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I. UVOD   
 

Anketni vprašalnik, ki je bil objavljen na spletni strani 
Občine od 12. julija 2016, je moralo v skladu s 
projektno nalogo izpolniti 5% oziroma 419 prebivalcev 
občine Hrastnik, starejših od 12 let.  
 
Do zaključka ankete (30.9.2016) je anketo izpolnilo 
421 prebivalcev, kar predstavlja zelo dobro 
uporabnost rezultatov ankete, saj predstavlja 
reprezentativni vzorec.  
 
Poleg spletne ankete je anketni vprašalnik bil na voljo 
tudi v prostorih Občine Hrastnik, v Osnovni šoli 
Hrastnik, Društvu upokojencev Hrastnik, V prostorih 
KS Steklarna in v prostorih planinskega društva Dol pri 
Hrastniku. Poleg tega smo aktivno vabili prebivalce k 
izpolnjevanju anket tudi na prireditvah STOUR, 
Želodkovem festivalu in Prireditvi ob dnevu 
mobilnosti, kjer smo tudi podeljevali nagrade za 
spodbujanje izpolnjevanja anket. Na prireditvah smo 
postavili stojnico za promocijo CPS, kjer so prebivalci 
lahko tudi izpolnili ankete in dobili dodatne 
informacije o Celostni prometni strategiji Občine 
Hrastnik. 
 
Največ izpolnjenih anket smo pridobili v fizični obliki 
na zgoraj omenjenih točkah, ki smo jih nato naknadno 
vnesli v sistem zaradi zagotavljanja analiz. 
 
 

II. VPRAŠALNIK 
 
Anketa je vsebovala naslednja vprašanja: 

1. Kako bi ocenili stanje prometnih ureditev v Občini Hrastnik? 

2. Oddaljenost avtobusnega postajališča od vašega doma?  

3. Oddaljenost železniškega postajališča od vašega doma?  

4. V kateri Krajevni skupnosti prebivam? 

5. Kaj vas najbolj moti pri prometu v vaši Krajevni skupnosti ?   
(Slabi pogoji za pešačenje (ni pločnikov, neurejene pešpoti, ...), Slabi pogoji za kolesarjenje (ni kolesarskih stez, strm teren, 
ogroženost zaradi avtomobilov, ...), Neurejene šolske poti,   Neurejene poti za gibalno ovirane,   Saba prometna signalizacija in 
urejenost križišč,   Neurejena javna razsvetljava,   Zastoji, gneča na cesti, Prometne površine niso asfaltirane,   Premalo parkirnih 
mest,   Nevarna prehitra vožnja voznikov, Onesnaženost zraka zaradi prometa, Nezadovoljiv avtobusni promet (preredke vožnje, 
preredka mreža avtobusnih postajališč, previsoka cena, slabe povezave do večjih središč, ...), Nezadovoljiv železniški promet 
(preredke vožnje, preredka  mreža postajališč, prevelika oddaljenost postajališča, previsoka cena, slabe povezave do večjih  
središč, ...) 

6. Kako potrebni se vam zdijo naslednji prometni ukrepi v vaši Krajevni skupnosti? 



   
 
 

 

(Več površin za pešce, Povečanje števila prehodov za pešce, Povečanje varnosti pešpoti, Ureditev šolskih poti, Prilagoditev 

prometnih površin starejšim, Prilagoditev prometnih površin invalidom, Več površin za mestne kolesarje, Več površin za 

rekreativne kolesarje, Več stojal za kolesa oz. kolesarnic, Več avtobusnih linij, Več avtobusnih postajališč, Pogostejše vožnje 

avtobusov, Pogostejše vožnje vlakov, Povečanje števila parkirnih mest za avtomobile, Izboljšanje pogojev za vožnjo z avtom, 

Zmanjšanje števila avtomobilov, Večja urejenost javnih prostorov) 

7. Število avtomobilov v vašem gospodinjstvu? 

8. Ali imate v bližini doma ali v neposredni bližini doma na voljo garažo ali brezplačen parkirni 

prostor? 
Da/Ne 

9. Ali imate v bližini delovnega mesta / šole na voljo garažo ali brezplačen parkirni prostor?  
Da/Ne 

10. Koliko vas običajno potuje v avtomobilu na poti?  
(Eden, Dva, Trije, Štirje ali več) 

na delo / v šolo, po opravkih, na druženje / krožki / prireditve, na rekreacijo 

11. Ali ste prejšnji delovni dan opravili kakšno pot?  
Da/Ne 

Opomba: 

Za eno pot se šteje vsako potovanje, ki ste ga z istim prevoznim sredstvom opravili od točke A do točke B. 

Potovanje, ki je imelo eno ali več vmesnih postaj, na kateri ste pot prekinili, obravnavajte kot ločene poti. 

Primer 1: 

Pot dom-šola-delo je sestavljena iz dveh poti: dom-šola in šola-delo. Podatke vpišite za vsako pot posebej. 

Primer 2: 

Pot dom-banka-trgovina-dom je sestavljena iz treh poti. Podatke vpišite posebej za pot dom-trgovina, pot trgovina-banka in pot 

banka-dom. 

12. Kakšen je bil namen vaše poti? 
delo / službena pot, šola / vrtec, nakup (trgovina), prosti čas (rekreacija, druženje, …), ostalo (banka, frizer, pošta, …) 

13. Na kakšen način ste opravili pot? 
avto – voznik, avto – sovoznik, motor, avtobus, vlak, peš, kolo, taksi, drugo 

14. Koliko časa ste za pot porabili? 
(odgovor vpišite v minutah) 

15. V kateri občini se je nahajal cilj vašega potovanja? 

…Število poti se lahko ponavlja…. 

16. Sem: 
1 (Oseba, ki za gibanje uporablja invalidski voziček), 2 (Oseba, ki za gibanje uporablja bergle / palico / hoduljo), 3 (Slepa ali 

slabovidna oseba), 4 (Gluha ali naglušna oseba), 5 (Nič od zgoraj naštetega) 

17. Spol: 
1 (moški), 2 (ženski) 

18. Starost: 
1 (12-18), 2 (19-25), 3 (26-35), 4 (36-45), 5 (46-65), 6 (nad 65) 

19. Najvišja dosežena formalna izobrazba: 
1 (Osnovna šola ali manj), 2 (Srednja šola (poklicna, splošna, gimnazija)), 3 (Višja/visoka šola ali več) 

20. Kakšen je vaš trenutni status? 
1 (Šolajoči (OS, SŠ, študent)), 2 (Zaposlen / samozaposlen), 3 (Nezaposlen), 4 (Upokojen), 5 (Drugo:) 

 

III. ANALIZA ANKET 
 
 
Največ anket so izpolnili prebivalci med 26 in 65 letom starosti (75% vseh anketirancev), od tega le 7 
oseb s posebnimi potrebami.  40% anketirancev živi v krajevni skupnosti (KS) Rudnik, 24% v KS Dol pri 
Hrastniku, 7% v KS Steklarna, 5 % v KS Marno in 16% iz ostalih 6 KS.  



   
 
 

 

Rezultati anket so pokazali, da občani kot zelo slabo ocenjujejo ureditve za kolesarjenje (število 
kolesarskih stez, kolesarnic, varnost kolesarjev) in kot slabo ureditve prometnih površin za osebe s 
posebnimi potrebami, število parkirišč (kar se kaže v odvisnosti od Krajevne skupnosti in dela naselja) 
ter urejenost železniške postaje. Časovna neomejenost parkiranja, označenost  in urejenost prehodov 
za pešce, cena vozovnic za JPP so bile ocenjene kot dobre.  
 
Graf 1: Stanje prometnih ureditev v občini Hrastnik 

 
 
Kot najbolj moteči so se izkazali slabi pogoji za kolesarjenje (strm teren, pomanjkanje kolesarskih poti), 
hitra vožnja voznikov skozi naselja, neurejene poti za gibalno ovirane, slaba signalizacija in urejenost 
križišč, slabi pogoji za pešačenje, neurejene šolske poti iz obrobnih naselij idr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 

 

Graf 2: Kaj vas najbolj moti pri prometu v vaši Krajevni skupnosti  

 
Opaziti je, da se pojavljajo težave v segmentu JPP, saj so avtobusna postajališča v povprečju oddaljena 
3,9 km od doma. Le 21,7 % prebivalcev (v večini iz KS Rudnik) je od avtobusne postaje oddaljeno do 
1km, 11 % anketirancev mora do postaje prehoditi 2km, 5% že 3km, preostali pa več kot 3km. Rezultati 
kažejo na to, da se z oddaljenostjo od mesta Hrastnik oddaljuje tudi oddaljenost med domom in 
avtobusnim postajališčem, kar je posledica heterogenega terena in s tem povezane poselitve ter 
poteka linij JPP samo po glavnih oseh sever – jug in vzhod - zahod. 
 
Pri navajanju motečih ureditev so anketiranci izpostavili še sledeče: 

 Urejanje nevarne ceste v Dolu pri Hrastniku, 

 Krožišče, semafor ali omejitev hitrosti pri trgovini Spar, 

 Izboljšanje povezav do železniške postaje in naprej do večjih središč zlasti ob koncih tedna ali 

med počitnicami, 

 Preveč vozil v centru mesta, 

 Divja vožnja motoristov po Partizanski cesti preko Blat v Hrastnik, 

 Ureditev pločnika na severnem delu Hrastnika, 

 Preredke vožnje avtobusov v času počitnic, 

 Slabo urejeno odvodnjavanje meteornih voda s pločnikov in cest, 

 neprimeren podvoz v naselje cesta Hermana Debelaka,  

 ureditev krožišča Podkraj (Savski most),  

 ureditev križišča cest Hrastnik – Dol pri Hrastniku, 

 Posedeni jaški, 

 ureditev javne razsvetljave, 

 slaba izvedba asfaltiranja, 

 preveč tovornega tranzitnega prometa, 

 parkiranje brezobzirnih voznikov na tudi za to prepovedanem prostoru in nepravilno 

parkiranje, 



   
 
 

 

 pomanjkanje semaforjev, 

 slabo usklajeno delovanje zimske službe pri čiščenju snega s cestišča in pločnikov, 

 neredno praznjenje košev za odpadke. 

Potovalne navade so odvisne od razmestitve oskrbnih in družbenih dejavnosti, oddaljenosti 
stanovanjskih območij do centralnih dejavnosti, razvejanosti omrežja javnega potniškega prometa , 
urejenosti kolesarskih in peš-poti, ter nenazadnje osveščenosti prebivalstva o uporabi različnih načinov 
prevoza do želenega cilja.  
 
Na podlagi ankete se je izkazalo, da prebivalci Hrastnika najpogosteje uporabljajo avtomobil. V občini 
Hrastnik je poprečno število avtomobilov na podlagi izvedene ankete 1,6 avtomobila na prebivalca.  
86% anketirancev ima v neposredni bližini doma garažo ali brezplačno parkirno mesto. 74% 
anketirancev ima v neposredni bližini službe garažo ali brezplačno parkirno mesto 
Kar 55% prebivalcev se na delo ali v šolo z avtomobilom vozijo sami. Po opravkih, na druženje, 
prireditve, rekreacijo se v okvirno 50% vozijo v dvoje le redko v troje.  Najpogostejša pot v službo (55%), 
nato v trgovino (20%), šola, vrtec (11%), prosti čas (8%) 
 
Graf 3: Izbira prevoznega sredstva za prevoz na delo 
 

 
 
Avtomobil je tudi glavno prevozno sredstvo. Kar 7% občanov se je na določen dan odpeljalo z vlakom 
v Ljubljano ali Celje. Kar sovpada s podatki pridobljenimi na Železniški postaji, da na postaji v Hrastniku 
dnevno vstopi ca. 700 ljudi (kar je 7,5% prebivalcev). V sosednje občine (Trbovlje, Zagorje) se je na prvo 
pot odpravilo 4% prebivalcev.  
 
51% anketirancev se je odpravilo tudi na drugo pot. V 47% je ta pot predstavljala nakup, v 27% prosti 
čas, 16 % in manj pa druge dejavnosti. Od teh se jih je 90% na pot odpravila z avtomobilom sama, le 
23% se jih je na pot odpravilo kot sovoznik in 5% se jih je na drugo pot odpravilo peš. Z avtobusom sta 
se na pot odpravila 2 anketiranca. Največ jih je to pot opravilo v Hrastniku, 6% jih je za cilj potovanja 
izbralo Trbovlje. Tudi nadaljnje poti so v večini povezane s prostočasnimi dejavnostmi. Še vedno se 
večina odpravi na pot v Hrastniku in z avtomobilom.  
 
 
 



   
 
 

 

 
Graf 4: Izbira prevoznega sredstva za ostale poti 
 

 
 
 
 
Tudi pri najbolj potrebnih ukrepih anketiranci izpostavljajo kolesarske poti, peš površine in urejenost 
javnost površin. 
 
Graf 5: Kako potrebni se vam zdijo naslednji prometni ukrepi v vaši Krajevni skupnosti 

 
 
  



   
 
 

 

V anketi so anketiranci podali tudi ostale moteče dejavnice oziroma izpostavili točke, ki bi jih bilo 
treba urediti. To so: 
 

- na Dolu zapreti cesto, pa se bo uredilo promet tovornjakov na novo cesto, katero delajo že 
40 let 

- nujno potrebno krožišče ali semafor pri trgovini Spar 
- povezava do žel postaje in večjih središče - vikendi - nedelja, počitnice 
- preveč vozi v centru mesta 
- divja vožnja motoristov po partizanski cesti preko blat v Hrastnik 
- pločnik v zg. delu Hrastnika!!! 
- omejitev hitrosti pri Sparu 
- preredke vožnje avtobusov v času počitnic 
- ni krožnega prometa pri Sparu, omejitev na 30 km na uro ni ustrezna 
- promet skozi središče dola je kritičen 
- uničena cesta Hrastnik - rimske toplice 
- pločniki so ob dežju kot mala jezera; odvodnjavanje meteornih voda zelo slabo- šofer te pri 

vožnji po cesti mimo šole redno zalije 
- neprimeren podvoz v naselje cesta Hermana Debelaka, ureditev krožišč: Podkraj (savski 

most), križišče cest Hrastnik - Dol, ks Rudnik krožišče Spar 
- posedeni jaški, izvoz pri trgovini špar 
- sobote, nedelje, počitnice - odrezani od sveta 
- ureditev križišč rondojev 
- ureditev javne razsvetljave 
- slaba izvedba asfaltiranja 
- vikendi, počitnice - odrezani od večjih mest - nedelje 
- slaba cesta 
- ureditev dovoza na cesto Hermana Debelaka, Krožišče cest Hrastnik-Dol, trgovina Spar 
- preveč tovornega tranzitnega prometa 
- parkiranje brezobzirnih voznikov na tudi za to prepovedanem prostoru 
- nespoštovanje pravil mirujočega prometa s strani voznikov (nepravilno parkiranje) 
- manjkajo semafori 
- zelo slabo vzdrževane ceste, uničene ceste, slaba kvaliteta asfaltne prevleke. zimska služba 

zelo zelo neažurna še posebej na odcepih, pokrpano cestišče, na katerem se z avtom pozimi 
dobesedno sankaš, ker ob prehodu iz ene plasti asfalta na drugo avto zgubi stik s cestiščem. 
največji problem je naša Planica ki je bila res strokovno\" obnovljena 

- polni koši z odpadki - neredno spraznjujejo 
 

 

  



   
 
 

 

IV. ZAKLJUČEK 
 

Največ anket so izpolnili prebivalci med 26 in 65 letom starosti (75% vseh anketirancev), od tega le 7 
oseb s posebnimi potrebami.  40% anketirancev živi v krajevni skupnosti (KS) Rudnik, 24% v KS Dol pri 
Hrastniku, 7% v KS Steklarna, 5 % v KS Marno in 16% iz ostalih 6 KS.  
 
Rezultati anket so pokazali, da občani kot zelo slabo ocenjujejo ureditve za kolesarjenje (število 
kolesarskih stez, kolesarnic, varnost kolesarjev) in kot slabo ureditve prometnih površin za osebe s 
posebnimi potrebami, število parkirišč (kar se kaže v odvisnosti od Krajevne skupnosti in dela naselja) 
ter urejenost železniške postaje. Časovna neomejenost parkiranja, označenost  in urejenost prehodov 
za pešce, cena vozovnic za JPP so bile ocenjene kot dobre.  
Kot najbolj moteči so se izkazali slabi pogoji za kolesarjenje (strm teren, pomanjkanje kolesarskih poti), 
hitra vožnja voznikov skozi naselja, neurejene poti za gibalno ovirane, slaba signalizacija in urejenost 
križišč, slabi pogoji za pešačenje, neurejene šolske poti iz obrobnih naselij idr. 
 
 
 


