajalcem. 

2
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KAJ JE CELOSTNA PROMETNA 
STRATEGIJA OBČINE HRASTNIK 

IN ČEMU JE NAMENJENA? 

Faze in sklopi dejavnosti v postopku priprave CPS.

CPS vzpostavlja trajnostni prometni sistem, 
ki zagotavlja kvalitetno dostopnost do bival-
išč, delovnih mest in storitev za vse, izboljša 
prometno varnost, zmanjša onesnaževanje, 
emisije toplogrednih plinov in porabo energi-
je, povečuje učinkovitost in zmanjšuje stroške 
potniškega in tovornega prometa ter izboljšuje 
privlačnost in kakovost okolja. Celostno ure-
jen promet prinaša objektivno merljivo izbol-
jšanje kakovosti bivanja in povečanje možnosti 
lokalnih skupnosti za uspešen razvoj.

Dokument CPS na prvo mesto v prometu 
postavlja pešce, kolesarje, javne prevoze in 
šele za tem osebni avto. 
Izdelavo Celostne prometne strategije Občine 
Hrastnik sofinancirata Evropska unija in Repub-
lika Slovenija iz kohezijskega sklada ter Občina 
Hrastnik.
Sestavni del CPS je akcijski načrt ukrepov tra-
jnostne mobilnosti, kot so definirani v Opera-
tivnem programu za izvajanje Evropske kohezi-
jske politike v obdobju 2014 – 2020. 

Celostna prometna strategija Občine Hrastnik 
je razdeljena v več faz, in sicer:

• 1.faza: 
ZAGON PROCESA (A, B, C)
• 2.faza: 
RACIONALNO ZASTAVLJANJE CILJEV (D,E,F)
• 3.faza: 
PRIPRAVA STRATEGIJE (G,H,I)
• 4.faza: 
IZVAJANJE STRATEGIJE (J,K)

Skladno z izdelanim terminskim planom so se 
v juniju 2016 na prvem delovnem sestanku 
srečali člani ožje delovne skupine, ki so s svojim 
znanjem, izkušnjami in dosedanjo vlogo v sis-
temu prometa pomembno pripomogli k naboru 
učinkovitih ukrepov za izboljšave v celotnem 
sistemu prometa v občini Hrastnik.
V nadaljevanju se je formirala širša delovna 
skupina, v katero so bili imenovani predstavniki 
ključne in zainteresirane javnosti (predstavniki 
policije, upokojencev, vzgojno-izobraževalnih 
ustanov, gospodarstva, zdravstvenih ustanov, 
javnega avtobusnega in železniškega prometa, 
kolesarskih društev ipd.) 

Način izdelave CPS
V okviru izdelave CPS je bilo izvedenih devet 
sestankov, štiri delavnice, izpolnjenih 421 an-
ketnih vprašalnikov, 30 intervjujev, spletni 
vprašalnik za zainteresirano javnost, štiri javne 
razprave, sodelovanja na prireditvah (Festival 
ŠTOUR, Želodkov festival, prireditev v okviru 
ETM). Širša zainteresirana javnost je bila poz-
vana, da aktivno sodeluje v procesu nastajanja 
CPS v vseh fazah izdelave CPS s podajanjem 
pripomb in predlogov z namenom izboljšanja 
stanja na področjih, ki so bili izziv te naloge.

Izhodišča na področju prometa v občini Hrast-
nik in izpostavljene ključne teme, ki jih CPS 
obravnava, so:
• pomanjkanje kolesarske infrastrukture,
• pomanjkanje površin za pešce,
• težave s parkiranjem v določenih območjih,
• pomanjkanje povezav z zaledjem, da preb-

ivalci občine tudi na kratke razdalje upora-
bljajo avtomobile,

• da se kljub vzpostavljenemu medkraje-
vnemu javnemu potniškemu prometu v 
občini soočajo s slabšo dostopnostjo iz zaled-
nih naselij do občinskega središča, znotraj 
občinskega središča (do javnih ustanov in 
železniške postaje) ter s slabšo povezanost-
jo med različnimi oblikami javnega prevoza,

• da se izraža potreba po izboljšanju pro-
metne varnosti,

• da je zrak zaradi prometa, zlasti v urbanih 
središčih, prekomerno onesnažen,

• da vsem prebivalcem občine ni omogočena 
dostopnost pod enakimi pogoji in številni 
drugi.

Izdelane so bile vse tri faze CPS od Zagona 
procesa, ki je zajemala preveritve prostorskih 
aktov, izvedbenih projektov, strategij, evropskih 
direktiv s tega področja, demografskih ana-
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Terenski ogledi v fazi analize stanja.

Anketiranje na temo trajnostne mobilnosti.

liz in analiz delovnih migracij, ki so povezane 
s prometom, gospodarskih trendov, okoljske 
vključitve - zlasti kar se tiče trajnostne mobil-
nosti, izvedbo štetja prometa, izdelavo katastra 
prometnih nesreč, analizo javnega potniškega 
prometa, analizo zasedenosti parkirišč, ipd. 
Na osnovi tega so izdelani scenariji prometa v 
smislu trajnostne mobilnosti, in sicer scenarij 
nadaljevanja obstoječih trendov, scenarij hoje 
in kolesarjenja  ter scenarij javnega potniškega 
prometa.

Druga faza – Racionalno zastavljanje cil-
jev je vključevala cel spekter dogodkov, ki so 
bili namenjeni ozaveščanju prebivalcev občine 
Hrastnik glede trajnostne mobilnosti – od Evrop-
skega tedna mobilnosti do že omenjenih javnih 
razprav, delavnic, izvedb anket ter podelitev 
nagrad za sodelujoče v anketah, opravljenih 
intervjujih ter razstave v Galeriji Delavskega 
doma in zdravstvenega doma Hrastnik na temo 
trajnostne mobilnosti.

Vključevanje javnosti je pomemben segment 
pri pripravi Celostne prometne strategije občine 
Hrastnik, saj participatorni pristop predstavl-
ja enega glavnih temeljev priprave strategije. 
Vključevanje občank in občanov občine ter kl-
jučnih deležnikov (večjih generatorjev prometa 
in drugih subjektov, ki so pomembno povezani 
s prometom v občini) se je v pripravo strate-
gije odvijalo  skozi celoten proces. O pomenu 
celostnega načrtovanja prometa ter trajnostne 
mobilnosti nasploh je bila javnost informirana 
preko več medijskih sporočil v lokalnem časop-
isu (Zasavski tednik, Hrastov list,…), preko in-
ternetne strani na Občini Hrastnik http://hrast-
nik.si/, zloženke, ki je bila s Hrastovim listom 
dostavljena vsem gospodinjstvom na območju 
občine Hrastnik, razstave o viziji, itd.. 

Aktivnosti v času evropskega tedna mobilnosti.

Predstavitev električnega kolesa.
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KAJ JE CELOSTNA PROMETNA 
STRATEGIJA OBČINE HRASTNIK 

IN ČEMU JE NAMENJENA? 

Podelitev nagrad izžrebanim anketirancem - električno kolo.

Določite skupnih ukrepov s sosednjimi občinami.

Delavnica z ožjo in širšo delovno skupino, javne razprave.

Razstava CPS na temo trajnostne mobilnosti.

Predstavitev CPS občinskim svetnikom.

Usklajevalni sestanki.





3. ZAKAJ JE 
POMEMBNO 
SPODBUJANJE 
TRAJNOSTNE 
MOBILNOSTI V NAŠI 
OBČINI IN KAJ 
Z NJO PRIDOBIMO? 



Izkušnje uspešnih evropskih mest in tudi 
že pri nekaterih slovenskih mestih, kažejo, 
da je celostno načrtovanje prometa klju-
čnega pomena za razvoj gospodarstva, 
varnost in zdravje ljudi. Celostni pris-
top in razvoj prometa prinaša prebival-
cem raznovrstne pozitivne učinke na ra-
zličnih področjih. Močno vpliva na stroške 
prevozov, zmanjševanje onesnaženosti 
zraka, večjo družbeno povezanost, dina-
miko zaposlovanja in delovnih migracij, ki 
spreminjajo prometne tokove, zlasti pa na 
prometno varnost ter zdravje prebivalcev.

Za prihodnji razvoj mobilnosti, v smislu vklju-
čevanja njenih trajnostnih oblik, je priprava 
CPS ključnega pomena, saj predstavlja proces 
in pot h kakovostnemu in celostnemu urejanju 
prometa. 

Za učinkovit in okolju ter prebivalcem prijazen 
razvoj prometa je ključnega pomena učinkovita 
povezanost med posameznimi deli občinskega 
središča, ki je razpotegnjeno po dolini ob re-
gionalni cesti do železniške postaje ter tudi pov-
ezava z ostalimi naselji v občini Hrastnik, pred-
vsem z naseljem Dol pri Hrastniku in krajevno 
skupnostjo Steklarna.
Poleg tega se občina Hrastnik srečuje z razvoj-
no oviranostjo zaradi odmaknjenosti od glavnih 
državnih cestno-prometnih smeri, z zastarelimi 
in prometno-tehnično dotrajanimi navezavami 
na obstoječe državno cestno omrežje, na pro-
metno kritične odseke lokalnih cest, ki jih je po-
trebno modernizirati. Zato je tudi povezanost 
z ostalimi naselji v občini Hrastnik v ospredju 
strategije in načrtovanih ukrepov, s katerimi se 
bodo načrtovale nove kolesarske poti in pešpoti 
na območju občine.

TRAJNOSTNA MOBILNOST

V nasprotju s tradicionalnimi načini priprave 
projektov za urejanje prometa CPS predstavlja 
okvir, osredotočen na javni interes.
Celostna prometna strategija je občinski do-
kument, ki celovito ureja lokalni promet in je 
pripravljen za celotno območje občine Hrastnik, 
vendar prednostno obravnava območje občins-
kega središča - mesto Hrastnik in Dol pri Hrast-
niku, ki generirata največ prometa. 

Mesto Hrastnik, ki predstavlja središče z naj-
več prebivalci in kot središče občine tudi naj-
več različnih dejavnosti, ima zato v strategiji 
osrednjo vlogo z največ načrtovanimi ukrepi, 
saj je Hrastnik tipično lokalno središče z veliko 
tranzitnega prometa in s preobremenjenostjo 
glavne – mestne osi. 

Posledično odvisnost od avtomobila povzroča 
prometne zastoje in povečano onesnaževanje 
zraka s hrupom in emisijami škodljivih plinov 
in delcev. 

Spodbujanje trajnostne mobilnosti pred-
stavlja pomemben mejnik v zavesti 
posameznikov, saj s spremembami po-
tovalnih navad spreminjamo tudi vpliv na 
okolje. 

Potovalne navade, vezane na osebne avtomo-
bile, so eden izmed elementov vse bolj sedeče-
ga življenjskega sloga, ki pripomore k večjemu 
tveganju za pojav različnih bolezni. Uporaba 
bolj trajnostnih oblik mobilnosti igra veliko vlo-
go pri izboljšanju zdravja, tako skozi povečano 
fizično aktivnost kot tudi skozi zmanjšanje zu-
nanjih negativnih vplivov prometa. 
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3



17CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA OBČINE HRASTNIK

ZAKAJ JE POMEMBNO SPODBUJANJE 
TRAJNOSTNE MOBILNOSTI V NAŠI OBČINI 

IN KAJ Z NJO PRIDOBIMO?

PREKOMERNA UPORABA AVTOMOBILOV
CPS predstavlja način ukrepanja, zlasti pa se 
kaže kot odgovor na spremembe v smislu traj-
nostne mobilnosti, kajti obstoječa infrastruk-
tura je manj prijazna do pešcev in kolesarjev, 
kar je glavni vzrok, da prebivalci za prevozno 
sredstvo več uporabljajo avtomobile. Hkrati so 
na v občini prisotne slabe potovalne navade 
prebivalcev, ki vse večji delež poti opravljajo z 
osebnim avtom in vse manj hodijo, kolesarijo 
ali uporabljajo javni potniški promet. V občini 
Hrastnik je na podlagi izvedene ankete nad-
povprečno število avtomobilov kar znaša 1,6 
avtomobila na gospodinjstvo (Slo. 1,3 avtomo-
bila). Kar 55% prebivalcev se na delo ali v šolo 
v avtomobilu vozijo sami. 
Podatki iz ankete o razpoložljivosti parkirnih 
mest v občini Hrastnik kažejo, da ima 86% an-
ketirancev v neposredni bližini doma garažo ali 
brezplačno parkirno mesto. 74% anketirancev 

Oznaka Ime Urejeno Plačljivo Kapaciteta JK PK Zasedenost 
JK

Zasedenost 
PK 

P1 Pri KSP Hrastnik Ne Ne 20 13 11 65% 55%

P2 RTH Ne Ne 20 3 3 15% 15%

P3 Nad pošto Da Ne 37 21 32 57% 86%

P4 Tržnica Ne Ne 11 20 13 182% 118%

P5 Cesta Padlih borcev Ne Ne 23 20 16 87% 70%

P6 Mercator sever Da Ne 10 10 7 100% 70%

P7 Slaščičarna Da Ne 30 26 27 87% 90%

P8 Ob garažah Da Ne 26 17 27 65% 104%

P9 Vzdolž ceste Log Da Ne 15 14 13 93% 87%

P10 Mercator jug Da Ne 12 9 5 75% 42%

P11 Log-SZ Ne Ne 12 12 7 100% 58%

P12 Log-SV Ne Ne 10 9 3 90% 30%

P13 Pri šoli Da Ne 24 23 10 96% 42%

P14 Log-nad šolo Ne Ne 2 4 6 200% 300%

P15 Ob stadionu Da Ne 23 17 14 74% 61%

P16 Športna dvorana Da Ne 35 28 29 80% 83%

P17 Glavna AP zahod Da Ne 30 22 21 73% 70%

P18 Glavna AP vzhod Da Ne 16 16 12 100% 75%

P19 Železniška postaja Da Ne 37 34 24 92% 65%

Zasedenost parkirišč v mestu Hrastnik.

ima v neposredni 
bližini službe ga-
ražo ali brezplačno 
parkirno mesto. 
Mestni prostor, ki 
bi lahko bil na-
menjen drugim 
rabam tako zase-
dajo avtomobili.

Zasedenost javnih parkirišč v jutranji konici.



Pomemben vidik, ki močno zmanjšuje kak-
ovost bivanja, je onesnaženost zraka, zlas-
ti v mestu Hrastnik. Po zadnjih podatkih 
merilne postaje za delce PMF občina Hrast-
nik ne presega mejnih letnih prekoračitev 
vrednosti delcev PM10, čeprav je v zimskih 
mesecih: december, januar mejna dnevna 
vrednost večkrat presežena. Čeprav glavni 
razlog za onesnaženost zraka predstav-
ljajo kurišča ter slaba prevetrenost do-
line, pa k preseženim mejnim vrednostim 
pomembno prispeva tudi motorni promet. 
Pomemben napredek na področju zmanj-
šanja emisij onesnaževal zraka in hrupa se 
pričakuje po izgradnji glavne ceste Hrast-
nik – Zidani most in tretje razvojne osi 
med Celjem in Novim mestom, s čimer bo 
promet skozi občino Hrastnik postal vsaj 
delno razbremenjen. 

KAKOVOST ZRAKA
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DEMOGRAFIJA
Število prebivalcev v občini Hrastnik od 
leta 2008 do 2016 upada, saj se je število v 
devetih letih zmanjšalo za 982 prebivalcev 
(z 10.298 na 9.316). Trend upadanja preb-
ivalstva je negativen kazalnik, saj se pop-
ulacija številčno prazni oziroma ne dosega 
stopnje naravne reprodukcije. Negativen 
trend je značilen tudi za občinsko središče 
Hrastnik, v katerem je število prebivalcev 
v zadnjih devetih letih upadlo s 5.875 preb-
ivalcev na 5.106 prebivalcev leta 2016.

Upadanje števila prebivalcev v občini Hrastnik.

Upadanje števila prebivalcev v mestu Hrastnik.
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DELOVNE MIGRACIJE IN ZAPOSLOVANJE
Delež prebivalcev, ki so zaposleni izven domače 
občine se je od leta 2008 do 2015 zviševal. To 
je pokazatelj, da se je število delovnih mest v 
domači občini zmanjševalo in so se ljudje vozili 
v službo v druge občine. Število delovnih mest v 
občini se je v zadnjih desetih letih zmanjšalo za 
345, kar je razvidno iz grafikona. Problematika 
se kaže tudi v izseljevanju mladih, ki v domači 
občini ne dobijo zaposlitve in si priložnosti išče-
jo izven občinskih meja. V zadnjih dveh letih je 
čutiti pozitivne vzgibe in obračanje trenda šte-
vila delovnih mest v občini Hrastnik navzgor. To 
je vzpodbudno za ohranjanje števila prebival-
cev občine in zmanjševanje delovnih migracij. Upadanje delovnih mest v občini Hrastnik.

Iz delovnih migracij je razvidno, da je 
dnevni selitveni tok precej intenziven, 
še posebej motorni promet, ki danes 
predstavlja najpomembnejše prevozno 
sredstvo. Poleg delovnih migrantov so 
v proces selitev (dnevne, tedenske, se-
zonske) vključeni tudi drugi deležniki 
(študentje, upokojenci, turisti, avto-
prevozniki, intervencije, dostavna vozi-
la itd).   

Delež prebivalstva, ki je zaposlitveno vezano na 
druge občine znaša skoraj 60 % delovno ak-
tivnih prebivalcev (1.898 oseb), kar pomeni, 
da se ljudje dnevno vozijo na delovno mesto 
na daljše razdalje in s tem obremenjujejo pro-
metno omrežje. Vzrok selitev je predvsem v 
upadanja števila delovnih mest znotraj občine, 
kar je posledica zapiranja rudnika premoga ter 
upadanja delovno intenzivnih dejavnosti. 
Največ dnevnih delovnih migrantov se je v letu 
2015 vozilo v zaposlitveno središče v Ljubljano 
(705 oseb) in Trbovlje (357 oseb) ter v bližn-
ja občinska središča: Laško (188), Celje (125), 
Zagorje ob Savi (122), Litija (51), Sevnica (32) 
itd. 
 

Dnevne migracije v in iz občine Hrastnik v letu 2015.



Potovalne navade, vezane na osebne avto-
mobile, so eden izmed elementov vse bolj 
sedečega življenjskega sloga, ki pripomore k 
večjemu tveganju za pojav različnih bolezni. 
Uporaba bolj trajnostnih oblik mobilnos-
ti igra veliko vlogo pri izboljšanju zdrav-
ja, tako skozi povečano fizično aktivnost kot 
tudi skozi zmanjšanje zunanjih negativnih 
vplivov prometa.

Bolniških odsotnosti (v povprečju 18 dni na 
leto na delovno aktivnega prebivalca) je v 
Občini Hrastnik več kot znaša slovensko pov-
prečje (13,7). Tudi z aktivnimi potovalni-
mi navadami lahko pomembno vplivamo 
na zmanjšanje tovrstne odsotnosti z dela in 
vplivamo na produktivnost.

Prometna varnost se je v zadnjem desetlet-
ju izboljšala, vendar pa je poskočilo število 
nesreč z udeležbo kolesarjev. Število hudih 
poškodb v vseh prometnih nesrečah od leta 
2010 pa ostaja podobno.

ZDRAVJE IN VARNOST LJUDI
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Število hudih prometnih nesreč in nesreč s smrtnim izidom v občini 
Hrastnik. 

Število prometnih nesreč z udeleženim pešcem in kolesarjem 
v občini Hrastnik.

Varnost v prometu, še posebej kole-
sarjev in pešcev, je tako eden ključnih 
izzivov celostne prometne strategije.
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Problemska karta prometne strategije občine Hrastnik

.

RRimske Toplice

R

Zidani Most

R

Trbovlje

MERILO 1: 8000 m0 510 1.020

Boben

Prometni problemi:
- ni pločnika mimo pokopališča
- slaba urejenost ceste skozi Dol
- obremenitev zaradi tovornega prometa Ni primerno označenih izogibališč za tovorni 

promet na relaciji Hrastnik - Rimske Toplice

Čeče

R

Trbovlje

razširitev ceste Boben - Čeče

Problematično križišče pri trgovskem 
centru: 
- prevelike hitrosti
- pomanjkanje ogledal za boljšo 
preglednost

Povečanje parkirišča pri vrtcu Hrastnik

Ureditev podvoza do naselja Hermana Debelaka

- ozko grlo pri policijski postaji
- stopnice pri zdravstvenem domu
niso primerne za gibano ovirane prebivalce

Predlog za ureditev krožišča pri savskem mostu

Predlog za zmanjšanje hitrosti v naselju Podkraj

Postavitev signalnih tabel na cesti Hrastnik - Radeče, 
zaradi prisotnosti kolesarjev v prometu

Podaljšanje obstoječe pešpoti iz Hrastnika
preko Brnice do Dola

Ureditev kolesarske in pešpoti čez Ojstro v Trbovlje

Označitev avtobustih postajališč in namestitev voznih redov

Prezasedenost parkirišča pred železniško postajo

HRASTNIK

Dol pri Hrastniku

Neprimerni prehodi za gibalno ovirane prebivalce

Podkraj

Legenda

meja občine Hrastnik

javna parkirišča

avtobusno postajališče

lokacije štetja prometa

državna cesta Hrastnik - Zidani Most (predvidena)

lokalna cesta Hrastnik - Trbovlje (predvidena)

državne ceste

občinske ceste

!¿

železnica

prezasedena parkirišča (ob jutranji in popoldanski konici)

'Á železniška postaja

prometne nesreče

!H
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državne ceste

občinske ceste

!¿

železnica

prezasedena parkirišča (ob jutranji in popoldanski konici)

'Á železniška postaja

prometne nesreče

!H
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ZAKAJ JE POMEMBNO SPODBUJANJE 
TRAJNOSTNE MOBILNOSTI V NAŠI OBČINI 

IN KAJ Z NJO PRIDOBIMO?





4. KAKŠNE TRENDE NA 
PODROČJU PROMETA 
LAHKO PRIČAKUJEMO 
V PRIHODNOSTI?



26 CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA OBČINE HRASTNIK

4
SCENARIJI RAZVOJA PROMETA

V okviru priprave Celostne prometne strategije občine Hrastnik so bili pripravljeni različni scenariji 
razvoja prometa za naslednji dve desetletji, saj s pomočjo scenarijev bolje razumemo možne učinke 
različnih ukrepov. Scenariji prikažejo različna prihodnja stanja in tako omogočajo vpogled v posledice 
sedanjih trendov, ukrepov v izvajanju in ukrepov, za katere se šele odločamo. Premislek o učinkih 
različnih scenarijev nam je tudi omogočil izbiro realnih ciljnih vrednosti. 
Razviti in testirani so bili trije različni scenariji: 
• scenarij nadaljevanje trendov, 
• scenarij poudarjenega pešačenja in kolesarjenja,
• scenarij poudarjenega javnega potniškega prometa.

V scenariju nadaljevanje trendov ni predvid-
en noben dodaten ukrep na področju trajnos-
tnega prometa. To pomeni, da v tem scenariju 
ostajajo ukrepi, ki so v Hrastniku že v izved-
bi. Strateško opredeljeni cilji so zagotavljanje 
pretočnosti koridorjev, glavnih mestnih cest in 
možnosti čim boljšega dostopa z avtomobilom 
v središče mesta. Prednost je dana avtomobil-

skim povezavam in sodobnim parkirnim pros-
torom, obsežnim križiščem itd. Poselitvena raz-
pršenost je dejstvo, zato ostaja JPP neprivlačen 
in nekonkurenčen. Avtomobilski prevozi nima-
jo konkurence. Kolesarsko omrežje ostane na 
ravni obstoječega stanja, torej neobstoječe. 
Vloga pešcev je v podrejenem položaju.

Scenarij predvideva povečane investicije v hojo 
in kolesarjenje poleg že obstoječih ukrepov, ki 
so del scenarija nadaljevanja trendov. 
Predvideni ukrepi so: 
• povečana promocija trajnostnega prometa, 

vključno z upravljanjem mobilnosti na ravni 

posameznih gospodinjstev,
• vlaganje v peš in kolesarsko infrastrukturo, 
• vlaganje v umirjanje prometa, 
• namenjanje površin za motorna vozila 

drugim uporabnikom, kot na primer pešcem 
in kolesarjem.

SCENARIJ NADALJEVANJE TRENDOV

SCENARIJ POUDARJENEGA PEŠAČENJA IN 
KOLESARJENJA

SCENARIJ POUDARJENEGA JAVNEGA POTNIŠKEGA 
PROMETA

Scenarij predvideva povečane investicije v JPP 
poleg že obstoječih ukrepov, ki so del scenarija 
nadaljevanja trendov. 
Predvideni ukrepi so:
• povečana promocija trajnostnega prometa, 

vključno z upravljanjem mobilnosti na ravni 
posameznih gospodinjstev,

• širjenje omrežja JPP,

• za izboljšanje dostopnosti do JPP iz zalednih 
naselij in povečano uporabo JPP se postop-
no vpelje manjše avtobuse,

• investicije v okolju prijazne avtobuse (npr. 
električne),

• uvedba integrirane vozovnice za ves javni 
potniški promet v povezavi z izposojevalni-
cami koles,

• plačljivo oziroma časovno omejeno parkiran-
je.



KAKŠNE TRENDE NA PODROČJU 
PROMETA LAHKO PRIČAKUJEMO

V PRIHODNOSTI?

Ta scenarij napoveduje največji upad avtomo-
bilskega prometa in tudi nemotoriziranega pro-
meta, na račun JPP. Razlog je v staranju preb-
ivalstva, za katere je javni promet privlačnejša 
alternativa avtomobilu kot kolo ali hoja, poleg 
tega pa je zaznan relativno velik obseg JPP že v 
izhodiščnem stanju. Ta scenarij tudi napovedu-
je najnižjo rast motorizacije, povečanje hitrosti 
avtomobilov zaradi zmanjšane prometne obre-
menitve, največji upad izpustov toplogrednih 
plinov ter PM10 delcev, največji upad deleža 
vozil na konvencialen pogon ter največji upad 
nesreč. Sicer nakazuje tudi največje izdatke 

zaradi vlaganja v JPP, vendar so ob upoštevanju 
zmanjšanja eksternih stroškov celotni stroški v 
resnici manjši. Tak scenarij bi vodil k bolj okolju 
prijaznemu in socialno vključujočemu Hrastni-
ku. 
Omenjeni scenarij jasno kaže, da bo v Občini 
Hrastnik potrebno vlagati predvsem v javni pot-
niški promet (tako avtobusni kot železniški) in 
okolju prijazna vozila javnega prometa. Hkrati 
je tudi smiselno omejevati avtomobilski promet 
in spodbujati bolj trajnostno potovalne navade 
prebivalcev. Izdatki prebivalcev za promet se 
bodo povečali za 5 %.
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Razvoj vseh elementov pri scenariju javnega potniškega prometa do leta 2030.





5. VIZIJA IN CILJI 
CELOSTNO UREJENEGA 
PROMETA V OBČINI 
HRASTNIK Z AKCIJSKIM 
NAČRTOM



V procesu priprave Celostne prometne strate-
gije je bila oblikovana vizija celostno urejene-
ga prometa, ki predstavlja osnovo za določitev   
ciljev ter ukrepov.

VIZIJA IN STRATEŠKI CILJI
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”Cilj vizije je izboljšanje kvalitete živ-
ljenja občanov. Namen vizije pa je oza-
veščanje o pomenu trajnostne mobilnosti 
in spremembi potovalnih navad ter nači-
nov potovanj, ki so okolju prijaznejši in 
lokalno sprejemljivejši. Občina Hrastnik 
teži k uporabi učinkovitega sistema javnih 
prevozov.”

Promet v Hrastniku mora biti organiziran na 
način, da zagotavlja kakovostno okolje za bi-
vanje in prispeva h krepitvi gospodarstva. Do-
bra povezanost mora biti zagotovljena tako 
znotraj občinskega središča, kot tudi z vsemi 
naselji v občini za vse prebivalce pod enakimi 

pogoji. Mesto in njegove storitve morajo biti 
dostopne vsem, posebno pozornost pa je treba 
namenjati vključevanju ranljivejših skupin ter 
zmanjševanju potreb po uporabi osebnih vozil. 

Prometni sistem mora nuditi varnost, kjer so v 
ospredje postavljeni pešci, kolesarji ter uporab-
niki javnega potniškega prometa - tako avto-
busnega kot železniškega. Izkorišča se poten-
cial zelenih mestnih potez, ki ljudi spodbujajo k 
trajnostnim oblikam mobilnosti.

Na podlagi vizije so bili izoblikovani naslednji strateški 
cilji: 
• zagotoviti kakovostno povezanost mesta, naselij in 

regije (zlasti v smislu javnega potniškega prometa, 
kolesarskih in peš povezav), 

• z ozaveščanjem spremeniti potovalne navade ljudi 
in zmanjšati odvisnost od motornega prometa, 

• povečati privlačnost in kakovost okolja ter izboljšati 
pogoje za aktiven način življenja, 

• povečati prometno varnost,
• krepiti gospodarstvo, kulturo, izobraževanje,
• povečati dostopnost za ranjivejše skupine.

OPERATIVNI CILJI IN CILJNE VREDNOSTI
Strateški cilji so bili po posameznih prometnih stebrih nadgrajeni z operativnimi cilji in s ciljnimi 
vrednostmi, ki so v nadaljevanju zapisani po posameznih prometnih stebrih: kolesarjenje, hoja, 
javni potniški promet, optimizacija motornega prometa in trajnostno načrtovanje in ozaveščanje. 

S cilji in ukrepi 
na področju 
kolesarjenja 
želimo zlasti 

izboljšati 
pogoje za 

kolesarjenje, 
parkiranje 

koles, povečati 
delež kolesar-
jenja, povečati 

prometno 
varnost ter 

občutek 
varnosti 

kolesarjev. 

S cilji in ukrepi 
na področju 
hoje želimo 

zlasti prispeva-
ti k povečanju 
deleža hoje, 
povečati pro-
metno varnost 
in dostopnost 
za vse skupine 

prebivalcev. 

S cilji in ukrepi na 
področju javnega 

potniškega prometa 
želimo zlasti poveča-
ti uporabo javnega 

potniškega prometa, 
izboljšati kakovost 
oz. učinkovitost 

mestnega javnega 
potniškega prometa, 
izboljšati integracijo 
med različnimi po-

tovalnimi načini 
in izboljšati 

dostopnost za 
ranljivejše skupine 

prebivalcev.

S cilji in ukrepi 
na področju opti-

mizacije motornega 
prometa želimo 

prispevati k 
umirjanju motorne-
ga prometa, spodbu-
diti bolj odgovorno 
rabo avtomobilov, 

zmanjšati odvisnost 
prebivalcev od 

osebnih avtomobilov, 
zmanjšati negativni 
vpliv parkiranja (na 

izrabo prostora, 
okolje…), prispevati 
k povečanju pro-
metne varnosti in 

razbremenitvi 
prometa. 

S cilji in ukrepi 
na področju 
trajnostnega 
načrtovanja 

prometa želimo 
zlasti prispevati 
k spremembi 

potovalnih navad 
prebivalcev, pa 

tudi k spremem-
bi načrtovalskih 

prioritet.

KOLESARJENJE HOJA JAVNI POTNIŠKI 
PROMET

OPTIMIZACIJA 
MOTORNEGA PROMETA

TRAJNOSTNO 
NAČRTOVANJE 

PROMETA



Akcijski načrt CPS HRASTNIK

1 - Predvideni viri financiranja poleg občinskega 
proračuna OP

KS

DS

JZP

DS

S

2 - Posamezen ukrep je ocenjen 
glede na zahtevnost

zelo 
zahtevno
zahtevno

manj 
zahtevno

3 - Pomembnejši sodelujoči, ki so (poleg občine) 
odgovorni za izvedbo 
posameznega ukrepa 

donacije

/ delež občine bo znan ob posameznem razpisu / 

obvezno izdelovalec z ustreznimi strokovnimi 
referencami

običajno izdelovalec z ustreznimi strokovnimi 
referencami

občina izvede sama ali skupaj z zunanjim 
izdelovalcem

navede se pomembnejše institucije

občinski proračun

kohezijska sredstva 

državni skladi

Javno-zasebna partnerstvo

sponzorstvo
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VIZIJA IN CILJI CELOSTNO UREJENEGA 
PROMETA V OBČINI HRASTNIK 

Z AKCIJSKIM NAČRTOM

AKCIJSKI NAČRT
Za izvedbo zastavljenih ukrepov je za 5-letno 
obdobje (do leta 2022) izdelan akcijski načrt, ki 
po posameznih sklopih zajema: nabor ukrepov, 
oceno stroškov za izvedbo ukrepov, vire možne-
ga financiranja, odgovornosti in časovni raz-
pored oz. rok izvedbe ukrepov. 
V sklopu priprave strategije je bil za vsakega od 
ukrepov ocenjen tudi njegov prispevek k dose-
ganju ciljev ter tveganja in krizni načrt. 

V akcijski načrt so po posameznih področjih 
(hoja, kolesarjenje, javni potniški promet, op-
timizacija motornega prometa, trajnostno načr-
tovanje in ozaveščanje) vključeni vsi ukrepi, 
ki so potrebni za doseganje posameznih ciljev 
opredeljenih za vsak prometni steber posebej.

Legenda uporabljenih kratic v akcijskem načrtu.



KOLESARJENJE

32 CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA OBČINE HRASTNIK

5

PRIROČNIK  
CELOSTNE  
GRAFIČNE  
PODOBE

Analiza opremljenosti javnih 
površin in privlačnosti prostora 
za kolesarje
Z Zakonom o cestah je kolesarjenje dovoljeno na državnih, 
regionalnih in lokalnih cestah, kjer je kolesar enakovreden 
udeleženec v prometu. Vendar je v praksi kolesar mnogokrat 
v podrejenem položaju in bolj izpostavljen nevarnostim 
motornega in tovornega prometa. Tudi zaradi omenjene 
ogroženosti in pomanjkanja varnosti se premalo ljudi odloča 
za kolesarjenje. Zato je treba zagotoviti kolesarsko infra-
strukturo (tako daljinske povezave, kot znotraj naselij), ki 
bo prostorsko ločena od motornega prometa in bo izboljšala 
varnost kolesarjev. 

Kolesarjenje je čista oblika trajnostnega prometa, ki bo v 
prihodnosti dobila vedno večjo veljavo. Privlačnost prostora 
za kolesarje se bo z vzpostavitvijo infrastrukture povečala, 
spremenile se bodo potovalne navade lokalnega prebivalstva.
V mestu Hrastnik površin namenjenim kolesarjem ni. Razlog 
je tudi v sami konfiguraciji terena, ki je zelo razgibana in 
neugodna za kolesarje ter v pomanjkanju prostora zaradi oz-
kega profila cest. Uporaba kolesa je še najbolj prisotna na 
območju glavne ceste, ki poteka skozi Hrastnik, vendar je 
vožnja s kolesom zaradi pomanjkanje ustrezne infrastrukture 
tudi nevarna.

Kolo predstavlja za okol-
je najsprejemljivejšo 
in najprijaznejšo obliko 
mobilnosti prebivalstva. 
V primerjavi z ostali-
mi prevoznimi sredstvi 
ima kolo številne pred-
nosti, ki jih premalo 
izkoriščamo. Je enos-
tavno in ekonomično za 
vzdrževanje, za lastnika 
pa ne pomeni prevelike 
finančne obremenitve. 
Uporabniku omogoča 
večji radij gibanja kot 
pešačenje, pri krajših 
razdaljah uspešno na-
domešča uporabo avto-
mobila, predvsem v 
bližini in znotraj nase-
lij. Zagotavlja svobod-
nejšo in učinkovitejšo 
izrabo prostega časa in 
intenzivnejše, bolj zdra-
vo doživljanje okolja. 
Kolesarjenje kot alter-
nativa motornemu pro-
metu pomeni tudi man-
jše stroške, ne samo s 
stališča posameznika, 
ampak tudi s stališča 
celotne družbe. Iz ekon-
omskega in socialnega 
vidika se kaže velik delež 
privarčevanega denarja. 
Investicije v kolesarsko 
infrastrukturo so od de-
setkrat do dvajsetkrat 
manjše kot investicije 
v infrastrukturo za mo-
torni promet, parkirni 
prostor za osebno vozilo 
pa je v primerjavi s kva-
litetnim prostorom za 
shranjevanje koles tudi 
do petnajstkrat dražje. 

Foto: KD Hrastnik
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VIZIJA IN CILJI CELOSTNO UREJENEGA 
PROMETA V OBČINI HRASTNIK 

Z AKCIJSKIM NAČRTOM

Ključni izzivi in priložnosti na področju kolesarjenja

S cilji in ukrepi na področju kolesar-
jenja želimo zlasti izboljšati pogoje za 
kolesarjenje, parkiranje koles, povečati 
delež kolesarjenja, povečati prometno 
varnost ter občutek varnosti kolesarjev.

• Kolo dobiva vedno večjo vlogo in pomen v 
razvitem svetu, saj ima ekonomske, zdra-
vstvene, ekološke, rekreacijske prednosti. 

• Za premagovanje strmega terena je 
rešitev v električnih kolesih, ki so mobilni, 
okretni in na krajše relacije predstavljajo 
pravo alternativo avtomobilom.

Foto: KD Hrastnik

Foto: KD Hrastnik
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Cilji Ciljne vrednosti Kazalci   Izhodiščno stanje    
  2016 

Vzpostavitev pogojev za 
načrtovanje kolesarjenja 
na ravni občine in regije. 

Vzpostavitev sodelovanja s krajevnimi 
skupnostmi in sosednjimi občinami na 
področju kolesarjenja do leta 2020. 

2 javni posvetovanji 
na leto 

/ 
 

Izdelati strokovno podlago za 
preveritev možnosti kolesarjenja na 
območju občine Hrastnik. 

Število načrtovanih 
kolesarskih povezav, 
meter (m) novih 
povezav 

/ 
 

Promocija električnih koles Število električnih 
koles 

0 
 

Izboljšanje pogojev za 
kolesarjenje, parkiranje 
koles.  

Vzpostavitev osnovnih kolesarskih 
povezav do leta 2022. 

kolesarska 
povezava, meter 
(m) vzpostavljene 
površine za 
kolesarje, število 
oznak 

0 

Zagotovitev vsaj dveh parkirišč za 
kolesa na leto pri javnih zgradbah do 
leta 2022. 

število parkirišč za 
kolesa in/ali število 
nadstrešnic. 

0 
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Ukrepi na področju kolesarjenja  

Kolesarjenje je dobra alternativa uporabi avtomobila za krajša potovanja. Dostopno je širšemu 
krogu uporabnikov in ekonomično za vzdrževanje. Kolesarjenje je odličen način, da v 

Cilji Ciljne vrednosti Kazalci   Izhodiščno stanje    
  2016 

  Povečanje deleža    
  kolesarjenja. 

Povečanje deleža šolarjev, ki v šolo 
kolesarijo za 20 % do leta 2022 glede 
na leto 2017 

Število šolarjev  
Ni podatka 

 

Povečanje deleža zaposlenih, ki na 
delo kolesarijo za 5 % do leta 2022 
glede na leto 2016.  

skupno število 
kolesarjev 

 
Ni podatka 

 

  Povečanje prometne   
  varnosti ter povečanje  
  občutka varnosti  
  kolesarjev. 

Zmanjšanje števila nesreč s 
poškodovanimi kolesarji za 50 % 2022 
glede na povprečje v obdobju 2010–
2015. 

število kolesarjev 
udeleženih v 
prometnih nesrečah 
(glede na podatke 
AVP iz leta 2016) 

  V obdobju 2010- 
  2015 v povprečju  
  2 nesreči 
 

  Spremljanje števila in    
  navad kolesarjev. 

Vzpostavitev evidence o številu in 
navadah kolesarjev do leta 2020 z 
osveževanjem na 2 leti. 

podatkovna baza o 
deležu šolarjev, 
zaposlenih, številu 
kolesarjev 

  Štetja izvedena v   
  križiščih na dan 21.9.  
  od 6:00 do 22:00 
  Trg Franca Kozarja:  
  31 kolesarjev 
  Ulica prvoborcev- 
  Cesta 3. julija: 27    
  kolesarjev 

Doseči izboljšanje podobe kolesarjenja 
med prebivalci občine za 50 % glede 
na leto 2016 do leta 2022. 

Javno mnenjska 
raziskava 

  76% anketirancev  
  motijo slabi pogoji za  
  kolesarjenje ocena   
  št. kolesarskih stez  
  1,3, ocena  
  označenost  
  kolesarskih stez 1,4,  
  ocena varnost za  
  kolesje 1,6. 

Ozaveščanje v vrtcih in šolah Vključevanje v ETM  / 

Organiziranje kolesarskih izletov po 
okolici 

Število izletov 1 
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Ukrepi na področju kolesarjenja

Kolesarjenje je dobra alternativa up-
orabi avtomobila za krajša potovanja. 
Dostopno je širšemu krogu uporab-
nikov in ekonomično za vzdrževan-
je. Kolesarjenje je odličen način, da 
v natrpanem urniku najdemo čas za 
gibanje. Uporaba kolesa ohranja naš 
zrak čistejši in mesto bolj zeleno. S 
kolesarjenjem se izognemo gneči na 
cestah, ni nam treba iskati parkirne-
ga mesta in zagotavlja intenzivnejše 
ter bolj zdravo doživljanje okolja. 
Kolo pa potrebuje tudi kar 12-krat 
manj prostora kot parkirano vozilo. 

Za izboljšanje pogojev na področju kolesar-
jenja v občini Hrastnik je predvidena gradnja 
manjkajočih površin za kolesarje, ki zaje-

ma gradnjo manjkajočih povezav za kolesarje 
(v mestu) ter obnova in razširitev omrežja 
in dograditev kolesarskih povezav v smislu 
povezav mesta z zaledjem (izven mesta).
Dodatna ponudba v smislu večje frekventnos-
ti kolesarskega prometa predstavlja postavitev 
dodatnih parkirišč za kolesa (stojala, nad-
strešnice, postajališča, ipd.), ki so predvidena 
ob podjetjih, institucijah, trgovskih centrih, 
zdravstvenem domu, športnih centrih,…

Občina in občinsko središče se pridružuje 
mestom z razvitim sistemom izposoje el-
ektričnih koles, ki omogoča hitro, poceni ter 
zdravo mobilnost in je eden izmed ukrepov za 
spodbujanje kolesarjenja, ki bo temeljil na pro-
mocijske in ozaveščevalne dejavnosti v 
zvezi s kolesarjenjem. Spremljanje obsega 
in navad kolesarjev v mestu, pa bo možno na 
podlagi vzpostavljene podatkovne baze, s 
katero bodo merjeni učinki. 

Akcijski načrt s področja kolesarjenja

 

 
 

 

 

Ukrep - aktivnost Ocena 
vrednosti 

Predvideni 
viri Zahtevnost Odgovornost 

2
0

1
7

 

2
0

1
8

 

2
0

1
9

 

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

Gradnja manjkajočih 
površin za kolesarje  
(v mestu): 

  

Študija kolesarskih povezav in 
možnost izvedljivosti 
kolesarjenja 

15.000 € OP, KS, DS zahtevno 
OS, zunanji 
izvajalec, 
DRSI 

 15000     

Izvedba oz. gradnja 
kolesarskih povezav ter 
njihova označitev 

800.000 
€ OP, KS, DS zahtevno OS, zunanji 

izvajalec 
  200000 400000 200000  

Razširitev omrežja in 
dograditev kolesarskih 
povezav v smislu povezav 
mesta z zaledjem - gradnja 
nove infrastrukture:  

  
  

  

Študija kolesarskih povezav in 
možnost izvedljivosti 
kolesarjenja 

5.000 € OP, KS, DS zelo 
zahtevno 

OS, zunanji 
izvajalec 

 5000  

 

  

Označitev in oprema 
kolesarskih povezav (IT) 20.000 € OP, KS, DS zahtevno OS, zunanji 

izvajalec 
 20000  

 

  

Oživitev in promocija 
obstoječih kolesarskih 
povezav: 
Hrastnik-Boben-Čeče-Kal-
Blate-Novi Dol-Dol-Hrastnik,  
Hrastnik-Boben-Čeče-Kal-
Blate-Hrastnik,  
Hrastnik-Dol-Marno-Turje-
Kopitnik-Gore-Podkraj-
Radeče,  

5.000 € OP, KS, DS zahtevno RRA   5000    



36 CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA OBČINE HRASTNIK

5

PRIROČNIK  
CELOSTNE  
GRAFIČNE  
PODOBE

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ukrep - aktivnost Ocena 
vrednosti 

Predvideni 
viri Zahtevnost Odgovornost 
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Sistem izposoje električnih 
koles: 

 

Izdelava študije glede 
vzpostavitve avtomatiziranega 
sistema izposoje koles 
(upravičenost, možne 
lokacije) 

5.000 € OP, KS, DS zahtevno 
OS, zunanji 
izvajalec, HE, 
DRSI 

 

5000     

Vzpostavitev sistema 
električnih koles 

100.000 
€ OP, KS, DS zahtevno 

OS, zunanji 
izvajalec, 
DRSI 

  40000 30000 20000 10000 

Dodatna parkirišča za 
kolesa (npr. ob podjetjih, 
institucijah, trgovskih 
centrih, zdravstvenem 
domu, športnih centrih …): 

  
  

  
  

Postavitev parkirišč za kolesa 
ob podjetjih, trgovskih centrih 
ter izdelava občinskih 
usmeritev za načrtovanje in 
gradnjo novih objektov 

30.000 € OP, KS, DS manj 
zahtevno 

OS, zunanji 
izvajalec, SŽ, 
MOP-DRSV 

10000 10000 10000    

Vzpostavitev in 
vzdrževanje evidence o 
obsegu in navadah 
kolesarjev: 

  
  
  

  

Štetje prometa, izvedba anket 2.000 € OP, KS, DS zahtevno 
OS, zunanji 
izvajalec, 
država 

2000      

Promocija in 
ozaveščevalne dejavnosti v 
zvezi s kolesarjenjem 

  
  

  

Evropski teden mobilnosti 10.000 € OP, KS, DS manj 
zahtevno 

OS, zunanji 
izvajalec 2000 2000 2000 2000 2000  

Organizacija kolesarskih 
izletov 2.500 € OP, KS, DS manj 

zahtevno 
OS, zunanji 
izvajalec 500 500 500 500 500  

Ponatis zloženke o kolesarskih 
poteh 5.000 € OP, KS, DS manj 

zahtevno 
OS, zunanji 
izvajalec 

  2000 3000   

    
leto 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

    

skupaj po 
letih 

1
4

5
0

0
,0

0
 

5
7

5
0

0
,0

0
 

2
5

9
5

0
0

,0
0

 

4
3

5
5

0
0

,0
0

 

2
2

2
5

0
0

,0
0

 

1
0

0
0

0
,0

0
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Shematski prikaz kolesarske steze ob glavni cesti v Hrastniku.  

Shematski prikaz nivojsko ločene kolesarske steze v Hrastniku.  
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HOJA

Analiza opremljenosti javnih 
površin in privlačnosti prostora 
za pešačenje
Površine za pešce so znotraj urbanega območja mesta Hrast-
nik dokaj urejene tako s pločniki, zebrami kot tudi ulično 
razsvetljavo, posebej lepo urejena je na primer pešpot v 
Naselju Aleša Kaple, ki ponuja krajšo in prijetnejšo pot za 
pešce. Mreža ulic je zasnovana tako, da je v mestu nekaj 
slepih ulic. Pozitivno je, da se med seboj povezujejo s peš 
potmi, kar pomeni, da morajo pešci premagati krajšo razdal-
jo kot vozniki, pogosto so to samo s stopnice, ki jih je treba 
ponekod prilagoditi s klančinami za invalide ali kolesarje. Peš 
hojo ovirajo tudi velike hitrosti voznikov, ob regionalni ces-
ti pa so zaradi pomanjkanja prostora na določenih mestih 
pločniki preozki ali pa še niso zgrajeni.

Zaradi prostorske 
utesnjenosti mestnih 
jeder, prometnih zas-
tojev ob konicah, pove-
čanja emisij v zrak in 
spodbujanja aktivne-
ga načina življenja, so 
marsikatera mesta v 
Sloveniji zaprla mestna 
jedra za motorni pro-
met ter prostor namenila 
pešcem. S tem ukrepom 
se je vrnilo življenje v 
centre mest in povečala 
se je varnost pešcev, ki 
se lahko prosto giblje-
jo. Območje za pešce 
ali pešcona je cesta, del 
ulice ali trg, namenjen 
pešcem, ki je označen 
s predpisano prometno 
signalizacijo. V območ-
jih za pešce je dovoljen 
tudi promet kolesarjev 
(kolesa z motorjem, rol-
ke, rolerji), pri čemer 
imajo pešci prednost. 
Ob določenih urah lah-
ko na območje za pešce 
pripeljejo le dostav-
na vozila za opravljan-
je dejavnosti ter dru-
ga interventna vozila. 
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Ključni izzivi in priložnosti na področju hoje

S cilji in ukrepi na področju hoje 
želimo zlasti prispevati k povečanju 
deleža hoje, povečati prometno var-
nost in dostopnost za vse skupine 
prebivalcev. 

• Hoja je ena izmed najbolj zdravih oblik 
       gibanja, zato naj postane naša vsakodnev-
      na rutina tako v službi kot v prostem času.
• Zmanjšajmo odvisnost od avtomobilov in se 

odpravimo peš. 
• Dajmo pešcu prednost.  
• Pešačenje je zdravo in okolju prijazno.

 

4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cilji Ciljne vrednosti Kazalci Izhodišče stanje 2016 

Zagotovitev pogojev, 
za opravljanje 
velikega dela dnevnih 
poti peš. 

Vzpostavitev vseh ključnih povezav ter 
odprava vseh problematičnih točk v omrežju 
pešpoti do leta 2022  v primerjavi z letom 
2016 

kvadratni 
meter (m2) 
območja za 
pešce 

Ni podatka 

Prilagoditev infrastrukture gibalno in 
senzorično oviranim osebam do leta 2022. 

število 
prilagoditev 

Ni podatka 

Strokovna podlaga za vzpostavitev novih 
pešpoti 

Število 
pešpoti, 
meter (m) 
pešpoti 

Ni podatka 

Povečanje deleža hoje   Povečanje deleža hoje za 10 % do leta 2022 
v primerjavi z letom 2016.  

skupno število 
pešcev v 
mestu  

  Štetja izvedena v   
  križiščih na dan 21.9. od  
  6:00 do 22:00 
  Trg Franca Kozarja: 1617  
  pešcev 
Ulica prvoborcev-Cesta 
3. julija: 670 pešcev 

Povečanje prometne 
varnosti  

Zmanjšanje števila nesreč s poškodovanimi 
pešci za 50 % in ohranitev ničelnega števila 
smrtnih žrtev do leta 2022 glede na 
povprečje v obdobju 2013-15  

število pešcev 
udeleženih v 
prometnih 
nesrečah 

V obdobju 2010-2015 je 
bil v povprečju 
poškodovan 1 pešec 

Povečanje dolžino peš povezav do leta 2022 
v mestu, v okoliških naseljih ter kot povezava  
mesta z zaledjem 

km novih peš 
povezav 

Ni podatka 

Spremljanje števila in 
navad pešcev. 

Vzpostavitev evidence o številu in navadah 
pešcev do leta 2020 z osveževanjem na 2 
leti.   

podatkovna 
baza o % 
šolarjev, 
zaposlenih, ki 
hodijo peš, 
številu pešcev 

/ 
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Ukrepi na področju hoje

Hoja ima velik potencial pri spopadanju s 
problemi onesnaženja, hrupa in javnega 
zdravja ter je najbolj dostopna oblika mo-
bilnosti, ne glede na socialni status 
prebivalcev.

Eden  ključnih ukrepov za spodbujanje hoje 
je ustrezna infrastruktura. Občina Hrastnik bo 
k povečanju deleža hoje prispevala z grad-
njo manjkajočih površin za pešce, ter z 
razširitvijo omrežja pešpoti in dograditvi-
jo manjkajočih peš povezav, tudi v smislu 
povezav mesta z zaledjem. 
Hkrati bo obnavljala obstoječe površine za 
pešce, ki so predpogoj za zagotovitev pro-
metne varnosti pešcev ter izboljšanje pogojev 
za pešačenje. V tem sklopu ukrepov je zajeta 
obnova obstoječih površin za pešce, ureditev 
varnejših prehodov  za pešce na območjih 
velike frekvence prometa  ter ureditev var-
nejših križanj.
S trajnostno mobilnostjo pa občina Hrastnik ni 
pozabila tudi na najbolj ranljive skupine, za ka-
tere so namenjene tudi določene ureditve, in 
sicer prilagoditev infrastrukture za gibalno 
in senzorično ovirane osebe.
Povečanje privlačnosti peš površin se bo 
zagotavljalo z dodatno urbano opremo, zasadit-

vijo dreves, pitnikov, smetnjakov, igral, itd.
Z ureditvijo in vzpostavitvijo nove cone 
za pešce na območju mesta Hrastnik (Log) in 
na Dolu pri Hrastniku bo zagotovljena še večja 
kakovost bivanja, saj bo tako več dragocene-
ga mestnega prostora namenjenega ljudem in 
manj avtomobilom. 
Ker je za spremljanje učinkov na področju tra-
jnostne mobilnosti na voljo omejeno število 
izhodiščnih podatkov, je med ukrepi predlagana 
tudi vzpostavitev in vzdrževanje podatk-
ovne baze o obsegu in navadah pešcev v 
mestu.
Zdrava mobilnost je eden izmed ukrepov za 
spodbujanje pešačenja, ki bo temeljila na pro-
mocijskih in ozaveščevalnih dejavnostih v 
zvezi s pešačenjem, kot so teden peš prome-
ta,  uvedba »peš-busa« ter ostalih aktivnosti.

Akcijski načrt s področja hoje

 

 
 

Akcijski načrt na področju hoje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ukrep - aktivnost 
Ocena 

vrednosti 
Predvideni 

viri 
Zahtevnost Odgovornost 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

Gradnja manjkajočih površin za 
pešce znotraj Hrastnika in Dola 
pri Hrastniku 

          

Gradnja pločnika Spodnje 
Marno 100.000 € OP, KS. DS zahtevno 

OS, zunanji 
izvajalec, 
DRSI 

50000 50000         

Vzpostavitev povezovalnih poti 
mesta in zaledja:  
- peš povezava: Hrastnik-
Trbovlje preko Ojstrega, 
- Pešpot do območja Ojstro, 
- peš povezava: Veličkova 
Plesko, 
- peš povezava: Hrastnik-Dol, 
- Čebelarska pot, 
- Pot po obronkih Hrastnika 
(Plesko-Prapretno-Draga-
Steklarna), 
- Splavarska pot. 
- planinske poti 

250.000 € OP, KS. DS manj 
zahtevno 

OS, zunanji 
izvajalec, 
DRSI 

50000 50000 50000 50000 50000 
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Ukrep - aktivnost 

Ocena 
vrednosti 

Predvideni 
viri 

Zahtevnost Odgovornost 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

Obnova obstoječih površin za 
pešce:   

 
                

Center Dola pri Hrastniku - trg 
(projektna dokumentacija in 
izvedba) 

150.000 € OP, KS. DS zelo 
zahtevno 

OS, zunanji 
izvajalec, 
DRSI 

70000 80000         

Pločnik ob regionalni cesti R1 
221 Hrastnik-Šmarjeta (izvedba) 50.000 € OP, KS. DS zahtevno 

OS, zunanji 
izvajalec, 
DRSI 

  50000         

KSP - kamnolom (izvedba) 30.000 € OP, KS. DS zahtevno 
OS, zunanji 
izvajalec, 
DRSI 

15000 15000   
 

    

Pločniki na območju KS 
Steklarna (izvedba) 50.000 € OP, KS. DS zahtevno       

 
50000     

Ureditev in osvetlitev varnejših 
prehodov za pešce:   

 
                

Dokumentacija in gradnja: 
- Slatno 
- Dol pri Hrastniku 
- pokopališče Dol 
- Brnica 
- Log - Novi Log (pri OŠ) 

80.000 € OP, KS. DS zahtevno 
OS, zunanji 
izvajalec, 
DRSI 

  20000 20000 20000 20000   

Ureditev varnejših križanj:                     

Zoženje cestišča za ureditev 
varnejšega prehoda za pešce pri 
cerkvi na Logu proti Log 2 

10.000 € OP, KS. DS zahtevno 
OS, zunanji 
izvajalec, 
DRSI, SŽ 

    10000 

      
Prilagoditev infrastrukture za 
gibalno in senzorično ovirane 
osebe: 

  
  

                

Izdelava strokovne podlage za 
izvedbo ukrepov prilagoditve 
infrastrukture za gibalno in 
senzorično ovirane osebe 

15.000 € OP, KS. DS zahtevno 

OS, zunanji 
izvajalec, 
Društvo 
invalidov 

  15000         

Projektiranje in izvedba 
predlaganih ukrepov 100.000 € OP, KS. DS zahtevno 

OS, zunanji 
izvajalec, 
Društvo 
invalidov 

    20000 40000 40000   

Povečanje privlačnosti površin 
za pešce :                     

- opremljanje točk z 
multimedijskimi vsebinami, 
- Wi-fi točke, 
- vsebinske table, 
- strokovna podlaga za določitev 
lokacij postavitve urbane 
opreme, zasaditve dreves, 
namestitev pitnikov, 
smetnjakov, igral z usmeritvijo 
za enotno oblikovanje urbane 
opreme,  
- izvedba urbane opreme, 
- izvedba otroških delavnic za 
poslikavo primernih površin 

100.000 € OP, KS. DS manj 
zahtevno 

OS, zunanji 
izvajalci 10000 10000 20000 20000 20000 20000 

Ureditev in vzpostavitev con za 
pešce:   

 
                

Spremenjen režim parkiranja za 
vzpostavitev peš cone Log v 
skladu z UN 

50.000 € OP, KS. DS zahtevno 
OS, zunanji 
izvajalec, 
DRSI 

  25000 25000   
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Ukrep - aktivnost 
Ocena 

vrednosti 
Predvideni 

viri 
Zahtevnost Odgovornost 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

Vzpostavitev in vzdrževanje 
evidence o obsegu in navadah 
pešcev: 

                   

Štetje prometa in anketiranje, ...  2.000 € OP, KS. DS zahtevno OS, zunanji 
izvajalec 2000       

 
  

Promocijske in ozaveščevalne 
dejavnosti v zvezi s pešačenjem, 
uvedba »peš-busa« ...: 

  

 

                

- uvedba »peš-busa«,    
- ozaveščanje v okviru aktivnosti 
ob začetku novega šolskega 
leta, prvi teden šolskega leta,  
teden peš prometa 
- izvedba Tematske učne poti na 
OŠ Dol pri Hrastniku in izvedba 
delavnic v naravi 
- oprema Sovretove poti 
- oprema planinskih poti 

5.000 € OP, KS. DS manj 
zahtevno 

OS, OŠ, vrtci, 
zunanji 
izvajalci 

1000 1000 1000 1000 1000   

   

 
Leto 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

    

skupaj po 
letih 

19
80

00
,0

0 

31
60

00
,0

0 

14
60

00
,0

0 

18
10

00
,0

0 

13
10

00
,0

0 

20
00

0,
00
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Shematski prikaz preurejenega prehoda za pešce v Hrastniku.  
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JAVNI POTNIŠKI PROMET (JPP)

Analiza opremljenosti javnih 
površin in privlačnosti prostora 
za javni potniški promet

Skozi Hrastnik potekajo medkrajevno-primestne avtobusne 
linije. Glavna prevoznika v medkrajevno-primestnem prome-
tu sta Izletnik Celje d.d. in AVRIGO - Družba za avtobusni 
promet in turizem, d.o.o.., ki opravljata naslednje prevoze:

• Izletnik Celje d.d. povezuje Hrastnik s Podkrajem, Dolom 
pri Hrastniku, Rimskimi Toplicami, Laškim ter Celjem,

• AVRIGO - Družba za avtobusni promet in turizem, d.o.o. 
povezuje Hrastnik z občino Trbovlje.

Linije povezujejo sedem odsekov znotraj občine:
1. Zidani Most - Hrastnik
2. Trbovlje - Hrastnik
3. Hrastnik – Zidani most
4. Trbovlje – Boben - Hrastnik
5. Marno - Križišče Kopitnik
6. Hrastnik - Šmarjeta
7. Hrastnik – Most čez Savo

Po podatkih podjetja Izletnik Celje d.d., avtobuse največ upo-
rabljajo dijaki, delavci in upokojenci. Posledično so avtobusi 
v času jutranje (6.00–8.00) in popoldanske (13.00–15.00) 

Javni potniški promet je 
nedvomno način po-
tovanja 21. stoletja, 
njegova kakovost je 
eden pomembnejših ka-
zalcev razvitosti in kako-
vosti bivanja v občini ali 
mestu. V razvitih drža-
vah je JPP hitrejši, cenej-
ši, varnejši in udobnejši 
od osebnega avtomo-
bila, kar s seboj prinese 
vrsto ekonomskih, okolj-
skih in socialnih koristi.

K učinkovitemu in kako-
vostnemu javnemu pot-
niškemu prometu strmi 
tudi občina Hrastnik, ki 
se zaveda, da ima le-ta 
pomembno vlogo v traj-
nostni mobilnosti prebi-
valstva. V občini Hrast-
nik je v JPP vključen 
železniški promet, avto-
busni medkrajevni ter 
avtobusni mestni 
promet. 

• Avtobusni promet
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prometne konice dokaj zasedeni, izven konic pa 
so precej prazni. Poleg tega je zasedenost od-
visna od linije. 

Na območju občine Hrastnik se nahaja 27 avto-
busnih postajališč: 
• 3 postajališča - lokacija Čeče
• 7 postajališč - lokacija Zg. Hrastnik 
• 7 postajališč – lokacija Sp. Hrastnik
• 10 postajališč – lokacija Brnica, Dol pri 

Hrastniku, Marno

Nekatera avtobusna postajališča so slabše 
opremljena, saj jim manjka del infrastrukture 
(nadstreški, table z voznimi redi…). Ponekod pa 
je potrebna tudi celovita prenova.

Območja z bolj gosto poselitvijo so dovolj do-
bro povezana z avtobusnimi linijami. Težave z 
dostopnostjo imajo prebivalci bolj odročnih kra-
jev, ki bi za prihod do postajališča potrebovali 
prevoz z avtomobilom, zato raje pot nadaljujejo 
kar z njim namesto, da bi menjali transportno 
sredstvo.

Število avtobusov, ki ustavijo na postajališčih v občini Hrastnik.

Dotrajana tabla z voznimi redi avtobusov.
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Na območju Hrastnika je ena železniška posta-
ja, ki je del glavne železniške proge Ljubljana 
– Zidani Most. Železniška postaja je 3 km od-
daljena od mestnega središča, kar pomeni, da 
je za dostop do nje potrebno kombinirati prevoz 
z avtobusom, avtomobilom, peš ali s kolesom. 
21 vlakov pelje dnevno v Ljubljano s potoval-
nim časom okoli 55 min, kar je primerljivo po-
tovalnemu času z avtomobilom, in povezujejo 
Hrastnik še s Trbovljami in Litijo. V vzhodni 
smeri je potrebno za pot do Celja v večini pri-
merov prestopati v Zidanem mostu, dnevno 
vozi 24 vlakov, pot traja med 30 in 45 min, kar 
je zopet primerljivo s potjo z avtomobilom. 
Na območju Hrastnika je prisoten trend upadan-
ja števila potnikov. To potrjuje tudi število 
prodanih vozovnic v časovnem obdobju 2013–
2015.
V letu 2015 je bil zabeležen kar 29% upad šte-
vila prodanih vozovnic na ŽP Hrastnik glede na 
predhodno leto. Razlog za to je v upadanju šte-
vila prebivalcev, upadanju števila delovno ak-
tivnega prebivalstva v Hrastniku ter povečanju 
uporabe osebnih vozil. Razlog je tudi v nepriv-
lačnosti železniškega prometa, kar potrjuje tudi 
rast motorizacije.

• Železniški promet

Ključni izzivi in priložnosti na področju JPP
S cilji in ukrepi na področju javnega pot-
niškega prometa želimo zlasti poveča-
ti uporabo javnega potniškega prome-
ta, izboljšati kakovost oz. učinkovitost 
mestnega javnega potniškega prometa, 
izboljšati integracijo med različnimi po-
tovalnimi načini  in izboljšati dostopnost za 
ranljivejše skupine prebivalcev.

Prednosti potovanja z vlakom so:
• zmanjšanje izpustov ogljikovega dioksida in 

PM delcev
• večja varnost 
• manj prometnih zastojev
• manj nesreč
• bolj sproščena vožnja, manj stresa
• dostopno vsem prebivalcem

• Število osebnih avtomobilov narašča in 
prometni zastoji so vsakodnevna stalni-
ca. Rešitev je v avtobusnem prevozu, ki je 
cenejši in okolju prijaznejši. 

• Potujmo skupaj in zmanjšajmo zastoje.
• Z avtobusom se lahko pelje 40 potnikov 

hkrati, v avtomobilu pa se običajno vozi le 
ena oseba. 

• Obnašajmo se ekonomično in uporabljajmo 
     avtobus.
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Cilji Ciljne vrednosti Kazalci   Izhodiščno stanje 
  2016 

Povečanje uporabe JPP 

Povečanje deleža poti opravljenih z 
avtobusom na 10 % do leta 2022. 

Delež prepeljanih 
potnikov z avtobusom 
ali kupljene karte 

  Rezultati ankete: 4%  
  opravljenih poti z  
  avtobusom 

Povečanje deleža poti opravljenih z 
vlakom za 5  % do leta 2022. 

Delež prepeljanih 
potnikov z vlakom ali 
kupljene karte 

  Rezultati ankete:2%  
  opravljenih poti z   
  vlakom 

Izboljšanje kakovosti 
JPP 

Uskladitev delovnih časov in voznih 
redov (do leta 2020) 

Vzpostavljen sistem do 
leta 2018, število 
prodanih delavskih 
vozovnic 

  Ni podatka 

Vzpostaviti sistem prevoza na poziv 
(klic) do leta 2022  zlasti v smislu 
izboljšanja povezav zaledja z mestom 

Vzpostavljen sistem 
Število prevoznikov 

  Ni podatka 

Izboljšanje integracije   
med različnimi 
prometnimi načini 

Avtomatska uskladitev voznih redov 
avtobusa in vlakov do leta 2020 

Število prodanih enotnih 
vozovnic 

  Ni podatka 

100 % delež ponudnikov JPP 
vključenih v sistem enotne vozovnice 
do leta 2020. 

Povečanje dostopnosti 
prebivalcev do 
avtobusa 

Uvedba novih avtobusnih linij do leta 
2022 

Število avtobusnih 
postajališč 

  27 

Izboljšanje podobe JPP 
Izboljšanje podobe JPP med prebivalci 
občine za 50% glede na leto 2016 do 
leta 2022. 

Anketa   25% anketirancev  
  meni, da je avtobusni   
  promet nezadovoljiv 



Ukrepi na področju JPP
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Uporaba javnega potniškega prometa 
prinaša številne pozitivne učinke. Vpliva na 
zmanjšanje izpustov ter zmanjšuje pritisk 
na okolje in zdravje. Med potjo z javnim 
prevozom se lahko zaposlimo s prijetne-
jšimi mislimi, kot so prometni zastoji, naš 
dan pa se lahko začne brez nepotrebne-
ga stresa. Javni prevoz nam vrača ulice in 
zmanjšuje potrebo po novih parkiriščih in 
vedno širših cestah, ki odvzemajo prostor 
igriščem, parkom, drevesom, pločnikom, 
kolesarskim stezam, prostorom za družen-
je. Javni prevoz preprečuje mobilnostno 
diskriminacijo in je cenovno ugodnejši od 
uporabe osebnega avtomobila, pa tudi bolj 
varen.

Občina Hrastnik želi vzpostaviti učinkovit 
sistem javnega potniškega prometa, kar 
predstavlja npr. optimizacijo medkrajevne-
ga avtobusnega prometa (število in lokacije 
postajališč, potek linij ...), uvedbo oziroma op-
timizacijo (pri)mestnega avtobusnega prome-
ta, integracijo sistemov JPP (čim hitrejše usk-
lajevanje voznih redov in linij avtobusnega in 
železniškega prevoza ter povezavo z ostalimi 
plačljivimi sistemi prevoza), integracijo šolske-

ga in delavskega prevoza v sistem rednega lini-
jskega avtobusnega prevoza. Med vidne ukrepe 
na tem mestu ne smemo izpustiti uvedbo novih 
linij lokalnega avtobusa.

Poleg tega se predvideva tudi vzpostavitev 
sistema prevozov »na klic« z ureditvijo tak-
si službe in vzpostavitvijo medkrajevnega siste-
ma prevozov na klic, prilagoditve prevoznih 
sredstev glede na okoljske standarde ter 
tudi prilagoditev prevoznih sredstev za 
prevoz koles, ki omogočajo prevoz koles z av-
tobusom, železnico, taxijem, prevažanje izpos-
ojenih koles ob konicah, prireditvah ipd.
K povečanju uporabe javnega potniškega 
prometa pomembno prispeva urejena infra-
struktura, zato je med ukrepi predlagano tudi 
izboljšanje izgleda postajališč javnega 
potniškega prometa. V ta sklop ukrepov je 
zajeta npr. ureditev postajališč z enotnimi nad-
strešnicami, sedišči in voznimi redi s prikazoval-
niki prihoda ter ureditev ustrezne prometne sig-
nalizacije.

K povečanju privlačnosti avtobusnega prometa 
lahko prispeva tudi ureditev skupnega vo-
zlišča za avtobus in  železnico v Hrastniku.
Eden izmed pomembnih ukrepov na področju in-
tegriranosti različnih potovalnih načinov javne-
ga potniškega prometa, pa je tudi vključitev v 
sistem enotne vozovnice ter promocijske 
in ozaveščevalne dejavnosti v zvezi z JPP.

Akcijski načrt s področja JPP
 

13 
 

Ukrep - aktivnost Ocena 
vrednosti 

Predvideni 
viri Zahtevnost Odgovornost 

2
0

1
7

 

2
0

1
8

 

2
0

1
9

 

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

Vzpostavitev 
učinkovitega JPP: 

 

Študija optimizacije 
medkrajevnega 
avtobusnega prometa 
(število in lokacije 
postajališč, potek linij, 
pogostost voženj, 
medobčinska povezava 
Ojstro-Trbovlje)  

15.000 € OP, KS, 
DS zahtevno OS, zunanji 

izvajalec 5000 10000         

Uvedba/optimizacija pri-
mestnega avtobusnega 
prometa 

30.000 € OP, KS, 
DS zahtevno OS, zunanji 

izvajalec   10000 10000 10000     

Integracija sistemov JPP 
(uskladitev voznih redov 
in linij avtobusnega in 
železniškega prevoza ter 
ostalimi plačljivimi 
sistemi prevoza) 

5.000 € JPZ, KS manj 
zahtevno JPP, SŽ 1000 1000 1000 1000     
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Ukrep - aktivnost Ocena 
vrednosti 

Predvideni 
viri Zahtevnost Odgovornost 

2
0

1
7

 

2
0

1
8

 

2
0

1
9

 

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

Integracija šolskega in 
delavskega prevoza v 
sistem rednega linijskega 
avtobusnega prevoza 

10.000 € JPZ, KS manj 
zahtevno JPP 2000 2000 2000 2000     

Uvedba lokalnega 
avtobusa skozi naselje 
Log in Novi Log in ostalih 
relacij po potrebi: Log-
Novi Log (pilotni projekt), 
Hrastnik Dol (center), … 

50.000 € OP, KS, DS zahtevno OS, zunanji 
izvajalec 5000 30000 15000       

Vzpostavitev sistema prevozov »na klic«: 

Ureditev taxi službe  10.000 € OP, KS, DS manj 
zahtevno 

OS, zunanji 
izvajalci 1000 2000 2000 2000 2000 1000 

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

5.000 € OP, KS, DS zahtevno OHR, OTR, 
OZG         5000   

Prilagoditev prevoznih sredstev glede na okoljske standarde: 

Posodobitev voznega 
parka 

400.000 
€ JJP manj 

zahtevno JJP         400000   

Prevažanje izposojenih 
koles ob konicah 25.000 € JJP manj 

zahtevno 
OS, 
prevozniki   12500 12500       

Prilagoditev prevoznih sredstev za prevoz koles: 

Omogočiti prevoz koles z 
avtobusom, železnico, 
taksijem … 

25.000 € JJP, ŠZ, 
OP zahtevno OS, SŽ, 

prevozniki   5000 5000 5000 5000 5000 

Ureditev postajališč z enotnimi nadstrešnicami, sedišči in voznimi redi ter s prikazovalniki (napoved prihoda …): 

Ureditev postajališč 
(tehnična ureditev, 
oznake, prometna 
signalizacija ter 
osvetlitev) in objektov 
(dokumentacija in 
izvedba) 

200.000 
€ OP, KS. DS zahtevno OS, zunanji 

izvajalci 10000 50000 50000 50000 40000   

Izvedba dodatnih 
postajališč v strnjenem 
naselju 

10.000 €                 10000 

Ureditev skupnega vozlišča za avtobuse, železnico: 
Optimizacija parkirnih 
mest in površin za JPP 5.000 € OP, KS. DS zahtevno OS, zunanji 

izvajalci           5000 

Zagotoviti kakovostna 
kolesarska parkirišča ob 
železniški in avtobusni 
postaji  

10.000 € OP, KS. DS zelo 
zahtevno 

OS, zunanji 
izvajalci     10000       

Promocijska in ozaveščevalna dejavnost v JPP: 

Skupne aktivnosti s 
prevozniki v času tedna 
mobilnosti, 

1.000 €  OP,KS,DS manj 
zahtevno  OS, šole... 100 200 200 200 200 100 

Promocijske akcije 1.000 €   OP,KS,DS manj zahte.  OS, šole... 100 200 200 200 200 100 

Izdelava promocijskega 
materiala za obveščanje 
in osveščanje 

1.000 € OP, KS. DS manj 
zahtevno 

OS, šole, 
prevozniki, 
drugi 
izvajalci 

100 200 200 200 200 100 

    

Leto 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

    

skupaj po 
letih 

2
4

1
0

0
,0

 

1
2

2
7

0
0

,0
 

1
0

7
7

0
0

,0
 

7
0

2
0

0
,0

 

4
5

2
2

0
0

,0
 

2
1

1
0

0
,0
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OPTIMIZACIJA MOTORNEGA PROMETA
Analiza motornega prometa
Občina Hrastnik ima tako kot vsa Zasavska regija, slabo razvito prometno omrežje in je slabo pro-
metno povezana s preostalimi regijami. Z dostopom do avtocestnega križa pod Trojanami so se pro-
metne povezave sicer izboljšale, vendar omenjena povezava zaradi velike koncentracije prebivalstva 
in velikih dnevnih migracij ne zadošča. Prometne povezave s sosednjimi območji bodo izboljšane, ko 
bo realiziran državni prostorski načrt za cesto G2-108 Hrastnik – Zidani most. Skozi občino Hrastnik 
danes potekajo naslednje državne ceste:
• Glavna cesta G2 Trbovlje-Hrastnik
• Glavna cesta G2 Hrastnik-Zidani Most
• Regionalna cesta R1 Hrastnik-Šmarjeta
• Regionalna cesta R1 Trbovlje-Boben-Hrastnik

Najpomembnejša je glavna cesta G2 Trbovlje-Hrastnik in v drugi 
smeri Hrastnik-Zidani Most, preko katere občani migrirajo v smeri 
Ljubljane in R1 221 Hrastnik - Šmarjeta v smeri Celja. Elementi trase 
ceste zaradi ozke doline pogosto ne omogočajo dovolj velikih po-
tovalnih hitrosti, zato je regionalna dostopnost dokaj omejena.  
Dostop na lokalnih cestah, znotraj stanovanjskih območij, je omejen 
za tovorni promet z maksimalno osno obremenitvijo 8,5 ton ponekod 
pa tudi na 5,5 ton.  Za umirjanje prometa so urejene cone z omejit-
vijo hitrosti na 30 km/h. Na nekaterih območjih so postavljene tudi 

hitrostne ovire v kombinaciji s 
cono 30 km/h. K zmanjševan-
ju tranzita na stanovanjskih 
območjih prispevata tudi 
enosmerni cesti: del Ceste 3. 
julija in Sijaj - ABCDE.
Na podlagi podatkov o pov-
prečnem letnem dnevnem 
prometu za obdobje 2003-
2014 je opaziti upad prometa 
v središču mesta glede na leto 
2008, kar je vsekakor pozi-
tivno, saj se s tem izboljšuje 
kvaliteta bivanja v mestu.
V občini Hrastnik je 19 javnih 
parkirišč, ki se večinoma na-
hajajo v središču mesta. Vsa 
parkirišča so brezplačna, zato 
je uporaba avtomobila znotraj 
mesta dokaj privlačna.
Večina javnih parkirišč v 
mestu ima vsaj nekaj pose-
bej označenih parkirnih mest 
za invalide, na katerih lah-
ko parkirajo osebe, ki so 
zapisane v 53. členu Zakona 
o varnosti cestnega prometa.
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Ključni izzivi in priložnosti na področju 
optimizacije motornega prometa

S cilji in ukrepi na področju optimizacije 
motornega prometa želimo prispevati k 
umirjanju motornega prometa, spodbu-
diti bolj odgovorno rabo avtomobilov, 
zmanjšati odvisnost prebivalcev od ose-
bnih avtomobilov, zmanjšati negativni 
vpliv parkiranja (na izrabo prostora, 
okolje…), prispevati k povečanju pro-
metne varnosti in razbremenitvi pro-
meta.

SAMO ZA AVTO DELAMO 1/3 LETA!

*Primer izračuna uporabe avtomobila:

- strošek nakupa avtomobila 
- uporaba avtomobila 
- vrednost avtomobila ob prodaji 
- letni strošek registracije 
- letni strošek zavarovanja avtomobila 
- letni strošek servisov 
- letni strošek menjave pnevmatik 
- letni strošek vinjete 
- letni strošek parkiranja 
- število prevoženih kilometrov (letno) 
- povprečna poraba 
- cena goriva 

 

9.900 eur 
5 let 

4500 eur 
130 eur 
260 eur 
400 eur 
300 eur 
110 eur 

50 eur 
20.000 

5,5 l/100 km 
1,23 eur/l 

 

Letni strošek avtomobila 
skupno znaša 4.233 eur ali 
mesečno 353 eur. Oseba s 
povprečno slovensko plačo, 
ki znaša 1.020 eur neto za 
svoj avto dela 4,15 mese-
ca na leto, kar je več kot 7 
delovnih dni na mesec oziro-
ma skoraj 2 dni na teden.

*Izračun velja za januar 2017
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Cilji Ciljne vrednosti Kazalci Izhodiščno stanje 
2016 

Umirjanje motornega 
prometa. 

Celovita umiritev prometa v mestu 
in drugih strnjenih naseljih v občini 
do leta 2022. (Zmanjšanje 
povprečne hitrosti za 15 %). 

Število ukrepov za 
umirjanje prometa (cone) 1 

Spodbujanje 
odgovornejše rabe 
avtomobila. 

Zmanjšanje deleža poti z 
avtomobilom za 10 % do leta 2022 
glede na leto 2016. 

Delež poti opravljenih z 
avtomobilom  

Na podlagi ankete 
80 % občanov 
uporablja za pot 
avto 

Zmanjšanje odvisnosti 
prebivalcev od 
avtomobila. 

Zmanjšati število avtomobilov na 
gospodinjstvo iz 1,60 na 1 do leta 
2022 

Število avtomobilov na 
prebivalca  

Na podlagi ankete 
1,6 avtomobila na 
prebivalca 

Zmanjšanje negativnih 
vplivov parkiranja. 

Ureditev parkirne politike do leta 
2022. 

Skupno število javnih 
parkirnih mest 295 

Zmanjšanje števila parkirnih mest 
brez omejitev v najbolj zasedenih 
delih mesta za 10 % letno do leta 
2022. 

  Število parkirnih mest z  
  omejitvijo 0 

Povečanje prometne 
varnosti. 

Zmanjšanje števila poškodovanih v 
nesrečah z motoriziranimi 
udeleženci do leta 2022 za 25% 
glede na obdobje 2010–2015. 

Število prometnih nesreč 
(glede na podatke AVP iz 
leta 2016) 

V obdobju 2010-
2015 je bilo v 
povprečju 52 nesreč 

Zmanjšanje vplivov 
tovornega/tranzitnega  
prometa in 
razbremenitev 
prometa. 

Zmanjšanje deleža 
tovornih/tranzitnih vozil na 
mestnem omrežju. 

Število tovornih vozil: 
Štetje prometa 

Delež težkih 
tovornih vozil: Trg 
Franca Kozarja 
2,5 %; Ulica 
prvoborcev- Cesta 
3. julija 4,8 %; 
Dolska cesta-Cesta 
1. maja 5,5 % 
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Ukrepi na področju optimizacije motornega prometa

Investicije v infrastrukturo za motorni 
promet so kar deset do dvajset krat dražje 
od investicij v kolesarsko infrastrukturo. 
Parkirni prostor za osebni avto je kar pet-
najst krat dražji od prostora za shranjevan-
je koles. Hkrati motorni promet povzroča 
onesnaževanje zraka in največ okoljskega 
hrupa, vožnja z avtomobili pa zmanjšuje 
razvoj javnega prevoza in priložnosti za 
kolesarjenje in hojo. 

Na področju optimizacije parkirne politike 
je med ukrepi predlagano celovito urejanje 
parkiranja, pri čemer je treba najprej vzpostav-
iti izhodišča za izvajanje optimalne parkirne 
politike (časovna omejitev parkiranja, nadzor 
nad nepravilnim parkiranjem, …). 
Za izboljšanje prometne varnosti bo občina izva-
jala ukrepe umirjanja prometa, rekonstruk-
cije križišč in ureditev križanj z železnico, 
zlasti na najbolj perečih odsekih, kot je podhod 
v smeri Dirmajerjevega hriba. K temu ukrepu 
spadajo tudi ureditve mirujočega prometa, ki se 

nanašajo na parkirišča za turistične avtobuse, 
parkirišča za avtodome ter parkirišča za tovor-
na vozila. Predvidena je tudi gradnja novih pov-
ezav čez reko Savo ter ureditev izven nivojskih 
križanj v sklopu rekonstrukcije glavne ceste G2 
108 Hrastnik-Zidani most in izgradnje HE Su-
hadol. 
Odpravljanje črnih točk je pomemben ukrep 
pri doseganju povečanja prometne varnosti na 
območju celotne občine. Najbolj kritična točka 
je že prej omenjeni podhod v smeri Dirmajer-
jevega hriba, ki vodi do naselja Cesta Hermana 
Debelaka.
Predvideni so tudi ukrepi, ki se nanašajo na 
širitev omrežja električnih polnilnic in 
postavitev polnilne postaje za plin, uved-
ba okolju prijaznega prometa z uvajanjem 
zelene logistike, ki predstavlja uvedbo okolju 
prijaznejših vozil za kratke mestne vožnje (poš-
ta, dostava, redarstvo, ….).
Za doseganje višje ravni na področju optimizaci-
je motornega prometa pa so predvidne promo-
cijske in ozaveščevalne dejavnosti, kot so 
odgovorna raba avtomobila, deljenje prevozov, 
dan brez avtomobila, …

Akcijski načrt s področja motornega prometa
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Optimizacija parkirne 
politike (mirujoči 
promet): 

          

Izdelava študije potreb 
po parkiriščih in 
organizaciji optimalnega 
parkirnega režima 

5.000 € OP, KS. DS zahtevno OS, zunanji 
izvajalec 

 5000     

Izvajanje (uvedba 
časovne omejitve 
parkiranja na najbolj 
zasedenih parkiriščih, 
razširitev in okrepitev 
nadzora nad pravilnim 
parkiranjem) 

50.000 € OP, KS. DS manj 
zahtevno OS   10000 20000 20000  

Ureditev parkirišč 
oziroma ustrezne 
parkirne politike v 
mestu Hrastnik 

100.000 € OP, KS. DS manj 
zahtevno OS  

 

20000 20000 10000  

Umirjanje prometa v 
naselju; 

 

 

        

Zmanjšanje hitrosti 
(cona 30km/h) – 
podaljšanje obstoječe 
cone skozi center 
Hrastnika  
(do Montigny-ja) 

20.000 € OP, KS. DS manj 
zahtevno 

OS, zunanji 
izvajalec 

 

10000 10000    

Postavitev oznak za 
zmanjšanje hitrosti v 
naselju Podkraj 

1.000 € OP, KS. DS manj 
zahtevno 

OS, zunanji 
izvajalec 1000      
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Rekonstrukcija križišč:        
 

  

Rekonstrukcija križišč 
pri Sparu, centru 
Hrastnika, Dolu pri 
Hrastniku in Steklarni 

270.000 € OP, KS. DS zahtevno 
OS, zunanji 
izvajalec, 
DRSI 

  90000 90000 90000  

Prenova križišča v 
naselju Podkraj pri 
Savskem mostu  
(izvedba ceste G2) 

500 € OP, KS. DS zahtevno DRSI     

 

500 

Ureditev prometa 
(zožitev) pri policijski 
postaji Hrastnik ? 
(pločnik pri bloku Log 
22) 

5.000 € OP, KS. DS zahtevno OS     

 

5000 

Ureditev mirujočega 
prometa: 

 
 

        

Parkirišče za turistične 
avtobuse (znotraj mesta 
pri Komunalnem 
podjetju) 

5.000 € OP, KS. DS manj 
zahtevno OS   5000    

Parkirišče za avtodome 
Ojstro 200.000 € OP, KS. DS zahtevno OS, zunanji 

izvajalec 
  50000 100000 50000  

Vzdrževanje 
obstoječega parkirišča 
za tovorna vozila 
(ter ureditev parkirišča 
na lokaciji Porto) 

20.000 € OP, KS. DS zahtevno OS, zunanji 
izvajalec 3000 3000 3000 3000 5000 3000 

Ureditve križanj z 
železnico: 

 

 

        

Gradnja ceste G2-108 
Hrastnik-Zidani most 300.000 € OP, KS, DS zelo 

zahtevno 

OS, zunanji 
izvajalec, SŽ, 
DRSI 

 100000 100000 100000   

Ureditev križanje ceste 
in železnice pri podhodu 
Dirmajerjev hrib 

500.000 € OP, KS, DS zelo 
zahtevno 

OS, zunanji 
izvajalec, SŽ, 
DRSI 

  250000 250000   

Izgradnja novih 
prečnih povezav čez 
Savo: 

 

 

        

Most Suhadol – Podkraj 
(idejna zasnova, 
projektna 
dokumentacija, 
izvedba) 

750.000 € OP, KS, DS zelo 
zahtevno 

OS, zunanji 
izvajalec, SŽ, 
DRSI, MOP-
DRSV 

  20000 30000 400000 300000 

Odpravljanje "črnih 
točk" - povečanje 
prometne varnosti: 

 

 

        

Ureditev varnega 
dostopa do naselja 
Cesta Hermana 
Debelaka (podhod 
Dirmajerjev hrib), 

500.000 € OP, KS, DS zahtevno 
OS, zunanji 
izvajalec, 
DRSI 

  250000 250000   

Ureditev križišča pred 
mostom čez Savo za 
zavijanje proti železniški 
postaji iz smeri centra 
Hrastnika 

50.000 € OP, KS, DS zahtevno 
OS, zunanji 
izvajalec, 
DRSI 

50000      

Namestitev  ogledal na 
kritičnih lokacijah 10.000 € OP, KS, DS zahtevno 

OS, zunanji 
izvajalec, 
DRSI 

 2000 2000 2000 2000 2000 
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Primer izgradnje krožišča v Hrastniku.
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Električne polnilnice 
in polnilne postaje za 
plin: 

 

 

        

Preveritev možnih 
lokacij (nabor lokacij) 
za električne polnilnice 
na obstoječih 
parkiriščih, bazenu, Log, 
Dol pri Hrastniku, 
železniška postaja in 
izvedba 

10.000 € OP, KS, DS zahtevno 
OS, zunanji 
izvajalec, 
ponudniki 

5000 5000     

Spodbuditev izvedbe 
polnilnice plina na 
obstoječih bencinskih 
servisih 

1.000 € OP manj 
zahtevno BCS   1000    

Uvajanje zelene 
logistike: 

 

 

        

Uvedba okolju 
prijaznejših vozil (pošta, 
dostava, redarstvo …) 

50.000 € OP, KS, DS manj 
zahtevno OS, izvajalci  25000 25000    

Promocijske in 
ozaveščevalne 
dejavnosti: 

          

Odgovorna raba 
avtomobila, deljenje 
prevozov (v času tedna 
mobilnosti) 

1.000 € OP, KS, DS manj 
zahtevno 

OS, šole, 
vrtci, zunanji 
izvajalci 

200 200 200 200 200  

   

 

Leto 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

    

skupaj po 
letih 

5
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0
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TRAJNOSTNO NAČRTOVANJE PROMETA
Analiza trajnostno načrtovanega prometa
Občina Hrastnik ima vidik traj-
nostnega načrtovanja prome-
ta že danes vključen v izdelavo 
vseh dokumentov, prostorskih 
načrtov, strategij razvojnih pro-
gramov in načrtov z vidika načr-
tovanja prometa. Z načrtovani-
mi ukrepi želi vidik trajnostnega 
načrtovanja še bolj poudariti in 
prispevati k hitrejši uresničitvi 
načrtovanih ukrepov.

Ključni izzivi in priložnosti na področju 
trajnostno načrtovanega prometa
S cilji in ukrepi na področju trajnostnega načrtovanja prometa želimo zlasti prispevati k 
spremembi potovalnih navad prebivalcev, pa tudi k spremembi načrtovalskih prioritet.
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Cilji Ciljne vrednosti Kazalci Izhodiščno stanje 
2016 

Vzpostavitev sistemskih, 
finančnih in upravnih pogojev 
za sodelovanje občinskih 
služb in sosednjih občin pri 
urejanju mobilnosti. 

Sprejetje in zagon Celostne 
prometne strategije občine leta 
2017, vrednotenje in prenova na 
5 let 

Sprejeta strategija in 
prenova / 

Redna vključenost v evropske 
projekte na temo trajnostne 
mobilnosti po letu 2016. 

Število sofinanciranih 
projektov na področju 
trajnostne mobilnosti 
na podlagi izdelane 
CPS 

0 

Sprememba načrtovalskih 
prioritet ter njihova 
uveljavitev. 

Sprejetje takšnih občinskih 
proračunov za leta 2018-2022, ki 
bodo uravnotežili sredstva med 
prometnimi sistemi.  

Sprejet proračun z 
uravnoteženimi deleži 
sredstev bodo 
podpirali uresničitev 
ciljev CPS 

/ 

Uvedba orodij za sistematično 
spremljanje področja 
mobilnosti (uvedba 
monitoringa). 

Vzpostaviti sistem presoj 
projektov, sistem celovitega in 
rednega spremljanja ter 
vrednotenja kazalcev mobilnosti 
do leta 2019. 

 
Štetje prometa, 
izvajanje anket 

Izvedeno štetje 
prometa (1x) 
Izvedena anketa (1x) 

Zagotavljanje vključevanja 
deležnikov in zaint. javnosti v 
vseh fazah načrtovanja in 
izvedbe mobilnosti. 

Od leta 2017 za vse večje 
investicije v vseh ključnih fazah 
razvoja projekta zagotoviti 
vključevanje javnosti ter posvete 
s prebivalci in ključnimi deležniki.  

Število javnih 
posvetov za 
investicije. 

/ 

 
Manjši normativ glede št. 
parkirišč (glede na dosedanje 
prakse), večje število funkcij v 
posamezni stanovanjski soseski 



57CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA OBČINE HRASTNIK
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Ukrepi na področju trajnostno načrtovanega prometa
Občina Hrastnik bo k spremembi potovalnih 
navad prebivalcev in k spremembi načrtoval-
skih prioritet prispevala s promocijskimi, izo-
braževalnimi in ozaveščevalnimi akcijami 
na temo spodbujanja pešačenja, kolesarjenja, 
uporabe javnega potniškega prometa in odgov-
orne rabe avtomobila. Na spremembo potoval-
nih navad prebivalcev bo skušala vplivati s 
spodbujanjem skupnih voženj, z načrtovanjem  
peš in kolesarskih poti do posameznih točk, 

časovnimi smerokazi, z načrtovanjem varnih in 
hitrih dostopov do javnih ustanov, itd..
 
Izdelani bodo mobilnostni načrti, ki spodbu-
jajo izdelavo generatorjev prometa, predvide-
no je sodelovanje pri projektih EU in RS, ki 
vključuje pripravo elaboratov za sofinanciranje 
občinskih in medobčinskih projektov, priprava 
občinskega proračuna za trajnostne oblike 
mobilnosti ter novelacija CPS vsakih 5 let.

Akcijski načrt s področja trajnostnega načrtovanja
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Mobilnostni načrti - 
MN: 

          

Spodbujanje 
generatorjev prometa k 
trajnostni mobilnosti in 
izdelava MN 

20.000 € OP, KS, DS manj 
zahtevno 

OS, šole, vrtci, 
ustanove, večja 
podjetja 

 4000 4000 4000 4000 4000 

Sodelovanje pri 
projektih EU in RS: 

          

Priprava elaboratov za 
sofinanciranje občinskih 
in medobčinskih 
projektov 

50.000 € OP, KS, DS manj 
zahtevno 

OS, zunanji 
izvajalci 10000 10000 10000 10000 5000 5000 

Občinski proračun:  

 

        

Priprava občinskega 
proračuna za trajnostne 
oblike mobilnosti 

0 €  manj 
zahtevno OS 0 0 0 0 0 0 

Promocijske in 
ozaveščevalne akcije 
na temo trajnostne 
mobilnosti: 

          

Evropski teden 
mobilnosti, šole, vrtci … 1.000 € OP, KS, DS manj 

zahtevno 

OS, šole, vrtci, 
zunanji 
izvajalci 

200 200 200 200 100 100 

Celostna prometna 
strategija: 

 

 

        

Vrednotenje učinkov in 
novelacija CPS na pet 
let 

15.000 € OP, KS, DS zahtevno OS, zunanji 
izvajalec 

     15000 

Specialne aktivnosti 
povezane s 
trajnostnim 
prometom na ravni 
mesta: 

 

 

        

Načrtovanje zračnega 
prometa: vzletišče za 
balone, dispečerstvo za 
drone, … 

1.000 € OP, KS, DS zahtevno OS, zunanji 
izvajalec 

     1000 

 

   

Leto 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 

   

skupaj po 
letih 
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6. FINANČNA SREDSTVA 
ZA IZVEDBO 
NAČRTOVANIH 
UKREPOV
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6
FINANCIRANJE
Občina Hrastnik v skladu z dokumentom CPS 
načrtuje, da bo za izvajanje ukrepov na po-
dročju CPS na vseh petih prometnih stebrih v 
naslednjih letih namenila več kot 5,5 milijona 
evrov. 60-80% načrtovanih sredstev bo občina 
poskusila pridobiti preko različnih virov finan-
ciranja:
• Največji možni vir financiranja so Strukturni 

in investicijski skladi (ESI), med katerimi so 
Kohezijski sklad (KS), Evropski sklad za re-
gionalni razvoj (ESRR) in Evropski socialni 
sklad (ESS). V ESRR in KS je skupaj 13,7 
mrd. EUR namenjenih za »trajnostno mo-
bilnost«, vključno z ukrepi za »pešačenje in 
kolesarjenje«. V obdobju 2014-2020 lahko 
mesta 24 upravičenih držav članic porabi-
jo 5% razpoložljivih virov. Slovenija spada 
med 15 kohezijskih držav, ki so upravičene 
do podpore pri pripravi projektov preko pro-
grama JASPERS. 

• Instrument za povezovanje Evrope - Con-
necting Europe Facility (CEF) podpira pro-
jekte trans-evropske prometne mreže 
(TEN-T). Od leta 2014 so na razpolago raz-
pisi, ki nagovarjajo urbana vozlišča mest 
v mreži, katerim bo namenjenih 500 mio. 
EUR.  

• Evropska investicijska banka (EIB) daje 
posojila in garancije za večje projekte, v 
vrednosti več kot 25 mio. EUR, ali preko na-
cionalnih in regionalnih bank za manjše pro-
jekte. EIB ponuja preko programa ELENA 
sredstva za pripravo projektov vezanih na 
energetsko učinkovitost in obnovljive vire 
energije za privabljanje zasebnih investitor-
jev. Prav tako EIB preko programa JESSICA 
investira v sklade ESI preko ti. obnovljivih 
skladov. Projekte čistega urbanega prevo-
za, energetske učinkovitosti, obnovljive vire 
energije EIB sofinancira tudi preko Sklada 
za energetsko učinkovitost.

• Programi INTERREG 2014-2020 sofinan-
cirajo javno upravo različnih regij, da sode-
lujejo pri skupni politiki na področju niz-
ko-ogljičnega gospodarstva in energetske 
učinkovitosti.  

• Program URBACT III sofinancira ustanav-
ljanje mreže mest, ki razvijajo integrirane 
rešitve za splošne urbane izzive.  

• Iniciativa Inovativni ukrepi in trajnostni ur-
bani razvoj iz ESRR sofinancira urbane raz-
vojne projekte. V skladu je do leta 2020 372 
mio. EUR.  

• Program LIFE je instrument EU, ki se osre-
dotoča na projekte za izboljšanje kakovosti 
zraka in zmanjševanje emisij. Proračun pro-
grama znaša 3,4 mrd. EUR (75% za pod-
program okolje in 25 % za podprogram 
podnebni ukrepi). 

• Program HORIZON 2020 je program za ra-
ziskave in inovacije in financira CIVITAS. 
CIVITAS sofinancira mestno naravnane 
demonstracijske projekte in projekte, ki 
spodbujajo znanje.  

• Evropski sklad za strateške naložbe je orod-
je za investicijski načrt EIB, ki zagotavlja 
21 mio. EUR garancij Evropske komisije in 
EIB. Mesta bi se naj s projekti povezala in 
s tem povečala obseg. V okviru tega se je 
oblikovala enotna platforma FI-COMPASS, 
ki nudi informacije o finančnih instrumentih, 
ki sodijo pod ESI sklade.  

• Projekti, ki se osredotočajo na alternativna 
goriva se lahko sofinancirajo iz Združenja 
podjetij za  gorivne celice in vodik (Fuel Cell 
and Hydrogen Joint Undertaking). 
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TERMINSKI PLAN FINANCIRANJA 

LETO 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 SKUPAJ PO 

STEBRIH PROMETNI 
STEBER 

HOJA 198.000,00 € 316.000,00 € 146.000,00 € 181.000,00 € 131.000,00 € 20.000,00 € 992.000,00 € 

OPTIMIZACIJA  
MOTORNEGA  

PROMETA 
59.200,00 € 150.200,00 € 836.200,00 € 865.200,00 € 577.200,00 € 310.500,00 € 2.798.500,00 € 

KOLESARJENJE 14.500,00 € 57.500,00 € 259.500,00 € 435.500,00 € 222.500,00 € 10.000,00 € 999.500,00 € 

JAVNI 
POTNIŠKI 
PROMET 

24.100,00 € 122.700,00 € 107.700,00 € 70.200,00 € 452.200,00 € 21.100,00 € 798.000,00 € 

TRAJNOSTNO 
NAČRTOVANJE 10.200,00 € 14.200,00 € 14.200,00 € 14.200,00 € 9.100,00 € 25.100,00 € 87.000,00 € 

SKUPAJ PO 
LETIH 306.000,00 € 660.600,00 € 1.363.600,00 € 1.566.100,00 € 1.392.000,00 € 386.700,00 € 5.675.000,00 € 
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VIRI IN LITERATURA
Pri izdelavi Celostne prometne strategije občine Hrastnik so bili uporabljeni naslednji viri in literatura: 
• Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, december 2014, 
• Strategija razvoja prometa v Republiki Sloveniji, julij 2015, 
• Trajnostna mobilnost za uspešno prihodnost-smernice za pripravo Celostne prometne strategije (Minis-

trstvo za infrastrukturo in prostor, 2012), 
• Gradivo s seminarja za izdelovalce celostnih prometnih strategij (Ministrstvo za infrastrukturo in Slov-

enska platforma za trajnostno mobilnost, oktober 2014), 
• http://urban-transport-roadmaps.eu/ (orodje za strateško modeliranje v katerem so bili testirani sce-

nariji), 
• SURS, Si-Stat podatkovni portal: http://pxweb.stat.si/pxweb/dialog/statfile2.asp, 
• Hanson, S. (1995). The Geography of Urban Transportation. New York: Guilford Press, 
• Košir, U., 2009. Analiza dostopnosti prebivalcev do javnih dejavnosti z avtobusnim potniškim pro-

metom. Diplomska naloga. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, FGG, 72. str.
• Slovenska kolesarska mreža. Dostopno na spletnem naslovu: http://kolesarji.org/vsebine/kolesars-

ka-infrastruktura
• Trajnostna mobilnost v praksi-zbornik dobrih praks (Inštitut za politike prostora, oktober 2016), 
• Priročnik za vključujoče načrtovanje in promocijo kolesarstva. Mobile2020. Dostopno na spletnem 

naslovu: http://www.mobile2020.eu/fileadmin/files_si/downloads/Mobile_prirocnik_small_01.pdf, 
• Navodila za projektiranje kolesarskih površin. Dostopno na spletnem naslovu: http://www.di.gov.si/

fileadmin/di.gov.si/pageuploads/Stran_navodila_in_vzorci/kolesarji_prelom_web_06-2012.pdf, 
• Publikacija Okolje, promet in zdravje. Dostopno na spletnem naslovu http://www.trajnostnamobilnost.

si/Portals/0/publikacije/ETM_publikacija_2016.pdf, 
• Publikacija Mobiliziraj se-javni prevoz za vse. Dostopno na spletnem naslovu http://focus.si/files/Pub-

likacije/mobiliziraj_se_JPP__.brosura_tisk.pdf, 
• Predlog za revitalizacijo javnega potniškega prometa v Sloveniji. Dostopno na naslovu http://www.

focus.si/files/revitalizacija_javni%20prevoz_Vlacic_05032009_final.pdf, 
• AJPES, Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve. Dostopno na spletnem 

naslovu: http://www.ajpes.si/,
• Za javni potniški promet prihodnosti. Bela knjiga, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, junij 2013, 

Dostopno na spletnem naslovu:  
• http://www.mzi.gov.si/fileadmin/mzi.gov.si/pageuploads/KM_naslovnica/novice/ZaJPPPrihodnosti_Be-

laKnjiga_INTERACTIVE.pdf,
• Zdravje v občini 2016, Hrastnik, dostopno na spletnem naslovu: http://obcine.nijz.si/Dokumenti/

pdf/2016/obcine/34.pdf
• PISO, Prostorski informacijski sistem občin. Dostopno na spletnem naslovu: http://www.geoprostor.

net/PisoPortal/vstopi.asp
• Regionalni razvojni program Zasavja 2014 – 2020, Dostopno na spletnem naslovu:  http://www.

rcr-zasavje.si/uploads/Novice/rrp_2016_2019/20151006_sprejet_in_potrjen_RRP.pdf
• Razvojni program Občine Hrastnik – HRASTNIK 2020+, Dostopno na spletnem naslovu:   http://

hrastnik.si/fileadmin/user_upload/koledar_dogodkov/2014/05-maj_2014/Razvojni_program_Hrast-
nik_2020_-_koncni.pdf

• Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 2/2016)
• Odlok o ureditvenem načrtu območja Steklarne Hrastnik (UVZ, št. 3/05, 13/07),
• Odlok o lokacijskem načrtu za stanovanjsko območje Spodnje Marno (UVZ, št. 25/07),
• Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Resnica S5« (Ur.Vestnik Zasavja, št. 4/2009),
• Odlok o zazidalnem načrtu industrijske cone TKI Hrastnik (UVZ, št. 4/92, 9/95) 
• Odlok o zazidalnem načrtu ZN 11 industrijske cone Podkraj (UL RS, št. 22/04), razen za območje na ka-

terem velja Uredba o državnem prostorskem načrtu za cesto G2-108 Hrastnik–Zidani Most in deviacijo 
ceste G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče (Ur. l. RS, št. 76/2012),

• Odlok o zazidalnem načrtu za območje centra v Hrastniku ob Bobnu (UVZ, št. 3/95, 8/08), 
• Odlok o ureditvenem načrtu za območje Log – Novi Log (UVZ, št. 6/00, 10/02, 11/04, 21/05 in 11/09)
• Odlok o ureditvenem načrtu C2 – C4 industrijska cona RRP Hrastnik in KOP Hrastnik (UVZ, št. 8/88, 

7/93, 11/06, 13/07)
• Odlok o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo križišča cest R1-221/1222 Hrastnik-Šmarjeta in R1-

224/1230 Hrastnik-Most čez Savo pri “Riklovem mostu” v Hrastniku
• Odlok o OP Državni prostorski načrt za cesto G2-108 Hrastnik–Zidani Most in G1-5 Rimske Toplice–

Zidani Most–Radeče. Uradni list RS, št. 76/12-2929.PN za prenovo centra Dol pri Hrastniku (UVZ, št. 
31/08)
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