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1. SKLOP AKTIVNOSTI, KI OBSEGA FAZO POSTAVITVE TEMELJEV IN FAZO ANALIZE STANJA 
DO ZAKLJUČKA ANALIZE IZZIVOV IN PRILOŽNOSTI VKLJUČNO S SORAZMERNIM DELEŽEM 
IZVEDENIH AKTIVNOSTI VKLJUČEVANJA JAVNOSTI 
 

1. UVOD 
 
Proces priprave Celostne prometne strategije (v nadaljevanju CPS) za Občino Šoštanj temelji 
na Smernicah za pripravo Celostne prometne strategije (Ministrstvo za infrastrukturo in 
prostor, Ljubljana 2012), na določilih projektne naloge (del javnega razpisa, ki je bil objavljen 
na Portalu javnih naročil RS, dne 4. 3. 2016, pod oznako NMV1363/2016) ter na upoštevanju 
minimalnih standardov in aktivnostih, ki so opredeljeni v projektni nalogi za izdelavo CPS. 
Proces je razdeljen na tri sklope aktivnosti in sicer na zagon procesa, racionalno postavljanje 
ciljev in pripravo strategije. Proces izdelave CPS se je pričel z dnem podpisa pogodbe med 
naročnikom in izvajalcem, in sicer 3.5.2016 in traja vse do 28.2.2017, ko se tako pogodba kot 
proces zaključita. 
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2. ZAGON PROCESA 
 
 
Na začetku priprave CPS je potrebno ustvariti ustrezne pogoje za kvalitetno in učinkovito 
delo skozi vse faze nastajanja in na koncu tudi sprejemanja tega strateškega dokumenta. Od 
prvih korakov je močno odvisna tako kvaliteta sama strategije kot predvsem njena 
sprejemljivost v lokalnem okolju.  Zagon procesa zajema postavitev temeljev, opredelitev 
procesa ter analizo stanja in oblikovanje scenarijev. Ta sklop aktivnosti se prične 3.5.2016 in 
zaključi 31.8.2016.  
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2.1 POSTAVITEV TEMELJEV 

Čisto na začetku procesa so bile izvedene temeljne aktivnosti, med drugim je bil definirat 
terminski plan aktivnosti, pripravljena je bila celostna podoba, ustanovljena je bila delovna 
skupina ter organiziran uvodni sestanek z vsemi sodelujočimi pri pripravi CPS.  
 

1.1.1 Opredelitev časovnega načrta 
 

Takoj na začetku, v roku 10 dni od podpisa pogodbe je bil izdelan osnutek terminskega plana 
ter usklajen in potrjen s strani naročnika.  
Proces izdelave CPS poteka med 3.5.2016 in 28.2.2017, ko se tako pogodba kot proces 
zaključita.  Razdeljen je na tri sklope aktivnosti.  
Prvi sklop, zagon procesa, ki zajema postavitve temeljev in fazo analize stanja do zaključka 
analize izzivov in priložnosti vključno s sorazmernim deležem izvedenih aktivnosti 
vključevanja javnost je potrebno izvesti do 31.8.2016.  
Drugi sklop aktivnosti, racionalno postavljanje ciljev, ki zajema fazo opredelitve vizije in 
prioritet ter fazo izbire ukrepov vključno s sorazmernim deležem izvedenih aktivnosti 
vključevanja javnosti je potrebno izvesti do 30.11.2016. 
Tretji sklop aktivnosti, priprava strategije, ki zajema fazo načrtovanja izvajanja CPS, fazo 
vzpostavitve nadzora, fazo sprejema CPS vključno s fazo po sprejemu in s sorazmernim 
deležem izvedenih aktivnosti vključevanja javnosti, je potrebno izvesti do 28.2.2017. 
Po tem roku se bo pričelo izvajanje strategije, ki se bo na vsaj vsakih pet let revidirala in 
temu ustrezno prenavljala. 
 

1.1.2 Priprava celostne podobe 
 

Skladno z Navodili organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in 
strukturnih skladih v programskem obdobju 2014-2020 je bila variantno izdelana celostna 
podoba. Sestavljena je iz pojmov ključnih vsebin CPS, ki bodo zasledovani v Šoštanju ter v 
vrstnem redu prioritet, od najpomembnejšega pešačenja, preko kolesarjenja do javnega 
potniškega prometa. Osebni motorni promet je namenoma izpuščen, saj bo med 
prioritetami mobilnosti uvrščen na zadnje mesto. 
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1.1.3 Opredelitev ključnih deležnikov 

 
Že na začetku procesa priprave CPS je bila ustanovljena delovna skupina, v katero so poleg 
projektne skupine imenovani predstavniki občine, policije, redarstva, medobčinskega 
cestnega inšpektorata, vzdrževalci in upravljalci občinskih in državnih cest, predstavniki 
vzgojno izobraževalnih ustanov, gospodarstva, zdravstvenih ustanov, gasilcev, reševalcev, 
civilne zaščite, javnega prevoza, ponudnikov šolskih prevozov, domov za ostarele, 
mladinskega centra, turističnega društva, naravnega zdravilišča Topolšica, krajevnih 
skupnosti, sosednjih občin, zavoda za kulturo, bolnišnice Topolšica, športne zveze, letališča 
Lajše, nevladnih zavodov in Slovenskih železnic. 
 
 
ORGANIZACIJA 

 
PREDSTAVNIKI 
 

Policija Zoran Stojko Krevzel 

Redarstvo Sonja Glažer oz. operativci na področju Šoštanja 

Medobčinski cestni inšpektorat Franc Zajamšek 

Nadzorni organ vzdrževanja občinskih cest Aleksander Kneževič 

Pogodbeni vzdrževalci občinskih cest Mirko Andrejc 

Pogodbeni vzdrževalci državnih cest Rok Presečnik (Voc Celje) 

Upravljalec državnih cest Irena Prelec (DRI, Celje) 

Predstavniki vzgojno-izobraževalnih ustanov: 
šola 
 
vrtec 

 
mag. Majda Zaveršnik Puc (ravnateljica šole) 
Jožica Andrejc (pom. ravnateljice šole) 
mag. Milena Brusnjak (ravnateljica vrtca) 

Ključni predstavniki gospodarstva: 
SAŠA Gospodarska zbornica  
TEŠ 
Gorenje IPC (invalidsko podjetje) 
Turna, d.o.o. 
Premogovnik Velenje 

 
Franci Kotnik 
Branko Debeljak 
Peter Kobal 
Aleš Plešnik 
Ludvik Golob (direktor) 
Ivan Pogorec (pomočnik direktorja) 

Predstavniki zdravstvenih ustanov Tanja Kontič (pomočnica direktorja Velenje) 

Predstavniki reševalcev Tanja Kontič (pomočnica direktorja Velenje) 

Predstavniki gasilcev Boris Goličnik 

Predstavniki civilne zaščite Peter Radoja 

Predstavniki ponudnikov javnega prevoza Sabina Uršič Begovič (Izletnik) 

Ponudniki šolskih prevozov Zoran Zager, Dijana Tepić (APS),  
Sabina Uršič Begovič (Izletnik),  
Jožef Mazej, s.p. 
Roman Strehar, s.p. 
Rudolf Vrčkovnik, s.p. 

Predstavniki domov za ostarele Andreja Štefan Bukovič 

Mladinski centri Nace Serdinšek 

Turistično društvo Žan Delopst 
Urška Delopst (izdelovalka turistične strategije) 

Naravno zdravilišče Topolšica Valerija Drev 

Predstavniki krajevnih skupnosti in svetnikov ter 
občinskih komisij 

Urška Kurnik (KS Šoštanj) 
Petra Lipičnik (KS Topolšica) 
Zvonko Koželjnik (KS Gaberke) 
Matic Mežnar (KS Skorno – Florjan) 
Franc Urlep (KS Šentvid) 
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Peter Požgane (KS Bele Vode) 
Marko Jurič (KS Lokovica) 
Nataša Ročnik (KS Zavodnje) 
Jože Sovič (KS Ravne) 

Predstavniki sosednjih občin Katarina Ostruh, MO Velenje 
Šmartno ob Paki 
Slovenj Gradec 
Črna na Koroškem 
Mozirje 
Ljubno ob Savinji 

Zavod za kulturo Kajetan Čop 

Bolnišnica Topolšica Bojan Jurca 

Športna zveza Šoštanj Brina Skornšek 
Rok Skornšek (podpredsednik) 

Letališče Lajše Zvonimir Mavri 

Zavod Zadihaj (promet, trajnostna mobilnost, e-
rešitve…) 

Zorica Sekulič 

Pristop Šoštanj Franci Pečnik 
Mateja Kumer 

Slovenske železnice Marjan Stopinšek 

Kolesarsko Društvo Lignit Urban Napotnik 

Planinsko društvo Šoštanj Matej Kortnik 

Taxi služba Anton Špilak 

Društvo invalidov Zalika Mlakar 
Milan Ježovnik 

 
 

1.1.4 Zaveza načelom trajnostne mobilnosti 
 

Med prvimi koraki, dne 20.5.2016 je bil organiziran uvodni sestanek z vsemi sodelujočimi 
(zapisnik 1_A_1). Predstavljen je bil način dela in terminski plan posameznih aktivnosti. V 
uvodu je projektna skupina predstavila osnove trajnostne mobilnosti in njihova načela. 
Izpostavljena je bila kakovost bivanja kot ključna prioriteta, ki jo bomo zasledovali skozi 
proces priprave CPS. Skozi razpravo so sodelujoči predstavili svoje trenutne poglede na 
prometne politike, pri čemer je bilo zaznati, da načela trajnostne mobilnosti niso vedno v 
ospredju pri njihovem delovanju. Kljub temu je na strani občine Šoštanj zaznati, da se v 
zadnjem času ta trend postopoma obrača, predvsem z urejanjem javnih trgov na območju 
parkirišč ter z vzpostavljanjem kolesarske infrastrukture.  
Zato bo ena od pomembnih nalog skozi celoten proces priprave CPS ter kasneje pri 
implementaciji poudarjanje načel trajnostne mobilnosti ter sprejemanje njihovih načel na 
raznih ravneh.  
Načela trajnostne mobilnosti so bila posebej izpostavljena ponovno na 1. delavnici z 
zaposlenimi, 12. 8. 2016, kjer je bilo poudarjeno, da smo s projektom CPS zavezani k načelom 
trajnostne mobilnosti. Da načela trajnostne mobilnosti temeljijo predvsem na zmanjševanju 
števila osebnih vozil, vzporedno s tem pa na uvajanju javnih prevozov, povečevanju 
kolesarjenja in zagotavljanju optimalnih pogojev za pešačenje. Bistvo trajnostnega razvoja v 
prometu je namreč v tem, da negativne stranske učinke prometa (posegi v prostor, zastoji, 
izpušni plini, hrup in nevarnosti) izničimo, kolikor se da, in obenem še naprej zagotavljamo 
mobilnost (zapisnik št. 9). 
 
 



9 
 

1.1.5 Ocena vpliva širšega okvira 
 

Povzetek regulativnih okvirjev na državni in evropski ravni 
 

V nadaljevanju podajamo različne dokumente, ki jih lahko razdelimo v: Uredbe, Direktive, 
Sklepe, Zeleno knjigo, Belo knjigo, Sporočilo Komisije, Delovni dokument, Priporočilo, 
Mnenje in Delovni (neuradni) dokument. V nadaljevanju podajamo kratke opise posameznih 
dokumentov, predvsem tista področja, ki se nanašajo na obravnavane stebre. 
Sporočilo komisije svetu, evropskemu parlamentu, evropskemu ekonomsko-socialnemu 
odboru in odboru regij: Akcijski načrt o mobilnosti v mestih. V okviru dokumenta so 
predlagani ukrepi, kateri so osredotočeni na šest tem, ki izhajajo iz glavnih odzivov na zeleno 
knjigo. Zajema več tem (Komisija Evropskih skupnosti, 2009, 30. september): 
Spodbujanje celostnih politik katera zajema sledeče ukrepe: Pospeševanje prevzemanja 
načrtov za trajnostno mobilnost v mestih, Trajnostna mobilnost v mestih in regionalna 
politika in Promet za zdravo mestno okolje.  
Osredotočenost na državljane, ki zajema pet ukrepov:  Platforma o pravicah potnikov v 
mestnem javnem prometu, Izboljšana dostopnost za osebe z omejeno mobilnostjo, 
Izboljšanje informacij o prometu, Dostop do zelenih območij in Vključitev energetsko 
učinkovite vožnje v programe usposabljanja voznikov. 
Zeleni mestni promet, ki zajem štiri ukrepe: Raziskovalni in predstavitveni projekti za vozila z 
manjšimi emisijami ali brez njih, Spletni vodnik o čistih in energetsko učinkovitih vozilih, 
Študija o urbanih vidikih internalizacije zunanjih stroškov in Izmenjava informacij o mestnih 
sistemih za določanje pristojbin. 
Okrepljeno financiranje z dvema ukrepoma: Optimiziranje obstoječih virov financiranja  in 
Analiza potreb po financiranju v prihodnosti. 
Izmenjava izkušenj in znanja s tremi ukrepi: Posodobitev podatkov in statistik, Ustanovitev 
opazovalne skupine za mobilnost v mestih in Sodelovanje pri mednarodnem dialogu in 
izmenjavi informacij. 
Optimiziranje mobilnosti v mestih z dvema ukrepoma: Tovorni promet v mestih in 
Inteligentni prevozni sistemi za mobilnost v mestih. 
 
Sporočilo komisije Paket urbane mobilnosti (Support to local authorities’ action in building 
sustainable local mobility plans) podaja, da je obravnavanje izziva mobilnosti ključnega 
pomena za trajnostni lokalni razvoj. Lokalnim oblastem je treba dodeliti dovolj časa in 
sredstev za izboljšanje njihovega mestnega prometa. Komisija prav tako jasno priznava vlogo 
in pristojnosti lokalnih organov pri načrtovanju lokalnih strategij za mobilnost. Smiselno je 
tudi, da  se lokalni načrti mobilnosti ne omejujejo le na urbana območja, vendar naj se 
razširijo na funkcionalna področja, vključno s podeželjem (»Urban Mobility Package Support 
to local authorities’ action in building sustainable local mobility plans« [COM(2013) 913], 
b.d.) 
 
Zelena knjiga: Za novo kulturo mobilnosti v mestih podaja pomen izzivov, ki ga predstavlja 
trajnostni razvoj v mestnih območjih, in sicer: uskladiti gospodarski razvoj mest in dostop na 
eni strani z izboljšanjem kakovosti življenja in varstvom okolja na drugi strani. Mobilnost v 
mestih mora zagotoviti gospodarski razvoj mest, kakovost življenja za njihove prebivalce in 
varovanje njihovega okolja. Tako se evropska mesta soočajo s petimi izzivi, s katerimi se je 
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treba v okviru celostnega pristopa soočiti. Ti predlogi knjige se nanašajo na sledeče ideje 
(Komisija Evropskih skupnosti, 2007, 25. september): 
Za tekoč promet v mestih, ki vključuje: spodbujanje hoje in kolesarjenja, najustreznejša 
uporaba osebnih avtomobilov, tovorni promet; 
Za bolj zelena mesta, kar vključuje področja: nove tehnologije, ki naj bodo podprte z zelenimi 
javnimi naročili in skupnimi zelenimi javnimi naročili ter novi načini vožnje; 
Za inteligentnejši mestni promet, kar vključuje inteligentni sistemi zaračunavanja, boljše 
informiranje za boljšo mobilnost; 
 Za dostopnejši mestni promet: skupinski promet v skladu s potrebami državljanov, 
oblikovanje primernega pravnega okvira EU, in inovativne rešitve ter primerna 
usposobljenost; 
Za varen mestni promet, kar zajema: varnejše obnašanje, varnejše infrastrukture, varnejša 
vozila. 
 
Zelena knjiga: TEN-T: Pregled politike: Naproti bolj povezanemu vseevropskemu 
prometnemu omrežju v službi skupne prometne politike poudarja, da je cilj politike 
vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T) zagotoviti potrebno infrastrukturo za neovirano 
delovanje notranjega trga in prispevati k uresničitvi ciljev lizbonske agende za rast in delovna 
mesta. Vsebina zajema sledeča področja (Komisija Evropskih skupnosti, 2009, 04. februar):  
Podlaga, na kateri mora temeljiti prihodnja politika TEN-T, katera zajema: Pogodbe ES, 
katere opredeljujejo politiko vseevropskih omrežij; Posebnosti; Pretekle dosežke; Oceno 
prihodnosti in preteklosti, kar se nanaša na načrtovanje in vzpostavitev omrežja; Pričakovano 
povpraševanje po prometu. 
Vprašanje nadaljnjega razvoja TEN-T, ki zajema Načrtovanje omrežja (Prihodnost celovitega 
omrežja, Morebitna vključitev „prednostnega omrežja“?, „Konceptualni steber“, Vprašanja 
glede infrastrukture, ki so posebej pomembna za prihodnji razvoj TEN-T); Različne potrebe 
potniškega in tovornega prometa, Letališča in pristanišča kot povezovalne točke Evrope s 
svetom,  Vodni promet v EU, Logistika tovornega prometa, Inteligentni prometni sistemi, 
Inovacije  in „Osrednje omrežje“ TEN-T?  
Raven izvedbe. Politika TEN-T je za evropske državljane verodostojna samo, če se možnosti 
načrtovanja in izvedbene zmogljivosti ujemajo. Izbrana možnost načrtovanja mora zato 
ustrezati instrumentom za njeno izvedbo. Ta raven zajema področja: Celotno financiranje 
projektov skupnega interesa, določenih v načrtih TEN-T, Finančni instrumenti Skupnosti za 
podpiranje izvajanja TEN-T , Nefinančni instrumenti Skupnosti za podpiranje izvajanja TEN-T. 
Možnosti in nadaljnji razvoj TEN-T. Glede na ugotovitve iz točke 3 Komisija meni, da za 
nadaljnji razvoj TEN-T obstajajo tri možnosti:  
Ohranitev sedanje strukture na dveh ravneh s celovitim omrežjem in (nepovezanimi) 
prednostnimi projekti 
Skrčenje TEN-T na eno samo raven (prednostni projekti, morda povezani v prednostno 
omrežje)  
Struktura na dveh ravneh s celovitim omrežjem in osrednjim omrežjem, se stavljenim iz 
geografsko določenega prednostnega omrežja in konceptualnega stebra za podpiranje 
povezovanja različnih vidikov prometne politike in prometne infrastrukture. 
 
Bela knjiga: Načrt za enotni evropski prometni prostor – na poti h konkurenčnemu in z viri  
gospodarnemu prometnemu sistemu podaja, da bo prihodnji razvoj našega kontinenta bo 
odvisen od sposobnosti vseh regij, da ostanejo v celoti in na konkurenčen način vključene v 
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svetovno gospodarstvo. Pri tem je učinkovit promet ključnega pomena. Ta načrt na podlagi 
pridobljenih izkušenj obravnava razvoj prometnega sektorja s svetovnega vidika, njegove 
prihodnje izzive in pobude za politiko, ki jih je treba preučiti. Kako Komisija vidi prihodnost 
prometa, pa je predstavljeno v nadaljevanju  Naraščanje prometa in podpiranje mobilnosti 
ob hkratnem doseganju cilja 60-odstotnega zmanjšanja emisij, Učinkovito osrednje omrežje 
za multimodalna medkrajevna potovanja in promet, Enaki konkurenčni pogoji na svetovni 
ravni za potovanja na dolge razdalje in medcelinski tovor, Čist mestni promet in dnevna 
migracija. V okviru dokumenta pa so predstavljeni tudi cilji oz. Deset ciljev za konkurenčen in 
z vidika virov učinkovit prometni sistem: merila za doseganje ciljnega zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov za 60 % delijo na tri skupine in sicer: Razvoj in uporaba novih in 
trajnostnih goriv ter pogonskih sistemov, Čim boljše delovanje multimodalnih logističnih 
verig, vključno z večjo uporabo energetsko učinkovitejših načinov prevoza in Povečanje 
učinkovitosti prometa in uporabe infrastrukture z informacijskimi sistemi in tržnimi 
pobudami. Dokument vključuje tudi Strategije oz. kaj je potrebno storiti. Te strategije 
zajemajo področja:  Enotni evropski prometni prostor, Inovacije za prihodnost – tehnologija 
in obnašanje, Moderna infrastruktura, pametno določanje cen in pametno financiranje in 
Zunanja razsežnost (Evropska komisija, 2011, 28. marec). 
  
Sporočilo komisije: Akcijski načrt za logistiko tovornega prometa je ena od številnih 
političnih pobud, s katerimi je za izboljšanje učinkovitosti in trajnosti tovornega prevoza v 
Evropi pričela Evropska komisija. Predstavlja število kratkoročnih in srednjeročnih ukrepov, ki 
bodo Evropi pomagali pri sedanjih in prihodnjih izzivih ter zagotovili konkurenčni in 
trajnostni prometni sistem za prevoz tovora v Evropi. Zunanjo razsežnost vseh teh ukrepov 
bo treba proučiti z vidika učinkovitega vključevanja tretjih držav in zlasti sosednjih držav v 
logistično verigo. Predlagani so sledeči ukrepi (Komisija Evropskih skupnosti, 2007, 18. 
oktober): 
E-tovorni promet in Inteligentni transportni sistemi (ITS); 
Trajnostna kakovost in učinkovitost;  
Poenostavitev verig prometa;  
Dimenzije vozil in standardi natovarjanja; 
„Zeleni“ prometni koridorji za tovor; 
Logistika mestnega tovornega prometa. 
 
Namen zgoraj opisanih ukrepov je pomagati logistični industriji tovornega prometa doseči 
dolgoročno učinkovitost in rast z obravnavanjem vprašanj, kot so zastoji, onesnaževanje in 
hrup, emisije CO2 in odvisnost od fosilnih goriv, kar bi lahko, če bi ostalo nenadzorovano, 
ogrožalo njeno učinkovitost. Te ukrepe mora spremljati delo z dolgoročnim vidikom, ki ga 
bodo skupno izvajale vse države članice, da se vzpostavi skupni temelj za naložbe v prihodnje 
sisteme prevoza tovora (ibid.). 
 
Bela knjiga: Prilagajanje podnebnim spremembam: evropskemu okviru za ukrepanje 
naproti. Skrajni vremenski pojavi imajo ogromne gospodarske in družbene posledice. V 
dokumentu je poudarjeno,  da bo potreben bolj strateško in dolgoročno usmerjen pristop k 
prostorskemu načrtovanju, tako na kopnem kot na morskih območjih, vključno s politikami 
na področju prometa, regionalnega razvoja, industrije, turizma in energije. Za krepitev 
odpornosti obstoječe prometne infrastrukture in energetskih omrežij. Raziskane bodo 
možne posledice uvedbe ocene podnebnih vplivov kot pogoja za javna in zasebna vlaganja in 
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izvedljivost vključitve meril trajnostnega razvoja, vključno z upoštevanjem podnebnih 
sprememb, v harmonizirane konstrukcijske standarde, tako da se na primer razširijo 
obstoječi evrokodi (Evropska komisija, 2009, 01. april). 
 
Komunikacija komisije: Trajnostno naravnana prihodnost prometa: usmeritev k 
integriranemu, tehnološko naprednemu in uporabnikom prijaznemu prometnemu sistemu  
(A Sustainable Future for Transport: Towards an integrated, technology-led and user friendly 
system). To sporočilo povzema rezultate tega širokega razmisleka in vključuje nedavna 
dogajanja na področju evropske prometne politike in odprta vprašanja. V nadaljevanju 
podaja pogled v prihodnost in podaja trende na področju transporta ter verjetne izzive, 
kateri bi lahko vplivali na družbo. Ta razdelek opisuje trende glavnih dejavnikov prometa do 
sredine stoletja in s tem povezane izzive. Težko je napovedati, kateri od njih bo imel največji 
vpliv na oblikovanje prihodnosti prometa. V oddelku 4, je podan predlog nekaterih vmesnih 
ciljev politike, ki bi pomenili premagovanje nastajajočih izzivov v prometnem sektorju. V 
končnem delu pa dokument opisuje nekaj razpoložljivih instrumentov in mogoče intervencije 
za doseganje zastavljenih ciljev (Komisija Evropskih skupnosti, 2009, 279/4). 
 
Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 zajema 
12 glavnih področij, katera zajemajo: (1) Strategija za prispevek operativnega programa k 
strategiji unije za pametno, trajnostno in vključujočo rast ter k doseganju ekonomske, 
socialne in teritorialne kohezije, (2) Opis prednostnih  osi, (3) Finančni načrt operativnega 
programa, (4) Celostni pristop k teritorialnemu razvoju, (5) Posebne potrebe geografskih 
območij, ki jih je najbolj prizadela revščina, ali ciljnih skupin, ki jim najbolj grozi diskriminacija 
ali socialna izključenost, (6) Posebne potrebe geografskih območij, ki so hudo in stalno 
prizadete zaradi neugodnih naravnih ali geografskih razmer, (7) Organi, pristojni za 
upravljanje, nadzor in revizijo, ter vloga ustreznih partnerjev, (8) Usklajevanje med skladi, 
EKSRP, ESRP ter drugimi instrumenti financiranja na ravni unije in nacionalni ravni ter z EIB, 
(9) Predhodne pogojenosti, (10) Zmanjšanje administrativnega bremena za upravičenca, (11) 
Horizontalna načela, in (12) Ločeni elementi.  
V dokumentu so predstavljene prednostne osi izbranih prednostnih naložb, kamor bo 
Slovenija vlagala sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014 – 2020, 
z namenom doseganja nacionalnih ciljev v okviru ciljev EU 2020. Dokument je izhodišče za 
nadaljnja usklajevanja tako na ravni države (ministrstva in drugi deležniki), kot tudi z 
Evropsko komisijo (»Operativni program za obdobje 2014-2020« [2014-2020], b.d.). 
 
Delovni dokument služb Komisije: Smernice za finančne spodbude za čista in energetsko 
učinkovita vozila (Guidelines on financial incentives for clean and energy efficient vehicles). 
V skladu s sporočili se te smernice uporabljajo za lahka tovorna vozila (avtomobile in 
dostavna vozila, kategorije M1 in N1), težka tovorna vozila (avtobuse in tovornjake, 
kategorije M2, M3, N2 in N3), kot tudi dvo- in tri -kolesnike in štirikolesnike (vozila kategorije 
L). Ta priporočila podajajo smernice o finančnih spodbudah za potrošnike za nakup 
energetsko učinkovitih vozil, ki so nujno potrebne, da bi spodbudili usklajevanje ukrepov na 
strani povpraševanja sprejetih v državah članicah, in zagotoviti, da ne kršijo načela 
notranjega trga in so v celoti v skladu z obstoječimi pravili o državni pomoči (Delovni 
dokument služb Komisije 2013, 28. februar). 
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Sporočilo komisije evropskemu parlamentu, svetu, evropskemu ekonomsko-socialnemu 
odboru in odboru regij; Zelena energija za promet: evropska strategija za alternativna 
goriva.   V sporočilu je podan problem da je Evropa  pri mobilnosti in prometu zelo odvisna 
od uvožene nafte. To sporočilo oblikuje celostno strategijo za alternativna goriva in načrt za 
njeno izvedbo, pri čemer pokriva vse vrste prevoza. Njen namen je vzpostavitev 
dolgoročnega okvira politik za usmerjanje tehnološkega razvoja in investicij v rabo teh goriv 
ter vzbuditi zaupanje pri potrošnikih. Strateški pristop Unije za zadovoljitev dolgoročnih 
potreb vseh vrst prevoza mora zato temeljiti na celostni mešanici alternativnih goriv. V 
strategijo morajo biti vključene vse možnosti, ne da bi dali prednost določenemu gorivu, s 
čimer se ohrani nevtralnost do tehnologij (Sporočilo Komisije evropskemu parlamentu, 
svetu, evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in odboru regij, 2013, 24. januar). 
 
Uredba (EU) št. 510/2011 Evropskega parlamenta in sveta z dne 11. maja 2011 o določitvi 
standardov emisijskih vrednosti za nova lahka gospodarska vozila kot del celostnega 
pristopa Unije za zmanjšanje emisij CO2 iz lahkih tovornih vozil poudarja, da cilji Unije za 
nova cestna vozila omogočajo proizvajalcem bolj zanesljivo načrtovanje in večjo 
prilagodljivost pri doseganju zahtev za zmanjšanje emisij CO2, kot bi ju omogočali posamezni 
nacionalni cilji. Pri določanju standardov emisijskih vrednosti je pomembno upoštevati vpliv 
na trge in na konkurenčnost proizvajalcev, neposredne in posredne stroške za podjetja ter 
koristi, ki izhajajo iz tega, kot sta spodbujanje inovacij ter zmanjševanje porabe energije in 
stroškov goriv.  V členu 1 Uredba določa zahteve za vrednosti emisij CO2 za nova lahka 
gospodarska vozila. Ta uredba ob upoštevanju napredka v tehnologiji motorjev vozil ter 
inovativnih tehnologij določa povprečne emisije CO2 za nova lahka gospodarska vozila na 
175 g CO2/km, merjene v skladu z Uredbo (ES) št. 715/2007 in njenimi izvedbenimi ukrepi. 
Ta uredba od leta 2020 določa cilj omejitve povprečnih emisij na 147 g CO2/km za nova 
lahka gospodarska vozila, registrirana v Uniji, pod pogojem, da se potrdi njegova izvedljivost 
v skladu s členom 13(1) (Uradni list Evropske unije št- 145/1).  
 
Direktiva 2009/33/ES Evropskega parlamenta in sveta o spodbujanju čistih in energetsko 
učinkovitih vozil za cestni prevoz zahteva, da pogodbeni organi, naročniki in nekateri 
operaterji pri nakupu vozil za cestni prevoz upoštevajo energetske in okoljske vplive med 
življenjsko dobo vozil, vključno s porabo energije ter emisijami CO2 in nekaterih onesnaževal, 
da bi spodbudili trg čistih in energetsko učinkovitih vozil in izboljšali prispevek prevoznega 
sektorja k okoljski, podnebni in energetski politiki Skupnosti (Uradni list Evropske unije št- 
120/5). 
 
Uredba (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in sveta o določitvi standardov emisijskih 
vrednosti za nove osebne avtomobile kot del celostnega pristopa Skupnosti za zmanjšanje 
emisij CO2 iz lahkih tovornih vozil, katere cilje je določitev standardov emisijskih vrednosti za 
nove osebne avtomobile, registrirane v Skupnosti, kar je del celostnega pristopa Skupnosti za 
zmanjšanje emisij CO2 iz lahkih tovornih vozil ob hkratnem zagotavljanju ustreznega 
delovanja notranjega trga. Ta uredba določa zahteve za vrednosti emisij CO2 za nove osebne 
avtomobile z  namenom zagotavljanja ustreznega delovanja notranjega trga in doseganja 
skupnega cilja Evropske skupnosti, da bi povprečne emisije CO2 novega voznega parka znižali 
na 120 g CO2/km. Ta uredba ob upoštevanju napredka v tehnologiji motorjev vozil določa 
povprečne emisije CO2 za nove osebne avtomobile na 130 g  CO2/km, merjene v  skladu z  
Uredbo (ES) št.  715/2007  in njenimi izvedbenimi ukrepi ter z  inovativnimi tehnologijami. 
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Od leta 2020 naprej ta uredba določa cilj omejitve povprečnih emisij na 95 g CO2/km za nov 
vozni park v skladu s členom 13(5). Ta uredba bo dopolnjena z dodatnimi ukrepi, ki ustrezajo 
zmanjšanju za 10 g CO2/km kot del celostnega pristopa Skupnosti (Uradni list Evropske unije 
št- 140/1). 
 
Uredba (EU) št. 168/2013 Evropskega parlamenta in sveta o odobritvi in tržnem nadzoru 
dvo- ali trikolesnih vozil in štirikolesnikov določa upravne in tehnične zahteve za 
homologacijo vseh novih vozil, sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot iz 
člena 2(1). Ta uredba se ne uporablja za odobritev posameznih vozil. Vendar pa države 
članice, ki izdajajo take posamezne odobritve, sprejmejo vsako homologacijo vozil, sistemov, 
sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, ki je bila izdana v skladu s to uredbo namesto 
v skladu z ustreznimi nacionalnimi določbami. Ta uredba določa zahteve za tržni nadzor vozil, 
sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, ki jih je treba odobriti v skladu s to 
uredbo. Ta uredba določa tudi zahteve za tržni nadzor delov in opreme za taka vozila. Ta 
uredba ne posega v uporabo zakonodaje o varnosti v cestnem prometu (Uradni list Evropske 
unije št- 60/64). 
 
Sporočilo komisije: Evropski prostor varnosti v cestnem prometu: usmeritve politike na 
področju varnosti v cestnem prometu v obdobju 2011−2020 poudarja da je varnost v 
cestnem prometu  pomembno družbeno vprašanje. Leta 2009 je v Evropski uniji na cestah 
umrlo več kot 35 000 oseb, kar je enako številu prebivalcev v srednje velikem mestu, 
poškodovanih pa je bilo 1 500 000 oseb. Nastali stroški za družbo so izredno visoki – leta 
2009 so znašali okrog 130 milijard evrov. V okviru dokumenta so podana načela, kot so: 
Stremeti k najboljšim standardom varnosti v cestnem prometu po vsej Evropi, Celosten 
pristop do varnosti v cestnem prometu, Subsidiarnost, sorazmernost in deljena pristojnost, 
ter cilji: izboljšati izobraževanje in usposabljanje udeležencev v cestnem prometu, izboljšati 
uveljavljanje cestnoprometnih predpisov, varnejša cestna infrastruktura, varnejša vozila, 
spodbujati uporabo moderne tehnologije, s katero bi se povečala varnost v cestnem 
prometu, izboljšati storitve v sili in po poškodbah, zaščiti ranljive udeležence v cestnem 
prometu. Z vsak cilj pa so predlagani tudi ukrepi (Evropska komisija, 2010, 20. julij). 
 
Direktiva 2010/40/EU Evropskega parlamenta in sveta o okviru za uvajanje inteligentnih 
prometnih sistemov v cestnem prometu in za vmesnike do drugih vrst prevoza poudarja da 
je povečanje obsega cestnega prometa v Uniji, povezano z rastjo evropskega gospodarstva in 
zahtevami državljanov po mobilnosti in je glavni vzrok za čedalje večjo preobremenjenost 
cestne infrastrukture in povečevanje porabe energije, pa tudi vir okoljskih in družbenih 
problemov. Ta direktiva določa okvir v podporo usklajenemu in doslednemu uvajanju ter 
uporabi inteligentnih prometnih sistemov (ITS) v Uniji, zlasti čezmejnemu uvajanju in uporabi 
v državah članicah, ter splošne pogoje, potrebne v ta namen. Ta direktiva določa razvoj 
specifikacij za ukrepe na prednostnih področjih iz člena 2, po potrebi pa tudi razvoj 
potrebnih standardov. Ta direktiva se uporablja za aplikacije in storitve ITS na področju 
cestnega prometa in njihove vmesnike do drugih vrst prevoza, pri čemer ne posega v zadeve 
v zvezi z državno varnostjo ali ki so potrebne zaradi obrambe (Uradni list Evropske unije št- 
207/1). 
 
Sporočilo komisije:  Akcijski načrt za uvajanje inteligentnih prometnih sistemov v Evropi. 
Cilj tega akcijskega načrta je pospeševanje in usklajevanje uvajanja inteligentnih 
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prometnih sistemov (ITS), ki se uporabljajo v cestnem prometu, vključno z vmesniki 
do drugih vrst prevoza. Akcijski načrt opredeljuje šest prednostnih področij delovanja. Za 
vsako od teh  področij so predvideni posebni ukrepi in jasen časovni razpored. Da bi jih lahko 
izpeljali s postavitvijo okvira za opredelitev postopkov in specifikacij, je treba v ta 
prizadevanja pritegniti države članice in druge zainteresirane strani. Ta akcijski načrt bo 
pomagal tudi povezati dostopne vire in instrumente in tako omogočil ustvariti znatno 
dodano vrednost Evropske unije. Akcijski načrt vključuje razloge za evropski pristop k ITS, 
kateri vključujejo:  Okolju prijaznejši promet, Povečanje učinkovitosti prevoza, Izboljšanje 
varnosti v cestnem prometu, Dodana vrednost EU pri uvajanju ITS (Evropska komisija, 2008, 
16. december). 
 
Direktiva 2011/92/EU Evropskega parlamenta in sveta o presoji vplivov nekaterih javnih in 
zasebnih projektov na okolje, katera se uporablja pri presoji vplivov na okolje 
tistih javnih in zasebnih projektov, ki bodo verjetno pomembno vplivali na okolje (Uradni list 
Evropske unije št- 26/1). 
 
Sporočilo komisije: Okolju prijaznejši transport COM(2008)433, poudarja pomen 
trajnostne mobilnosti v okviru katere je transport izjemnega pomena.  Komisija predlaga 
dve vrsti pobud, ki spodbuja okolju prijaznejši in bolj trajnostni transport. Prva pobuda 
predstavlja »ustrezno določanje cen« z internalizacijo zunanjih stroškov transporta. Tukaj 
strategija komisije deluje na način, ki je prilagojen vsakemu vplivu in načinu transporta, ob 
upoštevanju dejstva, da je EU že začela delo na tem področju. Druga vrsta predstavlja niz 
dopolnilnih ukrepov, ki vključujejo regulativne instrumente, infrastrukturne ukrepe ter 
ukrepe na področju raziskav in razvoja. Tudi tukaj obstaja veliko ukrepov EU, na katerih lahko 
gradijo nadaljnja prizadevanja. Izpostavljena so področja: klimatskih sprememb, lokalnega 
onesnaževanja, onesnaževanje s hrupom, zastoji in prometne nesreče (Evropska komisija, 
2008, 08. julij). 
 
Direktiva 2008/50/ES Evropskega parlamenta in sveta o kakovosti zunanjega zraka in 
čistejšem zraku za Evropo. Ta direktiva določa ukrepe, katerih namen je: opredelitev in 
določitev ciljev glede kakovosti zunanjega zraka, da bi se izognili škodljivim učinkom na 
zdravje ljudi in okolje kot celoto, jih preprečili ali zmanjšali; ocenjevanje kakovosti zunanjega 
zraka v državah članicah na podlagi skupnih metod in meril; pridobivanje podatkov o 
kakovosti zunanjega zraka, ki bi bili v pomoč pri zmanjševanju onesnaževanja zraka in 
motečih vplivov ter podlaga za spremljanje dolgoročnih gibanj in izboljšanj, ki so posledica 
nacionalnih ukrepov in ukrepov Skupnosti; zagotavljanje, da so taki podatki o kakovosti 
zunanjega zraka na voljo javnosti; ohranjanje kakovosti zunanjega zraka, kjer je ta dobra, in 
njeno zboljšanje v drugih primerih; spodbujanje večjega sodelovanja med državami članicami 
pri zmanjševanju onesnaževanja zraka (Uradni list Evropske unije št. 26/1). 
 

Vključenost načel trajnostne mobilnosti v državnih okvirjih 
 
Iz kratke predstavite Evropske politike, Komisije Evropskih Skupnosti v povezavi s trajnostno 
mobilnostjo je moč ugotoviti, da so določeni dokumenti, kot so Uredbe in Direktive, 
zavezujoči pravni akt in jih je potrebno upoštevati  v celotni EU, ali pa ki določajo cilje, ki jih 
morajo vse države članice EU doseči. 
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V nadaljevanju podajamo opise posameznih državnih dokumentov, predvsem tista področja, 
ki se nanašajo na obravnavane stebre. 
 
Prvi takšen pomemben dokument v državnem okvirju je  Operativni program za izvajanje 
Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Ker smo tega že opisali v okviru EU 
regulative, tukaj njegovega opisa ne bomo podajali. 
 
Partnerski sporazum (PS) med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020 je 
strateški dokument in podlaga za črpanje sredstev iz skladov EU. Struktura dokumenta sledi 
pripravljeni predlogi in smernicam Evropske komisije (EK) za pripravo PS. V PS je vključenih 
vseh pet skladov EU, katerih skupna določila opredeljuje skupni strateški okvir (Evropski 
sklad za regionalni razvoj (ESRR), Evropski socialni sklad (ESS), Kohezijski sklad (KS), Evropski 
kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) ter Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo 
(ESPR)), zato je pomembno, da je vsebina PS skladna z vsebino in usmeritvami v operativnih 
programih (OP) za obdobje 2014–2020. Slovenija bo pripravila tri operativne programe, in 
sicer en skupni OP za izvajanje evropske kohezijske politike, program razvoja podeželja 
2014–2020 in OP za izvajanje ESPR v Republiki Sloveniji (RS) za obdobje 2014–2020. Slovenija 
bo v programskem obdobju 2014–2020 sodelovala tudi v trinajstih programih evropskega 
teritorialnega sodelovanja (ETS) (PARTNERSKI SPORAZUM med Slovenijo in Evropsko 
komisijo za obdobje 2014–2020, oktober 2014). 
 
Program državnih razvojnih prioritet in investicij Republike Slovenije za obdobje 2014-2017 
zajema vse politike in javno finančne vire, vsebinsko pa definira in finančno ovrednoti 
razvojne prioritete na vseh razvojnih področjih za obdobje štirih let (2014-2017). Struktura 
Programa sledi identificiranim prioritetam in usmeritvam v osnutku izhodišč SRS 2014-2020. 
V izhodiščih SRS je identificiranih pet razvojnih prioritet (podjetnost, znanje, zeleno, 
vključujoča družba ter učinkovit javni sektor in pravna država), ki so v Programu podprte s 
podrobno analizo stanja, SWOT analizo, specifičnimi cilji ter sklopi, v katerih so opredeljena 
investicijska področja. Program  državnih razvojnih prioritet in investicij Republike Slovenije 
za obdobje 2014-2017 je narejen na podlagi enotne metodologije za načrtovanje in služi kot 
podlaga za načrtovano strukturo javno finančnih izdatkov v posameznih letih in temelji na 
srednjeročnem fiskalnem scenariju. Opredeljene prioritete v SRS in investicijska področja ter 
predvideni rezultati bodo osnovno vsebinsko merilo za identificiranje konkretnih ukrepov in 
projektov (koliko prispevajo k rezultatom). Poleg vsebinskih meril bodo postavljena tudi 
merila izvedljivosti in stroškovne učinkovitosti. Strukturne ter institucionalne spremembe 
bodo opredeljene v drugih dokumentih (NRP, Socialni sporazum), zato je pomembno, da je 
ta Program, kot dokument »prioritet in investicij« komplementaren in da nadgrajuje reforme 
(Program državnih razvojnih prioritet in investicij Republike Slovenije za obdobje 2014-2017, 
marec 2013). 
 
Strategija razvoja Slovenije 2014-2020 ima glavni cilj fiskalne politike strukturno izravnan 
saldo do leta 2017 in stabilizacija dolga države. Za dosego tega cilja je pomemben zapis 
fiskalnega pravila v Ustavo RS, ki bo podprt še z izvedbenim zakonom. Odhodki sektorja 
države (z EU sredstvi) kot deleža BDP so bili v 2011 blizu 50% in se bodo s tem postopno 
zniževali. Povečevanje izdatkov povezanih s staranjem prebivalstva pa pomeni, da se krči del 
javnih izdatkov, ki jih bomo v prihodnje lahko namenili za razvojne ukrepe in investicije na 
drugih področjih, zaradi česar je še pomembnejša njihova pravilna in učinkovita poraba. 
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Glede na ugotovljene slabosti dosedanjega modela razvoja in spremenjene razmere v 
domačem in mednarodnem okolju, nova strategija podaja več razvojnih ciljev.  Z vidika 
prometa pa so pomembna predvsem spoznanja:  
Posodobitev javne prometne infrastrukture za doseganje trajnostne mobilnosti, regionalne 
povezanosti in razvoja logistične dejavnosti s poudarkom na razvoju železniške infrastrukture 
in javnega potniškega prometa; Vzpostaviti pogoje za razvoj trajnostne mobilnosti in 
posledično zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz prometa;  
Trajnostno mobilnost s posodobitvijo javnega potniškega prometa in infrastrukture za 
njegovo izvajanje in druge oblike nemotoriziranega prevoza, o postopen prenos tovora na 
železnico. Področje kakovostna infrastruktura za trajnostno mobilnost in skladnejši 
regionalni razvoj podaja, da razvoj ustrezne prometne infrastrukture lahko pripomore k/h: 
povečevanju splošne globalne konkurenčnosti države in regij znotraj nje; zagotavljanju 
lažjega/hitrejšega dostopa do trga dela in do ustreznih javnih storitev; razvoju določenih 
sektorjev gospodarstva (npr. logistika, turizem, itd.); krepitvi vloge slovenskih mest v 
čezmejnih funkcionalnih regijah, boljšemu sodelovanju z državami, povezanimi v Podonavsko 
in Jadransko-Jonsko regijo; boljši povezanost slovenskih središč mednarodnega pomena z 
javnimi prometnimi sredstvi z evropskimi središči; boljšemu in bolj učinkovitemu izkoriščanju 
našega neposrednega sosedstva, tako v trgovinskem in gospodarskem smislu, kot tudi pri 
oblikovanju strategij za obmejna območja (Strategija razvoja Slovenije 2014-2020, avgust 
2013). 
 
Namen Strategije razvoja prometa v Republiki je: prikazati izhodišča, potrebe in možnosti za 
razvoj ključnih področij prometa v RS; pripraviti usklajen program razvoja ključnih področij 
prometa v RS; zagotoviti predhodno izpolnitev pogojev za črpanje EU-sredstev v finančnem 
obdobju 2014–2020 za prometno področje; zagotoviti podlago za pripravo resolucije o 
nacionalnem programu zgraditve prometne infrastrukture oziroma ustreznega operativnega 
programa. Vizija prometne politike je opredeljena kot zagotavljanje trajnostne mobilnosti 
prebivalstva in oskrbe gospodarstva s temi cilji: izboljšati mobilnost in dostopnost; izboljšati 
oskrbo gospodarstva, izboljšati prometno varnost in varovanje; zmanjšati porabo energije; 
zmanjšati stroške uporabnikov in upravljavcev; zmanjšati okoljske obremenitve. Pri pripravi 
strategije je bilo upoštevano, da se najprej kar najbolj možni meri izkoristijo zmogljivosti 
obstoječe prometne infrastrukture z rešitvami, ki ne zahtevajo velikih finančnih vložkov, kot 
so sistemi za vodenje prometa, uvedba inteligentnih transportnih sistemov, manjše naložbe 
ipd. Šele kjer taki ukrepi ne dajo zadovoljivih rezultatov, smo se osredotočili na večje 
naložbe, vendar smo tudi v teh primerih izhajali iz problemov, ugotovljenih na strokovni 
ravni (z uporabo prometnega modela). Na podlagi napovedi o prometnih tokovih, prometne 
varnosti, vplivov na okolje in socialne sprejemljivosti (zahtevana dostopnost na podlagi 
Strategije prostorskega razvoja Slovenije) so bili določeni prihodnji prometni ukrepi, in sicer 
za vse vrste prometa (pomorstvo, letalstvo, železnice, ceste) in za javni potniški promet oz. 
trajnostno mobilnost, in sicer je bilo opredeljenih 29 ukrepov za železnice, 37 ukrepov za 
ceste, 22 ukrepov za javni potniški promet oz. trajnostno mobilnost, 14 ukrepov za vodni 
promet (morje in celinske plovne poti) in 6 ukrepov za letalstvo (Strategija razvoja prometa v 
Republiki, julij 2015).  
 
Okoljsko poročilo za celovito presojo vplivov na okolje za strategijo razvoja prometa v 
Republiki Sloveniji je namenjeno presoji osnutka Strategije razvoja prometa v Republiki 
Sloveniji, ki ga je  pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo, oktobra 2014 (verzija 9.5).  
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Strategija razvoja prometa v Republiki Sloveniji je uvrščena med programe, ki imajo 
pomemben vpliv  na  okolje,  zato  je  treba  v  skladu  z  Direktivo  2001/42/ES  o  presoji  
vplivov  nekaterih  načrtov  in  programov na okolje, pred njenim sprejemom, v postopku 
celovite presoje vplivov na okolje presoditi  posledice  vplivov  v  Strategiji  načrtovanih  
ukrepov  na  okolje  in  se  opredeliti  do  tistih,  ki  so  zaradi  vplivov  na  okolje ter  
neskladnosti  z  okoljskimi  cilji nesprejemljivi.  Direktiva  2001/42/ES  od  držav  članic  
zahteva,  da  se  opredelijo  in  posvetujejo  tudi  o  čezmejnih  učinkih  načrtovanja  planov  
in  programov. Rezultati ocenjevanja skladnosti ciljev Strategije glede na okoljske cilje kažejo, 
da nobeden od ciljev  Strategije  v  osnovi  ni  neskladen  z  okoljskimi  cilji.  Iz  rezultatov  
ocenjevanja  notranje  skladnosti  podciljev  Strategije  izhaja,  da  nobeden  izmed  podciljev  
Strategije  ni  ocenjen  kot  neskladen  drug  z  drugim. Prav tako iz rezultatov ocenjevanja 
notranje skladnosti okoljskih ciljev izhaja, da nobeden od  okoljskih ciljev ni ocenjen kot 
neskladen drug z drugim (Okoljsko poročilo za celovito presojo vplivov na okolje za strategijo 
razvoja prometa v Republiki Sloveniji, oktober 2014). 
 
Operativni program varstva zunanjega zraka pred onesnaževanjem s PM10 s poudarkom na 
izhodiščih za pripravo, sprejem in izvedbo programov ukrepov za izboljšanje kakovosti 
zunanjega zraka v conah in aglomeracijah, ki bodo zaradi preseganja mejnih vrednostih 
koncentracije PM10 v zunanjem zraku opredeljena kot degradirana območja. Program 
ugotavlja da se delci v zunanjem zraku pojavljajo kot mešanica trdnih in tekočih delcev. Delci 
v zunanjem zraku nastajajo kot posledica emisije prahu v zrak in kot posledica kemijske 
reakcije med onesnaževali, kot so na primer amoniak, žveplov dioksid, dušikovi oksidi ali 
hlapne organske snovi. Ekonomsko najbolj učinkoviti ukrepi zmanjševanja onesnaženosti 
zunanjega zrak s PM10 se nanašajo na vse vrste virov onesnaževanja, mi poudarjamo le 
področje prometa: načrtovanje in upravljanje prometa, kateri zajema: vzpostavljanje 
okoljskih con, uvajanje dajatve zaradi zgoščevanja prometa v okoljskih conah, diferencirana 
parkirnina, upravljanje s prostimi mesti na parkiriščih, učinkovito omejevanje hitrosti vozil, 
pospeševanje nemotoriziranega prometa, izboljšanje učinkovitosti javnega transporta, 
prostorsko načrtovanje, ki zagotavlja trajnostni transport, drugo, kot na primer sistemi za 
spodbujanje povečanja zasedenosti osebnih vozil; ter spodbujanje prehoda na uporabo 
drugih transportnih sredstev (Operativni program varstva zunanjega zraka pred 
onesnaževanjem s PM10, november 2009). 
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Vključenost načel trajnostne mobilnosti v regionalnih okvirjih 

 
Regionalni razvojni program (RRP) 2014-2020 Savinjske regije je temeljni strateški in 
programski dokument na regionalni ravni. Osnovni namen in cilj priprave RRP 2014-2020 je 
identifikacija razvojnih potencialov Savinjske regije in doseči soglasje in dogovor o regijskih 
razvojnih prioritetah. Za večjo učinkovitost Savinjske regije je vzpostavljenih pet subregij. 
 

 
Subregije Savinjske regije RRP 2013, str. 13) 

 
Kot pomembna razvojna prednost Savinjske regije je identificirana dobra geostrateška lega z 
možnostjo povezovanja z evropskimi središči. Obe mestni občini predstavljata tudi 
pomembno urbano središče in prometno vozlišče s cestnimi in železniškimi povezavami do 
ostalih občin Savinjske regije. Mestna občina Celja predstavlja točko v mednarodnih 
transportnih koridorjih. Slabosti, ki vplivajo na razvoj Savinjske regije, so predvsem 
neuravnotežen razvoj prometne infrastrukture in slaba izkoriščenost obstoječe železniškega 
omrežja.  
 
Razvojni ukrepi na področju trajnostne mobilnosti bodo usmerjeni v (RRP, 2013, str. 40): 
vzpostavitev trajnostnega in integriranega prometa s krepitvijo javnega potniškega prometa 
ter izgradnjo manjkajočih kolesarskih povezav, izboljšanje cestnih in železniških povezav, 
povezovanje urbanih delov z zelenimi koridorji in dostopnost med njimi. 
 
Na področju prometa so prednosti ukrepi usmerjeni v ureditev varnih dostopov do postaj in 
postajališč JPP, ureditev stojal in nadstrešnic za parkiranje koles, ureditev sistema P+R, 
ureditev postajališč JPP, pločnikov in kolesarskih stez. 
 
Predvideni ukrepi znotraj razvojnega cilja povečanja dostopnosti in regije z javnim prevozom 
in zagotavljanja okolju bolj prijaznih  vozil so (RRP, 2013, str. 49): investicije v javni potniški 
promet in druge oblike trajnostne mobilnosti, spodbujanje uporabe javnega potniškega 
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prometa, električni avtomobili, postaje, kolesarske poti in kolesa, pešpoti, promocija 
uporabe električnega avtomobila in polnilno napajanje. 
 
Razvojni cilji povezani s cestno in železniško infrastrukturo predvidevajo izgradnjo in 
posodobitev prometne infrastrukture. Med verificiranimi projektnimi področji imata 
neposreden vpliv na razvoj prometa v Savinjski regiji sledeči področji: logistična dejavnost 
Savinjske regije in trajnostno mobilna Savinjska regija. 
 
Med evidentiranimi projekti na nacionalni ravni je prednostno področje izboljšanje 
prometne infrastrukture in vzpostavitev mreže regijskih kolesarskih poti v Savinjski regiji. 
Pomembna projekta za občino Šoštanj sta ureditev cest in izgradnja 3. razvojne osi. 
 
Namen projekta Kolesarskega omrežja Savinjske regije je izgradnja kolesarskih poti skozi 
Savinjsko regijo in s tem spodbujanje razvoja turizma v in dvig kvalitete bivanja za prebivalce 
Savinjske regije. Cilj projekta je vzpostavitev regijskih kolesarskih povezav v skupni dolžini 
529,58 km, od tega je predvidenih 229,06 km novogradenj. Slika prikazuje potek predlaganih 
kolesarskih povezav v Savinjski regiji. 
 

 
 
Načrtovane kolesarske poti V Savinjski regiji (DRSC, Razvojni center planiranje, 2011) 
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1.1.6 Samoocena 

 
Za izvedbo samoocene so bili izvedeni sestanki ter delavnica med naročnikom in projektno 
skupino ter javni razpravi z občani in zainteresirano javnostjo (1.6.2016, zapisnik št. 4., 
15.6.2016, zapisnik št. 6 in 12.8.2016, zapisnik št. 9). Kritično je bilo ocenjeno, da se trenutne 
prometne politike prvenstveno osredotočajo predvsem na zadovoljevanje prometne 
pretočnosti ter na zagotavljanje zadostnih površin za mirujoči promet. Slednje so morda celo 
predimenzionirane, zato se na drugi strani izpostavlja možnost njihove transformacije v 
zelene površine in območja za pešce. Ena od samokritik je tudi še vedno nerešen problem 
slabe pretočnosti skozi center mesta čez železniško progo proti severnem zalednem delu 
občine, kjer bo v bodoče potrebna sklenitev ustreznega partnerstva za njegovo rešitev. 
Na drugi strani pa se predvsem v zadnjem času posveča več pozornosti kolesarski 
infrastrukturi, kjer je zaznati tudi pozitivno sodelovanje s sosednjo Mestno občino Velenje pri 
sistemu izposoje koles. To pozitivno izkušnjo bi bilo koristno razširiti še na sodelovanje pri 
oblikovanju javnega potniškega prometa, ki je ravno tako še premalo izkoriščeno. 
Z ožjimi člani projektne skupine je bila v obliki delavnice izvedena samoocena po 
predloženem formularju v elektronski obliki. Uporabljena je bila revizijska shema ADVANCE, 
ki je orodje za ocenjevanje kakovosti načrta trajnostne mobilnosti v mestih. Analizira 
prednosti in slabosti trenutnega trajnostnega načrtovanja urbane mobilnosti ter zagotavlja 
jasne priložnosti za izboljšave. Ukrepi in področja ukrepanja za izboljšanje načrtovanja 
trajnostne mobilnosti v mestih lahko izhajajo neposredno iz rezultatov revizije. Rezultati so 
pokazali malce slabše razumevanje pojma trajnostne mobilnosti, kar je glede na to, da se 
občina prvič sooča s to nalogo povsem razumljivo. V nadaljevanju je bilo razbrati, da kot 
posledica tega manjka tudi vizija in strategija, kar pa bo s sprejetjem tega CPS odpravljeno. 
Na splošno znotraj občine v luči trajnostne mobilnosti že izvajajo ukrepe na področju 
pešačenja in kolesarjenja. Veliko več izzivov pa se je pokazalo na področju upravljanja s 
parkirišči, tovornim prometom, osebnimi vozili ter na splošno z upravljanjem mobilnosti, kjer 
je še kar nekaj prostora za izboljšave. Takšno samooceno je smiselno ponoviti po pričetku 
izvajanja CPS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Povprečen rezultat samoocene (mesta za izboljšave po področjih ukrepanja) 
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Povprečen rezultat samoocene po kazalnikih 
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Povprečen rezultat samoocene (razumevanje poslanstva) 

 
 
 

1.1.7 Pregled razpoložljivih virov 
 
Pri procesu priprave CPS občina sama ne razpolaga z zadostnim strokovnim kadrom. Zato je 
bila primorana angažirati zunanje izvajalce, ki so za to usposobljeni. Finančno je na pomoč 
priskočila Evropska unija, ki skupaj z Republiko Slovenijo projekt sofinancira iz kohezijskega 
sklada. Dolgoročno pa je smiselno, da občina dodatno usposobi tudi lasten kader, ki bo kos 
tako pripravi kot kasneje izvedbi CPS.  
 
Več izzivov je vsekakor na izvedbeni ravni, kjer je na eni strani lokalna skupnost zelo omejena 
z višino razpoložljivih proračunskih sredstev, na drugi strani pa je kar nekaj ukrepov odvisnih 
predvsem od državne ravni, na katere pa lokalna skupnost tako časovno kot finančno nima 
velikega vpliva. 
 
Po sprejetju strategije bo lahko lokalna skupnost pričela predvsem z mehkimi ukrepi, ki ne 
zahtevajo večjih finančnih vložkov. Za večje ukrepe, predvsem za rešitev pretočnosti čez 
železniško omrežje, pa bo potrebno aktivno iskanje sredstev tako na državni kot evropski 
ravni. Partnerstvo pri zagotavljanju finančnih virov bo potrebno zagotoviti tudi pri večjih 
generatorjih osebnega motornega prometa, kjer bi lahko prihranke ustvarjali z izvajanjem 
posameznih ukrepov trajnostne mobilnosti.   
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1.2 OPREDELITEV PROCESA 

 
1.2.1 Opredelitev območja in odgovornosti 

 
Območje priprave in izvajanja CPS zajema površino celotne Občine Šoštanj. Zaradi vpliva 
prometnih tokov so v pripravo vključene tudi vse sosednje občine. 
 
Glavnina prometnih tokov se odvija med območjem mesta Šoštanj in Mestno občino Velenje. 
Zato je pri pripravi CPS potrebno zagotoviti sodelovanje ter poiskati sinergije oziroma skupne 
ukrepe, ki bi obe občini ustrezno povezali. Prednosti Mestne občine Velenje so v vzpostaviti 
brezplačnega javnega potniškega prometa, ki bi se z ustrezno modifikacijo lahko vpeljal tudi 
na območje Občine Šoštanj. V tej luči je smiselno oblikovati vsaj en skupen ukrep obeh občin 
pri izvajanju CPS. 
 
Ravno tako poteka državna cesta skozi celotno občino in se vije preko centra mesta Šoštanj 
skozi Zavodnje proti Občini Črna na Koroškem. Ta cesta služi prebivalcem sosednje občine 
kot najbližja pot do avtocestnega križa, hkrati pa nudi priložnost za razvoj čezmejnega 
turizma. Črna na Koroškem namreč meji na Republiko Avstrijo. 
 
Velik izziv predstavlja tudi železniško omrežje. Skozi center mesta Šoštanj poteka železniška 
proga Velenje - Celje, hkrati pa je v mestu tudi železniška postaja. Tako na eni strani nudi 
priložnosti za trajnostno mobilnost, na drugi pa predstavlja oviro za pretočnost skozi mesto.    
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1.2.2 Koordinacija politik in celosten pristop k načrtovanju 

 
Na načrtovanje prometa na območju Občine Šoštanj vpliva več politik. Osnova za umeščanje 
prometne infrastrukture tako novih prometnic, parkirnih površin, kolesarskih stez in 
podobno so prostorski akti. Generalni prostorski akt je Občinski prostorski načrt (Odlok o 
občinskem prostorskem načrtu občine Šoštanj (Uradni list Občine Šoštanj, št. 7/2015).  
 
Od strateških dokumentov na področju urejanja prostora, ki so bili med drugim tudi osnova 
za pripravo prostorskih aktov sodijo Analize za strategijo prostorskega razvoja in prostorski 
red s področja poselitve v občini Šoštanj (Urbanisti d.o.o., 2007), Urbanistični načrt mesta 
Šoštanj (Urbanisti d.o.o., 2008) ter Urbanistični načrt naselja Topolšica (Urbanisti d.o.o., 
2013).  
 
Na področju urejanja prometa ima Občina sprejet Odlok o kategorizaciji občinskih cest v 
občini Šoštanj, izdelano ima Študijo varnih šolskih poti in prevozov šolskih otrok v občini 
Šoštanj (SG biro, d.o.o., 2014), Prometno študijo mesta Šoštanj (Boštjan Bajec, 2009), hkrati 
pa se je lotila vzpostavitve sistema Bicy, brezplačne mreže izposoje koles. 
 
Posredno se prometa dotika tudi Strategija razvoja turizma za Občino Šoštanj.  
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Analize za strategijo prostorskega razvoja in prostorski red s področja poselitve v občini 
Šoštanj 

 
Te strokovne podlage že v izhodišču pravilno ugotavljajo, da je za prostorski razvoj najbolj 
primeren vzhodni ravninski del občine, kjer je relief najbolj uravnan in kjer je prisotna že zelo 
dobra prometna in ostala komunalna opremljenost. Zahodni del občine je manj primeren, 
kjer je naravno okolje izredno ohranjeno, gozdnato, hkrati pa je relief zelo razgiban in 
posejan z visokimi vrhovi ter tako neprimeren za poselitev. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Vizualna analiza občine Šoštanj  (Analize za strategijo prostorskega razvoja in prostorski red s področja 
poselitve v občini Šoštanj, Urbanisti d.o.o., 2007) 
 

Temu primerno sledijo tudi izhodišča za razvoj prometne infrastrukture. Poudarek je dan na 
vzhodnem, pretežno ravninskem delu, kamor se umešča gradnja nove infrastrukture in kjer 
je tudi največja gostota poselitve. Tukaj je umeščenih šest večjih naselij, poleg mesta Šoštanj 
še naselja Gaberke, Ravne, Topolšica, Florjan in Lokovica. Med Florjanom in mestom Šoštanj 
ter naprej proti Velenju pa se nahaja osrednje gospodarsko območje Šaleške doline. Na tej 
osi, kjer je tudi potrebna največja mobilnost, je v teh strokovnih podlagah predlagana 
krepitev tako železniškega kot cestnega omrežja, s poudarkom na krepitvi javnega 
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potniškega prometa. Tako je med scenariji prostorskega razvoja izbran 'scenarij razvoja 
energetskega mesta, ki med drugim pravi: 
Scenarij »razvoja energetskega mesta« ima številne prednosti (izboljšanje kvalitete okolja, 
trajnostni razvoj, izkoriščanje obstoječega stavbnega fonda pred novimi širitvami in posegi v 
prostor, nova delovna mesta, nova območja za poselitev, prenova degradiranih območij in 
podobno) in manj pomanjkljivosti (ali bo znala Občina scenarij preko pridobivanja sredstev 
prenesti v realnost,…). V kolikor si Občina Šoštanj zastavi cilj, da bo scenarij »razvoja 
energetskega mesta«, seveda ob močni podpori države in gospodarstva, izpeljala do konca, 
je najverjetneje tak scenarij lahko podlaga za izdelavo koncepta prostorskega razvoja Občine 
Šoštanj. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scenarij razvoja energetskega mesta (Analize za strategijo prostorskega razvoja in prostorski red s področja 
poselitve v občini Šoštanj, Urbanisti d.o.o., 2007) 

 
Na ostalih delih občine pa se obstoječa infrastruktura praviloma zgolj ohranja. Hkrati 
strokovne podlage ugotavljajo zelo veliko navezanost s sosednjo občino Velenje, kjer prihaja 
do somestja med Šoštanjem in Velenjem.  
 
Skladnost z načeli trajnostne mobilnosti: Na ostalih področjih, predvsem na ravni same 
občine oziroma na področju povezave med naselji, se strokovne podlage niso opredeljevale 
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do načel trajnostne mobilnosti oziroma niso iskale možnih sinergij na tem področju. V 
prihodnosti se bodo morale osredotočiti na uvajanje različnih oblik trajnostne mobilnosti, 
predvsem s poudarkom na usmerjanje poselitve na mesta, kjer bodo vzpostavljena vozliča 
intermodalnosti, kombinacije javnega potniškega prometa, kolesarskega prometa in 
pešačenja ter na zadnjem mestu osebnega motornega prometa.   
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Urbanistični načrt mesta Šoštanj 
 
Urbanistični načrt mesta Šoštanj pokriva območje mesta Šoštanj ter naselij Metleče in 
Pohrastnik. Že v osnovi temelji na boljši infrastrukturni in funkcionalni povezavi celotnega 
območja ter na zgoščevanju in prvenstvenem usmerjanjem poselitve znotraj tega območja. 
To je tudi ključno izhodišče oziroma podlaga za uvajanje učinkovitih ukrepov trajnostne 
mobilnosti. Urbanistični načrt v precejšnjem delu že upošteva načela trajnostne mobilnosti. 
Zaradi izredno dobre dostopnosti (ravninski del) ter majhnih razdalj (maksimalna razdalja 
med naselji je manj kot 2 km) je prioritetno zasnovano omrežje pešpoti in kolesarskih stez, ki 
vsakemu občanu omogoča trajnostno mobilnost. Hkrati se ukvarja s ključnim problemom 
občine, s prometno pretočnostjo med severnim in južnim delom občine. Glavna ovira je 
železniški tir Celje – Velenje, kjer na odseku skozi občino ni urejenega ustreznega prehoda 
ter ozka grla skozi mesto Šoštanj. Tukaj urbanistični načrt podaja konkretne rešitve v smeri 
izgradnje nove obvozne ceste, ki se skozi predor izogne staremu mestnemu jedru ter v 
nadaljevanju čez nadvoz ustrezno prečka železniško progo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koncept prometnega omrežja (urbanistični načrt mesta Šoštanj) 
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Urbanistični načrt med drugim tudi ugotavlja, da bi bilo smiselno uvesti krožni avtobusni 
promet, ki bi povezoval vse dele mesta med seboj ter ponudnike tako javnih kot zasebnih 
storitev. Ker se pa mesto Šoštanj zelo tesno dopolnjuje s sosednjim Velenjem ter 
gospodarsko cono med obema mestoma,  pa je kot javni potniški promet smiselno uporabiti 
železniškega. 
Tudi glede umestitve mirujočega prometa sta predvideni dve večji javni parkirišči. Eno je na 
njegovem skrajnem zahodnem robu ob avtoservisu. To se uporabi tako za obiskovalce 
starega mestnega jedra kot njegove prebivalce. Z njegovo izgradnjo pa je potrebno 
popolnoma ukiniti mirujoči promet tako na starem trgu kot pred občinsko zgradbo. Drugo 
javno parkirišče pa se umesti na vzhodni rob mesta, in sicer v neposredno bližino gasilskega 
doma. S tem se omogoči sprostitev mestnega jedra s parkirnimi površinami. 
 
Skladnost z načeli trajnostne mobilnosti:  Tako urbanistični načrt do določene mere že 
upošteva načela trajnostne mobilnosti, predvsem na področju razbremenjevanja mestnega 
jedra, uvajanja kolesarskega omrežja ter dograjevanja pešpoti. Ravno tako govori o uvedbi 
krožnega javnega potniškega prometa, vendar pa ga bo v prihodnosti potrebno nadgraditi z 
umestitvijo postajališč tako za avtobuse kot za kolesa ter poiskati sinergije med posameznimi 
vrstami prometa. 
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Urbanistični načrt naselja Topolšica  
 
Urbanistični načrt naselja Topolšica predvideva večjo širitev kraja predvsem za potrebe  
razvoja turizma. V tej luči  se med drugim opredeljuje do javnega potniškega prometa, kjer 
ugotavlja, da je sicer že vzpostavljen, vendar je potrebno povečati njegovo frekvenco ter jo 
prilagoditi tako zaposlenim kot gostom. Hkrati se ukvarja tudi s kolesarskimi in pešpotmi, ki 
jih je potrebno nadgraditi ter povezati v mrežo turistične ponudbe kraja in okolice.  
Glede mirujočega prometa, ki je glede na veliko število tako zaposlenih kot gostov največji 
prostorski problem, predlaga izgradnjo dveh garažnih hiš. 
Urbanistični načrt na novo predlaga preoblikovanje sedanje glavne vpadnice v promenado, 
kjer bi bil motorni promet podrejen pešcem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koncept prometa (Urbanistični načrt naselja Topolšica, Urbanisti d.o.o., 2013) 
 

 
Skladnost z načeli trajnostne mobilnosti: v prihodnosti bi bilo potrebno več pozornosti 
nameniti motornemu prometu in s tem posledično zagotavljanju površin za mirujoči promet. 
Pred umestitvijo garažnih hiš je potrebno poiskati  možnosti na področju trajnostne 
mobilnosti, skratka organizacije takšnih oblik javnega potniškega prometa, da bodo  
zmanjšane potrebe po osebnem motornem prometu. Šele kot zadnja možnost se predvidi 
ureditev parkirnih površin, ki pa morajo biti vsekakor umeščene pod zemljo.  
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Občinski prostorski načrt Občine Šoštanj 
 
Občinski prostorski načrt Občine Šoštanj v izhodišču izpostavlja usklajen razvoj prometnega 
omrežja in omrežja naselij ter povezanost in razvoj prometnih vozlišč ter povezanost s širšim 
regionalnim, državnim ter meddržavnim prostorom.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prikazi zasnove gospodarske javne infrastrukture (Prostorski načrt Občine Šoštanj, Urbanisti 2015) 

 
 
Prometno omrežje se razvija kot celovit prometni sistem, ki povezuje vse vrste prometa. 
Prometna mreža je odvisna od poselitvene strukture, ki je v občini Šoštanj izrazito razpršena, 
OPN pa z novo definiranimi območji stavbnih zemljišč širjenje razpršene gradnje in s tem tudi 
cestnega omrežja omejuje. Glavna cestna prometna os in povezava občine Šoštanj z regijo 
ostaja državna cesta R2-425, ki poteka iz velenjske, vzhodne smeri po regionalni cesti preko 
Šoštanja in na občinski meji zavije na jug, čez naselje Lokovico proti Šmartnem ob Paki. 
Dolgoročno OPN predvideva ureditev obvoznice mimo kritičnega odseka regionalne ceste 
skozi Šoštanj, in sicer skozi nov predor pod Pustim gradom. Novo prometno mrežo mesta 
Šoštanj predstavljajo tudi prometnice v smerni sever – jug, ki služijo tudi kot navezava z 
omrežjem naselij v občini, potekajo pa od regionalne ceste na jugu preko železnice in nato v 
dveh krakih proti severu (krak proti Topolšici in krak proti Ravnam). Krepijo se cestne 
povezave s strnjenimi naselji v občini, in sicer v naslednjih glavnih smereh: Šoštanj – Ravne – 
Gaberke – Škale (sosednja občina Velenje), Šoštanj – Lajše – Zavodnje – Črna na Koroškem 
(sosednja občina Črna na Koroškem), Šoštanj – Topolšica, Šoštanj – Florjan in Šoštanj – 
Lokovica (preko krožišča na vzhodnem robu občine).  
Preko teh glavnih povezav se uredijo lokalne prometne povezave z zahodnim delom občine, 
kjer ima obnova cestnega omrežja prednost pred njegovim nadaljnjim razvojem. Obnovljene 
prometne povezave omogočajo kvalitetnejši in hitrejši dostop zahodnega dela občina do 
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oskrbe in drugih dejavnosti. Obnova cestnega omrežja na zahodu mora biti skladna z 
varstveno paradigmo celotnega zahodnega dela občine.  
Glede železniškega omrežja je predvidena krepitev povezave Celja in Velenja, ki se krepi v 
smislu mestne železnice somestja Šoštanj – Velenje in v smislu javne potniške povezave z 
regionalnim središčem, Celjem. Železnica ima potencial tudi pri transportu surovin oz. 
produktov gospodarskih dejavnikov Šoštanja.  
Omrežje pešpoti in kolesarskih poti se vključuje v koncept izboljšanja kvalitete bivanja v tako, 
da se oblikujejo peš in kolesarske povezave znotraj mesta Šoštanj (ki morajo skozi zeleni 
sistem mesta povezovati celotno urbano tkivo), te pa se navežejo na občinsko mrežo peš in 
kolesarskih poti v smereh proti Topolšici, Florjanu in Ravnam ter naprej proti Gaberkam.  
Prostorski plan se še posebej dotika tudi možnosti za razvoj trajnostne mobilnosti. 
Prednostno predvideva ureditev javnega potniškega prometa, ki služi tako prebivalcem kot 
turistični ponudbi občine. Z razvojem javnega potniškega prometa se postopoma zmanjšuje 
odvisnost od avtomobilov. Spodbuja se fizična integracija prometnih podsistemov, ki 
uporabnikom omogoča učinkovito prestopanje med različnimi prevoznimi načini. Izboljšujejo 
se (prostorski) pogoji za hojo in kolesarjenje (sklenjena mreža pločnikov in kolesarskih stez). 
Postajališča javnega potniškega prometa se uskladi z večjimi generatorji prometa 
(stanovanjske soseske, šole in podobno).  
 
Skladnost z načeli trajnostne mobilnosti: Pri pripravi Občinskega prostorskega načrta so bila 
ustrezno upoštevana izhodišča iz zgoraj omenjenih strokovnih podlag, hkrati pa so v 
dokument delno že vgrajena osnovna načela trajnostne mobilnosti. V prihodnosti je 
potrebno še večji poudarek dati ukinjanju razpršene gradnje in racionalizaciji cestnega 
omrežja, umestitvi intermodalnih vozlišč, katerih lokacija mora biti usklajena s poselitvijo in 
njenim dolgoročnim razvojem. Hkrati pa je potrebno restriktivno umeščanje površin za 
mirujoči promet, tudi z navzgor omejenim številom parkirnih mest na stanovanjske enote. 
Hkrati je potrebno razmišljati o spremembah planske rabe trenutnih površin za mirujoči 
promet v zelene površine. Znotraj mesta je smiselno čim večje umirjanje prometa ter 
oblikovanje prometnic tako, da imajo pešci prednost pred motornim prometom. 
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Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Šoštanj 
 
Na območju občine Šoštanj se v skladu z odlokom nahaja skupaj 212,728 km cest. Od tega jih 
je 97,131 km lokalnih cest, 0,852 km zbirnih mestnih cest, 8,939 mestnih in krajevnih cest ter 
105,806 km javnih poti. Ob teh cestah je skupaj 17,189 km pločnikov. Na območju občine 
Šoštanj znaša skupna površina vseh javnih parkirišč 18.848 m². Od tega se jih pretežen delež 
nahaja na območju mesta Šoštanj. Ob lokalnih cestah se skupaj nahaja cca 75 avtobusnih 
postajališč. Dolžina kolesarskih stez v odloku ni posebej opredeljena.  
Odlok posebej ne govori o številu parkirnih mest, zato je bila naknadno s strani Občine 
Šoštanj narejena okvirna ocena na območju mesta Šoštanj. Skupaj je bilo preštetih 559 
urejenih javnih parkirnih mest. Od tega jih je na desnem bregu Pake 397, na levem bregu pa 
162.  Na podlagi terenskih ogledov je opaziti, da so parkirišča na robovih mesta večinoma 
nezasedena, znotraj strogega centra in ob večstanovanjskih stavbah pa zasedena. Parkirna 
hiša v mestu je namenjena oddajanju parkirnih prostorov v najem. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Karta kategoriziranih občinskih cest (Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Šoštanj) 

 
Skladnost z načeli trajnostne mobilnosti: V odloku bi bilo smiselno natančneje opredeliti 
dolžino peš in kolesarskih poti, število parkirnih mest, njihovo zasedenost ter preveriti 
alternativne možnosti parkiranja v luči dvigovanja kvalitete bivanja znotraj samega mesta. V 
primeru presežnega števila parkirnih je smiselno preveriti lokacije znotraj mesta in jih 
postopoma namenjati za zelene površine oziroma ostalo urbano rabo. 
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Prometna študija mesta Šoštanj 
 
V okviru izdelave prometne študije mesta Šoštanj je bila opravljena analiza prometa znotraj 
območja mesta Šoštanj z naselji Metleče in Pohrastnik, podala se je prognoza prometa za 
časovni presek 10 in 20 let ter preveril scenarij umestitve južne obvoznice, ki bi nase prevzela 
tranzitni promet v smeri sever - jug. Poleg navedenega se je opravila analiza mirujočega, peš 
in kolesarskega prometa, podale so se tudi smernice za optimalno opravljanje z omenjenimi 
alternativnimi zvrstmi prometa v prihodnje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lokacija križišč, kjer se je izvajalo štetje prometa (Prometna študija mesta Šoštanj) 

  
Analiza tranzitnega prometa Šoštanj – Črna na Koroškem 
Na podlagi študije je bilo ugotovljeno, da se na državni cesti Šoštanj – Črna na Koroškem 
večinski del tranzita vrši v/iz smeri Topolšice ter, da imamo opravka z večinskih ciljno-
izvornim prometom (začetek ali konec potovanja se vrši na območju mesta Šoštanj). Delež 
tranzitnega osebnega prometa na regionalni cesti v smeri v/iz Črne na Koroškem je zelo 
majhen in znaša 5 %, delež tranzitnega komercialnega prometa je cca. 25 %, a je ta glede na 
število vozil prav tako majhen. Znotraj prometnih scenarijev, se je preverila prometna vloga 
nove obvozne ceste, katere pomembna vloga (razen razbremenitev mestnega jedra) je prav 
prevzem tranzita v / iz smeri Topolšica. Omenjeno je tudi, da se je opravilo sledenje vozil v 
smeri Črna na Koroškem, kjer se ne predvidevajo alternativne cestne povezave. 
 
Demografska analiza 
V okviru študije je bila opravljan tudi demografska analiza, ki v veliki meri vpliva na prometne 
tokove. Ugotovljeno je bilo, da je v naselju bivanja, torej v Šoštanju, zaposlenih 25% delovno 
aktivnega prebivalstva, v občini bivanja, ampak ne v mestu Šoštanj, je zaposlenih 6% delovno 
aktivnega prebivalstva, 63% delovno aktivnega prebivalstva se vozi na delo v drugo občino 
znotraj statistične regije, predvsem v Velenje, 6% delovno aktivnega prebivalstva pa se vozi 
na delo izven statistične regije. 
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Mirujoči promet 
Študija ugotavlja, da za razliko od večine ostalih slovenskih mest, ki se soočajo z občutno 
premajhno kapaciteto parkirnih mest, v mestu Šoštanj problem pomanjkanja parkirnih mest 
za osebna vozila ni tako očiten. Razlog za navedeno so parkirne površine v sklopu 
stanovanjskih objektov (tako skupnih kot individualnih), urejene parkirne površine pred 
pomembnejšimi javnimi objekti (zdravstveni dom, glasbena in osnovna šola) ter velika 
parkirišča za zaposlene znotraj območja večjih delovnih organizacij (TEŠ, obrat Gorenja …), 
kar v veliki meri razbremeni javne parkirne površine. Pri analizi oziroma ogledu obstoječih 
parkirnih površin v dopoldanskem času delovnega dne (5.2.2008) je bilo opaziti, da so 
praktično vsa parkirna mesta v mestnem jedru bila ''pre''zasedena in da je moč zaznati tudi 
nelegalno parkiranje na samem vozišču ter na ostalih površinah, ki niso označena za 
parkiranje. Podano posebej velja za mestno jedro in okolico zdravstvenega doma. 
Zasedenost parkirišč izven ožjega območja mesta (predvsem parkirišče pri gasilskem domu), 
pa je opazno manjša od parkirnih kapacitet. Tako študija v luči doseganja ciljev trajnostne 
mobilnosti predlaga, da bi bilo potrebno v strogem mestnem jedru parkirna mesta 
zreducirati na minimum ter dati prednost alternativnim oblikam prometa kot so pešci in 
kolesarji. V sklopu tega ukrepa predlaga vzpostavitev dveh večjih parkirišč na obrobju mesta, 
in sicer eno pri gasilskem domu ter eno pri muzeju usnjarstva ter časovno omejitev 
parkiranja znotraj samega mestnega središča. Z ukinjenimi parkirnimi površinami v mestnem 
jedru bi se pridobil dodaten prostor za urejanje peš in kolesarskega prometa ter večje 
možnosti iz vidika umestitve zelenih površin v centru mesta, kar bi nedvomno dvignilo 
kvaliteto bivanja ter sam ugled mesta. Prometna študija tudi predlaga, da se izdela študija 
mirujočega prometa za mesto Šoštanj, ki bi območje obdelave detajlneje analizirala po 
posameznih parkirnih conah, dnevnih obdobjih ter za obstoječe in prihodnje stanje. 
 
Kolesarski promet 
Študija ugotavlja, da je infrastruktura za kolesarski promet na nizki ravni in da je potrebno v 
prihodnosti posvetiti posebno pozornost njeni izgradnji. Občina Šoštanj ima s svojo 
raznolikostjo ter naravnimi vrednotami velik potencial pri razvijajočem se kolesarskem 
turizmu, ki v kombinaciji s zdraviliškim turizmom nudi mnoge priložnosti. Študija predlaga, da 
je potrebno v prihodnosti izdelati zasnovo kolesarskega omrežja znotraj celotne občine  
ter navezavo na državno kolesarsko omrežje in sosednja območja, urediti spremljajoče 
dejavnosti kot so stojala za kolesa ob vseh pomembnejših objektih, podjetjih, postajališčih 
JPP in odprtih površinah, turistične izposojevalnice koles ali izgradnja javne kolesarnice, 
zagotoviti možnosti za varno kolesarjenje (kolesarske steze, prehodi, križišča s kolesarskimi 
pasovi, omejitev hitrosti motornega prometa na območjih pomembnejših kolesarskih poti), 
organizirati ''službo'', ki bo stalno spremljala rezultate in sprotno prilagajanje novo nastalim 
situacijam,  večja promocija kolesarstva v občini Šoštanj, za potovanja znotraj mesta Šoštanj 
doseči od 20 do 30% vseh potovanj s kolesi (značilno za kolesarsko urejena mesta). Za 
današnje stanje nimamo podatka, na osnovi strokovnosti in izkušenj pa lahko rečemo, da je 
danes manj kot 10% vseh potovanj s kolesi.  
V sklopu študije je bila izdelana tudi zasnova kolesarskega omrežja v občini Šoštanj. Za 
izhodišče je bila privzeta mreža iz Urbanističnega načrta občine Šoštanj, ki se je ustrezno 
dopolnila. Tako so dodane tri povezovalne poti, in sicer povezovalna pot ob industrijski coni, 
povezovalna pot s severovzhodnim delom mesta ter povezovalna pot Metleč in športnega 
parka. Skladno s predlogom zasnove kolesarskega omrežja, ki je sestavni del tega elaborata 
je potrebno pristopiti k izgradnji infrastrukture za kolesarski in peš promet. Omenjeno se ne 
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nanaša samo na izgradnjo kolesarskih stez in peš površin, temveč tudi na spremljajočo 
infrastrukturo (kolesarnice, klopi, pitniki, izboljšana prometna in obvestila signalizacija ipd.).  
 
Pešci 
Na glavnih prometnih smereh (vzhod-zahod in sever-jug) so urejene ločene površine za 
pešce, ki pa so deloma zasedene s parkiranimi vozili. Dano posebej velja za stranske ulice. 
Preprečitev danega pojava bi zagotavljalo namestitev konfinov (stebričev) med pločnikom in 
robom ceste. Za dodatno povečanje varnosti peš prometa, je potrebno v mestnem jedru ter 
na območju šol, vrtca, zdravstvenega doma in podobnih ustanov predvideti denivelirane 
(dvignjene) peš prehode, ki bi poleg večje varnosti pešcev omogočale tudi umirjanje 
prometa. Na ostalih peš prehodih je potrebno skrbeti za redno vzdrževanje prometne 
signalizacije (poudarek na talni), saj le ta v največji meri voznikom sporoča, lokacijo peš 
prehoda. V prihodnje je prav tako potrebno zagotoviti in dograditi sistem pešpoti, kamor 
sodijo tudi odprte javne površine brez motornega prometa v mestih in pločniki ob 
prometnicah znotraj naselij (Lokovica). 
 
 
Avtobusni promet 
Študija ugotavlja, da Šoštanj nima avtobusnega mestnega potniškega prometa, ima pa 
urejen medmestni promet. Lokacija glavne avtobusne postaje je ob železniški postaji, kar je z 
vidika javnega prometa optimalno, ni pa optimalna ureditev avtobusne postaje oz. 
priključevanje le te na prometno omrežje (križišče z neustrezno geometrijo izvoza iz 
avtobusnega postajališča). 
  
Železniški promet 
Skozi ožje območje mesta Šoštanj poteka železniška proga Celje – Velenje. Železniška proga 
se na območju mesta križa z lokalno (Kajuhovo ulico) in regionalno cesto na dveh mestih, od 
tega sta oba nivojska prehoda opremljena z ročnimi zapornicami ter potrebno signalno 
varnostno opremo. Nivojska železniška prehoda negativno vplivata na pretočnost prometa v 
mestu, saj se zapirata simultano ter v popolnosti zapreta najbolj prometno smer na relaciji 
Velenje – Črna na Kor. oz. Topolšica. Frekvenca zapiranja obeh železniških prehodov je na 
cca. 20 min, kar je posebej problematično v času koničnih ur. 
Študija za križišče pri avtobusni postaji predvideva ureditev s semaforji, ki bi bili koordinirani 
z avtomatskimi železniškimi zapornicami. Predvideti je potrebno minimalen, z varnostnega 
vidika še dopusten čas spuščenih zapornic. Omenjeno velja za tovorni promet (cca. 6 
tovornih vlakov dnevno), medtem ko lokacija železniške postaje ne dopušča velikih rezerv pri 
času spuščenih zapornic za potniški promet. Dnevni povprečni promet vlakov med delavniki 
skozi mesto Šoštanj je 24 potniških vlakov ter cca. 6 tovornih vlakov, kar znaša skupno 30 
vlakov / dan. 
 
Prometno modeliranje 
V sklopu študije so bili izdelani različni scenariji, katerih končni cilj je bil določiti prometne 
dnevne obremenitve in obremenitve omrežja znotraj jutranje in popoldanske konične ure. 
Prvi scenarij predvideva ohranitev obstoječega omrežja iz leta 2008 in časovni horizont do 
leta 2018, drugi ravno tako vendar z vplivom novih prostorskih aktov ter izgradnjo 
predvidenih parkirišč, tretji nadgrajuje prejšnjega z izgradnjo nove obvozne ceste, četrti in 
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peti sta enaka kot prva vendar s časovnim horizontom do leta 2028, zadnji šesti pa upošteva 
ukinitev železniškega prehoda na Kajuhovi cesti.  
 
 
Predlogi rešitev 
Na podlagi teh scenarijev je bil izdelan analitični povzetek s predlogi rešitev. Izdelane so bile 
tudi mikrosimulacije ključnih križišč. Študija na koncu poda naslednje generalne zaključke: 
- Glavno prometno »žilo« mesta Šoštanj predstavlja prometna smer Velenje – Topolšica, 
velik generator prometa je tudi industrijska cona (Gorenje). Obe glavni smeri potekata skozi 
center mesta, ki kot tako ne omogoča optimalnega odvijanja prometa (mešanje s peš in 
kolesarskim prometom, neugodne geometrije križišč in cestnih odsekov ipd.)  
- Dodatno negativno na pretok in varnost prometa vplivata še oba nivojska prehoda čez 
železniško progo, ki v času koničnih ur povzročata zajezitvene kolone tudi do sosednjih 
križišč, kar veliki meri ohromi znaten del prometnih tokov v mestu Šoštanj. - Preverjen je bil 
prometni scenarij ukinitve železniškega prehoda pri avtobusni postaji. Z ukinitvijo izboljšamo 
prometno varnost na samem prehodu, a hkrati povzročimo občuten dodaten promet na 
celotni Koroški cesti. Omenjeno ima za posledico zmanjšano prepustnost Koroške ceste, 
večje zamude na križiščih vzdolž Koroške ceste, še daljše zajezitvene dolžine v času spuščenih 
zapornic ohranjenega železniškega prehoda in posledično manjšo prometno varnost (bližina 
vrtca, OŠ, blokovskih naselij).  
- Ukinitev prehoda pri avtobusni postaji se zaradi predhodno omenjenih dejstev ne 
priporoča. Predlaga se oprema prehoda z avtomatskimi zapornicami ter na še potreben 
minimum zmanjšati čas zaprtih zapornic (velja za oba prehoda).  
- Za časovna prereza 10 in 20 let so bili izdelani prometni scenariji za varianto z in brez južne 
obvozne ceste. Umestitev južne obvozne ceste se je izkazala kot potrebna, sploh iz srednje 
ter dolgoročnega vidika, ko se predvideva dodatna pozidava stanovanjskih in poslovno-
trgovskih con na zahodu mesta. V primeru neizgradnje južne obvozne ceste, se pričakuje 
hitro poslabšanje (že zdaj ne idealnih) prometnih razmer. Omenjeno se predvsem nanaša na 
omejeno prepustnost križišč v centru mesta. Povečanje prepustnosti s spremembo geometrij 
križišč (dodatni prometni pasovi ali krožna križišča) onemogočajo obstoječe pozidave.  
- Skladno z zmanjšanjem prometnih obremenitev skozi mesto oz. mestno jedro, bi izgradnja 
južne obvozne ceste občutno pripomogla tudi k:  

o večji prometni varnosti prometa (predvsem pešci in kolesarji),  
o zmanjšale bi se škodljive izpušne emisije,  
o hrup ter vibracije, ki bi v veliki meri zmanjševala kakovost življenja v mestu.  

 
Skladno z navedenim ter upoštevajoč rezultate prometnih scenarijev v študiji predlagajo 
naročniku sledeče ukrepe oz. usmeritve prometne politike:  
- Čim hitreje je potrebno pristopiti k načrtovanju nove južne obvozne ceste. Z dano novo 
cestno povezavo bi optimizirali prometno mobilnost na relaciji Velenje – Topolšica in 
dostopnost do predvidenih novogradenj. Hkrati bi prometno razbremenili center mesta 
Šoštanj, kar bi imelo za posledico znaten dvig kakovosti bivanja v mestu Šoštanj.  
- Pristopiti je potrebno k širitvam površin za mirujoči promet. Predlagamo, da se izdela 
Študija mirujočega prometa, ki bi območje mesta Šoštanj analizirala po posameznih parkirnih 
conah, dnevnih obdobjih ter za konec planske dobe.  
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Skladnost z načeli trajnostne mobilnosti: Prometna študija zelo dobro povzema trenutno 
stanje na področju prometa z vrsto statističnih podatkov, ki lahko služijo pripravi CPS. V jedru 
naloge korektno podaja različne scenarije povečevanja motornega prometa kot posledice 
rasti mesta. Se pa naloga ne ukvarja z ukrepi na področju zmanjševanja odvisnosti od 
osebnega prometa. Omenjeno je sicer vzpostavitev kolesarskega omrežja, niso pa podani 
predlogi za ostale vrste trajnostnega prometa. Tako bi bilo v bodoče smiselno študijo 
dopolniti, upoštevaje nabor tovrstnih ukrepov, ki jih bo podal CPS ter ob zmanjševanju 
motornega prometa dejansko preveriti razpoložljivo prometno infrastrukturo ter 
upravičenost izvedbe predlaganih ukrepov, kot so izgradnja južne obvoznice in širitev površin 
za mirujoči promet. 
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Študija varnih šolskih poti in prevozov šolskih otrok v občini Šoštanj 

 
Namen študije je bil v enotnem dokumentu združiti pravna izhodišča, ki vplivajo na varno 
udeležbo otrok v cestnem prometu ter opredeliti varne šolske poti in organizacijo šolskih 
prevozov. Občina Šoštanj je dolžna zagotoviti brezplačen prevoz vsem osnovnošolskim 
otrokom, katerih prebivališče je oddaljeno od osnovne šole več kot štiri kilometre. Pri tem je 
izpostavljeno dejstvo, da organizacija prevozov otrok na poti v šolo in nazaj ni vedno 
najboljša rešitev. Z urejeno infrastrukturo bi lažje spodbujali peš hojo in kolesarjenje 
osnovnošolcev na poti v šolo. Večje število vozil, tudi tistih, ki prevažajo otroke, ogrožajo 
ostale otroke, ki hodijo v šolo peš ali pa uporabljajo njim dovoljena prevozna sredstva – 
kolesa. Prav tako ni zanemarljivo dejstvo, da se morajo otroci seznaniti z obnašanjem v 
prometu in se naučiti samozaščitne in varne udeležbe v prometu. Ukrep obveznih 
organiziranih prevozov otrok je lahko torej »ZAVIJANJE V VATO« in lahko otrokom tudi škodi, 
saj bodo slej kot prej prepuščeni prometnim razmeram. Občina se je tako odločila, da bo 
zagotovila brezplačen organiziran prevoz za vse šoloobvezne otroke, ki imajo do matične šole 
več kot 1,5 km. To pomeni za vse učence razen za tiste iz mesta Šoštanj in dela Metleč. V 
okviru prometno varnostnega načrta so bile izdelane tudi linije prevozov ter prikaz 
postajališč. Za otroke, ki hodijo, peš pa so bile ravno tako zasnovane bolj varne šolske poti 
(nikoli ne moremo govoriti o povsem varnih poteh). 
 

 
 
Pri izdelavi načrta varnih poti v šolo se velikokrat vrtimo v začaranem krogu (Študija varnih šolskih poti in 
prevozov šolskih otrok v občini Šoštanj) 
 

Šolski prevozi v Občini Šoštanj predstavljajo velik izziv. Površina občine je razmeroma velika 
in raznolika, obsega od nižin do hribovitega sveta. Gradnja je razpršena in posledično so 
šolski prevozi zelo razvejani. 
 
Ugotavljajo, da otroci ne hodijo zakonsko predvidenih 4 km v eno smer dnevno. Ta določba 
je v veljavi že vrsto let in ne povzema dejanskega stanja in časa, v katerem živimo. Na občini  
menijo, da je določba nerealna, saj praktično nihče več ne pešači v šolo (vsaj ne v obsegu, kot 
je to bilo nekoč). Razlogi so večplastni: 

- Poti, po katerih naj bi osnovnošolci pešačili, so povečini nevarne in neurejene. Pogosto 
morajo hoditi ob cestišču brez urejene bankine, kaj šele pločnika. 
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- Po vaških manj obljudenih cestah velikokrat vozijo domačini, ki ceste poznajo, in vozijo 
mnogo prehitro. 

- Po gozdnih poteh se starši in otroci v odročnejših krajih bojijo divjih zveri (divje svinje, 
občasno medvedi), pozimi je problem sneg. 

- Starši otrok ne pustijo pešačiti in jih raje vozijo sami z avtomobilom. 
- Šolske torbe so bistveno pretežke za več kilometrsko hojo. 
- Življenjski tempo je bistveno hitrejši kot nekoč, to se pozna tudi pri otrocih in njihovih 

obveznostih ter dejavnostih. 
 
Občina Šoštanj se je zato odločila, da se osnovnošolski prevozi organizirajo tako, da otroci 
praviloma ne hodijo več kot 1,5 km v eno smer dnevno. Ta odločitev temelji tudi na dejstvu, 
da je subvencionirana dijaška vozovnica na voljo srednješolcem, ki so od doma do šole 
oddaljeni najmanj 2 km. 
 
Občina meni, da je umeščanje avtobusnih postajališč šolskih prevozov na način, da bi otroci 
namenoma hodili 1,5 km, nesmiselno. Večkrat so se že spopadali z dilemo, ali je bolje, da 
otroci hodijo ob prometni cesti, po kateri se pelje šolski avtobus, samo zato, da bodo hodili, 
ali je bolje, da se avtobus ustavlja pogosteje. Ugotavljajo, da je s stališča varnosti zagotovo 
mnogo boljša druga varianta, zato pri njej vztrajajo. Hitrost vožnje šolskih avtobusov ni 
težava, vozniki morajo pač pravočasno načrtovati odhod s prve postaje. Izgradnja ustrezne 
infrastrukture na avtobusnih postajališčih šolskih prevozov je povezana z visokimi stroški, 
smiselna pa je predvsem v večjih strnjenih naseljih. Vprašanje pa je, koliko je smiselna v 
odročnejših predelih (večina), saj se avtobusna postajališča letno spreminjajo glede na 
število šoloobveznih otrok. 
 
V preteklosti so že poskušali z racionalizacijo prevozov, pa je bil učinek zelo majhen.  
 
Zagotovljena sta povečini dva odvoza šolskih avtobusov dnevno, saj nižji razredi zaključijo s 
poukom bistveno prej kot višji razredi. Če bi otroci dlje časa ostajali v šoli, je to dodaten 
strošek občine (varstvo vozačev); večina otrok konča pouk prej in bi torej večina tistih, ki so 
že zaključili s poukom, morala čakati v šoli do zaključka manjšine. 
 
Šolski prevoz je že zdaj v omejenem obsegu na voljo drugim uporabnikom. Trenutno ni 
zaznati velikega interesa prebivalcev, da bi se ob 7. uri odpeljali v Šoštanj in šli ob 14. uri 
nazaj, prevoz tako poleg osnovnošolcev redno uporabljajo le srednješolci.  
 
Skladnost obstoječega stanja z načeli trajnostne mobilnosti: Kljub zakonskim možnostim 
študija dopušča relativno nizko mejo pri organiziranju prevozov šolskih otrok, to je praviloma 
na razdalji večji od 1,5 km od šole oz. od najbližje postaje šolskega avtobusa. Takšno stanje 
ima vsekakor tudi vpliv na razmah negativne razpršene gradnje ter s tem na povečevanje 
prometnih tokov. V prihodnje bi bilo potrebno poskušati smiselno umestiti avtobusna 
postajališča. Število postajališč mora biti določeno racionalno, pri čemer bi hkrati z ustrezno 
infrastrukturo lažje oblikovali varna postajališča. Ravno tako bi bilo smiselno šolski prevoz 
povezati z vpeljavo javnega potniškega prometa na območju občine tudi v obliki koncesije za 
enotnega ponudnika tako šolskih kot JPP prevozov.  Šolske avtobuse bi bilo postopoma 
potrebno nadomeščati z električnimi ali plinskimi oz. ekološko bolj sprejemljivimi avtobusi. 
Potrebno bi bilo razmisliti tudi o nakupu lastnega avtobusa ali kombija, s katerim bi občina 
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pokrivala vsaj specifične prevoze posameznih bolj oddaljenih otrok ali npr. otrok s posebnimi 
potrebami. Peš hojo in kolesarjenje osnovnošolcev na poti v šolo in nazaj domov bi tudi lažje 
spodbujali z urejeno infrastrukturo na tem področju, predvsem pa je bistveno, da se 
osveščanje začne že v mladih letih, kjer morajo pomembno vlogo odigrati vrtci in šole. 
Pomoč pri tem so lahko razne aktivnosti, kot je npr. že preizkušena in zelo uspešna ti 
»prometna kača«. 
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Sistem Bicy 
 
Občina Šoštanj je leta 2014 uvedla sistem Bicy, avtomatiziran sistem izposoje mestnih koles v 
Šoštanju. Ta sistem je kompatibilen s sistemom v sosednji občini Velenje in omogoča tako 
izposojo kot vrnitev koles v obeh občinah. Trenutno so v Šoštanju vzpostavljene štiri postaje, 
ob Tresimirjevem parku, v centru mesta Šoštanj, v Metlečah in Topolšici. V Velenju pa je teh 
postaj trenutno devet. Pri tem obe občini načrtujeta postopno širitev omrežja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mreža postajališč na območju Šoštanja (Bicy sistem) 
 
Skladnost z načeli trajnostne mobilnosti: Avtomatiziran sistem izposoje mestnih koles v 
Šoštanju je eden od ključnih gradnikov trajnostne mobilnosti. Širitev mreže je v prihodnosti 
potrebno sinhronizirati z uvedbo javnega potniškega prometa ter ojačati tako število mest 
kot število koles na relaciji med Velenjem in Šoštanjem. Posebno pozornost je potrebno 
posvetiti umestitvam postaj na območja z največ migracij, kot so osnovna šola, center mesta, 
turistične ustanove in bolnišnica v Topolšici ter večja podjetja v industrijski coni, pa tudi 
povezava naselij znotraj občine in tudi širše. 
Šolarjem sistem ni namenjen, uporabljajo ga lahko le starejši od 14. leta. 
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Strategija razvoja turizma za Občino Šoštanj 
 
Posredno se prometa dotika tudi Strategija razvoja turizma za Občino Šoštanj. Turistične 
dejavnosti v kraju in okolici povezuje v mrežo produktov, ki so na različne načine dostopni. 
Med drugim strategija izpostavlja gorsko kolesarjenje, kolesarjenje in pohodništvo. Velik 
potencial tako nudi predvsem okolica Šoštanja, kjer je neokrnjena narava, izstopa predvsem 
Smrekovec, ki na 1577 m.n.v. predstavlja stičišče Šaleške, Zgornje Savinjske in Zgornje 
Mežiške doline. Strategija tudi vzpostavlja blagovno znamko turizma 'skrivnosti zemlje', pri 
čemer je na eni strani dan poudarek Smrekovcu, ki je vulkanskega izvora, na drugi strani pa 
termalni prelomnici, ki je omogočila nastanek zdraviliškega turizma ter energetskega 
potenciala s pridobivanjem premoga.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Potenciali zaledja (Strategija razvoja turizma za Občino Šoštanj) 

 
Skladnost z načeli trajnostne mobilnosti: Strategija že v osnovi teži k načelom trajnostne 
mobilnosti, saj izkorišča potenciale v občini ter jih povezuje v mrežo s skupno blagovno 
znamko. To bi bilo potrebno nadgraditi tudi z mobilnostno mrežo, kjer bi lahko 
posameznemu gostu glede na njegove zahteve in zmogljivosti omogočili različne načine 
mobilnosti. Poleg kolesarskega omrežja in pešpoti je veliko izzivov v vzpostavitvi javnega 
potniškega prometa in drugih oblik javnega prevoza (npr. prevoz na klic), ki bi vse te točke 
med sabo povezal ter nadgrajenega in dopolnjenega sistema bicy (tudi električna kolesa v 
»hribovitih« neseljih, kot je npr. tudi turistična Topolšica z razvejano mrežo polnilnic), oboje 
pa je potrebno navezati predvsem na turistične potenciale Velenja, ki zadnje čase temu daje 
veliko pozornosti. 
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1.2.3 Načrtovanje vključevanja javnosti 
 
Ena od ključnih aktivnosti pri procesu priprave CPS je vključevanje javnosti. Le to poteka 
skozi celoten proces, pri čemer so opredeljene različne stopnje sodelovanja. Prva in osnovna 
stopnja je aktivno obveščanje prebivalcev občine Šoštanj o pomenu CPS in o fazah na katerih 
se nahaja celoten proces. Za ta del je predvidenih 6 medijskih sporočil za javnost. Naslednja, 
bolj aktivna faza je vključevanje javnosti skozi anketni vprašalnih. Prebivalci občine so bili 
pozvani naj izpolnijo anketni vprašalnik, ki ga je moč oddati tako v tiskani kot elektronski 
obliki. Vsi občani, ki bodo preko ankete sodelovali, bodo vključeni v žrebanje treh nagrad. V 
sklopu vključevanja javnosti bodo na različnih fazah projekta izvedene skupaj tudi 4 javne 
razprave in 3 delavnice. Za ključno zainteresirano javnost, to je pretežno za člane delovne 
skupine, bo izvedenih 40 intervjujev ter sestavljen en vprašalnik. Na javnem prostoru bo 
izvedena tudi 1 razstava o izdelani viziji, ki se predstavi prebivalcem občine. Eden od zelo 
pomembnih dogodkov vključevanja javnosti bo izvedba prireditve na prostem, ki bo potekala 
v sklopu tedna mobilnosti. Na območju tržnice v mestu Šoštanj bo organiziran 'kolesarski 
zajtrk', ki bo vzpodbudil vse občane, da se v mesto pripeljejo na zdrav obrok. Ob koncu 
projekta bo izdelana tudi ena zloženka za občane, kjer bodo predstavljeni ukrepi iz CPS. 
 

Medijska sporočila za javnost 
 
Medijska sporočila za javnost morajo javnosti prikazati v kateri fazi se trenutno nahaja 
proces izdelave CPS, ključne vsebinske poudarke, ki se tičejo trajnostne mobilnosti na 
območju občine Šoštanj ter predvsem povabilo vsem občanom, da se aktivno vključijo v 
proces priprave CPS. Medijska sporočila se bodo izvedla v naslednjih fazah: 

 faza analize stanja, do 31.8.2016 (v sporočilu se opišejo namen izdelave CPS, temeljni 
pojmi trajnostne mobilnosti in opišejo aktivnosti, ki bodo sledile, občane se povabi 
tudi k izpolnjevanju ankete) 

 faza izvedbe prireditve na prostem, do 17.9.2016 (v sporočilu se opiše osnovni namen 
izvedbe 'kolesarskega zajtrka', poudari se pomen kolesarjenja v občini ter opiše 
osnovna načela kvalitete bivanja s poudarkom na umikanju prometa izven mestnih 
središč ter revitalizaciji parkirišč v javne površine znotraj ožjega centra mesta) 

 faza opredelitve vizije in ukrepov, do 27.10.2016 (javnosti se predstavi vizija CPS ter 
nabor ukrepov, ki bodo potrebni za njeno uresničevanje)  

 faza izbire ukrepov, do 23.11.2016 (podrobneje se opišejo konkretni ukrepi ter se 
navedejo njihovi pozitivni učinki na področju trajnostne mobilnosti in doseganja višje 
kvalitete bivanj) 

 faza sprejema CPS, do 27.1.2017 (opiše se postopek sprejemanja CPS na občinskem 
svetu, dodatno se izpostavijo njegove bistvene kvalitete) 

 faza po sprejemu CPS, so 28.2.2017 (predstavijo se prihodnji koraki pri izvajanju CPS, 
načini izvajanja strategije ter se še enkrat vse občane povabi h konstruktivnemu 
dialogu v bodoče) 

 
Anketa za splošno javnost 

 
Anketa za splošno javnost je namenjena vsem občanom. Z vprašanji želimo identificirati 
usmeritve za pripravo CPS, hkrati pa občane aktivno vključiti v sam proces izdelave strategije. 
V anketi lahko sodelujejo vsi občani občine Šoštanj, ki so starejši od 12 let. Z anketo med 
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drugim seznanjamo občane s temeljnimi pojmi trajnostnega prometnega načrtovanja. 
Anketa je sestavljena iz šestih identifikacijskih vprašanj, ki se nanašajo na kraj bivanja 
anketiranca, njegovo starost, spol, izobrazbo, zaposlitveni status in gibalne predispozicije 
oziroma ovire (stopnja invalidnosti). Anketa je na voljo tako v tiskani obliki in sicer na sedežu 
občine in večjih javnih ustanovah, možna pa je tudi izpolnitev preko spleta. Za vse 
udeležence ankete je predvideno sodelovanje pri žrebanju atraktivnih nagrad in sicer: 

 nagrada – kolo v vrednosti 200,00 € 

 nagrada – potovanje za 3 osebe v Benetke v vrednosti 100,00 € 

 nagrada – vrednostni bon Slovenskih železnic v višini 50,00 € 
 
Žrebanja bodo izvedena na treh različnih javnih dogodkih in sicer: 

 podelitev 3. nagrade v sklopu prireditve na prostem 17.9.2016 

 podelitev 2. nagrade v sklopu javne razprave z občani 19.10.2016 

 podelitev 1. nagrade s sklopu otvoritve razstave na Trgu svobode 26.10.2016 
 

Javne razprave in delavnice z občani 
 
Skozi celoten proces priprave CPS bodo občani preko medijev, spletnih in FB strani Občine 
Šoštanj in preko oglasnih desk vabljeni na javne razprave in delavnice. Te bodo tematsko 
vezane na fazo v kateri se bodo odvijale in sicer: 

 faza analize stanja, 2x javni razpravi 1.6.2016 in 15.6.2016 

 faza opredelitve vizije in prioritet, 1x javna razprava 12.10.2016 

 faza opredelitve vizije in prioritet, 1x delavnica 19.10.2016 

 faza izbire ukrepov, 1x javna razprava 16.11.2016 

 faza načrtovanja izvajanja CPS, 2x delavnici 7.12.2016 in 21.12.2016 
 

Intervjuji in vprašalnik 
 
Za ključne člane delovne skupine, za najmanj 30 ljudi, bodo organizirani individualni 
intervjuji. Vprašanja se prilagodijo njihovemu področju in fazi v katerem bodo organizirani. 
Odgovori bodo služili za kakovosten in celovit pregled analize stanja. V okviru prireditve na 
prostem bo izvedenih tudi 10 intervjujev za širšo javnost.  V fazi opredelitve vizije in prioritet 
bo pripravljen tudi vprašalnik za ključno zainteresirano javnost na temo 'V kakšni občini želim 
bivati?' in 'Kaj v sistemu prometa želim povečati, zmanjšati, kaj ohraniti in kako?'. 
 

Razstava o izdelani viziji 
 
Na osrednjem javnem prostoru, Trgu svobode bo organizirana razstava o izdelani viziji, ki se 
jo predstavi prebivalcem občine. Razstava bo pripravljena na 15 plakatih, vsebovala pa bo 
slikovni material in opise. Razstava se izvede praviloma do 31.10.2016. 
 

Prireditev na prostem 
 
V okviru tedna mobilnosti se v soboto 17.9.2016 izvede prireditev na prostem pod naslovom 
'kolesarski zajtrk'. Dogajanje bo umeščeno na območje parkirnih prostorov pred tržnico v 
mestu Šoštanj. S tem želimo občanom pokazati, da je smiselno parkirne prostore, predvsem 
v samem središču spremeniti v javne odprte površine, kjer je možno kvalitetno preživljanje 
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prostega časa. Na dogodek se aktivno povabi vse občane, da pridejo s kolesi in da hkrati 
pojedo domač in zdrav obrok. V sklopu dogodka bodo aktivno sodelovali tudi osnovnošolski 
otroci, ki se bodo ukvarjali z možnimi transformacijami parkirnih površin v površine za igro.   
 

Zloženka za občane 
 
Vsebinsko mora zloženka zajemati načela trajnostne mobilnosti, predstavitev celotnega 
projekta, trenutno stanje projekta z zanimivostmi ter prispevati k splošni osveščenosti 
prebivalstva. Ker je izid zloženke predviden za konec projekta, bo v njej že predstavljen 
končni nabor trajnostnih ukrepov CPS. 
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1.2.4 Dogovor o delovnem načrtu in vodenju 

 
Občina Šoštanj z vso svojo politično in strokovno odgovornostjo aktivno vodi in koordinira 
proces priprave in sprejemanja CPS. Določila je tudi osebnega koordinatorja, ki skrbi tako za 
časovne termine, vsebinsko podporo, kontrolo pri doseganju minimalnih standardov ter za 
upoštevanje smernic za pripravo CPS. 
 
Politično vodstvo občine ter vodstvo občinske uprave aktivno sodeluje pri vseh korakih 
priprave CPS. S predlogi vsebinsko nadgrajuje dokument, s prisotnostjo pri vseh fazah 
načrtovanja pa daje dokumentu ustrezno politično legitimnost.  
 
Priprav CPS je razdeljena na tri ključne faze. Prva faza, zagon procesa zajema postavitev 
temeljev in analizo stanja in poteka do konca avgusta 2016. V sklopu druge faze, racionalno 
zastavljanje ciljev se opredelijo vizija, prioritete ter nabor ukrepov in poteka do konca 
novembra 2016. Zadnja, tretja faza, priprava strategije je faza načrtovanja izvajanja CPS, 
vzpostavitve nadzora ter njenega sprejemanja.  
 
V fazi sprejemanja CPS sta predvideni dve predstavitvi  na sejah občinskega sveta, pred tem 
pa še na ustreznih občinskih odborih.   
 
Zaradi novega proaktivnega pristopa pri oblikovanju tega strateškega dokumenta občine in v 
katerega je vključeno sorazmerno veliko akterjev in deležnikov je potrebno na ustrezne 
načine zagotavljati njihovo aktivno sodelovanje skozi celoten proces. V ta namen je potrebno 
izvajati različne oblike delavnic in javnih razprav, pri čemer se naj uporabljajo različni 
inovativni pristopi. 
 
Vseskozi, skozi celoten proces je potrebno spremljati napredek, uresničevanje delovnega 
načrta in prilagajanje spremembam. Celotna priprava CPS poteka v skladu s smernicami za 
pripravo CPS, ki jih je Ministrstvo za infrastrukturo izdalo kot vodilo vsem občinam. 
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1.3 ANALIZA STANJA IN OBLIKOVANJE SCENARIJEV 

 
Izdelava analize stanja in oblikovanje scenarijev predstavlja osrednji in najobsežnejši del prve 
faze projekta, zagona procesa. Glavnina dela je potekala v sklopu intervjujev, delavnic, 
terenskih ogledov ter javnih razprav. Skozi ta proces, v katerega so bili vključeni praktično vsi 
deležniki na področju prometa v občini Šoštanj, smo pridobili zelo širok nabor podatkov ter 
zelo kvalitetnih izhodišč za nadaljnje delo.  
 

1.3.1 Analiza izzivov in priložnosti 
 
Na področju prometa je v občini na razpolago nekaj delnih podatkov, ki pa medsebojno niso 
povezani oziroma ne zajemajo celostne slike. Zaradi tega smo izbrali več oblik hitrega 
strokovnega pregleda, s katerimi smo dosegli celostno in kompleksno sliko izzivov in 
priložnosti. Najprej smo s predstavniki občine Šoštanj izvedli terenske oglede, organizirali 
smo dve javni razpravi z občani in drugo zainteresirano javnostjo, tri sestanke in eno 
delavnico z odgovornimi za promet na občini ter 30 intervjujev s ključnimi deležniki. V okviru 
analize prometa smo pridobili tudi podatke od Slovenskih železnic o številu vlakov oziroma 
pripeljanih potnikih in količinah pripeljanega tovora. Glede prometnih obremenitev so na 
voljo tudi podatki Direkcije za ceste, ki na treh točkah na državnih cestah izvaja štetje 
prometa. Na območju samega mesta Šoštanj pa je občina leta 2008 izvedla terenske meritve 
na sedmih lokacijah. Ostalih podatkov, predvsem glede štetja kolesarskega in peš prometa, 
pa trenutno ni na voljo. 
Na prometne tokove in tudi na samo oblikovanje CPS za občino Šoštanj bo pomembno 
vplivala izgradnja 3. razvojne osi, verodostojne podatke pa bo moč pridobiti šele po njeni 
izgradnji in na podlagi takratnega štetja prometa.    
Na koncu analize je sestavljen seznam ključnih problemov, ki jih nagovarja celostna 
prometna strategija občine Šoštanj. Ti bodo tudi podlaga za vse nadaljnje korake.  
 

Ogled stanja na terenu  
 
Ogled stanja na terenu je zajemal 4 sklope in sicer pogoje za pešačenje, kolesarjenje, 
uporabo javnega potniškega prometa ter uporabo osebnega avtomobila vključno z 
mirujočim prometom. 
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Pogoji za pešačenje 
 
Za ogled sklopa pešačenje smo peš prehodili mesto Šoštanj ter naselje Topolšica; pogoje za 
pešačenje po ostalem delu občine smo si ogledali v sklopu ogledov kolesarjenja in uporabe 
osebnega avtomobila (zaradi večje oddaljenosti drugačen način ogledov ne bi bil časovno 
racionalen). 
 
Na območju mesta Šoštanj, po nedavni obnovi Trga svobode pred občinsko stavbo je Občina 
uvedla tudi območje umirjenega prometa skozi center na južni strani Pake, kjer so dani dobri 
pogoji za pešačenje, prav tako so v tem delu mesta dobro urejeni pločniki in smiselno 
umeščeni prehodi za pešce. V območje severno do Pake je možno dostopati preko dveh 
mostov in ene brvi za pešce, ki smiselno povezuje center Šoštanja na obeh bregovih reke, 
tudi s parkovno ureditvijo (Kajuhov park). Težavo za pešce prav tako predstavljajo nivojska 
križanja z železnico, od katerih je križanje na Tovarniški poti še posebej nevarno, saj je 
označeno le z Andrejevim križem. Sicer so tudi na območju centra severno od Pake pločniki 
urejeni, predvsem ob prometnejših ulicah, na manj prometnih pešci hodijo po cestišču. 
Prečkanje cest je težavno pri avtobusni postaji pred Kajuhovim domom, kjer je nevarno 
križišče zaradi levih zavijalcev, bližine avtobusne postaje in nivojskega prehoda čez železnico. 
Nevarnost prečkanja je tudi preko Koroške ceste, kjer se center navezuje s Tovarniško potjo. 
Tu ni prehoda zaradi  standardov regionalne ceste – nepregledni ovinek, nivojsko križanje z 
železnico, zato pešci na tem mestu kršijo prometne predpise in na lastno odgovornost 
prečkajo glavno cesto). Lokalno se sicer pojavljajo težave pri pločnikih, ker so zelo ozki (npr. 
ob Cankarjevi c.), ali jih ponekod ni, pa bi bili zaradi konflikta z motornim prometom morda 
potrebni (npr. med bloki na Cankarjevi, ob C. Matije Gubca, proti Pustemu gradu po C. 
Talcev). 
 
Območje Topolšice je s Šoštanjem povezano s širokim pločnikom, ki poteka vzporedno z 
lokalno cesto in omogoča peš povezavo obeh krajev; uporabljajo ga tudi stanovalci Metleč in 
Pohrastnika za peš dostop do Šoštanja. Samo pešačenje v naselju Topolšica je možno po 
pločniku ob lokalni cesti, verjetno bodo pešci uporabljali tudi novo predvideno kolesarsko 
stezo ob Toplici (kar bo sicer vplivalo na varnost kolesarjev in pešcev podobno kot je na 
kolesarski stezi Šoštanj – Velenje). V Topolšici so urejeni pogoji za pešačenje, izdelanih je kar 
nekaj tematskih poti (Metuljeva pot, Pujsova pot), izdelana je tudi zloženka. Težava nastopi 
pri varovancih doma Zimzelen, ki so omejeni na kratko pešačenje ter vožnjo na vozičkih 
preko parkirišča Hotela Vesna ter nato po pločniku ob lokalni cesti. 
 
Proti Pohrastniku je možna peš povezava po pločniku ob lokalni cesti in sicer po Primorski c., 
kjer pa pri Puharskem mostu manjka odsek pločnika (na nivojskem prečkanju čez železnico). 
Proti Ravnam in Gaberkam je urejen Pločnik po Koroški cesti do križišča s cesto proti 
Topolšici.   
 
Pogoji za pešačenje po preostalem delu občine so omejeni ob vozišče lokalne / regionalne 
ceste. Planinske poti so urejene po celotni občini, na območju Smrekovca, Šoštanj obkroža 
Trška pot, urejena je pot na Pusti grad, pot okrog Raven, Gaberk, Lokovice, v Zavodnju.  
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Nevarna prečkanja čez železniško progo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoja šolarjev po železniški progi 
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Pogoji za kolesarjenje 
 
Za ogled sklopa kolesarjenje smo uporabili kolesa iz sistema BiCy, s kolesi smo prevozili traso 
postaja BiCy v Šoštanju  in sicer Kajuhov park – Družmirsko jezero – center Šoštanja (severno 
od Pake) – Pohrastnik, Topolšica – Metleče – center Šoštanja (južno od Pake) – gospodarska 
cona Šoštanj – postaja BiCy (Kajuhov park). Na tak način smo prevozili okrog 15 km. 
 
Občina Šoštanj ima s sosednjo Mestno občino Velenje vzpostavljen sistem izposoje koles 
BiCy. V mestu Šoštanj sta dve postaji (Tresimirjev park in Cankarjeva ulica), ena je v Metlečah 
ter ena v Topolšici. Izposoja koles je enostavna, kolesa so sicer brez prestav, vendar so kljub 
temu primerna za kolesarjenje v vzhodnem (ravninskem) delu občine, vključno s traso proti 
Topolšici in s traso proti Velenju. Dve postaji BiCy v mestu Šoštanj sta za začetek uporabe 
sistema in njegovo promocijo zadostovali, za nadaljnjo večjo uporabo sistema pa jih bo 
potrebno postaviti še več, še posebej na relacijah večjih migracij, npr. ob šoli in podjetjih, v 
centru mesta, na območju turističnih ustanov in bolnišnice v Topolšici, pa tudi povezati 
naselja znotraj občine in tudi širše. Šolarji do 14. Leta ne smejo uporabljati BIcyja. 
 
V smeri Velenja je kolesarjenje možno po stezi, ločeni od vozišča od konca Cankarjeve mimo 
Družmirskega jezera proti Velenju: ta pot je namenjena tako za kolesarje kot pešce in je 
ravna, asfaltirana, ambientalno zelo privlačna, žal pa moti smrad iz prezračevalnega jaška 
Premogovnika Velenje, ki se nahaja ob kompleksu TEŠ in od koder velik del smradu nosi prav 
proti Družmirskemu jezeru. Pot je sicer varna saj poteka povsem ločeno od motornega 
prometa, vendar pa je ob/na njej nekaj varnostih pomanjkljivosti. Pot je zaprta za motorni 
promet s premičnimi betonskimi količki, ki pa so ob poti razmaknjeni, saj se prebivalci do 
vrtičkov po kolesarski poti vozijo z osebnimi avtomobili. Takšen je bil dogovor Občine, oz. 
začasna rešitev ob izgradnji športnega igrišča Tresimir. Stebrički so umaknjeni tudi zaradi 
zimskih služb. Količki so na enem mestu varnostno manj ustrezno postavljeni, ker se v temi 
ne vidijo in prav tako predstavljajo fizično oviro za kolesarje. Na sami stezi nista označena 
vozna pasova, zato je potrebna večja pozornost pri vožnji, zlasti pri srečevanju z nasproti 
vozečimi kolesarji. Tudi sicer to pot uporabljajo drugi uporabniki kot so tekači, družine z 
manjšimi otroci in sprehajalci, zaradi česar je na poti potrebna večja previdnost. 
 
Skozi mesto Šoštanj manjka odsek ločene kolesarske steze kot povezava Velenja in Topolšice. 
Po mestu je sicer možno kolesarjenje ob robu vozišča, kar pa je težava predvsem po državni 
cesti zaradi velike količine osebnega in tudi tovornega prometa (C. Lole Ribarja, Kajuhova c. 
in Koroška c.), pa tudi po Levstikovi in Primorski c., ki sta prometno tudi močno obremenjeni. 
Ostale ulice v mestu so za dostop s kolesom bolj primerne. Kolesa se lahko pustijo na dveh 
postajah BiCy (če so iz sistema BiCy), sicer pa na stojalih za kolesa, ki se večinoma nahajajo 
na javnih površinah pred javnimi stavbami (npr. pred Občino, OŠ). V Šoštanju je tudi premalo 
stojal za kolesa, verjetno bo potrebno razmišljati tudi o kolesarski hiši na avtobusni postaji.  
 
Iz mesta proti Metlečam je možna vožnja ob cesti, tu je tudi postaja BiCy, od tod pa ob glavni 
cesti (ali alternativno po stranski cesti mimo Pohrastnika, kjer se tudi načrtuje kolesarska 
steza) proti Topolšici, kjer poteka kolesarska steza ob površini za pešce tik ob glavni cesti do 
roba naselja Topolšica. 
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Na območju občine Šoštanj se pripravljata dva projekta kolesarskih poti. Načrtuje se 
regionalno kolesarsko povezava skozi Penk proti občini Šmartno ob Paki. To je predvsem 
varnostna težava, ker naj bi kolesarska pot potekala po vozišču lokalne ceste, ki pa je 
trenutno obremenjena tudi s tovornim prometom. 
 
Občina v sodelovanju s štirimi sosednjimi občinami (Velenje, Šmartno ob Paki in Mozirje) ter 
DRI načrtuje povezavo manjkajočega odseka tudi skozi mesto Šoštanj, ki bo povezala Velenje 
– Šoštanj – Topolšico. Tu je težava načrtovanje trase ob železnici, ki ponekod poteka preblizu 
varovalnega pasu železniške proge in se pojavi težava predvsem v bližini nivojskih prehodov. 
Občina Šoštanj prav tako pripravlja projekt zaključka povezave od roba naselja Topolšica do 
zdraviliškega kompleksa oz. Hotela Vesna (ob Toplici). 
 
V ostalih smereh na območju občine ni urejenih ločenih kolesarskih stez in le te potekajo 
praviloma ob vozišču. Velik problem so tudi vzponi med obrobnimi naselji ter povezava z 
mestom Šoštanj, ki tudi ni ravninska. Iz Gaberk bi bila najhitrejša možna kolesarska povezava 
do Šoštanja preko ugrezninskega območja Premogovnika Velenje, kar pa zaradi ugrezanja 
trenutno ni mogoče. Za rekreativne kolesarje je zelo atraktivna povezava proti Črni na 
Koroškem, ki poteka čez Zavodnje, vendar pa je zaradi prometa zelo nevarna in onesnažena s 
prašnimi delci in izpuhi. Na splošno v občini primanjkuje tudi urejenih postajališč in stojal za 
kolesa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pomanjkanje kolesarskih stez                                                                       Začetek urejanja sistema Bicy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prazna šolska kolesarnica, parkirišče pa polno avtomobilov (med poukom, junij) 
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Pogoji za javni potniški promet 
 
Za ogled sklopa pogojev za uporabo JPP smo si ogledali sisteme JPP bodisi peš (v mestu 
Šoštanj), bodisi smo se peljali po trasi JPP Šoštanj – Topolšica. Naknadno smo se peljali po 
eni izmed tras šolskih prevozov od osnovne šole v Šoštanju do naselja Ravne in nazaj. 
 
Šoštanj in Topolšica sta povezana z Velenjem in dalje Celjem z avtobusno linijo. Glavna 
avtobusna postaja v Šoštanju je predvidena za prenovo z izgradnjo nadomestitvenega 
objekta. Sicer vozi iz smeri Velenja proti Topolšici tudi avtobus Lokalc iz Velenja, ki pa je od 
občinske meje dalje plačljiv (znotraj MO Velenje je prevoz brezplačen). Drugih avtobusnih 
linij kot del JPP v občini Šoštanj ni.  
 
Prav tako je težava, ker ni ustreznih povezav in postaj JPP za dnevne delovne migrante 
Gorenja in druge proizvodnje v gospodarski coni zahodno od centra, ki v Šoštanj prihajajo iz 
območja izven občine. Za delavce tudi ni organiziran noben skupni prevoz v okviru delovne 
organizacije, tega sicer delno organizira le TEŠ za svoje zaposlene.  
 
Glavna poselitev občine je skoncentrirana v krogu Šoštanj – Topolšica – Ravne – Gaberke, kar 
daje dobre prostorske možnosti za razvoj krožnega JPP (tudi zmožnostjo nadaljevanja trase iz 
Gaberk proti Velenju), ki pa kljub temu ni vzpostavljen. 
 
Del JPP nadomešča sistem šolskih prevozov, s katerim občina skrbi za prevoz vseh otrok iz 
občine v center mesta, t.i. do Osnovne šole Karla Destovnika Kajuha. Sistem šolskih prevozov 
je izredno razvejan zaradi disperzne poselitve v občini, prav tako je težava, ker na pobirališčih 
niso urejene skupne postajne točke, pač pa avtobus pobira otroke individualno, pričakovanja 
uporabnikov, predvsem staršev otrok, so tudi glede pogostosti vožnje dokaj visoka, kar 
pomeni, da v isti smeri (po isti trasi) šolski avtobus pelje večkrat dnevno. Je pa po spremembi 
zakonodaje možno koristiti šolske prevoze tudi za prevoz drugih uporabnikov (če je na voljo 
dovolj sedišč), kar občasno izkoristijo domačini za dostop do mesta. 
 
Šoštanj je z železnico povezan s Celjem in Velenjem (železniška proga Celje – Velenje), glavna 
železniška postaja je v centru tik ob avtobusni postaji. V smeri Celja je naslednja postaja v 
Florjanu, v smeri Velenja pa v Pesjem, izven občine. Iz Celja vozi proti Šoštanju in dalje proti 
Velenju, vlak ob delavnikih 13-krat dnevno, v obratni smeri pa 12-krat dnevno, nekatere 
kompozicije omogočajo tudi prevoz koles. Kot del železniškega sistema je v mestu Šoštanj še 
delno ohranjen star industrijski tir, ki je nekdaj napajal območje gospodarske cone. 
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Neupoštevanje avtobusnega postajališča pri šoli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odsotnost postajališč ob progah šolskega avtobusa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Železniška proga deli mesto na dva dela in povzroča velike zastoje 
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Pogoji za uporabo osebnega avtomobila vključno z mirujočim prometom 
 
Za ogled sklopa uporaba osebnega avtomobila vključno z mirujočim prometom smo uporabili 
delno kolesa iz sistema BiCy (kot nadaljevanje sklopa kolesarjenja), delno peš ogled in sicer 
za mesto Šoštanj; za ostalo uporabo osebnega avtomobila  in mirujočega  prometa smo skozi 
mesto Šoštanj in nato za ostalo občino uporabili osebni avto. Z njim smo prevozili traso 
Šoštanj – Ravne – Gaberke – meja z občino Velenje -  (nazaj ponovno skozi Gaberke – Ravne) 
– Lajše – Topolšica – Pohrastnik – soteska Penk (Skorno pri Šoštanju) – Lokovica – Šoštanj – 
Florjan – Bele Vode – Smrekovec – Sleme – Zavodnje – Šoštanj. Na tak način  smo prevozili 
okrog 60 km. 
 
Skozi center mesta poteka (po Kajuhovi in Koroški cesti) državna cesta kot glavna prometna 
povezava s Črno na Koroškem, kar pomeni, da celoten promet proti Koroški ter tudi proti 
Topolšici poteka skozi osrčje mesta. Prav tako se Ravne in Gaberke ter celotno zaledje 
vzhodnega dela občine preko centra navezuje na Velenje. Slednje pomeni, da sta Kajuhova in 
Koroška cesta izredno prometno obremenjeni, na tem odseku je tudi nepregleden in ozek 
ovinek. Na slabo pretočnost na tem odseku najbolj vplivata dve nivojski križanji z železnico 
(pri avtobusni postaji in pri OŠ), ki povzročata ob prometnih konicah izredno dolge časovne 
zastoje. Težava je, ker se zapornice ne spuščajo avtomatsko, pač pa ročno in so dalj časa 
zaprte. Občina je težavo pri križanjih pri OŠ želela rešiti s podvozom, vendar bi bilo zaradi 
omejenega prostora potrebno porušiti objekt kulturne dediščine, za kar pa ZVKD ni izdal 
soglasja. Na ogledu terena smo opazili sicer pomembno ambientalno vrednost mesta na 
območju načrtovanega podvoza, ki bi predstavljal velik poseg v mestno tkivo in odrezal 
območje Tovarniške poti od preostalega dela mesta, zato je z urbanističnega vidika 
umestitev podvoza v tako ozko grlo tudi vprašljiva. 
 
Pretočnost prometa je prav tako problematična v smeri iz Velenja po Levstikovi in Primorski 
cesti do obratov Gorenja in druge proizvodnje zahodno od mestnega jedra. Sem gravitira 
veliko število zaposlenih ter tovorni promet, ki ga generira proizvodnja, poleg tega pa je ta 
cesta tranzitna za promet proti Florjanu in Belim vodam ter nadalje skozi sotesko Penk proti 
Šmartnem ob Paki. Uporablja se jo tudi za tranzit proti Topolšici oziroma Šoštanju. 
Prometnica je močno obremenjena z dnevnimi migranti in tovornjaki, pretočnost pa 
zmanjšuje »ozko grlo« (zožitev ceste) pri objektu Urbanc, kjer je poleg tega tudi nevarno, 
nepregledno križišče (odcep proti severu na Trg bratov Mravljakov ter dalje povezava z 
regionalno cesto ter odcep proti jugu proti Pustemu gradu po C. talcev). 
 
Občina Šoštanj je zaradi velikega obsega osebnega in tovornega prometa, ki poteka skozi 
sam center mesta Šoštanj v zgoraj navedenih dveh smereh, v preteklih 10 letih izdelala 
prometno študijo. Po vrednotenju variant in dejanski možnosti prostorske umestitve se je 
kot možna izbira  pokazala varianta izgradnje obvoznice skozi predor pod Pustim gradom ter 
nato njeno prečenje mimo gospodarske cone proti severu prot Metlečam in tu navezava na 
krožišče, ter nadalje povezava s Topolšico. Na terenu smo si ogledali potek možne trase.  
Vstop v predor je načrtovan pri TEŠ-u, »izstop« predora na Primorski cesti, prečkanje 
železnice proti severu in navezava na krožišče v Metlečah. V prvi fazi, do izgradnje predora, 
je možna povezava Primorske ceste preko železnice z nadvozom v smeri proti Metlečam. 
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V mestu Šoštanj se nahaja večje število parkirnih mest, ki so razporejena po celotnem 
območju mesta. Na terenskem ogledu smo ugotavljali, da je parkirnih mest ob normalnem 
dnevu (delavnik, dopoldan in popoldan) dovolj in celo preveč (mnoga so bila nezasedena, 
tudi v centru mesta). Konflikt pa verjetno nastaja zaradi dveh momentov, prvi so večje 
prireditve, kamor obiskovalci dostopajo večinoma z avtomobili, drugo pa so »razvajenost« 
uporabnikov, ki želijo parkirati tik ob stanovanju, trgovini, lokalu, službi ipd. Parkiranje v 
mestu sicer ni plačljivo, je pa na nekaterih parkiriščih časovno omejeno. Prav določanje con 
časovne omejitve je in bo lahko usmerjevalec prometnih tokov v mestu. Parkirna mesta so 
naslednja (podano število PM v tem poglavju je zgolj grobo podana ocena na osnovi 
terenskega ogleda območij, natančno število bo za potrebe izdelave detajlnih analiz 
posredovala Občina Šoštanj): 

 Muzej usnjarstva: po ukinitvi parkirnih mest (PM) pred stavbo Občine in na tržnici, se 
ta v večji meri nadomeščajo pri Muzeju usnjarstva, kjer je že sedaj na voljo okrog 70 
PM. Na tem mestu je sicer s prostorskim aktom predvidena dvonivojska garažna hiša, 
vendar je zaradi poplavnosti taka investicija finančno preobsežna. 

 Trg bratov Mravljakov: parkiranje je dopustno vzdolžno na levi strani in prečno na 
desni (okrog 20 PM), trg predstavlja območje visoke ambientalne vrednoti, ki pa jo 
mirujoči promet bistveno zmanjšuje. 

 v centru mesta, severno do Pake, se niza več območij parkirnih mest, ki jih koristijo 
uporabniki javnih storitev: Kajuhov park, Kulturni dom Šoštanj (uporablja tudi 
Glasbena šola), Zdravstvena postaja Šoštanj (več kot 10-15 PM na posameznem 
parkirišču) 

 večina parkirnih mest v Šoštanju ni ozelenjenih, pretežno so zgrajena tudi na račun 
zelenih površin 

 trgovski center Pilon: pred centrom in za njim je na voljo velika asfaltirana 
(neozelenjena) parkirna površina, ki jo uporabljajo predvsem obiskovalci trgovin in 
Knjižnice Šoštanj (več kot 60 PM); v spodnji etaži centra so v garažni hiši na voljo 
najemniška parkirna mesta za bližnje stanovalce (okrog 30 € / mesec) 

 parkirišče pred Gasilskim domom: naproti trgovskega centra Pilon se prav tako nahaja 
ogromna parkirna površina (več kot 70 PM pred Gasilskim domom, še več dalje po 
makadamu ob C. Lole Ribarja pri železnici), ki pa je delno ozelenjena z vmesnimi 
pasovi trave in zasaditvijo dreves; žal se tudi za to parkirišče porajajo pobude, da bi se 
drevesa odstranila in bi se s tem prosta površina parkirišča še povečala  

 parkirišče pri Osnovni Šoli: pri OŠ Karla Destovnika Kajuha se nahaja ogromno 
parkirišče za osebne avtomobile (več kot 70 PM skupaj z makadamsko parkirno 
površino ob železnici), ker je možno parkiranje tudi za večja vozila (kombije, 
avtobuse); parkirišče uporabljajo zaposleni in bližnji stanovalci in obiskovalci mesta, 
namenjeno pa naj bi bilo tudi staršem, ki zjutraj vozijo otroke v šolo; večina jih to 
uporablja, del pa ne in se ustavljajo na avtobusni postaji (kar povzroča zastoje v 
prometu, še posebej, ko so zapornice ob bližnjem prehodu zaprte), na delu parkirišč 
so drevesa 

 parkirišče ob bivšem vrtcu: severno od šole, ob starem vrtcu se  nahaja večja 
asfaltirana površina (neozelenjena) parkirišča (okrog 20 PM), ki so jo koristili 
uporabniki vrtca (ta je preseljen na novo lokacijo); sedaj je večinoma prazna, čeprav 
predstavlja potencial tudi za potrebe OŠ (zaposleni OŠ ali dovoz otrok, ki prihajajo iz 
smeri Raven in Gaberk)  
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 parkirišče ob športni dvorani: parkirišče je pokrito s travnimi ploščami, ozelenjeno, tudi 
se nahaja večje število PM, ki pa niso fizično označena (zato se tudi neracionalno 
parkira), koristijo ga uporabniki športne dvorane, Vrtca Šoštanj in obiskovalci Vile 
Mayer; PM je dovolj ob normalni uporabi (rekreacija v dvorani, dovoz otrok v vrtec), 
težava nastopi ob večjem športnem srečanju (tekme v športni dvorani) ali večji 
prireditvi (v Vili Mayer), predvsem pa, kadar na tekme pripeljejo avtobusi (ni PM za 
avtobuse), takrat se parkira ob  Kajuhovi cesti 

 parkirišče pri Vrtcu: parkirišča pri športni dvorani so namenjena staršem za dostavo 
otrok, zaposleni naj bi uporabljali parkirišče ob Cankarjevi cesti  

 parkirišče ob Cankarjev cesti: večje število PM (okrog 20) na makadamski površini na 
območju med železniško progo in Cankarjevo cesto  

 manjše parkirišče pri stari telovadnici Partizan: okrog 10 PM tik ob stavbi telovadnice, 
ki jih uporabljalo obiskovalci telovadnice (zasedena predvsem za rekreativne 
dejavnosti v popoldanskem in večernem času); kadar je teh rekreativcev več, je PM 
na tem parkirišču premalo  

 parkirišče ob blokih ob Levstikovi: uporabljajo ga stanovalci blokov, obiskovalci Pošte in 
pritličnih lokalov, na voljo je večje število PM (več kot 60), parkirišče je sicer 
asfaltirano in tlakovano ter ni ozelenjeno   

 parkirišča ob Aškerčevi: urejeno je že skupno parkirišče za okrog 20 PM (travne plošče, 
sicer ni ozelenjeno) ter posamezna parkirna mesta okrog blokov, poleg tega se 
trenutno že gradi dve manjši parkirišči ob Aškerčevi (na nekdanji zelenici  in 
makadamskem »trikotniku«) 

 parkirišče v centru pri tržnici: pri tržnici so za obiskovalce tržnice, Mercatorja, Občine, 
Uprav enote in lokalov v centru urejena parkirna mesta tik ob trgovini, vzdolžno ob 
Trgu svobode in skupno kot tlakovana površina (neozelenjena) ob Trgu svobode, 
skupaj okrog 30 PM  

 večina večjih parkirišč v mestu ima tudi rezervirana parkirna mesta za invalide 

 v gospodarski coni imajo vsa podjetja (Gorenje, IPC, Turna) zagotovljena parkirna 
mesta za zaposlene in obiskovalce tik ob proizvodnih halah na večjem parkirišču (vsaj 
200 PM) severno do Primorke ceste     

 stanovalci mesta Šoštanj imajo poleg navedenih skupnih večjih parkirnih površin 
zagotovljena PM tudi na mikro nivoju, okrog svojih stanovanjskih hiš ali blokov (npr. 
ob blokih na Cankarjevi c. tovarniški poti ipd.) 

 
Topolšica je s termalno dejavnostjo, domom za starejše in bolnišnico velik generator 
osebnega prometa v občini. Dostop do kraja je po lokalni cesti iz smeri Šoštanj, ki pa je 
izvedena v širni ceste višjega ranga. Težava je mirujoč promet v naselju, večje parkirne 
(asfaltirane) površine se nahajajo okrog hotela Vesna na prostem in glede na zdraviliško 
naravnanost kraja ambientalno negativno vplivajo na sam prostor. Tukaj se nahaja delno 
asfaltno ter eno večje neugledno makadamsko parkirišče. Potrebna bi bila skupna garažna 
hiša na vstopu v termalni in bolnišnični del, kjer bi se skoncentriral ves mirujoči promet. 
Stanovalci Topolšice imajo PM zagotovljena ob svojih hišah, nekaj skupnih PM je na voljo ob 
šoli oz. vrtcu. 
 
Dostopnost preostalega dela občine z uporabo osebnega avtomobila je pogojena predvsem z 
reliefno značilnostjo občine Najbolj so dostopna ravninska naselja Ravne, Gaberke in Lajše 
ter Lokovica, precej težje pa zahodni, hribovitejši del občine. Zaradi regionalne povezave 
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Šoštanj – Črna na Koroškem je od teh naselij še najlažje dostopna vas Zavodnje ter zaselki 
(kmetije) v smeri proti Črni, drug krak, mimo Florjana in Belih vod (ter dalje proti Smrekovcu) 
je s Šoštanjem povezan s cesto nižjega ranga (ki je tako bistveno ožja, čeprav po njej poteka 
tudi tovorni promet – prevoz hlodovine). Oba kraka, Bele Vode in Zavodnje sta prečno 
povezana z makadamsko gozdno cesto, tretji krak, proti zaselkom v Skornem je s Šoštanjem 
prav tako povezan z lokalno cesto preko soteske Penk, ki je prav tako ozka in dokaj prometna 
(žaga), priključuje pa se na cesto Šoštanj – Lokovica – Šmartno ob Paki. Večjih površin za 
mirujoči promet na tem območju občine ni, PM imajo stanovalci zagotovljena ob lastnih 
hišah, gostinske in druge storitve pa ob samem objektu gostinske ponudbe. Nekaj skupnih 
parkirnih mest je ob pokopališču Zavodnje ter posameznih športnih igriščih v naseljih. Še 
največjo težavo predstavlja dostopnost Kavčnikove domačije v Zavodnjah, do katere ni 
mogoče dostopati z osebnim avtomobilom in avtobusom, PM pa ob regionalni cesti tik pri 
odcepu za domačijo pa ni mogoče prostorsko umestiti. 
 
S sosednjimi občinami se Šoštanj najintenzivneje povezuje preko krožišča na vzhodnem robu 
občine z Velenjem, preko regionalne ceste R2 425 do Črne na Koroškem in preko lokalne 
ceste skozi Penk proti Šmartnemu ob Paki.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izredno veliko število parkirnih mest v centru Šoštanja, praviloma nezasedenih 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ozko grlo proti poslovni coni v Šoštanju 
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Javne razprave 
 
V sklopu analize stanja sta bili izvedeni dve javni razpravi. Na njih so bila s strani občanov in 
širše zainteresirane javnosti pridobljena izhodišč za nadaljnje delo. V prvem delu so bile v 
okviru izpostavljene slabosti in prednosti prometnega sistema občine Šoštanj, v drugem pa 
so bili oblikovani scenariji razvoja prometa z opravljeno primerjavo in ovrednotenjem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. javna razprava 
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1. javna razprava 
 
Potekala je 1.6.2016 na temo ''Analiza stanja prometa z vidika organizacij, podjetij, zavodov 
in ostalih ustanov na območju Občine Šoštanj ter analiza možnih rešitev''. Na delavnici so bili 
večinoma prisotni predstavniki organizacij in podjetij. Udeleženci so najprej izpolnili delovne 
liste z naslovom ANALIZA STANJA Z VIDIKA ORGANIZACIJ. Delovni list je bil sestavljen z 
namenom pridobiti osnovne informacije in analizo ključnih tem, s katerimi se na področju 
prometa ukvarjajo udeleženci javne razprave. Tako je bila poleg pomembnega poudarka 
(vprašanje: ključni poudarek iz vašega področja, ki ga je potrebno upoštevati pri izdelavi 
CSP?) udeležencem dana tabela s SWOT analizo, ki jo je izpolnil vsak posameznik s 
poudarkom na organizaciji oz. področju dela, ki ga zastopa. SWOT analiza je bila pripravljena 
za posamezna področja, njeni rezultati pa bodo služili v nadaljevanju. Udeleženci so nato 
vsak iz svojega področja izpostavili eno ključno prednost/priložnost in slabost/nevarnost, ter 
jo predstavili vsem ostalim udeležencem (nalepke  s poudarki so udeleženci lepili na skupen 
plakat analize slabosti in prednosti prometnega sistema občine Šoštanj), pri čemer je tekla 
tudi razprava o nekaterih vsebinah. 
 
Ključni poudarki tega dela javne razprave so bili predvsem: 
 
prednosti / priložnosti: kratke razdalje znotraj mesta Šoštanj in povezave s Pohrastnikom ter 
Metlečami,  strnjena naselja razmeščena tako, da obstaja dobra možnost krožne linije JPP 
Velenje – Šoštanj – Ravne – Gaberke – Velenje, sistem Bicy, kolesarska in peš povezava s 
Topolšico, zelena okolica Topolšice, ki nudi možnosti za peš in kolesarski turizem, kolesarska 
povezava z Velenjem, pristnost letališča, dovolj zelenih površin v mestu za potrebe vrtca, … 
 
slabosti / nevarnosti: gost promet, gneča v prometnih konicah, nivojski prehodi z železnico, 
tranzitni promet skozi center mesta, neurejene peš in kolesarske poti proti Florjanu, 
Ravnam, Gaberkam, neupravičena zasedenost parkirišč za invalide, redke vožnje JPP, težji 
dostop za bolnike do Bolnišnice Topolšica, premalo kolesarskih stez za turiste, slaba 
povezava JPP z Velenjem, omejitve pešačenja in kolesarjenja med Družmirskim jezerom in 
Ravnami zaradi premogovnika, neracionalni in dragi šolski prevozi, slabši dostopi in 
intervencijske poti (težava v konicah), slabo urejene poti za stanovalce Doma Zimzelen 
(električni vozički), OŠ tik ob državni cesti (zastoji, promet, tvorni tranzit), težji dostopi za 
ranljive uporabnike (starejše, invalide), premalo prijetnih odprtih javnih površin brez 
prometa za pešce v mestu. 
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2. javna razprava 
 
2. javna razprava je potekala na temo ''Analiza stanja prometa z vidika individualnih 
uporabnikov na območju Občine Šoštanj ter analiza možnih rešitev'', na kateri so bili v večini 
prisotni občani ter predstavniki krajevnih skupnosti. Potekala je v obliki okrogle mize pod 
vodstvom moderatorja. Izpostavljene so bile vse ravni prometa po posameznih krajevnih 
skupnostih (KS) in sicer z vidika njihovih prebivalcev kot individualnih uporabnikov. 
 
KS Lokovica: Predlagajo izgradnjo kolesarske steze vzdolž celotne lokoviške magistrale, od 
rondoja pri Esotechu do Lokoviškega mosta v Penku. Tako bi se precej izboljšala varnost 
kolesarjev. Predlagajo tudi  izgradnjo pločnika od Prelog ( Premogovnik Velenje) preko Draja 
(Lokovica 1) do križišča z lokoviško magistralo.  Precej dijakov je vsakodnevno izpostavljenih 
gostemu prometu pri hoji na in z avtobusne postaje v Prelogah. 
 
KS Bele Vode: Bele Vode predstavljajo vaško jedro, kjer sicer ne zaznavajo težav s pločniki, 
manjka kolesarska pot kot povezava Šoštanj – Florjan – Bele Vode, možno bi bilo izkoristiti 
obstoječo cesto ali pot po senčni strani (Mostnar – Puntgar, gozdna pot), pešpoti so urejene 
s strani PD Šoštanj, podan je bil komentar na parkiranje v mestu Šoštanj – dobro je, da lahko 
pustiš avto ob središču in  opraviš vse opravke, ni pa urejenega lokalnega prevoza, včasih 
koristijo starejši tudi šolske prevoze, vendar je težava, kadar so ti kombiji polni. Cesta proti 
Belim vodam se lahko uredi z oznako priporočljivo za kolesarje, možno bi bilo urediti ločene 
kolesarske poti izven cestišč na tistih gozdnih cestah, ki niso strme in kjer ni prometa. 
 
KS Topolšica: Topolšica je turistični kraj, kjer so do sedaj s strani obiskovalcev prejemali 
predvsem pripombe, da ni kolesarske povezave, zato so veseli, ker bo ta dokončana ob 
potoku vse do Term, druga težava je avtobusno postajališče pri črpališču (neurejeno, ni 
voznega reda), bolje bi bilo, če bi se prestavilo k Hotelu zraven zdraviliškega parka, tudi lažji 
dostop iz Zimzelena, obstaja redna linija na eno uro, včasih tudi na pol ure do Velenja, tudi 
do Celja, težava, ker ni urejene redne povezave iz Šoštanja do Topolšice, kjer potniki včasih 
čakajo celo uro. Problem so tudi kolesarji, ki se kljub urejeni kolesarskemu pasu vozijo po 
cestišču.  
 
KS Zavodnje: skozi Zavodnje, ki so vas s 300 prebivalci, poteka glavna regionalna cesta do 
Črne, nato do Avstrije, zelo prometna, kolesarji, motoristi in tovorni promet (težava je, ker 
navigacijske naprave tranzitnim prevoznikom to cesto označijo kot najkrajšo pot), delno se 
bo težava uredila z načrtovanim pločnikom, manjka pa še pločnik iz vasi do igrišča. Pešpoti so 
urejene kot planinske poti, težava je dostop avtobusa do Kavčnikove domačije. 
 
KS Gaberke: pešpoti potekajo ob cestah, ki so sicer osvetljene, povezava s Šoštanjem je po 
stari cesti, težje čez Gorice zaradi posedanja. Glede avtomobilskega prevoza so povezave 
dobre, želijo si vožnje z Lokalcem na trasi Šoštanj – Topolšica – Ravne – Gaberke – Velenje, 
kjer bi funkcionirala tudi urejena peščena pot. Manjkajoča peš in kolesarska pot do Gaberk, 
kjer je največja težava zaradi pogrezanja, vendar naj se ne čaka na konec rudarjenja, 
potrebno bi bilo čim prej urediti peš povezave po obrežju Družmirskega jezera,  
urediti peš povezavo ob Bečovnici, 
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KS Ravne: ni možnosti dostopa s kolesom do službe v Šoštanju zaradi prevelike razdalje, 
kolesarjenje funkcionira le rekreativno in morda po opravkih. Ne morejo funkcionirati brez 
avtomobila. Predlagajo ureditev krožišča pri Poštajnerju in za Zavodnje, pešpoti niso težava, 
so pa slabše označene (od Reksa do Vrholana). Obstajajo potenciali pešpoti, sprehajalnih 
poti, predlog, da se na severni obvoznici križišče uredi kot krožišče. 
 
Šoštanj: Potrebno bi bilo urediti kolesarsko hišo pri železniški postaji v Šoštanju, po raznih 
ustanovah pa zagotoviti možnost osvežitve, oz. izgradnjo tušev, kar bi prispevalo k večji 
uporabi kolesa tudi med zaposlenimi. Na Trgu bratov Mravljak postavitve osrednjega kipa 
Marije v os trga in podreditev cestne ureditve temu trgu, večni problem na trgu. Prehod pri 
Urbancu, vprašanje Kunsta, ki ni prehoden, včasih je bil in je omogočal prehod, objekta 
verjetno ne bo mogoče odstraniti. Ko se urejajo parkirišča, se na zelene površine pozablja. 
Težava je parkiranje na zelenicah ob glasbeni šoli, parkirnih mest je v mestu preveč, pri Tušu 
in zdravstvenem domu so parkirna mesta prazna. Pri potrebno pri glasbeni šoli bi bilo 
potrebno urediti količke. Težava je tudi, ker ni primernih površin za tekače, npr. ob jezeru. 
Območje od glasbene šole do Pake bo urejeno v  zeleno območje, hkrati občina načrtuje tudi  
ureditev obrežja Družmirskega jezera. 
 
Letališče Lajše: potrebno bi bilo povezati letališča s kolesarsko in pešpotjo s Topolšico, 
potrebno bi bilo prešteti avtomobile na relaciji Topolšica – Šoštanj in koliko ljudi gravitira v 
tej smeri, urediti problematična križišča (tudi pri vrtcu iz smeri Topolšice) s posebno 
signalizacijo. 
 
Bolnišnica Topolšica: imajo pravkar izdelan mobilnosti načrt, težava je pristop pacientov do 
bolnice, predlagajo predstavitev tega dokumenta (mobilnostnega načrta) v intervjuju, ni peš 
površin in kolesarskih poti, težava je dostop avtobusne postaje in bolnišnice ker ni pločnika. 
Hodijo ob robu cestišča, pri načrtovanju parkirne hiše se je pokazala težava zaradi plazu in 
vode. Predlog je razširitev ceste pri meteorološki postaji in tam umestitev avtobusnega 
postajališča – bližnji dostop pacientov in zaposlenih do bolnice. Stacionarni promet želijo 
oddaljiti od bolnišnice, namen je samo dovoz bolnikov do bolnice in da se umaknejo 
avtomobili iz območja. Pri tem obstaja potencial za pešpoti okrog Planike, predlog ureditve 
krožnega prometa v problematičnem križišču proti Planiki, primarno urediti peš in kolesarske 
poti in bus postaja višje, s čimer bi motivirali zaposlene k uporabi JPP. Kot dostop do  
bolnišnice omogočiti samo urgentni prevozi. Največji kaos je zjutraj med 6.  in 7. uro  
Težava pri urejanju te ceste ob bolnišnici je lastništvo – zemljišča so v lasti bolnice, težava je, 
ker so zagotovljena parkirna mesta za zaposlene v bližini, za bolnike pa ne, vzpostavili so 
omejitev dostopa s postavljeno rampo. 
 
V zadnjem delu javne razprave so bili udeleženci pozvani, da izpostavijo po en prometni vidik 
znotraj enega od 4 sistemov (peš povezave, JPP, kolesarjenje, osebni avto vključno z 
mirujočim prometom) in predlagajo rešitev – udeleženci so vsebino zapisali na samolepilni 
papir in ga nato prilepili na plakate ter ob tem podali komentar. Tako izdelani plakati bodo 
služili načrtovalcem v fazi analize stanja (zaznavanje problemov).  
 
V sklopu »pešci« so pod obstoječe stanje udeleženci izpostavili predvsem slabo urejene ali 
neurejene pešpoti, tudi kot povezave med kraji, odsotnost peš površin, premalo površin za 
pešce v mestu Šoštanj. Med predlogi za izboljšanje stanja so bili podani predlogi za izgradnjo 
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površin za pešce, ureditev pločnikov, ureditev varne sprehajalne poti Gaberke – Šoštanj (čez 
Gorice), sanacijo okolja (in s tem dvig kvalitete bivanja), ureditev sprehajalnih poti okrog 
Družmirskega jezera, ureditev makadamske poti do Velenja, ureditev odprtih zelenih javnih 
površin v mestu Šoštanj za pešce, kjer bi se lahko zadrževali brez motečih dejavnikov (hrup, 
smrad, pogled na parkirišče), ureditev varnih pešpot v Ravne, Gaberke, Lajše, Florjan, ipd., ki 
naj bodo varne za vse udeležence, predvsem otroke. 
 
V sklopu »kolesarji« so pod obstoječe stanje udeleženci izpostavili predvsem odsotnost 
kolesarskih poti, neurejene in nepovezane kolesarske steze, ob tem so na drugi strani 
pohvalili izgrajene odseke proti Velenju in Topolšici. Težavo pri uporabi kolesarske 
infrastrukture imajo predvsem družine in otroci. Me predloge za izboljšanje stanja so navedli 
ureditev kolesarske steze do Term, povezava obstoječih odsekov kolesarskih stez ter 
strnjenih naselij, ureditev varnih kolesarskih poti v Ravne, Gaberke, Lajše, Florjan, ki naj bodo 
varne za vse udeležence, predvsem otroke. 
 
V sklopu »javni potniški promet« so pod obstoječe stanje udeleženci navedli (lokacijsko) 
neprimerno avtobusno postajališče v Topolšici, odsotnost avtobusnih postajališč, premajhno 
frekvenco voženj, še posebej ob koncu tedna, z JPP niso povezane vse točke v občini, kjer 
sicer obstaja interes, odsotnost JPP med Šoštanjem in ostalimi kraji, neurejeno stanje na 
področju JPP, premalo linij, težave je tudi, ker JPP ne koristijo uslužbenci večjih gospodarskih 
dejavnosti v mestu (pač pa se na delo vozijo z osebnimi avtomobili). Med predlogi za 
izboljšanje stanja so predlagali uvedbo brezplačnega JPP po zgledu »Lokalca« iz sosednje 
Mestne občine Velenje, vpeljavo krožne vožnje JPP s povečano dnevno frekvenco, uvedbo 
več voženj ob koncu tedna, uvedbo poenotenega delovnega časa v podjetjih in uvedbo JPP 
za delavce, kamor se vključi tudi Občina in druge ustanove, povečanje obsega JPP, na 
katerega naj se vežejo prevozi v službo (s tem se zmanjša tudi potreba po parkirnih mestih), 
več povezav JPP med Velenjem, Šoštanjem in Topolšico. JPP bi bilo potrebno nameniti tudi 
turistom in obiskovalcem obeh občin, Šoštanja in Velenja (tudi s ponudbo povezovalnega 
programa za turiste), povezati šolske prevoze z JPP (posledično ukinitev dela šolskih 
prevozov), urediti eno ali več postajališč v Topolšici (na primernejši lokaciji). 
 
V sklopu »osebni avtomobili (vključno z mirujočim prometom)« so bile v obstoječem stanju 
podane ugotovitve, da je v mestu Šoštanj prisotna prevelika hitrost prometa in da je potrebo 
preprečiti parkiranje na zelenicah ter ohranjati zelene površine; kot predlog za izboljšanje 
stanja je bilo podano, da naj se križišča preoblikujejo v krožišča. Prebivalce ob Primorski cesti 
moti hrup, ki ga povzroča preveliko število avtomobilov predvsem ob prometnih konicah.            
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Intervjuji 

 
Poleg analize ključnih dokumentov je za boljše razumevanje prometa na območju občine 
Šoštanj bila izvedena metoda strokovnega pregleda z intervjuji. Intervjuvani so bili 
predstavniki občine, krajevnih skupnosti, policije, redarstva, gospodarstva, vzgoje, 
izobraževanja, športa, izvajalcev šolskih prevozov, gasilcev in civilne zaščite ter sosednje 
občine. Pri tem je bil dan poudarek na temo potovalnih navad in dojemanja mobilnosti. Z 
izvedenimi intervjuji smo pridobili širok spekter izhodišč za nadaljnje delo pri pripravi CPS. 
Skupaj je bilo izvedenih 30 intervjujev.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intervju z ravnateljico osnovne šole 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intervju s predstavnikom krajevne skupnosti 

 



66 
 

Zaradi lažjega pregleda smo ključne izjave združili v štiri sklope po področjih, in sicer v 
pešačenje, kolesarjenje, javni potniški promet in osebni motorni promet. 
 
Pešačenje 

 osnovna šola koristi odprte površine v mestu 

 šolarji se izogibajo hoji ob glavni cesti 

 črna točka je prečkanje Koroške ceste proti Tovarniški poti 

 okoli vrtca so umirjene poti prometa, sprehodi do jezera, Goric, dovolj površin za igro in 
sprehod 

 ob pešpoti proti Velenju je težava vonj iz Premogovnika 

 težave z dihali otrok v vrtcu zaradi onesnaženosti zraka 

 potrebno je ozaveščanje otrok v zvezi s prometom 

 potrebno je upoštevati gibalno ovirane, za katere ni dovolj poskrbljeno -  pripraviti 
projekt za odpravljanje arhitekturnih ovir 

 potreba po še večjem urejanju peš poti tudi za turistične potrebe 

 pomanjkanje pločnikov izven mesta Šoštanj (predvsem v ostalih naseljih, npr. Lokovica) 

 neurejenost in nevarnost prehodov čez železniško progo pri šoli in avtobusni postaji 

 slabo zavarovan peš in kolesarski prehod čez progo ob Tovarniški poti  

 odsotnost varnih poti okoli Družmirskega jezera 

 postopno zapiranje centra mesta Šoštanj za promet, da bi spodbujali pešačenje ter 
izboljšali kvaliteto bivanja 

 premalo poudarka na simbolni vrednosti ulic in trgov – prenovljen Trg svobode  je 
prazen, ni mesto srečevanja 

 občina nima sredstev za vsebine – gleda se samo na investicije v infrastrukturo, ne pa 
na podporo vsebinam 

 v centru manjka urbana oprema, ki mora biti enotno oblikovana 

 moteč smrad iz prezračevalnega jaška pri TEŠ, odvrača sprehajalce 

 vzpostavitev dodatnih pitnikov za vodo (v Šoštanju so pitniki pri športnem igrišču 
Tresimir, tržnici in Vili Mayer), klopi in drugo urbano opremo 

 zaprtje Trga bratov Mravljakov bi pozitivno vplivala na obisk Galerije v Šoštanju in na 
organizacijo prireditev v mestu 

 
 
 
Kolesarjenje 

 potrebna vzpostavitev mreže kolesarskih poti po celotni občini 

 največ kršitev je na začetku šolskega leta, npr.  napačna smer vožnje kolesarja 

 na kolesarski poti Velenje – Šoštanj so težava kros motorji med velikim številom 
kolesarjev 

 zelo malo otrok  koristi kolesa, čeprav je možnost, predvsem iz Metleč, Pohrastnika in 
Šoštanja 

 prihodov s kolesi v službo je zelo malo 

 organizacije in podjetja, razen tistih s proizvodnjo, nimajo tušev za zaposlene 

 nekaj podjetij ima kolesarnice 

 pri šoli praktično prazna kolesarnica 

 povečati število postaj Bicy in jih navezati na postaje JPP 
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 povečati propagiranje sistema Bicy 

 vprašljivost izvedbe regionalne kolesarske povezave skozi sotesko Penk, zaradi varnosti 
in nepreglednosti 

 potreba po še večjem urejanju kolesarskih poti tudi za turistične potrebe 

 nepraktičnost sistema Bicy za turiste zaradi zahtevne registracije  

 kolesarsko stezo proti Črni na Koroškem je bolj varno speljati preko Lepe njive ali na 
Bele Vode in ne po državni cesti skozi Zavodnje, ki je zelo nevarna  

 manjka kolesarski poligon, kljub temu da občina premore kar nekaj dobrih kolesarjev  

 kolesarske poti se naj umeščajo stran od glavnih cest 

 mladinski center si želi postajo Bicy pri svojem objektu 

 ureditev električnih polnilnic za električna kolesa in invalidske vozičke  

 zelo nevarna cesta za kolesarje skozi Lokovico, velike hitrosti in neurejene kolesarske 
steze 

 
 
Javni potniški promet 

 smiselna bi bila vzpostavitev JPP, kot je bilo to urejeno v preteklosti z zadostnimi 
frekvencami 

 zaradi glavnine prometnih tokov proti Velenju smiselna ojačitev JPP v smeri Šoštanj 
(Topolšica) - Velenje  

 zaposleni v šoli ne uporabljajo šolskih avtobusnih linij, ker imajo drugačen urnik kot 
učencev  

 ko so bili delavski avtobusi, so vsi uporabljali te avtobuse, delavci, takrat so bili tudi 
usklajeni vsi urniki 

 70% vozačev med šolarji, starši vozijo vse prvošolce 

 prometna težava je regionalna cesta in postajališče avtobusa pred šolo – tam ustavljajo 
starši otrok in s tem povzročajo zastoje in težave šolskim avtobusom  

 če bi bil lokalc brezplačen, nekatera podjetja še vedno po njihovi kolektivni pogodbi ne 
bi mogla ukiniti potnih stroškov, nekatera pa bi lahko - potrebno preveriti 

 uvedba brezplačnega lokalca bi bila dobra tudi za srednješolce, od 90 po koncu OŠ jih 
gre 50 otrok v Velenje, ostali v Celje in Slovenj Gradec 

 večina srednješolcev koristi vlak za šole v Celju 

 nefunkcionalna glavna avtobusna postaja v Šoštanju 

 dobra lega avtobusne postaje v Šoštanju - skupaj z železniško postajo 

 predlog umika avtobusne postaje pri šoli - možno da se prestavi globje v park pred šolo 
ali na parkirišče pri šoli 

 še bolje izkoristiti šolske prevoze za odrasle kot javni prevoz 

 v primeru prihrankov pri izplačilih potnih stroškov bi bila podjetja pripravljena 
sodelovati pri sofinanciranju javnega potniškega prometa 

 opuščeni tir v poslovni coni v Šoštanju je vsekakor priložnost, če bi bilo možno 
vzpostaviti kratko povezavo do Velenja s svojim tirnim vozilom, v tem primeru  bi bilo 
nujno urediti železniški prehod na Tovarniški poti, da bi bil varen, saj bi bilo vlakov 
neprimerno več. 

 velik izziv za uporabo JPP predstavljajo številni zaposleni na dveh območjih, enem v 
poslovni coni Šoštanj drugi pa v Topolšici, v obeh je povprečno po 500 zaposlenih 
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 nekatera podjetja so naredila izračun za organizirane prevoze in pride ceneje, če dajo 
povračilo potnih stroškov, vendar je možna racionalizacija v povezavi z vzpostavitvijo 
JPP 

 obstoječ JPP neusklajen z delovnim časom 

 postaje JPP so preveč oddaljene od nekaterih podjetij 

 avtobus je ujet v prometno gnečo tako zjutraj kot popoldne, ni časovne prednosti, zato 
je tudi manj atraktiven 

 večinoma ni označenih avtobusnih postajališč za prevoze šolskih otrok, ponekod otroci 
vstopajo pri svoji hiši, ponekod ni označenih prehodov pri postajališčih, ponekod ni 
osvetljave postajališč 

 povezava JPP z lokalnimi turističnimi ponudniki 

 večja podjetja iz Velenja za zaposlene uporablja zdraviliške storitve v Topolšici - prevoze 
bi bilo možno uskladiti z JPP 

 uvesti trajnostno mobilnost tudi v turistične dejavnosti  

 JPP za dostop gostov v Terme Topolšica zaradi nefunkcionalnosti neuporaben 

 vir financiranja JPP bi bila lahko tudi turistična taksa, v kolikor bi nudili prevoze tudi 
turistom  

 smiselna fazna uvedba JPP, najprej povezava Topolšice - Šoštanja - Pesja, nato 
navezava na velenjski lokalc 

 pri JPP obvezna intervalnost na vsaj 15 minut 

 vzpostavitev postaje JPP čim bližje bolnišnici v Topolšici 

 pozitivna izkušnja uvedbe brezplačnega lokalca v Velenju, število potnikov se je iz prvih 
let povečalo za 7x 

 možna souporaba šolskih prevozov za občane, vendar preslaba obveščenost o tej 
možnosti ter neoznačenost postajališč, trenutno lahko drugi potniki pogojno 
uporabljajo šolske prevoze, in sicer v primeru, ko je v avtobusu prostor, kjer pa 
trenutno ni velikih rezerv 

 srednješolci delno že koristijo šolski avtobus 

 možne alternative JPP - prevoz na 'klic', taksi,… 

 pozitivna praksa Zavoda za kulturo - za obiskovalce abonmaja iz doma Zimzelen 
organizira skupen prevoz 

 nekonkurenčnost železnic in preslab odzivni čas 

 primeri dobrih praks podjetij pri spodbujanju javnega potniškega prometa in s tem 
zmanjševanja parkirnih mest 

 
Osebni motorni promet 

 premalo izkoriščena parkirišča pri TUŠ-u in neizkoriščena ter prazna pri Muzeju 
usnjarstva  

 vozniki ne označujejo čas prihoda na območjih z omejenim parkiranjem 

 zaposleni se praviloma vsi vozijo z avtomobili v službo, največkrat po eden v avtomobilu 

 podjetja nimajo nobenih spodbud za prihod s trajnostnimi oblikami mobilnosti – vsi 
dobijo enake potne stroške, ne glede na vrsto prihoda 

 predlog postavitve semaforja, ki se prižge ob preveliki hitrosti, ker je prehitra vožnja v 
času, ko ni prometnih zagat ob šoli zelo nevarna 

 straši do vrtca dostopajo nemoteče, dostopi so urejeni, tekoči, dostop je vzoren tako 
peš kot z avtomobilom 
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 za vrtce je moteč promet na Kajuhovo cesti, ki je prometna, iz Raven, Gaberk, Lajš; 
vozniki  uporabljajo Kajuhovo za dostop do služb, da se ognejo gneči na Primorski  
cesti; težava je prevelika hitrost in povečan promet 

 nujna je izgradnja južne obvoznice proti Topolšici zaradi prometne razbremenitve 
mesta 

 po občutku je v mestu Šoštanj več kot dovolj parkirnih mest 

 podjetja imajo dovolj parkirnih mest za zaposlene, vendar so velika potrata prostora ter 
strošek vzdrževanja in pluženja pozimi 

 ob času prometnih konic je od TEŠ proti Premogovniku prvi prometni zamašek, povečan 
promet nato do krožnega križišča, nato zamašek iz smeri Nazarje (BSH), največji 
zamašek nato pri Gorenju, kjer nastaja dvosmerni zastoj 

 ni električnih napajalnikov za avtomobile, kljub temu da je v občini največji proizvajalec 
elektrike v Sloveniji - TEŠ 

 neurejenost dostopa do gasilskega doma v Šoštanju ter neurejenost okolice 

 obstoječe parkirišče bodo gasilci uporabili za lastne potrebe, posekali bodo tudi 
drevored 

 soteska Penk – kritična točka, zelo ozka in nevarna cesta, predlog omejitve tranzitnega 
prometa 

 parkirišča na Trgu Bratov Mravljak pri spomeniku in ob cesti so težava, ker ni dobro 
pretočno, bi bila pa težava, če bi zaprli trg, ker bi padel promet lokalom na trgu 

 moteč promet na Trgu Bratov Mravljak zaradi hrupa ob prireditvah v galeriji, ob zaprtju 
za promet bi bil pozitiven vpliv – možno bi bilo program prestaviti na trg 

 gostje v Terme Topolšica praviloma dostopajo z osebnim avtomobilom (90%) 

 velik problem so tehnične ovire na intervencijskih potek, smiselno zgolj označevanje s 
prepovedmi prometa 

 preveč tranzitnega prometa preko Zavodenj do Koroške, tudi tovornega, veliko nesreč 

 dogovarjanje mladih za skupne prevoze do fakultet 

 potencial je v uporabi pametnega avtomobila, skupni rabi, izposoji 

 težava je v miselnosti – še vedno tudi med mladimi ostaja cilj imeti svoj avto 

 ozko grlo pri Urbancu, izmeničen promet 

 neurejenost obračališča za intervencijska vozila pri Bolnišnici Topolšica 

 razbremenitev prometa skozi mesto Šoštanj z izgradnjo III. razvojne osi, nov priključek v 
Gaberkah, ki bi lahko prevzel ves tranzitni promet iz severa občine ter tudi proti 
Koroški 
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Železniški promet 
 
Skozi občino Šoštanj poteka železniška proga, ki povezuje Celje in Velenje. Na tem odseku se 
nahajata dve železniški postaji, ena v Florjanu ter ena v samem centru mesta Šoštanj. Za 
obdobje od leta 2012 do leta 2016 obstajajo podatki o številu prepeljanih potnikov ter o 
številu vlakov, tako med Celjem in Šoštanjem kot med Šoštanjem in Velenjem. Iz podatkov je 
moč opaziti, da večina potnikov gravitira proti Celju, nezanemarljiv delež pa odpade tudi na 
medmestno vožnjo med Velenjem in Šoštanjem.  
 
Še bolj pomenljiv podatek je, da je količina prepeljanega tovora med Celjem in Šoštanjem ter 
med Šoštanjem in Velenjem skoraj enaka, kar pomeni, da se praktično ves tovor usmeri v 
Velenje. Na območju Šoštanja je sicer še vedno ohranjena trasa industrijskega tira, ki pa žal 
ne funkcionira in se ves tovor vozi po cesti.   
 

  2012 2013 2014 2015 

Število prepeljanih potnikov Celje- Šoštanj 725.762 774.920 620.251 642.869 

Število prepeljanih potnikov Šoštanj - Velenje 182.071 185.593 140.495 140.541 

Število potniških vlakov Celje- Šoštanj 6.002 6.317 6.354 6.463 

Število potniških vlakov Šoštanj - Velenje 6.013 6.314 6.340 6.460 

Prepeljano  blago v tonah Celje- Šoštanj 150.239 274.996 131.584 73.937 

Prepeljano  blago v tonah Šoštanj - Velenje 127.467 254.698 117.346 67.687 

Število tovornih vlakov Celje- Šoštanj 686 867 697 541 

Število tovornih vlakov Šoštanj - Velenje 790 940 815 669 
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Prometne obremenitve državnih cest  
 
Na območju občine Šoštanj se zbirajo podatki o prometnih obremenitvah, ki jih izvaja 
Direkcija za ceste. Trenutno se na območju občine Šoštanj štetje opravlja na treh točkah in 
sicer na državni cesti št. 425 na odseku med TEŠ in novim krožiščem (števno mesto št. 167), 
na državni cesti št. 426 skozi Lokovico (števno mesto št. 168) ter na državni cesti št. 425 skozi 
Šentvid proti Črni na Koroškem (števno mesto št. 324). Glede podatkov o tranzitu proti Črni 
na Koroškem je smiselno upoštevati tudi merilno mesto na Javorju (števno mesto št. 434), ki 
se nahaja praktično na meji med Šoštanjem in Črno na Koroškem in podaja podatke o številu 
tranzitnih vozil. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Območja števnih mest 
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 števno mesto Šoštanj, št. 167 2011 2012 2013 2014 

vsa vozila (PLDPL) 12.304 12.027 12.392 11.991 

motorji 88 81 83 79 

osebna vozila 10.854 10.706 10.896 10.658 

avtobusi 79 73 79 71 

lahka tovorna vozila 750 787 948 845 

srednja tovorna vozila 151 131 139 134 

težka tovorna vozila 310 158 150 127 

tovorna vozila s priklopniki 28 30 29 28 

vlačilci  44 61 68 49 

 

 števno mesto Lokovica, št. 168 2011 2012 2013 2014 

vsa vozila (PLDPL) 6.426 6.355 6.209 6.451 

motorji 56 55 53 57 

osebna vozila 5.696 5.643 5.519 5.724 

avtobusi 34 36 36 35 

lahka tovorna vozila 363 359 363 393 

srednja tovorna vozila 59 54 51 50 

težka tovorna vozila 103 85 80 80 

tovorna vozila s priklopniki 47 50 45 50 

vlačilci  68 73 62 62 

 

 števno mesto Šentvid, št. 324 2011 2012 2013 2014 

vsa vozila (PLDPL) 1.562 1.560 1.600 1.500 

motorji 21 21 21 20 

osebna vozila 1.440 1.438 1.466 1.352 

avtobusi 13 13 15 15 

lahka tovorna vozila 55 55 60 70 

srednja tovorna vozila 21 21 25 25 

težka tovorna vozila 7 7 7 15 

tovorna vozila s priklopniki 3 3 3 3 

vlačilci  2 2 3 0 

 
 števno mesto Javorje, št. 434 2011 2012 2013 2014 

vsa vozila (PLDPL) 375 346 332 336 

motorji 15 14 13 13 

osebna vozila 310 288 277 280 

avtobusi 1 1 1 1 

lahka tovorna vozila 23 21 20 20 

srednja tovorna vozila 4 4 4 4 

težka tovorna vozila 16 14 13 13 

tovorna vozila s priklopniki 3 2 2 3 

vlačilci  3 2 2 2 
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Karta prometnih obremenitev 2014 (PLDP - povprečni dnevni promet) 

 
 
Iz pridobljenih podatkov lahko razberemo, da so v obdobju meritev 2011-2014 dokaj stabilni 
in nespremenljivi prometni tokovi. Glavnina prometnih tokov poteka na območju med 
Šoštanjem in Velenjem, kjer je dnevno povprečno 12.000 vozil. Polovica takšnega prometa, 
cca 6.000 vozil dnevno poteka tudi čez Lokovico, kar predstavlja predvsem tranzit med 
Velenjem in Zgornje Savinjsko dolino oziroma proti avtocestnemu križu. Promet čez Šentvid 
tvori cca 1.500 vozil dnevno, ki se na slemenu v Javorjah zmanjša na cca 350 vozil dnevno. 
Slednja številka tudi predstavlja realno številko tranzita proti in iz Črne na Koroškem. Na vseh 
območjih prevladuje promet z osebnimi vozili, tovornega prometa je cca 10%, avtobusnega 
pa manj kot 1%. 
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Prometne obremenitve znotraj mesta Šoštanj  
 
V okviru prometne študije mesta Šoštanj iz leta 2009 je bilo izvedeno tudi določanje 
obstoječih prometnih obremenitev na petih križiščih. Meritve prometa so vsebinsko 
zajemale strukturo prometa (osebni, avtobusi, lahka in težka tovorna vozila) po smereh 
(križišča od K1 do K5). V naslednjih grafih so prikazani diagrami prometnih obremenitev med 
5.00 in 21.00 uro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Območja štetja prometa (Prometna študija mesta Šoštanj, 2009) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagram prometnih obremenitev v križišču K1 (Prometna študija mesta Šoštanj, 2009) 
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Diagram prometnih obremenitev v križišču K2 (Prometna študija mesta Šoštanj, 2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagram prometnih obremenitev v križišču K3 (Prometna študija mesta Šoštanj, 2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagram prometnih obremenitev v križišču K4 (Prometna študija mesta Šoštanj, 2009) 
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Diagram prometnih obremenitev v križišču K5 (Prometna študija mesta Šoštanj, 2009) 
 

Iz teh podatkov, kljub njihovi časovni oddaljenosti je moč skleniti, da večina tranzitnega 
prometa, ki poteka skozi center mesta Šoštanj, nadaljuje proti Topolšici ter nadalje v severni 
in zahodni del občine. Pri tem je najbolj obremenjena Koroška cesta. Tranzitnega prometa 
proti Črni na Koroškem je od tega relativno majhen delež, manj kot 10%. Hkrati je štetje 
pokazalo, da večina prometa poteka v smeri Šoštanj- Velenje.  
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III. razvojna os 
 
Na prometne tokove v občini Šoštanj bo v prihodnosti močno vplivala izgradnja 3.razvojne 
osi med Šentrupertom in Koroško. Za območje med Velenjem in Slovenj Gradcem je že 
sprejet državni prostorski načrt (Uredba o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od 
priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug (Ur.l. RS, št. 72/2013). Promet do/iz 
Šoštanja se bo na 3. razvojno os navezoval na dveh odsekih, in sicer na jugu v Pesjem, kjer bo 
glavni dostop za območje mesta Šoštanj, Florjan ter Lokovico ter v Gaberkah, kjer se bo 
prometno navezoval pretežno severni del občine, vključno s Topolšico. Takšna nova situacija 
pa bo lahko ob še ostalih ukrepih izredno pomembno vplivala na zmanjšanje prometnih 
tokov in današnjih zagat s tranzitnim prometom skozi center Šoštanja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izsek iz grafičnega dela Uredbe o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Velenje jug do priključka 
Slovenj Gradec jug (Ur.l. RS, št. 72/2013) 
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Sinteza analize stanja 
 
Ob zaključku analize izzivov in priložnosti je oblikovana sinteza stanja. Ta povzema ključne 
izsledke iz do sedaj opravljenih korakov. Zaradi preglednosti je sinteza razdeljena v štiri 
sklope, in sicer v sklop izzivov za pešačenje, kolesarski promet, javni potniški promet ter 
osebni motorni promet. Hkrati so podani tudi skupni izzivi, ki se tičejo območja celotne 
občine ter vseh področij. 
 
Skupni izzivi 
Pri analizi stanja je bila ena od ključnih pomanjkljivosti izkazana premajhna medsebojna 
prepletenost predvsem osrednjega nižinskega dela občine z različnimi oblikami trajnostne 
mobilnosti. V to srce občine sodijo naselja Šoštanj, Gaberke, Ravne, Topolšica, Pohrastnik in 
Lokovica. Tukaj je zaznati manko tako ustrezne peš in kolesarske infrastrukture, kjer je 
mišljena tako ureditev povezav ter odprtih javnih in zelenih površin brez motornega 
prometa, kot tudi postavitev urbane opreme (stojal in nadstreškov za kolesa, pitnikov, 
klopi…). Hkrati so na tem območju praktično vsi sodelujoči v fazi analize stanje predlagali 
uvedbo ustreznega javnega potniškega prometa, ki bi povezal vsa ta osrednja naselja med 
sabo, z mestom Šoštanj ter v nadaljevanju predvsem z Velenjem, koder poteka tudi glavnina 
prometnih tokov. Temu primerno je zaznati odsotnost ustreznih intermodalnih vozlišč, ki bi 
lahko prepletala vse ostale oblike trajnostne mobilnosti. Poleg tega pa je velik izziv povezava 
odročnejših krajev z mestom Šoštanj. Poleg zagotavljanja večjega spektra predvsem 
trajnostnih načinov mobilnosti je predvsem na območju mesta Šoštanj velik problem 
tranzitni promet, razmere pa poslabšuje še zastarel sistem signalizacije na železniških 
prehodih.  
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Izzivi za pešačenje  
 
Eden od izzivov predvsem na nižinskem delu občine Šoštanj je nepopolna mreža ustreznih 
pešpoti, predvsem znotraj posameznih naselij pa tudi pločnikov ter zelenih in odprtih javnih 
površin, kjer bi se pešci lahko zadrževali. Pomanjkanje pločnikov in ozka grla na pločnikih je 
težava tudi v samem mestu Šoštanj, kjer varnostni problem poslabšuje nivojsko prečkanje 
železnice ob Kajuhovi in Koroški cesti. Pereč problem predstavlja tudi dvokratno prečkanja 
Koroške ceste proti Tovarniški poti. Rekreativni sprehajalci pogrešajo krožno pot okoli 
Družmirskega jezera ter v nadaljevanju pot čez Gorice do Gaberk. Zaradi pogrezanja 
ugrezninskega območja rudarjenja je tu to velik varnostni problem, kaže pa se možnost 
ureditve povezovalne krožne poti Šoštanj – Lajše – Ravne – Gaberke naprej proti občini 
Velenje, kjer makadamska tekaška pot že obstaja. Tako kot za vse aktivnosti na prostem je 
tudi za pešce na vzhodnem delu mesta Šoštanj velik problem smrad iz premogovniškega 
prezračevalnega jaška, ki leži neposredno ob pešpoti mimo jezera na območju TEŠ-a. Tukaj 
so pristojni že nakazali možnost ustrezne tehnične rešitve, ki pa doslej ni bila realizirana. 
Predvsem v zahodnem delu občine so odlični naravni pogoji za planinarjenje, kar bi lahko bila 
ključna konkurenčna prednost pri razvoju turizma in zdravega načina življenja občine. Za 
izboljšanje kvalitete bivanja v mestu Šoštanj pa predstavlja velik izziv uvajanje novih zelenih 
površin (parki, ureditev območja ob Paki, zazelenitve obstoječih parkirišč…) ter zaprtih 
območij za pešce, kar se je na območju Trga svobode že izkazalo za zelo pozitivno. Tako v 
mestu kot ob pešpoteh v odprtem prostoru in v ostalih naseljih je potrebno poskrbeti za 
ureditev urbane opreme, kot so klopi in pitniki za vodo… 
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Izzivi za kolesarjenje 
 
Na področju kolesarskega prometa je ključni izziv izgradnja ustrezne mreže kolesarskih stez 
ter razširitev sistema Bicy. Kot izredno pozitivno in zelo obiskano lahko štejemo že izgrajeni 
del kolesarske steze med Topolšico in Šoštanjem ter v nadaljevanju poti ob jezeru proti 
Velenju. Kljub temu, da ni podatkov o štetju kolesarskega prometa, je ta proga vsako leto 
bolj obiskana. Pomanjkanje kolesarskih stez je očitno predvsem skozi samo mesto Šoštanj ter 
pri povezavi z in med bližnjimi naselji kot so Gaberke, Ravne, turistična Topolšica, Lajše in 
Pohrastnik. Kolesarji zelo veliko uporabljajo pot skozi Penk, ki pa je zaradi ozkosti soteske na 
eni strani sicer atraktivna, vendar trenutno zaradi motečega motornega prometa in 
nepreglednih odsekov zelo nevarna. Tukaj bo potrebno razmišljati o kombinaciji več ukrepov 
za ureditev te regionalne kolesarske povezave. V zaledju občine se nahajajo tudi odlični 
pogoji za gorsko kolesarjenje. Zaradi velikih višinskih razlik bi bilo smiselno razmišljati tudi o 
podporni infrastrukturi za električna kolesa in poleg vzpostavitve električnih polnilnic 
razmišljati tudi možnost izposoje električnih koles v bližnjih naseljih. Prav tako bo ob 
obstoječih in novih kolesarskih povezavah potrebno urediti manjkajoče klopi, pitnike vode in 
koše za ločeno zbiranje odpadkov,  premišljeno izbrati lokacije za postavitev stojal za kolesa 
oz. izgradnjo postajališč, predvsem v sklopu nove avtobusne postaje pa razmišljati tudi o 
garažni hiši.  
Zelo oblegana je s kolesarji glavna državna cesta proti Črni na Koroškem skozi Šentvid. Tukaj 
je smiselno poiskati tudi alternativne, manj prometne stranske poti.  
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Izzivi za javni potniški promet 
 
Za javni potniški promet je ključni izziv uvedba krožne avtobusne povezave med vsemi 
osrednjimi naselji občine - Gaberkami, Ravnami, Topolšico, Pohrastnikom, Lokovico in 
Šoštanjem ter povezava s sosednjim Velenjem. Na tej relaciji se poleg največjega števila 
prebivalcev nahaja tudi največje število delovnih mest, kjer prevladujeta dva velika 
zaposlitvena centra, Šoštanj in Topolšica. Ta krožna linija bi tako bila namenjena šolarjem, 
prebivalcem, turistom in obiskovalcem bolnišnice ter tudi delavcem, kjer so zjutraj in 
popoldan največje migracije tako v smeri iz Šoštanja proti Velenju kot v obratni smeri. Izziv 
predstavlja tudi ureditev obračališča za avtobuse pri osnovni šoli, kjer trenutno ni možno 
obračanje in so praktično vsi avtobusi prisiljeni voziti skozi celotno mesto ter dvakrat 
prečkati zelo slabo prehoden železniški prehod. V luči jačanja javnega potniškega prometa bi 
bila nujna tudi rekonstrukcija glavne avtobusne postaje, ki predstavlja velik potencial skupaj 
z železniško postajo v neposredni bližini. Za okoliške, bolj oddaljene kraje manjkajo 
alternativne oblike dostopnosti z javnim potniškim prometom. Trenutno je možna omejena 
uporaba šolskih prevozov, ki jih je nujno potrebno racionalizirati (tudi s koncesijo istega 
ponudnika za šolske in JPP prevoze, z vzgojo mladih in izgradnjo primerne infrastrukture…) 
okoliške kraje pa bi bilo smiselno pokrivati še s prevozi v povezavi s turizmom. Zaradi velikih 
dnevnih migracij na relaciji Šoštanj- Velenje, velikega zaposlitvenega centra na tem območju 
ter skupnega pokopališča v Pesjem se čuti odsotnost rednejšega in bolj pogostega 
avtobusnega prometa. Tukaj se je v analizi stanja velenjska izkušnja  z 'lokalcem' izkazala za 
odlično možnost. 
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Izzivi za motorni promet 
 
Največji izziv na območju celotne občine Šoštanj predstavljajo zastoji in zmanjšana 
pretočnost motornega prometa skozi center mesta Šoštanj. Tukaj je poleg konic ob začetkih 
in koncih delovnega časa in pouka v šolah glavna ovira železniški prehod, ki z zastarelo 
signalizacijo in z dolgimi zapiralnimi časi zelo upočasnjuje prehajanje čez progo. Kot 
alternativa se omenja možnost izgradnje nove južne obvoznice, ki bi sicer rešila tudi 
napajanje poslovne cone, vendar gradnja nove obvoznice brez vpeljevanja alternativnih 
ukrepov ni trajnostna rešitev. Ob morebitni širitvi industrijske cone se bodo problemi samo 
še večali. V povezavi s podjetji je na eni strani zelo velik problem osebnih vozil zaposlenih, ki 
trenutno praktično nimajo možnosti uporabe javnega potniškega prometa (ga ni, oziroma ni 
primeren), kolesarnice pa so primerno urejene le ponekod. Zaposleni, ki se na delo vozijo z 
avtomobilom, na eni strani povečujejo prometne tokove, na drugi pa zasedajo dragocen 
odprt prostor za parkiranje. Na drugi strani pa je problem tovorni cestni promet, ki le še 
pripomore k zastojem, hrupu in poslabšuje počutje prebivalcem v mestu. Poleg prometnih 
zastojev prebivalce moti tudi hrup, smrad in premalo zelenih površin ter urejenih poti v 
mestu. V analizi je bilo ugotovljeno, da je predvsem na obrobju mesta Šoštanj veliko praznih 
parkirnih mest, kar daje možnost postopnega zmanjševanja parkirišč v ožjem centru. Slednje 
je velik problem tudi v Topolšici, kar bi bilo v povezavi z uvedbo primernega javnega 
potniškega prometa ter drugih oblik trajnostne mobilnosti tudi tukaj možno rešiti. V povezavi 
z umestitvijo regionalne kolesarske povezave skozi Penk je problem tudi tranzitni promet. 
Tudi tukaj bo potrebno poiskati ustrezne rešitve in ukrepe. Določeno težavo predstavlja tudi 
tovorni tranzitni promet čez Zavodnje proti Črni na Koroškem, saj cesta ne omogoča dovolj 
varne vožnje, hkrati pa ta vozila še dodatno povečujejo gnečo v samem jedru mesta Šoštanj. 
Velik del teh tranzitnih težav bo verjetno rešila izgradnja 3. razvojne osi, saj bosta imela tako 
severni kot južni del občine svoja uvoza na hitro cesto, s tem pa se bo bistveno zmanjšala 
prometna obremenitev mesta Šoštanj.  
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1.3.2 Oblikovanje scenarijev  

 
Na podlagi podatkov iz analize stanja oblikujemo tri scenarije nadaljnjega razvoja na 
področju prometa v občini Šoštanj. Prvi je scenarij spontanega razvoja, drugi je scenarij 
razvoja po trenutno veljavnih ukrepih ter tretji scenarij alternativnega razvoja. 
 

Scenarij spontanega razvoja 
 
Scenarij spontanega razvoja prikaže stanje, ki je posledica odsotnosti kakršnihkoli 
načrtovalskih strategij. Pri tem občinska uprava zgolj sproti in predvsem 'ad hoc' zadovoljuje 
želje posameznih uporabnikov. Vsaka skupina deležnikov v prometu ima interes pridobiti kar 
se da največ ugodnosti zase. Takšen razvoj dogodkov je neprestano konflikten. Prevladuje 
zakon močnejšega, glede na miselnost in prioritete uporabnikov v našem okolju ima 
absolutno prednost osebni avtomobil. To pomeni, da se iz leta v leto večina proračunskih 
sredstev občine namenja za gradnjo nove prometne infrastrukture za večanje pretočnosti in 
dostopnosti, kar še dodatno generira osebni motorni promet. Iz takšne povratne zanke se je 
praktično nemogoče izviti. Velika škoda nastaja tudi na področju varnosti ter predvsem na 
področju varstva okolja, saj nenehno večanje motornega prometa vse bolj onesnažuje 
okolje, hkrati pa promet zaseda vse vitalne površine tako mesta kot tudi okoliških naselij.  
 
V primeru takšnega scenarija bi občina poskušala vzpostaviti neovirano dostopnost z 
osebnimi avtomobili praktično do vseh stavb, ob njih pa urediti zadostno število parkirnih za 
čisto vse uporabnike. Hkrati bi širila vse vpadnice skozi mesto, s tem bi zmanjšala površine za 
pešce. Ker bi nastal velik problem na območju Koroške in Kajuhove ceste pri prečkanju 
železniške proge, bi bila prisiljena v gradnjo podvoza ali nove južne obvoznice. Z gradnjo 
podvoza bi se še dodatno degradiral center mesta Šoštanj, bivanjske razmere bi se bistveno 
poslabšale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Povečanje motornega prometa v mestu (vir: https://www.geotab.com/blog/predicting-traffic-congestion/)  

 
Zmanjšala bi se tudi kvaliteta bivanja ob osnovni šoli. Mesto bi mentalno bilo še bolj 
razdeljeno na dva dela. Vse odprte površine bi bile namenjena za parkirišča, zaradi lažjega 
vzdrževanja na njih tudi ne bi bilo zasaditev. Ker bi bilo mesto neprijazno za pešce, bi se tudi 
za notranje komunikacije uporabljali osebni avtomobili. S tem bi se poslabšala tudi kvaliteta 
zraka. Avtobusne linije bi postopoma postale še bolj nekonkurenčne in bi se tudi že 

https://www.geotab.com/blog/predicting-traffic-congestion/
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obstoječe postopoma ukinjale. S tem bi se povečal osebni promet tudi na območju 
Topolšice. Pri bolnišnici, ki je namenjena za potrebe pljučnih bolnikov, bi zaradi povečanih 
potreb po parkirnih mestih še dodatno posekali zelenje ter uredili nova parkirna mesta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Povečevanje parkirnih površin (vir: https://adanders.wp.d.umn.edu/sp15sec2/solution-to-over-parked-lots/)  

 
S tem bi se še bolj poslabšala kvaliteta trenutno dokaj zelenega okolja. Na območju 
zdraviliškega parka bi se še del parkovnih površin namenil za parkirne površine, s tem pa bi 
hkrati padla kvaliteta okolja, spremenila bi se tudi struktura gostov, privabili bi jih lahko zgolj 
z nizkocenovno ponudbo. Takšni gostje tudi ne bi uporabljali ostalih storitev v kraju, tako bi 
se zmanjšali prihodki od turizma, posledično pa tudi prihodki za občinski proračun, ki pa bi 
dejansko imeli vsako leto več izdatkov za gradnjo potrebne prometne infrastrukture. Ker bi 
bila izboljšana pretočnost skozi občino, bi bilo še več tranzitnega prometa proti Črni na 
Koroškem, tudi tovornega. S tem bi bil zelo ogrožen danes dokaj atraktiven kolesarski 
promet na tem območju.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avtomobili zavzamejo praktično vse površine, imajo absolutno prednost (vir: avtor) 

https://adanders.wp.d.umn.edu/sp15sec2/solution-to-over-parked-lots/
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Scenarij razvoja po trenutno veljavnih ukrepih 
 
Scenarij razvoja po trenutno veljavnih občinskih ukrepih upošteva že vse sprejete občinske 
dokumente ter prakso načrtovanj, ki je posledica sprotnega reševanja prometnih zagat. 
Zaradi relativno majhne velikosti občine in s tem posledično manjšega števila vseh akterjev 
na področju prometa, se je podobno kot drugje v majhnih občinah po Sloveniji uveljavila 
praksa neposrednega dogovarjanja, ki pa ni vedno transparentno in praviloma tudi ne 
strateško. To pomeni, da občina poskuša na eni strani ugoditi zahtevam uporabnikov, na 
drugi pa postopoma uvajati posamezne ukrepe v luči trajnostne mobilnosti. Največja težava 
nastane ker ti ukrepi niso medsebojno usklajeni, hkrati pa se ne dotikajo vseh potrebnih 
področij. To v praksi pomeni, da ukrepi niso večplastni in sinergični ampak praviloma zgolj 
nagovarjajo eno problematiko.  
 
Pri nadaljevanju takšne prometne politike bi sicer občina zadovoljila večino uporabnikov 
predvsem motoriziranega prometa, delno tudi kolesarjev in pešcev, ne bi ji pa uspelo 
vzpostaviti učinkovitega javnega potniškega prometa, ker bi večina prometa še vedno 
temeljila na osebnih avtomobilih. Zato bi kljub poskusom postopnega zapiranja mestnega 
jedra za promet, venomer naletela na odpore prebivalcev, saj ne bi imeli alternative po 
drugačnih prevoznih sredstvih - beri učinkovitemu javnemu potniškemu prometu. In to kljub 
temu, da ima občina na voljo veliko parkirnih mest na obrobju mesta, ki pa so trenutno 
praviloma prazna. Tukaj se pozna odsotnost uvedbe prepletenih ukrepov - ob izgradnji 
parkirišč na robu mesta, bi bilo potrebno postopoma ukinjati tista znotraj samega mestnega 
jedra in jih spreminjati v javne parkovne površine, hkrati pa zagotoviti ustrezno 
infrastrukturo tako za pešce kot kolesarje, in seveda uvesti učinkovit javni potniški promet. 
Ker tega ni, se tudi ne izboljšuje kvaliteta bivanja znotraj mesta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delno zapiranje trgov poskuša zadovoljiti obe strani - zagovornike osebnega prometa in uporabnike javnih trgov 
(Vir: avtor) 
 

Občina načrtuje tudi izgradnjo južne obvoznice, ki bi razbremenila mesto Šoštanj. Ta bi obšla 
mesto po jugu skozi predor ter se z nadvozom čez železniško progo nadaljevala proti 
Topolšici. S tako rešitvijo bi se sicer zmanjšal tranzitni promet čez center Šoštanja, bi se pa 
povečala dostopnost do Topolšice, kar bi generiralo še več osebnega prometa. In to bi 
posledično spet pomenilo slab zgled tudi za Šoštanj in okoliške kraje, saj bi se spodbujal 
promet z osebnimi vozili. V Topolšici bi se lotili izgradnje dveh velikih garažnih hiš, eno za 
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potrebe term in eno za bolnišnico. Hkrati pa bi poslovna cona, ki bi jo napajala ta nova južna 
obvoznica ves tovorni promet selila na ceste in ne bi več razmišljala o alternativah prevozov 
po železnici, kljub temu, da je do cone speljan železniški tir.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izgradnja južne obvoznice bi še nadalje spodbujala motorni promet (vir: http://siol.net/avtomoto/novice) 

  
Glede kolesarskega omrežja bi občina nadaljevala z izgradnjo prog, ki bi praviloma potekale 
neposredno ob cestah, kar pa ni najbolj primerno zaradi varnosti in vdihavanja izpušnih 
plinov. Ravno tako bi izvedla regionalno kolesarsko povezavo skozi Penk, vendar brez 
spremembe prometnega režima za motorna vozila. Morda bi povečala preglednost nekaterih 
odsekov, kar pa bi v praksi prineslo še več motornega tranzita in večje hitrosti. S tem pa bi se 
zmanjšala atraktivnost za kolesarje, saj je posebnost tega odseka ravno v njegovi ozkosti in s 
tem dramatičnosti vožnje s kolesom. Nadaljevala bi uvajanje postaj Bicy, vendar brez 
prepleta s postajami javnega potniškega prometa in 'P+R' sistemi ne bi dosegla ustreznega 
učinka na trajnostno mobilnost. Kolesarjenje bi postajalo bolj oblika rekreacije kot pa nov 
način mobilnosti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brez omejevanja motornega prometa na ključnih kolesarskih povezavah, kolesarjenje ne bo spodbujano (vir: 
http://www.telegraph.co.uk/men/active/recreational-cycling)   

http://siol.net/avtomoto/novice
http://www.telegraph.co.uk/men/active/recreational-cycling
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Scenarij alternativnega razvoja 
 
Scenarij alternativnega razvoja temelji na doktrinah trajnostnega prometnega načrtovanja, ki 
se že vrsto let uspešno uporabljajo v različnih mestih znotraj Evropske unije. Za izhodišče 
jemlje obstoječo prometno infrastrukturo. Prvenstveno gradi na spremembah potovalnih 
navad, izboljšanju učinkovitosti izrabe obstoječih zmogljivosti ter šele na koncu na gradnji 
nove infrastrukture. Če prej opisani scenarij razvoja po trenutno veljavnih ukrepih poskuša 
predvsem zadovoljiti prometno povpraševanje pa se scenarij alternativnega razvoja ukvarja z 
upravljanjem prometnega povpraševanja. 
 
Po tem scenariju se prvenstveno izkoristi obstoječa prometna infrastruktura in predvsem 
dejstvo, da je v Šoštanju predvsem na obrobju mesta zelo veliko praznih parkirnih mest. Tako 
je možno mesto postopoma zapreti za osebni motorni promet. Hkrati s tem ukrepom se 
površine v mestu prvenstveno namenijo pešcem in kolesarjem, posamezna območja pa se 
lahko uredijo in zazelenijo, kar je pogoj za dvig kvalitete življenja v mestu. Uvede se učinkovit 
javni potniški promet, ki temelji na okoljsko neoporečnih vozilih. Vzporedno se prebivalce 
vključuje v pripravo novih rešitev, otroke se izobražuje na temo trajnostne mobilnosti, vse 
skupaj pa pri uporabi trajnostne mobilnosti spodbuja. Na območjih prečkanja z železnico se 
za pešce in kolesarje izgradijo podhodi.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zelo uspešno zapiranje osrednjega trga se postopoma razširi še na ostala mestna območja (vir: 
http://www.odprtehiseslovenije.org)  

http://www.odprtehiseslovenije.org/
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 V osrednjem nižinskem delu občine se vzpostavijo intermodalna vozlišča v večjih naseljih, 
kot so Gaberke, Ravne, Lajše, Topolšica, Pohrastnik, Lokovica in Šoštanj. Na njih se preplete 
infrastruktura za pešce, kolesarje, vzpostavi se sistem JPP, parkirišča za avtomobile pa se 
locirajo na obrobju naselij. Slednje omogoča tudi prebivalcem iz oddaljenejših krajev, da 
opravljajo svoje vožnje z eno od oblik trajnostne mobilnosti. Skozi vsa ta vozlišča se uvede 
krožna avtobusna linija, ki ima gosto frekvenco voženj. Ker se večina migracij odvija v smeri 
proti Velenju ter nadalje proti Celju, je potrebno frekvenco krožne avtobusne linije v 
Šoštanju uskladiti s frekvenco voženj proti Velenju, kjer že zelo uspešno deluje brezplačen 
sitem 'lokalc'. Na vsa intermodalna vozlišča se uvedejo tudi postaje 'Bicy'. Za ranljivejše 
skupine se omogoči izposoja električnih koles. Vse te oblike trajnostne mobilnosti se 
povežejo v sistem, ki ga je moč preko mobilnih aplikacij spremljati in ustrezno upravljati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uvedba postajališč za kolesa ob intermodalnih vozliščih (www.biketheworld.wordpress.com)  

 
Dodatno bo na zmanjšanje prometa v mestu vplivala še izgradnja 3. razvojne osi, s katero bo 
občina praktično dobila vzhodno obvoznico, na katero se bo preusmerjal tranzit iz severnega 
dela občine, ki sedaj poteka skozi center Šoštanja. S tem bo odpadel tudi glavni razlog za 
izgradnjo južne obvoznice, 3. razvojno os pa je potrebno upoštevati tudi pri naboru 
trajnostnih ukrepov, da bo zastavljen sistem lahko funkcioniral dolgoročno, tudi po njeni 
izgradnji. Problem tovornega prometa, ki napaja poslovno cono, pa se bo postopno 
preusmeril na industrijski tir ter nadalje na železniško omrežje. Tudi zaposleni bodo prihajali 
na delo pretežno z raznimi oblikami trajnostne mobilnosti. Tako bo odpadla potreba po 
gradnji novih parkirišč in garažnih hiš tudi v Topolšici, kjer bodo tudi gostje lahko v večji meri 
uporabljali javni potniški promet in kolesa tako za dostop do term kot za raziskovanje 
okolice. Ravno tako bodo uporabniki bolnišnice in predvsem njenih ambulantnih storitev v 
večji meri uporabljali javni potniški promet, saj bo eno od postajališč neposredno ob 
bolnišnici.  
 
 

http://www.biketheworld.wordpress.com/
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Z uvedbo javnega potniškega prometa ter vzpodbujanjem ostalih oblik trajnostne mobilnosti 
se bo bistveno zmanjšal promet z osebnimi vozili, tako da se bo na območju celotne občine 
izboljšala kvaliteta zraka, zmanjšali se bodo zastoji in hrup, več bo zelenih in javnih površin v 
mestu, na splošno se bo zvišala kvaliteta in pogoji za bivanje. S tem bo okolje postalo 
privlačno za mlade družine, ki bodo še dodatno poživile utrip bivanja v Šoštanju. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P+R sistem bo omogočal preplet različnih oblik mobilnosti (vir: http://ljubljanski.projekti.si/)   

 
Preostali motorni promet se bo postopno posodobil v ekološko sprejemljivejša vozila na 
elektriko in plin, kar je potrebno vzpodbujati tudi s podporno infrastrukturo, kot so ureditve 
električnih polnilnic na premišljeno izbranih lokacijah in uvajanje plinskih oz. metanskih 
avtomotorjev in goriv.

http://ljubljanski.projekti.si/
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Vrednotenje scenarijev  
 
Vse tri zasnovane scenarije smo skomunicirali s širšo javnostjo. O njihovih vsebinah in 
posledicah smo se z deležniki pogovarjali v sklopu intervjujev ter v okviru javne razprave. Ker 
gre za strateško načrtovanje in ker je navedeno več ukrepov hkrati je tudi najprimernejši 
način presojanja strateški, kjer uporabniki različnih storitev ter odgovorni deležniki točkujejo 
posamezne scenarije. 
 
V ta namen smo v sklopu javne razprave izvedli kvalitativno in kvantitativno ocenjevanje 
vseh treh scenarijev. Zaradi nazornejše predstavitve je bilo ocenjevanje razdeljeno po 
sklopih, in sicer na pešačenje, kolesarjenje, JPP in osebni avtomobil vključno z mirujočim 
prometom in sicer:  
 
Kvalitativno vrednotenje je potekalo s posameznimi opisi prihodnjih stanj, kvantitativno pa z 
označevanjem z listki na način, da je vsak udeleženec imel na razpolago 4 zelene listke za 
najbolj pozitiven predlog in 4 oranžne za najbolj negativen predlog. Lahko so podelili vse 
glasove enemu področju znotraj enega scenarija ali pa poljubno razporedili glasove med več 
področij in scenarijev . 
 
Rezultati vrednotenja scenarijev po področjih so bili naslednji:: 
za področje pešačenja:  
z največ potrditve (10 zelenih glasov) je bil izbran scenarij razvoja po trenutno veljavnih 
ukrepih - povezovanje obstoječih pešpoti in pločnikov, izgradnja ločenih poti med pešci in 
kolesarji, urejanje prehodov za pešce 
prav tako je veliko potrditev (9 zelenih glasov) prejel scenarij alternativnega razvoja – 
povezava skiro + pešačenje, postavitev klopi, zapiranje mestnega jedra za promet, 
vzpodbujanje v šolah, vrtcih, gospodarstvu, ozaveščenost, povezave z letališčem in zaledjem 
kot negativen (11 oranžnih glasov) je bil označen scenarij spontanega razvoja – pešačenje bi 
bilo omejeno samo na fanatične rekreativce in najrevnejše 
 
za področje kolesarjenja: 
z največ potrditve (9 zelenih glasov) je bil izbran scenarij razvoja po trenutno veljavnih 
ukrepih – povezava obstoječih lokalnih cest, načrtovanje novih kolesarskih stez do strnjenih 
naselij  
prav tako je veliko potrditev (8 zelenih glasov) prejel scenarij alternativnega razvoja – 
postavitev pitnikov, razširitev BiCy sistema, ureditev križanj med različnimi sistemi, ureditve 
povezav, ločenih od vozišč, informacijske table, povezave pomembnih točk  
kot negativen (13 oranžnih glasov) je bil označen scenarij spontanega razvoja –povečano 
število prometnih nesreč z udeležbo kolesarjev  
 
za področje JPP: 
največjo potrditev (12 zelenih in 1 oranžni glas) je prejel scenarij alternativnega razvoja – 
električni avtobus, brezplačni Lokalc, brezplačni vlakec, boljša informiranost vseh sistemov  
potrditev (7 zelenih glasov) je prejel tudi scenarij razvoja po trenutno veljavnih ukrepih – JPP 
do strnjenih naselij, povezan s šolskimi prevoz ter večje obveščanje, da se lahko posameznik 
vključuje v šolske prevoze  
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kot negativen (11 oranžnih glasov) je bil označen scenarij spontanega razvoja – sistema JPP 
ne bi bilo 
 
za področje uporabe osebnega avtomobila vključno z mirujočim prometom: 
kot zelo pozitiven (6 zeleni glasovi) je bil izbran scenarij alternativnega razvoja – pikniki na 
parkirišču, zazelenitev parkirišč, plačljiva parkirišča ali manj parkirišč, ureditve parkirišč na 
vpadu v mesto, različna določitev delovnih časov tovarn, več ljudi v enem avtomobilu  
scenarij razvoja po trenutno veljavnih ukrepih je na tem področju opozoril na težavo v 
mestu, ki jo predstavlja tovorni promet, ni bila ponujena rešitev se je pa z identifikacijo 
tovornega prometa kot velike težave strinjalo veliko število glasov (11 oranžnih glasov, 1 
zelen)   
kot najbolj negativno prepoznan (15 oranžnih glasov) je bil prepoznan scenarij spontanega 
razvoja – velik porast avtomobilskega prometa, stihijsko parkiranje vedno »od vrat«, zastoji v 
prometnih konicah  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scenarij spontanega razvoja 
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Scenarij razvoja po trenutno veljavnih ukrepih 
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Scenarij alternativnega razvoja 

 
Med vsemi scenariji je največ točk dobil scenarij alternativnega razvoja, ki upošteva preplet 
večih ukrepov na področju trajnostne mobilnosti. 
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2. SKLOP AKTIVNOSTI, KI OBSEGA FAZO OPREDELITVE VIZIJE IN PRIORITET TER FAZO IZBIRE 
UKREPOV VKLJUČNO S SORAZMERNIM DELEŽEM IZVEDENIH AKTIVNOSTI VKLJUČEVANJA 
JAVNOSTI 
 

2. RACIONALNO ZASTAVLJANJE CILJEV 
 
V drugi fazi projekta smo prešli k bistvu izdelave Celostne prometne strategije. V tej fazi smo 
skupaj z deležniki procesa poskušali orisati smer v katero se bo gibal prihodnji razvoj občine 
na področju trajnostne mobilnosti in katere ukrepe je potrebno pripraviti. Racionalno 
zastavljanje ciljev tako zajema oris želenega stanja, opredelitev prioritet in izbiro ukrepov. Ta 
sklop aktivnosti je potekal med 1.9.2016 in 30.11.2016 
 

 
2.1 ORIS ŽELENEGA STANJA  

Jedro te faze je bilo oblikovanje vizije, ki je osnova za vse nadaljnje korake. V njeno pripravo 
smo vključili čim širši krog deležnikov tega procesa, saj smo se zavedali, da je vizija lahko 
uspešna samo toliko, kot jo za svojo vzamejo prebivalci občine.  
 

2.1.1 Oblikovanje vizije 
 

Oblikovanja vizije smo se lotili z osrednjim vprašanjem 'V kakšni občini želimo bivati?'. Z 
odgovorom nanj smo poskušali opisati in orisati prihodnost občine s poudarkom na pomenu 
trajnostne mobilnosti. Tako smo promet postavili v širši družbeni kontekst s poudarkom na 
kvalitetnem urbanem razvoju. Zasnovali smo jo tako, da smo upoštevali okvire varnosti, 
varstva okolja, dostopnosti za vse generacije in ljudi s posebnimi potrebami, gospodarskega 
razvoja, zdravja in nenazadnje okvire politik prostorskega načrtovanja. Slednje je bilo v letu 
2015 tudi povsem na novo zastavljeno, okvire pa daje povsem nov Občinski prostorski načrt 
občine Šoštanj. 
 
Vizija tako temelji na razvoju vseh vrst prometa na celotnem območju občine, torej javnega 
in zasebnega, potniškega in tovornega, motoriziranega in nemotoriziranega, premičnega in 
nepremičnega. V ta namen smo v pripravo izhodišč za vizijo vključili ožjo delovno skupino, 
sestavljeno iz predstavnikov Občine Šoštanj, širšo delovno skupino, ki jo sestavljajo 
predstavniki številnih organizacij, ki delujejo na območju občine Šoštanj, občinske svetnike 
ter izvedli skupno delavnico z Mestno občino Velenje. 
 

Sestanek z ožjo delovno skupino 
 

Tako je bil med prvimi koraki v tej fazi dela, dne 5.9.2016 organiziran prvi sestanek na temo 
''Opredelitve vizije in prioritet''. Na njem smo s predstavniki občine pripravili izhodišča za 
vizijo in jih lahko strnemo v naslednje povedi: 
 

»Ena Šaleška dolina.« (sedanje stanje v prostoru in organizacijah je velika 
razdrobljenost po posameznih občinah, zato se zadeve planirajo in odvijajo 
negospodarno; potrebna je regionalna povezava znotraj Šaleške doline med občinami z 
namenom, da se učinkovito rešijo skupna vprašanja, npr. JPP) 
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»Mesto v parku.« (večja ozelenjenost mesta, določena parkirna mesta naj se 
nadomestijo s parkovnimi površinami, tista parkirišča, ki ostanejo, naj se ozelenijo – 
drevje, zelenje in dvig kvalitete bivanja na splošno) 
»S kolesom kamorkoli.« (spodbuja naj se kolesarjenje, zagotovi naj se kolesarska 
infrastruktura, ki poveže kraje v občini) 
 
»Namesto drugega avtomobila električno kolo.« (električno kolo v vsako 
gospodinjstvo, drug avto v družinah naj se nadomesti z električnim kolesom, pri 
kolesarjenju pa je potrebno upoštevati to, da je odvisno od vremena; predlaga tudi 
zaporo prometa na Trgu bratov Mravljak – pripeljati vsebine na trg ter »lokalca« z 
obveznim sodelovanjem gospodarstva) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sestanek z ožjo delovno skupino 
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Vključevanje občinskih svetnikov 
 
Ker bodo ob koncu priprave Celostne prometne strategije občinski svetniki ta dokument tudi 
verificirali in ker so to izvoljeni predstavniki ljudstva, smo jih vključili v najzgodnejšo fazo 
priprave vizije. Tako smo na občinski seji dne 20.9.2016 svetnikom predstavili dosedanji 
potek dela, nakar so na vprašanje 'V kakšni občini Šoštanj želim bivati?' podali svoje videnje 
glede vizije občine in sicer: 
 

Bivati v varni, ekološki, zeleni, urbano urejeni, prometno tekoči občini. 
Prijazni občanom, z več zelenih površin, z zaprtim centrom mesta s čim manj 
avtomobilskega prometa v centru. 
Kolesarske in pešpoti. 
Kolesarske poti skozi mesto Šoštanj. Javni potniški promet. 
Želim bivati v občini s čistim zrakom, kar se ne bo rešilo z zmanjšanjem motornega 
prometa in zapiranjem centra. TEŠ in Premogovnik lahko veliko pripomoreta k 
ekološko čistejšem okolju. 
Okolju prijazni občini. 
Prometno varni in urejeni občini z dovršeno infrastrukturo. 
Želim bivati v čisti, ekološko in prometno urejeni občini. 
Mirni, zeleni, prijetni občini. 
Želim bivati v občini z urejeno infrastrukturo, urejenimi cestami in površinami za 
kolesarje - predvsem varno, tudi za otroke, z veliko zelenimi površinami. 
V občini, ki gre s časom naprej, ki se razvija 
Občane navaditi na večjo uporabo javnih prevozov in le te tudi zagotoviti. 
V občini polni življenja in dogajanja s čistim okoljem.  
Bivati želim v občini z dosegljivimi športnimi aktivnostmi.  
Varni in urejeni ter ekološki v vseh pogledih. 
Prijazno tistim, ki tukaj živijo in tistim, ki k nam prihajajo.  
V varni občini ter čim manj onesnaženi.  
Želim živeti v varni občini. 
V občini kjer bodo urejene pešpoti, pločniki in javni potniški promet. 
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Delavnica z Mestno občino Velenje 

 
Tekom postopka izdelave CPS je bilo ugotovljeno, da je veliko sinergij na področju trajnostne 
mobilnosti moč doseči samo v sodelovanju s sosednjimi občinami. V analizi stanja smo že 
ugotovili, da največ migracij poteka v Šaleški dolini, in sicer med Velenjem in Šoštanjem. Zato 
smo v tej luči 12.10.2016 z Mestno občino Velenje izvedli skupno delavnico, na katero smo 
povabili vsa ključna podjetja v regiji. Na delavnici je bilo izpostavljeno, da obe mesti, tako 
Velenje kot Šoštanj, predstavljata somestje z močno vmesno gospodarsko dejavnostjo. 
Največ vozil, cca 12.000 vozil dnevno (70 % vseh) je na relaciji Velenje – Šoštanj. V 
urbanističnem smislu si mesti ne konkurirata, Velenje kot novo mesto in Šoštanj kot staro 
zgodovinsko jedro. Zato mesti ne tekmujeta, pač pa se dopolnjujeta.   
 
Predstavniki podjetij iz Šaleške doline so na temo »Kje so možne sinergije za sodelovanje s 
podjetji?« podali naslednja izhodišča: 

 
Gorenje: v podjetju je interes, težava je prepričanje ljudi, da potrebujejo avto, 
zainteresirani so za skupno kampanjo, ozaveščanje, včasih je vozil delavski avtobus, 
danes so parkirni prostori pri Gorenju zasedeni 110% , težava je, ker tudi najbližji hodijo 
na delo z avtom, je pa vedno več kolesarjev, zato bodo postavili nove kolesarnice, ovira 
so zakonske osnove, zaradi kolektivne pogodbe imajo prevoz na delo financiran za več 
kot 2 km, njihov cilj je zmanjšanje prevozov na delo. 
 
Turna: težava je v togosti JPP, delodajalec mora biti fleksibilen, pri njih imajo različne 
oblike delovnikov (4 izmene, polovični del. čas), JPP pa ni toliko fleksibilen. Težava pri 
njih je, ker se je s selitvijo proizvodnje iz Velenja v Šoštanj povečalo število uporabe 
avtomobilov za prihod na delovno mesto. Finančno je skoraj enako, če bi financirali 
skupen prevoz z avtobusom v primerjavi s potnimi stroški, vendar nosi odgovornost za 
organizirane prevoze podjetje, zato se tega ne poslužujejo. Ključni ukrep mora biti 
Lokalc skozi celo Šaleško dolino, prvenstveno povezava Velenje – Šoštanja. Delodajalci 
so pripravljeni prilagajati tudi turnuse (da iz istega kraja delajo v isti izmeni).  Poleg 
vzpostavitve Lokalca so pripravljeni sodelovati tudi v postavitvi Bicy postaje v 
gospodarski coni in pri drugih ukrepih, če bi jim prinesli prednosti.  
 
Bolnišnica Topolšica: ključna je frekvenca JPP, pri bolnišnici je težava naročanje na 
minuto; če JPP vozi na eno uro, je težava, ker v isti uri pridejo vsi naročeni v eni skupini 
v bolnišnico; ni realno načrtovati odvzem pravic (npr. potnih stroškov), možno je 
najprej: tuši, kolesarnica, finančna spodbuda zaposlenemu za prevoz  s kolesom in 
počasno spreminjanje miselnosti (vendar sredstva iz drugih virov in ne iz plačne mase); 
rešitev je predstavitev postaje  JPP bližje bolnišnici; težava je razmišljanje prebivalstva.     
 
HSE: najprej so financirali en električni avtomobil za promocijo, tudi zaposleni so dobili 
navodilo, da za službene opravke uporabljajo električni avtomobil, sedaj širijo vozni 
park na več takih avtomobilov – to bi bil primer dobre prakse za Gorenje, da imajo svoj 
lasten električni avto za notranje službene poti; temu bo morala slediti infrastruktura 
(polnilnice, razvoj el. motorjev) 
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Šolski center: imajo dve postaji Bicy tudi pri jezeru, opažajo večjo uporabo tega sistema, 
predvsem med mladimi, imajo tudi že zasnovo, kje umestiti postaje električnih koles 
(doseg 20 km z enim polnjenjem) 

 
Ta delavnica je pokazala, da ima Šaleška dolina vse predispozicije, da postane nizkoogljično 
somestje predvsem na področju trajnostne mobilnosti. Ključna naloga pri tem je vzpostaviti 
kvalitetne pogoje za bivanje, da mladi ostanejo v Šaleški dolini. Izhodišče je tudi velik del 
nezazidanih stavbnih zemljišč v lasti podjetij, ki jih trenutno zasedajo avtomobili – ta so velik 
potencial za javne odprte prostore ali za širitev proizvodnje. Pri pripravi vizije za občino 
Šoštanj so bile upoštevane tudi te ugotovitve.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delavnica z Mestno občino Velenje - udeleženci 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delavnica z Mestno občino Velenje – predstavnik Ministrstva za infrastrukturo  
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Osnutek vizije 
 
Na podlagi opisanih dogajanj smo pripravili osnutek vizije za občino Šoštanj, ki se glasi: 
 

''Šoštanj naj postane manj onesnažena občina, polna življenja in mladih družin, ki je 
tudi varna, zelena, vsem dostopna in predvsem energetsko samooskrbna občina.'' 

 
 

2.1.2 Uskladitev pričakovanj 
 
Kot zelo pomemben korak pri izdelavi CPS je uskladitev pričakovanj prebivalcev Šoštanja pri 
pripravi vizije. Pri tem je zelo pomembno, da jo prebivalci razumejo in podpirajo. Tako smo 
poskušali čim večji del prebivalcev aktivno vključiti v proces njene priprave in usklajevanja, 
hkrati pa smo jih preko medijev in spletnih strani občine sproti obveščali o vsem dogajanju. V 
ta namen smo izvedli vrsto aktivnosti, med drugim smo pripravili prireditev na prostem, 
izvedli intervjuje z občani, organizirali javno razpravo s člani širše delovne skupine in z občani 
ter zaključili z anketo za splošno javnost. V tej fazi smo pripravili in objavili tudi medijsko 
sporočilo.  
 

Prireditev na prostem 
 
V soboto, 17. 9. 2016, smo v Šoštanju, v sklopu Evropskega tedna mobilnosti in priprave 
Celostne prometne strategije (CPS), organizirali Kolesarski zajtrk. Dogodek je potekal od 8. 
do 12. ure pred tržnico in na Trgu svobode. Udeleženci, med katerimi so izstopali 
osnovnošolski otroci, so na prireditvi aktivno sodelovali. Namen Kolesarskega zajtrka je bil 
spodbuditi prebivalce Šoštanja, da se v mesto pripeljejo s kolesom, tam pa zaužijejo zdrav 
obrok. Eden od osnovnih ciljev pri izdelavi CPS je namreč dvig kvalitete bivanja vsem 
prebivalcem.  
 
V ta namen smo za promet zaprli cesto ter parkirišča pred tržnico. Na teh površinah so 
učenci Osnovne šole Karla Destovnika - Kajuha celo dopoldne ustvarjali pod vodstvom 
strokovnjakov, ki hkrati pripravljajo že omenjeno CPS. Tako je ena skupina iz letvic ustvarjala 
urbano opremo, ki je bistvenega pomena pri opremi javnih površin za pešce. Med drugim so 
ustvarili klopi, mizice ter stojnice za prodajo lokalnih izdelkov. Druga skupina učencev pa se 
je posvetila pripravi različnih iger, med drugim so zasnovali 'scrabbel', štiri v vrsto in 
pomanjšano nogometno igrišče. Dogajanje je popestrila tudi možnost testne vožnje z 
električnim kolesom, nad katero so bili obiskovalci navdušeni, obenem je potekala 
Zelemenjava, oz. izmenjava pridelkov in izkušenj s pridelavo zelenjave, ki je marsikoga 
spodbudila tudi k lastnemu vrtičku. Kako bi trend obrnili v smer trajnostnega razvoja so 
obenem naključni Šoštanjčani razmišljali v izvedenih intervjujih.  
 
Ob zaključku dogodka je bilo v sklopu ankete, v kateri lahko sodelujejo vsi prebivalci občine 
Šoštanj starejši od 12 let, izvedeno žrebanje prve nagrade - zložljivega mestnega kolesa. S to 
prireditvijo smo na ustvarjalen in zabaven način prikazali, da je o prihodnji rabi parkirnih 
površin predvsem v mestnem jedru Šoštanja potrebno dobro razmisliti. S tem, ko bi se 
mirujoči promet postopoma umikal iz ožjega središča, bi se na novo sprostile površine za igro 
in druženje. Tako bi se izboljšala tudi kvaliteta zraka, prebivalci pa bi se več gibali in 
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medsebojno družili. V prihodnosti je potrebno dati še večji poudarek tudi kolesarjem, ki 
lahko poleg uvedbe učinkovitega javnega potniškega prometa in ureditve čim obsežnejših 
območij za pešce v bodoče predstavljajo osnovo potovalnih navad Šoštanjčanov.   
 
Ob tako pestrem in igrivem dogajanju so imeli vsi obiskovalci na voljo tudi prazen pano, 
kamor so lahko napisali svojo vizijo razvoja na področju prometa v Šoštanju. Večina si jih želi 
več druženja na javnih površinah, namesto parkirišč si želijo več parkov, več dogodkov v 
mestu, trgovin, kavarn, igrišč, knjigarn, skratka vsega, kar mesto dela živahno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prireditev na prostem – delavnice z učenci 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prireditev na prostem – arhitekturni detektiv 
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Prireditev na prostem – zelemenjava 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prireditev na prostem – VIZIJE udeležencev 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prireditev na prostem – namesto parkirišča igrišče 
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Prireditev na prostem – množična udeležba učencev osnovne šole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prireditev na prostem – podelitev 1. nagrade v okviru ankete za splošno javnost 
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Intervjuji z občani 
 
V tej fazi smo v sklopu vključevanja javnosti izvedli tudi deset intervjujev z občani. Intervjuji z 
občani so bili sestavljeni iz dveh sklopov. Prvi sklop se je nanašal na pripravo vizije, drugi pa 
na oblikovanje strateških ciljev. Vsem smo postavili sedem enakih vprašanj, ki se tičejo 
razumevanja osnovnih pojmov na področju trajnostne mobilnosti, vrednot na področju 
prometa, pozitivnih in negativnih ureditev v Šoštanju, občane smo povprašali glede 
predlogov za izboljšanje ter jim na koncu zastavili vprašanje 'V kakšni občini želite bivati?'. Za 
to fazo, pripravo vizije, so nam koristila predvsem tri vprašanja, oziroma odgovori nanje, in 
sicer:  
 

- Kaj razumete pod pojmom celostna prometna strategija? 
To je kombinacija vseh prevoznih sredstev, ki vplivajo na boljše bivanje in okolje. 
To je strategija prometa. 
Nisem nikoli razmišljala o prometni strategiji, razen kadar se na cesti kaj zgodi. 
Urejanja celotnega prometa, od infrastrukture do prometnih znakov. 
Jaz se nič ne vozim, hodim samo peš.  Ne vem, kaj bi lahko bilo. 
Za celo Slovenijo.  Da pokriva vse od avtov do pešcev  in kolesarjev. 
To bi naj bilo celostno urejanje mirujočega in gibajočega prometa, da se upoštevajo 
tudi razni predlogi občanov, ne pa samo izobraženih ljudi. 
Pomeni celostni pristop za vse generacije v prometu. Mora biti dolgoročna in razvojna. 
Je pretežko. 

 
-  Katera vrednota vam je pri načrtovanju prometa najpomembnejša? 
Mobilnost, velika pretočnost ter da je poskrbljeno za ranljive osebe. 
Pešci, kolesarji, skratka kolesarji. 
Varnost absolutno, ter kvaliteta prostorske ureditve, da so prometne površine ozelenjene 
in da so parkirna mesta razdrobljena. 
Najpomembnejša je varnost ter ureditve za invalide. 
Da je varno, da se lahko parkira povsod, da ni treba daleč peš. 
Varnostni vidik. Onesnaževanje, varnost ljudi. 
Človek mora priti od štarta do cilja s čim manj onesnaževanja. 
Na prvo mesto varnost, obveščanje glede varnosti in vključevanja mladine. 
Varnost na prvem mestu, moti nas hrup. 

 
-  V kakšni občini želite bivati? 
V občini s čim manj prometa. 
Preveč je tovornih vozil v centru mesta. 
Da bi bili zares mesto, nam veliko manjka, zaradi nevarnosti pogrezanja se do pred 
desetimi leti ni zgodilo nič, sedaj pa se veliko dogaja, nova šola, nov vrtec, zaprtje trga 
Svobode, tržnica, tako da gre končno Šoštanj v smer razvoja. 
V takšni kot je zdaj. 
Da bi bile urejene kolesarske steze. 
V kateri se bodo na občini zavedali, da so oni tukaj za dobrobit občanov in kraja. 
V takšni, da je zrak čist, da je promet varen, da ni divjakov na Kajuhovi in Koroški, Lole 
Ribarja. 
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Sem čisto zadovoljna. Vsaka ima svoje prednosti in pomanjkljivosti, pa da bi se še naprej 
izboljševala. 
Da bi kolesarili, ko sem bila še mala smo kolesarili, sedaj pa mami pravi, da nima časa. 
 

Iz odgovorov je moč razbrati, da občani samo delno razumejo pojem trajnostna mobilnost, 
kar pomeni, da bo potrebno v bodoče na tem področju izvajati ustrezne ukrepe informiranja 
in izobraževanja. Glede vrednot so občani skoraj praviloma na prvo mesto postavili varnost, 
nato dostopnost za ranljive skupine, invalide, kolesarje in pešce, na zadnje mesto pa čisto 
okolje. Glede na vprašanje v kakšni občini želijo bivati, pa so si bili odgovori zelo različni, 
nekaj jih želi predvsem čist zrak, nekaj manj prometa, nekaj pa jih je z obstoječim stanjem 
kar zadovoljnih.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intervju 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intervju 
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Javna razprava 

 
Dne 28.9.2016 smo v prostorih Vile Mayer in Občine Šoštanj izvedli javno razpravo s člani 
širše delovne skupine in z občani. Na njej smo med drugim poskušali s sodelujočimi uskladiti 
njihova pričakovanja glede prihodnjega razvoja ter jih vnesti v osnutek vizije. Na vprašanje 'v 
kakšni občini Šoštanj želite bivati' so bili podani naslednji predlogi: 

 
- mesto v parku  
- izogniti se gneči, povečati zelene površine v mestu – lepo urejeno mesto z več 
mladimi družinami  
- dostopna mobilnost za vse  
- biciklom prijazno mesto  
- za vse generacije dostopno mesto  
- manjša odvisnost od avtomobila  
- namesto drugega avtomobila električno kolo  
- električno vozilo »na klic« (za dostavo ali krajše prevoze prebivalcev)  
- okolju prijaznejša vozila  
- trajnostno osveščena občina  
- privlačno mesto  

 
Ob koncu tega dela javne razprave smo poskušali želje strniti v skupno vizijo in na vprašanje 
'v kakšni občini želimo bivati' odgovorili:  

- v mirni, čisti, varni, zeleni in vsem dostopni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plakat iz javne razprave 
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Udeleženci javne razprave 
 
 

Anketa za splošno javnost 
 
Anketa za splošno javnost je bila namenjena vsem občanom. Z vprašanji smo želeli 
identificirati usmeritve za pripravo CPS, hkrati pa občane aktivno vključiti v sam proces 
izdelave strategije. Rezultati ankete so pomembni za vse faze priprave CPS. V anketi so lahko 
sodelovali vsi občani občine Šoštanj, ki so starejši od 12 let. Anketa je bila sestavljena iz 
šestih identifikacijskih vprašanj, ki se nanašajo na kraj bivanja anketiranca, njegovo starost, 
spol, izobrazbo, zaposlitveni status in gibalne predispozicije oziroma ovire (stopnja 
invalidnosti).  
 
V tej fazi 'racionalnega zastavljanja ciljev' so bile izžrebane vse tri nagrade in sicer: 

 1. nagrada – kolo v vrednosti več kot 200,00 €, v sklopu prireditve na prostem 
17.9.2016 

 2. nagrada – potovanje za 3 osebe v Benetke v vrednosti več kot 100,00 €, v sklopu 
otvoritve razstave o izdelani viziji na Trgu svobode 26.10.2016 

 3. nagrada – vrednostni bon za vožnjo z vlakom po lastni izbiri v višini 50,00 €, v sklopu 
javne razprave z občani 19.10.2016 

 
 
Socio-demografska struktura 
 
Analiza anketnega vprašalnika vključuje 316 v celoti izpolnjenih anket, katerih analiza je bila 
izvedena s programoma Excel in SPSS so bile delno dopolnjene s pomočjo SPSS programa). 
Glede na rezultate analize je mogoče ugotoviti, da je največ anketirancev starih med 12 in 
18. primerno jim sledijo tudi ostali starostni razredi in zato lahko zaključimo, da so vse 
starostne skupine primerno zastopane. Glede na spol anketiranca je moč zaključiti, da sta 
oba spola enakovredno zastopana (53 % ženske, 47 % moški). V nadaljevanju se podaja 
izobrazba anketirancev. 37 % anketirani je zaposlenih, 34 % pa je študentov ali dijakov oz. 
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učencev. Za ti dve skupini je značilno, da opravljajo vsakodnevne migracije, ki so seveda 
odvisne od oddaljenosti (lokacije) njihovega prebivališča in lokacije njihovega delovnega 
mesta oziroma šole/fakultete. Posebno pozornost je potrebno posvetiti tudi invalidnim 
osebam. Ugotoviti je možno, da je v anketi sodelovalo sedem slepih ali slabovidnih oseb, ter 
tri osebe z  gibalnimi in fizičnimi prizadetostmi, ki za gibanje uporablja bergle ali podobne  
pripomočke ter štiri osebe z  gibalnimi in fizičnimi prizadetostmi, ki za gibanje uporablja 
invalidski voziček. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krajevna skupnost stalnega prebivališča anketiranca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Starostna struktura anketirancev 
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Glavni rezultati ankete 
 
Obiskovanje središč naselja / mesta 
 
V okviru ankete so anketiranci na začetku podali katera naselja oz. mesta najpogosteje 
obiskujejo. Iz analize je moč ugotoviti, da se anketiranci najpogosteje  gibljejo v območju 
mesta Šoštanj, prav tako pa pogosto obiščejo Topolšico. V kolikor iz te analize izvzamemo 
anketirance mlaje od 18 let lahko podamo podoben zaključek, saj polnoletni anketiranci prav 
tako najpogosteje obiščejo mesto Šoštanj in sicer kar 69 %. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Najpogosteje obiskana središča mest/naselij v občini Šoštanj 
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Ocena stanja različnih infrastrukturnih in storitvenih elementov 
 
V okviru ankete so anketiranci ocenjevali stanje različnih infrastrukturnih in storitvenih 
elementov v izbranem naselju (javni potniški promet, kolesarske steze in pasovi, prometni 
znaki in oznake na cestišču ipd.). Ocena je zajemala sledeča področja: Urejenost pločnikov, 
Označenost prehodov za pešce, Lokacija prehodov za pešce, Urejenost prehodov za pešce, 
Obseg/število kolesarskih stez, Označenost kolesarskih stez, Povezanost kolesarskih stez med 
sabo, Varnost za kolesarje, Urejenost parkirnih mest v naseljih, Časovne omejitve parkiranja, 
Usmerjanje do parkirišč, Urejenost avtobusnih postaj, Oddaljenost avtobusnega postajališča 
od vašega doma, Cena avtobusne vozovnice, Urejenost železniških postaj, Cena vozovnice za 
vlak, Dostopnost TAXI služb, Organiziranost šolskih prevozov. Za ta področja so anketiranci 
podali oceno na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni najslabšo oceno, 3 predstavlja povprečno 
oceno, 5 pa najboljšo oceno. V nadaljevanju so tako podane njihove ocene za posamezno 
področje, in sicer ločeno za naselja: Bele Vode, Florjan, Gaberke, Lokovica, Ravne, Šoštanj, 
Topolšica in Zavodnje. Podani grafi zajemajo povprečen vrednosti vseh izpolnjenih anket in 
sicer ločeno za vse ankete in ločeno za tiste ankete, ki so jih izpolnjevali polnoletni.  
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Rezultati ankete za področje ocene stanja različnih infrastrukturnih in storitvenih elementov 
v naselju Bele Vode podajajo nizek do srednje visok nivo. Najvišjo oceno so anketiranci 
dodelili Urejenosti avtobusnih postajališč, najnižjo pa za Lokacijo prehodov za pešce. Moč je 
zaznati razlike v odgovorih med mladoletnimi in polnoletnimi anketiranci. Za naselje Florjan 
so polnoletni anketiranci najslabše ocenili Urejenost avtobusnih postajališč, celotna 
populacija pa je najslabše ocenila Povezanost kolesarskih stez med sabo. Najboljšo oceno so 
polnoletni anketiranci dodelili  Časovnim omejitvam parkiranja, kar pa velja tudi za skupno 
mnenje vseh anketirancev. Gaberke imajo, po mnenju vseh anketirancev največje probleme 
z obsegom oziroma številom kolesarkah stez. Najvišjo oceno so anketiranci dali Oddaljenosti 
avtobusnega postajališča od doma; to velja za vse anketirance, kot tudi ločeno za polnoletne 
anketirance. Naselje Lokovica ima problematiko kolesarskih stez, kar zaznavajo tudi vsi 
anketiranci. Najvišjo vrednost so zopet anketiranci dali Oddaljenosti avtobusnega 
postajališča od doma, ki je torej prevelika, kakor tudi Označenosti prehodov za pešce. 
Ravne imajo, po mnenju anketirancev prav tako problematiko Oddaljenosti avtobusnih 
postajališč od doma, problematično področje pa je tudi področje kolesarskih stez in 
prehodov za pešce. V mestu Šoštanj se mladoletni in polnoletni anketiranci strinjajo, da je 
največ slabosti na področju urejenosti kolesarskega prometa. Predvsem a zadovoljstvo 
izražajo za področje peš prometa. Topolšica ima, po mnenju anketirancev, zelo dobro 
urejene prehode za pešce in pločnike, pogrešajo pa kolesarske steze in povezanost že 
obstoječih kolesarskih stez. Izpostavili pa so slabost, ki se nanaša na Dostopnost TAXI služb, 
ter na Urejenost železniških postaj. V naselju Zavodnje so anketiranci, kot pomanjkljivost, 
izpostavili Označenost prehodov za pešce in Lokacija prehodov za pešce. Anketiranci pa 
ugotavljajo, da je Urejenost parkirnih mest na zadovoljivem nivoju. 
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Ocena količine različnih infrastrukturnih, storitvenih in drugih prometnih elementov 
 
Sledeče vprašanje, vprašanje 4, se prav tako kot predhodno vprašanje nanaša na izbrano 
naselje. Vprašanje 4 se je glasilo: Na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni občutno premalo 
določenega elementa, 3 predstavlja dovolj določenih elementov, 5 pa občutno preveč 
določenih elementov, ocenite količino različnih infrastrukturnih, storitvenih in drugih 
prometnih elementov v izbranem naselju (pogostost voženj javnega potniškega prometa, 
število parkirnih mest, število avtomobilov v središču in podobno). V nadaljevanju podajamo, 
podobno kot prej grafe, ki prikazujejo odgovore ločeno za posamezna naselja in še ločeno za 
polnoletne anketirance. 
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Anketiranci so za Bele Vode v povprečju podali nekoliko nižjo srednjo vrednost ocene 
količine različnih infrastrukturnih, storitvenih in drugih prometnih elementov v naselju Bele 
Vode. Po mnenju polnoletnih anketirancev je občutno preveč Avtomobilov v središču 
naselja, občutno premalo pa je Število polnilnih postaj za električna vozila. V kolikor pa 
gledamo vse ankete pa lahko zaključimo, da mladi predvsem izpostavljajo problematiko 
prevelikega števila parkirnih mest. Po mnenju vseh anketiranih je v naselju Florjan občutno 
preveč avtomobilov in premalo kolesarskih stez, stojal in nadstreškov za kolesa ter tudi 
število parkirnih mest za invalide. V naselju Gaberke je po mnenju vseh anketiranih največja 
slabost v pomanjkanju urejenih kolesarskih stez, prav tako a pse vsi strinjajo da je v območju 
naselja preveč avtomobilov. V naselju Lokovica so anketiranci zaznali premalo število 
polnilnih postaj za električna vozila, kakor tudi premalo kolesarskih stez. Podobno kot za 
ostala naselja pa se vsi anketiranci (tako mladoletni kot polnoletni) strinjajo, da je v naselju 
preveč avtomobilov. Naselje Ravne, po mnenju vseh anketirancev, zaznamuje pomanjkanje 
kolesarskih stez v navezavi z stojali in nadstreški za kolesa. Vsi se tudi strinjajo da je preveč 
avtomobilov v naselju in da je preveč con omejitev hitrosti (kar pa sicer polnoletni 
anketiranci zaznavajo v nižjem nivoju kot mladoletni). V mestu Šoštanj se tako vsi, kot tudi le 
polnoletni, anketiranci zavedajo še vedno prisotne problematike nezadostnih količin 
kolesarskih stez ter nadstreškov in stojal za kolesa. Vsi se tudi strinjajo da je število 
avtomobilov v središču mesta preveliko. Topolšica je po mnenju anketirancev vsekakor 
preveč »zasičena« z avtomobili. Anketiranci zaznavajo premajhno število polnilnih postaj za 
električna vozila, ter premajhno količino kolesarske infrastrukture. Anketiranci so v 
povprečju podali nekoliko nižjo srednjo vrednost ocene količine različnih infrastrukturnih, 
storitvenih in drugih prometnih elementov v naselju Zavodnje. Po mnenju anketirancev je v 
naselju občutno preveč Avtomobilov v središču naselja, občutno premalo pa je pravzaprav 
vseh ostalih predlaganih elementov. 
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Pogostost uporabe posameznega prevoznega sredstva 
 
Anketiranci so v anketi podali tudi oceno pogostosti uporabe posameznega prevoznega 
sredstva, ki ga najpogosteje uporabljajo za svoje potovanje. Izbirali so lahko med sledečimi 
načini: Avtomobil (lastni), Avtomobil (kot sopotnik), Avtobus, Vlak, Kolo, Peš in Kombinacijo 
avtomobil/avtobus. Glede na odgovore vseh anketirancev je mogoče zaključiti, da je 
najpogostejša uporaba avtomobila (19 %), kateremu avtomobil kot sopotnik (17 %), najmanj 
pa uporabljajo vlak. Polnoletni anketiranci se v največji meri vozijo z lastnim avtomobilom 
(22 %), najmanj pa uporabljajo Kombinacijo avtomobil/avtobus, ter avtobus in vlak. 
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Pomembnost področij z vidika prometnega urejanja 
 
V okviru naslednjega vprašanja so anketiranci spodnje trditve razvrščali po pomembnosti na 
lestvici od 1 do 10, kjer 1 pomeni za vas najpomembnejše področje z vidika prometnega 
urejanja, 10 pa najmanj pomembno. Tukaj je šlo za sledeče trditve: Več parkirnih mest za 
avtomobile, Bolj dostopne informacije o prometu, Boljši pogoji za vožnjo z avtom, Manj 
avtomobilov, Več kolesarskih stez, Več stojal za kolesa, Več prehodov za pešce, Večja varnost 
pešpoti, Pogostejša vožnja avtobusov in  Avtobusna postaja bližje mojemu domu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kot najpomembnejše so ocenili Več parkirnih mest za avtomobile in Več kolesarskih stez, kot 
najmanj pomembni pa so ocenili sledeči področji: Pogostejša vožnja avtobusov in Več 
prehodov za pešce. 
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Sprejemljivost hoje med parkiriščem in destinacijo 
 
Najpogosteje anketiranci svoje vozilo parkirajo v bližini destinacije. Na vprašanje Koliko 
minut hoje od destinacije, kamor so anketiranci namenjeni, običajno parkirajo svoje osebno 
vozilo?, so anketiranci v 41 % odgovorili da je to od 5 do 10 minut hoje.  
 

 
 
Glede sprejemljivosti hoje med parkiriščem in destinacijo so najpogosteje vsi anketiranci 
(tukaj nismo ločeno gledali na polnoletnost, saj pripravljenost za hojo, ni povezana direktno s 
tem kriterijem) od parkirišča do destinacije pripravljeni hoditi od 5 do 10 minut.  
 

 
 
 
Razumevanje pojma trajnostne mobilnosti 
 
Na vprašanje ''Kako bi z enim stavkom najbolje vključili trajnostni razvoj v sistem prometa?'' 
jih od 316 anketirancev 154 ni podalo odgovora, 3 so odgovorili z 'ne vem'. Iz podanih 
odgovorov pa je v glavnem razumeti nerazumevanje pojma trajnostna mobilnost. Torej lahko 
na splošno trdimo, da je na tem področju izredno nizka stopnja ozaveščenosti.  
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Zaključki ankete 
 
Na področju pešačenja lahko ugotovimo, da je na območju Šoštanja, Florjana in Topolšice 
dokaj dobro poskrbljeno za pešce, medtem ko je v ostalih naseljih infrastruktura s tega 
področja v bolj slabem stanju. 
Na področju kolesarjenja je dokaj podobno, kjer je v okoliških naseljih, razen v Šoštanju in 
Topolšici, pomanjkanje kolesarskih stez zelo velik problem. Večina anketirancev kolesarski 
promet in potrebo po več kolesarskih stez postavlja na drugo mesto po prioritetah. 
Pri zagotavljanju javnega potniškega prometa je zelo zanimiva ugotovitev, da so občani med 
manj pomembna področja uvrstili pogostejšo vožnjo avtobusov, hkrati pa srednje dobro 
ocenili umestitev in oddaljenost avtobusnih postajališč. To je moč razumeti v luči velike 
uporabe osebnih vozil ter v nepogrešanju nečesa, kar trenutno ni.  
Glede na anketo lahko ugotovimo, da je na eni strani med prebivalci celotne občine uporaba 
avtomobila še vedno na prvem mestu, vendar pa je na drugi strani izredno pomembno, da je 
večina anketirancev pripravljena hoditi med parkiriščem in želeno destinacijo do 10 minut. 
Hkrati večina prebivalcev občine obiskuje mesto Šoštanj. To pomeni, da je možno parkirna 
mesta v mestu Šoštanj umesti izven ožjega središča, center pa postopoma nameniti pešcem 
in kolesarjem. Večina anketirancev kar na prvo mest postavlja potrebo po še več parkirnih 
mest za avtomobile. 
 
Iz ugotovljenega sledi, da bo v nadaljevanju potrebno posebno pozornost posvetiti 
ozaveščanju prebivalcev na področju trajnostne mobilnosti, postopno jih pripraviti k prehodu 
na bolj trajnostne oblike mobilnosti ter jih z ustrezno infrastrukturo k temu tudi spodbuditi. 
V tej luči je potrebno pripraviti tako vizijo, strateške cilje s ciljnimi vrednostmi kot 
nenazadnje pripraviti ustrezen nabor ukrepov, ki bodo temu sledili. 
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Medijsko sporočilo  
 

V sklopu priprave vizije in njenega usklajevanja z deležniki in prebivalci je bilo objavljeno tudi 
medijsko sporočilo, ki je med drugim poročilo s prireditve na prostem, hkrati pa je občane 
vabilo naj tudi v bodoče sodelujejo pri nastanku skupne vizije. Medijsko sporočilo je bilo 
objavljeno v časniku Naš čas 22.9.2016.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izsek iz časnika Naš čas 
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2.1.3 Vizija 
 
Na podlagi opisanih aktivnosti smo 19. 10. 2016 na drugem sestanku z zaposlenimi na Občini 
na temo ''Opredelitve vizije in prioritet'' oblikovali usklajeno vizijo, ki se glasi: 
 

''Občani občine Šoštanj želimo živeti v občini polni življenja in mladih družin, ki je 
čista, prometno varna, zelena, trajnostno mobilna in stimulativna do uporabe 
okoljsko sprejemljivejših goriv. 
 
Postopoma želimo izboljšati kvaliteto bivanja ter zmanjšati odvisnost od avtomobilov. 
Tako bomo mestne površine zopet namenili igri ter druženju. Okolje mora biti prijazno 
kolesarjem, pri čemer bomo lahko večje razdalje in težje vzpone premagovali z 
električnimi kolesi. Zopet bomo postavili pešca na prvo mesto ter poskrbeli, da bo manj 
nesreč in s tem tudi manj poškodb. Z izboljšanjem javnega potniškega prometa bomo 
omogočili dostopnost vsem generacijam. Postopoma bomo uvajali okolju prijaznejša 
vozila. S tem bomo privabili nove prebivalce, predvsem mlade družine ter podjetja, ki 
bodo omogočila razvoj.'' 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pogled na Družmirsko jezero 
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Tabela: podroben opis vizije po področjih, izhajajoč iz analize izzivov 
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analiza izzivov vizija 
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slabša kakovost 
bivanja zaradi 
motornega prometa 

Občina Šoštanj bo postala pešcem prijazna občina s 
čistejšim zrakom in okoljem, z manj hrupa in s 
kvalitetnim prostorom, kar bo privabilo mlade, da 
ostanejo v občini in privabilo nove aktivne prebivalce. 
Kakovostne ureditve in urejene površine za pešce 
bodo na razpolago v strnjenih naseljih in kot povezava 
mreže pešpoti med posameznimi naselji. To bo 
povečalo prometno varnost, zdravje prebivalcev in 
splošen občutek kvalitete življenja. Poseben poudarek 
bo dan tudi na osveščanju mladih o pomenu pešačenja 
v šolo ter aktivnega prebivalstva o poti na delo in po 
dnevnih opravkih. Dobra in varna infrastruktura za 
pešce, opremljena z urbano opremo, bo prispevala k 
dvigu deleža pešačenja po vsakodnevnih opravkih, 
prav tako pa tudi rekreativnemu pešačenju in 
pohodništvu. Poseben poudarek bo namenjen sanaciji 
zraka zaradi izpustov iz prezračevalnega jaška 
Premogovnika Velenje, s čimer bodo dani pogoji za 
kvalitetno preživljanje prostega časa na prostem, med 
drugim za pešačenje in kolesarjenje.   
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pomanjkljiva 
kolesarska mreža 

Na območju celotne občine Šoštanj bo poskrbljeno za 
zdravo in varno kolesarjenje, dostopno vsem 
starostnim strukturam, še posebej mladim in 
družinam. S kolesom bodo varno dostopna strnjena 
naselja v nižinskem delu občine, za rekreativno 
kolesarjenje bodo zagotovljeni varnejši pogoji v 
hribovitem zaledju občine. S širitvijo sistema Bicy bodo 
dani pogoji za kolesarjenje po vsakodnevnih poteh. 
Spodbujala se bo uporaba električnih koles za šibkejše 
udeležence v prometu ali tam, kjer je uporaba koles 
zaradi geografskih pogojev manj primerna.  
Pomembnejše lokacije bodo opremljene z opremo za 
varno parkiranje, zagotovljen  bo tudi servis za 
popravilo koles. Dobra kolesarska infrastruktura bo 
prispevala k večjemu deležu kolesarjenja pri 
opravljanju vsakdanjih poti, prav tako pa k večjemu 
deležu rekreativnih kolesarjev. 



124 
 

ja
vn

i p
o

tn
iš

ki
 p

ro
m

et
 

pomanjkljiv javni 
potniški promet 

Vsi občani, ne glede na socialni položaj in starostno 
strukturo, bodo imeli omogočen dostop do 
učinkovitega javnega potniškega prometa, predvsem v 
nižinskem delu občine. Ostali prebivalci, kjer vpeljava 
javnega potniškega prometa ni mogoča,  bodo lahko 
uporabljali alternativne oblike dostopa do občinskega 
središča, kot je npr. že sedaj omogočena uporaba 
šolskih prevozov.  Javni potniški promet bo s 
povečanjem frekvenc voženj med Velenjem, 
Šoštanjem in Topolšico, postal privlačen za dostop do 
delovnih mest, javnih služb in podobno. Vozni red bo 
usklajen z večjimi generatorji  osebnega prometa z 
namenom, da nadomesti osebni avtomobil. S tem bo 
občina postala tudi prometno bolj varna občina s 
čistejšim zrakom in okoljem in z manj hrupa. 
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prevelika odvisnost 
od osebnega 
avtomobila 

V Šoštanju se bo zaradi aktivne podpore pešačenju, 
kolesarjenju in uporabi javnega potniškega prometa  
zmanjšala odvisnost od uporabe osebnega 
avtomobila. S tem se bo bistveno zmanjšal promet v 
mestnem jedru. Za preostali osebni promet se bo 
spodbujala uporaba okoljsko sprejemljivejših goriv. 
Tako bo občina Šoštanj občina s čistejšim zrakom, z 
manj hrupa ter prometnih zastojev, manj denarja se 
bo vlagalo v izgradnjo infrastrukture za motorni 
promet in več v dvig kvalitete bivanja. Slednje bo 
vlivalo tudi na povečanje varnosti v prometu. 
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premajhno 
sodelovanje Šaleške 
doline na področju 
trajnostne 
mobilnosti 

V sodelovanju s sosednjimi občinami v Šaleški dolini 
bo občina Šoštanj usklajeno izvajala prehode na 
trajnostne oblike mobilnosti. V prvi vrsti bo nadgradila 
obstoječe skupne prakse trajnostne mobilnosti, kot je 
sistem Bicy, nato pa bo s študijo primerov dobrih 
praks sosednjih občin kot je npr. 'Lokalc', le-te 
implementirala na svoje območje. Ob tem bo s 
sosednjimi občinami iskala rešitve za skupne 
probleme, npr. za dnevne delovne migracije na relaciji 
Velenje – Šoštanj. 
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2.2 OPREDELITEV PRIORITET 

S takšno vizijo smo začrtali smer dolgoročnega razvoja občine Šoštanj na področju trajnostne 
mobilnosti in jo kvalitativno zapisali. Za njeno uresničevanje jo moramo podpreti z 
oblikovanjem strateških ciljev in z določitvijo ciljnih vrednosti.  V ta namen smo izvedli javno 
razpravo z občani, opravili intervjuje z občani pripravili vprašalnik za ključno zainteresirano 
javnost, sestanek z odgovornimi na Občini Šoštanj, objavili medijsko sporočilo, oblikovali 
zloženko ter pripravili razstavo na prostem o izdelani viziji. 
 

2.2.1 Oblikovanje strateških ciljev 
 
Z oblikovanjem strateških ciljev določimo področja izboljšav in opredelimo dimenzije 
sprememb, kaj bo potrebno povečati in kaj zmanjšati. S tem smo tudi določili področja, ki so 
ključna za uresničitev vizije.  
 

Javna razprava 
 
V okviru javne razprave z občani dne 28.9.2016 smo skupaj z udeleženci izvedli ocenjevanje 
različnih lokacij v mestu Šoštanj ter oblikovali nabor strateških ciljev s katerimi bi lahko vizijo 
uresničevali. 
 
Ocenjevanje lokacij 
 
Vsak udeleženec je prejel list za ocenjevanje svoje lokacije. Na posamezni lokaciji je bilo 
potrebno oceniti prisotnost in urejenost zelenja in dreves, urbane opreme, klopi, stojal za 
kolesa, pogledov na vozila, hrup, smrad, prometno gnečo ter počutje na lokaciji in vtis o 
splošni urejenosti lokacije. Ocenjevanje je potekalo tako, da se je valorizirala prisotnost 
elementa in točkovno ocenila njegova vrednost. Ocenjevanje je bilo pripravljeno z 
namenom, da se udeležence razprave spodbudi k zavedanju kvalitet in slabosti v mestu, ki bi 
jih bilo smiselno nadgraditi ali odpraviti. Naloga je bila uvod v oblikovanja vizije in 
opredelitev prioritet, kar je potekalo v nadaljevanju srečanja.  
  
Lokacije ocenjevanj so bile razporejene znotraj ožjega središča mesta Šoštanj na območju 
med Vilo Mayer in upravno stavbo Občine Šoštanj. Zajeta so bila območja ob državni cesti, 
lokalnih cestah in mestnih ulicah, ob parkiriščih, trgih, parkih in ob reki Paki. Največ točk 
oziroma najbolje ocenjena je bila lokacija na prenovljenem in za motorni promet zaprtem 
Trgu svobode, sledijo pa ji park ob vrtcu, park ob Vili Mayer, območje ob glasbeni šoli (kjer je 
ocenjevalec še posebej izpostavil zelenje in prijetno glasbo) ter območje ob Paki, najslabše 
pa so bile ocenjene lokacije parkirišč. Na najbolje ocenjenih lokacijah so največ točk dobile 
kategorije zelenje, drevesa in urbana oprema, nekoliko manj stojala za kolesa (jih 
primanjkuje), najslabše pa so se odrezale kategorije kot so hrup, smrad in prometni zastoji. 
Pri najslabše ocenjenih lokacijah pa je bilo opazno najmanj točk pri urejenosti zelenja in 
prisotnosti dreves.  
 
Pri skupnem seštevku vseh točk po vseh lokacijah so ocenjevalci na prvo mesto dali dobro 
počutje, takoj nato ji sledi urejenost lokacije ter prisotnost dreves. Najslabše je bila ocenjena 
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urejenost/prisotnost stojal za kolesa ter klopi. Sledita mu moteč hrup in moteč pogled na 
vozila. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ocenjevalni listič združen za vse lokacije 

 
skupni seštevek vseh točk po vseh lokacijah 
 

OCENJEVANJE 
 

točke 
skupaj 

ZELENJE: urejenost z oceno od 1 (najslabše) do 10 (najboljše) 117 

DREVESA: urejenost z oceno od 1 (najslabše) do 10 (najboljše) 125 

URBANA OPREMA (smetnjaki, luči, pitniki vode): urejenost od 
1 (najslabše) do 10 (najboljše) 

121 

KLOPI: urejenost z oceno od 1 (najslabše) do 10 (najboljše) 95 

STOJALA ZA KOLESA: urejenost z oceno od 1 (najslabše) do 10 
(najboljše) 

50 

POGLED NA VOZILA (vozeča ali parkirana): urejenost z oceno 
od 1 (najslabše) do 10 (najboljše) 

111 

HRUP: koliko je moteč z oceno od 1 (najbolj) do 10 (najmanj) 110 

SMRAD: koliko je moteč z oceno od 1 (najbolj) do 10 (najmanj) 123 

PROMETNI ZASTOJI OZ. PROMETNA GNEČA: koliko je moteče 
z oceno od 1 (najbolj) do 10 (najmanj) 

123 

VAŠE POČUTJE TUKAJ: dobro / slabo, ocena od 1 (najslabše) 
do 10 (najboljše) 

130 
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Vseh ocenjevalcev je bilo 20, najvišje možno število točk je torej 200. 
 
Iz tega je moč sklepati, da je v mestu Šoštanj pogled na vozila in s tem povezan hrup najbolj 
moteč dejavnik, kar zopet kliče k postopnemu zmanjšanju motornega prometa, tako 
premičnega kot nepremičnega, znotraj samega mesta. Ob tem pa je potrebno poskrbeti za 
povečanje pomanjkljive urbane opreme. Na parkiriščih je potrebno razmisliti o povečanju 
zasaditev z zelenjem in predvsem z drevesi, kar v procesu izboljševanja stanja samo po sebi 
nakazuje na prioritete. 
 
Glede na najvišje možno št. točk lahko sklepamo tudi to, da celo najbolje ocenjena kategorija 
s 130 točkami – počutje, v resnici ni ocenjena dobro. Dobro ocenjeno počutje na posameznih 
neurejenih lokacijah kljub hrupu, smradu in pogledu na vozila pa kaže na to, da se 
ocenjevalci v svojem okolju počutijo domače in se jim zaradi navajenosti na razmere situacije 
niti ne zdi potrebno spreminjati. 
 
Nabor strateških ciljev 
 
V nadaljevanju javne razprave smo skupaj z udeleženci pripravili nabor strateških ciljev s 
katerimi bi lahko vizijo uresničevali. Tako so bili nanizani sledeči predlogi:  
- več stanovanj za mlade družine  
- bolj aktivno vključevanje podjetij v prometne rešitve  
- povečati ozelenitev mesta (z za Šoštanj značilnimi kostanji)  
- zmanjšanje smradu in sanacija prezračevalnih jaškov premogovnika  
- izboljšati povezanost mesta med severom in jugom – zmanjšanje zastojev preko železniških 
prehodov  
- povečanje delovnih mest  
- zmanjšanje motornega prometa  
- zmanjšanje tranzitnega prometa čez mesto  
- zmanjšanje števila prometnih nesreč s telesnimi poškodbami  
- zmanjšanje prekoračitve hitrosti vozil v mestu  
- izboljšanje kakovosti zraka  
- več pešcev, več prehojenih pešpoti  
- vzpostavitve krožnega JPP v povezavi z MOV in s trajnostnimi vozili  
- zagotovitev dostopnosti za ranljive skupine  
- povečanje števila električnih vozil  
- zagotoviti (ohraniti) je potrebno dostopnost do storitev v mestu za oddaljene prebivalce, ki 
v mesto dostopajo z avtomobilom 
 
Vsi ti strateški cilji bodo smiselno vključeni v končni nabor, dodale se jim bodo še ciljne 
vrednosti.  

SPLOŠNA UREJENOST LOKACIJE: od 1 (najslabše) do 10 
(najboljše) 
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Javna razprava 

 

 
Javna razprava 
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Intervjuji z občani 

 
Intervjuji z občani so bili sestavljeni iz dveh sklopov. Prvi sklop se je nanašal na pripravo 
vizije, drugi pa na oblikovanje strateških ciljev. Drugi sklop in odgovore na vprašanja 
podajamo v nadaljevanju: 
 

- Kaj se vam zdi dobro urejeno na področju prometa v občini Šoštanj? 
Da so zaprli Trg svobode za promet. 
Urejenost pločnikov, cest, za kolesarski promet. 
Parkirišča, za pešce, na splošno je dober prostor. 
Kolesarske steze, da je varnost otrok. 
Da se ureja središče mesta in da je dostop za vse. 
Zaprt trg je super, vendar je še kar precej avtomobilov. Včasih smo prodajale pred 
Tušem, je bilo več prometa, tukaj je manj prometa in manj zaslužimo. 
Dobro je, da imajo urejene in povezane vasi, vse ceste so urejene. 
Da se počasi promet umirja. 
Krožišča. 
Fina je tržnica in kolesarska povezava proti Velenju. Dobra je avtobusna povezava do 
šole. 

 
-  Kaj se vam zdi slabo urejeno na področju prometa v občini Šoštanj? 
Problem so količki ob enosmerni cesti mimo Mercatorja, ker predstavljajo nevarnost za 
pešce, pa tudi za avte je zelo ozko. 
Železniški prehodi v Šoštanju. 
Na splošno je vse dobro urejeno. 
Železniški prehodi, otroci nenadzorovano prečkajo zaradi predolgega čakanja. 
Lokalne ceste v okolici, ki pa se tudi že urejajo. 
Premalo parkirišč v bližini tržnice. 
Odnosa ljudi, ki so odgovorni za promet, ne odgovarjajo na moje mejle in informacije, 
kaj je potrebno urediti. Moti me, da je potrebno označiti čas parkiranje. Da ni kolesarskih 
stez po Šoštanju, moteči so železniški prehodi, tam ni pločnika, gredo po cesti, tovornjaki 
vozijo nazaj. 
Občina je majhen kraj, se sproti vse rešuje, je kar dobro urejeno.  
Na področju parkirišč so potrebne izboljšave.  
Premalo prehodov za pešce. 

 
-  Kaj bi izboljšali na področju prometa v občini in kaj od tega najprej? 
Da bi uredili parkirna mesta v mestu Šoštanj, lahko tudi na obrobju, čeprav smo sedaj 
navajeni priti z avtomobilom čisto blizu. 
Železniški prehodi najprej, obvoznica. 
Kolesarske steze, boljše oznake za pešce, seznam pešpoti. 
Urediti železniške prehode, ovinek na Koroške cesti, urediti parkiranja in za domačine in 
za obiskovalce.  
Trg bratov Mravljak zaprt, vendar je potrebno urediti obvozni promet, potrebna 
prometna študija, ter urediti parkirne površine samo za stanovalce, da jih ne iščemo. 
Več prehodov za pešce in več poti za invalide. 
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Da bi bilo parkirišče pri tržnici malo večje, da bi prišle stranke do nas, da bi uredili za 
kolesarjenje. 
Obvoznica je nujna zaradi varnosti. 
Na prometnih površinah kakšen semafor prilagodit pretočnosti prometa, da se že otroke 
uči kako se prečka prehod za pešce, da voznika opozori da bo prečkal prehod. 
Da je premalo parkirišč v mestu, večje število parkirišč za invalide. 
Da bi več peš hodili. Da bi lahko rolali po mestu.  

 
-  Kakšno mestno jedro si želite v Šoštanju? Več ali manj avtomobilov? Več ali manj 

pešcev? 
Manj avtomobilov, pa več življenja v mestu, potrebno je oživiti Marijin trg, tako kot je 
bil včasih zelo živahen, poln lokalov in trgovin. 
Manj avtomobilov in več pešcev. 
Meni je vseeno. 
Tako kot je zelo dobro urejeno ter da ni preveč pešcev. 
Da bi nas stranke bolj opazile, da bi bilo več zaslužka na tržnici. 
Urejeni varni železniški prehodi za pešce, da ne bodo otroci ogroženi. 
Jaz zelo malo hodim po Šoštanju in me nič ne moti. 
Več pešcev in kolesarjev ter manj avtomobilov. Da bi mladi ostali v mestu. 
Da bi bilo urejeno za kolesarje in rolarje po mestu. 

 
Iz teh odgovorov je moč sklepati, da si občani na splošno želijo manj avtomobilov in več 
pešcev v Šoštanju. Po drugi strani pa si želijo tudi primerno dostopnost z avtomobilom, kar 
pa je moč razumeti v odsotnosti alternativnih oblik trajnostne mobilnosti, predvsem javnega 
potniškega prometa. Zelo veliko odgovorov se je nanašalo na varnost, pri čemer si želijo več 
varnih prehodov čez cesto in železnico. Na splošno si želijo več življenja v mestu in več 
mladih, za kar pa je potrebno urediti kvalitetne javne površine za pešce ter vsebinsko oživiti 
mesto. Intervjuvance očitno moti tudi tranzitni promet skozi mesto, saj jih kar nekaj predlaga 
izgradnjo obvoznice. Vendar bo v luči CPS na tem področju potrebno poiskati alternativne 
oblike ukrepov, predvsem z omejevanjem in umirjanjem motornega prometa ter z uvajanjem 
trajnostnih oblik mobilnosti. Dolgoročno bo, v primeru izgradnje 3. razvojne osi, sicer prišlo 
do spremembe stanja, saj se bo nanjo navezal tranzitni promet med severnim in južnim 
delom občine, ki trenutno poteka skozi sam center mesta Šoštanj.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intervju 
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Sestanek z ožjo delovno skupino 
 

V sklopu oblikovanja strateških ciljev smo dne 19.10.2016 organizirali drugi sestanek na 
temo ''Opredelitve vizije in prioritet''. Na njem smo s predstavniki občine pripravili okvirni 
nabor strateških ciljev. 
 
 

STRATEŠKI CILJ 
 

SMER SPREMEMB 

Ozelenitev javnih površin za mirujoči 
promet  

povečanje 
 

Ozelenitev ob prometnih površinah  povečanje 
 

Zmanjšanje parkirnih prostorov v 
središču mesta 
 

postopno zmanjševanje 
 

Povečanje varnosti na prehodih čez 
cesto / železnico 
 

ureditev 
 

Več pešcev 
 

povečevanje površin za pešce 
 

Več kolesarjev 
 

povečevanje površin za kolesarje 

Izboljšanje JPP 
 

 
prenova in izgradnja postajališč  

Povečanje kakovosti zraka 
 

zmanjšanje pretoka zraka iz prezračevalnega 
jaška v mestu Šoštanj  
 

Povečanje uporabe trajnostnih goriv 
 

uvedba polnilnic 
 

Povečanje varnosti v prometu uvedba con umirjenega prometa 

Zmanjšanje prekoračitev hitrosti postavitev merilnikov hitrosti  

Osveščanje javnosti o pomenu 
trajnostne mobilnosti 

vsakoletne akcije in dogodki 
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Vprašalnik za ključno zainteresirano javnost 
 
V okviru opredelitve prioritet smo za ključno zainteresirano javnost pripravili tudi vprašalnik. 
S pomočjo SWOT –AHP modela smo izvedli raziskavo o pomembnosti in prioritetnih 
področjih prometno – mobilnostnega sistema v Občini Šoštanj. Metoda SWOT - AHP s 
pomočjo predhodno izdelane SWOT analize (analiza prednosti, slabosti, priložnosti, 
nevarnosti) in s pomočjo analitičnega hierarhičnega procesa (AHP) omogoča, da s pomočjo 
ključnih deležnikov, predstavnikov občine in občanov ugotovimo prioritetna področja, ki jih 
je treba razvijati v okviru Celostne prometne strategije. 
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Vzorec vprašalnika 

 
 
Potek raziskave je bil naslednji: 
Iz analize stanja se je oblikovala SWOT analiza s ključnimi prednostmi , slabostmi, 
priložnostmi in nevarnostmi, ki so se pridobile preko javnih razprav, anket, delavnic, ogleda 
stanja, intervjujev in statističnih podatkov. Tako so bile ugotovljene naslednje ključne 
prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti: 

1. Prednosti: 

 P1: Kratke razdalje v mestu Šoštanj in med nižinskimi naselji 

 P2: Deloma izgrajena kolesarska steza med Topolšico – Šoštanjem – Velenjem 

 P3: Zadostno število parkirnih mest v mestu Šoštanj 

 P4: Pripravljenost in želja občine za spremembe  
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2. Slabosti 

 S1: Zastoji v mestu zaradi zastarelih železniških prehodov 

 S2: Tranzitni tovorni promet čez občino in dalje proti Črni na Koroškem  

 S3: Nepopolna mreža ustreznih pešpoti in kolesarskih stez 

 S4: Nedelujoč javni potniški promet med glavnimi naselji v občini 

 S5: Neracionalni šolski prevozi in neurejenost prometa pred osnovno šolo K.D. 
Kajuha 

 
3. Priložnosti 

 PR1: Nadgradnja sistema izposoje koles Bicy s širjenjem omrežja postaj, 
večanjem števila koles ter z možnostjo izposoje električnih koles 

 PR2: Vzpostavitev krožne proge javnega prometa (Lokalca) Topolšica-Lajše-
Ravne-Gaberke-Velenje-Šoštanj 

 PR3: Vzpostavitev krožne peš in kolesarske poti Topolšica-Lajše-Ravne-Gaberke-
Velenje-Šoštanj 

 PR4: Izboljšanje oz. sprememba območij javnih parkirišč v mestu v površine za 
pešce 

 PR5: kupen razpis za izvajanje šolskih in mestnih prevozov z MOV 
 

4. Nevarnosti 

 N1: Zaradi večanja števila parkirnih mest v mestu Šoštanj  javni potniški promet 
ne bo postal atraktiven  

 N2: Neodobravanje občanov , ki ne sprejemajo ukrepov 

 N3: Neusklajena zakonodaja, pravni postopki in pravilniki 

 N4: Težave povezane z državo, državnimi cestami in usmeritvami 

 N5: Povečan promet na relaciji Velenje-Šoštanj-Topolšica 
 

V spodnji tabeli je prikazan pomen posamezne skupine kriterijev: 

Skupine (Kriteriji) Kratek opis 

PREDNOST Prednosti se nanašajo na notranje dejavnike, ki vplivajo 
pozitivno za dosego boljšega prometnega sistema. kjer se 
počutimo močne, smo dobri in predstavljajo prednost 

SLABOST Slabosti na drugi strani predstavljajo šibkosti, področja kjer 
bi se morali izboljšati ter področja, kjer smo resnično 
ranljivi 

PRILOŽNOST Priložnosti so tisti del, ki lahko pozitivno vplivajo na naše 
delovanje ali bodo lahko nastopile v bližnji prihodnosti 

NEVARNOST Nevarnosti predstavljajo potencialni negativni vplivi, ki 
lahko vplivajo na prometni sistem v občini. 

 
V naslednjem koraku se je s pomočjo ključnih deležnikov, predstavnikov občine in občanov in 
s pomočjo metode Analitičnega hierarhičnega procesa ugotavljalo pomembnost posamezne 
skupine dejavnikov SWOT analize in pomembnost posameznih značilnosti prometnega 
sistema, ki so se pojavile kot ključne znotraj posamezne SWOT skupine. Metoda AHP nam s 
pomočjo parnih primerjav med posameznimi kriteriji, skupinami, značilnostmi omogoča 
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določiti njihovo pomembnost glede na zastavljen cilj. Tako smo za izvedbo AHP metode 
oblikovali naslednjo hierarhično strukturo modela: 

 
 
V naslednjem koraku se je s pomočjo vprašalnika izvedla parna primerjava med posameznimi 
skupinami SWOT analize in prav tako parna primerjava znotraj posamezne SWOT skupine. 
Primerjava je potekala s pomočjo spodnje tabele, kjer so odločevali izbirali med 
pomembnostjo med posameznimi kriteriji oz. skupinami. 
 

Primerjava kriterijem oz skupine med seboj 

1=kriterija sta enako pomembna 

3=Rahlo pomembnejši    

5=Opazno pomembnejši     

7=Izrazito pomembnejši    

9=Absolutno pomembnejši    

2,4,6,8=Vmesne vrednosti 

 
Natančnejšo predstavitev načina parnih primerjav najdemo v priloženem vprašalniku. S 
pomočjo parnih primerjav je bila oblikovana matrika, kjer so bili združeni odgovori 
posameznih deležnikov. Odgovore posameznih deležnikov smo združili s pomočjo 
geometrijske sredine. 
 
Preko oblikovane matrike smo s pomočjo računskega postopka, ki ga je razvil Saaty1 dobili 
uteži posameznih glavnik skupin SWOT analize in prav tako uteži znotraj posamezne skupine. 
V nadaljevanju so prikazane izračunane uteži: 
 
 
 
 
 

                                                      

1 Glej: Saaty, T. (2008). Decision making with the analytic hierarchy process, Int. J. Serv. Sci. 1.83–98. 
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Skupine SWOT 
analize in 
njihove uteži 

Podkriteriji znotraj 
posamezne skupine 

Lokalne 
uteži 

Končne uteži  
(znmožek obeh 
lokalnih uteži) 

vrstni red 
znotraj 
posamezne 
skupine 

Prednost 0,16 

Kratke razdalje v mestu 
Šoštanj in med nižinskimi 
naselji 0,2 0,032 2 

Deloma izgrajena 
kolesarska steza med 
Topolšico – Šoštanjem – 
Velenjem 0,16 0,0256 3 

Zadostno število 
parkirnih mest v mestu 
Šoštanj 0,11 0,0176 4 

Pripravljenost in želja 
občine za spremembe 0,53 0,0848 1 

 
 

   

Slabost 0,28 

Zastoji v mestu zaradi 
zastarelih železniških 
prehodov 0,18 0,0504 3 

Tranzitni tovorni promet 
čez občino in dalje proti 
Črni na Koroškem  0,13 0,0364 5 

Nepopolna mreža 
ustreznih pešpoti in 
kolesarskih stez 0,2 0,056 2 

Nedelujoč javni potniški 
promet med glavnimi 
naselji v občini 0,34 0,0952 1 

Neracionalni šolski 
prevozi in neurejenost 
prometa pred osnovno 
šolo K.D. Kajuha 0,15 0,042 4 

 
 

   

 
 

   

Priložnost0,36 

Nadgradnja sistema 
izposoje koles Bicy s 
širjenjem omrežja postaj, 
večanjem števila koles 
ter z možnostjo izposoje 
električnih koles 0,14 0,0504 4 

Vzpostavitev krožne 
proge javnega prometa 
(Lokalca) Topolšica-Lajše-
Ravne-Gaberke-Velenje-
Šoštanj 0,32 0,1152 1 

Vzpostavitev krožne peš 0,22 0,0792 2 
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in kolesarske poti 
Topolšica-Lajše-Ravne-
Gaberke-Velenje-Šoštanj 

Izboljšanje oz. 
sprememba območij 
javnih parkirišč v mestu v 
površine za pešce 0,14 0,0504 4 

Skupen razpis za 
izvajanje šolskih in 
mestnih prevozov z MOV 0,18 0,0648 3 

  

     

      
  

  

Nevarnosti 0,2 

Zaradi večanja števila 
parkirnih mest v mestu 
Šoštanj  javni potniški 
promet ne bo postal 
atraktiven  0,21 0,042 3 

Neodobravanje občanov 
, ki ne sprejemajo 
ukrepov 0,25 0,05 1 

Neusklajena zakonodaja, 
pravni postopki in 
pravilniki 0,13 0,026 5 

Težave povezane z 
državo, državnimi 
cestami in usmeritvami 0,25 0,05 1 

Povečan promet na 
relaciji Velenje-Šoštanj-
Topolšica 0,16 0,032 4 

 
 
Razlaga rezultatov 
 
Če primerjamo glavne skupine (kriterije), ki jih moramo upoštevati pri oblikovanju celostne 
prometne strategije in na njo najbolj vplivajo, ugotovimo, da ja najpomembnejši kriterij 
priložnosti prihodnjega razvoja s 36%, sledijo slabosti sedanjega stanja v prometu z 28%, 
nato nevarnosti, ki predstavljajo negativne vplive, ki lahko vplivajo na prometni sistem v 
občini z 20% in kot zadnji prednosti s 16%. 
 
Pogled na rezultate znotraj posameznih skupin glavnih kriterije nam prikaže naslednje: 

1. V skupini prednosti je najpomembnejši kriterij Pripravljenost in želja občine za 
spremembe s 53%, sledijo Kratke razdalje v mestu Šoštanj in med nižinskimi naselji z 
20%, nato Deloma izgrajena kolesarska steza med Topolšico – Šoštanjem – Velenjem 
z 16% in še Zadostno število parkirnih mest v mestu Šoštanj z 11%. 
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2. V skupini slabosti si posamezni kriteriji sledijo: največji pomen ima Nedelujoč javni 
potniški promet med glavnimi naselji v občini z 34%, sledi Nepopolna mreža ustreznih 
pešpoti in kolesarskih stez (20%), nato Zastoji v mestu zaradi zastarelih železniških 
prehodov (18%), Neracionalni šolski prevozi in neurejenost prometa pred osnovno 
šolo K.D. Kajuha (15%) in še Tranzitni tovorni promet čez občino in dalje proti Črni na 
Koroškem (13%) 

3. V skupini priložnosti je najpomembnejši kriterij Vzpostavitev krožne proge javnega 
prometa (Lokalca) Topolšica-Lajše-Ravne-Gaberke-Velenje-Šoštanj (32%), sledi 
Vzpostavitev krožne peš in kolesarske poti Topolšica-Lajše-Ravne-Gaberke-Velenje-
Šoštanj (22%), Skupen razpis za izvajanje šolskih in mestnih prevozov z MOV (18%) in 
nato Nadgradnja sistema izposoje koles Bicy s širjenjem omrežja postaj, večanjem 
števila koles ter z možnostjo izposoje električnih koles in Izboljšanje oz. sprememba 
območij javnih parkirišč v mestu v površine za pešce s po 14%. 

4. V skupini nevarnosti sta najpomembnejša kriterija Neodobravanje občanov , ki ne 
sprejemajo ukrepov in Težave povezane z državo, državnimi cestami in usmeritvami  s 
po 25%, sledi Zaradi večanja števila parkirnih mest v mestu Šoštanj  javni potniški 
promet ne bo postal atraktiven (21%), Povečan promet na relaciji Velenje-Šoštanj-
Topolšica (16%) in Neusklajena zakonodaja, pravni postopki in pravilniki (13%). 

 
Če pogledamo še skupne kriterije ugotovimo, da je najpomembnejši podkriterij iz skupine 
priložnosti Vzpostavitev krožne proge javnega prometa (Lokalca) Topolšica-Lajše-Ravne-
Gaberke-Velenje-Šoštanj z 11,52%, sledi Nedelujoč javni potniški promet med glavnimi 
naselji v občini iz skupine Slabosti z 9,52% in nato Pripravljenost in želja občine za 
spremembe iz skupine prednosti z 8,48%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izpolnjevanje vprašalnikov 
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Medijsko sporočilo 

 
V sklopu opredelitve prioritet je bilo objavljeno tudi medijsko sporočilo, ki med drugim 
vsebuje poročilo iz javne razprave in izvedene skupne delavnice z MOV, hkrati pa je občane 
vabilo, naj se udeležijo otvoritve razstave na temo vizije razvoja občine Šoštanj. Medijsko 
sporočilo je bilo objavljeno v časniku Naš čas, 20. 10. 2016.  
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2.2.2  Določitev ciljnih vrednosti 
 
Hkrati z oblikovanjem strateških ciljev smo na sestanku z ožjo delovno skupino določili in 
uskladili tudi ciljne vrednosti. Z njimi smo kvantitativno določili zaželeno spremembo in 
opredelili časovni rok zanjo. S tem smo določili jasno sliko, kako želimo spremeniti promet v 
občini Šoštanj. 
 

PODROČJE OPERATIVNI CILJI S CILJNIMI VREDNOSTMI 
 

pešačenje  
 

Izboljšanje pogojev za pešačenje preko:  
pristopa k vzpostavitvi mreže in postopnega vzpostavljanja mreže 
pešpoti do leta 2022  
povečanja površin za pešce in povečanje novih pločnikov za najmanj 2 
km do leta 2022  
nove ozelenitve pešpoti v dolžini vsaj 100 m letno 
ureditve vsaj 1 varnega prehoda za pešce do leta 2022 

Povečanje občutka varnosti pešcev: 
s pristopom k izboljšanju kakovosti obstoječe infrastrukture za pešce s 
poudarkom na varnosti otrok z izboljšanimi označbami do leta 2022 

Spreminjanje potovalnih navad z večanjem deleža pešcev : 
z osveščanjem javnosti o pomenu trajnostne mobilnosti 

Zagotovitev boljših pogojev za rekreativno pešačenje ob Družmirskem 
jezeru in širšem območju Šoštanja skozi:  
izboljšanje kakovosti obstoječe infrastrukture za pešce do leta 2022 
pristopa k reševanju sanacije zraka zaradi onesnaženosti iz 
prezračevalnega jaška Premogovnika Velenje do leta 2018 

kolesarjenje  

Zagotavljanje pogojev za udobno, varno in privlačno kolesarjenje preko: 
povečanja dolžine kolesarskih stez za 2 km do leta 2022 
izgradnje 1 (pokrite / varovane) kolesarnice do leta 2022 
postopne ureditve kolesarskih stojal do leta 2022  

Sprememba potovalnih navad s povečanje deleža kolesarjev: 
povečanja Bicy postaj za 50% do leta 2022 z vsaj eno postajo vezano na 
JPP 

Spodbujanje uporabe električnih koles preko: 
pričetka izgradnje omrežja električnih polnilnic za kolesa do leta 2022 
postopne nadgradnje sistema Bicy z izposojo električnih koles 

javni potniški 
promet 

Zagotavljanje pogojev za povečanje uporabe JPP: 
z izgradnjo / prenovo 1 avtobusnega postajališča letno 
s pričetkom sodelovanja v sistemu 'lokalc' na območju občine Šoštanj 

Spodbujanje uporabe javnega potniškega prometa: 
preko javne objave vseh voznih redov 
z vzpostavitvijo partnerstva s podjetji v občini  

Izboljšanje sistema prevozov v kombinaciji s šolskimi prevozi v zaledju 
občine do leta 2022 

motorni in 
mirujoči promet 

izboljšanje kakovosti bivanja v občini skozi:  
zmanjšanje števila parkirnih mest na območju ožjega mestnega jedra 
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Šoštanj za 5 % do leta 2022 
ozelenitev javnih površin za mirujoči promet za 3% letno 
uvedbo 1 cone umirjenega prometa do leta 2022 

spodbujanje uporabe alternativnih goriv: 
z izgradnjo 2 električnih polnilnic za avtomobile do leta 2022 

povečanje varnosti in pretočnosti prometa v mestu: 
z zmanjšanjem prometnih zastojev skozi postopno uvedbo prepovedi 
daljinskega tranzitnega tovornega prometa skozi center mesta do leta 
2022 
s postavitvijo 1 merilnega mesta za nadzor nad hitrostjo do leta 2022 

načrtovanje 
mobilnosti v 
Šaleški dolini 

izboljšanje povezanosti območij v podporo gospodarstvu in rasti v mestu 
in regiji preko vzpostavitve sistema skupnega sodelovanja med 
sosednjimi občinami na področju trajnostne mobilnosti do leta 2018 

Redno spremljanje državnih in evropskih projektov s področja prometa 
in trajnostne mobilnosti  

Postopna uskladitev vseh strateških dokumentov občine v skladu s 
trajnostnimi načeli in celovitim strateškim načrtovanjem 
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2.2.3 Razstava o izdelani viziji 
 

Ob zaključku te faze priprave CPS je bila na Trgu svobode v Šoštanju organizirana razstava na 
temo vizije razvoja občine Šoštanj. Otvoritev je bila organizirana v sredo, 26. oktobra 2016, s 
pričetkom ob 16. uri, nanjo pa smo s spodnjim vabilom povabili tako predstavnike ožje kot 
širše delovne skupine, vse ključne deležnike in tudi občane ter predstavnike širše javnosti. V 
nadaljevanju so predstavljeni razstavljeni plakati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vabilo 

 
Plakat 1 
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Plakat 2 

 

 
Plakat 3 
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Plakat 4 
 

 
Plakat 5 
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Plakat 6 
 
 
 
 
 
 

 
Plakat 7 
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Plakat 8 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plakat 9 
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Plakat 10 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Plakat 11 
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Plakat 12 
 
 
 
 
 
 

 
 
Plakat 13 
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Plakat 14 
 
 
 
 
 
 

 
Plakat 15 
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Otvoritev razstave 
 
Na otvoritvi razstave z naslovom "V kakšni občini želimo živeti?" smo prisotnim predstavili 
bistvo trajnostne mobilnosti in povedali, da je vizija v sklopu projekta CPS nastajala 
postopoma, pri njenem oblikovanju pa so sodelovali občani, ki so povedali, v kakšnem okolju 
bi si želeli živeti v bodoče. Želijo si zeleno mesto, čistejši zrak, prometno varnega okolja, 
polnega življenja in mladih družin, kjer bomo uporabljali okolju sprejemljivejša goriva. 
 
Na otvoritvi je s skladbami o zebri in varnem prečkanju ceste nastopil zborček Vrtca Šoštanj, 
za pogostitev pa je poskrbel lokal na kolesu Start Cafe. Izžrebali smo tudi zadnjo nagrado 
med vsemi sodelujočimi v CPS anketi: avtobusni izlet za tri osebe v Benetke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utrinki iz otvoritve razstave 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utrinki iz otvoritve razstave 
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Utrinki iz otvoritve razstave 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utrinki iz otvoritve razstave 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utrinki iz otvoritve razstave 
 



152 
 

2.3 IZBIRA UKREPOV 

Po opredelitvi prioritet smo se lotili priprave naslednje faze, izbire ukrepov. To je kritičen del 
priprave celostne prometne strategije, saj izbira ukrepov vpliva na uspešnost pri doseganju 
ciljev. V ta namen smo opravili javno razpravo z občani in člani širše delovne skupine, izvedli 
11 intervjujev, organizirali dva sestanka z odgovornimi na Občini Šoštanj ter objavili medijsko 
sporočilo.  
 

2.3.1 Presoja možnosti 
 
V tem koraku smo poskušali prepoznati ukrepe, ki bodo dejansko izvedljivi s sredstvi, ki jih 
imamo na voljo. Tako smo oblikovali nabor možnih ukrepov, ki smo jih kasneje povezali v 
sklope. V okviru tega smo izvedli javno razpravo in sestanek z odgovornimi na Občini Šoštanj, 
v celotnem koraku pa so bili vedno prisotni odgovorni za pripravo občinskega proračuna, ki 
so lahko za vsak posamezen ukrep sproti ocenjevali njegovo finančno možnost izvedbe.  
 

Javna razprava 
 

Dne 19.10.2016 smo v sklopu 'Izbire ukrepov' organizirali javno razpravo. V prvem delu smo 
oblikovali nabor ukrepov, ki so bili razdeljeni na posamezne svežnje oziroma sklope.  
 
Za izhodišče so bili pripravljeni naslednji sklopi:  

 skupina 1/5 zaprtje Trga bratov Mravljak 

 skupina 2/5 povezava z lokalcem 

 skupina 3/5 izboljšanje kvalitete bivanja v mestu Šoštanj 

 skupina 4/5 ureditev varnih prihodov v in iz šole 

 skupina 5/5 trajnostni prihodi na delo  
 
Udeleženci so ukrepe predlagali z vidikov: 

 JPP 

 kolesarja 

 pešca 

 motornega prometa vključno s parkiranjem 

 dodaten vidik: morebitna druga specifika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Javna razprava 
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Primer delovnega lista skupine 1/5  (zaprtje Trga bratov Mravljak) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Javna razprava 
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Rezultati prvega dela razprave so bili tako naslednji ukrepi: 
 

skupina 1/5 

OBLIKOVANJE UKREPOV 

z vidika javnega potniškega prometa z vidika kolesarja 

- ga ni – ni potrebe - postavitev stojal za kolesa 
- lokal z ugodnostmi za kolesarje 
- servis za kolesa 
- kolesarnica 
- Bicy postaja 

ZAPRTJE TRGA BRATOV MRAVLJAK 
z vidika pešca z vidika motornega prometa vključno s parkiranjem 

- klopi, urbana oprema, pitnik 
- ozelenitev, igrala za otroke 
- zelenica 
- osenčenje prostora  
- umestitev vodnega elementa 

- ukinitev parkirišč –parkiranje se usmeri pred 
Muzej usnjarstva 

- urediti prehod med trgom in parkirišči pri MUS 
- promet naj ostane – le za osebna vozila 
- kazenska sankcija za parkirane avtomobile v 

času prireditev (nekajkrat letno) 
- območje umirjenega prometa (10 km/h) 
- predlog popolne zapore trga za promet v 

primeru izgradnje obvoznice 

morebitna druga specifika 

- vsebinska oživitev (trgovine, kavarna, samostojni obrtniki, mladi podjetniki,…) 
- ureditev stavb 
- najprej vsebinska prenova trga, nato zapora za parkiranje 
- označitev zgodovinskih stavb 
- umetniški atelje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Javna razprava 
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skupina 2/5 

OBLIKOVANJE UKREPOV 

z vidika javnega potniškega prometa z vidika kolesarja 

- povezava šolskih prevozov z lokalcem 
- večja frekvenca prevozov 
- po principu Velenja naj tudi Šoštanj podaljša 

brezplačni promet do Topolšice 
- ekološko sprejemljiva goriva 
- ureditve avtobusnih postajališč (nadstreški, 

označbe) 
- objava voznega reda – omogočiti povsod (tudi v 

javnih ustanovah, Terme, Bolnišnica, …) 
- vozni red prilagoditi uporabnikom (konice) 
- krožna pot: Šoštanj – Topolšica – Lajše – Ravne 

– Gaberke – Škale – Velenje in Šoštanj – 
Florjan – Penk – Lokovica – Velenje 

- gratis lokalc  

- podaljšanje kolesarskih poti 
- postaje Bicy ob avtobusnih postajališčih 
- kolesarnice ob avtobusnih postajališčih 
- kolo na avtobus 
- servis koles 
- kolesarska steza čez mesto 

  

POVEZAVA Z LOKALCEM 
z vidika pešca z vidika motornega prometa vključno s parkiranjem 

- varnejši prehodi čez železniško postajo 
- pločniki do avtobusnih postaj 
- varni prehodi čez cesto 
- ureditve prostora za potnike 
- označene varne šolske poti 
- ureditve za invalide 

- spodbujati uporabnike avtomobilov, da 
uporabljajo JPP 

- P+R, z vozovnico brezplačno parkiranje 
- parkiranje ob avtobusnih postajališčih 
- odprta garažna hiša za vse uporabnike 
- ukinitev »kilometrin« za zaposlene  

morebitna druga specifika 

- uvedba kočije med Topolšico in Šoštanjem 
- spodbujanje k uporabi, čeprav ni zastonj 
- podajanje informacij na avtobusu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Javna razprava 
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skupina 3/5 

OBLIKOVANJE UKREPOV 

z vidika javnega potniškega prometa z vidika kolesarja 

- lokalc 
- čistejši energenti (plin, elektrika) 
- ozelenjevanje ob železniški progi (vizualno in 

protihrupno) 
- rekonstrukcija avtobusne postaje s kolesarnico z 

ozelenjeno streho 
- urejeni vozni redi na postajališčih 
- vozni redi po domovih 
- kombinirane vozovnice 
- elektrifikacija železniške proge 
- pokriti zazelenjen vkop železnice (park!) 

- stojala za kolesarje 
- kolesarska infrastruktura – dogradnja tudi skozi 

mesto 
- označba kolesarskih stez 
- kolesarski servis 
- več Bicy izposojevalnic (tudi električnih) 
- izposoja električnih koles na posameznih 

lokacijah 
- lokal z ugodnostmi za kolesarje 

IZBOLJŠANJE KVALITETE BIVANJA V MESTU ŠOŠTANJ 
z vidika pešca z vidika motornega prometa vključno s parkiranjem 

- izboljšati kvaliteto zraka 
- življenje v centru mesta (javne prireditve, 

trgivine, izložbe, izkoristiti zgodovinsko 
vrednost) 

- parkirišča na obrobje, trg zapreti in nameniti 
druženju 

- poskrbeti za invalide 
- spodbujanje dogajanja v mestu z nižjimi 

najemninami 
- vsebine pripeljati v strogi center (javna pritličja) 
- subvencije lokalov v centru mesta (na Trgu 

bratov Mravljak) 
- klopca + senca 

- čistejši energenti 
- zmanjšanje hrupa 
- ukinitev parkirnih mest –> nove vsebine in več 

zelenja (dreves) v središče mesta 
- prepoved uporabe starejših vozil (ekološka 

kartica) v središču mesta 
- električne polnilnice 
- srečanje starodobnikov (dogodek) 

morebitna druga specifika 

- zagotoviti utrip mesta! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Javna razprava
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skupina 4/5 

OBLIKOVANJE UKREPOV 

z vidika javnega potniškega prometa z vidika kolesarja 

- ureditev avtobusnih postajališč / dodatno 
- ureditve nevarnih mest na poti šolskega 

avtobusa (npr. varovalne ograje) v Skornem, 
Belih Vodah 

- ureditev / osveščanje, da je postajališče pri šoli 
namenjeno avtobusu (problematična 
zasedenost postajališča pri šoli z avtomobili) 

- v konicah prihaja do zamud (zaradi npr. 
železniškega prehoda) 

- postajališča na obeh straneh ceste in urejenost 
- problematika ukrepov zaradi ranga ceste 

(državna) 

- ureditve kolesarske poti do šole 
- varno shranjevanje koles 

UREDITEV VARNIH PRIHODOV V IN IZ ŠOLE 
z vidika pešca z vidika motornega prometa vključno s parkiranjem 

- ureditev varnega prehoda (podhod / nadhod) 
preko železniškega prehoda – tirov 

- boljša označenost poti do šole (talne označbe)  

- urediti mesto za varno vstopanje in izstopanje 
otrok pri dovozu k šoli z osebnimi vozili 
(postajališča) 

- parkirišče, »označeno« za voznike, ki pripeljejo 
otroke 

- ureditve pasu za »začasno« ustavljanje pri šoli 
(dodaten pas ob cesti) ali krožna vožnja skozi 
parkirišče  

morebitna druga specifika 

- spodbujanje uporabe: peš, kolo 
- motivacija otrok za pešačenje v šolo ali prihod s kolesom (peš v šolo – nalepka) 
- plan šole 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Javna razprava 
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skupina 5/5 

OBLIKOVANJE UKREPOV 

z vidika javnega potniškega prometa z vidika kolesarja 

- povezava Šoštanja in Velenja z JPP (visoka 
frekventnost, brezplačen prevoz) 

- ukiniti povračilo stroškov za prihod na delo in 
vzpostavitev skupnega prevoza (koristiti tudi 
za službene poti) 

- poenotenje delovnega časa v večjih podjetjih – 
usklajen urnik  

- pokrite in zavarovane kolesarnice v mestu in 
podjetjih 

- urejene in varne kolesarske poti 
- tuši in garderobe v podjetju 
- kolesarske steze po centru 
- Bicy točke po podjetjih 
- kampanje za promocijo  

TRAJNOSTNI PRIHODI NA DELO 
z vidika pešca z vidika motornega prometa vključno s parkiranjem 

- varna pot, osvetljena 
- kampanje za promocijo peš hoje 
- možnost izposoje skiroja oz. uporaba službenih 

- plačljiva parkirišča pred podjetji 
- souporaba avtomobila 
- tržnica prevozov 
- načrt prevozov na ravni celotnega podjetja ali 

skupine podjetij 

morebitna druga specifika 

- neredni delovniki  
- majhno mesto 
- majhen center, zaradi česar je obvladljiv peš 
- 3 veliki delodajalci (TEŠ, Gorenje)  

 
Pri tem smo ugotovili, da je kar nekaj ukrepov, ki imajo multiplikativne učinke na več sklopov 
in imajo kot taki lahko višjo prioriteto pri njihovi izvedbi. V največ, štirih svežnjih, se nam 
pojavi ukrep uvedba/razširitev sistema Bicy, in sicer pri 'zaprtju Trga bratov Mravljak', 
povezavi z Lokalcem, 'izboljšanju kvalitete bivanja v mestu Šoštanj' ter 'trajnostnih prihodih 
na delo'. Uvedba 'Lokalca' se je pokazala kot eden od možnih ukrepov pri svežnjih 'povezava 
z lokalcem', 'izboljšanju kvalitete bivanja v mestu Šoštanj' ter 'trajnostni prihodi na delo'. 
Izpostavljen je bil tudi ukrep zmanjšanje števila parkirnih mest, ki se pojavlja pri svežnjih 
'zaprtje Trga bratov Mravljak' in 'izboljšanju kvalitete bivanja v mestu Šoštanj'. Ostali ukrepi 
se praviloma pojavljajo samo v enem svežnju.  
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Intervjuji 
 
V sklopu te faze smo izvedli tudi 11 intervjujev, in sicer dne 28.9., 12.10., 19.10., 9.11. in 
11.11. 2016. Nabor intervjuvancev je zajemal tako strokovnjake s področja urbanizma, 
arhitekture, krajinske arhitekture, zaposlene na Občini Šoštanj, predstavnike invalidov, 
ponudnikov storitev ter Premogovnika Velenje. V sklopu teh intervjujev lahko izpostavimo 
naslednji nabor ukrepov, ki se intervjuvancem zdel še posebej ključen:  
 

 uvedba krožišča pri obstoječi šoli na spodnjem parkirišču 

 rešitev za zagotovitev boljše in hitrejše prehodnosti preko železniške proge 

 optimizacija šolskih prevozov 

 spodbujanje kolesarjenja 

 čiščenje zraka pri prezračevalnih jaških premogovnika 

 ozelenitev parkirišč 

 ureditev območij za pešce 

 prenova in zaprtje Trga bratov Mravljak 

 prenova glavne avtobusne postaje 

 izgradnja/prenova avtobusnih postajališč 

 uvedba javnega potniškega prometa, ki je že nastavljen v Mestni občini Velenje (Lokalc) 

 spodbujanje pešačenja 

 povezava Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj pri načrtovanju 

 omejitev motornega prometa 

 dokončanje severne obvoznice Gaberke – Ravne z vsemi prometnimi elementi (avto, 
kolo, pešec) 

 izgradnja podhoda za pešce pod železnico pri šoli 

 izgradnja kolesarske povezave med Cankarjevo ulico in Metlečami 

 izgradnja kolesarske steze in pešpoti Šoštanj – Ravne 

 funkcionalna umestitve postaje v Topolšici 

 spodbujanje lokalnih ponudnikov za trajnostno mobilnost 

 izgradnja polnilnic za el. avtomobile 

 osveščanje – spremeniti način razmišljanja na tak način, kot je bilo že nekoč, trajnostno 

 razširitev sistema Bicy 

 postavitve stojal za kolesa in kolesarnic ob podjetjih 

 zapiranje mestnega središča za promet 

 izgradnja kolesarske povezave Ravne - Gaberke - Lajše - Topolšica 

 uvedba ekoloških vozil 

 odstraniti ovire za gibalno ovirane 

 opozarjanje udeležence v prometu na prisotnost invalidov na prometnih površinah 
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Sestanek z odgovornimi na Občini Šoštanj 
 
Pri pripravi nabora možnih ukrepov smo imeli tudi sestanek z odgovornimi na Občini Šoštanj. 
Pri tem je nastal okvirni nabor naslednjih ukrepov.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intervju s podžupanom z Vikijem Drevom 
 
Pešačenje: 

 študija mreže pešpoti (skupaj s kolesarskimi potmi) s spremljajočo urbano opremo  

 postopna vzpostavitev mreže pešpoti s spremljajočo urbano opremo in označbe 
pešpoti  

 izgradnja pločnikov 

 ureditev krožne poti čez Gaberke  

 krajinske ureditve pešpoti 

 pilotno območje umirjenega prometa v mestu Šoštanj 

 omejitev prometa na Trgu bratov Mravljak  

 celostna prenova Trga bratov Mravljak (arhitekturna prenova, vsebinska prenova, 
sanacija stavb, označitev zgodovinskih stavb, spodbuda za umeščanje umetniških 
ateljejev, trgovin, kavarn, obrtnikov ipd.) 

 zagotovitev urbane opreme ob pešpoteh (klopi, pitniki, koši, igrala ipd.) 

 prilagoditev infrastrukture gibalno oviranim osebam  

 zasaditev kontinuiranih drevoredov in drugih zasaditev ob cestah, pločnikih in poteh 

 projekt krajinskih ureditev prometnih površin v občini 

 izgradnja železniškega podhoda oz. podvoza pri osnovni šoli 

 ureditev varnih nivojskih prečkanj železnice in prometnih poti za pešce 
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 sodelovanje Občine Šoštanj v ETM 

 izdelava mobilnostnega načrta za občinsko upravo 

 izdelava mobilnostnega načrta za osnovno šolo 

 sofinanciranje izdelave mobilnostnega načrta   

 promocija hoje 

 sanacija izpustov preko prezračevalnega jaška Premogovnika Velenje 

 ureditve in označevanje varnih šolskih poti 

 osveščanje o pomenu trajnostne mobilnosti v šoli / vrtcu z akcijami kot so Beli zajček, 
Prometna kača, Bicivlak, Pešbus    

 motivacija otrok za pešačenje v šolo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intervju z županom z Darkom Menihom 
 
Kolesarjenje: 

 dogradnja kolesarske poti med Topolšico in Šoštanjem 

 dogradnja R3 kolesarske povezave skozi mesto Šoštanj  

 vzpostavitev regionalne kolesarske povezave skozi sotesko Penk 

 izgradnja kolesarske poti med dvema manjšima naseljema izven mesta   

 oprema kolesarskih poti z urbano opremo za kolesarje (stojala za kolesa, klopi, pitniki,.)  

 krajinske ureditve kolesarskih poti 

 ureditev krožne kolesarske poti čez Gaberke  

 izdelava študije za alternativne, manj prometne stranske kolesarske poti proti Črni na 
Koroškem  

 izdelava študije za alternativne, manj prometne stranske kolesarske poti proti Belim 
vodam  

 ozelenitve ob kolesarskih poteh 
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 označbe kolesarskih stez 

 izdelava študije za širitev sistema Bicy (s prostorsko preveritvijo lokacij novih Bicy 
postaj) 

 postavitev novih Bicy postaj  

 nakup novih koles za izposojo v sistemu Bicy 

 promocija Bicy sistema 

 širitev prodajnih mest za uporabniške kartice sistema Bicy 

 umeščanje postaj Bicy v neposredno bližino avtobusnih postajališč v občini, železniške 
postaje, glavne avtobusne postaje v mestu Šoštanj ipd. 

 umeščanje postaj Bicy v neposredno bližino večjih generatorjev prometa (podjetij, 
javnih ustanov) 

 zagotavljanje pogojev za prevoz koles z vlakom, avtobusom   

 izgradnja pokritih kolesarnic 

 izgradnja kolesarnice ob prenovi avtobusne postaje v mestu  

 izdelava študije za umeščanje električnih polnilnic  

 izgradnja električnih polnilnic  

 vzpostavitev sistema izposoje električnih koles 

 promocija kolesarjenja za prihode v šolo in na delo (tudi v povezavi z izgradnjo tušev in 
garderob v podjetjih) 

 promocija kolesarjenja 

 spodbujanje delodajalcev za uvajanje ukrepov, ki stimulirajo prihod na delo s kolesom 
(npr. izgradnja tušev) 

 sofinanciranje kolesarske prireditve  

 spodbuda za vzpostavitev servisa koles v mestu  
 spodbuda lokalom za uvajanje posebnih ugodnosti za kolesarje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intervju z arhitektom z Rokom Polesom 
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Javni potniški promet: 

 izdelava študije vzpostavitve javnega potniškega prometa v navezavi s sistemom 
'Lokalc' v Mestni občini Velenje 

 pričetek poskusnega obratovanja javnega potniškega prometa v navezavi s sistemom 
'Lokalc' 

 povečanje frekvenc voženj JPP 

 prilagoditev voznega reda JPP uporabnikom z upoštevanjem večjih konic  

 umestitve P+R območij z brezplačnim parkiranjem za imetnike vozovnice JPP 

 pregledna objava obstoječega sistema JPP z voznim redom v svetovnem spletu (na 
spletni strani Občine Šoštanj), javnih mestih (Bolnišnica Topolšica, šola, muzeji)  

 obveščanje večjih generatorjev prometa (podjetja, javne ustanove) o voznem redu 
obstoječega JPP 

 obveščanje vseh občanov o voznem redu obstoječega JPP preko javnih objav, glasil, 
časopisov  

 vpeljava kombiniranih vozovnic (avtobus – vlak) 

 izgradnja/prenova avtobusnih postajališč (nadstreški, označbe ipd.)  

 izdelava prometne študije za ureditev obračališča za avtobuse pri šoli in zagotovitev 
varnega prihoda otrok v šolo brez zastojev zaradi napačnega parkiranja / ustavljanja 
staršev pri šoli  

 prestavitev avtobusne postaje v Topolšici na ustreznejšo lokacijo ali zagotovitev 
dodatnega postajališča pri Bolnišnici  

 optimizacija lokacije končne avtobusne postaje v Topolšici ali zagotovitev dodatnega 
postajališča pri Naravnem zdravilišču Topolšica oziroma domu starejših Zimzelen 

 študija in / ali vzpostavitev prevozov na klic in integracija s šolskimi prevozi 

 promocija vzpostavitve javnega potniškega prometa 

 sodelovanje v ETM 

 spodbujanje ekološko sprejemljivih goriv za JPP (plin, elektrika) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intervju z arhitektom z Edijem Vučino 
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Osebni motorni promet, vključno  z mirujočim prometom: 

 ozelenitev parkirišč v mestu Šoštanj 

 študija krajinskih ureditev parkirišč v mestu Šoštanj 

 pilotno območje umirjenega prometa na Trgu bratov Mravljak 

 celostna prenova Trga Bratov Mravljak 

 nadzor nad hitrostjo in zmanjšanje hitrosti 

 osveščanje glede varnosti v prometu 

 prepoved daljinskega tranzitnega tovornega prometa skozi mesto  

 preusmeritev daljinskega tranzitnega prometa proti Črni na Koroškem na regionalno 
cesto Velenje – Slovenj Gradec  v sodelovanju z Mestno občino Velenje 

 objavljanje člankov, organizacija srečanj, sestankov ipd. za promocijo alternativnih 
oblik prihoda na delo – z JPP, peš, s kolesom, z uporabo sistema Bicy, s souporabo 
avtomobilov, tržnico prevozov, uporabo avtomobilom s čistejšimi gorivi ipd. 

 javne predstavitve dobrih praks trajnostne mobilnosti, ki jo že izvajajo podjetja ali večji 
generatorji prometa v občini  

 spodbujanje izdelave načrtov prevozov na delo na ravni večje skupine podjetij 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intervju z invalidi 
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Trajnostno povezovanje s sosednjimi občinami na področju prometa: 

 izdelava skupne študije z občinami Šaleške doline na področju vzpostavljanja in 
financiranja javnega potniškega prometa 

 izvedba skupnega javnega naročila z občinami Šaleške doline na področju šolskih 
prevozov in/ali javnega potniškega prometa  

 usklajevanje vseh oblik trajnostne mobilnosti 

 vzajemno spodbujanje podjetij na področju trajnostne mobilnosti 

 enoten sistem JPP ('Lokalc') 

 sodelovanje pri izvedbi ETM 

 vzpostavitev skupne blagovne znamke na področju trajnostne mobilnosti in 
spodbujanje podjetij pri njihovem uvajanju 

 izkoriščanje obstoječe proizvodnje, znanja in čistejših energentov v regiji 

 sodelovanje pri razširitvi sistema Bicy 
 
S tem smo dobili širok nabor možnih ukrepov, ki smo jih nato v nadaljnjih korakih dodatno 
preverjali in dopolnjevali ter jih v zadnjem koraku te faze skozi študijo stroškovne 
učinkovitosti tudi ovrednotili.  
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2.3.2 Učenje iz izkušenj drugih 
 
V tem koraku smo pripravili nabor že izvedenih ukrepov v drugih okoljih. Pri naboru smo 
poskušali izhajati iz naših potreb, iz analize stanja, izdelane vizije ter iz preliminarnega 
nabora ukrepov iz prejšnjega koraka. Pred pričetkom izvajanja posameznih ukrepov je z 
lokalnimi skupnostmi, ki so podobne ukrepe že izvedle, smiselno stopiti v kontakt in se na 
podlagi njihovih izkušenj na ukrepe ustrezno pripraviti. 
 
'Lokalc' v Mestni občini Velenje 
 
Lokalc" je brezplačna storitev javnega prevoza v Mestni občini Velenje, ki jo izvajajo s 
posebnimi avtobusi rumene barve oz. s posebej označenimi avtobusi podjetja Izletnik. 
Avtobusi storitve Lokalc stojijo na postajališčih vsakih 15 minut (ob sobotah, nedeljah in 
praznikih vsako uro). Mestni potniški promet obratuje od 6. do 20. ure (odhod prvega 
LOKALC-a z glavne avtobusne postaje ob 6.03, odhod zadnjega ob 20.03). Na rumeni liniji 
vozi prilagojen avtobus, ki je prilagojen tudi osebam z raznimi omejitvami.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zemljevid prog lokalca (www.velenje.si) 
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Fotografija avtobusa tipične rumene barve (www.velenje.si) 

 
Ta primer je zanimiv predvsem zato, ker smo skozi vse faze tega projekta izdelave CPS 
razpravljali o veliki povezanosti Šaleške doline. In pri tem se dobršen del migracij odvija 
ravno med Velenjem in Šoštanjem. Zato smo kot enega od ukrepov predlagali tudi postopno 
razširitev sistema 'Lokalc' tudi na območje Šoštanja.  
 
 
Železniški podhod 
 
 V mestu Šoštanj imamo kar dve nivojski prečkanji železniške proge. Zato želimo predvsem 
pri osnovni šoli izvesti ukrep železniškega podhoda (tudi za kolesarje), kjer je največ pešcev 
in to predvsem otrok. Na sliki je eden od možnih podhodov, ki se nahaja na območju mesta 
Ptuj (kontakt: direktorica občinske uprave mag. Andreja Komel, 02/7482-911) v Mariboru 
(kontakt: direktor občinske uprave Simon Štrancar, 02/2201-223). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podhod na Ptuju 
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Podhod v Mariboru 

 
Cona umirjanja prometa 
 
Na območju mesta Šoštanj želimo postopno uvesti območja umirjanja prometa. Kot dober 
zgled je ureditev Slovenske ceste v Ljubljani, kjer so poleg omejitve hitrosti vozil na 10 km/h 
uvedli tudi skupni prometni prostor (kontakt: mag. Miran Gajšek, vodja oddelka za urejanje 
prostora 01/306-15-02).  
 
'Skupni prometni prostor (shared space) pomeni ukinjanje fizičnih ločitev med prostorom, 
namenjenim izključno motornemu prometu, in prostorom, namenjenim izključno pešcem in 
kolesarjem. Namen take ureditve je spodbujanje hoje, kolesarjenja, družbenega udejstvovanja, 
lokalnih poslovnih dejavnosti in hkrati zmanjšanje prometnih nesreč. Pešci in kolesarji imajo tukaj 
prednost pred motornimi vozili in se lahko gibljejo po celotni površini ulice. Počasen avtomobilski 
promet je za razliko od peš con dovoljen. Ureditev skupnega prometnega prostora je primerna za 
stanovanjske in trgovske ulice, pomembne za posamezne četrti in v centru mesta. Skupni prometni 
prostor spodbuja lokalne prebivalce k dnevni souporabi ulice z možnostjo izvajanja različnih socialnih 
in storitvenih dejavnosti. Ureditev ulice se podreja potrebam pešcev in kolesarjev. Izgled in 
oblikovanje ulice zagotavlja vožnjo osebnih vozil s hitrostjo pešca. Oblikovanje uličnega prostora 
spodbuja lokalne prebivalce k srečevanju, sprehajanju in druženju. S tem se krepi tudi občutek 
solastništva in soodgovornosti za vzdrževanje javnega prostora. Lahek dostop pešcev in kolesarjev do 
lokalnih dejavnosti v posameznih četrtih je pomemben za razvoj lokalne trgovine, servisov in raznih 
storitev.' (Peter Prinčič, Trajnostna mobilnost v praksi, IPOP, 2016). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prenova Slovenske ceste (www.dnevnik.si) 
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Spodbujanje trajnostnih prihodov v šolo 
 
V osnovno šolo v Šoštanju se velika večina učencev vozi s šolskim avtobusom. V praksi se 
vozijo tudi tisti, ki stanujejo relativno blizu šole in bi lahko koristili tudi pešačenje ali prihode 
s kolesom. V ta namen je bila pred leti ob šoli izgrajena dokaj velika kolesarnica, ki pa 
praviloma sameva. Zato bo med ukrepi CPS potrebno izbrati tudi takšne, ki bodo spodbujali 
trajnostne prihode v šolo. V Sloveniji so se na to temo začele že raznovrstne aktivnosti, med 
njimi sta tudi 'pešbus' in 'bicivlak' (kontakt: Marko Peterlin, IPOP, 059-063-683).  
 
'Pešbus in Bicivlak sta organizirana oblika spremljanja otrok v šolo. Cilj je otroke in starše spodbuditi 
za vsakodnevno pot do šole brez osebnega avtomobila. Učenci se v šolo odpravijo v organiziranih 
skupinah peš ali s kolesom po domišljeno začrtanih poteh preko dogovorjenih »postaj« in po stalnem 
urniku. Otroci uživajo v pešačenju ali vožnji s svojimi sošolci in v spremstvu odrasle osebe, starši pa 
niso več obremenjeni z jutranjim razvažanjem. Bicivlak omogoča, da se legalno v šolo vozijo tudi 
učenci, ki še nimajo kolesarskega izpita. Aktivnost se je razvila kot odziv na dejstvo, da osnovnošolci 
ne preživijo več dovolj časa zunaj in v šolo manj prihajajo peš, aktivno in samostojno. Prekomerna 
teža in majhna fizična aktivnost sta velika problema. Pri tem je treba upoštevati, da na mobilnost 
otrok vplivajo tako osebnostne in socialne okoliščine v družini, kot tudi prostorske lastnosti soseske ter 
politika šol in občin. Aktivna pot v šolo je pomembna za zdravje, samostojnost in socialni razvoj otrok, 
saj zagotavlja minimalno priporočeno količino fizične aktivnosti in spodbuja vzgojo o prometni 
varnosti ter trajnostnem razvoju. Otroci, ki hodijo v šolo peš ali s kolesom, so bolje telesno pripravljeni 
kot tisti, ki jih vozijo z avtom. Dokazano je, da se taki otroci tudi sicer več gibljejo in med drugim lažje 
sledijo pouku.' (Peter Prinčič, Marko Peterlin, Trajnostna mobilnost v praksi, IPOP, 2016). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
'Bicivlak' v Ljubljani (IPOP) 
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Kolesarska cesta 
 
Na področju soteske 'Penk' je predvidena umestitev državne kolesarske povezave. Ker je 
soseska zelo ozka, vendar ravno zaradi tega atraktivna za kolesarje, je smiselno razmišljati o 
alternativnih načinih omejevanja motornega prometa ter dati prednost kolesarskemu 
prometu. Dobri primeri na tem področju so v tujini, kjer je cesta kategorizirana v kolesarsko 
cesto, ki je prednostno namenjena kolesarjem. Hitrost vseh vozil pa je omejena na največ 30 
km/h. V Nemčiji je že več kot 140 takšnih kolesarskih cest. Prednost takšne ureditve je v tem, 
da odpade potreba po gradnji nove kolesarske infrastrukture, pri čemer se že obstoječo 
cesto prednostno nameni kolesarjem. Na takšnih cestah se motorna vozila prilagajajo 
kolesarjem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primer kolesarske ceste v Nemčiji (http://www.goettinger-tageblatt.de/) 

 
Intermodalnost 
 
V Šoštanju želimo združiti postaje javnega potniškega prometa, kolesarnice in postaje Bicy – 
skratka uvesti intermodalnost. S tem bi lahko kvalitetnejše in učinkovitejše spodbudili 
trajnostno mobilnost. Pri nas najdemo zelo dobre primere v Ljubljani, kjer je na območju P+R 
tako parkirišče za avtomobile, avtobusno postajališče ter postajališče (kontakt: mag. Miran 
Gajšek, vodja oddelka za urejanje prostora 01/306-15-02). 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P+R v Ljubljani, Barje (www.alter.si) 

http://www.alter.si/
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Združevanje linij rednega in šolskega avtobusnega prevoza 
 
Pred leti je Občina Grosuplje (kontakt: direktor občinske uprave Dušan Hočevar, 
01/7888/750) pričela z združevanjem linij rednega in šolskega avtobusnega prevoza. Ta 
ukrep se je izkazal za zelo učinkovitega, saj dobijo možnost javnega prevoza tudi občani iz 
oddaljenejših krajev. Hkrati pa so lahko ponekod povečali tudi frekvenco voženj. Podoben 
ukrep načrtujemo tudi na območju Šoštanja, kjer bi lahko s takšno kombinacijo pokrili 
predvsem oddaljenejše kraje. 
 
'Sistem se v osnovi prilagaja potrebam osnovnošolcev in hkrati obstoječemu sistemu javnih prevozov. 
Logika sistema je, da se 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. Študentom, dijakom in drugim uporabnikom se z usklajevanjem 
voznih redov z drugimi linijami, na primer 3G ali z voznim redom vlakov omogoči, da imajo dobre 
povezave od svojega bivališča v oddaljenih vaseh do Grosuplja, kjer zaradi medsebojnega 
usklajevanja voznih redov v ustreznem času oziroma s krajšimi postanki nadaljujejo pot v kraj šolanja.  
Tako šole kot tudi občani so ukrep sprejeli s pozitivnimi odzivi, saj jim omogoča dodatne termine 
prevozov: na primer zgodaj zjutraj (prevoz na delo, prevoz dijakov v srednjo šolo ipd.) in pozno zvečer 
(pomembno na primer za dijake in študente za vračanje domov s študijskih obveznosti), ki brez 
združitve prevozov zaradi nerentabilnosti ne bi bili izvedljivi.' (Katarina Otrin, Trajnostna mobilnost v 
praksi, IPOP, 2016). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otvoritev avtobusne linije (foto: Občina Grosuplje) 
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2.3.3 Študija stroškovne učinkovitosti 
 
Študija stroškovne učinkovitosti je v obdobju krčenja javne porabe izredno pomemben 
korak. Zato smo jo izvedli tudi v okviru javne razprave, kjer smo skupaj z deležniki ocenjevali 
sprejemljivost posameznih ukrepov. Na koncu smo ukrepe ocenjevali še skupaj s predstavniki 
Občine Šoštanj. 
 

Javna razprava 
 
Dne 19. 10. 2016 smo v sklopu 'Izbire ukrepov' organizirali javno razpravo. V prvem delu smo 
oblikovali nabor ukrepov ter svežnje, kot je bilo prikazano v prejšnjih korakih. V tem koraku 
pa smo za ta nabor izvedli vrednotenje, ki je potekalo za vse 4 prometne stebre – JPP, 
kolesarjenje, pešačenje in motorni promet in posebej še za sklope ukrepov (zaprtje Trga 
bratov Mravljak, povezava z Lokalcem, izboljšanje kvalitete bivanja v mestu Šoštanj, ureditev 
varnih prihodov v in iz šole, trajnostni prihodi na delo). 
 
Vrednotenje ukrepov se je izvajalo z naslednjih vidikov: 

 ekonomičnost 

 učinkovitost  

 tehnična izvedljivost 

 podpora javnosti 

 možnost postopnega uvajanja in 

 možnost vrnitve v prvotno stanje 
 
Za izdelavo vrednotenja je vsak od udeležencev prejel obrazec za vrednotenje, kamor je 
podal oceno z znakom + ali -. Možno je bilo vrednotenje na naslednji način: 
++ da, zelo (v rdeč okvirček), + da (v rdeč okvirček), -  ne (v zelen okvirček), -- sploh ne (v 
zelen okvirček). 
Na koncu so se sešteli posebej znaki + in posebej znaki – v posamezni vrstici najprej na nivoju 
posameznega lista, nato na nivoju posamezne skupine (5 skupin) in nato na nivoju celotne 
javne razprave. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Javna razprava 
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Obrazec za vrednotenje: 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Končni rezultat vrednotenja je prikazan v spodnjih preglednicah, kjer je sešteto skupno 
število podeljenih + in – vrednotenj. Najvišji % razmerja med + in – vrednotenjem predstavlja 
tudi najbolj sprejemljiv ukrep.  

 

Sklop: JPP skupaj % razmerja 

povezava z 
Lokalcem  

oz. uvedba rednejšega in bolj pogostega avtobusnega prometa za 
šolarje, prebivalce, turiste in obiskovalce bolnišnice ter tudi delavce 

82+ +83,7  

16- 

krožna avtobusna 
povezava 

uvedba med vsemi osrednjimi naselji občine - Gaberkami, Ravnami, 
Topolšico, Pohrastnikom, Lokovico in Šoštanjem ter Velenjem 

73+ +79,3 

19- 

racionalizacija šol. 
prevozov 

npr. s koncesijo istega ponudnika za šolske in JPP prevoze, z vzgojo 
mladih in izgradnjo primerne infrastrukture… 

62+ +68,9 

28- 

avtobusno 
obračališče 

ureditev obračališča za avtobuse pri osnovni šoli 46+ +52,3 

42- 

rekonstrukcija 
postaj 

rekonstrukcija glavne avtobusne postaje skupaj z železniško postajo 52+ +59,8 

35- 

alternativne oblike alternativne oblike dostopnosti z javnim potniškim prometom 
(brezplačni prevoz na klic, izposoja električnega avtomobila, …) 

59+ +79,7 

15- 

    

Sklop: kolesarjenje skupaj % razmerja 

krožna kolesarka 
povezava 

ureditev krožne kolesarske poti Šoštanj – Lajše – Ravne – Gaberke - 
Velenje – Šoštanj 

64+ +68,1 

30- 

Bicy razširitev sistema Bicy 72+ +82,6 

15- 

povezava skozi 
Penk 

optimizirati kolesarsko povezavo skozi Penk 44+ +55,7 

35- 

dogradnja odsekov dogradnja manjkajočih odsekov kolesarske povezave 68+ +73,1 

25- 
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izposoja 
električnih koles 

možnost izposoje električnih koles v neravninskih naseljih in 
vzpostavitve električnih polnilnic 

59+ +72,0 

23- 

urbana oprema urbana oprema ob kolesarskih poteh: urediti manjkajoče klopi, pitnike 
vode in koše za ločeno zbiranje odpadkov 

84+ +86,6 

13- 

stojala za kolesa postavitev stojal za kolesa 77+ +86,5 

12- 

postajališča za 
kolesa 

izgradnja postajališč 66+ +76,7 

20- 

aternativa proti 
Črni 

poiskati tudi alternativne, manj prometne stranske poti proti Črni na 
Koroškem 

47+ +61,8 

29- 

    

Sklop: pešačenje skupaj % razmerja 

krožna pot ureditve povezovalne krožne poti Šoštanj – Lajše – Ravne – Velenje – 
Šoštanj 

74+ +76,3 

23- 

pločniki pločniki znotraj posameznih naselij 71+ +73,6 

25- 

javne površine   zelene in odprte javne površine znotraj naselij (ureditev območja ob 
Paki in pešpoteh, zazelenitve obstoječih parkirišč, obcestni 
drevoredi…) 

81+ +79,4 

21- 

podhod podhod pod železniško progo 51+ +47,2 

57- 

sanacija smradu sanacija smradu (premogovniški jašek in zmanjšanje izpustov 
avtomobilov) 

62+ +68,9 

28- 

povezave za turiste vzpostavitev povezav za turiste 71+ +82,6 

15- 

urbana oprema ureditev urbane opreme, kot so klopi in pitniki za vodo ob peš poteh… 82+ +86,3 

13- 

    

Sklop: motorni promet skupaj % razmerja 

parkirišča izven 
središča 

lociranje parkirišč izven mestnega središča 55+ +65,5 

29- 

ekološko 
sprejemljiva vozila 

uvajanje ekološko sprejemljivejših vozil 70+ +74,5 

24- 

polnilnice vzpostavitev polnilnic sprejemljivejših pogonskih goriv (elektrika, plin, 
CNG) 

71+ +78,0 

20- 

osveščanje osveščanje o okoljski (ne)sprejemljivosti motornega prometa 78+ +85,7 

13- 
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V sklopu JPP je bila po navedenih kriterijih kot najbolj sprejemljiva ocenjena povezava z 
Lokalcem. Kot drugi najsprejemljivejši sledi ukrep alternativnih oblik dostopnosti, na tretje 
mesto pa se je uvrstila krožna avtobusna povezava. V sklopu kolesarjenja je največ točk dobil 
ukrep umestitev urbane opreme ter postavitve stojal za kolesa, takoj za njima pa razširitev 
sistema Bicy. V sklopu pešačenja je bil kot najsprejemljivejši ocenjen ukrep bil postavitev 
urbane opreme, peš povezav za turiste ter ureditev odprtih javnih površin za pešce. V sklopu 
motornega prometa je bilo kot najbolj sprejemljivo ovrednoteno osveščanje o okoljski 
(ne)sprejemljivosti motornega prometa, takoj za njim pa uvedba polnilnic s sprejemljivejšimi 
pogonskimi gorivi ter uvajanje ekološko sprejemljivejših vozil.    
 

    

Vrednotenje sklopov ukrepov skupaj % razmerja 
Trg bratov 
Mravljak 

zaprtje trga za motorni promet s spremljajočimi ureditvami 64+ +68,8 

29- 

povezava z 
Lokalcem 

oz. uvedba rednejšega in bolj pogostega avtobusnega prometa za 
šolarje, prebivalce, turiste in obiskovalce bolnišnice ter tudi delavce s 
spremljajočimi ureditvami 

56+ +64,4 

31- 

kvaliteta bivanja izboljšanje kvalitete bivanja v mestu Šoštanj 80+ +85,1 

14- 

prihodi v / iz šole ureditev varnih prihodov v in iz šole s spremljajočimi ureditvami 65- +72,2 

25- 

trajnostne delovne 
migracije 

spodbujanje trajnostnih prihodov na delo s spremljajočimi 
ureditvami 

70+ +80,5 

17- 

 

Pri vrednotenju sklopov ukrepov je bil za stroškovno najbolj učinkovitega izbran sklop 
izboljšanja kvalitete bivanja v mestu Šoštanj, na drugem mestu je pristal sklop spodbujanja 
trajnostnih prihodov na delo ter na tretjem ureditev varnih prihodov v in iz šole.   
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Rezultati vrednotenja 
 
Presoja ukrepov glede na zastavljene cilje z oznako + ali – prikazuje kvalitativno oceno glede 
na  postavljena merila. Vrednost '+' pomeni pozitiven pomen, 'o' srednji pomen, '-' negativen 
pomen.   
 

 
 

 

Področje pešačenja 
 

 
 

Ukrepi 

Stroškovna učinkovitost 

Cenovna 
dostopnost 
investicije 
 

Izvedljivost 
oziroma 
možnost 
izgradnje  

Pozitiven 
vpliv na 
toplogredne 
pline 

Nizki 
stroški 
vzdrževanja 

- postopno vzpostavljanje mreže pešpoti s 
spremljajočo urbano opremo, krajinsko 
ureditvijo in označbe pešpoti ter izgradnjo 
pločnikov 

- izgradnja železniškega podhoda v mestu Šoštanj 
- ureditev varnega nivojskega prečkanja železnice 

in prometnih poti za pešce 
- sodelovanje v ETM 
- izdelava mobilnostnih načrtov za javno upravo  
- promocija hoje 
- osveščanje o pomenu trajnostne mobilnosti v 

šoli / vrtcu z akcijami  
- motivacija otrok za pešačenje v šolo  
- vzpostavitev mestnega marketinga 
- krajinske ureditve pešpoti in zagotavljanje 

urbane opreme  
- pilotno območje umirjenega prometa v mestu 

Šoštanj 
- omejitev prometa na Trgu bratov Mravljak  
- prilagoditev infrastrukture gibalno oviranim 

osebam  
- ureditve in označevanje varnih šolskih poti  
- pristop k celostni prenovi Trga bratov Mravljak  
- pristop k reševanju sanacije izpustov preko 

prezračevalnega jaška Premogovnika Velenje 
-  študija mreže pešpoti (skupaj s kolesarskimi 

potmi) s spremljajočo urbano opremo 
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Področje kolesarjenja 
 

 
 

Ukrepi 

Stroškovna učinkovitost 

Cenovna 
dostopnost 
investicije 
 

Izvedljivost 
oziroma 
možnost 
izgradnje  

Pozitiven 
vpliv na 
toplogredne 
pline 

Nizki 
stroški 
vzdrževanja 

- dogradnja kolesarske poti med Topolšico in 
Šoštanjem 

- dogradnja R3 kolesarske povezave skozi mesto 
Šoštanj  

- vzpostavitev regionalne kolesarske povezave 
skozi sotesko Penk  

- pristop k izgradnji kolesarske povezave med 
dvema manjšima naseljema izven mesta  

- izgradnja pokrite kolesarnice 
- promocija kolesarjenja za prihode v šolo in na 

delo  
- spodbujanje delodajalcev za uvajanje ukrepov, 

ki stimulirajo prihod na delo s kolesom  
- spodbuda lokalom za uvajanje posebnih 

ugodnosti za kolesarje  
- označbe kolesarskih povezav 
- oprema kolesarskih povezav z urbano opremo 

za kolesarje (stojala za kolesa, klopi, pitniki ipd.)  
- krajinske ureditve kolesarskih povezav 
- izdelava študije za umeščanje električnih 

polnilnic  
- izgradnja električnih polnilnic  
- vzpostavitev sistema izposoje električnih koles 
- izdelava študije za širitev sistema Bicy (s 

prostorsko preveritvijo lokacij novih Bicy postaj) 
- intermodalno umeščanje novih postaj Bicy v 

neposredno bližino večjih generatorjev 
prometa in postaj JPP  

- promocija Bicy sistema 

o 
 
o 
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Področje javnega potniškega prometa 
 

 
 

Ukrepi 

Stroškovna učinkovitost 

Cenovna 
dostopnost 
investicije 
 

Izvedljivost 
oziroma 
možnost 
izgradnje  

Pozitiven 
vpliv na 
toplogredne 
pline 

Nizki 
stroški 
vzdrževanja 

- pregledna objava obstoječega sistema JPP z 
voznim redom v svetovnem spletu (na spletni 
strani Občine Šoštanj), javnih mestih (Bolnišnica 
Topolšica, šola, muzeji) ter obveščanje podjetij 
in vseh občanov 

- izgradnja/prenova avtobusnih postajališč  
- postavitev/prenova postajališč za potrebe 

Bolnišnice in Term Topolšica 
- izdelava študije vzpostavitve javnega 

potniškega prometa v navezavi s sistemom 
'lokalc' v Mestni občini Velenje 

- pričetek poskusnega obratovanja javnega 
potniškega prometa v navezavi s sistemom 
'lokalc' 

- promocija vzpostavitve javnega potniškega 
prometa  

- izdelava prometne študije za ureditev 
obračališča za avtobuse pri šoli in zagotovitev 
varnega prihoda otrok v šolo brez zastojev 
zaradi napačnega parkiranja / ustavljanja 
staršev pri šoli  

- izboljšanje sistema prevozov v kombinaciji s 
šolskimi prevozi  
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Področje motornega prometa 
 

 
 

Ukrepi 

Stroškovna učinkovitost 

Cenovna 
dostopnost 
investicije 
 

Izvedljivost 
oziroma 
možnost 
izgradnje  

Pozitiven 
vpliv na 
toplogredne 
pline 

Nizki 
stroški 
vzdrževanja 

- nadzor nad hitrostjo in zmanjšanje hitrosti 
- osveščanje glede varnosti v prometu  
- prepoved daljinskega tranzitnega tovornega 

prometa skozi mesto 
- postopno zmanjševanje parkirnih mest v centru 

mesta in njihovo nadomeščanje na robu 
- širitev območja časovne omejitve parkiranja v 

strogem mestnem jedru  
- študija krajinskih ureditev parkirišč v mestu 

Šoštanj 
- ozelenitev parkirišč v mestu Šoštanj 
- izdelava študije za umeščanje električnih 

polnilnic  
- izgradnja električnih polnilnic za avtomobile, 

kolesa in invalidske vozičke  
- spodbujanje ekološko sprejemljivih goriv (plin, 

elektrika) 
- zamenjava službenega avtomobila Občine z 

ekološko sprejemljivejšim gorivom  
- postopna ukinitev parkirnih mest na Trgu 

bratov Mravljak  
- tipski projekt zaprtja Trga bratov Mravljakov ob 

prireditvah 
- ureditev prehoda med Trgom bratov Mravljak 

in parkirišči pri Muzeju usnjarstva  
- pilotno območje umirjenega prometa na Trgu 

bratov Mravljak 
- promocija trajnostne mobilnosti 
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Iz tega ocenjevanja lahko razberemo, da je večina ukrepov tako stroškovno kot 
organizacijsko izvedljivih. Praktično vsi imajo pozitiven vpliv na toplogredne pline, saj z njimi 
zmanjšujemo izpuste zaradi prometa. Večina ukrepov ima tudi nizke stroške vzdrževanja. Pri 
tem je morda potrebno izpostaviti vzpostavitev sistema 'Lokalc', ki je cenovno in 
organizacijsko bolj zahteven ukrep ter ima visoke stroške vzdrževanja, vendar pa ima 
pozitiven vpliv na celo paleto ukrepov, predvsem na področju zmanjševanja odvisnosti od 
osebnega motornega prometa ter na bistveno izboljšanje kakovosti bivanja. Ravno tako med 
ocenjenimi ukrepi izstopa pristop k reševanju sanacije izpustov preko prezračevalnega jaška. 
Kljub temu, da predstavlja zalogaj tako stroškovno, organizacijsko kot tudi zahtevno 
vzdrževanje, ima bistven vpliv tudi na ostale ukrepe, predvsem na atraktivnost pešačenja in 
kolesarjenja ter na splošno na izboljšanje kakovosti bivanja.  
 

Področje trajnostnega načrtovanja v Šaleški dolini 
 

 
 

Ukrepi 

Stroškovna učinkovitost 

Cenovna 
dostopnost 
investicije 
 

Izvedljivost 
oziroma 
možnost 
izgradnje  

Pozitiven 
vpliv na 
toplogredne 
pline 

Nizki 
stroški 
vzdrževanja 

- usklajevanje vseh oblik trajnostne mobilnosti 
- sodelovanje pri izvedbi ETM 
- vzpodbujanje izkoriščanja obstoječe 

proizvodnje, znanja in čistejših energentov v 
regiji  

- povečanje sodelovanja na področju javnega 
potniškega prometa – 'lokalc'  

- sodelovanje pri razširitvi sistema Bicy 
- vzajemno spodbujanje podjetij na področju 

trajnostne mobilnosti 
- upoštevanje in prenavljanje CPS najmanj vsakih 

5 let 
- spremljanje temeljnih kazalcev CPS (opravljanje 

meritev…) 
- določitev oseb, zadolženih za izvajanje ukrepov 

CPS  
- zavezanost k načelom trajnostne mobilnosti 
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2.3.4 Sestavljanje svežnjev ukrepov 
 
Sveženj ukrepov 

 
Zaradi večje učinkovitosti ter sinergijskih učinkov posameznih ukrepov smo te najprej 
razdelili v pet stebrov, in sicer: 

- privlačno pešačenje,  
- kolesarjenje za vse generacije, 
- Kakovosten javni potniški promet, 
- trajnostno naravnan motorni promet, 
- trajnostno načrtovanje mobilnosti v povezani Šaleški dolini. 

 
Nato smo znotraj posameznih stebrov oblikovali svežnje ukrepov, v katerih se bodo med 
njimi vzpostavljale sinergije in jih naredile učinkovitejše. Pri evidentiranju ukrepov smo 
poskušali izbirati predvsem tiste, ki prispevajo k doseganju večjega števila ciljev. 
 
 
 

 
Privlačno pešačenje 

 
Ukrepi s področja 
infrastrukture in večjih 
infrastrukturnih 
projektov 
 

Ukrepi s področja 
upravljanja z 
mobilnostjo – mehki 
ukrepi (vplivanje za 
potovalne navade, 
ozaveščanje, boljša 
informiranost) 

Ukrepi s področja izboljšanja 
kakovosti posameznega 
področja (ukrepi vezani na 
obstoječo infrastrukturo) 

Ukrepi s področja 
načrtovanja 
 

- postopno vzpostavljanje 
mreže pešpoti s 
spremljajočo urbano 
opremo, krajinsko 
ureditvijo in označbe 
pešpoti ter izgradnjo 
pločnikov 

- izgradnja železniškega 
podhoda v mestu 
Šoštanj 

- ureditev varnega 
nivojskega prečkanja 
železnice in prometnih 
poti za pešce  

- sodelovanje v ETM 
- izdelava mobilnostnih 

načrtov za javno 
upravo  

- promocija hoje 
- osveščanje o pomenu 

trajnostne mobilnosti v 
šoli / vrtcu z akcijami  

- motivacija otrok za 
pešačenje v šolo  

- vzpostavitev mestnega 
marketinga  

 

- krajinske ureditve pešpoti in 
zagotavljanje urbane 
opreme  

- pilotno območje umirjenega 
prometa v mestu Šoštanj 

- omejitev prometa na Trgu 
bratov Mravljak  

- prilagoditev infrastrukture 
gibalno oviranim osebam  

- ureditve in označevanje 
varnih šolskih poti  

- pristop k celostni prenovi 
Trga bratov Mravljak  

- pristop k reševanju sanacije 
izpustov preko 
prezračevalnega jaška 
Premogovnika Velenje  

- študija mreže 
pešpoti (skupaj s 
kolesarskimi potmi) 
s spremljajočo 
urbano opremo  
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Kolesarjenje za vse generacije 

 
Ukrepi s področja 
infrastrukture in 
večjih infrastrukturnih 
projektov 
 

Ukrepi s področja 
upravljanja z 
mobilnostjo – mehki 
ukrepi (vplivanje za 
potovalne navade, 
ozaveščanje, boljša 
informiranost…) 

Ukrepi s področja 
izboljšanja kakovosti 
posameznega 
področja (ukrepi 
vezani na obstoječo 
infrastrukturo) 

Ukrepi s 
področja 
električnih 
koles 
 

Ukrepi vezani na 
sistem izposoje 
koles Bicy 

- dogradnja kolesarske 
poti med Topolšico in 
Šoštanjem 

- dogradnja R3 
kolesarske povezave 
skozi mesto Šoštanj  

- vzpostavitev 
regionalne 
kolesarske povezave 
skozi sotesko Penk  

- pristop k izgradnji 
kolesarske povezave 
med dvema 
manjšima naseljema 
izven mesta  

- izgradnja pokrite 
kolesarnice  

- promocija 
kolesarjenja za 
prihode v šolo in na 
delo  

- spodbujanje 
delodajalcev za 
uvajanje ukrepov, ki 
stimulirajo prihod 
na delo s kolesom  

- spodbuda lokalom 
za uvajanje 
posebnih ugodnosti 
za kolesarje  

 

- označbe kolesarskih 
povezav 

- oprema kolesarskih 
povezav z urbano 
opremo za kolesarje 
(stojala za kolesa, 
klopi, pitniki ipd.)  

- krajinske ureditve 
kolesarskih povezav 

 

- izdelava 
študije za 
umeščanje 
električnih 
polnilnic  

- izgradnja 
električnih 
polnilnic  

- vzpostavitev 
sistema 
izposoje 
električnih 
koles 

 

- izdelava študije 
za širitev 
sistema Bicy (s 
prostorsko 
preveritvijo 
lokacij novih 
Bicy postaj) 

- intermodalno 
umeščanje 
novih postaj 
Bicy v 
neposredno 
bližino večjih 
generatorjev 
prometa in 
postaj JPP  

- promocija Bicy 
sistema 

 

 
 

 
Kakovosten javni potniški promet 

 
Ukrepi povečanja kakovosti JPP 
 

Sistem Lokalc Ukrepi načrtovanja 

- pregledna objava obstoječega sistema 
JPP z voznim redom v svetovnem 
spletu (na spletni strani Občine 
Šoštanj), javnih mestih (Bolnišnica 
Topolšica, šola, muzeji) ter obveščanje 
podjetij in vseh občanov 

- izgradnja/prenova avtobusnih 
postajališč  

- postavitev/prenova postajališč za 
potrebe Bolnišnice in Term Topolšica 

- izdelava študije vzpostavitve 
javnega potniškega prometa v 
navezavi s sistemom 'Lokalc' v 
Mestni občini Velenje 

- pričetek poskusnega 
obratovanja javnega potniškega 
prometa v navezavi s sistemom 
'Lokalc' 

- promocija vzpostavitve javnega 
potniškega prometa  

- izdelava prometne študije za 
ureditev obračališča za 
avtobuse pri šoli in 
zagotovitev varnega prihoda 
otrok v šolo brez zastojev 
zaradi napačnega parkiranja / 
ustavljanja staršev pri šoli  

- izboljšanje sistema prevozov v 
kombinaciji s šolskimi prevozi  
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Trajnostno naravnan motorni promet 

 
Optimiziranje 
cestnih prevozov 

Optimiziranje 
parkirnega sistema  

Ekološko sprejemljivi 
avtomobili 

Ureditev Trga bratov 
Mravljak 

Promocije za 
optimiziranje 
trajnostne 
mobilnosti 

- nadzor nad 
hitrostjo in 
zmanjšanje 
hitrosti 

- osveščanje glede 
varnosti v 
prometu  

- prepoved 
daljinskega 
tranzitnega 
tovornega 
prometa skozi 
mesto  

- postopno 
zmanjševanje 
parkirnih mest v 
centru mesta in 
njihovo 
nadomeščanje na 
robu 

- širitev območja 
časovne omejitve 
parkiranja v 
strogem mestnem 
jedru  

- študija krajinskih 
ureditev parkirišč v 
mestu Šoštanj 

- ozelenitev parkirišč 
v mestu Šoštanj 

- izdelava študije za 
umeščanje električnih 
polnilnic  

- izgradnja električnih 
polnilnic za 
avtomobile, kolesa in 
invalidske vozičke  

- spodbujanje ekološko 
sprejemljivih goriv 
(plin, elektrika) 

- zamenjava 
službenega 
avtomobila Občine z 
ekološko 
sprejemljivejšim 
gorivom  

 

- postopna ukinitev 
parkirnih mest na 
Trgu bratov Mravljak  

- tipski projekt zaprtja 
Trga bratov 
Mravljakov ob 
prireditvah 

- ureditev prehoda 
med Trgom bratov 
Mravljak in parkirišči 
pri Muzeju usnjarstva  

- pilotno območje 
umirjenega prometa 
na Trgu bratov 
Mravljak 

- promocija 
trajnostne 
mobilnosti  

 
 
 

 
Trajnostno načrtovanje mobilnosti v povezani Šaleški dolini 

 
Skupna promocija Skupno občinsko 

načrtovanje 
Gospodarstvo Trajnost znotraj občine 

- usklajevanje vseh oblik 
trajnostne mobilnosti 

- sodelovanje pri izvedbi 
ETM 

- vzpodbujanje 
izkoriščanja obstoječe 
proizvodnje, znanja in 
čistejših energentov v 
regiji  

 

- povečanje sodelovanja 
na področju javnega 
potniškega prometa – 
'Lokalc'  

- sodelovanje pri 
razširitvi sistema Bicy 

 

- vzajemno 
spodbujanje 
podjetij na področju 
trajnostne 
mobilnosti 

 

- upoštevanje in 
prenavljanje CPS najmanj 
vsakih 5 let 

- spremljanje temeljnih 
kazalcev CPS (opravljanje 
meritev…) 

- določitev oseb, zadolženih 
za izvajanje ukrepov CPS  

- zavezanost k načelom 
trajnostne mobilnosti 
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Medijsko sporočilo 
 
V sklopu izbire ukrepov je bilo objavljeno tudi medijsko sporočilo, ki je med drugim 
vsebovalo poročilo z javne razprave, kjer smo oblikovali nabor ukrepov, hkrati pa je občane 
vabilo na zadnjo delavnico na temo načrtovanja izvajanja CPS. Medijsko sporočilo je bilo 
objavljeno v časniku Naš čas 24.11.2016.  
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3. SKLOP AKTIVNOSTI, KI OBSEGA FAZO NAČRTOVANJA IZVAJANJA CPS, FAZO 
VZPOSTAVITVE NADZORA, FAZO SPREJEMA CPS VKLJUČNO S FAZO PO SPREJEMU IN S 
SORAZMERNIM DELEŽEM IZVEDENIH AKTIVNOSTI VKLJUČEVANJA JAVNOSTI 



186 
 

 
UPOŠTEVANJE MINIMALNIH STANDARDOV 

 
V skladu s z javnim naročilom in projektno nalogo o izdelavi CPS za občino Šoštanj je bilo 
potrebno upoštevanje naslednjih minimalnih standardov in aktivnosti  
 

Faza Aktivnost Stanje  / priloge 
Upoštevano 
/ opisano v 
poglavju 

1 

faza postavitve temeljev in faza 
analize stanja do zaključka analize 
izzivov in priložnosti vključno s 
sorazmernim deležem izvedenih 
aktivnosti vključevanja javnost 

  

1.1 FAZA POSTAVITVE TEMELJEV   

1.1.1 
Pripraviti in z naročnikom uskladiti 
osnutek terminskega plana  

- predano 12.5.2016 
- 1_A_5_terminski plan 

2.1.1 

1.1.2 Pripraviti celostno podobo za CPS - predano 12.5.2016 2.1.2 

1.1.3 
Ustanoviti delovno skupino za 
izdelavo celostne prometne 
strategije 

- predano 12.5.2016 2.1.3 

1.1.4 
organizirati uvodni sestanek z 
vsemi sodelujočimi 

- organiziran 20.5.2016 
- 1_A_6_ključni deležniki 

2.1.4 

1.2 FAZA ANALIZE STANJA   

1.2.1 
Pregledati, preučiti in analizirati 
celotno stanje in dokumentacijo 
na vseh ravneh prometne ureditve 

opravljeno 
2.1.5 
2.2.2 

1.2.2 

4 sklope ogledov stanja na terenu 
(pogoji za pešačenje, kolesarjenje, 
uporabo JPP, uporabo osebnega 
avtomobila vključno z mirujočim 
prometom) 

- organiziran 25. in 26.5.2016 
- 1_C_1_ogled terena 

2.3.1 

1.2.3 
2 javni razpravi z občani in drugo 
zainteresirano javnostjo 

1. javna razprava 1.6.2016 
- 1_C_1_prva javna razprava 
2. javna razprava 15.6.2016: 
- 1_C_1_druga javna razprava 
 

2.3.1 

1.2.4 
1 delavnica z odgovornimi za 
promet na občini 

- izvedena 12.8.2016 
- 1_A_3_samoocena 

2.1.6 

1.2.5 30 intervjujev - izvedeni 20.7., 21.7, 11.8. in 17.8.2016 2.3.1 
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1_C_1_30 intervjujev 

1.2.6 1 medijsko sporočilo - objavljeno 18.8.2016  

1.2.7 2 poročili o napredovanju del 
- poročilo št. 1 o napredovanju del, z dne 
24.6.2016 

 

1.2.8 
2 sestanka med občino in 
izdelovalcem 

1. sestanek 15.6.2016 
1_1_prvi sestanek z občino 
2. sestanek organiziran 21.7.2016 
1_2_drugi sestanek z občino 

 

1.3 FAZA VKLJUČEVANJA JAVNOSTI   

1.3.1 
2 sestanka med občino in 
izdelovalcem 

1. sestanek 20. 5. 2016 
1_4_prvi sestanek z občino_faza 
vključevanja javnosti 

 

1.3.2 10 intervjujev - izvedeni do 17.9.2016 
3.1.2 
3.2.1 

1.3.3 1 medijsko sporočilo 
- objavljeno 22.9.2016 
2_javnost_3_medijsko sporočilo 

3.1.2 

1.3.4 1 zloženka za občane  3.1.2 

1.3.5 
1 anketa za splošno javnost oz. 
občane na podlagi 
reprezentativnega vzorca 

- objavljena 1.6.2016 na spletu in v tiskani 
obliki 
- zaključena 26.10.2016 

3.1.2 

1.3.6 
3 nagrade za občane, ki bodo 
preko ankete sodelovali 

- podeljene 
- 2_javnost_4_tri nagrade za občane 

 

1.3.7 2 poročili v sklopu poročil po fazah dela  

2 

faza opredelitve vizije in prioritet 
ter faza izbire ukrepov vključno s 
sorazmernim deležem izvedenih 
aktivnosti vključevanja javnosti 

  

2.1 
FAZA OPREDELITVE VIZIJE IN 
PRIORITET 

  

2.1.1 
2 sestanka med občino in 
izdelovalcem 

1. sestanek 5.9.2016 
- 2_D+E_1_prvi sestanek z občino 
2. sestanek 19.10.2016 
- 2_D+E_1_drugi sestanek z občino 
 

 

3.1.1 
3.2.1 
3.2.2 

2.1.2 1 javna razprava 
- izvedena 28.9.2016  
- 2_D+E_3_javna razprava 

3.1.2 
3.2.1 

2.1.3 1 delavnica 
- izvedena 12.10.2016 
- 2_D+E_4_delavnica 

3.1.1 

2.1.4 1 medijsko sporočilo 
- objavljeno 20.10.2016 
- 2_D+E_5_medijsko sporočilo 

3.2.1 
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2.1.5 
1 vprašalnik za ključno 
zainteresirano javnost 

- 2_D+E_6_vprašalnik za ključno za. 
javnost 

3.2.1 

2.1.6 
1 razstava o izdelani viziji, ki jo 
predstavimo prebivalcem občine 

- otvoritev razstave 26.10.2016 
- 2_D+E_7_razstava o izdelani viziji 

3.2.3 

2.1.7 4 poročila 

- poročilo št. 3 o napredovanju del, z dne 
12.10.2016 
- poročilo št. 4 o napredovanju del, z dne 
24.10.2016 
- poročilo št. 5 o napredovanju del, z dne 
26.10.2016 
- poročilo št. 6 o napredovanju del, z dne 
30.10.2016 

 

2.2  FAZA IZBIRE UKREPOV   

2.2.1 
1 sestanek med občino in 
izdelovalcem 

1. sestanek 11.11.2016, 
2. sestanek 19.11.2016 
- 2_F_1_sestanek med občino in 
izdelovalcem 

3.3.1 
3.3.4 

2.2.2 1 javno razpravo 
- izvedena 19.10.2016  
- 2_F_2_javna razprava 

3.3.1 
3.3.3 

2.2.3 10 intervjujev 
- Izvedeni 28.9, 12.10, 19.10, 9.11, 

11.11,2016 
- 2_F_3_10 intervjujev 

3.3.1 

2.2.4 1 medijsko sporočilo 
- objavljeno 24.11.2016 
- 2_F_4_medijsko sporočilo 

3.3.4 

2.2.5 2 poročili 

- poročilo št. 7 o napredovanju del, z dne 
18.11.2016 
- poročilo št. 8 o napredovanju del, z dne 
24.11.2016 
 

 

3 

fazo načrtovanja izvajanja CPS, 
fazo vzpostavitve nadzora, fazo 
sprejema CPS vključno s fazo po 
sprejemu in s sorazmernim 
deležem izvedenih aktivnosti 
vključevanja javnosti 

  

3.1 
FAZA NAČRTOVANJA IZVAJANJA 
CPS (IZDELAVA AKCIJSKEGA 
NAČRTA) 

  

3.1.1 
2 sestanka med občino in 
izdelovalcem 

  

3.1.2 
2 delavnici s ključno 
zainteresirano javnostjo 
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3.1.3 2 poročili   

3.1.4 
priprava končnega elaborata CPS / 
5.del 

  

3.2 
FAZA VZPOSTAVITVE NADZORA 
NAD IZVAJANJEM CPS  

  

3.2.1 
1 sestanek med občino in 
izdelovalcem 

  

3.3 FAZA SPREJEMA CPS    

3.3.1 1 medijsko sporočilo   

3.3.2 
vsaj 2 predstavitvi CPS na seji 
občinskega sveta 

  

3.3.3 

1 celostna prometna strategija 
občine, pripravljena v obliki 
publikacije in natisnjena v nakladi 
200 izvodov 

  

3.3.4 
akcijske načrte za izvajanje CPS 
kot priloga k CPS  

  

3.3.5 1 poročilo   

3.4 
FAZA PO SPREJEMU STRATEGIJE 
NA OBČINSKEM SVETU 

  

3.4.1 1 medijsko sporočilo   

3.4.2 
objava CPS na spletni strani 
občine 

  

3.4.3 prireditev na prostem 
- izvedena 17.9.2016 
2_prireditev na prostem 

3.1.2. 

3.5 ČAS IZDELAVE CPS   

3.5.1 
zagotoviti foto material z vseh 
dogodkov; 

poteka  

3.5.2 
pošiljanje vseh vabil, obvestil ipd 
so stroški izdelovalca; 

poteka  

3.5.3 
zapisati zapisnike vseh dogodkov, 
zagotoviti liste prisotnosti. 

poteka  

3.5.4 bančna garancija izdana dne 12.5.2016  
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http://www.gbc-slovenia.si/wp-content/uploads/2014/07/Roadmap-to-a-Single-European-Transport-Area.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2009)0147_/com_com(2009)0147_sl.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2009)0147_/com_com(2009)0147_sl.pdf
http://www.eltis.org/discover/legislation-polices
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0490:FIN:SL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0490:FIN:SL:PDF
http://europa.eu/legislation_summaries/transport/rail_transport/tr0053_sl.htm
http://ec.europa.eu/transport/themes/strategies/doc/2009_future_of_transport/2009_comm_future_of_transport_policy_en.pdf
http://ec.europa.eu/transport/themes/strategies/doc/2009_future_of_transport/2009_comm_future_of_transport_policy_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/DOC/?uri=CELEX:52009DC0044&from=SL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/DOC/?uri=CELEX:52009DC0044&from=SL
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/sl/com/2007/com2007_0551sl01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/sl/com/2007/com2007_0551sl01.pdf
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Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Šoštanj (Uradni list Občine Šoštanj, št.  
7/2015) 
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za mestno jedro Šoštanj (Uradni 
list Občine Šoštanj, št. 7/2015)  
Okoljsko poročilo za celovito presojo vplivov na okolje za strategijo razvoja prometa v 
Republiki Sloveniji, oktober 2014. Najdeno 29. junija 2016 na spletnem naslovu: 
http://www.mzi.gov.si/fileadmin/mzi.gov.si/pageuploads/DMZ/Okoljsko_porocilo_SLO.pdf  
Operativni program za obdobje 2014-2020 [2014-2020]. Najdeno 09. junija 2016 na 
spletnem naslovu: http://www.eu-skladi.si/kohezija-do-2013/2014-2020/operativni-
program-za-obdobje-2014-2020  
Operativni program varstva zunanjega zraka pred onesnaževanjem s PM10. Najdeno dne 28. 
junija 2016 na spletnem naslovu: 
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/varstvo_okolja/oper
ativni_programi/op_onesnazevanje_pm10.pdf  
PARTNERSKI SPORAZUM med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, oktober 
2014. Najdeno dne 28. junija 2016 na spletnem naslovu: 
http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Dokumenti_za_objavo_na_vstop
ni_strani/PS__koncna_potrjena_141028.pdf 
Program državnih razvojnih prioritet in investicij Republike Slovenije za obdobje 2014-2017. 
Najdeno dne 29. junija 2016 na spletnem naslovu: http://www.asociacija.si/slo/wp-
content/uploads/2013/04/DRPi_prvi_osnutek-1.pdf  
Prometna študija mesta Šoštanj (Boštjan Bajec, 2009) 
Sporočilo Komisije evropskemu parlamentu, svetu, evropskemu ekonomsko-socialnemu 
odboru in odboru regij (2013, 24. januar). Zelena energija za promet: evropska strategija za 
alternativna goriva. Najdeno dne 09. junija 2016 na spletnem naslovu: http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/DOC/?uri=CELEX:52013PC0017&from=en  
Sporočilo komisije (Evropska komisija, 2010, 20. julij). Evropski prostor varnosti v cestnem 
prometu: usmeritve politike na področju varnosti v cestnem prometu v obdobju 2011−2020 . 
Najdeno 09. junija 2016 na spletnem naslovu: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0389&from=CS 
Sporočilo komisije (Evropska komisija, 2008, 16. december).  Akcijski načrt za uvajanje 
inteligentnih prometnih sistemov v Evropi. Najdeno 09. junija 2016 na spletnem naslovu: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0886:FIN:SL:PDF  
Sporočilo komisije (Evropska komisija, 2008, 08. julij). Okolju prijaznejši transport 
COM(2008)433. Najdeno 09. junija 2016 na spletnem naslovu: 
http://www.eltis.org/sites/eltis/files/com-2008-0433-fin-en-txt.pdf  
Strategija razvoja prometa v Republiki Sloveniji. Najdeno 29. junija 2016 na spletnem 
naslovu: 
http://www.mzi.gov.si/fileadmin/mzi.gov.si/pageuploads/DMZ/Strategija_razvoja_prometa
_v_RS/Strategija_razvoja_prometa_v_RS-koncna_razlicica.pdf  
Strategija razvoja Slovenije 2014-2020. Najdeno 29. junija 2016 na spletnem naslovu: 
http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/EKP/Drugi_dokumenti/SRS_09_
08_2013.pdf  
Strategija razvoja turizma za Občino Šoštanj (Občina Šoštanj, osnutek, julij 2016) 
Študija varnih šolskih poti in prevozov šolskih otrok v občini Šoštanj (SG biro, d.o.o., 2014) 
Trajnostna mobilnost v praksi (Inštitut za politike prostora, Ljubljana, 2016) 
Urbanistični načrt mesta Šoštanj (Urbanisti d.o.o., 2008)  

http://www.mzi.gov.si/fileadmin/mzi.gov.si/pageuploads/DMZ/Okoljsko_porocilo_SLO.pdf
http://www.eu-skladi.si/kohezija-do-2013/2014-2020/operativni-program-za-obdobje-2014-2020
http://www.eu-skladi.si/kohezija-do-2013/2014-2020/operativni-program-za-obdobje-2014-2020
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/varstvo_okolja/operativni_programi/op_onesnazevanje_pm10.pdf
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/varstvo_okolja/operativni_programi/op_onesnazevanje_pm10.pdf
http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Dokumenti_za_objavo_na_vstopni_strani/PS__koncna_potrjena_141028.pdf
http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Dokumenti_za_objavo_na_vstopni_strani/PS__koncna_potrjena_141028.pdf
http://www.asociacija.si/slo/wp-content/uploads/2013/04/DRPi_prvi_osnutek-1.pdf
http://www.asociacija.si/slo/wp-content/uploads/2013/04/DRPi_prvi_osnutek-1.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/DOC/?uri=CELEX:52013PC0017&from=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/DOC/?uri=CELEX:52013PC0017&from=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0389&from=CS
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0389&from=CS
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0886:FIN:SL:PDF
http://www.eltis.org/sites/eltis/files/com-2008-0433-fin-en-txt.pdf
http://www.mzi.gov.si/fileadmin/mzi.gov.si/pageuploads/DMZ/Strategija_razvoja_prometa_v_RS/Strategija_razvoja_prometa_v_RS-koncna_razlicica.pdf
http://www.mzi.gov.si/fileadmin/mzi.gov.si/pageuploads/DMZ/Strategija_razvoja_prometa_v_RS/Strategija_razvoja_prometa_v_RS-koncna_razlicica.pdf
http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/EKP/Drugi_dokumenti/SRS_09_08_2013.pdf
http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/EKP/Drugi_dokumenti/SRS_09_08_2013.pdf
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Urbanistični načrt naselja Topolšica (Urbanisti d.o.o., 2013) 
Uredba o določitvi standardov emisijskih vrednosti za nova lahka gospodarska vozila kot del 
celostnega pristopa Unije za zmanjšanje emisij CO2 iz lahkih tovornih vozil. Uradni list 
Evropske unije št- 145/1. 
Uredba o določitvi standardov emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile kot del 
celostnega pristopa Skupnosti za zmanjšanje emisij CO2 iz lahkih tovornih vozil. Uradni list 
Evropske unije št- 140/1. 
Uredba (EU) št. 168/2013 Evropskega parlamenta in sveta o odobritvi in tržnem nadzoru 
dvo- ali trikolesnih vozil in štirikolesnikov. Uradni list Evropske unije št- 60/64. 
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II. PRILOGE 
 
1. faza 
 
1_A_3_samoocena 

  1_A_3_vabilo 
  1_A_3_zapisnik 
  1_A_3_lista prisotnih 

1_A_3_samoocena_1 
  1_A_3_samoocena_2 
  1_A_3_samoocena_3 
  1_A_3_samoocena_4 
  1_A_3_samoocena_5 

 
1_A_5_časovni načrt 
              1_A_5_terminski plan 
 
1_A_6_ključni deležniki 

  1_A_6_vabilo 
  1_A_6_zapisnik 
  1_A_6_lista prisotnih 

 
1_B_2_ koordinacija politik in celosten pristop k načrtovanju / samo v elektronski obliki 
            1_B_2_Analize za strategijo 
            1_B_2_Občinski prostorski načrt 

1_B_2_Odlok o ktg cest 
1_B_2_Prometna študija mesta Šoštanj 
1_B_2_sistem Bicy 
1_B_2_strategija razvoja turizma 
1_B_2_študija varnih šolskih poti 
1_B_2_tretja razvojna os 
1_B_2_UN Šoštanj 
1_B_2_UN Topolšica 

 
1_C_1_analiza izzivov 
            1_C_1_30 intervjujev 
                 1_C_1_30 intervjujev_zapisnik in foto 
                 1_C_1_30 intervjujev_lista prisotnih 

1_C_1_prva javna obravnava 
1_C_1_prva javna razprava_vabilo 

       1_C_1_ prva javna razprava_zapisnik 
       1_C_1_ prva javna razprava_lista prisotnih 

1_C_1_druga javna obravnava 
1_C_1_druga javna razprava_vabilo 

       1_C_1_ druga javna razprava_zapisnik 
       1_C_1_ druga javna razprava_lista prisotnih 

1_C_1_ogled terena 
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       1_C_1_ ogled terena_zapisnik 
       1_C_1_ ogled terena_lista prisotnih 

 
1_ostala dokazila 
            1_0_celostna podoba 
                 CGP 
            1_1_prvi sestanek z občino 

1_1_prvi sestanek z občino_vabilo 
       1_1_prvi sestanek z občino _zapisnik 

                 1_1_prvi sestanek z občino_prisotnih  
1_2_drugi sestanek z občino 

1_1_drugi sestanek z občino_vabilo 
       1_1_drugi sestanek z občino _zapisnik 

                 1_1_drugi sestanek z občino_prisotnih  
            1_3_medijsko sporočilo 
                 1_3_medijsko sporočilo_Naš list_18_8_2016 
             

1_5_vmesno poročilo 
    1_vmesno poročilo_26_4_2016 CPS Šoštanj 

 
 
faza vključevanja javnosti: 
 
1_4_prvi sestanek z občino_faza vključevanja javnosti 
                  1_4_ prvi sestanek z občino_faza vključevanja javnosti_vabilo 
                   1_4_ prvi sestanek z občino_faza vključevanja javnosti_zapisnik 
                   1_4_ prvi sestanek z občino_faza vključevanja javnosti_lista prisotnih 
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2. faza 
 
1_D+E_oris želenega stanja in opredelitev prioritet 
            2_D+E_1_prvi sestanek z občino 
            2_D+E_2_drugi sestanek z občino 
            2_D+E_3_javna razprava 

  2_D+E_4_delavnica 
  2_D+E_5_medijsko sporočilo 
  2_D+E_6_vprašalnik za ključno zainteresirano javnost 
  2_D+E_7_razstava o izdelani viziji 
  2_D+E_8_zloženka za občane 

 
2_F_izbira ukrepov 
            2_F_1_sestanek med občino in izdelovalcem 
            2_F_2_javna razprava 
            2_F_3_10 intervjujev 
            2_F_4_medijsko sporočilo 
 
2_prireditev na prostem 
 
 
 
faza vključevanja javnosti: 
 
2_del faze vključevanja javnosti_1_deset intervjujev 
 
2_del faze vključevanja javnosti_2_anketa za splošno javnost 
 
2_del faze vključevanja javnosti_medijsko sporočilo 
 
2_del faze vključevanja javnosti_tri nagrade za občane 
 
 
 

    
 

 
 

 
 
 
 


