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1. NAMEN DELOVNEGA NAČRTA 
 

 

Delovni načrt za izdelavo in uresničevanje Celostne prometne strategije občine 
Hrastnik (v nadaljevanju CPS Hrastnik) je pripravljen z namenom razdelitve vlog pri 
oblikovanju in uresničevanju CPS. V delovnem načrtu so opredeljeni vsi predvideni 
koraki v okviru CPS Hratsnik, hkrati pa je določeno tudi, kdo mora kaj storiti in do 
kdaj.  
 

2. SODELUJOČI PRI OBLIKOVANJU IN URESNIČEVANJU STRATEGIJE 
 

Za izdelavo CPS Hrastnik je bila formirana delovna skupina, ki je sestavljena iz: 
predstavnikov Občine Hrastnik (projektna skupina), predstavnikov izdelovalcev CPS 
ter predstavnikov zainteresirane javnosti (deležniki).  
 

2.1. Projektna skupina Občine Hrastnik za izvedbo Celostne prometne strategije  

 S strani Občine Hrastnik projektno skupino sestavljajo: Odgovorni predstavnik 
Občine Hrastnik, direktor občinske uprave g. Janez Kraner, Vodja oddelka za prostor, 
okolje in gospodarske javne službe g. Tomaž Sihur, Strokovni sodelavec občinske 
uprave in tajnik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu g. Aleš Venko, 
Strokovni sodelavec v Oddelku za prostor, okolje in JGS g. Jože Gole in Svetovalec za 
JN in KS, g. Rok Jenko. 
 

2.2. Izdelovalci CPS 

Skupino izdelovalcev CPS sestavlja 8 članov, ki pokrivajo vsak svoje področje v okviru 
izdelave CPS Občine Hrastnik sestavljajo: Dušan Blatnik – Savaprojekt d.d. (vodja 
projekta), Polona Ojsteršek Zorčič, (področje prostorskega načrtovanja), Petra Žarn  
– Savaprojekt d.d. (področje prostorskega načrtovanja), mag. Gregor Pretnar – PNZ 
d.o.o. (področje javnega potniškega prometa), Katja Zgonec – PNZ d.o.o. (področje 
pešačenja), Andrej  Trošt – Savaprojekt d.d. (področje kolesarjenja), mag. Marjeta 
Kirn Kljajič-Nicha d.o.o. (področje  vključevanja javnosti ter oglaševanja in 
oblikovanja gradiv).  

 

2.3. Deležniki (predstavniki zainteresirane javnosti) 

Zadolžitve in odgovornosti članov deležniške skupine so vezane na aktivno 
vključevanje v vseh fazah priprave CPS in pri njenem uresničevanju. Zlasti je vloga 
deležnikov pomembna pri oblikovanju vizije, ter določitvi ciljev  in ukrepov.  



 

3. ZADOLŽITVE IN ROKI ZA IZVEDBO 
 

3.1. I. FAZA: Zagon procesa 

 

SKLOP Aktivnost ZADOLŽITEV ROK ZA IZVEDBO 

 
A) 

POSTAVITEV  
TEMELJEV  

uvodni sestanek projektne 
skupine (izdelovalec) in 
naročnika (ožja in širša delovna 
skupina) 

organizacija sestanka: Občina 
Hrastnik 
udeležba na sestanku: člani 
projektne skupine občine 
Hrastnik in predstavniki 
izdelovalca;  
priprava gradiv/tematik za 
sestanek: Savaprojekt d.d. 
zapisnik po sestanku: 
Savaprojekt d.d. 

Junij 2016 

sestanek med Občino in 
izdelovalcem  

organizacija sestanka: Občina 
Hrastnik 
udeležba na sestanku: člani 
projektne skupine občine 
Hrastnik in predstavniki 
izdelovalca;  
priprava gradiv/tematik za 
sestanek: Savaprojekt d.d. 
zapisnik po sestanku: 
Savaprojekt d.d. 

Junij 2016 

ustanovitev delovne skupine - 
predstavniki zainteresirane 
javnosti (policija, šole, domovi za 
ostarele, …) - opredelitev 
ključnih deležnikov 

predlog glede formiranja 
deležniške skupine: : člani 
projektne skupine občine 
Hrastnik in predstavniki 
izdelovalca;  
dogovor glede sodelovanja v 
deležniški skupini: Občina 
Hrastnik 

Junij 2016 

Zaveza načelom trajnostne 
mobilnosti 

korake izvedejo člani skupine 
izdelovalcev CPS skupaj s člani 
projektne skupine občine 
Hrastnik ter v sodelovanju s 
posameznimi deležniki;  
osnutek Terminskega plana 
Savaprojekt d.d. ter ga uskladi s 
člani projektne skupine občine 
Hrastnik 

Junij 2016 

Ocena vpliva širšega okvira 

Samoocena 

Pregled razpoložljivih virov 

Opredelitev časovnega načrta 

Izdelava celostne grafične 
podobe CPS Občine Hrastnik 

priprava Celostne grafične 
podobe: Marjeta Kirn Kljajič in jo 
uskladi s projektno skupino 
Občine Hrastnik  

Junij 2016 



SKLOP Aktivnost ZADOLŽITEV ROK ZA IZVEDBO 

B) 
OPREDELITEV 

PROCESA 

Opredelitev območja in 
odgovornosti 

korake izvedejo člani skupine 
izdelovalcev CPS skupaj s člani 
projektne skupine občine 
Hrastnik ter v sodelovanju s 
posameznimi deležniki;  
komunikacijski načrt/strategijo 
pripravi Marjeta Kirn Kljajič ter 
jo uskladi s člani projektne 
skupine Občine Hrastnik;  
Delovni načrt Savaprojekt d.d. 

Junij 2016 

Koordinacija politik in celosten 
pristop k načrtovanju 

Načrtovanje vključevanja 
javnosti (komunikacijski načrt) 

Dogovor o delovnem načrtu in 
vodenju 

 
C) ANALIZA  
STANJA (IN 

OBLIK. 
SCENARIJEV) 

4 ogledi stanja na terenu  
(pogoji za pešačenje, 
kolesarjenje, uporabo JPP, 
uporabo osebnega avtomobila);  

terenske oglede opravi skupina 
izdelovalcev CPS ob pomoči 
predstavnikov Občine Hrastnik  
poročilo o terenskih ogledih 
pripravijo člani skupine 
izdelovalca CPS (vsak za svoje 
področje) 

Junij – september 2016 

štetje prometa 
štetje opravijo najeti  študenti 
po navodilih skupine 
izdelovalcev CPS 

Junij 2016 

ANALIZA STANJA IN 
OBLIKOVANJE SCENARIJEV;  
analiza izzivov in priložnosti ter 
oblikovanje scenarijev 

korake izvedejo člani skupine 
izdelovalcev CPS skupaj s člani 
projektne skupine Občine 
Hrastnik ter v sodelovanju s 
posameznimi deležniki 

Julij 2016 

2 javni razpravi z občani in drugo 
zainteresirano javnostjo 

organizacija javnih razprav: 
Občina Hrastnik  
udeležba na razpravah člani 
projektne skupine Občine 
Hrastnik in predstavniki 
izdelovalca, občani in druga 
zainteresirana javnost 
(deležniki) 
priprava gradiv/tematik za 
razpravi: izdelovalci CPS 
zapisnik po razpravah: 
Savaprojekt d.d. 

Julij -september 2016 

1 skupna delavnica z 
odgovornimi za promet na 
Občini 

organizacija delavnice: Občina 
Hrastnik  
udeležba na delavnici: člani 
projektne skupine Občine 
Hrastnik in predstavniki 
izdelovalca;  
priprava gradiv/tematik za 
delavnico: izdelovalci CPS 
zapisnik po delavnici: Občina 
Hrastnik 

September 2016 

10 intervjujev 

priprava vprašanj za intervjuje,  
izvedba intervjujev z deležniki 
ter obdelava odgovorov: 
skupina izdelovalcev CPS 

September 2016 

1 (ali več) medijsko poročilo  

priprava medijskega sporočila: 
Savaprojekt d.d. 
pošiljanje medijskega sporočila: 
Občina Hrastnik 

September 2016 



SKLOP Aktivnost ZADOLŽITEV ROK ZA IZVEDBO 

1+1 poročili (vmesno  2. točke II. 
faze); 

izdelava poročila in vseh prilog: 
Savaprojekt d.d.in PNZ 

Oktober 2016 

2 sestanka med Občino in 
izdelovalcem  

organizacija sestanka: Občina 
Hrastnik 
udeležba na sestanku: člani 
projektne skupine Občine 
Hrastnik in predstavniki 
izdelovalca;  
priprava gradiv/tematik za 
sestanek: Savaprojekt d.d. 
zapisnik po sestanku: 
Savaprojekt d.d. 

Avgust 2016 

1 anketa  za občane (iz faze 
vključevanja javnosti) 

oblikovanje vprašanj za anketo: 
Savaprojekt in PNZ;  
distribucija ankete in obdelava 
rezultatov: Savaprojekt d.d. 

Avgust - September 2016 

nagrade za občane (iz faze 
vključevanja javnosti) 

nabava nagrad: Savaprojekt 
(komerciala), žreb nagrajencev: 
projektna skupina Občine 
Hrastnik in skupina 
izdelovalcev,podelitev nagrad: 
Občina Hrastnik 

September 2016 

prireditev na prostem v okviru 
ETM 

idejna zasnova prireditve: 
Savaprojekt d.d.  
izvedba prireditve: člani skupine 
izdelovalcev in projektne 
skupine Občine Hrastnik 

September 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. II. FAZA: Racionalno zastavljanje ciljev  

 

SKLOP Aktivnost ZADOLŽITEV ROK ZA IZVEDBO 

 Oblikovanje in objava vizije  korake izvedejo člani skupine Oktober – december 2016 



SKLOP Aktivnost ZADOLŽITEV ROK ZA IZVEDBO 

D) 
OPREDELITEV 
VIZIJE (ORIS 
ŽELENEGA 

STANJA - FAZA 
VKLJUČEVANJA 

JAVNOSTI) 

Uskladitev pričakovanj  

izdelovalcev CPS skupaj s člani 
projektne skupine Občine 
Hrastnik ter v sodelovanju z 
deležniki in politiko 

2 sestanka med Občino in 
izdelovalcem  

organizacija sestankov: Občina 
Hrastnik  
udeležba na sestanku: člani 
projektne skupine Občine 
Hrastnik in predstavniki 
izdelovalca;  
priprava gradiv/tematik za 
sestanek: Savaprojekt d.d. 
zapisnik po sestanku: 
Savaprojekt d.d. 

November - december 2016 

10 intervjujev 

priprava vprašanj za intervjuje,  
izvedba intervjujev z deležniki 
ter obdelava odgovorov: 
skupina izdelovalcev CPS 

November 2016 

1 medijsko sporočilo 

priprava medijskega sporočila: 
Savaprojekt d.d. 
pošiljanje medijskega sporočila: 
Občina Hrastnik 

November 2016 

1 zloženka za občane (200 kom)  

vsebina zloženke: Savaprojekt, 
PNZ ob sodelovanju projektne 
skupine Občine Hrastnik; 
oblikovanje zloženke: 
Savaprojekt d.d. 

December 2016 

2 poročili  
izdelava poročila in vseh prilog: 
Savaprojekt d.d. 

December 2016 

E) 
OPREDELITEV  

PRIORITET 

2 sestanka med Občino in 
izdelovalcem  

organizacija sestankov: Občina 
Hrastnik 
udeležba na sestanku: člani 
projektne skupine Občine 
Hrastnik in predstavniki 
izdelovalca;  
priprava gradiv/tematik za 
sestanek: Savaprojekt d.d. 
zapisnik po sestanku: 
Savaprojekt d.d. 

November - december 2016 

1 javna razprava  

organizacija javne razprave: 
Občina Hrastnik  
udeležba na razpravah: člani 
projektne skupine Občine 
Hrastnik in predstavniki 
izdelovalca, občani in druga 
zainteresirana javnostpriprava 
gradiv/tematik za razprave: 
izdelovalci CPS 
zapisnik po razpravah: 
Savaprojekt d.d. 

November 2016 



SKLOP Aktivnost ZADOLŽITEV ROK ZA IZVEDBO 

1 skupna delavnica  

organizacija delavnice: Občina 
Hrastnik 
udeležba na delavnici: člani 
projektne skupine Občine 
Hrastnik in predstavniki 
izdelovalca, občani in druga 
zainteresirana javnost 
(deležniki, politiki...) 
priprava gradiv/tematik za 
delavnico: izdelovalci CPS 
zapisnik po delavnici: 
Savaprojekt d.d. 

November 2016 

1 sporočilo za medije v ETM!! 

priprava medijskega sporočila: 
Savaprojekt d.d. 
pošiljanje medijskega sporočila: 
Občina Hrastnik 

September 2016 

1 vprašalnik za ključno 
zainteresirano javnost 

priprava vprašalnika in 
obdelava podatkov: iskupina 
izdelovalcev CPS 

November 2016 

1 razstava o izdelani viziji, ki jo 
predstavimo prebivalcem 
občine 

vsebina razstave: Savaprojekt, 
PNZ ob sodelovanju projektne 
skupine Občine Hrastnik; 
oblikovanje plakatov: 
Savaprojekt d.d. 

December 2016 

2 poročili (vmesno in končno 4. 
točke III. faze); 

izdelava poročila in vseh prilog: 
Savaprojekt d.d.in PNZ 

December 2016 

Oblikovanje strateških ciljev  
korake izvedejo člani skupine 
izdelovalcev CPS skupaj s člani 
projektne skupine Občine 
Hrastnik ter v sodelovanju s 
ključnimi deležniki in politiko 

December 2016 
Določitev ciljnih vrednosti 

 
F) IZBIRA 
UKREPOV 

Presoja možnosti  korake izvedejo člani skupine 
izdelovalcev CPS skupaj s člani 
projektne skupine Občine 
Hrastnik ter v sodelovanju s 
ključnimi deležniki in politiko; 

Januar 2017 
Učenje iz izkušenj drugih  

Študija stroškovne učinkovitosti 

Sestavljanje svežnjev ukrepov 

1 skupni sestanek med Občino 
in izdelovalcem  

organizacija sestanka: Občina 
Hrastnik 
udeležba na sestanku: člani 
projektne skupine Občine 
Hrastnik in predstavniki 
izdelovalca; priprava 
gradiv/tematik za sestanek: 
Savaprojekt d.d. 
zapisnik po sestanku: 
Savaprojekt d.d. 

Januar 2017 



SKLOP Aktivnost ZADOLŽITEV ROK ZA IZVEDBO 

1 javna razprava 

organizacija javne razprave: 
Občina Hrastnik  
udeležba na razpravah: člani 
projektne skupine Občine 
Hrastnik in predstavniki 
izdelovalca, občani in druga 
zainteresirana javnost; 
priprava gradiv/tematik za 
razprave: izdelovalci CPS 
zapisnik po razpravah: 
Savaprojekt d.d. 

Januar 2017 

10 intervjujev 

priprava vprašanj za intervjuje,  
izvedba intervjujev z deležniki 
ter obdelava odgovorov: 
skupina izdelovalcev CPS 

Januar 2017 

1 medijsko sporočilo 

priprava medijskega sporočila: 
Marjeta Kirn Kljajič, 
pošiljanje medijskega sporočila: 
Občina Hrastnik 

Januar 2017 

2 poročili (vmesno in končno 5. 
točke III. faze); 

izdelava poročila in vseh prilog: 
Savaprojekt d.d.in PNZ 

Januar 2017 

predstavitev osnutka CPS 
naročniku 

vsebinska zasnova osnutka CPS: 
Savaprojekt in PNZ,  
oblikovanje: Savaprojekt d.d. 

Januar 2017 

 

 

3.3. III. FAZA: Priprava Strategije 

 

SKLOP Aktivnost ZADOLŽITEV ROK ZA IZVEDBO 

 
G) 

NAČRTOVANJE 
IZVAJANJA  

CPS 

Dodelitev odgovornosti in virov 

korak izvedejo člani skupine 
izdelovalcev CPS skupaj s člani 
projektne skupine Občine 
Hrastnik ter v sodelovanju s 
ključnimi deležniki in politiko 

Marec 2017 

2 skupna sestanka med Občino 
in izdelovalcem  

organizacija sestanka: Občina 
Hrastnik  
udeležba na sestanku: člani 
projektne skupine Občine 
Hrastnik in predstavniki 
izdelovalca;  
priprava gradiv/tematik za 
sestanek: Savaprojekt d.d. 
zapisnik po sestanku: 
Savaprojekt d.d. 

Januar - februar 2017 



SKLOP Aktivnost ZADOLŽITEV ROK ZA IZVEDBO 

2  delavnici s ključno 
zainteresirano javnostjo  

organizacija delavnic: Občina 
Hrastnik  
udeležba na delavnicah: člani 
projektne skupine Občine 
Hrastnik in predstavniki 
izdelovalca, zainteresirana 
javnost,  
priprava gradiv/tematik za 
delavnici: izdelovalci CPS 
zapisnika po delavnicah: 
Savaprojekt d.d. 

Marec 2017 

Priprava akcijskega načrta 

Marec 2017 Marec 2017 

2 poročili (vmesno in končno)  
izdelava poročila in vseh prilog: 
Savaprojekt d.d. in PNZ 

Marec 2017 

 
H) 

VZPOSTAVITEV 
 NADZORA 

Vzpostavitev spremljanja in 
vrednotenja (delovni načrt 
spremljanja in vrednotenja 
CPS…) 

Delovni načrt: Savaprojekt, PNZ, 
skupaj s projektno skupino 
Občine Hrastnik 

Marec 2017 

1 skupni sestanek med Občino 
in izdelovalcem  

organizacija sestanka: Občine 
Hrastnik  
udeležba na sestanku: člani 
projektne skupine Občine 
Hrastnik in predstavniki 
izdelovalca;  
priprava gradiv/tematik za 
sestanek: Savaprojekt d.d. 
zapisnik po sestanku: 
Savaprojekt d.d. 

Marec 2017 

 
I)  

SPREJEM CPS 

1 sporočilo za medije  

priprava medijskega sporočila: 
Savaprojekt d.d. 
pošiljanje medijskega sporočila: 
Občine Hrastnik 

April 2017 

Izdelava CPS  in AKCIJSKEGA 
NAČRTA TRAJNOSTNE 
MOBILNOSTI; 

vsebinska zasnova osnutka CPS: 
Savaprojekt in PNZ,  
oblikovanje: Marjeta Kirn Kljajič 

April 2017 

Revizija kakovosti dokumenta 
CPS 

revizija: Občina Hrastnik, 
deležniki, skupina izdelovalcev 
CPS 

April 2017 

Predstavitev CPS in AKCIJSKEGA 
NAČRTA na OS ter sprejem na 
Občinskem svetu (potrditev 
dokumenta CPS) 

priprava gradiva za OS: Občine 
Hrastnik in skupina izdelovalcev 

Maj 2017 

oblikovanje konsenza vsi sodelujoči Maj 2017 

izdelava, lektoriranje in predaja 
gradiva CPS Občini v obliki 
PUBLIKACIJE in v aktivni digitalni 
obliki;  
publikacija se natisne v nakladi 
200 izvodov  

vsebinska zasnova: izdelovalci 
CPS, projektna skupina Občine 
Hrastnik 
oblikovanje CPS: Marjeta Kirn 
Kljajič 

Maj 2017 



SKLOP Aktivnost ZADOLŽITEV ROK ZA IZVEDBO 

PO SPREJEMU 
NA 

OBČINSKEM 
SVETU 

1 sporočilo za medije priprava medijskega sporočila: 
Savaprojekt d.d. 
pošiljanje medijskega sporočila: 
Občine Hrastnik 

Junij 2017 

objava CPS in akcijskega načrta 
na spletni strani občine 

objava CPS: Občine Hrastnik Junij 2017 

 

 

3.4. IV. FAZA: Izvajanje Strategije 

 

SKLOP Aktivnost ZADOLŽITEV ROK ZA IZVEDBO 

J)  
IZVAJANJE 

STRATEGIJE 

Vodenje procesa izvajanja  

korake izvaja Občine Hrastnik v 
sodelovanju s ključnimi deležniki do 2020 

Projektno komuniciranje  

Spremljanje napredka 

K)  
UČENJE IZ 
IZKUŠENJ 

Redno posodabljanje strategije 

korake izvaja Občine Hrastnik v 
sodelovanju s ključnimi deležniki do 2025 

Razumevanje uspehov in 
neuspehov 

Prepoznavanje prihodnjih 
izzivov 

 

 

 

 

 


