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1. IZHODIŠČA 
 

Občina Hrastnik je na javnem razpisu Ministrstva za infrastrukturo RS pridobila sredstva za 
izdelavo Celostne prometne strategije. Ministrstvo je Javni razpis za sofinanciranje operacij 
»Celostne prometne strategije« objavilo v Uradnem listu RS št. 78/2015 dne 16.10.2015. 
Javni razpis 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 omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi.  

V mesecu marcu 2016 je občina Hrastnik sklenila Pogodbo o sofinanciranju projekta z 
Ministrstvom za infrastrukturo. 
 
Obdelana bodo vsa področja: javni potniški promet, morebitna uvedba park/ride sistema, 
povečanje uporabe kolesarskega in peš prometa, učinkovitejša raba obstoječih prometnic in 
poti, optimizacija obstoječih parkirišč, predvidevanje potreb po novih parkiriščih. Rok za 
izdelavo strategije je maj 2017. 

 

2. PREDMET KOMUNICIRANJA 
 

Ciljne javnosti je treba seznaniti s projektom, pri čemer mora biti sporočilo jasno: strategija 
razvoja prometa v občini Hrastnik v prihodnosti (poudarek bo na trajnostni mobilnosti). 
Javnost mora biti seznanjena, da bo izdelan akcijski načrt strategije, v okviru teh pa bodo 
podani predlogi za: 

- zmanjšanje škodljivih vplivov prometa na okolje 
 

- izboljšanju mobilnosti in dostopov 
 

- izboljšanje podobe občine 
 

- boljšo kakovost bivanja. 
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3. CILJNE SKUPINE 
 

Komunikacija zajema naslednje ciljne skupine: 

- Občina Hrastnik s ciljnimi skupinami 
 

- medijska javnost 
 

- splošna javnost (občani in občanke občine Hrastnik) 
 

4. FAZE KOMUNICIRANJA 
 

1. idejna in grafična zasnova Celostne grafične podobe projekta (ime, izbira tipografija, 
izbor tipičnih barv, pozicijski slogan, aplikacije, ppt) 
 

2. organizacija in izvedba sporočil za javnost za novinarje   
- priprava press materialov  
- usklajevanje z občino Hrastnik in follow up 

 
3. javne razprave, delavnice s predstavniki ciljnih javnosti občine Hrastnik 

 
4. sodelovanje pri nagradni anketi za občane (orodja komuniciranja internet, plakati) 

 
 

5. aktivnosti in izvedba le-teh ob Tednu mobilnosti/22.septembra (scenarij dogodka, 
podelitev nagrad nagradne ankete, predstavitev projekta) 
 

6. zloženka CPS Hrastnik za občane in občanke 
 
 

7. razstava o izdelani viziji 
 

8. oblikovanje dokumenta CPS  
 
 

9. oblikovna in vsebinska zasnova promocijskih gradiv CPS (plakati, panoji in druga 
promocijska gradiva) 
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5. TERMINSKI PLAN KOMUNICIRANJA 
 

1. sestanki in uskladitev terminskega plana, komunikacijske strategije z občino 
Hrastnik; 
posamezni drugi sestanki – 1.sestanek začetek junija, julij, avgust, september, 
oktober, november, december 2016; februar, marec, april 2016 (Savaprojekt, PNZ, 
Občina Hrastnik) 
 

2. zasnova komunikacijskega načrta-junij 2016 
 
 

3. idejna zasnova in grafična izvedba Celostne grafične podobe projekta – ime, črkovni 
zapis, barvni zapis, pozicijski slogan – junij, julij 2016 
 

4. priprava medijskih sporočil, teksti, slike (v vseh fazah)– junij, julij, september, 
november 2016; januar, april, maj 2017 
 
 

5. priprava loga za banner - za spletno stran Občine Hrastnik – junij/julij 2016 
 

6. scenarij dogodka 'Teden mobilnosti' – podelitev nagrad nagradne ankete za občane 
(idejna/vsebinska zasnova)- avgust 2016 
 
 

7. organizacija in izvedba dogodka 22. septembra-avgust/september 2016 
 

8. priprava gradiva za zloženko; grafična izvedba– november, december 2016 
 
 

9. vsebinska in oblikovna zasnova Celostne prometne strategije-april, maj 2016 
 

10. strokovne konzultacije, svetovanje (pri javnih razpravah, delavnicah, …) in izdelava 
promocijskih gradiv: ves čas projekta 
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6. RDEČA NIT SPOROČIL ZA JAVNOST 
 

Iz vseh sporočil mora biti razvidno in jasno, da gre v tej fazi za dokument, ki bo osnova in 
pogoj za pridobivanje evropskih sredstev za sofinanciranje konkretnih projektov, ki se bodo 
na osnovi akcijskega načrta te strategije izvajali v prihodnosti. 

 

Akcijski načrt bo izhajal iz rezultatov in ugotovitev: 

- štetje prometa, ki predstavlja izhodišče za analizo stanja prostora  
- javne nagradne ankete, v kateri lahko sodelujejo vsi občani in občanke, starejši od 12 

let 
- javnih razprav in delavnic s ciljnimi javnostmi: 

 
o policija, 

o vzgojno izobraževalne ustanove (predstavnik ravnateljev osnovnih šol, 

predstavnik srednjih šol), 

o domovi oziroma društva, ki zastopajo starejše občane, 

o taksi službe, 

o železnice, 

o ponudniki JPP (avtobusni prevozi) 

o organizacija invalidov, 

o obrtna in gospodarska zbornica, 

o drugi večji generatorji prometa (bolnišnica, gospodarstvo (npr. Cinkarna) 
 

- dogodkov za splošno in novinarsko javnost (Teden mobilnosti, konferenca za 
novinarje). 


