
 

 

 
  

Anketa o prometu v Občini Hrastnik  
 

Spoštovani občani in občanke Občine Hrastnik! 

 

Občina Hrastnik je pričela z izdelavo Celostne prometne strategije (CPS) Občine Hrastnik. Da bo CPS Občine 
Hrastnik čim bolj prilagojena zahtevam in željam vas - uporabnikov, vam pošiljamo anketo, s katero 
bomo lahko identificirali usmeritve za prihodnji prometni razvoj Občine Hrastnik. Z anketo bi želeli 
izvedeti kakšne so vaše potovalne navade, kakšne so vaše želje po prometnih ureditvah v mestu in v 
celotni občini Hrastnik. Odgovori nam bodo v izredno pomoč pri razvoju kraja in občine pri izbiri 
ukrepov. Zato vas prosimo, da spodnjo anketo rešite ter s tem prispevate k trajnostnemu razvoju vaše 
občine. Vsi, ki boste oddali veljavno izpolnjeno anketo ter v njej vpisali tudi svoje kontaktne podatke, 
se boste preko žrebanja potegovali za nagrade Nagrade na temo trajnostne mobilnosti, v vrednosti 
100, 50 in 25 €, bodo podeljene na Festivalu ŠTOUR (26. avgust 2016), na Želodkovem festivalu (3. 
september 2016) in v sklopu Evropskega tedna mobilnosti (16. - 22. september 2016). V kolikor svojih 
kontaktnih podatkov ne želite posredovati, lahko anketo izpolnite anonimno.  
 

V anketi lahko sodelujejo občani Občine Hrastnik, ki so starejši od 12 let. 
Za sodelovanje se Vam najlepše zahvaljujemo. 

 
Obrazložitev: CPS Občine Hrastnik bo pomembno prispevala k razvoju urbane mobilnosti in s tem k boljši 

povezanosti urbanih območij z njihovim zaledjem, zmanjšanju prometnih zastojev, izboljšanju kakovosti 

življenjskega prostora, k izboljšanju kakovosti zraka ter povečanju prometne varnosti na območju občine. Naložbo 

sofinancirata Evropska unija iz kohezijskega sklada in Republika Slovenija ter Občina Hrastnik. 
 

1. Kako bi ocenili stanje prometnih ureditev v Občini Hrastnik?  
(označite z X željen odgovor na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni zelo slabo in 5 zelo dobro) 

 
2. Oddaljenost avtobusnega postajališča do vašega doma: _______ metrov 
 

3. Oddaljenost železniškega postajališča od vašega doma: _______ metrov 
  
4. Prebivam v Krajevni skupnosti: 

□ Rudnik 

□ Steklarna 

□ Dol pri 
Hrastniku 

□ Marno 

□ Krnice – 
Šavna Peč 

□ Turje - Gore 

□ Kovk 

□ Boben 

□ Prapretno 

□ Podkraj 

 1 2 3 4 5 

Urejenost pločnikov      
Urejenost prehodov za pešce      
Označenost prehodov za pešce      
Število kolesarskih stez      
Označenost kolesarskih stez      
Varnost za kolesarje      
Urejenost kolesarnic      
Prilagojenost prometnih površin starejšim      
Prilagojenost prometnih površin invalidom      
Število parkirišč      
Urejenost parkirišč      
Časovna omejitve parkiranja      
Urejenost avtobusnih postajališč      
Cena avtobusne vozovnice      
Urejenost železniških postaj      
Cena vozovnice za vlak      
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5. Kaj vas najbolj moti pri prometu v vaši Krajevni skupnosti? (označite z X željen odgovor, možnih 

je več odgovorov; izberite do 5 najbolj motečih) 

□ Slabi pogoji za pešačenje (ni pločnikov, 
neurejene pešpoti, …) 

□ Slabi pogoji za kolesarjenje (ni kolesarskih stez, 
strm teren, ogroženost zaradi avtomobilov, ...) 

□ Neurejene šolske poti 

□ Neurejene poti za gibalno ovirane 

□ Slaba prometna signalizacija in urejenost 
križišč 

□ Neurejena javna razsvetljava 

□ Zastoji, gneča na cesti 

□ Prometne površine niso asfaltirane 

□ Premalo parkirnih mest 

□ Nevarna in prehitra vožnja voznikov 

□ Onesnaženost zraka zaradi prometa 

□ Nezadovoljiv avtobusni promet (preredke 
vožnje, preredka mreža postajališč, previsoka 
cena, časovna nekonkurenčnost, slabe 
povezave do večjih središč, …) 

□ Nezadovoljiv železniški promet - vlak 
(preredke vožnje, preredka mreža postajališč, 
previsoka cena, časovna nekonkurenčnost, 
slabe povezave do večjih središč, …) 

□ Drugo: _____________________________________________________________________________ 

 
6. Kako potrebni se vam zdijo naslednji prometni ukrepi v vaši Krajevni skupnosti? (označite z X 

željen odgovor) 

 

7. Število avtomobilov v vašem gospodinjstvu: _______ 

 

 

8. Ali imate doma ali v neposredni bližini doma na voljo garažo ali brezplačen parkirni prostor? 

(odgovorite le, če imate v gospodinjstvu avtomobil)

□ Da □ Ne 
 

9. Ali imate v bližini delovnega mesta / šole na voljo garažo ali brezplačen parkirni prostor?  
(odgovorite le šolajoči, zaposleni in samozaposleni, ki vozite avtomobil)

□ Da □ Ne 
 

 

 nepotrebno potrebno nujno 

Več površin za pešce    

Povečanje števila prehodov za pešce    

Povečanje varnosti pešpoti    

Ureditev šolskih poti    

Prilagoditev prometnih površin starejšim    

Prilagoditev prometnih površin invalidom    

Več površin za mestne kolesarje    

Več površin za rekreativne kolesarje    

Več stojal za kolesa oz. kolesarnic    

Več avtobusnih linij    

Več avtobusnih postajališč    

Pogostejše vožnje avtobusov    

Pogostejše vožnje vlakov    

Povečanje števila parkirnih mest za avtomobile    

Izboljšanje pogojev za vožnjo z avtom    

Zmanjšanje števila avtomobilov    

Večja urejenost javnih prostorov    



 

 

10. Koliko vas običajno potuje v avtomobilu na poti? 
(odgovarjajo samo tisti, ki pot opravljajo z avtomobilom) 

 

11. Izpolnite podatke o potovanjih, ki ste jih opravili prejšnji delovni dan: 
(štejejo samo potovanja daljša od 50 m) 

 

 

Opomba: 

Za eno pot se šteje vsako potovanje, ki ste ga z istim prevoznim sredstvom opravili od točke A do točke B. 

Potovanje, ki je imelo eno ali več vmesnih postaj, na kateri ste pot prekinili, obravnavajte kot ločene poti. 

 

Primer 1: 

Pot dom-šola-delo je sestavljena iz dveh poti: dom-šola in šola-delo. Podatke vpišite za vsako pot posebej. 

 

Primer 2: 

Pot dom-banka-trgovina-dom je sestavljena iz treh poti. Podatke vpišite posebej za pot dom-trgovina, pot 

trgovina-banka in pot banka-dom. 
 

 

1. POTOVANJE (pot, ki je daljša od 50 m) 

NAMEN (označi z X) NAČIN (označi z X) 
 

na delo 
 

Avto - voznik  Vlak 

 v šolo / vrtec 
 

Avto - sovoznik  Peš  

 po nakupih (v trgovino)  Motor  Kolo 

 prosti čas (na rekreacijo, druženje …) 
 

Avtobus  Taksi 

 ostalo (v banko, k frizerju, na pošto …) 
 

Drugo  

 domov  

ČAS POTOVANJA (vpiši št. min) OBČINA (vpiši ime občine cilja potovanja) 

min   
 

2. POTOVANJE (pot, ki je daljša od 50 m) 

NAMEN (označi z X) NAČIN (označi z X) 
 

na delo 
 

Avto - voznik  Vlak 

 v šolo / vrtec 
 

Avto - sovoznik  Peš  

 po nakupih (v trgovino)  Motor  Kolo 

 prosti čas (na rekreacijo, druženje …) 
 

Avtobus  Taksi 

 ostalo (v banko, k frizerju, na pošto …) 
 

Drugo  

 domov  

ČAS POTOVANJA (vpiši št. minut) OBČINA (vpiši ime občine cilja potovanja) 

min   
 

3. POTOVANJE (pot, ki je daljša od 50 m) 

NAMEN (označi z X) NAČIN (označi z X) 
 

na delo 
 

Avto - voznik  Vlak 

 v šolo / vrtec 
 

Avto - sovoznik  Peš  

 po nakupih (v trgovino)  Motor  Kolo 

 prosti čas (na rekreacijo, druženje …) 
 

Avtobus  Taksi 

 ostalo (v banko, k frizerju, na pošto …) 
 

Drugo  

 domov  

ČAS POTOVANJA (vpiši št. minut) OBČINA (vpiši ime občine cilja potovanja) 

min   

  
 
 

 eden dva trije štirje ali več 

Na delo / v šolo     

Po opravki (trgovina …)     

Na druženje / krožki / prireditve     

Na rekreacijo     
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4. POTOVANJE (pot, ki je daljša od 50 m) 

NAMEN (označi z X) NAČIN (označi z X) 
 

na delo 
 

Avto - voznik  Vlak 

 v šolo / vrtec 
 

Avto - sovoznik  Peš  

 po nakupih (v trgovino)  Motor  Kolo 

 prosti čas (na rekreacijo, druženje …) 
 

Avtobus  Taksi 

 ostalo (v banko, k frizerju, na pošto …) 
 

Drugo  

 domov  

ČAS POTOVANJA (vpiši št. minut) OBČINA (vpiši ime občine cilja potovanja) 

min   
 

5. POTOVANJE (pot, ki je daljša od 50 m) 

NAMEN (označi z X) NAČIN (označi z X) 
 

na delo 
 

Avto - voznik  Vlak 

 v šolo / vrtec 
 

Avto - sovoznik  Peš  

 po nakupih (v trgovino)  Motor  Kolo 

 prosti čas (na rekreacijo, druženje …) 
 

Avtobus  Taksi 

 ostalo (v banko, k frizerju, na pošto …) 
 

Drugo  

 domov  

ČAS POTOVANJA (vpiši št. minut) OBČINA (vpiši ime občine cilja potovanja) 

min   
 

12.  Sem: 
 

□ Oseba, ki za gibanje uporablja invalidski voziček □ Gluha ali naglušna oseba 

□ Oseba, ki za gibanje uporablja bergle/palico/hoduljo □ Nič od naštetega 

□ Slepa ali slabovidna oseba  
 

13. Spol: 

□ moški □ ženska 
 

14. Starost: 

□ 12-18 □ 19-25 □ 26-35 □ 36-45 □ 46-65 □ nad 65 
 

15. Najvišja dosežena formalna izobrazba: 

□ Osnovna šola ali manj □ Srednja šola (poklicna, 
splošna, gimnazija) 

□ Višja/visoka šola ali več 

16. Kakšen je vaš trenutni status? 

□ Šolajoči (OS, SŠ, študent) 

□ Zaposlen / samozaposlen 

□ Nezaposlen 

□ Upokojen 

□ Drugo:_________________

 
Čestitamo! 
Izpolnili ste anketo, s čimer ste dobili možnost sodelovanja v nagradni igri za lepo nagrado, ki bo 
podeljena v okviru Festivala ŠTOUR, Želodkovega festivala in Evropskega tedna mobilnosti. Nagrajenci 

bodo objavljeni na spletni strani Občine. Sicer so podatki namenjeni izključno za uporabo v žrebanju in se bodo varovali v 
skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS 94/07). 
 

Če želite sodelovati, prosimo, izpolnite naslednja prazna polja: 
 

Ime in priimek:  

Telefonska številka:  

Naslov:  


