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I. UVOD 

1 IZHODIŠČE 
Ministrstvo za infrastrukturo je v Uradnem listu RS št. 78/2015 z dne 16.10.2015, objavilo Javni razpis za 

sofinanciranje operacij »Celostne prometne strategije«, ki se bo izvajal v okviru Operativnega programa za 

izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os št. 4: Trajnostna raba in proizvodnja 

energije in pametna omrežja, prednostna naložba št. 4.4: Spodbujanje nizko-ogljičnih strategij za vse vrste 

območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in 

ustreznimi prilagoditvenimi ukrepi. 

Izvajalec javnega razpisa kot posredniški organ je Ministrstvo za infrastrukturo. Predmet javnega razpisa je 

dodelitev nepovratnih sredstev posameznim občinam ali konzorcijem več občin za izdelavo Celostne prometne 

strategije (CPS) iz naslova področja ukrepov trajnostne mobilnosti. Namen javnega razpisa je vzpostavitev 

trajnostnega načrtovanja prometa v slovenskih občinah s pomočjo izdelanih strateških dokumentov - CPS.  Gre 

za nov pristop k načrtovanju prometa, ki temelji na obstoječih metodah načrtovanja in jih dopolnjuje z ustreznimi 

načeli vključevanja, sodelovanja in vrednotenja tako, da z njimi izpolni potrebe po boljši kakovosti bivanja v 

mestih in regijah za sedanje in prihodnje generacije. 

Občina Hrastnik se sooča z izzivi kot so težave s parkiranjem, pomanjkanje kolesarske infrastrukture ter 

pomanjkanje površin za pešce. Prebivalci občine tudi na kratke razdalje uporabljajo avtomobile. Medkrajevni 

javni potniški promet (JPP) je sicer vzpostavljen, se pa v občini soočajo s slabšo dostopnostjo iz zalednih naselij 

do občinskega središča, znotraj občinskega središča (do javnih ustanov in železniške postaje) ter s slabšo 

povezanostjo med različnimi oblikami javnega prevoza. Prav tako je izražena potreba po izboljšanju prometne 

varnosti, zlasti na območju javnih ustanov. Hkrati velik problem predstavlja onesnaženost zraka, zlasti v urbanih 

središčih, kar je posledica povečanja cestnega prometa.  

2 NAMEN IN CILJ CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE 
Z vstopom v EU se je pričelo uveljavljanje celostnega pristopa k načrtovanju prometa tudi v Sloveniji. Vedno več 

občin se odziva na spodbude EU in Ministrstva za infrastrukturo (MzI) ter pripravlja in izvaja CPS, ki so osrednje 

orodje Celostnega prometnega načrtovanja. Namen CPS je prispevati k razvoju urbane mobilnosti in pomagati 

pri vzpostavitvi trajnostnega prometnega sistema in s tem prispevati k: 

- izboljšanju kakovosti zraka v mestu,  

- zmanjšanju emisije toplogrednih plinov in porabi energije,  

- izboljšanju privlačnosti in kakovosti življenjskega prostora v urbanih območjih,  

- zagotoviti dostopnost delovnih mest in storitev za vse, 

- boljši povezanosti urbanih območij z njegovim zaledjem,  

- boljši izkoriščenosti prometne infrastrukture,  

- nižjim stroškom za mobilnost,  

- zmanjšanju prometnih zastojev,  

- povečanju prometne varnosti, 

- povečanju možnosti lokalnih skupnosti za uspešen razvoj in 

- zmanjšanju stroškov potniškega in tovornega prevoza.  

Cilj CPS za občino Hrastnik je oblikovanje nabora ukrepov trajnostne mobilnosti na vseh ravneh prometa in 

akcijskega načrta s podrobnim seznamom ukrepov, hierarhijo njihovega izvajanja, odgovornih oseb, virov 

financiranja in njihovega časovnega razporeda. S sprejetjem CPS se bo lahko začel dolgoročni proces celostnega 

in trajnostnega načrtovanja prometa, kar bo imelo pozitivne učinke na okolje in zdravje, vplivalo bo na potovalne 
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navade prebivalcev občine, izboljšala se bo učinkovitost izrabe obstoječih zmogljivosti, izboljšala se bo mobilnosti 

in dostopnost ter kakovost bivanja. 

3 METODOLOGIJA 
Da bi dosegli navedene cilje je potrebno izvesti naslednje korake izdelave CPS: 

1. Izdelati analizo stanja in oblikovati scenarije  

Analiza stanja predstavlja ključni sklop prve faze 'Zagon procesa' v procesu izdelave CPS. Ker so na področju 

prometa in mobilnosti informacije o stanju pogosto delne in nepopolne, opis izhodiščnega stanja med drugim 

omogoča merjenje napredka. Analiza mora biti kar najbolj celostna, zato je potrebno opraviti kvantitativni 

pregled trenutnih razmer na pomembnih razvojnih področjih (prostorski dokumenti, stanje prometa, dostopnost 

storitev in infrastrukture, prometna varnost, storitve javnega prevoza) na območju občine. Z analizo izhodiščnega 

stanja se določijo ključne težave, ki jih bo prvenstveno obravnavala CPS.  

2. Orisati želeno stanje oziroma vizijo in opredeliti prioritete  

Želeno stanje ali vizija predstavlja kvalitativen opis zaželene prihodnosti občine in bo pozneje služila kot vodilo 

pri oblikovanju ukrepov. V viziji mora biti promet postavljen v širši kontekst urbanega in družbenega razvoja. 

Upoštevana morajo biti vsa področja, zlasti pa okvirji politik prostorskega načrtovanja, gospodarskega razvoja, 

okolja, socialne vključenosti, enakopravnosti spolov, zdravja in varnosti. CPS mora temeljiti na dolgoročni viziji 

razvoja vseh oblik prometa na celotnem območju poselitve, torej javnega in zasebnega prometa, potniškega in 

tovornega, motoriziranega in nemotoriziranega, premičnega in nepremičnega. Z deležniki mora biti doseženo 

soglasje o viziji. Hkrati je vizija izhodišče za oblikovanje konkretnih ukrepov. Izid celostnega načrtovanja prometa 

je lahko namreč uspešen le, če prebivalci razumejo vizijo in jo podpirajo.  

Z izbiro strateških ciljev se bodo določila področja izboljšav in natančno opredelile dimenzije sprememb − kaj bo 

treba »zmanjšati«, kaj »zvišati« in kaj »ohraniti«. Znotraj CPS bodo imeli strateški cilji (denimo zmanjšati zastojev 

zaradi števila avtomobilov) višji status, medtem ko bodo ukrepi (denimo vzpostaviti avtobusno progo) le sredstva, 

ki smo jih izbrali za doseganje teh ciljev. Z opredelitvijo strateških ciljev se bodo določila področja, ki so vitalna 

za uresničitev vizije. 

Ciljne vrednosti so najbolj konkretno zavezujoč element CPS, saj se z njimi kvantitativno določi zaželeno 

spremembo in časovni rok zanjo. Z njimi bo na koncu procesa, pa tudi med njim, merjena primernost, uspešnost 

in učinkovitost izbranih ukrepov. Z natančno opredeljenimi ciljnimi vrednostmi bo zagotovljena jasna slika o 

spremembah prometa v občini. 

3. Določiti ukrepe in oblikovati akcijski načrt  

Po določenih ciljih je potrebno prepoznati možnosti, ki bodo izvedljive z razpoložljivimi sredstvi. Najprej se 

pregleda mogoče ukrepe, ki se jih nato presoja še v »svežnjih«. Ukrepe je potrebno obravnavati v skupini, saj 

lahko le tako hkrati prepoznamo potencialne sinergije med posameznimi ukrepi.  

Seznam najučinkovitejših ukrepov naj temelji na lastnih izkušnjah, modeliranju in lokalni izmenjavi kot tudi na 

izkušnjah tistih, ki so podobne ukrepe že izvedli. Za večino ukrepov se bodo v državi ali drugod po Evropi zelo 

verjetno našli mesta ali občine, kjer so podobne ukrepe že preizkusili. Pri oblikovanju seznama ukrepov je 

potrebno upoštevati tudi stroškovno učinkovitost ukrepov. S študijo stroškovne učinkovitosti bo omogočen 

realen pogled na seznam možnih ukrepov in s tem oblikovan predlog izvedljivih ukrepov. Na ta način se bo 

določila smotrna poraba razpoložljivih sredstev in okrepila kredibilnost predlaganih ukrepov.  

CPS doseže svojo operativnost s pripravo akcijskega načrta, ki vsebuje podroben seznam ukrepov, hierarhijo 

njihovega izvajanja, odgovorne osebe, vire financiranja in njihov časovni razpored. Akcijski načrt zahteva tesno 

sodelovanje in razpravo med vsemi deležniki, ki bodo imeli pomembne vloge pri oblikovanju in izvajanju ukrepov.  

Pri oblikovanju CPS je pomembno, da od začetka do konca procesa načrtovanja vključujemo deležnike vseh vrst 

in se spoprimemo z njihovimi posebnimi zahtevami. Tako Strategija pridobi na legitimnosti in kakovosti hkrati. 

Vključevanje javnosti (odgovorni za promet na občini, predstavniki podjetij, organizacij, društev, prebivalci idr.) 
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omogoča razvojno, pa tudi stroškovno učinkovitejši načrt. Vključevalo se jih bo z anketami, javnimi razpravami, 

delavnicami in drugimi podobnimi aktivnostmi.  

 

II. ANALIZA STANJA  
Na področju prometa in mobilnosti so informacije o stanju pogosto zelo delne in nepopolne. Sestaviti jih je 

potrebno kot koščke sestavljanke in z njimi opisati položaj v občini ter izpostaviti izzive. Opis  izhodiščnega stanja 

bo med drugim omogočil meriti napredek. Analiza mora biti kar najbolj celostna, hkrati pa jo mora biti mogoče 

izpeljati s sredstvi, ki so na voljo. Vključiti je potrebno tudi analizo prilagodljivosti prometnega sistema na 

pričakovane in nepričakovane dogodke (denimo izpad elektrike, naravna katastrofa), zlasti če lahko to vpliva na 

dolgoročne odločitve. 

Za potrebe dobre analize izzivov in priložnosti se opravi kvantitativni pregled trenutnih razmer na pomembnih 

razvojnih področjih (prostorski dokumenti, stanje prometa, dostopnost storitev in infrastrukture, prometna 

varnost, storitve javnega prevoza) na območju občine. V nadaljevanju se pripravi seznam pomanjkljivosti, izzivov 

in priložnosti v prometu. Ob koncu se pripravi analiza izhodiščnega stanja in določi ključne težave, ki jih bo 

Strategija prvenstveno obravnavala. 

1 SPLOŠNI OPIS OBČINE  
Občina Hrastnik leži v Posavskem hribovju v osrednjem delu Slovenije. Razprostira se na območju hribovitega 

sveta severno in južno od globoko vrezane doline reke Save. Večji del občine z občinskim središčem Hrastnik se 

nahaja severno od Save, južno od Save pa se nahaja le redko poseljeno in gozdnato območje Krajevne skupnosti 

Podkraj. Površina občine znaša 59 km2, gostota poselitve 159 preb./km2 pa uvršča občino nad državno povprečje 

(Slovenija 101,8 preb./km2). Občina leži v Zasavski statistični regiji, v katero sodijo štiri občine, in sicer: Hrastnik, 

Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija. Na območju občine se nahaja 10 krajevnih skupnosti in 19 naselij.  
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SLIKA 1: OBČINA HRASTNIK V SLOVENSKEM PROSTORU (VIR: PISO, 2016) 

 
Za občino Hrastnik je značilna razpršena poselitev z občinskim središčem Hrastnik ter lokalnim središčem Dol pri 

Hrastniku. Osrednja cestna povezava v občini je državna cesta G2108 1186 Hrastnik – Zidani Most, G2108 1185 

Trbovlje - Hrastnik ter regionalni cesti R1 221 1221 Trbovlje – Boben Hrastnik in R1 221 1222 Hrastnik-Šmarjeta 

(Rimske Toplice). 

Po dolini reke Save kot glavna prometna os poteka železniška proga Ljubljana - Dobova, ki predstavlja pomembno 

evropsko transportno pot (X. panevropski koridor). 

Občinsko središče Hrastnik šteje 5.106 prebivalcev in skupaj z lokalnim središčem Dol pri Hrastniku (.1453 

prebivalcev) tvori najpomembnejše poselitveno območje v občini. V ostalem delu občine je razpršena podeželska 

poselitev. Mesto Hrastnik je izrazito industrijsko, nekdanje rudarsko mesto, ki se v zadnjih letih preobraža v 

obrtno, trgovsko in storitveno središče v zasavski regiji. Hrastnik predstavlja zaposlitveno središče širšega zaledja, 

saj zaposluje največ ljudi v steklarski in kemični industriji. 
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SLIKA 2: HRASTNIK SE NAHAJA OB SOTOČJU SAVE IN POTOKA BOBEN (VIR: OBČINA HRASTNIK, 2016) 
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2 ANALIZA OBSTOJEČIH ŽE IZDELANIH DOKUMENTOV IN 
DOKUMENTOV V PRIPRAVI   

2.1 OPERATIVNI PROGRAM ZA IZVAJANJE EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE V 
OBDOBJU 2014 – 2020 

Izdelava CPS je predvidena v Operativnem programu za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 

– 2020. 

V Operativnem programu je opredeljenih 14 prednostnih osi. Obravnavana investicija je skladna s prednostno 

osjo številka 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja« in prednostno naložbo št. 4.4. 

»Spodbujanje nizko-ogljičnih  strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem 

trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi, v okviru 

specifičnega cilja Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih. 

V okviru te prednostne naložbe so podpore namenjene aktivnostim, ki zmanjšujejo vplive osebnega prometa na 

kakovost zraka in uravnavajo naraščajoče potrebe po mobilnosti z izboljšavami na področju trajnostne 

mobilnosti, kar prispeva k večji kakovosti bivanja. Naložbe v trajnostno urbano mobilnost bodo sledile 

celostnemu pristopu in temeljile na celostnem konceptu mobilnosti za mesta ali funkcionalna urbana območja, 

ki pokrivajo vse relevantne načine mobilnosti (hoja, kolesarjenje, uporaba JPP in drugih alternativnih oblik 

trajnostne mobilnosti) in ukrepe za njihovo spodbujanje.  

Za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov in manjše emisije PM10 iz prometa v urbanih območjih in njihovem 

širšem zaledju se bodo za mesta in regije izdelale CPS, s katerimi bodo definirani prioritetni ukrepi trajnostne 

mobilnosti na nivoju občine ali regije, ki se bodo financirali iz KS in ESRR.  

2.2 STRATEGIJA RAZVOJA PROMETA V REPUBLIKI SLOVENIJI 

Vlada RS je na svoji seji juliju 2015 sprejela Strategijo razvoja prometa v Republiki Sloveniji. V tem dokumentu je 

glede »Trajnostne mobilnosti« (poglavje 3.2.2.) opredeljeno naslednje: 

1. Trenutni položaj glede trajnostne mobilnosti in uporabe JPP je v Sloveniji slab, zato je izvajanje ukrepov, 

ki vodijo k trajnostni mobilnosti v obdobju 2014–2020, ena od glavnih prednostnih nalog MzI.  

2. Z uvajanjem trajnostne mobilnosti na vseh ravneh želimo pomembno prispevati k zmanjšanju negativnih 

vplivov prometa na okolje, izboljšanju kakovosti življenjskega prostora na urbanih območjih in prometne 

varnosti ter povečanju mobilnosti prebivalstva z odmaknjenih območij. 

3. Slovenija si prizadeva za trajnostno mobilnost zato, da se ta trend obrne z zagotovitvijo dostopnosti z 

javnimi prevoznimi sredstvi oz. zagotavljanjem pogojev za trajnostno mobilnost, ki vključuje tudi 

pešačenje in kolesarjenje. 

4. Spodbujati uporabo javnega prevoza, pešačenja in kolesarjenja. Spodbujati uporabo alternativnih 

energetskih virov ter hibridnih in električnih vozil. 

5. Za izboljšanje JPP se bo uveljavil razvoj celostne trajnostne in dostopne mobilnosti v mestih, uvedene 

bodo napredne tehnologije za učinkovitejše spremljanje in upravljanje tega prometa.  

6. Sinergije z zgraditvijo infrastrukture bodo zagotovljene z izborom tistih projektov/ukrepov, ki bodo 

kazali največje sinergijske učinke na ravni kazalnikov onesnaženosti (zrak) in mobilnosti (potniški km).  

7. Poleg ustreznih infrastrukturnih pogojev za delovanje integriranega JPP se bo treba lotiti celovitih rešitev 

z uporabo smernic za izdelavo CPS. 

8. V omenjeni strategiji so podane tudi ugotovitve problemov in predlogi ukrepov, in sicer glede 

kolesarskega prometa (4.4.3.4). Podan je predlog ukrepov, ki bi kolesarskemu prometu omogočil 

ustrezen razvoj. Prednostne naloge razvoja celotnega kolesarskega omrežja v Republiki Sloveniji so: 

Kolesarske povezave, ki zagotavljajo trajnostno mobilnost in intermodalnost: 
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 izboljšati mestne in primestne kolesarske povezave z javnim avtobusnim in železniškim prevozom ter s 

tem vplivati na spremembo izbire prometnega sredstva v korist kolesarjev v mestih in primestnih 

območjih.  

 Vzpostavitev sistema »parkiraj in se pelji« z zgraditvijo parkirišč na obrobju naselij, krepitvijo JPP, 

vključno z uporabo javnih koles …, 

 zagotoviti ustrezno prometno varnost kolesarjev, 

 zmanjšati neugodni vpliv na okolje. 

Državno kolesarsko omrežje: 

 zagotoviti povezavo z mednarodnim kolesarskim omrežjem, 

 zagotoviti povezanost države tudi s kolesarskimi povezavami, 

 zagotoviti ustrezno prometno varnost kolesarjev, 

 upoštevati tržno usmerjen pristop in pomen turizma. 

Hrastnik sodi med notranji obodni cestni prometni obroč, ki zagotavlja povezanost regionalnih in medobčinskih 

središč (Idrija, Cerkno, Škofja Loka, Kranj, somestje Kamnik – Domžale, somestje Trbovlje – Hrastnik – Zagorje ob 

Savi, Novo mesto, Kočevje, Ribnica, Cerknica, Postojne, Logatec, Idrija) s katerim se zagotavlja povezanost 

posameznih regij mimo Ljubljane in se s tem izboljšuje možnosti za njihov prostorski razvoj.  

Tako je na področju cest naveden ukrep (Ro.10) »Povezava Hrastnika z Zidanim Mostom in Brežicami«, v okviru 

katerega je treba je zagotoviti primeren standard (dvopasovno glavno cesto) in tako zagotoviti dostopnosti do 

središč regionalnega pomena ter do jedrnih središč in jedrnega oz. celovitega prometnega omrežja. Na področju 

železniškega prometa (R.2, R.5 in R.10) je na odsekih Ljubljana-Zidani most, Zidani most-Dobova, Zidani most-

Pragersko, ki sodijo v baltsko–jadranski (BA) in MED-koridor in so del jedrnega omrežja TEN-T, treba zagotoviti 

standarde TEN-T za jedrno omrežje, tako da sta osna obremenitev in zmogljivost ustrezni, proga elektrificirana, 

nadgradnja pa je potrebna za doseganje večje hitrosti, in sicer za potniški promet do 160 km/h in tovorni promet 

do 100 km/h. 

2.3 STRATEGIJA PROSTORSKEGA RAZVOJA SLOVENIJE 

Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (SPRS, Uradni list RS, št. 76/2004) navaja, da se z optimalnim 

izkoriščanjem vseh elementov prometnega sistema razvija uravnotežene in enakomerno obremenjene prometne 

podsisteme. Pri tem se spodbuja gospodarsko, socialno, okoljsko in prostorsko najbolj smotrne in učinkovite 

oblike in poteke prometa. 

Na področju javnega potniškega prometa na državni, regionalni in lokalni ravni se razvija logistično povezan 

sistem. Razvoj celotnega sistema javnega potniškega prometa se razvija v kombinaciji med letalskimi, tirnimi, 

cestnimi in pomorskimi prevozi, s poudarkom na železniškem javnem potniškem prometu v smereh V. in X. 

prometnega koridorja skozi Slovenijo (Slika 3). 

http://www.uradni-list.si/1/index?edition=200476#%21/Uradni-list-RS-st-76-2004-z-dne-15-7-2004
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SLIKA 3: USMERITVE ZA RAZVOJ PROMETNEGA SISTEMA V SLOVENIJI (VIR: ODLOK O STRATEGIJI PROSTORSKEGA RAZVOJA SLOVENIJE, 
URADNI LIST RS, ŠT. 76/2004 ) 

A področju kolesarskega omrežja in omrežja pešpoti se  spodbuja kolesarsko omrežje državnih daljinskih in 

glavnih kolesarskih povezav, ki povezujejo urbana središča in turistična naselja ter se navezujejo na daljinski 

evropski kolesarski povezavi številka 8 in 9, ki potekata skozi Slovenijo. Pri tem se glede na prostorske možnosti 

ter razpoložljivo cestno infrastrukturo za kolesarske poti izkoristi obstoječe, z motornim prometom 

neobremenjene ali malo obremenjene prometnice. Nove kolesarske poti se izgrajuje tam, kjer teh možnosti ni. 

Zasnova pešpoti obsega planinske in tematske pešpoti v urbanih in podeželskih območjih, ki se povezujejo v 

omrežje pešpoti in na evropske pešpoti E6 in E7 ter kulturne poti, ki potekajo skozi Slovenijo. Omrežje pešpoti se 

razvija v turističnih območjih in se povezuje s kolesarskim omrežjem. Z njimi se zagotavlja povezovanje privlačnih 

krajinskih območij med seboj, pri njihovem umeščanju pa skrbi za varnost pešcev oziroma pohodnikov. 

2.4 REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM ZASAVJA 2014 – 2020 

2.4.1 SPLOŠNO  

Zasavje je prometno prehodna regija, vendar se glede na raven prometne dostopnosti uvršča med regije s 

podpovprečno razvitim prometnim omrežjem. Z dostopom do avtocestnega križa pod Trojanami so se prometne 

povezave regije izboljšale, vendar povezava zaradi velike koncentracije prebivalstva in velike dnevne migracije 

ne zadošča. Problematična ostaja povezanost proti vzhodni smeri, saj je predvsem na relaciji Zasavje–Zidani Most 

popolnoma neustrezna. To še dodatno prispeva k nekonkurenčnosti regije in zmanjšuje zanimanje investitorjev.  

 
 
 
 

http://www.uradni-list.si/1/index?edition=200476#%21/Uradni-list-RS-st-76-2004-z-dne-15-7-2004
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TABELA 1: PREGLED CEST V ZASAVJU 
 Dolžina cest  

2008 
Delež v RS  Dolžina cest 

2011  
Delež v RS  

Državne ceste  93,8  1,41 94,0  1,40  

Občinske ceste  661,5 2,05 657,6  2,04  

Javne ceste - skupaj  755,3 1,94 751,6  1,93  

Glavna prioriteta Zasavja v prihodnjem programskem obdobju je izboljšanje vseh elementov okolja in prostora. 

Kakovostno okolje predstavlja velik razvojni potencial, je osnova za zdravje prebivalcev in zagotovilo, da se mladi 

in izobraženi ne bodo izseljevali iz regije. 

Z izvajanjem ukrepov na področju infrastrukture, učinkovite rabe energije (URE), povečanja obnovljivih virov 

energije (OVE) in spodbujanja trajnostne mobilnosti se bo v zmanjšala onesnaženost zraka in vode, manj bo 

drugih negativnih vplivov na okolje, zaradi česar se bo izboljšalo zdravje prebivalcev. 

2.4.2 KAKOVOST ZRAKA 

Med glavnimi izzivi in priložnostmi za 2014 -2020 program navaja zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz 

prometa. 

Med nalogami za izboljšanje kakovosti zraka je navedeno tudi: 

 izboljšanje dostopnosti v regiji in navzven, zagotavljanje pogojev za rabo trajnostnih oblik mobilnosti, s 

čimer se bosta izboljšala kakovost bivanja in varovanja okolja.  

 celovito načrtovanje in upravljanje prostora ter zagotavljanje trajnostnega razvoja na varovanih in 

drugih območjih,  

 celovitejše in bolj trajnostno načrtovanje in upravljanje s prostorom.  

V okviru ukrepa za izboljšanje kakovosti zraka sodijo tudi aktivnosti na področju prometa: 

 Zagotovitev parkiranja koles na avtobusnih/železniških postajališčih. 

 Spodbujanje trajnostnega prevoza na ravni mesta. 

 Ureditev obstoječih postaj in postajališč JPP z vidika prometne varnosti in standardov kvalitete storitev 

(pločniki do avtobusnih postajališč, ureditev varnih dostopov). 

 Trajnostna parkirna politika (brezplačna parkirišča na železniški postaji – »parkiraj in se pelji oz. P+R«). 

 Urejanje JPP. Za povečevanje deleža JPP bo povečana frekvenca voženj mestnih avtobusov in prilagojen 

vozni red. Občine bodo dodatno uredile subvencioniranje šolskih, dijaških in upokojenskih letnih 

vozovnic ter preučile možnost uvedbe brezplačnega prevoza na železniško postajo ob prometnih 

konicah. Ob obnovi voznega parka se bo pospešeno izvajala zamenjava vozil z upoštevanjem evropskega 

emisijskega standarda (EEV), kar bo podprto s subvencijami Eko sklada in drugih virov. 

 Spodbujanje izdelave mobilnostnih načrtov ter promocija trajnostne mobilnosti 

 Preusmeritev tovornega prometa na železnico 

 Izboljšanje cestne infrastrukture. Država bo pospešila izgradnjo ceste DPN G2 108 Hrastnik–Zidani 

Most in v tretjo razvojno os vključila navezavo Trbovelj in Hrastnika na avtocesto (s predorom). 

 Optimizacija zimskega posipanja in soljenja cest (občina, država). 

 Čiščenje cestnih površin zaradi zmanjševanja resuspenzije delcev (občina, država). 

 Komunalna vozila – komunalna podjetja bodo v urbanih okoljih uporabljala novejša vozila. 

 Spodbude za nakup električnih vozil (država in občina). 

 Dodatni ukrepi po posameznih občinah (npr. ureditev območja umirjenega prometa in peš cone na 

ulici 1. junija v Trbovljah z uvedbo plačljivega parkiranja. 

Po predhodni obravnavi na občinskih svetih zasavskih občin je Vlada RS 18. 12. 2013 sprejela Odlok o načrtu za 

kakovost zraka na območju Zasavja. Na tej podlagi bodo občine v Zasavju sprejele programe ukrepov, ki se 

bodo izvajali na področju prometa, gospodarstva in infrastrukture.   
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2.4.3 PROMETNA INFRASTRUKTURA 

V okviru ukrepa 'Prometna infrastruktura - nove investicije' RRP 2014-2020 navaja, da je prometna dostopnost 

Zasavja do glavnih cestnih povezav na vzhodni strani slaba in predstavlja velik razvojni deficit. Zato si regija zadaja 

nalogo za umestitev naložb v izgradnjo glavne ceste G2-108 Hrastnik–Zidani Most, za katero je že izdelan in 

sprejet Državni prostorski načrt (DPN). Zasavje si bo prizadevalo za izgradnjo trase 3. razvojne osi skozi regijo, 

vključno s predorsko povezavo med Trbovljami in Preboldom, ki bi imela velik strateški pomen. Učinkovit 

prometni sistem in dobre povezave z drugimi središči bodo Zasavju omogočile maksimalno izkoriščanje 

gospodarskih in socialnih priložnosti, kar bi ugodno vpliva na njegov razvoj, medtem ko sedanje pomanjkljive 

povezave prinašajo ekonomske in socialne razlike ter vrsto zamujenih, predvsem gospodarskih, priložnosti. 

Prizadevanja bodo usmerjena tudi v obnovo državnih in lokalnih cest v regiji. V nadaljevanju so izvzete ureditve, 

ki se nanašajo na občino Hrastnik. 

Opis predvidenih aktivnosti, s katerimi se bo izvajal ukrep: 

 Posodobitev lokalne cestne infrastrukture v regiji 

 Posodobitev cestne infrastrukture v državni lasti 

 Izgradnja novih cest v regiji (priključek na 3. razvojno os, glavna cesta Hrastnik–Zidani Most) 

ter izgradnja in sanacija lokalnih cestnih povezav s pripadajočo infrastrukturo 

 Ureditev javne razsvetljave 

 Ureditev neprometne signalizacije 

 Izgradnja kolesarskih poti in pešpoti v urbanih območjih in na ruralnem območju s pripadajočo 

infrastrukturo 

Projekti ukrepa 

1. Sistem označevanja v zasavskih občinah - Potrebno je izdelati projekt enotne neprometne signalizacije 

in označitve objektov po občinah ter hkrati zamenjati stare in neprimerne označitve. 

2. Cestna povezava z avtocestnim križem - Spodbujali bomo izgradnjo najbolj optimalne povezave regije 

do avtocestnega križa Slovenije, kjer je ena od možnosti tudi predor Trbovlje-Prebold. 

3. 3.razvojna os – druga varianta. Prizadevali se bomo za priključek na 3. razvojno os na relaciji Trbovlje–

Hrastnik–Zidani Most (izvedba »Y« priključka). Ureditev navedene cestne povezave predstavlja 

rekonstrukcijo državne regionalne ceste, ki je pogojena z izgradnjo HE Suhadol. 

4. Glavna cesta G2 108 – na odseku Šentjakob–Zidani Most. Kvalitetnejša državna cesta G2 108 (tako 

imenovana zasavska cesta) in pripadajoče cestno omrežje je nujno zaradi vsakodnevnih migracij, 

drugega osebnega in predvsem tovornega prometa. Za varno in hitro navezavo z ljubljanskim in 

posavskim območjem je potrebno urediti določene odseke in odpraviti številne nevarnosti (zožitve, 

nezavarovane brežine, vožnja skozi naselja, prečkanje železniške proge). 

Ukrepi na regionalnih cestah 

 Rekonstrukcija R1-221/1222 Hrastnik–Šmarjeta na odseku skozi center Dola. Rekonstrukcija odseka od 

pokopališča do Majcna je opredeljena v OPPN za središče Dola, ki je bil sprejet v letu 2008 in predstavlja 

prostorsko osnovo za naročilo projektne dokumentacije. Projekt je usklajen z DRSC, ki je zanj že izdelal 

DIIP. Namen projekta je izboljšati prometno pretočnost in predvsem izboljšati prometno varnost v 

središču Dola. 

 Rekonstrukcija državne ceste R1–222 od semaforiziranega križišča do priključka G2–108. 

 Državne ceste – povezave med občinami 

 Izvajanje večjih investicijsko-vzdrževalnih del in razreševanje problematike vzdrževanja regionalnih cest. 
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2.4.4 UKREP TRAJNOSTNA MOBILNOST 

Prometna politika se bo v prihodnje načrtovala celostno, skladno z načeli trajnostne mobilnosti. Z različnimi 

ukrepi se bo skušalo zmanjšati potrebo po uporabi osebnih vozil: ustreznejša porazdelitev dejavnosti v prostoru, 

kakovosten in dostopen JPP, vzpostavitev pogojev za množično uporabo koles in drugih okolju prijaznih oblik 

prevoza, izboljšanje varnosti na poteh do šol in drugih javnih ustanov, uvedba plačljivega parkiranja na nekaterih 

javnih parkiriščih, spodbujanje hoje, osveščanje in promocija trajnostne mobilnosti. 

Opis predvidenih aktivnosti s katerimi se bo izvajal ukrep: 

 Celostna prometna politika. 

 Načrti mobilnosti. 

 Vzpostavitev pogojev za množičnejšo uporabo koles in drugih okolju prijaznih oblik prevoza: 

 gradnja kolesarskih stez, 

 izboljšanje prometne varnosti na poteh do šol in javnih ustanov, 

 urejena in varna avtobusna postajališča, 

 gradnja nadstrešnic za kolesa. 

 Urejanje mirujočega prometa: gradnja ustreznega števila parkirnih mest v neposredni bližini javnih 

ustanov, stanovanjskih sosesk, gradnja intermodalnih prestopnih središč s parkirišči P+R, uvedba 

plačljivega parkiranja na javnih parkiriščih.  

 Optimizacija JPP: povečanje frekvence prevozov, združevanje šolskih prevozov z JPP, vključitev avtotaksi 

prevozov v sistem JPP, usklajenost različnih vrst JPP, enotna vozovnica. 

 Izvajanje ukrepov za zmanjšanje uporabe vozil in njihovega števila: večje omejitve hitrosti v naseljih in 

ulicah, ekološke cone. 

 Takojšna vključitev novih sosesk in gospodarskih con v sistem JPP. 

 Promocija trajnostne mobilnosti. 

2.4.5 IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI ZRAKA V ZASAVJU 

Vlada RS je 18. 12. 2013 sprejela Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Zasavja. Na tej podlagi bodo 

občine v Zasavju sprejele programe ukrepov, ki se bodo izvajali na področju prometa, gospodarstva in 

infrastrukture. Njihovi nosilci so država, občine, podjetja in posamezniki za obdobje do leta 2016. Za izvedbo si 

bodo občine Zasavja prizadevalo pridobiti čim večje sofinanciranje državnega proračuna in sredstev EU. 

V tem poglavju se navajajo tudi aktivnosti, ki bi jih bilo potrebno izvesti na področju prometa: 

 Zagotovitev parkiranja koles na avtobusnih/železniških postajališčih. 

 Spodbujanje trajnostnega prevoza na ravni mesta. 

 Ureditev obstoječih postaj in postajališč JPP z vidika prometne varnosti in standardov kvalitete storitev 

(pločniki do avtobusnih postajališč, ureditev varnih dostopov). 

 Trajnostna parkirna politika (brezplačna parkirišča na železniški postaji – »park & ride«). 

 Urejanje JPP. Za povečevanje deleža JPP bo povečana frekvenca voženj mestnih avtobusov in prilagojen 

vozni red. Občine bodo dodatno uredile subvencioniranje šolskih, dijaških in upokojenskih letnih 

vozovnic ter preučile možnost uvedbe brezplačnega prevoza na železniško postajo ob prometnih 

konicah. Ob obnovi voznega parka se bo pospešeno izvajala zamenjava vozil z upoštevanjem evropskega 

emisijskega standarda (EEV), kar bo podprto s subvencijami Eko sklada in drugih virov. 

 Spodbujanje izdelave mobilnostnih načrtov ter promocija trajnostne mobilnosti 

 Preusmeritev tovornega prometa na železnico 

 Izboljšanje cestne infrastrukture. Država bo pospešila izgradnjo ceste DPN G2 108 Hrastnik–Zidani Most 

in v tretjo razvojno os vključila navezavo Trbovelj in Hrastnika na avtocesto (s predorom). 

 Optimizacija zimskega posipanja in soljenja cest (občina, država).  

 Čiščenje cestnih površin zaradi zmanjševanja resuspenzije delcev (občina, država).  

 Komunalna vozila – komunalna podjetja bodo v urbanih okoljih uporabljala novejša vozila.  
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 Spodbude za nakup električnih vozil (država in občina).  

 Dodatni ukrepi po posameznih občinah  

2.4.6 OCENA IZVAJANJA RRP 2007-2013 

Regionalni razvojni program Zasavja za čas med letoma 2007 in 2013 je v šestih prioritetah, razdeljenih na 

nadaljnje programe in ukrepe, opredelil vrsto projektov in ciljev. Veliko jih je bilo doseženih v celoti, nekateri 

deloma, prav tako precej se jih ni uresničilo. V okviru porabe evropskih sredstev so bili na področju prometne 

infrastrukture v Občini Hrastnik izvedeni naslednji projekti: 

 modernizacija lokalne ceste Marno–Turje–Gore: 1.410 m moderniziranega cestnega omrežja 

 rekonstrukcija lokalne ceste Hrastnik–Radeče: 1.961 m rekonstruirane trase 

 rekonstrukcija lokalne ceste Čeče (Trbovlje)–Boben (Hrastnik): 1.180 m posodobljene cestne povezave 

 rekonstrukcija Dol - Blate: 200 m rekonstruiranega cestnega omrežja in 170 m zgrajenega hodnika za 

pešce 

V okviru razvoj urbanih naselij so bili izvedeni oz. so se v 2015 še izvajali naslednji projekti: 

 urejanje mestnega jedra občine Hrastnik: 14.380 m2 prenovljenega mestnega jedra 

 urejanje mestnega jedra občine Hrastnik: Log – Montigny: izboljšanje bivalnih pogojev in prometne 

varnosti, prenova komunalne infrastrukture ureditev površin za parkiranje, za pešce, zelenih površin 

 urejanje mestnega jedra občine Hrastnik – Novi Log: izboljšanje bivalnih pogojev in prometne varnosti, 

ureditev parkirnih in peščevih površin, prenova komunalne infrastrukture in ureditev parkovnih površin 

Doseženi rezultati so pri prioriteti razvoj infrastrukture - na področju prometa je bilo rekonstruiranih in 

moderniziranih več lokalnih in regionalnih prometnih povezav, ostajajo pa še neuresničene naloge in nejasnosti. 

Cesto Hrastnik–Zidani Most–Radeče je Vlada RS uvrstila med najpomembnejše projekte prometne 

infrastrukture. Priprava državnega prostorskega načrta za državno cesto med avtocesto A1 (Celje) in avtocesto 

A2 (Novo mesto), ki je središčni del tretje razvojne osi, je v fazi izdelave študije variant in okoljskega poročila. 

2.5 RAZVOJNI PROGRAM OBČINE HRASTNIK – HRASTNIK 2020+ 

Razvojni program Občine (RPO) Hrastnik je izdelan za obdobje, ki sovpada z novo finančno perspektivo EU 2014 

- 2020. Z razvojnim programom postavljamo razvojne prioritete, nabor ukrepov in indikativnih projektov, katerih 

realizacija zahteva konsenz partnerjev in kontinuiteto politike čez več mandatnih obdobij.  

RPO Hrastnik je poleg občinskega prostorskega načrta najvišji strateški dokument v hierarhiji razvojnih 

dokumentov, ki mu sledijo posamezni področni razvojni dokumenti in operativni programi ter vsakokratni načrt 

razvojnih programov. Priprava razvojnega programa je sovpadala z izdelavo občinskega prostorskega načrta, zato 

sta dokumenta medsebojno usklajena. 

Občina je v svoji Strategiji Hrastnik 2020+ oblikovala vizijo na različnih področjih. Za uresničitev vizije Občina 

Hrastnik postavlja 4 strateške cilje iz katerih izhajajo 4 prioritete in sicer: 

1. Ustvarjanje možnosti za gospodarsko preobrazbo  

2. Oblikovanje prijazne skupnosti za bivanje vseh generacij 

3. Skrb za zdravo okolje in urejen prostor v mestu in na podeželju 

4. Učinkovito upravljanje občine in vodenje razvojnega procesa 

Za dosego teh ciljev je v programu opisan paket spodbud, med katerimi je tudi nefinančna spodbuda za 'Urejen 

in usklajen javni prevoz (avtobus, vlak).' Spodaj so povzeti strateški cilji prednostnih usmeritev, ki se navezujejo 

na načrtovanje prometa. 
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2.5.1 PREDNOSTNA USMERITEV 1: GOSPODARSTVO  

Občina Hrastnik je na prehodu iz industrijske v občino številnih malih in velikih podjetij. Za vzpostavitev pogojev 
gospodarske rasti je potrebno izboljšati tudi prometno infrastrukturo, kar navaja Sklep Vlade Vlada Republike 
Slovenije, z dne 25.7.2013, o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z visoko 
brezposelnostjo za območje Občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje.  Na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega 
regionalnega razvoja (Ur. list RS, št. 20/2011, 57/2012) se dodatni začasni ukrepi uvedejo za zaokrožena območja, 
kjer stopnja brezposelnosti tri zaporedne mesece presega 17% ( Ur. list RS, št. 63/2013). 
Eden izmed pomembnejših ukrepov na tem področju je zagotavljanje prostorskih pogojev in znotraj tega 
izkoriščanje degradiranih površin. Program pri tem ne navaja urejanja in zagotavljanja prometnih ureditev do 
predvidenih poslovnih lokacij, zagotavljanja parkirnih mest, povezanost z omrežjem JPP ipd. 
Med dodatne začasne ukrepe  je v okviru Programa konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje 
Občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje 2013 – 2018, v višini 13.374.000 EUR (Nosilec: Vlada RS oz. MGRT v 
sodelovanju z RCR d.o.o.) uvrščena tudi Prometna infrastruktura (Nosilec: Vlada RS oz. MIP).  

2.5.2 PREDNOSTNA USMERITEV 2: PRIJAZNA SKUPNOST ZA BIVANJE VSEH GENERACIJ 

Med temi je v sklopu Skrb za starejše zapisano, da se vzporedno s programom povečuje  skrb  za starejše občane 

ter promocija  zdravja občanov. Občina hkrati želi ohraniti status občine prijazne invalidom.  

V sklopu Razmigajmo Hrastnik je pri načrtovanju prometne infrastrukture potrebno upoštevati: 

1. Rekreacijski park Ojstro (rekultivacija degradiranih rudniških površin) – Na delu degradiranih rudniških 
površin je v več fazah načrtovana ureditev  več zelenih rekreacijskih površin, kjer se poleg rekreacijskih 
in sprehajalnih poti uredi tudi  odprt večnamenski prireditveni prostor za koncerte, prostor za 
avtodome,  eko kamp, ... Gre za medobčinski dolgoročni projekt povezan s programom zapiranja rudnika 
RTH (Strokovne podlage za območje Ojstro - Arhitekt 314 s.p.). V sklopu tega projekta občini Hrastnik in 
Trbovlje predvidevata izgradnjo povezave za kolesarje in pešce med Hrastnikom in Trbovljami.  

2.5.3 PREDNOSTNA USMERITEV 3: ZDRAVO OKOLJE  

V prednostni usmeritvi so med drugim zapisani specifični cilji, ki se nanašajo na urejanje prometa: 

 Izboljšati prometno varnost  in dostopnost vseh naselij v občini 
 Pospeševati rabo javnega prevoza (nizkoogljična občina) 
 Izboljševati podobo mesta, sosesk in vasi 
 Vplivati na hitrejšo realizacijo sanacijskih okoljskih ukrepov  v procesu zapiranja rudnika in nacionalnega  

programa izboljšanja kakovosti zraka 
 Pospeševati izgradnjo in rekonstrukcije državnih cest  in 3. razvojne osi na območju občine. 

V programu Izboljšana prometna varnost in dostopnost vseh naselij v občini je navedeno, da bo prednostna 
infrastrukturna naloga Občine Hrastnik do leta 2020 zagotavljanje varne in hitrejše dostopnosti vseh krajev 
znotraj občine ter navzven proti  avtocesti in Ljubljani.  S ciljem izboljševanja stanja okolja bo občina pristopila k 
uvajanju energetsko varčne javne razsvetljave ter ukrepov trajnostne mobilnosti, ki bodo hkrati spodbujali večjo 
uporabo  železnice. V programu so navedeni ukrepi z indikativnimi projekti: 

2.5.3.1 POSODOBITEV CESTNE INFRASTRUKTURE 

Zagotavljanje varne in hitrejše dostopnosti bo prednostna naloga občine.  Za občino je še posebej pomemben 
čim prejšnji pričetek gradnje državne ceste proti Zidanemu Mostu, kot del 3. Razvojne osi ali priključek nanjo. 
Občina pa bo postoma vlagala v rekonstrukcije in vzdrževanje lokalnih cest. 

1. Gradnja glavne ceste Hrastnik - Zidani Most. Nosilec: Ministrstvo pristojno za promet v sodelovanju z 

Občino Hrastnik 

2. Rekonstrukcija regionalne ceste Trbovlje - Hrastnik na odseku skozi Boben (Rinaldo – Hrastnik, vključuje 

tudi  vodovod in javno razsvetljavo Čeče – Boben). Nosilec: Ministrstvo pristojno za promet v 

sodelovanju z Občino Hrastnik 

3. Rekonstrukcija regionalne ceste Hrastnik - Šmarjeta na odseku skozi center Dola. Nosilec: Ministrstvo 

pristojno za promet v sodelovanju z Občino Hrastnik. 
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4. Rekonstrukcija LC Log – Prapretno (sočasno se uredi odvajanje meteornih in komunalnih odpadnih 

voda). Nosilec: Občina Hrastnik 

5. Rekonstrukcija LC Dol – Krištandol – Marno. Nosilec: Občina Hrastnik v sodelovanju z RTH 

6. Rekonstrukcija ceste na Dirmajerjev hrib. Nosilec: Občina Hrastnik. 

7. Rekonstrukcija ceste Grajska pot. Nosilec: Občina Hrastnik 

8. Rekonstrukcija ceste Prapretno – Retje. Nosilec: Občina Hrastnik v sodelovanju s TET, Lafarge in Občino 

Trbovlje.  

9. Rekonstrukcija ceste Turje – Kovk. Nosilec: Občina Hrastnik. 

10. Rekonstrukcija ceste Marno – Brdce. Nosilec: Občina Hrastnik 

11. Rekonstrukcija ceste Čeče – Goveji potok – Ravne – Čeče. Nosilec: Občina Hrastnik 

12. Gradnja lokalne ceste Hrastnik - Ojstro – Trbovlje. Nosilec: Občina Hrastnik v sodelovanju z Občino 

Trbovlje in RTH d.o.o 

13. Rekonstrukcija ceste v KS Krnice – Šavna Peč . Nosilec: Občina Hrastnik 

14. Rekonstrukcija ceste v Drago. Nosilec: Občina Hrastnik 

2.5.3.2 TRAJNOSTNA MOBILNOST 

Z naraščanjem cen goriva ter konceptom nizko-ogljične družbe bo v naslednjih letih vse pomembnejša kakovost 
javnega prometa. V tem pogledu se želi pristopiti skupaj s koncesionarji javnega avtobusnega prometa ter 
delodajalci  k nadgradnji javnega prevoza. Hkrati se načrtuje izboljšanje pogojev za občane, ki se vozijo na delo z 
vlakom. 

1. Ureditev  parkirišča na ŽP Hrastnik. Nosilec: Občina Hrastnik v sodelovanju s Slovenskimi železnicami 

2. Posodobitev javnega prometa. Nosilec: Občina Hrastnik v sodelovanju z avtobusnimi prevozniki in 

Slovenskimi železnicami 

Smiselna je prilagoditev frekvence in linij avtobusov potrebam občanov (starejši, podeželje, mladi, zaposleni,..),  
nakup okoljsko sprejemljivejših vozil, uskladitev voznih redov avtobusov in vlaka, enotna vozovnica za vlak in 
avtobus, … s ciljem čim večje rabe javnih prevoznih sredstev. 

2.5.3.3 UREDITEV JAVNE RAZSVETLJAVE IN NEPROMETNE SIGNALIZACIJE 

1. Uvedba varčne javne razsvetljave. Nosilec: Občina Hrastnik. Občina mora v skladu s predpisi  

najkasneje v letu 2016 uvesti varčno javno razsvetljavo. 

2. Celostni sistem označevanja v občini. Nosilec: Občina Hrastnik. Važen element zunanje podobe in 

hkrati organiziranost občine je enoten sistem neprometne signalizacije in označitve pomembnejših 

javnih objektov, storitev, podjetij in turističnih objektov ter naravne in kulturne dediščine.  

V programu Lepša podoba mesta, vasi in sosesk za povečanje privlačnosti občine, vključuje urejanje javnih 

odprtih površin, urejanje gostih stanovanjskih sosesk ter izboljšuje dostopnost do širokopasovnega  internetnega 

omrežja. Pri tem igra urejanje prometnih površin pomembno vlogo.  

2.5.3.4 UREJANJE URBANEGA PROSTORA 

Za atraktivnejši in celostni izgled urbanega prostora, izboljšanje  varnosti nemotoriziranega prometa, 
zagotavljanja prijaznih sosesk in obenem tudi spodbujanje druženje občanov,  se želi nadaljevati z naložbami v 
urejanje  zunanjih javnih površin v mestu. Pri tem bodo imeli prednost projekti, kjer bo možno pridobiti večji 
delež sofinanciranja. Nekatere projekte je potrebno povezati z zapiranjem rudnika - sanacijo degradiranih 
površin. 

1. Urejanje mestnega jedra Hrastnik – območja Log – Montigny. Nosilec: Občina Hrastnik 

2. Ureditev pločnikov v občini – fazni pristop. Nosilec: Občina Hrastnik 

3. Ureditev  stanovanjskih sosesk s parkirišči na Novem Logu. Nosilec: Občina Hrastnik 

4. Ureditev stanovanjskih sosesk na Dolu. Nosilec: Občina Hrastnik 

5. Ureditev otroških igrišč po občini. Nosilec: Občina Hrastnik 
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2.5.3.5 UREJANJE PODEŽELSKEGA PROSTORA 

1. Ureditev vaških jeder bo potekala v skladu s finančnimi možnostmi in dostopnostjo do EU virov 

sofinanciranja. Nosilec: Občina Hrastnik 

2. Ureditev centra Dola. Nosilec: Občina Hrastnik 

3. Načrtne krajinske in ambientalne ureditve krajine v sodelovanju z umetniki, študenti krajinske 

arhitekture idr. Nosilec: Občina Hrastnik 

2.5.4 ZAKLJUČENE UREDITVE 2007 - 2013 

Občina Hrastnik je obdobje prve finančne perspektive EU  dobro izkoristila za  črpanje EU sredstev in 

uresničevanje svojih razvojnih potreb. V letih med 2007 - 2012 je izvedla 21 projektov vrednih  28 mio EUR, za 

katere je pridobila kar 19,2 mio € sredstev EU in Republike Slovenije.  Med temi naložbami sta dve s področja 

prometa:  

 4 rekonstrukcije lokalnih cest, 

 ureditev javnih površin v mestu 
 
TABELA 2: PREGLED IZVEDENIH UREDITEV V OBDOBJU 2017-2013  

Naziv projekta Leto  Vloga  

občine  

Območje Vrednost 

projekta1 

Sofinan-

ciranje 

EU v € 

Proračun 

Občine 

Hrastnik 

Druge 

občine 

Opomba 

1 Rekonstrukcija LC 

Hrastnik - Radeče 

2007-

2009 

Nosilec  Podkraj 681.513 427.037 254.476 0 ESRR,RS 

2 Rekonstrukcija LC 

Marno -Turje-Gore 

2007-

2009 

Nosilec  Marno-

Turje-Gore 

643.602 455.386 188.216 0 ESRR,RS 

3 Rekonstrukcija LC Čeče - 

Boben 

2008-

2009 

Nosilec  Čeče-

Boben 

590.926 314.025 276.901 0 ESRR,RS 

4 Rekonstrukcija LC Dol - 

Blate 

2008-

2010 

Nosilec  Dol-Blate 332.735 235.014 97.721 0 ESRR,RS 

5 Ureditev mestnega jedra 

Hrastnik 

2008-

2010 

Nosilec  center 

Hrastnika 

1.195.537 856.830 338.707 0 ESRR,RS 

 

2.6 OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT (OPN) 

Občinski prostorski načrt občine Hrastnik (Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Hrastnik (Uradni 

vestnik Zasavja, št. 2/2016) je temeljna pravna podlaga za izvajanje prostorske politike občine v povezavi z 

zagotavljanjem in izboljšanjem pogojev bivanja, gospodarskega razvoja, varovanjem okolja, varstvom narave, 

ohranjanjem kulturne dediščine in razvojem gospodarske javne infrastrukture ter uresničevanjem skupnih 

socialnih, zdravstvenih, vzgojnih, izobraževalnih, kulturnih in športnorekreacijskih potreb občanov.  

Odlok velja za območje celotne občine in se upošteva pri pripravi občinskih podrobnih prostorskih načrtov in 

drugih predpisov občine, ki se nanašajo na rabo in urejanje prostora. Izvedbeni del odloka je pravna podlaga za 

izdajo dovoljenj za posege v prostor. 

2.6.1 TEMELJNE SMERI PROMETNEGA POVEZOVANJA NASELIJ 

V 12. členu Odloka o OPN Občine Hrastnik so navedene usmeritve za temeljne smeri prometnega povezovanja 

naselij. 

                                                                 
1z DDV če se ni poračunal; sicer brez 
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Preko območja občine potekajo pomembne prometne povezave državnega pomena. Glavna cestna povezava po 

dolini Save povezuje smer Ljubljana (Črnuče) – Zidani Most. Druga pomembna smer poteka po severnem in 

osrednjem delu občine od zahoda proti vzhodu med Trbovljami in Šmarjeto v smeri proti Štajerski. Na ti dve 

primarni osi se navezujejo sekundarne prometne povezave. Te povezujejo zaledna naselja in območja razpršene 

poselitve v Posavskem in Zasavskem hribovju z osrednjim poselitvenim območjem. Glavno smer železniških 

povezav na 10. evropskem prometnem koridorju s potekom ob Savi zagotavlja železniška proga Ljubljana – Zidani 

Most – državna meja. 

2.6.2 ZASNOVA GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE IN JAVNEGA DOBRA - OMREŽJA PROMETNE 

INFRASTRUKTURE  

V 14. člen Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Hrastnik v zasnovi gospodarske javne infrastrukture 
in javnega dobra obravnava omrežje prometne infrastrukture. 

2.6.2.1 CESTE  

(1) Osnovno cestnega omrežja zagotavljajo državne ceste daljinskega značaja G2108 1185 Trbovlje – Hrastnik, 

G2108 1186 Hrastnik – Zidani Most in regionalnega značaja R1 221 1221 Trbovlje – Boben – Hrastnik, R1 221 

1222 Trbovlje – Šmarjeta ter R1 224 1230 Hrastnik –most čez Savo na katere se navezujejo občinske ceste. V 

središčnih delih naselij z javnimi funkcijami, zlasti pa v občinskem središču, se zagotavljajo površine za parkiranje. 

Lokalno cestno omrežje je zasnovano tako, da hierarhija cest zagotavlja dobro povezanost z zaledjem, zlasti pa v 

smereh proti Kalu, Turju in Prapretnem. Pri posodabljanju cest imajo prioriteto najbolj dotrajani in tehnično 

neustrezni ter prometno obremenjeni odseki, med njimi pa cestno omrežje jedra Hrastnika in Dola pri Hrastniku. 

Za širitev profilov cestnega telesa na tehnično in varnostno sprejemljivo širino ter za gradnjo površin za pešce in 

kolesarje na odsekih skozi naselja se zagotavlja nove površine v obcestnem svetu, skladno z zahtevanimi 

tehničnimi standardi na podlagi Zakona o cestah. Prometno omrežje se bo preko glavne ceste navezovalo na 

predvideno traso III. razvojne osi (izbor trase je v fazi izdelave strokovnih podlag – študije variant). Predvidena je 

izgradnja nadomestne državne ceste G2108 1186 Hrastnik – Zidani Most ob Savi. 

2.6.2.2 ŽELEZNICE 

(2) Železniška proga I. reda Ljubljana – Zidani Most je predvidena za posodobitev na hitrostno zmogljivost 160 

km/h. Del proge na meji z občino Trbovlje je predviden za prestavitev za potrebe povečanja kapacitet in 

tehnološke posodobitve TET. 

2.6.2.3 KOLESARSKI PROMET 

(3) Razvoj kolesarskega omrežja temelji na zasnovi državne kolesarske mreže, s katero je predvidena glavna 

kolesarska povezava Šentjakob – Litija – Zagorje – Hrastnik – Dol – Rimske Toplice. Na območju Hrastnika in Dola 

se ob vseh rekonstrukcijah pomembnejših cest in ulic načrtuje ustrezne kolesarske površine in površine za pešce 

ter obvezujoče tudi avtobusna postajališča. 

2.6.2.4 JAVNI POTNIŠKI PROMET 

(4) Izboljšati je potrebno dostopnost z javnimi prevoznimi sredstvi. Občina Hrastnik bo skupaj z občinami Trbovlje 

in Zagorje načrtovala razvoj JPP za širše območje v enovit, regionalno zasnovan sistem. Ob tem je potrebno 

proučiti možnost združevanja šolskih prevozov z javnim linijskim prevozom z namenom povečanja dostopnosti 

občanov do glavnih prometnih smeri iz zalednih delov območij poselitve in racionalizacije prevozov. JPP se razvija 

v sodelovanju z avtobusnimi podjetji, mestni in primestni promet v občini ali na ravni regije pa se lahko razvija 

kot javna gospodarska služba. 

2.6.3 CELOVITA PRENOVA 

V 19. členu Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Hrastnik so navedene usmeritve za notranji razvoj, 

prenovo in širitev naselij.  
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(2) Celovita prenova je potrebna posebej za območje naselij, kjer se nahajajo dotrajana ali oblikovno degradirana 

stavbna struktura naselbinskih jeder, neustrezen, razvrednoten ali celo odsoten javni prostor, dotrajana in 

pomanjkljiva gospodarska javna infrastruktura, prometni problemi in drugo. Gospodarske dejavnosti se v ruralnih 

naseljih ob bivanju dopušča le v obsegu, ki ga prenese merilo obstoječe stavbne strukture in ob pogojih okoljske 

sprejemljivosti glede vplivov na bivalno okolje ter zmogljivosti obstoječe prometne, komunalne in energetske 

infrastrukture.  

Usmeritve za ohranjanje poseljenosti na območjih razpršene poselitve - takšen razvoj je dopusten le tam, kjer 

to omogoča geomorfologija tal, razmerja v kulturni krajini ter prometna dostopnost. 

Glavne strukturne osi naj se opremljajo z enotno ulično opremo in peščevimi površinami, središčni prostori naj 

se prometno opredelijo z ustreznim režimom tekočega in mirujočega prometa. 

2.6.4 USMERITVE ZA OBMOČJA VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI  

V 26. členu Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Hrastnik so navedene usmeritve za območja varstva 

pred naravnimi in drugimi nesrečami. Izpostavljene so prometnice, kjer je povečana nevarnost razlitja nevarnih 

snovi pri transportu v primeru prometne nesreče. Nevarnost obstaja na glavni cesti Trbovlje –Hrastnik – Zidani 

most ter regionalni cesti Trbovlje – Hrastnik – Dol pri Hrastniku - Šmarjeta, kjer je z ureditvijo tehničnih elementov 

ceste potrebno zagotoviti povečano varnost v prometu in hitro ter učinkovito ukrepanje v primeru nesreče. 

2.6.5 VARSTVO ZRAKA  

V 50. členu Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Hrastnik so navedeni pogoji urejanja za varstvo 

zraka. 

(1) Pri načrtovanju in gradnji objektov je treba upoštevati predpise s področja varstva zraka. Naprave in objekti 

pri obratovanju in uporabi v naseljih ne smejo povzročati prekomernega onesnaževanja zraka. Za zmanjšanje 

onesnaževanja zraka, ki ga povzroča promet, je treba za različna območja poselitve načrtovati kratkoročne in 

dolgoročne ukrepe. Z njimi se v občini načrtno spodbuja oblike integralnega javnega potniškega cestnega 

prometa, racionalne oblike tovornega prometa, boljši standard peščevih in kolesarskih površin ter različne oblike 

umirjanja in izločanja prometa na poselitvenih območjih. 

(5) Za spremembo potovalnih navad v naseljih je potrebno izvajati ukrepe spodbujanja pešačenja, uporabe koles 

in javnega potniškega prometa ter dvigovanje ekološke ozaveščenosti prebivalcev. Kolesarske steze se poveže s 

postajališči javnega potniškega prometa in parkirnimi površinami za motorna vozila. 

(10) Za zmanjšanje obremenitev zraka nastalih s prometom občina spodbuja trajnostne oblike mobilnosti in 

vzpostavi prostorske pogoje zanje (kolesarske steze in poti, površine za pešce, ureditev obstoječih in postavitev 

novih avtobusnih postajališč za JPP, prostori za parkiranje koles, določitev in ureditev con mirujočega in 

umirjenega prometa, izboljšanje povezav pločnikov do avtobusnih postajališč in ureditev varnih dostopov, 

ureditev peš con, razbremenitev mestnega jedra, uvedba taksi službe, parkirišča na železniški postaji park & ride 

…). Občina po sprejemu plana pripravi celovito prometno študijo z elementi trajnostne mobilnosti.  

(11) Pometanje in odsesavanje prahu s cestišč naj se izvaja s stroji, ki so opremljeni za mokro pometanje ter 

vsesavanje smeti in prahu, ki se dviga ob krtačenju cestne površine. Cestni prah je potrebno spirati z vodo, 

gradbišča pa naj se pred prašenjem obvezno moči. Cestišča je potrebno obdelovati snovmi, ki vežejo cestni prah 

v večje delce, ki zaradi velikosti ne resuspendirajo. 

2.6.6  POGOJI UREJANJA PROMETNE INFRASTRUKTURE  

V 57. členu Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Hrastnik so navedeni pogoji urejanja prometne 

infrastrukture za ceste in železnice. Upošteva se tudi Odlok o občinskih cestah v Občini Hrastnik (Uradni list RS, 

št. UVZ, št. 35/2012). 
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2.6.7 URBANISTIČNI NAČRT 

Sestavni del OPN je tudi Urbanistični načrt mesta Hrastnik (2013), ki vključuje Koncept opremljanja z 

gospodarsko javno infrastrukturo in na področju prometa podaja sledeče usmeritve: 

 Ulična mreža se razvija iz obstoječega stanja, kjer je to možno, naj se načrtuje korekcija elementov 

cestnega javnega prostora. 

 Načrtovane prostorske in prometne ureditve mesta morajo upoštevati koncept razvoja kolesarskega 

omrežja in pešpoti, ki se navezujejo s povezavami širšega zaledja.  

 Ob glavni cesti je potrebna ureditev površine za pešce in kolesarje. 

 Na območju starega mestnega jedra in širšega mestnega središča Hrastnika se zagotavljajo dodatne 

površine za parkiranje, ki se s spremenljivim režimom parkiranja lahko uporabljajo tudi kot druge javne 

in rekreacijske površine. Načrtovane ureditve poslovnih površin, ki so zaradi dobre dostopnosti privlačne 

za dejavnosti, generirajo močne tokove notranjega prometa, zato se poslovne površine urejajo z 

odprtimi javnimi parkirišči in javnimi garažami. 

 Za območje mestnega jedra in povezave z ostalimi deli mesta je potrebno izvesti novo prometno 

organizacijo na podlagi celovite prometne študije, ki naj obravnava vse oblike prometa. V mestnem 

jedru se postopno, ob hkratni namestitvi komunikacij, tranzitni tovorni in avtomobilski promet izloča, 

prometne površine pa nameni internim komunikacijam, pešcem in kolesarjem na oskrbo, stanovalcem, 

obiskovalcem in uporabnikom storitev. 

 JPP se razvija in dopolni s sistemom parkiraj in se pelji (P+R) z zadostnim številom varovanih javnih 

parkirišč za osebna vozila ter tudi za kolesa. P+R se vključi v medsebojno celovito načrtovano celoto 

sistema JPP v katerem so medsebojno fizično povezana postajališča železniškega in primestnega JPP z 

urejenimi varnimi površinami za pešce in kolesarje. 

 Železniška postaja Hrastnik se ohranja kot potencialno logistično vozlišče državnega pomena z dobro 

povezanostjo cestnega (navezava na 3. razvojno os) in železniškega transporta na prometnih smereh 10. 

koridorja železnice.  

V Konceptu razvoja javnega prostora UN Hrastnik je hkrati navedeno, da je: 

 z usklajenimi ukrepi razvoja infrastrukture, v prvi vrsti prometnega omrežja za motorni in kolesarski 

promet, še posebej pa peš prometa ter javnih bivalnih površin v merilu pešcev ter robne stavbne 

strukture potrebno zagotoviti razvoj pretežno prometnic znotraj urbanizacijskih struktur v urbane javne 

prostore. Pri tem je potrebno upoštevati hierarhijo in značaj posameznega javnega prostora. 

Urbanistični načrt naselja Dol pri Hrastniku (2013), prav tako vključuje koncept opremljanja z gospodarsko javno 

infrastrukturo in na področju prometa podaja sledeče usmeritve: 

 Parkirni normativi naj se postavijo z minimalnim in maksimalnim merilom s ciljem zagotavljanja 

ustreznega bivalnega standarda in hkrati omejevanja motornega prometa. 

 Območje urejanja se vključuje v medkrajevni potniški promet. 

 Zagotovi naj se fizično sklenjena povezanost postajališč JPP s površinami za pešce in kolesarje. 

 Ob glavni prometni osi, ki jo predstavlja regionalna cesta Trbovlje-Hrastnik-Šmarjeta, je potrebno urediti 

površine za kolesarje in pešce.  

 Zagotoviti je potrebno varno ureditev priključkov ulične mreže ter primernih javnih parkirišč v 

osrednjem prostoru naselja ter ostalih območjih predvidenih za razvoj centralnih dejavnosti. 

2.6.8 OBČINSKI IN DRŽAVNI PROSTORSKI AKTI  

Iz prostorskih aktov, ki veljajo na območju mesta Hrastnik, smo povzeli ureditve, ki so vezane na prometno 

infrastrukturo (ceste, kolesarske steze, pešpoti, parkirišča,…) in predstavljajo podlago za razvoj CPS občine 

Hrastnik: 
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TABELA 3: PREGLED PROSTORSKIH AKTOV, KI SO SPREJETI, V PRIPRAVI ALI SPREJEMANJU  
Zap. 

št. 
Ime prostorskega akta 

Izvleček prometnih ureditev iz 

 prostorskega akta 

A Sprejeti občinski prostorski akti 

1A 

 Odlok o ureditvenem načrtu območja Steklarne 

Hrastnik (UVZ, št. 3/05, 13/07), 

Celotno območje je skladno s planskimi usmeritvami predvideno za: 

površine za razvoj proizvodne in servisne dejavnosti ter za območje 

steklarne in spremljajočih objektov. 

Utrjene površine znotraj območja so namenjene dovoznim priključkom, 

parkirnim površinam in manipulacijskim površinam. Površine so 

asfaltirane in popločene. Vsi dovozi oziroma uvozi v območje so 

obstoječi. 

 

 Odlok o lokacijskem načrtu za stanovanjsko 

območje Spodnje Marno (UVZ, št. 25/07), 

Območje je namenjeno ureditvi stanovanjske soseske eno in 

dvostanovanjskih stavb z načrtovano gradnjo 29 novih samostojnih 

enostanovanjskih stavb, komunalne, energetske in prometne 

infrastrukture, krajinsko sanacijo obcestnega prostora ter za prenovo, 

rekonstrukcijo in nadomestno gradnjo obstoječih objektov na območju. 

Prometne ureditve obsegajo rekonstrukcije obstoječih cest ter 

novogradnjo krožne servisne ceste na pobočju, dovoznih cest in 

ureditve peš prometa z izgradnjo pešpoti. 

 

 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 

načrtu »Resnica S5« (Ur.Vestnik Zasavja, št. 

4/2009), 

Ureditveno območje se nahaja znotraj območja urbanistične zasnove 

naselja Hrastnik in vključuje območje Resnica. Območje se v 

prometnem smislu navezuje na rekonstruirano cesto na Kal, na cesto A. 

Dušaka, Pot na Kal ter na novo cesto, ki omogoča dovoz do načrtovanih 

objektov z dveh strani. Novi objekti bodo dostopni za motorna vozila po 

novi cesti. Do vseh objektov bo omogočen urgentni dovoz. Uvozi 

morajo biti pregledni in ne smejo ovirati vzdrževanja cest. Dostopi za 

pešce so možni po predvidenih pločnikih in po peš poteh, ki potekajo 

med objekti in povezujejo vzhodni in zahodni del. 

 

 Odlok o zazidalnem načrtu industrijske cone TKI 

Hrastnik (UVZ, št. 4/92, 9/95)  

Urbanistični pogoji: V prvi fazi se uredi dovoz surovin po novem 

odstavnem železniškem tiru na V strani; v drugi fazi se izboljša glavni 

priključek na regionalno cesto in izboljšajo pogoji za notranji promet 

ter urgentni dovoz. 

Promet: Priključek na regionalno cesto se razširi. Interni promet je 

izboljšan. Pri mirujočem prometu sedanje stanje ni zadovoljivo, kar 

navkljub dobro organiziranem javnem prevozu ne zadošča. Stanja do 

prestavitve regionalne ceste ne bo možno izboljšati.   

 

 Odlok o zazidalnem načrtu ZN 11 industrijske cone 

Podkraj (UL RS, št. 22/04), razen za območje na 

katerem 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), 

ZN obravnava nižinski del na desnem bregu Save jugovzhodno od 

mosta na Savi. Vključuje vzhodni del naselja Podkraj. Pogoji za izvedbo 

prometnega omrežja so: pri  izdelavi  dokumentacije  se  na  podlagi  

izdelane študije variant cestne povezave med Hrastnikom – Zidanim  

mostom  –  Radečami  kot  končna  varianta  trase  upošteva nova 

glavna cesta G2 –108 po levem bregu preko Save;  pri načrtovanju 

navezave na obstoječo glavno cesto je potrebno upoštevati interna 

navodila Direkcije RS za ceste; za  priključevanje  obravnavane  planske  

celote  na državno cesto je potrebno na osnovi projektnih pogojev 

Direkcije RS za ceste izdelati poseben projekt PGD, PZI in si  

nanj pridobiti soglasja; v  primeru,  da  glavna  cesta  ne  bo  zgrajena  

pred gradnjo bližnjih parkirišč, bo del teh parkirišč možno izvesti  
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fazno skladno s pogoji in soglasji Direkcije RS za ceste (po izgradnji 

nasipa oziroma opornih zidov); inštalacije, ki bodo potekale pod 

glavno cesto, bo potrebno predhodno zgraditi in primerno zaščititi; 

– izdela se novo štirikrako križišče ca. 120.00 m vzhodno od obstoječe 

glavne ceste Trbovlje – Hrastnik, ki bo povezovalo novi južni 

industrijski in obstoječi stanovanjski del ter severni del do obrežja 

Save; ukine se obstoječi priključek z glavne ceste Trbovlje – Hrastnik v 

stanovanjsko cono na zahodu zazidalnega načrta; na  vzhodu  

zazidalnega  načrta,  pred  mostom  čez Savo, se izvede priključek 

obstoječe lokalne ceste po desnem bregu Save na novo predvideno 

glavno cesto G2-108; ob cesti G2-108 se v smeri Zidani most pred 

mostom v Hrastnik izvede prestavitev obstoječe avtobusne postaje.  

Za obe smeri (Trbovlje in Zidani most) se na cesti G2-108 na  območju  

zazidalnega  načrta  predvidita  avtobusni  postajališči; 

– izvedeta se servisni cesti A in A' za napajanje med glavno cesto G2-

108 in Savo; izvede se servisna cesta B za priključek sedanje in  

predvidene industrijske cone ter obstoječe stanovanjske zazidave in 

obrtne cone; cesta C se izvede kot priključek in rekonstrukcija 

obstoječe lokalne ceste po desnem bregu Save v smeri proti Radečam; 

– na  območju  obstoječe  stanovanjske  gradnje  se  izvedejo nove 

parkirne površine za osebna vozila (35 PM). Za predviden poslovni 

objekt je predvideno parkirišče s 14 parkirnimi mesti;  na območju 

Steklarne Hrastnik so predvidene manipulativne asfaltirane površine s 

parkirišči za zaposlene (81 PM) in tovorna vozila (5 PM). 

 

 Odlok o zazidalnem načrtu za območje centra v 

Hrastniku ob Bobnu (UVZ, št. 3/95, 8/08),  

Ureditveno območje obsega dolinski prostor ob regionalni cesti med 

staro občino na jugu in blagovnico v centru Hrastnika na severu. 

Razširjeno centralno območje Hrastnika je namenjeno za poslovne, 

obrtno-proizvodne, servisne, storitvene in oskrbne dejavnosti.  

Odsek regionalne ceste v dolžini 240m južno od avtobusne postaje pri 

blagovnici je potrebno prestaviti proti in delno na pokrito strugo 

Bobna. Novi cestni odsek se uredi v širini 6m in enostranskim 

hodnikom za pešce širine 2m. Upoštevati je potrebno prometno 

ureditev, ki temelji na ločitvi motornega in peš prometa ter ločeni 

dostopnosti obiskovalcev mestnega območja od servisnega napajanja 

objektov. 

 

 Odlok o ureditvenem načrtu za območje Log – 

Novi Log (UVZ, št. 6/00, 10/02, 11/04, 21/05 in 

11/09) 

V Odloku O spremembah in dopolnitvah odloka o Ureditvenem načrtu 

za območje log – Novi Log Hrastnik (UVZ, št. 11/09) se v poglavju VII. 

Pogoji za varovanje okolja se na koncu doda novi 15.a člen z naslednjim 

besedilom:   »Za  zagotovitev  varstva  pred  naravnimi  in  drugimi  

nesrečami  je  med drugim pri  umestitvi  nove  večstanovanjske stavbe 

Log 18 potrebno upoštevati naslednje pogoje:  

prometne  in  delovne  površine  za  intervencijska vozila,  ki  jih  s  treh  

strani  objekta  predstavljajo: servisna cesta s parkirišči in obračališče na 

vzhodu, lokalna  cesta  in  pešpot  okoli  bloka  ter  uvozno-vhodna 

komunikacija v šolo na zahodu;  V  projektni  dokumentaciji  za  objekte  

in  zunanje ureditve je upoštevati SIST DIN 14090. 

Zadostno  število  parkirnih  mest  je  zagotovljeno v garažni hiši kletne 

etaže sosednjega poslovno-stanovanjskega objekta oz. na parkiriščih v 

okolici objekta. 
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 Odlok o ureditvenem načrtu C2 – C4 industrijska 

cona RRP Hrastnik in KOP Hrastnik (UVZ, št. 8/88, 

7/93, 11/06, 13/07) 

Glavni dostop in dovoz je po dovozni cesti do Toplarne, sekundarni pa 

iz Ul. Mladih borcev kar omogoča dovoz do načrtovanega objekta z dveh 

strani. Pri projektiranju priključka na lokalno cesto je potrebno 

upoštevati določila Odloka o občinskih cestah v občini Hrastnik (UVZ, št. 

3/99). 

 

 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 

V območju so predvidene naslednje ureditve: izgradnja križišča s 

priključnimi kraki in hodniki za pešce ter uvozi, izgradnja cestnega 

priključka za Frtico, ureditev avtobusnih postajališč, opreme ceste, 

zavarovanja in horizontalne ter vertikalne signalizacije. 

Namen rekonstrukcije križišča pri “Riklovem mostu” je v prvi vrsti 

izboljšanje prometne varnosti in zagotovitev prevoznosti vseh vozil v 

javnem prometu (merodajno je tovorno vozilo s prikolico). 

  Odlok o OPPN za prenovo centra Dol pri Hrastniku 

(UVZ, št. 31/08) 

S podrobnim načrtom so načrtovane prostorske ureditve za celovito 

prenovo naselja Dol pri Hrastniku. Na območju so načrtovane tudi 

državne ureditve: rekonstrukcija regionalne ceste RI-221 v podaljšku že 

izvedene rekonstrukcije ceste pri pokopališču do dovozne ceste k 

orodjarni na vzhodu z delno prestavitvijo trase na vzhodnem delu 

naselja, ureditvami priključkov občinskih cest pri župnišču in na 

jugovzhodu, podhoda in avtobusnih postajališč v središču naselja, - 

priključni odsek lokalne ceste LC 122070 na regionalno cesto od križišča 

pri župnišču do priključka na obstoječo lokalno cesto severno od 

gostišča s traso po zahodni strani cerkve, - južna priključna cesta naselja 

na regionalno cesto v podaljšku dovoza k športni dvorani po južnem 

robu parkirišča in s premostitvijo Brnice proti severovzhodu. 

B Občinski prostorski akti v pripravi in sprejemanju 

1B OPPN 16-02: Sanacija območja Ojstro  

C Državni prostorski akti 

1C 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. 

Preureditve dovozov in dostopov: Na cesti G2-108 Hrastnik–Zidani 

Most se v km 6,5 + 60 uredita nov dostop za pešce in novo sidrišče do 

tovorne žičnice »cicka«. Dostop se uredi za vodenje pešcev od tovorne 

postaje pod železnico do obstoječe ceste nad železnico. 

Avtobusna postajališča: Na cesti G2-108 Hrastnik–Zidani Most se: 

v km 0,0 + 30 v smeri proti Zidanem Mostu zgradi enostransko 

avtobusno postajališče; na območju priključka Krnice od km 0,4 + 50 do 

km 0,5 + 50 zgradi obojestransko avtobusno postajališče; na območju 

priključka Suhadol od km 4,1 + 50 do km 4,2 + 50 zgradi obojestransko 

avtobusno postajališče. Na cesti G2-108 Hrastnik–Zidani Most se na 

območju priključka Šavna Peč ukine obstoječe avtobusno postajališče 

za smer Zidani Most. Novo obojestransko avtobusno postajališče se 

zgradi na območju priključka od km 2,3 + 00 do km 2,4 + 00.  

  



 

27 
 

2.7 PROGRAM ZA NEODVISNO ŽIVLJENJE INVALIDOV V OBČINI HRASTNIK ZA 
OBDOBJE 2006 – 2010 

Odpravljanje ovir, ki onemogočajo ali otežujejo neodvisno življenje invalidov. Občina in drugi upravljalci 

objektov so v obdobju 2006-2010 načrtovali odpravo ovir na naslednjih površinah in objektih: 

4.1. Ureditev dostopov za invalide na javnih cestah in vstop v objekte  

 Ureditev klančin za nemoten dostop invalidnim osebam do Davčnega urada Hrastnik  preko ceste na 

prehodu za pešce, ki vodi proti Blagovnici Mercatorja. S tem bo omogočen invalidom tudi dostop do 

bankomata, kemične čistilnice in papirnice. 

 Ureditev klančin za nemoten dostop invalidnim osebam do blagajne Delavskega doma. 

 Ureditev klančin za nemoten dostop invalidnim osebam v objekt Glasbene šole. 

4.2 Ustrezna horizontalna in vertikalna označitev obstoječih parkirnih mest.  

V občini Hrastnik je skoraj v celoti urejena ustrezna horizontalna in vertikalna označitev parkirnih mest za 

invalidne osebe. V zvezi s tem je potrebno urediti še: 

 Označitev parkirnega mesta za invalide na parkirišču v neposredni bližini prostorov Policijskega 

oddelka Hrastnik. 

 Označitev parkirnega mesta za invalide pred vhodom v Poslovno stavbo. 

 Postaviti stoječe znake za označevanje parkirnih mest za invalide na parkiriščih pred Zdravstvenim 

domom, Delavskim domom. 

V nadaljevanju je tabela v kateri so povzeti ukrepi in ureditve iz zgoraj navedenih programov, aktov in strokovnih 

podlag razdeljeni po posameznih vrstah prometa. 

TABELA 4: PREGLED UREDITEV IN UKREPOV IZ PROGRAMOV, STROKOVNIH PODLAG IN AKTOV 

CESTNO - PROMETNO NAČRTOVANJE  

NAZIV DOKUMENTA / UKREP 

Strategija razvoja prometa v Republiki Sloveniji 

  Spodbujati uporabo alternativnih energetskih virov ter hibridnih in električnih vozil. 

  Vzpostavitev sistema »parkiraj in se pelji« z zgraditvijo parkirišč na obrobju naselij 

RRP Zasavja 2014 - 2020 

  Ureditev javne razsvetljave 

  Ureditev neprometne signalizacije 

  Cestna povezava z avtocestnim križem - ena od možnosti tudi predor Trbovlje-Prebold. 

  
3.razvojna os – druga varianta - priključek na 3. razvojno os na relaciji Trbovlje–Hrastnik–Zidani Most (izvedba »Y« 
priključka). Ureditev  povezave je pogojena z izgradnjo HE Suhadol. 

  Rekonstrukcija R1-221/1222 Hrastnik–Šmarjeta na odseku skozi center Dola.  

  
Urejanje mirujočega prometa: gradnja ustreznega števila parkirnih mest v neposredni bližini javnih ustanov, 
stanovanjskih sosesk, gradnja intermodalnih prestopnih središč s parkirišči P+R, uvedba plačljivega parkiranja na javnih 
parkiriščih. 

  
Izvajanje ukrepov za zmanjšanje uporabe vozil in njihovega števila: večje omejitve hitrosti v naseljih in ulicah, ekološke 
cone. 

  Promocija trajnostne mobilnosti. 

  Spodbujanje trajnostnega prevoza na ravni mesta. 

  Trajnostna parkirna politika (brezplačna parkirišča na železniški postaji – »park&ride«). 

  Spodbujanje izdelave mobilnostnih načrtov ter promocija trajnostne mobilnosti 

  
Izboljšanje cestne infrastrukture. Država bo pospešila izgradnjo ceste DPN G2 108 Hrastnik–Zidani Most in v tretjo 
razvojno os vključila navezavo Trbovelj in Hrastnika na avtocesto (s predorom). 

Razvojni program Občine Hrastnik 2014-2020 
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  Izboljšati prometno varnost  in dostopnost vseh naselij v občini 

  Pospeševati rabo javnega prevoza (nizkoogljična občina) 

  Pospeševati izgradnjo in rekonstrukcije državnih cest  in 3. razvojne osi na območju občine. 

  Gradnja glavne ceste Hrastnik - Zidani Most 

  Rekonstrukcija regionalne ceste Trbovlje - Hrastnik na odseku skozi Boben 

  Rekonstrukcija regionalne ceste Hrastnik - Šmarjeta na odseku skozi center Dola.  

  Rekonstrukcija cest LC Log – Prapretno,  Dol – Krištandol – Marno, Turje – Kovk idr. 

  Uvedba varčne javne razsvetljave.  

  Celostni sistem označevanja v občini.  

  Urejanje mestnega jedra Hrastnik – območja Log – Montigny.  

  Ureditev  stanovanjskih sosesk s parkirišči na Novem Logu.  

Občinski prostorski načrt 

  spodbuja trajnostne oblike mobilnosti in vzpostavi prostorske pogoje zanje  

  širitev profilov cestnega telesa na tehnično in varnostno sprejemljivo širino 

  za gradnjo površin za pešce in kolesarje na odsekih skozi naselja 

  pa v občinskem središču, se zagotavljajo površine za parkiranje. 

  železniška proga Ljubljana - Zidani most- posodobitev na hitrostno zmogljivost 160 km/h. 

KOLESARJENJE 

Strategija razvoja prometa v Republiki Sloveniji 

 spodbujati uporabo javnega prevoza, pešačenja in kolesarjenja 

 izboljšati mestne in primestne kolesarske povezave z JPP 

 zagotoviti ustrezno prometno varnost kolesarjev 

 zagotoviti povezavo z mednarodnim kolesarskim omrežjem in znotraj države 

RRP Zasavja 2014 - 2020 

 Izgradnja kolesarskih poti in pešpoti v urbanih območjih in na ruralnem območju s pripadajočo infrastrukturo 

 Vzpostavitev pogojev za množičnejšo uporabo koles in drugih okolju prijaznih oblik prevoza: 

 gradnja kolesarskih stez 

 gradnja nadstrešnic za kolesa 

Razvojni program Občine Hrastnik 2014-2020 

 - 

Občinski prostorski načrt 

 spodbujanja pešačenja, uporabe koles in javnega potniškega prometa ter dvigovanje ekološke ozaveščenosti 
prebivalcev 

 kolesarska povezava Šentjakob – Litija – Zagorje – Hrastnik – Dol – Rimske Toplice 

 Na območju Hrastnika in Dola načrtuje ustrezne kolesarske in peščeve površine ter obvezujoče tudi avtobusna 
postajališča 

 Izboljšati je potrebno dostopnost z javnimi prevoznimi sredstvi 

 Občina Hrastnik bo skupaj z občinami Trbovlje in Zagorje načrtovala razvoj javnega potniškega prometa za širše 
območje  

PEŠAČENJE  

Strategija razvoja prometa v Republiki Sloveniji 

  Spodbujati uporabo javnega prevoza, pešačenja in kolesarjenja 

RRP Zasavja 2014 - 2020 

  izboljšanje prometne varnosti na poteh do šol in javnih ustanov, 

Razvojni program Občine Hrastnik 2014-2020 

  Ureditev pločnikov v občini – fazni pristop.  

Občinski prostorski načrt 
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spodbujanja pešačenja, uporabe koles in javnega potniškega prometa ter dvigovanje ekološke ozaveščenosti 
prebivalcev 

  kolesarska povezava Šentjakob – Litija – Zagorje – Hrastnik – Dol – Rimske Toplice 

  
Na območju Hrastnika in Dola načrtuje ustrezne kolesarske in peščeve površine ter obvezujoče tudi avtobusna 
postajališča 

JAVNI POTNIŠKI PROMET (JPP) 

Strategija razvoja prometa v Republiki Sloveniji 

  Spodbujati uporabo javnega prevoza 

 Izboljšati avtobusna postajališča 

 Urediti pasove za JPP 

 
Spodbujati, da se medkrajevna potovanja opravljajo z večjo uporabo avtobusov in železniškega prometa ob oblikovanih 
multimodalnih platformah za potnike 

 Izboljšati konkurenčnosti storitev JPP 

RRP Zasavja 2014 - 2020 

  urejena in varna avtobusna postajališča, 

  
Optimizacija JPP: povečanje frekvence prevozov, združevanje šolskih prevozov z JPP, vključitev avtotaksi prevozov v 
sistem JPP, usklajenost različnih vrst JPP, enotna vozovnica. 

  Takojšna vključitev novih sosesk in gospodarskih con v sistem JPP. 

  Zagotovitev parkiranja koles na avtobusnih/železniških postajališčih. 

  
Ureditev obstoječih postaj in postajališč JPP z vidika prometne varnosti in standardov kvalitete storitev (pločniki do 
avtobusnih postajališč, ureditev varnih dostopov). 

  

Urejanje JPP. Za povečevanje deleža JPP bo povečana frekvenca voženj mestnih avtobusov in prilagojen vozni red. 
Občine bodo dodatno uredile subvencioniranje šolskih, dijaških in upokojenskih letnih vozovnic ter preučile možnost 
uvedbe brezplačnega prevoza na železniško postajo ob prometnih konicah. Ob obnovi voznega parka se bo pospešeno 
izvajala zamenjava vozil virov. 

  Preusmeritev tovornega prometa na železnico 

Razvojni program Občine Hrastnik 2014-2020 

  Ureditev  parkirišča na ŽP Hrastnik.  

  Posodobitev javnega prometa.  

Občinski prostorski načrt 

  
spodbujanja pešačenja, uporabe koles in javnega potniškega prometa ter dvigovanje ekološke ozaveščenosti 
prebivalcev 

  Izboljšati je potrebno dostopnost z javnimi prevoznimi sredstvi 

  
Občina Hrastnik bo skupaj z občinami Trbovlje in Zagorje načrtovala razvoj javnega potniškega prometa za širše 
območje  

OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI 

Operativni načrt za neodvisno življenje invalidov 

  odpravljanje arhitektonskih ovir 

  označevanje parkirnih mest za invalide 

  vključevanje invalidov v sprejemanje odločitev 

  namestitve držal ob stopniščih in klančinah 

 

3 DEMOGRAFSKI PODATKI, MIGRACIJSKI TOKOVI IN PROMETNI 
VPLIVI ŠIRŠEGA OBMOČJA OBDELAVE 

3.1 Demografske in socio-ekonomske značilnosti 

3.1.1 DEMOGRAFSKE ZNAČILNOSTI 

Število prebivalcev v občini Hrastnik od leta 2008 do 2016 izrazito upada, saj se je število v devetih letih zmanjšalo 

za 982 prebivalcev (z 10.298 na 9.316). Trend upadanja prebivalstva je negativen kazalnik, saj se populacija 
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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 prebivalcev na 5.106 

prebivalcev leta 2016. 

 

GRAFIKON 1 IN 2: UPADANJE ŠTEVILA PREBIVALCEV V OBČINI HRASTNIK IN V MESTU HRASTNIK (VIR: SURS, 2016) 

Tabela prikazuje izbrane demografske kazalnike, ki ponazarjajo osnovne demografske značilnosti v občini 

Hrastnik. Primerjava kazalnikov s Slovenijo ni smiselna pri vseh kazalnikih, zato v tistih primerih ni navedenega 

podatka za Slovenijo. 

TABELA 5: IZBRANI DEMOGRAFSKI KAZALNIKI ZA OBČINO HRASTNIK (VIR: SURS, 2016) 

Kazalnik leto Občina Hrastnik Slovenija 

Število prebivalcev  2016 9.316 2.064.188 

Število moških 2016 
 

4.580 (49%) 1.023.333 (49,6%) 

Število žensk 2016 
 

4.736 (51%) 1.040.855 (50,4%) 

Gostota naseljenosti (preb/km2) 2016 159 101,8 

Število rojstev 2015 76 - 

Število umrlih 2015 125 - 

Naravni prirast na 1000 prebivalcev 2015 -5,2 0,4 

Selitveni prirast s tujino 2014 -36 - 

Selitveni prirast med občinami 2014 -71 - 

Skupni selitveni prirast 2014 -107 - 

Skupni prirast prebivalstva 2014 -139 - 

% prebivalcev mlajših od 15 let 2016 12,3% 14,8% 

% prebivalcev starejših od 65 let 2016 21,0% 18,4% 

Indeks staranja 2016 170,6 124,1 

 

Upadanje števila prebivalstva v občini, kar je značilno tudi za celotno Zasavje, je posledica negativnega naravnega 

prirasta, ki je leta 2015 znašal -5,2, kar je rezultat bistveno manjšega števila rojstev v primerjavi z številom umrlih.  

Tudi selitveni prirast je bil leta 2015 negativen, in sicer -107 prebivalcev, kar pomeni, da je prisoten izrazit trend 

izseljevanja prebivalcev iz domače občine v tujino in v druge občine. Intenzivno izseljevanje ter negativna rodnost 

skupaj vplivata na skupni negativni prirast prebivalstva, ki znaša -139. Glavni vzrok tovrstnemu trendu je 

večplastni, vsekakor pa nanj vpliva opustitev rudarske dejavnosti, propad industrijskih dejavnosti, gospodarska 

kriza, izguba delovnih mest, degradacija okolja, omejena prometna dostopnost itd.   

Za prebivalstvo občine je značilen visok indeks staranja, leta 2016 je znašal kar 170,6, kar presega tudi državno 

povprečje (124,1). Staranje populacije se odraža tudi v deležu starejših prebivalcev (nad 65 let), ki znaša 21 % 

celotne populacije in presega slovensko povprečje (18,4%).  

Za bodoč pozitiven demografski razvoj populacije je potrebna predvsem prebivalstvena politika, ki je pogojena z 

gospodarskim razvojem občine. Prebivalstveno (demografsko) politiko opredeljuje splet demografskih ciljev, ki 

jih poskušajo doseči nosilci prebivalstvene politike (država, vlada, občine, nevladne organizacije, društva, stranke, 
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vplivni posamezniki, itd...) z ukrepi in dejavnostmi, ki temeljijo na bolj ali manj splošno sprejetih načelih, normah 

in vrednotah. 

Prebivalstvena politika se v ožjem smislu nanaša na obseg, strukturo, porazdelitev prebivalstva in njegovih 

značilnosti, v širšem smislu pa se nanaša na medsebojni odnos med demografsko, ekonomsko in družbeno 

reprodukcijo. Način sprejemanja prebivalstvene politike je odvisen od institucionalnih, političnih razmer. Na 

nekatera področja demografske politike, denimo rodnost in smrtnost, občina ne more direktno vplivati, medtem 

ko lahko posredno vpliva na „push-pull“ dejavnike selitvenih tokov. Ravno selitve lahko najbolj pripomorejo k 

povečanju populacije. Med bistvene privlačnostne dejavnike selitvenih tokov lahko uvrstimo gospodarski razvoj, 

privlačnost okolja, življenjski standard in družbeni napredek ter trajnostni razvoj. V kolikor je namen občine v 

demografski strukturi povečati število prebivalstva, mora občina poskrbeti za vzvode, kot so:  možnost zaposlitve 

in nakupa/pridobitve stanovanja, čisto in privlačno bivalno okolje, kvalitetno preživljanje prostega časa, urejenost 

in modernizacija infrastrukture, kvalitetna oskrba in storitve, možnost izobraževanja,... 

3.1.2 SOCIO-EKONOMSKE RAZMERE 

Socio-ekonomske razmere v občini se odražajo tudi v številu delovno aktivnega prebivalstva. Ob nastopu 

gospodarske krize se je delovno aktivno prebivalstvo številčno zmanjšalo, povečala se je stopnja brezposelnosti, 

število delovnih mest je upadlo. O leta 2010 do 2015 se je število delovno aktivnega prebivalstva zmanjšalo za 

446 oseb. Stopnja brezposelnosti je bila najvišja leta 2014 (19,1%), leta 2015 pa je znašala 17,6 %. 

 

 
GRAFIKON 3: UPADANJE DELOVNO AKTIVNEGA PREBIVALSTVA S PREBIVALIŠČEM V OBČINI HRASTNIK (VIR: SURS, 2016) 

 
Od leta 2000 do 2015 je opazna izrazita sprememba v številu in deležu aktivnega prebivalstva. Število delovno 

aktivnega prebivalstva se zaradi gospodarsko neugodnih razmer vsako leto zmanjšuje, povečuje se 

brezposelnost, velik je delež neaktivnega prebivalstva, pomanjkanje delovnih mest itd. 

 

3.1.3 MIGRACIJE 

Za prebivalstvo občine Hrastnik so značilne dnevne migracije delovno aktivnega prebivalstva na delovna mesta 

izven domače občine. Ti so zaposlitveno vezani na mesto Hrastnik ter predvsem na urbana središča v Zasavju ter 

zaposlitvena središča drugod po Sloveniji. 

 

TABELA 6: BREZPOSELNOST IN DELOVNE MIGRACIJE (VIR: SURS, 2016) 

Kazalnik leto Občina Hrastnik 

Stopnja registrirane brezposelnosti 2015 17,6 

Delovno aktivno prebivalstvo, ki dela v občini prebivališča 2015 1.421 (42,8%) 

Delovno aktivno prebivalstvo, ki dela zunaj občine prebivališča 2015 1.898 (57,2%) 
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Vsako leto je večji delež prebivalstva zaposlenega izven domače občine. To je pokazatelj, da se število delovnih 

mest v domači občini zmanjšuje in ljudje se vozijo v službo v druge občine. Število delovnih mest v občini se je v 

zadnjih desetih letih zmanjšalo za 345, kar je razvidno iz spodnjega grafikona 4. Problematika se kaže v 

izseljevanju mladih, ki v domači občini ne dobijo zaposlitve in si priložnosti iščejo izven občinskih meja.  

 

 
GRAFIKON 4: UPADANJE ŠTEVILA DELOVNIH MEST V OBČINI HRASTNIK (VIR: SURS, 2016) 

 
Delež prebivalstva, ki je zaposlitveno vezano na druge občine znaša skoraj 60 % (1.898 oseb), kar pomeni, da se 

ljudje dnevno vozijo na delovno mesto in s tem obremenjujejo prometno omrežje. Vzrok selitev je predvsem v 

upadanja števila delovnih mest znotraj občine, kar je posledica zapiranja rudnika premoga ter upadanja delovno 

intenzivnih dejavnosti.  

 

TABELA 7: DELOVNO AKTIVNO PREBIVALSTVO Z DELOVNIM MESTOM IZVEN DOMAČE OBČINE (VIR: SURS, 2016) 

Občine 

Število delovno aktivnega 
prebivalstva, ki ima delovno 
mesto zunaj občine Hrastnik  

(leto 2015) 

Ljubljana 705 

Trbovlje 357 

Laško 188 

Celje 125 

Zagorje ob Savi 122 

Litija 51 

Sevnica 32 
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GRAFIKON 5: DELOVNO AKTIVNO PREBIVALSTVO Z DELOVNIM MESTOM IZVEN DOMAČE OBČINE (VIR: SURS, 2016) 
 
Slika prikazuje tokove delovnih migracij v in iz občine Hrastnik leta 2015. Glavna smer migracija je Ljubljana, ki 

je po  številu daleč pred ostalimi občinami. 

 

 

SLIKA 4: DNEVNE MIGRACIJE V IN IZ OBČINE HRASTNIK V LETU 2015 (VIR: SURS) 

 
Največ dnevnih delovnih migrantov se je v letu 2015 vozilo v zaposlitveno središče v Ljubljano (705 oseb) in 

Trbovlje (357 oseb) ter v bližnja občinska središča: Laško (188), Celje (125), Zagorje ob Savi (122), Litija (51), 

Sevnica (32) itd.  

Iz delovnih migracij je torej 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, sezonske) vključeni tudi drugi deležniki (študentje, upokojenci, turisti, avtoprevozniki, 

intervencije, dostavna vozila itd).    

Migracijski tokovi  in prometni vplivi širšega okvira (vpliv prometa sosednjih občin, na nivoju regije) bodo povzeti 

in analizirani še iz anket, ko bo anketiranje v celoti zaključeno! 

3.1.4 NAČIN POTOVANJA NA DELO  

Podatki za način potovanja na delo so povzeti iz popisa leta 2002. Večji del delovnih migracij, 54 %, poteka z 

avtomobilom, 23 % peš ali s kolesom, 11 % z avtobusom, 7 % z avtom kot sopotnik in 5 % z vlakom. Ker je od 

takrat prišlo med delovnimi migracijami do veliko sprememb, ki so opisane zgoraj, ocenjujemo, da se je delež 

uporabe avtomobila od takrat povečal.  



 

34 
 

 
GRAFIKON 6: NAČIN POTOVANJA NA DELO V OBČINI HRASTNIK (VIR: POPIS 2002) 

3.1.5 ŠOLSKE MIGRACIJE 

Podatki za šolske migracije so povzeti iz popisa leta 2002. Ker ocenjujemo, da na nivoju šolskih migracij ni prišlo 

do bistvenih razlik, smo za prikaz značilnosti le-teh uporabili edine dostopne podatke. Večji del, 33%, šolskih 

migracij od skupno 2.023 ljudi v izobraževanju, poteka z avtobusom, 28 % peš ali s kolesom, 18 % z vlakom, 5 % 

z avtom kot sopotnik in 16 % z avtom kot voznik. Podatki spodbudno kažejo, da je uporaba avtomobila v 

manjšini. 

 

GRAFIKON 7: NAČINI POTOVANJ V ŠOLO V OBČINI HRASTNIK (VIR: POPIS 2002) 
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3.2 GOSPODARSTVO 

Po podatkih AJPES-a se je v zadnjih petih letih v občini Hrastnik, tako kot na državnem in regionalnem nivoju, 

število gospodarskih družb zmanjšalo. Leta 2013 je v Občini Hrastnik poslovalo 99  gospodarskih družb  in 190 

samostojnih podjetnikov. V Občini Hrastnik je s programom zapiranja rudnika veliko delavcev prešlo v status  

samozaposlenih  oseb, še zlasti se je v letih 2011 – 2013  povečalo število kmetov. V gospodarskih družbah je bilo 

v letu 2013 zaposlenih 1.262 oseb. Po podatkih AJPES-a je bilo na dan, 22.7.2016 v občini Hrastnik registriranih 

496 gospodarskih subjektov. 

Gospodarstvo občine Hrastnik je močno odvisno od dveh velikih podjetji, in sicer od Steklarne Hrastnik in Tovarne 

kemičnih izdelkov (TKI). Uspešnost poslovanja navedenih podjetij je zaradi velikega števila delovnih mest zelo 

pomembna za lokalno skupnost, saj podjetji ustvarita 64% prihodkov vseh gospodarskih družb v občini (samo 

Steklarna Hrastnik in TKI, brez Steklarna Opal). K temu je potrebno še prišteti delovna mesta Steklarne Opal (malo 

podjetje), ki je v letu 2013 zaposlovalo 136 oseb. V občini ni srednje velikega podjetja, v skupino malih podjetij 

pa se uvršča 5 družb s skupaj  391 delovnimi mesti, med katerimi prednjači SINET s 146 zaposlenimi.  Med vsemi 

gospodarskimi družbami z 93% (92) prevladujejo mikro podjetja. Leta 2013 je bilo v njih 195 zaposlenih.  

Med mikro podjetja lahko prištejemo tudi 190 samostojnih podjetnikov kar predstavlja 276 delovnih mest.  
 
Tudi plače v občini Hrastnik zaostajajo za regijskim in slovenskim povprečjem. Povprečna mesečna neto plača v 
Občini Hrastnik je leta 2015 znašala 899,75 € v Sloveniji pa 1.013,23 €. 
 
Gospodarski razvoj občine temelji na zagotavljanju pogojev za ohranjanje obstoječih proizvodnih zmogljivosti ter 

na tehnološkem posodabljanju proizvodnje in prestrukturiranju na nove programe. Razvojne težnje so usmerjene 

v prenovo in gradnjo stanovanj, objektov družbene infrastrukture, urejanje gospodarske javne infrastrukture, 

prometnih in drugih javnih površin, zagotavljanje zelenih površin naselij ter sanacijo degradiranih območij. 

 

3.3 ANALIZA STANJA PROMETA 

3.4 MOTORNI PROMET 

Na osnovi DIIP: Občina Hrastnik se sooča z izzivi kot so težave s parkiranjem, pomanjkanje kolesarske 

infrastrukture ter pomanjkanje površin za pešce. Prebivalci občine tudi na kratke razdalje uporabljajo avtomobile. 

Medkrajevni JPP je sicer vzpostavljen, se pa v občini soočajo s slabšo dostopnostjo iz zalednih naselij do 

občinskega središča, znotraj občinskega središča (do javnih ustanov in železniške postaje) ter s slabšo 

povezanostjo med različnimi oblikami javnega prevoza. Prav tako je treba izboljšati prometno varnost, zlasti na 

območju javnih ustanov.  

Skozi občino Hrastnik poteka glavna železniška proga Ljubljana-Zidani most, glavni cesti G2108 1185 Trbovlje – 

Hrastnik, G2108 1186 Hrastnik – Zidani Most in regionalne ceste R1 221 1221 Trbovlje – Boben – Hrastnik, R1 

221 1222 Hrastnik – Šmarjeta ter R1 224 1230 Hrastnik – Most čez Savo na katere se navezujejo občinske ceste.  

Ne glede na to pa ima, ne le Občina Hrastnik, temveč celotna zasavska regija, slabo razvito prometno omrežje in 

je slabo prometno povezana s preostalimi regijami. Z dostopom do avtocestnega križa pod Trojanami so se 

prometne povezave sicer izboljšale, vendar povezava zaradi velike koncentracije prebivalstva in velike dnevne 

migracije ne zadošča. Prometne povezave s sosednjimi območji bodo sicer izboljšane, ko bo realiziran državni 

prostorski načrt za cesto G2-108 Hrastnik – Zidani most. 
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3.4.1 ANALIZA OPREMLJENOSTI JAVNIH POVRŠIN IN PRIVLAČNOSTI PROSTORA ZA MOTORNI PROMET 

Skozi občino Hrastnik 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 

 

SLIKA 5: KARTA CESTNEGA OMREŽJA 

Najbolj pomembna je glavna cesta G2 Trbovlje-Hrastnik in v drugi smeri Hrastnik-Zidani Most, preko katere 

občani migrirajo v smeri Ljubljane in Celja. Elementi trase zaradi ozke doline pogosto ne omogočajo dovolj 

velikih potovalnih hitrosti, zato je regionalna dostopnost dokaj omejena.   

Preko mestnega središča Hrastnika od vseh državnih cest poteka samo Regionalna cesta Trbovlje–Boben-

Hrastnik. Cesta ni tranzitne narave, saj je v smeri proti kraju Boben zaradi konfiguracije terena potovalni čas 

dolg. Zato je odsek v uporabi zgolj kot navezava na glavno cesto G2 za potovanje proti Zidanem Mostu oz. 

Trbovljam. 

Dostop je na lokalnih cestah znotraj stanovanjskih območij 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 omejitvijo hitrosti 

na 30 km/h. Na nekaterih območjih so postavljene tudi hitrostne ovire v kombinaciji s cono 30 km/h. 
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 Za zmanjševanje tranzita na stanovanjskih območjih so ponekod prisotne tudi enosmerne ulice, ki pa so tudi 

zaradi geometrije mesta bolj redko uporabljene. Trenutno imata enosmerno ureditev del ceste 3. julija in Pot 

Vitka Pavliča. 

  

SLIKA 6: ZNAK ZA OBMOČJE OMEJENE HITROSTI NA 30KM/H SLIKA 7: HITROSTNE OVIRE NA ENOSMERNI ULICI 

 

3.4.2 OBREMENITVE MOTORNEGA PROMETA 

 http://www.di.gov.si/si/delovna_področja_in_podatki/ceste_in_promet/podatki_o_prometu/  

 štetje prebivalstva posredovano s strani Občine.  

 štetje v septembru -  PNZ. 

 

Podatki o prometnih obremenitvah so pripravljeni na osnovi podatkov, pridobljenih s posameznimi ročnimi štetji 

prometa, ter iz avtomatskih števcev prometa na območju celotne Slovenije. Ti, tako imenovani števni podatki, so 

ena temeljnih informacij o prometu na cestah saj omogočajo izračun povprečnega letnega dnevnega prometa 

(PLDP), tj. število motornih vozil, ki v 24 urah peljejo mimo števnega mesta na povprečni dan v letu. 

 

Na območju občine Hrastnik se nahajajo štiri avtomatska števna mesta, ki so prikazana na karti števnih mest. 

http://www.di.gov.si/si/delovna_podrocja_in_podatki/ceste_in_promet/podatki_o_prometu/
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SLIKA 8: KARTA AVTOMATSKIH ŠTEVNIH MEST NA OBMOČJU HRASTNIKA 
 

TABELA 8: SEZNAM AVTOMATSKIH ŠTEVCEV NA OBMOČJU HRASTNIKA 

Avtomatsko števno mesto Ime števnega mesta 

123 Hrastnik 

124 Suhadol 

310 Marno 

584 Hrastnik 2 

 

Podatki o povprečnem letnem dnevnem prometu za obdobje 2003-2014 nakazujejo na konstantnost prometa v 

danem obdobju. Do sprememb je prišlo le na števnem mestu Hrastnik 2, kjer je po letu 2008 zabeležen manjši 

padec v številu vozil. Števno mesto se nahaja v središču mesta, zato lahko upad smatramo kot pozitiven 

dejavnik, saj se s tem izboljšuje kvaliteta bivanja v mestu. 
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GRAFIKON 8: PREGLED PROMETNIH OBREMENITEV PLDP PO LETIH (2003–2014) 

Na podlagi podatkov pridobljenih iz AŠM in upoštevanjem ročnih štetij so na naslednji sliki grafično prikazane 

vrednosti PLDP za leto 2014 na državnih cestah za območje občine Hrastnik. 
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SLIKA 9: PLDP LETA 2014 NA DRŽAVNIH CESTAH V OBČINI HRASTNIK (VIR: DRSI) 
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3.5 MIRUJOČI PROMET  

Površine za mirujoči promet lahko opišemo kot površine namenjene vozilom, ko le-ta mirujejo in se nahajajo 

tam, kjer se njihovo gibanje začne ali konča.  

Osebno vozilo prevozi v Sloveniji v povprečju 15.000 km na leto, pri čemer je povprečna hitrost vozila 20 km/h. 

Iz tega sledi, da je vozilo v gibanju le okrog 750 ur letno, preostali čas, pa je v mirovanju, kar pomeni, da vozilo 

večino časa miruje. Zato imajo površine namenjene mirujočemu prometu velik pomen in morajo biti posledično 

dobro projektirane in dimenzionirane. 

Vrste parkiranja kot izhaja iz Tehničnih normativov za projektiranje in opremo mestnih prometnih površin 

ločimo parkiranja po namenu (za stanovanja, delovna mesta, za opravke/prosti čas), lokaciji (pri stanovanjskih, 

delovnih objektih, javnih objektih ter drugih objektih za obiskovalce), načinu (na vozišču ob robniku, na 

nepokritih parkirnih prostorih, na pokritih enonivojskih parkirnih prostorih in na pokritih večnivojskih parkirnih 

prostorih), lastništvu (javno in zasebno) ter glede na trajanje (kratkotrajno parkiranje (1/2–2h), dolgotrajno (8h) 

in stalno parkiranje (24 ur)).  

3.5.1 JAVNA PARKIRIŠČA 

V občini Hrastnik je 19 javnih parkirišč, ki se večinoma nahajajo v središču mesta. Vsa parkirišča so brezplačna, 

zato je uporaba avtomobila znotraj mesta dokaj privlačna. 

V sklopu koraka »Analiza izzivov in priložnosti« CPS za Občino Hrastnik je bila izdelana analiza parkirnih možnosti 

in potreb v Hrastniku, v kateri so bile ugotovljene dejanske prometne razmere na parkiriščih. Ti podatki bodo 

služili kot ena od osnov za izdelavo končnega dokumenta na področju mirujočega prometa.  

Popisana so bila skoraj vsa glavna javna parkirišča na območju obdelave in ugotovljeno je bilo število parkirnih 
avtomobilov na njih. Terenske raziskave (štetje parkiranih vozil na parkiriščih) so bile izvedene v torek 14. junija 
2016 v dnevnem času, tj. v času jutranje prometne konice (8.00–12.00) in popoldanske prometne konice (14.00–
18.00). V nočnem času štetje ni bilo izvedeno. 
 
V obseg terenskih raziskav je bilo vključenih 19 parkirišč in s tem analiziranih več kot 400 javnih parkirnih mest. 
Manjša javna, stanovanjska in poslovna parkirišča so bila iz raziskave izključena. 
 
TABELA 9: SEZNAM ANALIZIRANIH PARKIRIŠČ 

Oznaka Ime Urejeno Plačljivo Kapaciteta JK PK Zased JK Zased. 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 % 
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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 % 

 

 

SLIKA 10: ZASEDENOST JAVNIH PARKIRIŠČ V JUTRANJI KONICI 



 

43 
 

 

SLIKA 11: ZASEDENOST JAVNIH PARKIRIŠČ V JUTRANJI KONICI 

3.5.2 DOSTOPNOST ZA LJUDI S POSEBNIMI POTREBAMI 

Večina javnih parkirišč v mestu ima vsaj nekaj posebej označenih parkirnih mest za invalide, na katerih lahko 

parkirajo osebe, ki so zapisane v 53. členu Zakona o varnosti cestnega prometa. 

3.5.3 P+R PARKIRIŠČA 

Sistem P+R (angleško »park and ride« oziroma »parkiraj in pelji se« z avtobusom) je običajno kombinacija 

zasebnega in javnega prevoza in omogoča, da se uporabnik do pomembnejših točk na obrobju mesta oziroma 

glavnih mestnih vpadnic pripelje z osebnim vozilom, pot v mesto pa nadaljuje z javnim prevozom.  

V splošnem bi lahko s P+R obravnavali vse takšne lokacije, kjer vozniki s sopotniki lahko prestopajo na bolj 
trajnostne načine in oblike mobilnosti. 
 
Po kriteriju modalitete nadaljevanja poti, bi prestopna mesta na bolj trajnostne načine in oblike mobilnosti 

lahko bilo: 

- Parkirišče, ki omogoča predvsem prestop na JPP; 
- Parkirišče, ki omogoča predvsem učinkovito kolesarjenje do ciljev v centru mesta (P+Bike); 
- Parkirišče, ki omogoča predvsem presedanje v avtomobil z večjo zasedenostjo (»car-pooling«); 
- Parkirišče, ki omogoča predvsem učinkovito pešačenje do centra mesta (P+Walk). 
 

Trenutno znotraj občine Hrastnik sistema P+R ni. Še najbližje takšnemu parkirišču so parkirni prostori v bližini 
železniške postaje, ki naj bi jih uporabljali potniki, ki želijo pot nadaljevati z vlakom. Trenutno ni vzpostavljenega 
nobenega sistema, ki bi spodbujal takšen način uporabe parkirišč (ob nakupu vozovnice brezplačna parkirnina 
ipd.) 
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3.5.4 ZASEBNA PARKIRIŠČA 

CPS se ukvarja s področji, kjer ima možnost načrtovanja Občina, zato zasebna parkirišča niso bila obravnavana. 

3.6 KOLESARSKI PROMET  

Kolesarjenje predstavlja poleg zdravega načina rekreacije tudi vrsto prometa, ki ne onesnažuje okolja, ne 

povzroča hrupa in zmanjšuje probleme s parkiranjem. V urbanih naseljih omogoča celo najhitrejše premagovanje 

krajših razdalj. Zaradi omenjenih ekonomskih, ekoloških in rekreacijskih razlogov se kolesarjenje ponovno 

vključuje v prometni sistem, kjer kot alternativa avtomobilskemu prometu dobiva vse večjo vlogo in pomen. 

 

Na oblikovanje in zasnovo omrežja kolesarskih povezav vplivajo naslednja načela2: 

- Omrežje mora biti sklenjeno, privlačno, udobno, direktno ter varno zasnovano in prilagojeno okoljskim 
lastnostim območja; 

- Kolesarske povezave različnih funkcij morajo biti medsebojno povezane; 
- Kolesarsko omrežje se mora navezovati na postajališča JPP, železnice in druge javne enote; 
- Kolesarske povezave morajo biti opremljene z ustrezno dodatno tehnično-servisno infrastrukturo 

(izposoja koles, kolesarska parkirišča, servisiranje, info točke itd.). 
 

3.6.1 OPREMLJENOST JAVNIH POVRŠIN IN PRIVLAČNOST PROSTORA ZA KOLESARJE 

V Hrastniku površin namenjenim kolesarjem ni. Razlog je tudi v sami konfiguraciji terena, ki je zelo razgiban in 

neugoden za kolesarje, ter v pomanjkanju prostora zaradi ozkega 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. 

 
SLIKA 12: STRM TEREN ZA KOLESARJENJE 

3.7 PEŠ PROMET 

Hoja je najbolj naravno, okolju prijazno in zdravo gibanje in je primerna za premagovanje krajših razdalj, ob 

uporabi raznih pripomočkov pa tudi ne glede na starost ali zdravje. Še več, uporaba prav vsakega prevoznega 

načina vsebuje vsaj nekaj hoje, bodisi od/do postajališča JPP, od/do parkirišča. Zato je ključno, da je hoja 

prepoznana kot pomemben sestavni del vsakega prometnega sistema, še posebej v strnjenih mestnih območjih 

kot je Hrastnik. Veliko kratkih poti, ki so trenutno opravljene z avtomobilom, bi se dalo premostiti s hojo, kar bi 

                                                                 
2 Povzeto po Prometna študija, končno poročilo, Omega Consult d.o.o., 2007 
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zmanjšalo pritiske na okolje, hrup, cestno infrastrukturo, zastoje, hkrati pa pripomoglo k boljšemu javnemu 

zdravju.  

3.7.1  OPREMLJENOST JAVNIH POVRŠIN IN PRIVLAČNOST PROSTORA ZA PEŠCE 

Za namen analize opremljenosti javnih površin in infrastrukture za peš promet so izvajalci CPS 23. 6. 2016 izvedli 

terenski ogled. V nadaljevanju so predstavljeni izsledki ogleda in prikazane fotografije nekaterih kritičnih mest. 

 

Večina prebivalcev Hrastnika živi na hribovitem območju in znotraj ozkih dolin, zato ponekod tudi pešačenje terja 

določen napor.  

 

Površine za pešce so znotraj urbanega območja 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 kot 

za avtomobile in skrajša pot do trgovine. 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 razdaljo kot vozniki, 

toda  pogosto samo s stopnicami brez klančin. Hkrati prehodi za pešce pogosto nimajo znižanih robnikov, kar 

povzroča težave ljudem z omejeno mobilnostjo, hitrosti vozil so še vedno previsoke. Razdalja na prehodih za 

pešce je večja, kot bi lahko bila zaradi velikih zavijalnih radijev za vozila.  

 

  

SLIKA 13: UREJENO OBMOČJE UMIRJENEGA PROMETA NA 

OBMOČJU OSNOVNE ŠOLE 
SLIKA 14: KLANČINA ZA DOSTOP Z VOZIČKOM 

  

SLIKA 15: STRM DOSTOP DO STANOVANJ SLIKA 16: BETONSKA MULDA MED PREHODOM ZA PEŠCE IN 

PLOČNIKOM 
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SLIKA 17: IZREDNO OZEK PLOČNIK NA GLAVNI CESTI SKOZI 

HRASTNIK 

SLIKA 18: STEBER ULIČNE SVETILKE OVIRA DOSTOP DO 

KLANČINE 

 

3.8 JAVNI POTNIŠKI PROMET  

3.8.1  AVTOBUSNI PROMET 

Skozi Hrastnik potekajo medkrajevno-primestne avtobusne linije. Glavna prevoznika v medkrajevno-primestnem 

prometu sta Izletnik Celje d.d. in Integral - Avtobusni promet in turizem Zagorje d.o.o., ki opravljata naslednje 

prevoze: 

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

 Integral Zagorje d.o.o. povezuje Hrastnik z občino Trbovlje. 
 

Linije so 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 uporabljajo dijaki, delavci in upokojenci. Posledično so 

avtobusi v času jutranje (6.00–8.00) in popoldanske (13.00–15.00) prometne konice dokaj zasedeni, izven konic 

pa so precej prazni. Poleg tega je zasedenost odvisna od linije.  

 

Osnova avtobusnih linij JPP prometa je primerna prometna infrastruktura z ustreznimi cestami in ponekod 
neustreznimi postajališči. V občini Hrastnik je zabeleženih 18 avtobusnih postajališč, znotraj mesta Hrastnik pa 
10 postajališč.  
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SLIKA 19: LINIJE AVTOBUSNEGA PROMETA (PNZ D.O.O., LETO 2016) 

 
TABELA 10: SEZNAM POSTAJALIŠČ V OBČINI HRASTNIK 

Zap. št. Ime postajališča Zap. št. Ime postajališča 

1 Brezno pri Hrastniku 10 Hrastnik Podkraj 

2 Brnica 11 Hrastnik rudnik 

3 Črdenc 12 Hrastnik Stek. 

4 Dol pri Hrastniku 13 Krnice 

5 Hrastnik Birtič 14 Marno 

6 Hrastnik K 15 Šavna peč 

7 Hrastnik Logar ŽP 16 Trbovlje Doležalek 

8 Hrastnik OB 17 Turje 

9 Hrastnik Pod skalo   

 

TABELA 11: SEZNAM POSTAJALIŠČ V NASELJU HRASTNIK 

Zap. št. Ime postajališča Zap. št. Ime postajališča 

1 Hrastnik Birtič 5 Hrastnik Pod skalo 

2 Hrastnik K 6 Hrastnik Rudnik 

3 Hrastnik Logar ŽP 7 Hrastnik Stek. 

4 Hrastnik OB 8 Krnice 

 

Na območju občine Hrastnik se nahaja 27 avtobusnih postajališč:  

- 3 postajališča - lokacija Čeče 

- 7 postajališč - lokacija Zg. Hrastnik  
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- 7 postajališč – lokacija Sp. Hrastnik 

- 10 postajališč – lokacija Brnica, Dol pri Hrastniku, Marno 

 

Avtobusna postajališča so dostikrat slabo opremljena, saj nekaterim manjka osnovna postajališčna infrastruktura 

(nadstreški, table z voznimi redi…). Obstoječa oprema je večinoma zastarela in ustvarja postajališča uporabnikom 

neprivlačna. 

 

 

SLIKA 20: PRIMER UREJENA POSTAJALIŠČA Z NADSTREŠNICO V 

CENTRU HRASTNIKA 

 

  

SLIKA 21: DOTRAJANA TABLA Z VOZNIMI REDI SLIKA 22: POSTAJALIŠČE BREZ TALNIH OZNAK IN VOZNEGA 

REDA 

 
Na karti občine Hrastnik je prikazano število avtobusov, ki se dnevno ustavijo na posameznem postajališču. Na 
podlagi tega se vidi frekventnost posameznih postajnih točk oziroma o povezanosti okolice z javnim potniškim 
prometom. Območja z bolj gosto poselitvijo so precej dovolj dobro povezana z avtobusnimi linijami. Težave z 
dostopnostjo imajo prebivalci bolj odročnih krajev, ki bi za prihod do postajališča potrebovali prevoz z 
avtomobilom, zato raje pot nadaljujejo kar z njim namesto, da bi menjali transportno sredstvo. 
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SLIKA 23: ŠTEVILO AVTOBUSOV, KI USTAVIJO NA POSAMEZNEM POSTAJALIŠČU V OBČINI HRASTNIK (VIR: AVRIS) 
 

3.8.2  ŽELEZNIŠKI PROMET 

Na območju Hrastnika je ena železniška postaja, ki je del glavne železniške proge Ljubljana – Zidani Most. 

Železniška postaja je 3 km oddaljena od mestnega središča, kar pomeni, da je potrebno kombiniranje z 

avtobusom, peš ali s kolesom. 21 vlakov pelje dnevno v Ljubljano s potovalnim časom okoli 55 min, kar je 

primerljivo potovalnemu času z avtomobilom, in povezujejo Hrastnik še na primer s Trbovljami in Litijo. V 

vzhodni smeri je potrebno za pot do Celja v večini primerov prestopati v Zidanem mostu, dnevno vozi 24 

vlakov, pot traja med 30 in 45 min, kar je zopet primerljivo z avtomobili.  

 

 
SLIKA 24: ŽELEZNIŠKA POSTAJA HRASTNIK 

 

Na grafu so prikazani podatki o številu vstopov in izstopov na železniški postaji Hrastnik, ki so ga opravile 

Slovenske železnice v referenčnem tednu. 
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GRAFIKON 9: ŠTEVILO DNEVNIH VSTOPOV IN IZSTOPOV NA ŽELEZNIŠKI POSTAJI HRASTNIK (VIR: SŽ) 

 

Število vstopov in izstopov se v vseh obravnavanih letih razlikuje za več kot 100 potnikov v prid izstopom. To 

pomeni, da nekateri potniki za jutranje migracije uporabljajo skupinske prevoze z avtomobilom. Za pot nazaj pa 

zaradi različnih delovnikov v večjem številu uporabljajo vlak. 

 

Na podlagi štetja vstopov in izstopov lahko sklepamo, da je na območju Hrastnika prisoten trend upadanja števila 

potnikov. To potrjuje tudi število prodanih vozovnic v časovnem obdobju 2013–2015, ki ga prikazuje preglednica 

v nadaljevanju.  

 

TABELA 12: ŠTEVILO PRODANIH VSTOPNIC NA ŽELEZNIŠKI POSTAJI HRASTNIK (VIR: SŽ) 
Leto 2013 2014 2015 

Št. vozovnic 27.906 27.942 19.889 

 

V letu 2015 je bil zabeležen kar 29-odstoten upad števila prodanih vstopnic na ŽP Hrastnik glede na predhodno 

leto. Razlog za to je v upadanju števila prebivalcev, upadanju števila delovno aktivnega prebivalstva v Hrastniku 

ter upadanju delovnih mest v Hrastniku. Razlog je tudi v neprivlačnosti železniškega prometa, kar potrjuje tudi 

rast motorizacije. 

 

3.9 PODATKI O PROMETNIH NESREČAH – PNZ 

Po podatkih Policije je bilo v času od 1.1.2013 do 31.12.2015 na območju občine Hrastnik obravnavanih 124 
prometnih nesreč. V nesrečah je 1 oseba izgubila življenje, 2 osebi sta bili huje telesno poškodovani, 61 je bilo 
lažje telesno poškodovanih, 175 oseb pa ni utrpelo poškodb. 
 
V naselju se je v povprečju letno zgodilo 74 %, izven naselja pa 26 % prometnih nesreč. 
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GRAFIKON 10: DELEŽ PROMETNIH NESREČ GLEDE NA LOKACIJO V OBDOBJU 2013-2015 (VIR: AVP) 

Podatki kažejo, da se največ prometnih nesreč v občini Hrastnik izven naselja zgodi na prometno najbolj 
obremenjeni cesti G2 Trbovlje-Hrastnik ( v povprečju 16 nesreč letno). 
 

 
GRAFIKON 11: DELEŽ PROMETNIH NESREČ GLEDE NA VZROK NASTANKA V OBDOBJU 2013-2015 (VIR: AVP) 

Med najpogostejšimi vzroki za prometne nesreče so nepravilna stran/smer vožnje (24 %) in premik z vozilom 

(21%). Večina prometnih nesreč je posledica napake voznika, zgolj majhen delež lahko pripišemo tehničnim 

nepravilnostim vozila ali cestne infrastrukture. 

V nadaljevanju so prikazane tudi lokacije posameznih nesreč v obdobju 2010-2015. Znotraj tega obdobja sta se 

zgodili dve prometni nesreči s smrtnim izidom; ena znotraj naselja druga pa izven. V obeh primerih je bil vzrok 

nesreče nepravilna stran in smer vožnje. Takšne nesreče se dogajajo zaradi ovinkaste cestne trase, na kateri je 

malo priložnosti za prehitevanje, zato prihaja do tveganih manevrov vožnje po napačni strani vozišča. Pomemben 

dejavnik pri nesrečah je tudi neprilagojena hitrost. Zaradi nje se je v obravnavanem obdobju zgodilo 47 nesreč 

od tega dve s hudimi telesnimi poškodbami, 21 z lažjimi telesnimi poškodbami in 24 brez poškodb. 
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SLIKA 25:  LOKACIJE VSEH PROMETNIH NESREČ, OBČINA HRASTNIK MED 2013-2015 (VIR: HTTP://NESRECE.AVP-RS.SI/) 
 

 
SLIKA 26:  LOKACIJE PROMETNIH NESREČ Z UDELEŽENOSTJO PEŠCA, OBČINA HRASTNIK MED 2013-2015 (VIR: 
HTTP://NESRECE.AVP-RS.SI/) 

http://nesrece.avp-rs.si/)
http://nesrece.avp-rs.si/)
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SLIKA 27:  LOKACIJE PROMETNIH NESREČ Z UDELEŽENOSTJO KOLESARJA, OBČINA HRASTNIK MED 2013-2015 (VIR: 
HTTP://NESRECE.AVP-RS.SI/) 
 
V zadnjih treh letih se je zgodila tudi 1 nesreča, kjer je bil vpleten pešec in 5 nesreč, kjer je bil vpleten kolesar. 
 
Trend prometnih nesreč se je sicer glede na pretekla leta zelo zmanjšal, kar kaže tudi naslednji grafikon. 

Nasprotno pa kažejo podatki o prometnih nesrečah z udeleženim kolesarjem. V zadnjih letih se je namreč 

povečala aktivnost vožnje s kolesom, ki se uporablja predvsem za namen športa in rekreacije. 

 

 
GRAFIKON 12: ŠTEVILO VSEH PROMETNIH NESREČ, OBČINA HRASTNIK V OBDOBJU 2002-2015 (VIR: HTTP://NESRECE.AVP-RS.SI/) 
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GRAFIKON 13: ŠTEVILO HUDIH IN PROMETNIH NESREČ S SMRTNIM IZIDOM, OBČINA HRASTNIK V OBDOBJU 2002-2015 (VIR: 
HTTP://NESRECE.AVP-RS.SI/) 

 

 
GRAFIKON 14: ŠTEVILO PROMETNIH NESREČ Z UDELEŽENIM PEŠCEM IN KOLESARJEM, OBČINA HRASTNIK V OBDOBJU 2002-2015 

(VIR: HTTP://NESRECE.AVP-RS.SI/) 
 

3.10 ANALIZA DOSTOPNOSTI DO POMEMBNIH CILJEV POTOVANJ  

Socialna sprejemljivost je poleg s kazalniki prometne varnosti izražena še s socialno kohezivnostjo. Socialna 
kohezivnost je ugotovljena na osnovi analize dostopnosti do kohezijskih središča Velenja z osebnim 
avtomobilom, kolesom in peš. Razmerja med njimi pa kažejo na razlike med možnostmi ljudi, ki imajo na voljo 
avto in ljudi, ki ga nimajo. 
 
Dostopnost je pomembna lastnost prostora. Gre za število ciljnih aktivnosti, ki so na voljo znotraj določene 
razdalje ali časa potovanja. Dostopnost je definirana s tremi dimenzijami, prva dimenzija se nanaša na razdaljo 
med lokacijami, druga dimenzija zajema transportni sistem oziroma mrežo, ki povezuje te lokacije, tretja 
dimenzija pa se nanaša na želje in finančna sredstva (Hanson, 1995). 
 
V današnjem času je pomembna časovna komponenta; ''čim hitreje priti do cilja'', ter udobje prebivalcev; 

''pripeljati se čim bližje cilju in na čim bolj udoben način''. Veliko ljudi se zato namesto za avtobusni prevoz odloči 
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za prevoz z osebnim avtomobilom, kar pa pomeni povečan obseg cestnega prometa, ki povzroča na cestah 

zastoje in posledično tudi počasnejši prevoz z javnimi cestnimi prevoznimi sredstvi (avtobusni prevoz). Iz tega 

razloga se delež prebivalcev, ki bi vsakodnevno uporabljali avtobusni prevoz manjša, kar pa privede do višanja 

cen avtobusnega prevoza (pokritje stroškov zaradi upada potnikov) (Košir, 2009). 

Pri analizi dostopnosti smo upoštevali 5, 10 in 15-minutne dostopnosti z avtomobilom (slika 28), kolesom (slika 

29) in s pešačenjem (slika 30) do starega mestnega jedra. Relief, kot omejitveni faktor, pri analizi dostopnosti ni 

bil upoštevan.  

S prve slike je razvidno, da z avtomobilom v zelo kratkem času, tj. približno 10 minutah, lahko prepotujemo 

praktično celo občino Hrastnik. Dostopnost s kolesom in peš sta v istem časovnem okvirju seveda manjši, vendar 

je zaradi kratkih razdalj v mestu je možno s kolesom v zelo kratkem času, tj. manj kot 10 minutah, prepotovati 

celotno urbano območjem, medtem ko je možno dostopati do središča mesta iz večine predelov mesta v 15-20 

min.   

Uporabnost prikazanih območji dostopnosti je predvsem v tem, da se pokaže doseg kolesarja oziroma pešca, za 

katerega je potrebno urediti infrastrukturo. Kolesarske poti, steze, območja za pešce, pločniki, pešpoti morajo 

tvoriti sklenjeno mrežo, saj le tako se lahko uporabniki varno gibajo, ločeno od motornega prometa. Ob ureditvi 

primerne infrastrukture se bodo lahko uporabniki varno gibali in vsakodnevno uporabljali uporabniku prijazne 

površine.   

Prednostno je potrebno infrastrukturo za peš promet in kolo urediti do javnih stavb oziroma storitev javnega 

pomena, kot so: zdravstveni dom, lekarna, pošta, osnovna šola, v nadaljnji fazi pa tudi dostop do kulturnega 

doma, športno rekreacijskih površin ter trgovin, industrijskih in obrtnih con, gostiln, itd. 
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SLIKA 28: DOSTOPNOST Z AVTOMOBILOM 

 

 

SLIKA 29: DOSTOPNOST S KOLESOM 
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SLIKA 30: DOSTOPNOST S PEŠAČENJEM 

 

3.10.1 DOSTOPNOST DO ŠOL 

 

Novi načrti so naročeni., Predviden rok druga polovica septembra! 

V Hrastniku sta OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik s podružnico v Dolu pri Hrastniku ter Glasbena šola. 

Predvsem prva je dobro dostopna peš, saj je v mestnem središču ter s šolskim avtobusom, ki povezuje šolo z 
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železniško postajo in vasmi Čeče, Šavna Peč, Krnice, Podkraj in Kal. Pešpot s Ceste 1. maja nudi krajšo pot za 

šolarje z vzhodnega dela Hrastnika, vendar ni osvetljena in vodi čez stopnice.  

Malce slabše je dostopen vrtec, ki ima manj središčno lokacijo in do katerega vodijo poti z nakloni, vendar so 

okoli njega Cona 30 in grbine za umirjanje prometa ter urejeni pločniki. 

3.10.2 DOSTOPNOST DO TRGOVIN 

Za razliko od večine slovenskih naselij sta glavni trgovini Mercator in Spar v Hrastniku umeščene v mestno 

središče, saj ni pojava večjih trgovin na obrobju mesta, ki bi bile dostopne samo z avtomobilom, prav tako drži 

za Dol pri Hrastniku. Peš dostopnost do trgovin je torej dobra, prav tako so v bližini avtobusna postajališča.  

3.10.3 DOSTOPNOST DO UPRAVNIH IN POSLOVNIH OBJEKTOV 

Tako kot trgovine so upravni objekti, knjižnica, pošta, mladinski center, banka, občina,  locirani v mestnem 

središču in so dobro dostopni z avtobusom in peš. Malce slabše je dostopen zdravstveni dom, ki je v južnem 

delu mestnega središča in od avtobusnega postajališča Hrastnik OB oddaljen 300 m po strmi in neosvetljeni 

poti, vendar še vedno v okviru dobre dostopnosti peš in z javnim prevozom.   

 

3.11 ANALIZA POTOVALNIH NAVAD PREBIVALCEV OBČINE HRASTNIK  

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 

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. Po 

vmesnem vrednotenju ankete se je izkazalo, da prebivalci Hrastnika najpogosteje uporabljajo avtomobil. 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.  

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.  
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4 SWOT ANALIZA PO POSAMEZNIH PODROČJIH OBDELAVE 
 

V nadaljevanju je izdelana SWOT analiza za posamezna prometna področja v občini Hrastnik. SWOT analiza 
predstavlja ključne prednosti (Strengths), slabosti (Weaknesses), priložnosti (Opportunities) in Nevarnosti 
(Threaths). Prva dva vidika se nanašata na notranje dejavnike, druga dva na zunanje dejavnike. Razlika med njimi 
je, da lahko na notranje dejavnike vplivamo, da se prilagodimo, razvijemo, ali kako drugače ukrepamo, medtem 
ko na zunanje dejavnike nimamo vpliva in se jim lahko le prilagodimo. SWOT analiza je pravzaprav nekakšen 
povzetek analize stanja in predstavlja ključne ugotovitve za vse štiri glavne prometne načine. Ta analiza bo tudi 
služila kot izhodišče za postavljanje vizije in ciljev ter kasneje ukrepov. 
 

4.1 SWOT ANALIZA MOTORNEGA IN MIRUJOČEGA PROMETA 

TABELA 13: SWOT ANALIZA –MOTORNI IN MIRUJOČ PROMET 

PREDNOSTI SLABOSTI 

 Ustrezno urejena križišča na državnih cestah 

 Razvejano omrežje glavnih, regionalnih in 
občinskih cest 

 Motorni promet se v obdobju 2006-2016 ni 
povečal 

 Več kot polovica anketirancev zadovoljna s 
pretočnostjo prometa 

 Štirikratno zmanjšanje števila prometnih nesreč  
med leti 2002 in 2015  

 Ni večjih težav s parkiranjem  

 Omogoča dostop do poljubnih, še posebej 
podeželskih in zalednih destinacij občine 

 Najhitrejši način prevoza na srednje in dolge 
razdalje znotraj regije in Slovenije 

 

 Zastoji na obremenjenih odsekih 

 Slabo stanje nekaterih cest 

 Velika odvisnost delovnih migrantov od 
motornega prometa, povečevanje delovnih števila 
migrantov v druge občine 

 Veliko tranzitnega prometa na glavni cesti Zagorje-
Zidani Most 

 Vozila ogrožajo šibkejše udeležence v prometu 

 Negativni vplivi na okolje in zdravje, t.j. visoki 
eksterni stroški 

 Zastoji in s tem povezani stroški 

 Visoki stroški uporabe vozila za uporabnika  

 Socialna izključenost, saj določene skupine 
prebivalstva nimajo dostopa do avtomobila (otroci 
in mladostniki, starejši, gibalno ovirani, socialno 
šibkejši)  
 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 

 Vlaganje v vzdrževanje in optimiziranje obstoječe 
mreže cest 

 Prerazporeditev pritiska na parkirna mesta s 
prenovljeno parkirno politiko 

 Spodbujanje car sharing sistemov in s tem 
zmanjševanje prometnih obremenitev 

 Uvedba P+R parkirišč 

 Uvedba javne taksi službe, ki bi omogočala prevoz 
po dostopnih cenah 

 Postavitev električnih polnilnic in uvajanje con, ki 
so dostopne samo električnim vozilom ter 
posledično spodbujanje uporabe okolju bolj 
prijaznih vozil 
 

 Slaba prometna lega trenutno brez neposrednega 
dostopa do avtoceste 

 Draga gradnja in vzdrževanje cestne infrastrukture 

 Morebitna nizka podpora javnosti za zapiranje 
mestnih središč za motorni promet 

 Morebitna nizka podpora javnosti zaradi stroškov 
parkiranja zaradi uvajanja novih parkirnih con 

 Naraščajoče cene goriv 

 Morebitne višje dajatve za motorna vozila 

 Nadaljnje izseljevanje iz Hrastnika ter povečevanje 
delovnih migracij, kar bi povečalo pritisk na cestno 
omrežje 
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4.2 SWOT ANALIZA PEŠ PROMETA 

TABELA 14: SWOT ANALIZA – PEŠ PROMET 
PREDNOSTI SLABOSTI 

 Povečan delež hoje tako v relativnem kot 

absolutnem smislu, še posebej v urbanem 

območju 

 Urejenost pešpoti do javnih prostorov  

 Umirjanje prometa na nekaterih ulicah 

 Prenova javnih prostorov in trgov v zadnjih letih 

 Ureditev mestnega jedra 

 Urejanje dostopov za ljudi s posebnimi potrebami 

 Dobra razvita infrastruktura pločnikov in pešpoti 

 Hoja je del vsakega prevoznega načina 

 

 Pomanjkanje trgovin in ostalih storitvenih oz. 

oskrbnih vsebin na območjih ''čiste'' stanovanjske 

rabe (blokovska naselja) - premalo mešane rabe 

 Določeni odseki pešpoti imajo pomanjkljivo 

infrastrukturo 

 Določeni odseki pešpoti so neatraktivni za 

pešačenje (hrup, vizualna oz. izkustvena 

monotonost) 

 Pomanjkljivi zemljevidi in pomanjkanje 

označevalnih oz. usmerjevalnih tabel 

 Mesto prijazno individualnemu motoriziranemu 

prometu (dobra dostopnost,  dovolj parkirišč, 

visoka stopnja motorizacije) 

 Pomanjkanje mehkih ukrepov za spodbujanje 

hoje 

 Hoja v strateških dokumentih ni prednostno 

obravnavana, tako v ciljih kot v ukrepih.  

 Na območju izven mesta Hrastnik so pogoji za 

pešačenje zaradi nizke gostote poselitve in 

storitvenih dejavnosti omejeni. Ravno tako ni 

prisotna infrastruktura za  pešačenje (pločniki in 

pešpoti). 

 Hrastnik ima podolgovato obliko mesta, zato je 

pešačenje daljše 

 Pomanjkanje šolskih pešpoti 

 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 

 Več vsebin oz. atraktivnosti v mestu  

 Večinska podpora večim površinam za pešce, 

ureditvi šolskih poti 

 Vključevanje so-rab v območja ''čistih'' rab 

prostora (heterogena 3D raba prostora); 

 Dodatno vključevanje zelene infrastrukture v 

mesto (predvsem drevesa) 

 Infrastrukturno prilagajanje pešcem in 

poskušanje omejevanja individualnega 

motoriziranega prometa 

 V primerjavi z drugimi prevoznimi načini je 

prostorsko in infrastrukturno pešačenje 

nezahtevno 

 Ureditev pešpoti v obrobnih naseljih 

 Ne povzroča izpustov in drugih vplivov na okolje 

in se tako sklada s trajnostnimi načeli 

 

 Nadaljevanje širjenja oskrbnih in storitvenih 

dejavnosti na obrobje mesta (nakupovalni centri 

na obrobju mesta preusmerjajo navade, zapiranje 

trgovin v centru) 

 Izseljevanje prebivalstva iz centra mesta in 

nadaljevanje procesa sub-urbanizacije (omejene 

možnosti za pešačenje) 

 Nadaljevanje urbanističnega in prometnega 

prilagajanja mesta individualnemu 

motoriziranemu prometu (npr.: krčenje zelenih 

površin za potrebe parkirišč) 
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4.3 SWOT ANALIZA KOLESARSKEGA PROMETA 

TABELA 15: SWOT ANALIZA – KOLESARSKI PROMET 

PREDNOSTI SLABOSTI 

 Kolo je na razdaljah do 4-5 km navadno hitrejše 
od ostalih prevoznih sredstev 

 Stroški nakupa in vzdrževanja lastnega kolesa so 
relativno nizki 

 Pri kolesarjenju ni parkirnih omejitev, parkiranje 
je brezplačno, parkira se lahko na skoraj vseh 
možnih lokacijah za neomejen čas 

 Kolesarjenje vpliva na izboljšanje zdravja in 
vitalnosti in ima velik zunanji doživljajski 
potencial 

 S kolesarjenjem se zmanjša število motornih 
vozil na cesti, s čimer se zmanjša tudi izpust 
škodljivih emisij in izboljša varnost na cesti 
 

 Trenutno na območju Hrastnika kolesarskih 
površin sploh ni 

 Večina anketirancev nezadovoljna z varnostjo pri 
kolesarjenju 

 V zavesti prebivalcev Hrastnika še ni prepričanja o 
tem, da lahko kolo na krajših razdaljah dostojno 
zamenja uporabo avtomobila 

 Za Hrastnik je značilno celinsko podnebje, pridih 
predalpskega sveta pa prinaša sorazmerno dolge in 
hladne zime, kar veliko ljudi odvrača od 
kolesarjenja 

 Pomanjkanje kolesarnic in stojal za kolesa, ki bi v 
času mirovanja kolo ščitila pred zunanjimi vplivi in 
tatvinami 

 Naraščanje števila parkirišč 

 Neugoden teren za kolesarjenje 

 Ni ozaveščanja kolesarjev in drugih udeležencev v 
prometu o varnosti in predpisih 

 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 

 Kolesarska infrastruktura je precej cenejša od 
infrastrukture za motorni promet ali javnega 
prometa 

 Vse večja ekološko osveščenost in ozaveščenost 
ljudi v zvezi z varovanjem okolja 

 Večinska podpora anketirancev večim 
površinam za mestne in rekreativne kolesarjenje 
ter kolesarskim parkiriščem 

 Uvedba standardov za načrtovanje kolesarske 
infrastrukture 

 Postavitev tabel z načrtom kolesarskih poti 

 Sodelovanje z večjimi podjetji skozi mobilnostne 
načrte 

 Uvedba sistema za izposojo električnih koles 
(bolj smiselni v hribovitem terenu) 

 Uporaba zložljivih koles povečuje možnosti 
za razvoj intermodalnega transporta, saj 
kolesarjenje povezuje z ostalimi prometnimi 
sredstvi 

 Kakovostno kolesarsko omrežje je lahko 
povezano z visokimi finančnimi vložki 

 Nevarne državne ceste  

 Ob povečanju deleža kolesarjev in koles obstaja 
nevarnost, da se poveča tudi število tatvin 

 Izgradnja kolesarskega omrežja, ki ga občani ne 
bi pogosto uporabljali 
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4.4 SWOT ANALIZA AVTOBUSNEGA PROMETA 

TABELA 16: SWOT ANALIZA – AVTOBUSNI PROMET 

PREDNOSTI SLABOSTI 

 Mestna postajališča dobro opremljena 

 Uvedba enotne vozovnice za JPP na ravni Slovenije 

 Dobra povezava z okoliškimi mesti kot sta Celje in 
Trbovlje 

 Dostopen vsem starostnim skupinam 

 Udoben in varen način potovanja 

 Prostor za socializacijo 

 Dobra gostota postajališč 
 

 Nizka frekventnost prihodov 

 Neusklajeni vozni redi z drugimi načini prevozov 

 Lokacije postajališč ne sovpadajo vedno z 
atrakcijami 

 Slaba infrastruktura postajališč (ponekod ni 
nadstreškov, tabel z voznimi redi ipd.) 

 Ni poskrbljeno za potnike, ki želijo na avtobus 
vstopati s kolesom (ni prtljažnika oz. prostora za 
kolo na avtobusu) 

 Naraščujoča stopnja motorizacije in odvisnost od 
osebnega motornega prometa 

 

 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 

 Izboljšanje mreže postajališč in s tem 
privabljanje večjega števila uporabnikov 

 Uvedba mobilne aplikacije za spremljanje 
prihodov avtobusov na postajališča 

 Povečanje frekventnosti prihodov  

 Podpora med anketiranci za povečanje voženj 
medkrajevnega avtobusa 

 Vzpostavitev multimodalnih centrov: prestopne 
točke, na katerih je mogoče pot nadaljevati z 
drugim načinom prevoza 

 Uskladiti vozne rede različnih vrst prevozov 

 Spodbujanje ljudi k uporabi javnega prometa v 
času različnih prireditev 

 Združevanje šolskih in linijskih prevozov 

 Sodelovanje z lokalnimi podjetji in 
nakupovalnimi centri 

 Vzpostavitev sistema za prevoz na klic, ki bi 
omogočal uporabo javnega prevoza tudi v 
odročnejših krajih 

 Poenotenje tarif in vozovnic za različne načine 
prevozov, saj bi jih ljudje tudi bolj enakopravno 
uporabljali. 

 Manjši okoljski vpliv v primerjavi z osebnimi 
avtomobili 

 Zmanjšanje potreb po širjenju cestnega omrežja 

 Uvedba mini busov na manj frekventnih linijah 
 

 V primeru dobre dostopnosti do mesta z osebnim 
avtomobilom občani ne bodo množično uporabljali 
javnega prevoza 

 V primeru nesmotrnega uvajanja novih linij lahko 
pride do prevelikih finančnih obremenitev 

 Nizko število potnikov na nekaterih linijah ne 
upravičujejo dodatnih stroškov  

 Slabo sodelovanje partnerjev kot so podjetja  

 Nadaljnje propadanje cestnega omrežja 
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4.5 SWOT ANALIZA ŽELEZNIŠKEGA PROMETA 

TABELA 17: SWOT ANALIZA –ŽELEZNIŠKI PROMET 

PREDNOSTI SLABOSTI 

 Dobra povezava z Ljubljano 

 Uvedba enotne vozovnice za JPP na ravni Slovenije 

 Urejenost parkirišč v bližini železniške postaje 

 Dobra frekventnost železniških povezav 
 

 

 Oddaljenost železniške postaje od samega središča 
mesta 

 Slaba infrastruktura postajnih poslopij 

 Prepočasno uvajanje ITS 

 Zastarel železniški informacijski sistem 

 Slabo sodelovanje med občino Hrastnik in 
Slovenskimi železnicami 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 

 Uvedba različnih promocij za vožnjo z vlakom 

 Poenotenje in harmonizacija delovanja prometnih 
sistemov 

 Subvencioniranje vozovnic za vse občane 

 Razvoj sodobnih železniških prog, ki bi omogočale 
krajše potovalne čase 

 Posebni vozni redi do turističnih destinacij 
 

 Pomanjkanje interesa in investicij s strani 
Slovenskih železnic 

 Zmanjšanje varnosti v transportu zaradi 
zastarelega omrežja 

 Stopnjevanje razpršenosti poselitve prebivalstva  

 Nezaželenost uporabe zaradi dolgih potovalnih 
časov 
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4.6 PROBLEMSKA KARTA 

Na karti so označene lokacije prometnih nesreč, parkirišč, največkrat izpostavljeni odseki cest in krožišča, 

pogostost avtobusnih postajališč, železniške postaje,… Ta karta bo vključno z ostalimi kartami predstavljenimi v 

tem dokumentu nudila osnovo za nadaljnje oblikovanje Celostne prometne strategije. Karta se nahaja v prilogi.  

III. OBLIKOVANJE SCENARIJEV 
S pomočjo scenarijev bo bolje razumeti možne učinke različnih ukrepov CPS. 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 teh različnih scenarijev nam bo pozneje omogočil izbiro realističnih ciljnih 

vrednosti. 

Razvili smo tri različne scenarije:  

1. Osnovni scenarij je scenarij nadaljevanja trendov, kjer se kot do sedaj razvijajo zasebni potniški promet, 
javni potniški promet, kolesarski in peš promet.  

2. Drugi je scenarij hoje in kolesarjenja, torej daje poudarek nemotoriziranemu prometu pred javnim in 
zasebnim motornim prometom.  

3. Tretji je scenarij javnega potniškega prometa in daje prednost javnemu prometu prednost pred 
nemotoriziranim in osebnim motornim prometom.  

 

Skupno drugemu in tretjemu  scenariju je odmik od usmerjenosti v gradnjo infrastrukture in usmeritev v 

sprožanje vrste naložbenih in okoljsko manj spornih in hkrati učinkovitejših ukrepov, kot so trajnostno 

načrtovanje mestne mobilnosti, celovita promocija hoje, izkoriščanje potencialov za kolesarjenje, privlačen JPP, 

smotrna raba avtomobila, optimiziran tovorni promet itd.  

Vse tri scenarije smo testirali v orodju za strateško modeliranje Urban Transport Roadmaps3, ki omogoča 

testiranje scenarijev različnih ukrepov za majhna in srednja velika mesta za namen izdelave celostnih 

prometnih strategij. Obdobje modela sega do leta 2030. Na podlagi podatkov za Občino Hrastnik, ki obsegajo 

tako prometne podatke (na primer od deleža prometnih načinov do cene parkiranja in kakovosti javnega 

potniškega prometa) kot tudi socio-demografske podatke (na primer število delovnih migrantov, ki prihajajo v 

občino, stopnje motorizacije, demografskih trendov itd.), strateški prometni model predvidi prihodnje trende 

glede deleža prometnih načinov, onesnaženosti zraka, emisije toplogrednih plinov, prometnih nesreč, izdatke 

za promet, povprečne hitrosti vozil, delež okolju prijaznih vozil itd.  

 

1 PREDPOSTAVKE 
V začetku modeliranja je bilo potrebno vnesti izhodiščne predpostavke o Občini Hrastnik, ki so obsegale 

naslednje elemente in so bile enake za vse tri scenarije. 

TABELA 18: PREDPOSTAVKE ZA MODELIRANJE SCENARIJEV V ORODJU URBAN TRANSPORT ROADMAPS 

Država Slovenija 

Velikost mesta Majhno mesto, < 100.000 prebivalcev 

Število prebivalcev 9.316 

Delež prebivalcev v mestnem središču z 
dobrim JPP 

55 % (mesto Hrastnik) 

Delež prebivalcev v zaledju s slabim JPP 45 % (ostali) 

                                                                 
3 http://urban-transport-roadmaps.eu/  

http://urban-transport-roadmaps.eu/
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Ali je industrija pomembna panoga v mestu? Da 

Delež JPP Med 15 % in 30 % 

Delež kolesarjev Med 3 % in 15 % 

Obseg zastojev Redki celo v konici 

Delež poti z izvorom izven Občine Hrastnik Omejen delež poti z izvorom izven Občine Hrastnik, tj. manj 
kot 30 % 

Delež prometnih načinov za poti z izvorom 
izven Občine Hrastnik  

5 % vlak 
85 % avto 
10 % avtobus  
(Vir: Popis 2002, Način potovanja na delo ) 

Tehnološki napredek glede vozil Enak napredek kot v osnovnem stanju 

Energetska poraba Poraba enaka kot v osnovnem stanju  

Okoljske dajatve Poraba enaka kot v osnovnem stanju 

Stopnja motorizacije 453 

Delež osebnih vozil glede na način pogona Bencin 53 %, dizel 42 %, 5 % ostalo 

Delež avtobusov glede na način pogon 100% dizel 

Cena avtobusne vozovnice 1.3 EUR (običajna cena), 1.2 EUR (delavska vozovnica) 

Dolžina kolesarskih poti Jih ni 

Plačljivo parkiranje Ga skoraj ni 

Povprečna cena parkiranja na uro - 

Delež prometnih načinov Hoja 20 % 
Kolo 5 % 
Motor 1 % 
Osebno motorno vozilo 46 % 
Javni potniški promet 28 %  
(Vir: Popis 2002, Način potovanja na delo in v šolo) 

Deleži po vrsti JPP  35 % vlak, 65 % avtobus 

Trend uporabe avta Naraščajoč 

Delež tovornih vozil v motornem prometu 10 % (Vir: PLDP) 

Prisotnost polnilnic za električna vozila in 
vozila na vodikov pogon 

Zanemarljiva 

Demografski trendi -1% letna rast  

Trend suburbanizacije Ga ni, tj. delež urbanega prebivalstva ostaja približno enak 

Povprečen prihodek občanov na leto Nizek, tj. manj kot 20.000 EUR na osebo  

 

2 SCENARIJ NADALJEVANJA TRENDOV 
V scenariju nadaljevanja trendov ni predviden noben dodaten ukrep na področju trajnostnega prometa. To 

pomeni, da v tem scenariju ostajajo ukrepi, ki so v Hrastniku že v izvedbi. Strateško opredeljeni cilji so 

zagotavljanje pretočnosti koridorjev, glavnih mestnih cest in možnosti čim boljšega dostopa z avtomobilom v 

središče mesta. Prednost je dana avtomobilskim povezavam in sodobnim parkirnim prostorom, obsežnim 

križiščem itd. Poselitvena razpršenost je dejstvo, zato ostane JPP neprivlačen in nekonkurenčen. Avtomobilski 

prevozi nimajo konkurence. Kolesarsko omrežje ostane na ravni obstoječega stanja, torej neobstoječe. Vloga 

pešcev je v podrejenem položaju. 

Ta scenarij predvideva naslednje trende do leta 2030: 

- Stopnja motorizacije se bo zvišala s 453 na 543 avtomobilov na 1.000 prebivalcev. 
- Delež uporabe avtomobila se bo zvišal s 46 % na 48 % na račun trajnostnih prometnih načinov, posebej 

hoje in kolesarjenja, delež JPP pa bo ostal primerljiv. Stanje bo ostalo na podobni ravni predvsem zaradi 
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staranja prebivalstva.  
- Povprečna hitrost osebnih motornih vozil in avtobusov bo ostala primerljiva. 
- Povprečna potovalna razdalja bo ostala primerljiva. 
- Delež tovornega prometa se bo povečal za 9 %. 
- Zaradi tehnološkega razvoja se bo povečal delež okolju prijaznih vozil, še posebej hibridnih z 1 % na 29 

%, hkrati pa se bo zmanjšalo število prevoženih kilometrov s konvencionalnimi vozili za več kot četrtino. 
- Izpusti CO2 in trdih delcev se bodo zmanjšali za 15 % in 60% zaradi tehnološkega napredka in upada 

prebivalstva. 
- Število smrtnih prometnih nesreč bo ostalo podobno, za 19 % pa se bo zmanjšalo število nesreč s hudimi 

poškodbami. 
- Javni izdatki za promet bodo večji kot prihodki. 
- Izdatki prebivalcev za promet se bodo povečali za 4 %. 
 

 

GRAFIKON 15: DELEŽ PROMETNI NAČINOV DO 2030 ZA SCENARIJ NADALJEVANJA TRENDOV 

 

3 SCENARIJ HOJE IN KOLESARJENJA 
Ta 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   
 

Ta scenarij predvideva naslednje trende do leta 2030: 

- Stopnja motorizacije se bo zvišala s 453 na 541 avtomobilov na 1.000 prebivalcev. 
- Delež uporabe avtomobila se bo znižal s 46 % na pod 45 %, medtem ko se bo delež hoje in kolesarjenja 

le rahlo povečal, delež JPP pa se bo povečal za 1 odstotno točko, najverjetneje zaradi trenda odseljevanja 
in staranja prebivalstva. 
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- Povprečna hitrost osebnih motornih vozil in avtobusov bo ostala primerljiva. 
- Povprečna potovalna razdalja bo ostala primerljiva. 
- Delež tovornega prometa se bo povečal za 13 %. 
- Zaradi tehnološkega razvoja se bo povečal delež okolju prijaznih vozil, še posebej hibridnih z 1 % na 29 

%, hkrati pa se bo zmanjšalo število prevoženih kilometrov s konvencionalnimi vozili za več kot četrtino. 
- Izpusti CO2 in trdih delcev se bodo zmanjšali za 17 % in 62 % zaradi tehnološkega napredka in upada 

prebivalstva, torej več kot v osnovnem scenariju. 
- Število smrtnih prometnih nesreč bo ostalo podobno, za 26 % pa se bo zmanjšalo število nesreč s hudimi 

poškodbami, torej več kot v osnovnem scenariju. 
- Javni izdatki za promet bodo večji kot prihodki, razmerje bo enako kot v osnovnem scenariju. 
- Izdatki prebivalcev za promet se bodo rahlo povečali, a bodo ostali primerljivi. 

 

 

GRAFIKON 16: DELEŽ PROMETNI NAČINOV DO 2030 ZA SCENARIJ HOJE IN KOLESARJENJA 

 

4 SCENARIJ JAVNEGA POTNIŠKEGA PROMETA 
Ta 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 postopno vpelje manjše 
avtobuse  

 Investicije v okolju prijazne avtobuse (npr. električne) 

 Uvedba integrirane vozovnice za ves javni potniški promet 

 Plačljivo parkiranje  
 

Ta scenarij predvideva naslednje trende do leta 2030: 

- Stopnja motorizacije se bo zvišala s 453 na 539 avtomobilov na 1.000 prebivalcev. 
- Delež uporabe avtomobila se bo znižal s 46 % na 40 %, medtem ko se bo delež hoje in kolesarjenja 
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zmanjšal s 25 % na 23 %, delež JPP pa se bo povečal z 28 % na kar 36 %, od tega avtobus z 18 % na 24 % 
ter vlak z 10 % na 12 %. 

- Povprečna hitrost vozil v konici se bo povečala predvsem za osebne avtomobile zaradi večjega deleža 
JPP, hitrost avtobusov pa bo ostala primerljiva oziroma se rahlo povečala. 

- Povprečna potovalna razdalja bo ostala primerljiva. 
- Delež tovornega prometa se bo povečal za 20 %. 
- Zaradi tehnološkega razvoja se bo povečal delež okolju prijaznih vozil, še posebej hibridnih z 1 % na 29 

%, hkrati pa se bo zmanjšalo število prevoženih kilometrov s konvencionalnimi vozili za skoraj polovico. 
- Izpusti CO2 in trdih delcev se bodo zmanjšali za 19 % in 64 % zaradi tehnološkega napredka. 
- Število smrtnih prometnih nesreč bo ostalo podobno, za 30 % pa se bo zmanjšalo število nesreč s težjimi 

poškodbami. 
- Javni izdatki za promet so mnogo večji kot prihodki, razlika je večja kot v prvem, osnovnem in drugem 

scenariju. 
- Izdatki prebivalcev za promet se bodo povečali za 5 %. 

 

 

GRAFIKON 17: DELEŽ PROMETNI NAČINOV DO 2030 ZA SCENARIJ JAVNEGA POTNIŠKEGA PROMETA 

 

5 POVZETEK SCENARIJEV 
Trije različni scenariji nakazujejo precej različne trende na področju prometa in okolja glede na izbrane ukrepe. 

Scenarij nadaljevanja trendov kaže nadaljnjo odvisnost od avtomobilov ter med vsemi scenariji najvišjo stopnjo 

motorizacije, najnižjega zmanjšanja izpustov CO2 in trdih delcev, upad hoje in kolesarjenja, najmanjše 

zmanjšanje težjih prometnih nesreč. Zaradi upada števila prebivalcev sicer ta scenarij ne kaže velikega 

poslabšanja, ampak precej podobno sliko kot je danes. 

Boljše trende nakazujeta drugi in tretji scenarij, in sicer scenarij hoje in kolesarjenja kaže rahlo povečanje 

deleža pešačenja in kolesarjenja, vendar tudi javnega potniškega prometa, kar je posledica trendov staranja in 

upadanja prebivalcev. Starejši so manj dovzetni za hojo in kolesarjenje navkljub predvidenim izboljšavam, 

hkrati pa je Hrastnik s hribovitim reliefom manj primeren za vsakodnevno kolesarjenje.  

V celoti sicer najboljše trende napoveduje tretji scenarij, scenarij javnega potniškega prometa. Ta scenarij 

napoveduje največji upad avtomobilskega prometa, (a hkrati tudi) nemotoriziranega, na račun JPP. En razlog 
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leži v staranju prebivalstva, za katere je javni promet privlačnejša alternativa avtomobilu kot kolo ali hoja, drug 

razlog pa je relativno velik obseg JPP že v izhodiščnem stanju. Ta scenarij tudi napoveduje najnižjo rast 

motorizacije, povečanje hitrosti avtomobilov zaradi zmanjšane prometne obremenitve, največji upad izpustov 

toplogrednih plinov ter PM delcev, največji upad deleža vozil na konvencialen pogon ter največji upad nesreč z 

resnim izidom. 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 Hrastniku.  

Ta scenarij jasno kaže, da bo v Občini Hrastnik potrebno vlagati predvsem v javni potniški promet (tako 

avtobusni kot železniški) in okolju prijazna vozila javnega prometa, ter hkrati tudi smiselno omejevati 

avtomobilski promet in spodbujati bolj trajnostno potovalne navade prebivalcev.  
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V. PRILOGE 

5.1 PROBLEMSKA KARTA 


