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PRESOJA MOŽNOSTI IN UČENJE IZ IZKUŠENJ DRUGIH 
 

Z vizijo in strateškimi cilji smo nakazali, v katero smer želimo, da se razvija naša občina. Jasno je 
opredeljeno, da si želimo videti spremembe na področju prometne varnosti, dostopnosti za 
ranljivejše skupine, kakovostne povezanosti, krepitve gospodarstva, kulture in izobraževanja, 
privlačnosti in kakovosti okolja ter potovalnih navad ljudi. Čeprav so cilji širši in se ne nanašajo 
nujno na promet kot tak, ta lahko pomembno prispeva k tem ciljem. V ta namen so bili 
oblikovani tudi podrobnejši cilji na posameznih prometnih področjih, v skladu s trajnostno 
prometno piramido, ki postavlja hojo, kolesarjenje in javni potniški promet pred osebni motorni 
promet. Ti štirje podsistemi, skupaj s splošnim stebrom prometnega načrtovanja, ki jih združuje 
v celoto, v skladu z načeli načrtovanja trajnostne mobilnosti, zagotavljajo enakopravno 
upoštevanje vseh vrst prometa.  

 

 

Slika 1: Obratna prometna piramida 

 

Za doseganje zastavljenih ciljev je potrebno izbrati ukrepe oz. orodja, s katerimi bo mogoče 
učinkovito prispevati k viziji in ciljem občine ter premagati težave, identificirane v analizi stanja. 
Ukrepi se lahko med seboj razlikujejo po vrsti, geografskem in časovnem obsegu, intenzivnosti 
izvajanja in po stroškovni učinkovitosti. Posamezen ukrep običajno ne more doseči vseh 
zastavljenih ciljev, zato je pomembno oblikovati svežnje, ki obsegajo kombinacijo različnih 
ukrepov. Svežnji ukrepov so pomembni ne le zato, ker lahko povečajo učinkovitost, temveč 
pomagajo tudi preseči ovire pri izvajanju posameznih ukrepov (na primer pravne, tehnične, 
finančne, politične itd.). Hkrati lahko svežnji ukrepov pomagajo omiliti potencialne negativne 
vplive posameznih ukrepov na določene skupine uporabnikov.  

V nasprotju z dosedanjim pristopom, ki se je osredotočal zlasti na infrastrukturne rešitve in 
zadovoljevanje prometnega povpraševanja, smo pri izbiri ukrepov upoštevali naslednja načela: 

 nabor različnih vrst ukrepov, od infrastrukturnih in finančnih do upravljanja prometa in 

mobilnosti;  



 

 osredotočanje na najbolj učinkovite ukrepe v večini okolij, ki se nanašajo na izboljšanje 

kakovosti javnega potniškega prometa, zaračunavanje motornega prometa (skozi 

parkirno politiko) ter prostorsko politiko, ki povezuje ostala dva ukrepa; 

 nabor ukrepov tudi z ostalih področij, kot je prostorska politika; 

 ukrepi, ki enakopravno obravnavajo vse prometne načine oziroma dajejo prednost 

nemotoriziranim prometnim načinom in javnemu potniškemu prometu; 

 obsežno presojanje ukrepov, ki upošteva vse stroške in koristi; 

 črpanje iz dosedanjih izkušenj in dobrih praks ter smernic za trajnostno načrtovanje 

prometa tako v Sloveniji kot v tujini; 

 upoštevanje lokalnega konteksta in izhodišč občine ter že načrtovanih ukrepov.  

Najprej smo preverili, kako različni ukrepi pripomorejo k ciljem. Pri tem smo si pomagali z 
orodjem KonSULT1, ki omogoča rangiranje prometnih ukrepov glede na zastavljene strateške 
cilje. Orodje je bilo razvito z namenom pomagati odločevalcem, prometnim načrtovalcem in 
deležnikom pri razumevanju izzivov doseganja trajnostnega razvoja skozi urbano mobilnost ter 
določiti primerni ukrepe in svežnje ukrepov (trenutno jih je na voljo 64). Za vsak ukrep orodje 
nudi tudi podrobne informacije o učinkovitosti ukrepov, ki so bile zbrane na podlagi raziskav. 
Zadnja različica orodja je bila posodobljena prav z namenom določanja najbolj učinkovitih 
ukrepov v okviru celostnih prometnih strategij.  

V orodju določimo, kateri cilji so za nas najpomembnejši, za kakšen tip območja gre in kakšno 
strategija načrtovanja prometa si želimo, orodje pa nam predlaga, kateri ukrepi najbolj 
pripomorejo k doseganju vseh ciljev CPS Občine Hrastnik. Izbrani tip mesta je bil »majhno 
mesto«.  

Med najpomembnejše cilje smo z enakimi utežmi pomembnosti vnesli (cilji v orodju so namreč 
prednastavljeni): 

 gospodarsko rast (strateški cilj CPS Občine Hrastnik 5 - krepiti gospodarstvo, kulturo, 

izobraževanje), 

 varstvo okolja (strateški cilj CPS Občine Hrastnik 3 - povečati privlačnost in kakovost 

okolja ter izboljšati pogoje za aktiven način življenja),  

 varnost (strateški cilj CPS Občine Hrastnik 4 – povečati prometno varnost),  

 socialno vključenost (strateška cilja CPS Občine Hrastnik 6 in 1 - povečati dostopnost za 

ranljive skupine; zagotoviti kakovostno povezanost mesta, naselij in regije (zlasti v 

smislu javnega potniškega prometa, kolesarskih in peš povezav), 

 kakovost življenja, ulic (strateški cilj CPS Občine Hrastnik 2 - z ozaveščanjem spremeniti 

potovalne navade ljudi in zmanjšati odvisnost od motornega prometa). 

Označili smo tudi strategije/operativne cilje, ki jih želimo doseči: 

 zmanjševanje uporabe avtomobila, 

 povečanje uporabe JPP,  

                                                        
1 http://www.konsult.leeds.ac.uk/mog/  

http://www.konsult.leeds.ac.uk/mog/


 

 povečanje pešačenja in kolesarjenja. 

Orodje KonSULT je razvrstilo vseh 64 vrst ukrepov glede na njihov prispevek k vsem zastavljenim 
strateškim ciljem skupaj, prikazani so v naslednji preglednici. Za vsak ukrep je prikazan tudi tip 
ukrepa, cenovni obseg, časovni horizont ter relativna ocena prispevka k ciljem na lestvici od 0-
100 (višja kot je ocena, bolj ukrep prispeva k zastavljenim ciljem). Poleg tega je ločeno 

prikazano, v kakšni meri vsak ukrep prispeva k posameznim strateškim ciljem. Ocene so od ✓ 

(majhen pozitivni prispevek k ciljem), najvišja ocena je ✓✓✓✓✓ (zelo močan prispevek k 
ciljem).  X pomeni, da je ukrep v nasprotju s strateškim ciljem, - pomeni, da ukrep nima vpliva 

na strateški cilj, ✓/X pomeni, da je vpliv odvisen od načina izvedbe ukrepa ali da ima lahko 
pozitivne učinke z enega vidika ter negativne z drugega. 

  



 

 

Preglednica 1: Ukrepi glede na prispevanje k strateškim ciljem  

Št Vrsta ukrepa Tip ukrepa Cena Časovni horizont 

Relativna 
ocena 
prispevka 
k ciljem 

Kakovost 
življenja (ulic, 
sosesk) – 
Strateški cilj 2, 3 

Enakoprav-
nost in 
socialna 
vključenost - 
Strateški cilj 
1, 6 

Varnost - 
Strateški 
cilj 4 

Gospodars-ka 
rast - Strateški 
cilj 5 

Varstvo okolja - 
Strateški cilj 3 

1 Območja in 
koridorji za pešce 

infrastruktura srednja srednjeročni 50 
✓✓✓✓ ✓✓✓✓✓ ✓✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓✓ 

2 Raba prostora, ki 
podpira razvoj 
javnega 
potniškega 
prometa 

prostorska politika nevtralna dolgoročni 44 

✓✓✓✓ ✓✓ ✓✓✓ ✓✓ ✓✓✓✓ 

3 Kolesarsko 
omrežje 

infrastruktura srednja srednjeročni 31 
✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓ ✓✓✓ 

4 Gostota poselitve 
in mešana raba 
prostora 

prostorska politika visoka dolgoročni 27 

✓✓✓✓ ✓✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓ 

5 Varnost pešcev in 
kolesarjev 

upravljanje 
prometa 

nevtralna kratkoročni 23 
✓✓✓✓ ✓✓✓ 

✓✓✓✓

✓ 
✓✓ ✓✓ 

6 Mobilnostni načrti 
za šole 

ukrepi, ki vplivajo 
na navade 

nizka kratkoročni 23 
✓✓✓ ✓ ✓✓✓ ✓ ✓✓✓ 

7 Ločene kolesarske 
steze 

upravljanje 
prometa 

srednja kratkoročni 21 
✓✓ ✓✓ ✓✓✓ ✓ ✓✓ 

8 Promocijske 
aktivnosti 

ukrepi, ki vplivajo 
na navade 

nizka kratkoročni 19 
✓✓ ✓✓ ✓ - ✓✓✓✓ 



 

Št Vrsta ukrepa Tip ukrepa Cena Časovni horizont 

Relativna 
ocena 
prispevka 
k ciljem 

Kakovost 
življenja (ulic, 
sosesk) – 
Strateški cilj 2, 3 

Enakoprav-
nost in 
socialna 
vključenost - 
Strateški cilj 
1, 6 

Varnost - 
Strateški 
cilj 4 

Gospodars-ka 
rast - Strateški 
cilj 5 

Varstvo okolja - 
Strateški cilj 3 

9 Umirjanje 
prometa 

upravljanje 
prometa 

srednja kratkoročni 18 
✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓✓ ✓✓ ✓✓ 

1
0 

Sistem izposoje 
koles 

ukrepi, ki vplivajo 
na navade 

srednja srednjeročni 15 
✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ 

1
1 

Ukrepi za 
povečanje 
prometne 
varnosti 
(zmanjševanje 
hitrosti, nadzor, 
signalizacija) 

upravljanje 
prometa 

srednja kratkoročni 15 

✓✓✓ ✓✓✓ 
✓✓✓✓

✓ 
- ✓✓✓ 

1
2 

Nove železniške 
postaje in proge* 

infrastruktura visoka srednjeročni 14 
✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ 

1
3 

Mobilnost brez 
ovir 

infrastruktura srednja kratkoročni 14 
- ✓✓✓✓ ✓✓✓ - - 

1
4 

Parkirni standardi prostorska politika nizka dolgoročni 12 
✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ 

1
5 

Prehodi za pešce upravljanje 
prometa 

nizka kratkoročni 12 
✓✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ - 

1
6 

Orodja za 
načrtovanje poti 

informacijski nizka kratkoročni 12 
✓✓/X ✓✓ ✓ - ✓/X 

1
7 

Kolesarska 
parkirišča 

upravljanje 
prometa 

nizka kratkoročni 11 
✓✓✓ ✓✓ ✓ ✓ ✓ 



 

Št Vrsta ukrepa Tip ukrepa Cena Časovni horizont 

Relativna 
ocena 
prispevka 
k ciljem 

Kakovost 
življenja (ulic, 
sosesk) – 
Strateški cilj 2, 3 

Enakoprav-
nost in 
socialna 
vključenost - 
Strateški cilj 
1, 6 

Varnost - 
Strateški 
cilj 4 

Gospodars-ka 
rast - Strateški 
cilj 5 

Varstvo okolja - 
Strateški cilj 3 

1
8 

Avtobusni prevozi upravljanje 
prometa 

srednja kratkoročni 10 
✓ ✓✓✓ ✓ - ✓✓ 

1
9 

Mobilnostni načrti 
za podjetja 

ukrepi, ki vplivajo 
na navade 

nizka kratkoročni 10 
✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ 

2
0 

Obdavčitev goriv* finančni nevtralna kratkoročni 9 
✓ ✓/X ✓✓ ✓ ✓✓/X 

2
1 

Vzdrževanje cest upravljanje 
prometa 

srednja kratkoročni 8 
✓✓✓/XX ✓/X ✓✓✓/X - ✓✓✓/X 

2
2 

Zaračunavanje 
parkiranja 

finančni nevtralna kratkoročni 8 
✓✓ ✓✓✓/X ✓✓✓/X - ✓✓✓/X 

2
3 

Integrirana 
vozovnica 

finančni nizka srednjeročni 8 
✓ ✓✓✓✓ ✓✓ - ✓✓ 

2
4 

Cena vozovnic 
(znižana) 

finančni srednja kratkoročni 8 
✓✓ ✓✓✓ ✓ ✓ ✓✓ 

2
5 

Osebno 
mobilnostno 
svetovanje 

ukrepi, ki vplivajo 
na navade 

nizka kratkoročni 7 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2
6 

Telekomunikacije 
(delo na daljavo) 

ukrepi, ki vplivajo 
na navade 

srednja srednjeročni 7 
✓ - - - ✓ 

2
7 

Zaračunavanje 
uporabnikom cest 

finančni nevtralna srednjeročni 7 
✓✓✓ ✓✓ ✓✓ - ✓✓✓ 

2
8 

Prednostni 
sistemi za 
avtobuse 

upravljanje 
prometa 

nizka kratkoročni 7 

✓✓ ✓✓ ✓✓ - ✓✓ 



 

Št Vrsta ukrepa Tip ukrepa Cena Časovni horizont 

Relativna 
ocena 
prispevka 
k ciljem 

Kakovost 
življenja (ulic, 
sosesk) – 
Strateški cilj 2, 3 

Enakoprav-
nost in 
socialna 
vključenost - 
Strateški cilj 
1, 6 

Varnost - 
Strateški 
cilj 4 

Gospodars-ka 
rast - Strateški 
cilj 5 

Varstvo okolja - 
Strateški cilj 3 

2
9 

Znižane cene 
vozovnic za 
določene 
uporabnike 

finančni nizka kratkoročni 7 

✓ ✓✓✓✓ ✓ ✓✓ ✓✓ 

3
0 

Omejevanje 
motornega 
prometa 

upravljanje 
prometa 

nizka kratkoročni 6 

✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓✓ 

3
1 

Fleksibilen delovni 
čas 

ukrepi, ki vplivajo 
na navade 

nizka srednjeročni 6 
✓/X ✓/X ✓/X ✓/X ✓/X 

3
2 

Prevoz na poziv upravljanje 
prometa 

srednja kratkoročni 6 
- ✓✓✓✓ - - ✓ 

3
3 

Informacije o JPP informacijski nizka kratkoročni 6 
✓ ✓✓ ✓ - ✓ 

3
4 

Parkirni režim upravljanje 
prometa 

nizka kratkoročni 5 
✓✓ ✓✓/X ✓✓ ✓✓ ✓✓ 

3
5 

Struktura cen 
vozovnic 

finančni nevtralna srednjeročni 5 
✓✓ ✓✓ ✓ ✓ ✓✓ 

3
6 

Souporaba vozil 
(car sharing) 

ukrepi, ki vplivajo 
na navade 

srednja srednjeročni 5 
- ✓ - - - 

3
7 

Regulacija 
avtobusnega 
prometa 

upravljanje 
prometa 

nevtralna srednjeročni 4 

✓ ✓✓✓ ✓ ✓ ✓ 



 

Št Vrsta ukrepa Tip ukrepa Cena Časovni horizont 

Relativna 
ocena 
prispevka 
k ciljem 

Kakovost 
življenja (ulic, 
sosesk) – 
Strateški cilj 2, 3 

Enakoprav-
nost in 
socialna 
vključenost - 
Strateški cilj 
1, 6 

Varnost - 
Strateški 
cilj 4 

Gospodars-ka 
rast - Strateški 
cilj 5 

Varstvo okolja - 
Strateški cilj 3 

3
8 

Tramvaj in 
primestna 
železnica 

infrastruktura visoka dolgoročni 4 

✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ 

3
9 

Zaračunavanje 
zasebnih 
parkirišč* 

finančni nevtralna srednjeročni 4 

✓ - ✓✓ ✓ ✓✓ 

4
0 

Tradicionalna 
cestna 
signalizacija 

informacijski nizka kratkoročni 4 
- - ✓✓ - ✓ 

4
1 

BRT (Bus Rapid 
Transit) 

infrastruktura srednja srednjeročni 4 
✓ ✓✓ ✓✓ ✓ ✓✓ 

4
2 

Obdavčitev 
lastništva vozila* 

finančni nevtralna kratkoročni 4 
✓✓ X ✓✓ ✓✓✓✓ ✓✓ 

4
3 

Izboljšanje 
železniških 
prevozov* 

upravljanje 
prometa 

srednja srednjeročni 3 

✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓ ✓✓ 

4
4 

Prikazovalniki 
prihodov vozil JPP 

informacijski srednja kratkoročni 3 
✓ ✓ ✓ - ✓ 

4
5 

Fizične omejitve 
motornega 
prometa 

ukrepi, ki vplivajo 
na navade 

srednja kratkoročni 3 

✓ ✓ ✓✓ - ✓✓ 

4
6 

ITS - pametni 
prometni sistemi 

upravljanje 
prometa 

srednja srednjeročni 3 
- ✓✓ ✓✓✓✓ ✓✓ ✓✓✓ 



 

Št Vrsta ukrepa Tip ukrepa Cena Časovni horizont 

Relativna 
ocena 
prispevka 
k ciljem 

Kakovost 
življenja (ulic, 
sosesk) – 
Strateški cilj 2, 3 

Enakoprav-
nost in 
socialna 
vključenost - 
Strateški cilj 
1, 6 

Varnost - 
Strateški 
cilj 4 

Gospodars-ka 
rast - Strateški 
cilj 5 

Varstvo okolja - 
Strateški cilj 3 

4
7 

Park & Ride infrastruktura srednja srednjeročni 3 
✓✓/X - ✓/X ✓/X ✓✓/XX 

4
8 

Podpora okolju 
prijaznim vozilom 

ukrepi, ki vplivajo 
na navade 

srednja srednjeročni 2 
✓✓ X X ✓ ✓✓✓✓ 

4
9 

Upravljanje 
avtobusov 

upravljanje 
prometa 

srednja kratkoročni 2 
✓ ✓ ✓ - ✓ 

5
0 

Deljenje prevoza ukrepi, ki vplivajo 
na navade 

nizka kratkoročni 2 
✓/X ✓/X ✓/X ✓/X ✓/X 

5
1 

Sistem za 
usmerjanje na 
parkirišča 

informacijski srednja kratkoročni 2 

✓ - ✓ ✓ ✓ 

5
2 

Omejitve za 
tovorni promet 

upravljanje 
prometa 

srednja kratkoročni 1 
✓✓ ✓ ✓✓ ✓ ✓ 

5
3 

Okoljska cona upravljanje 
prometa 

nizka kratkoročni 1 
- - ✓ X ✓✓✓✓✓ 

5
4 

Zbiranje 
informacij od 
udeležencev v 
prometu in 
posredovanje 
ostalim 

informacijski nizka kratkoročni 0 

- X ✓ - - 

5
5 

Parkirne 
hiše/parkirišča 

infrastruktura visoka srednjeročni 0 
✓✓ XX ✓✓ / XX ✓✓ XX 



 

Št Vrsta ukrepa Tip ukrepa Cena Časovni horizont 

Relativna 
ocena 
prispevka 
k ciljem 

Kakovost 
življenja (ulic, 
sosesk) – 
Strateški cilj 2, 3 

Enakoprav-
nost in 
socialna 
vključenost - 
Strateški cilj 
1, 6 

Varnost - 
Strateški 
cilj 4 

Gospodars-ka 
rast - Strateški 
cilj 5 

Varstvo okolja - 
Strateški cilj 3 

5
6 

Nadzor mestnega 
prometa 

upravljanje 
prometa 

srednja srednjeročni 0 
- ✓✓ ✓ - ✓✓ 

5
7 

Pasovi za vozila z 
več potniki 

upravljanje 
prometa 

srednja kratkoročni 0 
XX ✓✓ X - ✓✓/X 

5
8 

Prispevki 
investitorjev 

prostorska politika nizka srednjeročni 0 
X ✓ - ✓ X 

5
9 

Prikazovalniki ITS informacijski srednja kratkoročni 0 
- X ✓ ✓/X - 

6
0 

Navigacijske 
naprave v vozilih* 

informacijski nevtralna nedefiniran 0 
XX ✓ ✓✓/X - ✓✓ 

6
1 

Gradnja novih 
cest 

infrastruktura visoka dolgoročni 0 
✓✓ / XXX ✓✓ / XXX 

✓✓ / 
XXX 

✓ / X ✓✓ / XXXX 

6
2 

Upravljanje 
tovornih vozil 

upravljanje 
prometa 

srednja kratkoročni 0 
- - ✓✓ ✓ - 

6
3 

Intermodalna 
središča 

infrastruktura nevtralna nedefiniran 0 
✓ ✓✓ - ✓✓ ✓ 

6
4 

Konvencionalno 
upravljanje 
prometa 

upravljanje 
prometa 

srednja kratkoročni -2 
XXX XX XXX XX/✓✓ XXX 

*ni v pristojnosti občine 



 

 

Pri izkušnjah drugih smo upoštevali primere opisane v publikaciji »Trajnostna mobilnost v praksi – 
Zbornik dobrih praks« (IPOP 2016) in drugih publikacijah ter izkušnje strokovnih sodelavcev s 
projektov v Sloveniji in tujini, kot npr. smernice za kolesarska parkirišča (Cambridge, London), 
smernice in mobilnostni načrti za podjetja različne javne in izobraževalne ustanove (West Midlands, 
Ministrstvo za promet RS, Derby Teaching Hospitals, Surrey and Sussex NHS, UK Department for 
Communities & Local Government, London Borough of Hounslow …), končno poročilo »Identifikacija 
stanja javnega potniškega prometa in ukrepov trajnostne mobilnosti v slovenskih občinah« (CIPRA, 
2011), publikacijo »CIVITAS Measure Directory« (CIVITAS, 2014), publikaciji »The Economic benefits 
of Sustainable Urban Mobility Measures – Independent Review of Evidence: Report« in »Measure 
selection – Selecting the most effective packages of measures for Sustainable Urban Mobility Plans« 
(European Platform on Sustainable Urban Mobility Plans, 2016), publikacija »Integracija 
osnovnošolskih prevozov v javni potniški promet« (Center za razvoj Litija, 2011), publikacijo »PRESTO 
Cycling Policy Guide – Cycling Infrastructure« (PRESTO, 2010), poročilo »The Economic Benefits of 
Sustainable Transport Actions – Independent Review of Evidence« (EVIDENCE, 2015) idr. 
 

Spodnja preglednica prikazuje skupine ukrepov orodja KonSULT, ki zasledujejo cilje CPS Občine 
Hrastnik in hkrati ustrezajo lokalnim specifikam občine, ter ustrezen strateški steber. Pri tem smo 
upoštevali politični, zakonodajni, prostorski vidik, pristojnosti in obstoječe stanje. Poleg tega smo 
upoštevali izsledke delavnic in javnih razprav. Hkrati smo izbrali bolj specifične ukrepe znotraj teh vrst 
ukrepov, pri čemer smo nekatere združili, saj se med seboj dopolnjujejo, poleg tega pa smo dodali še 
ukrepe (ki jih orodje KonSULT ne obsega) predvsem v stebru Celostno prometno načrtovanje, ki se 
vežejo na celostno prometno strategijo kot tako.   

Preglednica 2: Izbrani ukrepi za CPS Občine Hrastnik 

Ukrep iz orodja 
KONSULT (zaporedna 
številka glede na 
relativen prispevek k 
ciljem) 

Strateški 
steber CPS 
Občine 
Hrastnik 

Predlagan ukrep CPS Občine Hrastnik 

Območja in koridorji 
za pešce (1.) 

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), 



 

 

Ukrep iz orodja 
KONSULT (zaporedna 
številka glede na 
relativen prispevek k 
ciljem) 

Strateški 
steber CPS 
Občine 
Hrastnik 

Predlagan ukrep CPS Občine Hrastnik 

- 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 

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 

Varnost pešcev in 
kolesarjev (5.), 
Ukrepi za povečanje 
prometne varnosti 
(zmanjševanje 
hitrosti, nadzor, 
signalizacija) (11.) 

Hoja 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 

Kolesarsko omrežje 
(3.), ločene 
kolesarske steze (7.)  

Kolesarjenje Gradnja površin za kolesarje: (v mestu) 

- študija kolesarskih povezav – možnost 

izvedljivosti kolesarjenja 

- izvedba kolesarskih povezav: označitev, 

vzpostavitev 



 

 

Ukrep iz orodja 
KONSULT (zaporedna 
številka glede na 
relativen prispevek k 
ciljem) 

Strateški 
steber CPS 
Občine 
Hrastnik 

Predlagan ukrep CPS Občine Hrastnik 

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 koles 
(10.) 

Kolesarjenje Sistem izposoje električnih koles: 
- izdelava študije glede vzpostavitve 

avtomatiziranega sistema izposoje koles 

(upravičenost, možne lokacije) 

- vzpostavitev samega sistema 

Mobilnost brez ovir 
(13.)  

Hoja, 
kolesarjenje, 
JPP 

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

Kolesarska parkirišča 
(17.) 

Kolesarjenje 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 

 



 

 

Ukrep iz orodja 
KONSULT (zaporedna 
številka glede na 
relativen prispevek k 
ciljem) 

Strateški 
steber CPS 
Občine 
Hrastnik 

Predlagan ukrep CPS Občine Hrastnik 

Izdelava občinskih usmeritev na načrtovanje in gradnjo 
novih objektov 

Promocijske 
aktivnosti (8.) 

Vsi 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 
Promocijske in ozaveščevalne dejavnosti v zvezi z JPP: 

- skupne aktivnosti s prevozniki v času tedna 
mobilnosti, 

- promocijske akcije, 
- izdelava promocijskega materiala za obveščanje in 

osveščanje 
Promocijske in ozaveščevalne dejavnosti v zvezi z motornim 

promet: 

- odgovorna raba avtomobila, deljenje prevozov (v 
času tedna mobilnosti) 

 promocijske in ozaveščevalne dejavnosti v zvezi s 

kolesarjenjem: 

o evropski teden mobilnosti, 

o organizacija kolesarskih izletov, 

- ponatis zloženke o kolesarskih poteh 
Promocijske in ozaveščevalne akcije na temo trajnostne 
mobilnosti:  
evropski teden mobilnosti, šole, vrtci, … 

Avtobusni prevozi 
(18.), integrirana 
vozovnica (23.), 
regulacija 
avtobusnega 
prometa (37.) 

JPP 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 



 

 

Ukrep iz orodja 
KONSULT (zaporedna 
številka glede na 
relativen prispevek k 
ciljem) 

Strateški 
steber CPS 
Občine 
Hrastnik 

Predlagan ukrep CPS Občine Hrastnik 

- 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) 

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 

Prilagoditev prevoznih sredstev za prevoz koles : 

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

 

Izboljšanje 
železniških prevozov 

JPP Aktivno sodelovanje s SŽ na področju izboljšanja železniških 
povezav 
 

Informacije o JPP 
(33.) 

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

Prevoz za poziv (32.) JPP 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) 

Podpora okolju 
prijaznim vozilom 
(48.) 

JPP, motorni 
promet 

Prilagoditve prevoznih sredstev glede na okoljske standarde -

zamenjava avtobusov in voznega parka javnih služb 

(občinska službena vozila, vozila komunalne službe…..) 

 

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 



 

 

Ukrep iz orodja 
KONSULT (zaporedna 
številka glede na 
relativen prispevek k 
ciljem) 

Strateški 
steber CPS 
Občine 
Hrastnik 

Predlagan ukrep CPS Občine Hrastnik 

- Preveritev lokacij za polnilnice plina na obstoječih 

bencinskih servisih 

Uvajanje zelene logistike: uvedba okolju prijaznejših vozil 

(pošta, dostava, redarstvo, Komunala, Občina, javni zavodi..) 

Intermodalna 
središča (63.) 

JPP 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  

Zaračunavanje 
parkiranja (22.)m 
parkirni režimi (34.) 

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 
(9.) 

Motorni 
promet 

Umirjanje prometa: 

- zmanjšanje hitrosti (cona 30km/h) – podaljšanje 

obstoječe cone skozi center Hrastnika (do Matinija) 

- postavitev oznak za zmanjšanje hitrosti v naselju 

Podkraj 

Ukrepi za povečanje 
prometne varnosti 
(zmanjševanje 
hitrosti, nadzor, 
signalizacija) (11.), 
gradnja novih cest 
(61.), vzdrževanje 
cest (21.) 

Motorni 
promet 

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 

Ureditve križanj z železnico:  

- gradnja ceste G2-108 Hrastnik-Zidani most 

- ureditev križanje ceste in železnice pri podhodu 

Dirmajerjev hrib 



 

 

Ukrep iz orodja 
KONSULT (zaporedna 
številka glede na 
relativen prispevek k 
ciljem) 

Strateški 
steber CPS 
Občine 
Hrastnik 

Predlagan ukrep CPS Občine Hrastnik 

Parkirne 
hiše/parkirišča (55.) 

Motorni 
promet 

Ureditev mirujočega prometa :  

- parkirišča za turistične avtobuse pri Komunalno 

stanovanjskem podjetju 

- parkirišča za avtodome Ojstro 

- vzdrževanje obstoječega parkirišča za tovorna vozila 

Gradnja novih cest 
(61.) 

Motorni 
promet 

Izgradnja novih prečnih povezav čez Savo: 

most Suhadol – Podkraj (idejna zasnova, projektna 
dokumentacija, izvedba) 

Ukrepi za povečanje 
prometne varnosti 
(zmanjševanje 
hitrosti, nadzor, 
signalizacija) (11.), 
vzdrževanje cest 
(21.) 

Motorni 
promet 

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). 

Park & Ride (46.) , 
parkirne 
hiše/parkirišča (55.), 
lonvencionalno 
upravljanje prometa 
(64.) 

Motorni 
promet 

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, ..…) 

Mobilnostni načrti 
(6., 19.) 

Motorni 
promet 

Mobilnostni načrti: spodbujanje izdelave za generatorje 
prometa 

izdelava 

- Trajnostno 
načrtovanje 
in 
ozaveščanje 

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

- Trajnostno 
načrtovanje 
in 
ozaveščanje 

Priprava občinskega proračuna za trajnostne oblike 
mobilnosti 

- Trajnostno 
načrtovanje 

Upoštevanje smernic za gradnjo prometne infrastrukture 



 

 

Ukrep iz orodja 
KONSULT (zaporedna 
številka glede na 
relativen prispevek k 
ciljem) 

Strateški 
steber CPS 
Občine 
Hrastnik 

Predlagan ukrep CPS Občine Hrastnik 

in 
ozaveščanje 

- JPP, 
Trajnostno 
načrtovanje 
in 
ozaveščanje 

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 

- Trajnostno 
načrtovanje 
in 
ozaveščanje, 
Hoja, 
Kolesarjenje 

Vrednotenje učinkov in prenova CPS na pet let  

 

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

 

Vzpostavitev in vzdrževanje evidence o obsegu in navadah 

kolesarjev: štetje prometa, izvedba anket,… 

Raba prostora, ki 
podpira razvoj 
javnega potniškega 
prometa (2.), gostota 
poselitve in mešana 
raba prostora (4.) 

Trajnostno 
načrtovanje 
in 
ozaveščanje 

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

- Trajnostno 
načrtovanje 
in 
ozaveščanje 

Povečanje transparentnosti prometnega načrtovanja: z 
večjim vključevanjem javnosti in javno dostopnimi 
informacijami 

 

 


