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1. UVODNO POJASNILO 
 
Vprašalnik, ki se je nanašal na strateške cilje, ciljne vrednosti in tudi same ukrepe je bil v decembru 
2016 posredovan ključni zainteresirani javnosti, in sicer:  

- delovni skupini, ki jo poleg izdelovalcev sestavljajo deležniki  
- zaposlenim na občini Hrastnik 
- predstavnikom krajevnih skupnosti  

Anketa je bila izdelana in objavljena v spletni obliki zaradi lažjega izpolnjevanja ankete. Na poziv k 
izpolnitvi vprašalnika se je odzvalo 80% predstavnikov ključne zainteresirane javnosti.  
Vprašalnik ter poročilo sta v nadaljevanju.  
 

2. VPRAŠALNIK  
 
 

VPRAŠALNIK na temo ciljev, ciljnih vrednosti in ukrepov celostno urejenega 
prometa v občini Hrastnik 
 
 

1. Kateri trije strateški cilji se vam zdijo najpomembnejši, ko govorimo o načrtovanju prometa v 
Hrastnik? (obkljukajte največ tri (3) odgovore) 

- povečati prometno varnost 
- povečati dostopnost za ranljive skupine 
- zagotoviti kakovostno povezanost mesta, naselij in regije (zlasti v smislu javnega potniškega 

prometa, kolesarskih in peš povezav) 
- krepiti gospodarstvo, kulturo, izobraževanje 
- povečati privlačnost in kakovost okolja ter izboljšati pogoje za aktiven način življenja 
- z ozaveščanjem spremeniti potovalne navade ljudi in zmanjšati odvisnost od motornega 

prometa  
drugo: ___________________________________________________________________ 
 
 
2. Ali se vam zdijo naslednje ciljne vrednosti do leta 2025 uresničljive?  
(če se vam zdijo uresničljive, naredite , če ne, pa napišite svoj predlog ciljne vrednosti) 
 

Ciljna vrednost uresničljiva vaš predlog 

povečati delež hoje v mestu Hrastnik za 10 % do leta 2025 v 
primerjavi z letom 2016 

  

povečati delež kolesarjenja v mestu Hrastnik za 5 % do leta 
2025 v primerjavi z letom 2016 

  

povečati delež poti opravljenih z avtobusom na 10 % do leta 
2025 glede na leto 2016 

  

zmanjšati delež poti na delo in v šolo z avtomobilom za 10 
% do leta 2025 glede na leto 2016 
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zmanjšati število avtomobilov na prebivalca iz 1,6 na 1 do 
leta 2025 

  

 
3. Ali se vam zdijo naslednji predlagani ukrepi na področju HOJE potrebni/nepotrebni (do leta 
2025)? (označite z X željen odgovor) 

 
Drugi predlogi: 
__________________________________________________________________________________ 

 
 

4. Ali se vam zdijo naslednji predlagani ukrepi na področju KOLESARJENJA potrebni/nepotrebni 
(do leta 2025)? (označite z X željen odgovor) 

 
Drugi predlogi: 
__________________________________________________________________________________ 

 
 

5. Ali se vam zdijo naslednji predlagani ukrepi na področju JAVNEGA POTNIŠKEGA PROMETA 
potrebni/nepotrebni (do leta 2025)? (označite z X željen odgovor) 

Predlagani ukrep potrebno nepotrebno 

gradnja manjkajočih  pločnikov znotraj mesta   

razširitev omrežja pešpoti in dograditev manjkajočih peš 
povezav z zalednjem 

  

obnove obstoječih površin za pešce    

ureditev varnejših prehodov za pešce    

povečanje privlačnosti peš površin (urbana oprema, wi-fi 
dostop, zasaditve dreves, igrala, ipd…) 

  

prilagoditev peš površin za gibalno ovirane osebe   

razširitev peš cone    

promocije hoje (uvedba »peš busa«, organizacija pohodov)   

vzpostavitev in vzdrževanje podatkovne baze o obsegu in 
navadah pešcev  
 

  

Predlagani ukrep potrebno nepotrebno 

študija preveritve možnosti izvedbe kolesarskih površin   

gradnja površin za kolesarje na območju mesta Hrastnik   

gradnja kolesarskih povezav v smislu povezav mesta z 
zaledjem 

  

parkirišča za kolesa   

promocija kolesarskih poti   

sistem izposoje električnih koles koles   

vzpostavitev in vzdrževanje podatkovne baze o obsegu in 
navadah kolesarjev v mestu Hrastnik 

  

Predlagani ukrep potrebno nepotrebno 

uvedba nove linije lokalnega avtobusa čez Log   
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Drugi predlogi: 
__________________________________________________________________________________ 
 
6. Ali se vam zdijo naslednji predlagani ukrepi na področju OPTIMIZACIJE MOTORNEGA PROMETA 
potrebni/nepotrebni (do leta 2025)? (označite z X željen odgovor) 

prilagoditev avtobusov za gibalno in senzorično ovirane 
osebe 

  

prilagoditev avtobusov glede na okoljske standarde   

prilagoditev avtobusov za prevoz koles   

ureditev postajališč z nadstrešnicami, sedišči in voznimi redi, 
označitev s prometno signalizacijo 

  

promocija javnega potniškega prometa   

uvedba večjega deleža delavskih vozovnic (namesto prevoza 

na delo) 

  

zmanjševanje parkirnih mest za avtomobile pri železniški 

postaji z namenom spodbujanja prevoza avtobus + vlak 

  

uvedba več manjših kombijev z večjo frekvenco   

vključitev v sistem enotne vozovnice IJPP   

Predlagani ukrep potrebno nepotrebno 

izvajanje parkirne politike (časovna omejitev parkiranja, 

cene, parkirni režim) 

 

  

prestavitev parkirnih prostorov ob regionalno cesto z 
namenom razbremenitve centra 

  

ukrepi umirjanja prometa skozi center Hrastnika   

izboljšanje prometne signalizacije   

rekonstrukcija križišč s poudarkom na umirjanju prometa in 
zagotavljanju prednosti za nemotorizirani promet 

  

označitev dodatnih prehodov za pešce 
 

  
prilagoditev cestnih profilov, da bodo prijaznejši za pešce in 
da omogočali umestitev kolesarskih povezav 

  

gradnja nove povezave čez Savo: most Podkraj-Suhadol   

odpravljanje črnih točk – ureditev dovoza do naselja Cesta 

Hermana Debelaka 

  

gradnja glavne ceste G2 Hrastnik-Zidani most   

širitev omrežja električnih polnilnic in polnilna postaja CNG 

za stisnjeni zemeljski plin 

 

  

zelena logistika in nakup okolju prijaznih vozil za izvajanje 

javnih služb 

  

prilagoditve za gibalno in senzorično ovirane osebe (npr. 

opremljenost semaforjev z zvočnim signalom) 
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Drugi predlogi: 
__________________________________________________________________________________ 

 
 

7. Ali se vam zdijo naslednji predlagani ukrepi na področju TRAJNOSTNEGA NAČRTOVANJA IN 
OZAVEŠČANJA potrebni/nepotrebni (do leta 2025)? (označite z X željen odgovor) 

 
Drugi predlogi: 
__________________________________________________________________________________ 

 
 

                 Hvala za odgovore! 
 

  

poostren nadzor nad kršitvami parkiranja in prekoračenimi 

hitrostmi 

  

Predlagani ukrep potrebno nepotrebno 

prenova Celostne prometne strategije na vsakih 5 let   

vsaj dve promocijski, izobraževalni in ozaveščevalni akciji 

letno na temo trajnostne mobilnosti 

  

priprava uravnoteženih proračunov (50% za trajnostne 
oblike mobilnosti-kolesarjenje, pešačenje, JPP in 50 % za 
motorni promet) 

  

izdelava vsaj treh mobilnostnih načrtov letno za večje 

generatorje prometa 

  

sodelovanje pri EU projektih   
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3. POROČILO 
 

3.1 Strateški cilji 
 
Med najpomembnejšimi strateškimi cilji so bili izpostavljeni naslednji cilji (zapisano po vrstnem redu 
od najpomembnejšega do najmanj):  
 

1. zagotoviti kakovostno povezanost mesta, naselij in regije (zlasti v smislu javnega potniškega 
prometa, kolesarskih in peš povezav,  

2. z ozaveščanjem spremeniti potovalne navade ljudi in zmanjšati odvisnost od motornega 
prometa,  

3. povečati privlačnost in kakovost okolja ter izboljšati pogoje za aktiven način življenja,  
4. povečati prometno varnost,  
5. krepiti gospodarstvo, kulturo, izobraževanje,  
6. povečati dostopnost za ranljive skupine.  
 
Rezultati so vidni iz grafa: 

 
 

3.2 Ciljne vrednosti 
 
Na vprašanje o uresničljivosti posameznih zastavljenih ciljnih vrednosti so bili odgovori sledeči:  

- 100% vprašanih meni, da je ciljna vrednost povečati delež hoje v mestu za 10% do leta 2025 
v primerjavi z letom 2016 uresničljiva.  

- 67% vprašanih meni, da je ciljna vrednost povečati delež kolesarjenja v mestu Hrastnik za 
5 % do leta 2025 v primerjavi z letom 2016 uresničljiva. 33% vprašanih meni, da bi morala 
biti ciljna vrednost nižja, oziroma da kolesarjenje v Hrastniku zaradi strmega terena ni možno. 

- 100% vprašanih meni, da je ciljna vrednost povečati delež poti opravljenih z avtobusom na 
10 % uresničljiva.  

- 100% vprašanih meni, da je ciljna vrednost zmanjšati delež poti na delo in v šolo z 
avtomobilom za 10 % do leta 2025 glede na leto 2016 uresničljiva.  

- Samo 22% vprašanih meni, da je ciljna vrednost zmanjšati število avtomobilov na prebivalca 
iz 1,60 na 1 do leta 2025 uresničljiva. Preostalih 78% vprašanih se s tem ne strinja, oziroma 
menijo, da se bo število avtomobilov še povečevalo.  
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Rezultati so vidni iz grafa: 
 

  
 

3.3 Ukrepi 
 
Na vprašanje »Ali se vam zdijo naslednji predlagani ukrepi na področju HOJE potrebni/nepotrebni (do 
leta 2025)?« se vsi predlagani ukrepi večini vprašanim (najmanj  75% vprašanim za posamezen 
ukrep) zdijo potrebni.  
Kot najbolj pomembni so opredeljeni naslednji ukrepi :  

 
1. gradnja manjkajočih pločnikov znotraj mesta, 
2. razširitev omrežja pešpoti in dograditev manjkajočih peš povezav z zaledjem, 
3. obnove obstoječih površin za pešce, 
4. prilagoditev peš površin za gibalno ovirane osebe, 
5. promocije hoje (uvedba »peš busa«, organizacija pohodov). 

 
Kot malo manj pomembni ukrepi pa so opredeljeni naslednji ukrepi: 

1. ureditev varnejših prehodov za pešce, 
2. povečanje privlačnosti peš površin (urbana oprema, wi-fi dostop, zasaditve dreves, igrala, 

ipd…), 
3. razširitev peš cone, 
4. vzpostavitev in vzdrževanje podatkovne baze o obsegu in navadah pešcev. 
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Rezultati so vidni iz grafa: 
 

 
Dodatnih predlogov za ukrepe na področju hoje ni bilo. 
 
Na vprašanje »Ali se vam zdijo naslednji predlagani ukrepi na področju KOLESARJENJA  
potrebni/nepotrebni (do leta 2025)?« se vsi predlagani ukrepi večini vprašanim (najmanj  80% 
vprašanim za posamezen ukrep) zdijo potrebni.  
Kot najbolj pomembni so opredeljeni naslednji ukrepi :  

 
1. gradnja površin za kolesarje na območju mesta Hrastnik 
2. parkirišča za kolesa 
 

Kot malo manj pomembni ukrepi pa so opredeljeni naslednji ukrepi: 
1. študija preveritve možnosti izvedbe kolesarskih površin 
2. gradnja kolesarskih povezav v smislu povezav mesta z zaledjem 
3. promocija kolesarskih poti 
4. sistem izposoje električnih koles  
5. vzpostavitev in vzdrževanje podatkovne baze o obsegu in navadah kolesarjev v mestu 

Hrastnik 
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Rezultati so vidni iz grafa: 
 

 
Dodatnih predlogov za ukrepe na področju kolesarjenja ni bilo. 
 
 
Na vprašanje »Ali se vam zdijo naslednji predlagani ukrepi na področju JAVNEGA POTNIŠKEGA 
PROMETA potrebni/nepotrebni (do leta 2025)?« se vsi predlagani ukrepi večini vprašanim (najmanj  
40% vprašanim za posamezen ukrep) zdijo potrebni.  
 
 
Kot najbolj pomembni so opredeljeni naslednji ukrepi : 
 

1. prilagoditev avtobusov za gibalno in senzorično ovirane osebe, 
2. prilagoditev avtobusov glede na okoljske standarde, 
3. ureditev postajališč z nadstrešnicami, sedišči in voznimi redi, označitev s prometno 

signalizacijo, 
4. promocija javnega potniškega prometa, 
5. uvedba večjega deleža delavskih vozovnic (namesto prevoza na delo), 
6. vključitev v sistem enotne vozovnice IJPP, 
7. uvedba več manjših kombijev z večjo frekvenco, 
8. uvedba nove linije lokalnega avtobusa čez Log. 

 
 
Kot manj pomembna sta bila opredeljena ukrepa: 

1. prilagoditev avtobusov za prevoz koles, 
2. zmanjševanje parkirnih mest za avtomobile pri železniški postaji z namenom spodbujanja 

prevoza avtobus + vlak. 
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Rezultati so vidni iz grafa: 
 

 
 
Dodatnih predlogov za ukrepe na področju javnega potniškega prometa ni bilo. 
 
 
Na vprašanje »Ali se vam zdijo naslednji predlagani ukrepi na področju OPTIMIZACIJE MOTORNEGA 
PROMETA potrebni/nepotrebni (do leta 2025)?« se vsi predlagani ukrepi večini vprašanim (najmanj  
60% vprašanim za posamezen ukrep) zdijo potrebni.  
 
Kot najbolj pomembni so opredeljeni naslednji ukrepi: 

1. ukrepi umirjanja prometa skozi center Hrastnika, 
2. rekonstrukcija križišč s poudarkom na umirjanju prometa in zagotavljanju prednosti za 

nemotorizirani promet, 
3. odpravljanje črnih točk – ureditev dovoza do naselja Cesta Hermana Debelaka, 
4. gradnja glavne ceste G2 Hrastnik-Zidani most, 
5. širitev omrežja električnih polnilnic in polnilna postaja CNG za stisnjeni zemeljski plin, 
6. zelena logistika in nakup okolju prijaznih vozil za izvajanje javnih služb, 
7. prilagoditve za gibalno in senzorično ovirane osebe (npr. opremljenost semaforjev z zvočnim 

signalom), 
8. poostren nadzor nad kršitvami parkiranja in prekoračenimi hitrostmi. 

 
Kot manj pomembna sta bili opredeljeni ukrepi: 

1. izboljšanje prometne signalizacije, 
2. označitev dodatnih prehodov za pešce, 
3. prilagoditev cestnih profilov, da bodo prijaznejši za pešce in da omogočali umestitev 

kolesarskih povezav, 
4. prestavitev parkirnih prostorov ob regionalno cesto z namenom razbremenitve centra, 
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5. gradnja nove povezave čez Savo: most Podkraj-Suhadol, 
6. izvajanje parkirne politike (časovna omejitev parkiranja, cene, parkirni režim). 

 
Rezultati so vidni iz grafa: 

 

 
 
Dodatnih predlogov za ukrepe na področju optimizacije motornega prometa ni bilo. 
 
 
Na vprašanje »Ali se vam zdijo naslednji predlagani ukrepi na področju TRAJNOSTNEGA 
NAČRTOVANJA IN OZAVEŠČANJA potrebni/nepotrebni (do leta 2025)?« se vsi predlagani ukrepi 
večini vprašanim (najmanj  80% vprašanim za posamezen ukrep) zdijo potrebni, vendar noben ukrep 
ni ocenjen kot 100% potreben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 

12 
 

Rezultati so vidni iz grafa: 
 

 
 
Dodatnih predlogov za ukrepe na področju trajnostnega načrtovanja in ozaveščanja ni bilo. 

 
 
 
 


