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1. UVOD 
 

V nadaljevanju tega dokumenta so navedeni trije primeri dobrih praks-ukrepov trajnostne mobilnosti, 
ki so aktualni tudi za območje občine Hrastnik.  

V nadaljevanju so navedeni povzetki dobrih praks:  
- brezplačnega lokalnega avtobusa Lokalc Velenje,  
- Bicikelj Ljubljana,  
- Pešbus v Novi Gorici.  

 
Za vsakega od primerov je navedeno:  

- način komunikacije in kontaktna oseba, ki je podala informacije glede primera dobre prakse,  
- vrednost in trajanje projekta,  
- povzetek dobre prakse.  
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2. PRIMERI DOBRIH PRAKS 

2.1. BREZPLAČNI LOKALNI AVTOBUS LOKALC VELENJE 
 

Način komunikacije, kontaktna oseba glede primera dobre prakse 

Kontaktna oseba, ki je posredovala informacije in njen položaj:  Janez Vranc, Urad za 
komunalne dejavnosti Mestne občine Velenje, lokalc@velenje.si, telefon: 03 89 61 728 

 

Način komunikacije: telefonsko in elektronsko 

Intervju opravljen dne: 5.12.2016 

Vrednost in trajanje projekta 

Trajanje izvedenega projekta: od  leta 2008 (prej dve leti priprav) 

Vrednost projekta: 334.439,22 EUR/leto (šolski prevozi 523.199,40 EUR) 

Povzetek dobre prakse 

Število linij in frekvenca: ena glavna, ena pomožna in tri občasne proge.  Rumena proga je 
glavna in najbolj frekventna (15-minutna ter 30-minutna frekvenca od 6. do 20. ure). Na 
preostalih progah avtobus vozi 8-krat dnevno oziroma 4-krat dnevno.    

Število prepeljanih potnikov: med delavniki v povprečju 1500.  
 
Infrastruktura: Lokalc ustavlja na 19 postajališčih, kjer so vozni redi. Lokacijam avtobusov pa 
je možno slediti tudi preko spleta.   
 
Kaj so ključni dejavniki uspeha? Pogostost voženj, to, da je brezplačen, obveščenost 
prebivalcev, da obstaja.  

 
Opomba: V Hrastniku bi bil možem ukrep uvedbe manjših kombijev.  

mailto:lokalc@velenje.si
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2. 2. BICIKELJ LJUBLJANA   
 

 

Način komunikacije, kontaktna oseba glede primera dobre prakse 

Kontaktna oseba, ki je posredovala informacije in njen položaj:  BLAŽ KERŠNIK, Vodja projekta 
Bicike(LJ), info@bicikelj.si, 080 23 34 

Način komunikacije: elektronsko in telefonsko 

Intervju opravljen dne:  1.12.2016 

Vrednost in trajanje projekta 

Trajanje izvedenega projekta: od  leta 2011 - 2033 

Vrednost projekta:  cca 2,5 MIO EUR 

Povzetek dobre prakse 

Število postajališč in koles: 38 postajališč in 360 koles (trenutno) 

Cena izposoje: prva ura je brezplačna, potem pa se plačuje.  

Število uporabnikov Biciklja: 94.537 registriranih uporabnikov, 30.903 aktivnih uporabnikov 

Število izposoj: 3.808.209 vseh izposoj, povprečno 1.800 izposoj/dan 

Ključni dejavniki uspeha:  ugodna naročnina, razpoložljivost koles (24 ur na dan, 365 dni v letu), 
mreža postajališč 
 
Opomba: V Hrastniku bi bila izvedljiv ukrep z možnostjo izposoje električnih koles. 
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2.3. PEŠBUS V NOVI GORICI  
 
Način komunikacije, kontaktna oseba glede primera dobre prakse 

Kontaktna oseba, ki je posredovala informacije in njen položaj:  Ana Kobe Tavčar - uradni 
zakonit zastopnik Društva za trajnostni razvoj Gekolina, drustvo.gekolina@gmail.com, telefon: 
031 755654 

Način komunikacije: elektronsko in telefonsko 

Intervju opravljen dne:  5.12.2016 

Vrednost in trajanje projekta 

Trajanje izvedenega projekta: med 29. marcem in 8. aprilom 2016 v sklopu nacionalnega 
projekta Zdravšolar.si 

Vrednost projekta: cca. 1600 EUR ( za izvedbo pilota v NOVI GORICI) 

 

Povzetek dobre prakse 

Kako deluje peš bus? Učenci se proti šoli odpravijo v spremstvu odrasle osebe, ki jih obenem 
pouči tudi o varni poti v šolo. Pot poteka po določeni trasi in po določenem urniku in je 
opremljena s "Pešbus" tablami na posameznih postajah. Otrokom se za spodbudo lahko 
razdeli kartončke, na katere po vsakem "Pešbus" prihodu v šolo pritisnejo štampiljko.  

Namen projekta: spodbuditi učence, da v šolo hodijo peš 

Število vključenih otrok: 12 (3. razred)  

Ali je bila akcija dobro sprejeta  s strani staršev, šole, otrok? Glede na izkušnje s terena lahko 
rečemo, da je bil odziv dober. Vsi sodelujoči učenci so se strinjali, da bi bilo akcijo smiselno 
nadaljevati in da bi v šolo radi prihajali peš tudi v prihodnje.  Zadovoljni smo tudi z odzivi 
spremljevalcev, ki podpirajo akcijo in bi bili pripravljeni sodelovati kot spremljevalci še 
naprej. Na tem mestu so vsi posebej izpostavili pomen druženja z vrstniki in starejšimi 
spremljevalci pred samim poukom, ki ga nudi Pešbus. Prav način skupnega prihoda v šolo je 
na posamezne dneve k sodelovanju privabil tudi nekatere mimoidoče otroke, ki so v šolo 
korakali v spremstvu babice/dedka ali staršev. Starši udeleženih so glede na videno zadovoljni. 
Zaznati je težnjo po nadaljevanju. Zanimivi bodo zlasti naslednji meseci, ko bodo na potezi tudi 
sami. Šola je bila z akcijo zadovoljna, učiteljice so izpostavile zadovoljstvo otrok, ki so pred 
začetkom pouka navdušeno delili izkušnjo pešbusa z ostalimi.  

Šola, s katero smo sodelovali, ima urejen okoliš z vidika prometno tehnične varnosti. Leži v 
neposredni bližini blokovskega naselja, zato je vsako jutro že tako videti veliko staršev, ki od 
tam peš spremljajo svoje otroke. Kljub temu redko vidimo večje skupine otrok in potovanje na 
način "pešbus-a" tako znotraj teh sosesk kot širše. Z akcijo smo uspeli prav to - širiti vedenje o 
tem načinu, ki je v Sloveniji še precej slabo prakticiran, s čimer smo k sodelovanju pritegnili 
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tudi otroke iz nekoliko bolj oddaljenih ulic mesta. Slabši odziv je bil med vozači, kar pa ostaja 
izziv za akcije v prihodnosti. 

Menite, da bi bil lahko projekt uspešen tudi v prihodnje (dolgoročno)? Projekt ima velik 
potencial za nadaljevanje. V prvi vrsti je ključno širjenje ideje o pešbusu, prikaz dobrih praks 
po Sloveniji in tujini. Tudi šola ima pri tem seveda zelo veliko vlogo, mora pa v prvi vrsti 
prepoznati pomen akcije. Sledi povezovanje akterjev (šola, občina, NVO-ji), dogovarjanje, 
določanje koordinatorja.  Z dobro pripravo se lahko vzpostavi tudi trajnejši način izvedbe. Za 
daljše trajanje akcije je nujno potrebno zadevo obravnavati tudi na sistemski ravni.  
 
Ključni dejavniki uspeha:  Ključni dejavnik uspeha je sodelovanje vseh akterjev (šola, starši, 
občina, ...). Vsak izmed njih s svojo vlogo prispeva k dobri izvedbi. Najpomembnejši del je 
pripravljalni del, saj akcija lahko uspe le z dobro organizacijo. Pred samo izvedbo je tako nujno 
potrebno določiti jasna pravila in vloge. Na ta način se krepi tudi zaupanje med vsemi akterji. 
 
Opomba: V Hrastniku bi bil izvedljiv ukrep za center Hrastnika v navezavi z osnovno šolo. 
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3. DRUGI PRIMERI DOBRIH PRAKS 
V to kategorijo so uvrščeni primeri dobrih praks, ki niso 100% prenosljivi na območje občine 
Hrastnike, vendar le v delu in predstavljajo usmeritve za spremenjen način razmišljanja oziroma 
umeščanje ureditev v prostor. Ker ukrep ni neposredno prenosljiv, ni preverjena vrednost in čas 
trajanja projekta. 
 

3.1    Zožitev vozišča – ledvičke 
 

Ključni dejavniki uspeha:  vidni kot voznika se poveča, kar lahko poveča varnost najšibkejših v 
Prometu, Prehod za pešce z ledvičkami zagotavlja večji vidni kot voznika, pri čemer so pešci 
bistveno bolj v središču, kar učinkuje kot še bolj varen prehod. Možna je tudi ozelenitev ledvičk 
in postavitev klopi ali kolesarskih stojal. Poleg tega ledvička preprečuje tudi nedovoljeno 
parkiranje vozil tik pred ali na zebri. 

 
Primer možnosti preureditve križišč ter s tem zmanjšanje hitrosti k križiščih in povečanje 
varnosti pešcev.  
 
Opomba: V Hrastniku bi bila izvedljiv ukrep pri preureditvi manjših križišč v centru Hrastnika. 
 

3.2    Združevanje linij rednega in šolskega avtobusnega prevoza 
 

Ključni dejavniki uspeha:  Z združevanjem prevozov in z dobrim medsebojnim sodelovanjem vseh 
deležnikov tega sistema zagotovi tako optimalne prevoze osnovnošolskih otrok, hkrati pa tudi 
javni prevoz drugim uporabnikom. 

Opomba: V Hrastniku Izletnik Celje že združuje linije oziroma omogoča prevoz drugih oseb 
(predvsem upokojencev) na linijah šolskega avtobusa. 
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3.3   Hitrostni otok 
 

Ključni dejavniki uspeha:   

Hitrostni otok ali kateri drug ukrep zožitve vozišča lahko uvedemo na lokalni ali regionalni cesti pri 
vstopu v naselje, kadar omejujemo hitrost na ali pod 50 km/h, pri tem pa moramo zožitev obvezno 
ustrezno osvetliti in opremiti s prometno signalizacijo. 
 
Z uvedbo hitrostnega otoka spreminjamo navade voznikov in izboljšujemo bivalne pogoje. Cilji 
tovrstnih ukrepov so zmanjšanje hitrosti in gostote prometa, zmanjšanje števila prometnih nesreč in 
njihovih posledic ter omejitev vplivov na okolje. Istočasno želimo s temi ukrepi povečati prostor za 
pešce in kolesarje ter zelene površine za igro otrok in uporabo javnih prevoznih sredstev. 

 

Opomba: V Hrastniku bi ta ukrep primer za umiritev prometa skozi Hrastnik proti Trbovlju. 

 

3.4    Sopotništvo - Prevoz.org 
 
Ključni dejavniki uspeha:   
Gre za alternativo javnemu potniškemu prevozu, saj je hitrejša, bolj prilagodljiva uporabnikom, 
prinaša ekonomske koristi obema stranema, napolnjen avto pa je okolju prijaznejši, saj pomeni manj 
voženj in posledično manj izpustov toplogrednih plinov in onesnaževal. Koristna je tudi z družbenega 
vidika, saj se lahko med vožnjo spletejo tako osebne kot poslovne povezave. Podeželske občine lahko 
storitev promovirajo med manj mobilnimi prebivalci ali pomagajo starejšim, ki ne uporabljajo 
moderne tehnologije, da se lažje dogovorijo za prevoz. Na lokalni ravni lahko se lahko vzpostavi portal 
za dnevne migrante. Občine lahko sopotništvo podprejo tako, da zagotovijo, uredijo ali organizirajo 
park & ride površine. 
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Opomba: V Hrastniku bi bila smiselna vzpostavitev portala v katerem bi sodelovali tako taksi prevozniki 
kot tudi posamezniki, ki bi lahko  združevali prevoze v smeri železniške postaje. Z sodelovanjem na tem 
portalu bi spodbudili ponudnike taxi storitev, da bi svoje storitve ponujali tudi ob vikendih in nočnih 
urah. 


