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I. UVOD   
 

V nadaljevanju tega elaborata so po posameznih prometnih stebrih (hoja, kolesarjenje, javni potniški promet, optimizacija motornega prometa 
ter trajnostno načrtovanje in ozaveščanje) zbrani cilji, ciljne vrednosti, kazalci ter ukrepi, združeni v svežnje.  

II. CILJI, CILJNE VREDNOSTI, KAZALCI, UKREPI 
 

Cilji, ciljne vrednosti, kazalci in ukrepi so določeni na podlagi delavnic z deležniki, javne razprave ter sestankov z občino Hrastnik. 

Ukrepi so povzeti iz intervjujev, delavnic, javnih razprav, anket ter predlogov občine Hrastnik. 
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III. PROMETNI STEBER HOJA 
Namen je zagotovitev pogojev, da bo večina prebivalcev lahko opravila velik del dnevnih poti peš (Povečanje deleža hoje, Povečanje prometne 
varnosti, Spremljanje števila in navad pešcev) 

 

 
Cilji Ciljne vrednosti Kazalci 

H
O

JA
 

Zagotovitev 
pogojev, za 
opravljanje 
velikega dela 
dnevnih poti 
peš. 

Vzpostavitev vseh ključnih povezav ter odprava vseh problematičnih točk v 
omrežju pešpoti do leta 2025  v primerjavi z letom 2016 

kvadratni meter (m2) območja za pešce 

Prilagoditev infrastrukture gibalno in senzorično oviranim osebam do leta 
2025. 

število prilagoditev 

Strokovna podlaga za vzpostavitev novih pešpoti Število pešpoti, meter (m) pešpoti 

Povečanje 
deleža hoje   

Povečanje deleža hoje za 10 % do leta 2025 v primerjavi z letom 2016.  skupno število pešcev v mestu  

Povečanje 
prometne 
varnosti  

Zmanjšanje števila nesreč s poškodovanimi pešci za 50 % in ohranitev 
ničelnega števila smrtnih žrtev do leta 2025 glede na povprečje v obdobju 
2013-15  

število pešcev udeleženih v prometnih nesrečah 

Povečanje dolžino peš povezav do leta 2025 v mestu, v okoliških naseljih ter 
kot povezava  mesta z zaledjem 

km novih peš povezav 

Spremljanje 
števila in navad 
pešcev. 

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

podatkovna baza o % šolarjev, zaposlenih, ki 
hodijo peš, številu pešcev 
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SEZNAM UKREPOV - HOJA 

 gradnja manjkajočih površin za pešce znotraj mesta Hrastnik:  
- gradnja pločnika Spodnje Marno 
- ureditev pločnikov na območju KS Steklarna, mimo Steklarne Hrastnik z ureditvijo kolesarske steze (izvedba) 
- peš povezava med policijo in zdravstvenim domom (študija in izvedba) 

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

 obnove obstoječih površin za pešce: 
- Center Dola 
- Pločnik ob regionalni cesti R1 221 Hrastnik-Šmarjeta (odsek pokopališče-Forstek) 
- KSP-kamnolom 
- Pločnik od tovarne Steklarna do železniške postaje 

 ureditev varnejših prehodov za pešce: 
- Slatno 
- Dol 
- Pokopališče 
- Brnica 
- Log-Novi Log (pri OŠNHR) 
- Osvetlitev nekaterih obstoječih prehodov za pešce 

 ureditev varnejših križanj:  
- zoženje cestišča za ureditev varnejšega prehoda za pešce pri cerkvi na Logu proti Log 2 
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 prilagoditev infrastrukture za gibalno in senzorično ovirane osebe: 
(klančine, pločniki in podhodi, odstranitev arhitekturnih ovir, taktilne oznake, opremljenost semaforjev, zvočni signali..) 

- izdelava Strokovne podlage za izvedbo ukrepov prilagoditve infrastrukture za  gibalno in senzorično obirane osebe 
- projektiranje in izvedba predlaganih ukrepov 

 povečanje privlačnosti peš površin : 
- opremljanje točk z multimedijskimi vsebinami, 
- Wi-fi točke, 
- vsebinske table, 
- strokovna podlaga za določitev lokacij postavitve urbane opreme, zasaditve dreves, namestitev pitnikov, smetnjakov, 

igral z usmeritvijo za enotno oblikovanje urbane opreme,  
- izvedba urbane opreme, 
- izvedba otroških delavnic za poslikavo podhodov, 

 Ureditev in vzpostavitev peš con : 
- Dol trg 
- Ureditev parkiranja v centru Loga na podlagi UN Log-Novi Log 

 Vzpostavitev in vzdrževanje evidence o obsegu in navadah pešcev za ažuriranje in  pridobivanje novih podatkov: po podjetjih, 
institucijah, centrih kjer je velika frekvenca pešcev 

 Promocijske in ozaveščevalne dejavnosti v zvezi s pešačenjem 
- uvedba »peš-busa«,    
- ozaveščanje v okviru aktivnosti ob začetku novega šolskega leta, prvi teden šolskega leta,  teden peš prometa 
- izvedba Tematske učne poti na OŠ Dol pri Hrastniku in izvedba delavnic v naravi 
- oprema Sovretove poti 
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IV. PROMETNI STEBER JAVNI POTNIŠKI PROMET 
Namen: Povečanje uporabe JPP, Izboljšanje kakovosti JPP, Izboljšanje integracije med različnimi prometnimi načini, Izboljšanje dostopnosti JPP za 

osebe z zmanjšano mobilnostjo. 

 

 

 Cilji Ciljne vrednosti Kazalci 

JA
V

N
I  

P
O

TN
IŠ

KI
  P

R
O

M
ET

 

Povečanje uporabe JPP 

Povečanje deleža poti opravljenih z avtobusom na 10 % do 
leta 2025. 

Delež prepeljanih potnikov z 
avtobusom ali kupljene karte 

Povečanje deleža poti opravljenih z vlakom za 5  % do leta 
2025. 

Delež prepeljanih potnikov z vlakom 
ali kupljene karte 

Izboljšanje kakovosti JPP 

Uskladitev delovnih časov tovarn in voznih redov (do leta 
2020) 

Vzpostavljen sistem do leta 2018 

Vzpostaviti sistem prevoza na poziv (klic) do leta 2025  zlasti v 
smislu izboljšanja povezav zaledja z mestom 

Vzpostavljen sistem 

Število prevoznikov 

Izboljšanje integracije   med različnimi 
prometnimi načini 

Uskladiti vozne rede avtobusa in vlakov so leta 2020 
Enotna vozovnica pri vseh ponudnikih 
JPP 

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

Izboljšanje dostopnosti  JPP za osebe z 
zmanjšano mobilnostjo 

Prilagoditev celotnega JPP gibalno in senzorično oviranim 
osebam do leta 2025. 

Prilagojen JPP 

Izboljšanje podobe JPP 
Izboljšanje podobe JPP med prebivalci občine za 50% glede 
na leto 2016 do leta 2025. 

Anketa 
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SEZNAM UKREPOV – JAVNI POTNIŠKI PROMET 

    •          vzpostavitev učinkovitega JPP  
- študija optimizacije medkrajevnega avtobusnega prometa (število in lokacije postajališč, potek linij, pogostost voženj)  
- uvedba/optimizacija (pri)mestnega avtobusnega prometa (linije, pogostost voženj) 
- integracija sistemov JPP (uskladitev voznih redov in linij avtobusnega in železniškega prevoza) 
- integracija šolskega prevoza v sistem rednega linijskega avtobusnega prevoza 
- integracija delavskega prevoza v sistem rednega linijskega avtobusnega prevoza  
- uvedba LOKALNEGA AVTOBUSA skozi naselje Log in Novi Log in ostalih relacij po potrebi: Log-Novi Log (pilotni projekt) 

     • vzpostavitev sistema prevozov »na klic«  
- Ureditev taxi službe (skozi koncesije in dežurstva preko vikendov) 
- Priprava infrastrukture za vzpostavitev sistema prevozov na klic (izdelava spletne aplikacije) 

     • prilagoditev prevoznih sredstev za gibalno in senzorično ovirane osebe: 
- premične klančine in dvigalne ploščadi na obstoječih prometnih sredstvih 

• prilagoditve prevoznih sredstev glede na okoljske standarde 

- zamenjava avtobusov in voznega parka javnih služb (občinska službena vozila, vozila komunalne službe…..) 

• prilagoditev prevoznih sredstev za prevoz koles : 

- omogočiti prevoz koles z avtobusom, železnico, taxi,  
- prevažanje izposojenih koles ob konicah, grmadenju, 

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

- strokovna podlaga za enotno ureditev postajališč, projektiranje in izvedba 
- ureditev ustreznih oznak in prometne signalizacije ter osvetlitev postajališč 
- preveritev možnosti izvedbe dodatnih postajališč v strnjenem naselju 

     • ureditev skupnega vozlišča za avtobus in železnico:   
- Postopno zmanjševanje parkirnih mest in nadomestitev s površinami za avtobus  
- Zagotoviti kakovostna kolesarska parkirišča ob železniški in avtobusni postaji 

• promocijske in ozaveščevalne dejavnosti v zvezi z JPP: 
- skupne aktivnosti s prevozniki v času tedna mobilnosti, 
- promocijske akcije, 
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- izdelava promocijskega materiala za obveščanje in osveščanje 

 Izboljšati informacijsko ponudbo o JPP (prikaz voznih redov, načrtovanje poti, aplikacije itd.) 

 Aktivno sodelovanje s SŽ na področju izboljšanja železniških povezav 
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V. PROMETNI STEBER MOTORNI PROMET 
Namen:  Umirjanje motornega prometa. Spodbuditi bolj odgovorno rabo avtomobila. Zmanjšanje odvisnosti prebivalcev od avtomobila. Zmanjšati 

negativni vpliv parkiranja (na izrabo prostora, okolje…). Povečanje prometne varnosti. Zmanjšanje vpliva tovornega prometa. Razbremenitev 

prometa skozi mesto Celje (najbolj obremenjene ceste, javne ustanove) 

 

 

 Cilji Ciljne vrednosti  Kazalci 

M
O

TO
R

N
I  

  P
R

O
M

ET
 

Umirjanje motornega prometa. 
Celovita umiritev prometa v mestu in drugih strnjenih 
naseljih v občini do leta 2025. (Zmanjšanje povprečne 
hitrosti za 15 %). 

Število ukrepov za umirjanje prometa ali 
izmerjena povprečna hitrost  

Spodbujanje odgovornejše rabe avtomobila. 
Zmanjšanje deleža poti z avtomobilom za 10 % do leta 
2025 glede na leto 2016. 

Delež poti opravljenih z avtomobilom 
(leta 2016 je 80 % glede na 
reprezentativni vzorec) 

Zmanjšanje odvisnosti prebivalcev od 
avtomobila. 

Zmanjšati število avtomobilov na prebivalca iz 1,60 na 1 
do leta 2025 

Število avtomobilov na prebivalca 
(anketa) 

Zmanjšanje negativnih vplivov parkiranja. 

Ureditev parkirne politike do leta 2025. 
  

Število parkirnih mest oziroma delež 
Zmanjšanje števila parkirnih mest brez omejitev v najbolj 
zasedenih delih mesta za 10 % letno do leta 2025 

Povečanje prometne varnosti. 
Zmanjšanje števila poškodovanih v nesrečah z 
motoriziranimi udeleženci do leta 2025 za 25 % glede na 
obdobje 2010–2015. 

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

Zmanjšanje vplivov tovornega/tranzitnega  
prometa in razbremenitev prometa. 

Zmanjšanje deleža tovornih/tranzitnih vozil na mestnem 
omrežju. 

Število tovornih vozil : Štetje prometa 
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SEZNAM UKREPOV – MOTORNI PROMET 

 optimizacija parkirne politike: 

- izdelava študije potreb po parkiriščih in organizaciji optimalnega parkirnega režima na območju Log-Novi Log 

- izvajanje (uvedba časovne omejitve parkiranja na najbolj zasedenih parkiriščih (tržnica), razširitev in okrepitev nadzora nad pravilnim 

parkiranjem) 

- ureditev parkirišč oziroma ustrezne parkirne politike pri vrtcu in blagovnici 

• umirjanje prometa: 

- zmanjšanje hitrosti (cona 30km/h) – podaljšanje obstoječe cone skozi center Hrastnika (do Matinija) 

- postavitev oznak za zmanjšanje hitrosti v naselju Podkraj 

• rekonstrukcija križišč :  

- križišče pri Sparu 

- center Hrastnika 

- center Dola 

- krožišče v naselju Podkraj pri Savskem mostu in cest Hrastnik-Dol (bivši Riklov most) 

• ureditev prometa pri policijski postaji 

• ureditev mirujočega prometa :  

- parkirišča za turistične avtobuse pri Komunalno stanovanjskem podjetju 

- parkirišča za avtodome Ojstro 

- vzdrževanje obstoječega parkirišča za tovorna vozila 

• ureditve križanj z železnico :  

- gradnja ceste G2-108 Hrastnik-Zidani most 

- ureditev križanje ceste in železnice pri podhodu Dirmajerjev hrib 

• izgradnja novih prečnih povezav čez Savo: 

- most Suhadol – Podkraj (idejna zasnova, projektna dokumentacija, izvedba) 
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 odpravljanje črnih točk - povečanje prometne varnosti: 

- ureditev varnega dostopa do naselja Cesta Hermana Debeljaka (podhod Dirmajerjev hrib), 

- ureditev križišča Slatno,  

- ureditev križišča pri Sparu, 

- ureditev križišča pred mostom čez Savo za zavijanje proti železniški postaji iz smeri centra Hrastnika, 

- namestitev  ogledal na kritičnih lokacijah (Spar, Hrastnik, Dol, gasilski dom). 

• širitev omrežja električnih polnilnic in polnilnic postaj za plin: 

- Preveritev možnih lokacij (nabor lokacij) za električne polnilnice na obstoječih parkiriščih, bazenu, Log, Dol pri Hrastniku 

- Preveritev lokacij za polnilnice plina na obstoječih bencinskih servisih 

• celostna ureditev prometa v mestnem jedru oz. njegova prometna razbremenitev:  

- Študija preureditve prometa (geometrija cest, prometni režim) z možnostjo umestitve dodatne parkirne infrastrukture (garažna hiša, P+R , 

izposoja električnih koles, ..…)  

• uvajanje zelene logistike : 

- uvedba okolju prijaznejših vozil (pošta, dostava, redarstvo, Komunala, Občina, javni zavodi..) 

 promocijske in ozaveščevalne dejavnosti: 

- odgovorna raba avtomobila, deljenje prevozov (v času tedna mobilnosti) 
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VI. PROMETNI STEBER KOLESARJENJE 
Namen: Vzpostavitev pogojev za kolesarjenje, parkiranje koles. Povečanje deleža kolesarjenja. Povečanje prometne varnosti ter povečanje 
občutka varnosti kolesarjev. Spremljanje števila in navad kolesarjev. 

 

 

 

 

 

 
Cilji Ciljne vrednosti Kazalci 

KO
LE

SA
R

JE
N

JE
 

Vzpostavitev pogojev za načrtovanje kolesarjenja 
na ravni občine in regije. 

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

2 javni posvetovanji na leto 

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

Število načrtovanih kolesarskih 
povezav, meter (m) novih povezav 

Promocija električnih koles Število električnih koles 

Izboljšanje pogojev za kolesarjenje, parkiranje 
koles.  

Vzpostavitev osnovnih kolesarskih povezav do leta 2025. kolesarska povezava,  meter (m) 
vzpostavljene površine za 
kolesarje, število oznak 

Zagotovitev  1 novega parkirišča za kolesa na leto  pri 
javnih zgradbah do leta 2025. 

število parkirišč za kolesa in/ali 
število nadstrešnic. 
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Povečanje deleža kolesarjenja. Povečanje deleža šolarjev, ki v šolo kolesarijo za 
20 % do leta 2030 glede na leto 2016 

Število šolarjev 

Povečanje deleža zaposlenih, ki na delo kolesarijo za 
5 % do leta 2030 glede na leto 2016.  

skupno število kolesarjev 

Povečanje prometne varnosti ter povečanje 
občutka varnosti kolesarjev. 

Zmanjšanje števila nesreč s poškodovanimi kolesarji 
za 50 % 2030 glede na povprečje v obdobju 2010–
2015. 

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

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

podatkovna baza o deležu 
šolarjev, zaposlenih, številu 
kolesarjev 

Doseči izboljšanje podobe kolesarjenja med 
prebivalci občine za 50 % glede na leto 2016 do leta 
2030. 

Javno mnenjska raziskava 

Ozaveščanje v vrtcih Vključevanje v ETM  

Organiziranje kolesarskih izletov po okolici Število izletov 
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SEZNAM UKREPOV – KOLESARJENJE 

 gradnja površin za kolesarje: (v mestu) 

- študija kolesarskih povezav – možnost izvedljivosti kolesarjenja 

- izvedba kolesarskih povezav: označitev, vzpostavitev 

 razširitev omrežja in dograditev kolesarskih povezav v smislu povezav mesta z zaledjem (izven mesta)- gradnja nove infrastrukture 

izven mesta:  

- študija kolesarskih povezav – vzpostavitev novih kolesarskih povezav 

- izvedba kolesarskih povezav: označitev, vzpostavitev 

- oživitev in promocija obstoječih kolesarskih povezav Hrastnik-Boben-Čeče-Kal-Blate-Novi Dol-Dol-Hrastnik,  Hrastnik-

Boben-Čeče-Kal-Blate-Hrastnik, Hrastnik-Dol-Marno-Turje-Kopitnik-Gore-Podkraj-Radeče,  

 Sistem izposoje električnih koles: 
- izdelava študije glede vzpostavitve avtomatiziranega sistema izposoje koles (upravičenost, možne lokacije) 

- vzpostavitev samega sistema  

 povečanje privlačnosti kolesarskih površin: postavitev stojal za kolesa, označb, smerokazov, talnih oznak na vozišču  
- ob sedanjih šolskih poteh 

 dodatna parkirišča za kolesa (kolesarnice, nadstrešnice,..): ob podjetjih, institucijah, trgovskih centrih, zdravstvenem domu, 

športnih centrih 

- izdelava občinskih usmeritev na načrtovanje in gradnjo novih objektov 

 vzpostavitev in vzdrževanje evidence o obsegu in navadah kolesarjev : 

- štetje prometa, izvedba anket,… 
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 promocijske in ozaveščevalne dejavnosti v zvezi s kolesarjenjem: 

- evropski teden mobilnosti, 

- organizacija kolesarskih izletov, 

- ponatis zloženke o kolesarskih poteh 
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VII. PROMETNI STEBER TRAJNOSTNO NAČRTOVANJE IN OZAVEŠČANJE 
Namen: Sprememba potovalnih navad prebivalcev . Sprememba načrtovalskih prioritet - sinhronizacija trajnostnega prometnega načrtovanja in 
prostorskega načrtovanja 

 

 

Prometni 
steber 

Cilji ciljne vrednosti 
 

kazalci 

TR
A

JN
O

ST
N

O
   

N
A

Č
R

TO
V

A
N

JE
 

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

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

Sprejeta strategija in prenova 

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

Prijava na projekte 

Sprememba načrtovalskih prioritet ter njihova 
uveljavitev. 

Sprejetje takšnega občinskega proračuna v letu 
2017 za leto 2018, ki bo uravnotežil sredstva med 
prometnimi sistemi  

Sprejet proračun z uravnoteženimi deleži 
sredstev bodo podpirali uresničitev ciljev 
CPS 

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

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

 

Štetje prometa, izvajanje anket 

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

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

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

Vodni promet, tirni ali žičnični promet, zračni 
promet 
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• mobilnostni načrti:  

- spodbujanje izdelave za generatorje prometa 

- izdelava 

 sodelovanje pri projektih EU in RS  
- priprava elaboratov za sofinanciranje občinskih in medobčinskih projektov 

 priprava občinskega proračuna za trajnostne oblike mobilnosti 

 promocijske in ozaveščevalne akcije na temo trajnostne mobilnosti:  
- evropski teden mobilnosti, šole, vrtci, … 

 upoštevanje smernic za gradnjo prometne infrastrukture 

 vrednotenje učinkov in prenova CPS na pet let 

 Specialne aktivnosti trajnostnega prometa na nivoju mesta 
- načrtovanje vodnega prometa: potniški promet po Savi, rekreacija na vodi, študija plovnosti (aktivnosti po izgradnji hidroelektrarn 

na Srednji Savi) 

- načrtovanje zračnega prometa: vzletišče za helikopterje, vzletišče za balone, dispečerstvo za drone 

 Uskladitev prostorskih aktov z načeli trajnostne mobilnosti (mešana namenska raba, gostota poselitve, kriteriji dostopnosti pri umeščanju v 
prostor, parkirni standardi itd.) 


