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Nagovor župana

Pogosto nas opominjajo, da v sodobnem času ne živimo trajnostno. Živeti trajnostno 
namreč pomeni živeti odgovorno. Odgovoren odnos do okolja pa upošteva vrednote, kot 
so zmernost, obzirnost in spoštovanje. To še zlasti velja za promet, ki je eden glavnih virov 
onesnaženja zraka in podnebnih sprememb. Sprememba naših potovalnih navad je zato 
velikega pomena.

Občina Žalec se slednjega dobro zaveda, zato je z vso odgovornostjo pristopila k izdelavi 
dokumenta, ki je pred nami. Proces nastajanja je bil zahteven in obsežen, v njem je sodelovalo 
veliko število strokovnjakov, glavni delček mozaika pa ste prispevali vi – občanke in občani. 
Vsem iskrena zahvala za prispevek.

Celostna prometna strategija občine Žalec tako podaja vse strokovne usmeritve za trajnostni 
razvoj prometa v naši občini, predvsem pa želimo, da spodbudi vas – občane, podjetja in 
organizacije – k uporabi čistejših oblik mobilnosti, kot so pešačenje, kolesarjenje, uporaba 
javnega potniškega prometa ter lokalno nakupovanje.

Prvi korak je storjen. Skupaj smo si začrtali smer bolj trajnostnega načina mobilnosti in 
zavedanja o pomembnosti zdravega okolja in čistega zraka. Sedaj je na vseh nas, da pogumno 
stopimo na to pot in besede spremenimo v dejanja. 

Janko Kos

Župan Občine Žalec

Zelena mobilnost 

v dolini zelenega zlata

 http://fl.um.si/knjiznica/sl/digitalna-knjiznica/ 
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Uvod 
Pomembnost trajnostne mobilnosti v svetu raste, tega se zavedata tudi Evropska 
unija in Republika Slovenija. Težo ji daje pereča problematika, katere glavni dejavnik 
so podnebne spremembe in vedno večja raba avtomobila. Zaradi tega se pojavljajo 
novi pristopi načrtovanja mobilnosti v mestih, ki jih podpirajo tudi lokalne oblasti, 
s katerimi se spodbuja premik k čistejšim in bolj trajnostnim načinom prometa. Z 
namenom oblikovanja sodobnih, nizkoogljičnih ter zdravih družb, občine in mesta 
vedno bolj pristopajo k oblikovanju prometnih strategij, ki bodo lokalne in državne 
odločevalce usmerile v smer trajnosti in dolgoročne vzdržnosti.

Trajnostna mobilnost pomeni zagotavljanje učinkovite in enakopravne mobilnosti 
oziroma sposobnosti za opravljanje vsakodnevnih potovanj za vse (v službo, po 
opravkih) ob zmanjševanju nezaželenih stranskih učinkov. Ukrepi prometne 
politike morajo zagotoviti, da je potreba po premikanju zagotovljena vsakemu, 
vendar ob nižjih stroških, manjših stranskih učinkih, tveganju in porabi naravnih 
virov. Na kratko: osnovni cilj trajnostne mobilnosti je zadovoljiti potrebe vseh 
ljudi po mobilnosti in obenem zmanjšati promet, posledično onesnaževanje, 
emisije toplogrednih plinov in porabo energije. Trajnostna mobilnost je tista, ki 
je hkrati okoljsko sprejemljiva, socialno pravična in spodbuja razvoj gospodarstva 
(Ministrstvo za infrastrukturo in prostor Republike Slovenije, b. d.).

Celostne prometne strategije spodbujajo vključevanje in povezovanje vseh 
načinov prevoza na lokalni in regionalni ravni s ciljem zagotavljanja trajnostne 
in visoko kakovostne mobilnosti za vse prebivalce. S povezovanjem tehničnih, 
organizacijskih, infrastrukturnih in mehkih ukrepov lahko Občina doseže boljšo 
učinkovitost prometnega sistema ter stroškovno učinkovitost.

Izdelava celostne prometne strategije občine je obsežen podvig. Upoštevati je 
potrebno tako strokovno plat kot mnenja javnosti, ključne deležnike, ne nazadnje 
pa tudi stroške in pričakovane učinke posameznih ukrepov. Z namenom priprave 
strategije, ki bo oprijemljivo pripomogla k reševanju najbolj perečih težav s področja 
mobilnosti v občini Žalec, je v letu 2016 Občina Žalec pristopila k oblikovanju 
Celostne prometne strategije. Ta je bila s strani Občinskega sveta Občine Žalec 
dokončno sprejeta na 17. redni seji 16. februarja 2017. 

V pomlajenem mestnem 
jedru se najde prostor 
za vsakogar

→
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Celostna prometna strategija je strateški načrt, ki temelji na sodobnih 
praksah načrtovanja in ustrezno upošteva povezovanje, sodelovanje in 
načela vrednotenja z namenom zadovoljitve potreb ljudi po mobilnosti, 
ki hkrati izboljšuje kakovost življenja v mestih in njihovi okolici.

Zakaj celostna prometna strategija?

Cilj Celostne prometne strategije je ustvariti trajnostni mestni prometni sistem, kar je 
omogočeno z (ELTIS, 2014, januar):

zagotavljanjem dostopnosti do delovnih mest in storitev za vse;

izboljšanjem varnosti in varovanja;

zmanjšanjem onesnaževanja, emisij toplogrednih plinov in porabe energije;

povečanjem splošne in stroškovne učinkovitosti za transport oseb in blaga;

izboljšanjem privlačnosti in kakovosti mestnega okolja.

Klasično oziroma  tradicionalno načrtovanje prometa v veliki meri temelji na uporabi 
avtomobila, kar pripelje do začaranega kroga – več kot je avtomobilov, več je zastojev in večja 
je potreba po novih cestnih površinah. Ko se te dogradijo, začnejo ljudje še bolj množično 
uporabljati avtomobile, saj njihova uporaba spet postane privlačna. Hkrati pa se ponovno 
pojavijo zastoji in spremljajoči infrastrukturni posegi. Začaran krog prikazuje spodnja slika.

Začaran krog 
prevlade avtomobilov  

→

Vloga celostne prometne strategije

Privlačne oznake na 
cestišču opozarjajo na 
navzočnost šolarjev pri 
POŠ Trje

→
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V nasprotju s tradicionalnim načrtovanjem prometa, kjer so v ospredju infrastrukturni 
ukrepi, se celostno načrtovanje osredotoča na dolgoročno, strateško načrtovanje celotnega 
prevoznega sistema kot povezave vseh obstoječih vej prevoza za vse prebivalce občine. 
Podrobneje razlike med obema pristopoma prikazuje spodnja tabela.

Tradicionalno načrtovanje prometa  Celostno načrtovanje prometa

Osrednji predmet obravnave: infrastruktura                           >
Infrastruktura kot eden izmed načinov doseganja širših 
ciljev

Projektno načrtovanje                                                    > Strateško in ciljno načrtovanje

Netransparentno odločanje                                          > Transparentno odločanje z vključevanjem javnosti

Osrednja cilja: pretočnost in hitrost > Osrednja cilja: dostopnost in kakovost bivanja

Osredotočenost na avtomobile > Osredotočenost na človeka

Investicijsko intenzivno načrtovanje > Stroškovno učinkovito načrtovanje

Zadovoljevanje prometnega povpraševanja > Upravljanje prometnega povpraševanja

Osredotočenost na velike in drage projekte > Osredotočenost na učinkovite in postopne izboljšave

Domena prometnih inženirjev >
Interdisciplinarnost, povezovanje s sektorji za zdravje, 
okolje, prostor

Izbor prometnih projektov brez strateških presoj > Strateške presoje možnosti glede na zastavljene cilje

Kako poteka izdelava?

Proces izdelave Celostne prometne strategije je strukturiran in razdeljen v več faz in podfaz, 
kot je prikazano na sliki spodaj.

Prvi sklop, zagon procesa, je zajemal postavitev temeljev, opredelitev procesa ter analizo 
stanja in oblikovanje scenarijev. Racionalno zastavljanje ciljev je zajemalo oris želenega 
stanja, opredelitev prioritet in izbiro ukrepov. Priprava Strategije je zadnja faza procesa. V 
tej fazi se je načrtovalo njeno izvajanje, vzpostavljen je bil načrt nadzora, zaključek pa je 
predstavljal sprejem strategije na Občinskem svetu Občine Žalec. Po sprejemu sledi izvajanje 
strategije in ukrepov, predvidenih v njej, ter spremljanje napredka ključnih kazalnikov 
trajnostne mobilnosti v občini. 

Ključne značilnosti 
celostnega 
načrtovanja 
prometa
Vir: Buhrmann, in 
drugi, 2012 

→

Proces izdelave celostne 
prometne strategije

Vir: Buhrmann, 
in drugi, 2012

→
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Priprava strategije za občino Žalec

V Občini Žalec se je izdelava Celostne prometne strategije pričela s prijavo na razpis za 
sofinanciranje s strani Kohezijskega sklada EU in Republike Slovenije konec leta 2015. Po 
uspešni pridobitvi sofinancerskih sredstev je na podlagi javnega naročila Občina Žalec 
za pripravljavca Celostne prometne strategije Občine Žalec izbrala Fakulteto za logistiko 
Univerze v Mariboru, ki deluje v Celju, v sodelovanju s podizvajalcem – Razvojno agencijo 
Savinja. 

Pogodba o izdelavi je bila podpisana maja 2016, takrat se je pričela tudi vsebinska priprava 
strategije. Priprava je v celoti sledila smernicam za izdelavo celostnih prometnih strategij 
ter usmeritvam s strani Ministrstva za infrastrukturo RS. Celoten proces izdelave je trajal 
10 mesecev in se je zaključil marca 2017 s sprejemom Celostne prometne strategije Občine 
Žalec na Občinskem svetu. Skupaj je proces priprave zajemal oglede stanja na terenu, dve 
anketi med občani in dva vprašalnika, prireditev na prostem z nagradno igro, izdajo zloženke 
za občane, pet medijskih sporočil, štiri javne razprave, štiri delavnice s predstavniki ključnih 
zainteresiranih javnosti, 30 intervjujev in izdajo končne publikacije. Podrobneje je časovni 
plan izdelave s poudarki iz pomembnejših dogodkov prikazan na časovnici v nadaljevanju.

November 2015 – PRIPRAVA 
PROJEKTA

Občina Žalec pridobi sofinanciranje s 
strani EU in RS ter objavi javno naročilo 
za izbiro izvajalca.

Maj 2016 – POSTAVITEV TEMELJEV

Zagon projekta, ustanovitev projektne in 
delovne skupine.

Maj, junij 2016 – OPREDELITEV 
PROCESA

Terminski načrt, načrt aktivnosti in 
samoocena prometnega načrtovanja.

Julij, avgust 2016 – ANALIZA STANJA

Ogledi stanja na terenu, dve javni 
razpravi, delavnica na občini, intervjuji, 
anketa med občani, analiza prometnih 
dejavnikov in trendov.

Oktober 2016 – IZBIRA VIZIJE IN 
PRIORITET

Javna razprava, delavnica na OŠ Žalec, 
razstava o viziji in intervjuji.

November 2016 – IZBIRA UKREPOV

Javna razprava, intervjuji in 
vključevanje občinske uprave.

Januar 2017 – NAČRTOVANJE 
IZVAJANJA CELOSTNE PROMETNE 
STRATEGIJE OBČINE ŽALEC

Dve delavnici s ključnimi javnostmi, 
načrt kratkoročne in dolgoročne 
implementacije Celostne prometne 
strategije občine Žalec.

Februar 2017 – VZPOSTAVITEV 
NADZORA

Postavitev načrta upravljanja 
implementacije Celostne prometne 
strategije občine Žalec in odgovornosti.

Marec 2017 – SPREJEM CELOSTNE 
PROMETNE STRATEGIJE OBČINE 
ŽALEC NA OBČINSKEM SVETU

Predstavitev CPS na seji občinskega 
sveta, izdaja publikacije Celostna 
prometna strategija občine Žalec.

September 2016 – ORIS ŽELENEGA 
STANJA

Intervjuji, zloženka za občane in nagrade 
za občane.

September 2016 – PRIREDITEV NA 
PROSTEM

Prireditev ob Evropskem tednu 
mobilnosti pod sloganom “Dajmo prostor 
ljudem”.
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Obseg strategije

Strategija upošteva celotno občino Žalec in njene mobilnostne izzive, posebno pozornost 
pa posveča trem največjim naseljem, to so Žalec, Šempeter v Savinjski dolini in Petrovče. 
Občinski prostorski načrt občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/2013) namreč določa, da bo 
občina razvoj oskrbnih, storitvenih in družbenih dejavnosti usmerjala v osrednja naselja 
Žalec, Šempeter in Petrovče, torej morajo biti ta naselja predmet osredotočenega celovitega 
in trajnostnega prometnega urejanja.

Podroben pregled stanja prometa je razkril, da se Občina Žalec nahaja 
pred pomembni izzivi, ki so podrobneje predstavljeni v nadaljevanju. 
Le s celovito obravnavo območja, strateškim načrtovanjem ukrepov 
ter ozaveščanjem javnosti jih lahko ustrezno naslovimo in poiščemo 
primerne rešitve.

Obstoječe omrežje je obremenjeno

Prometno omrežje občine Žalec je razvejano, predvsem cestno omrežje pa povezuje večino 
prebivalstva. Omrežje cest in železniških prog v občini je prikazano na spodnji sliki. 

Ključni izzivi

Občina Žalec je močno obremenjena z migracijskimi in tranzitnimi tokovi. Zaposlitveni in 
proizvodni trendi v prihodnje kažejo na še večje potrebe po premikih ljudi in tovora, kar 
neizbežno pomeni še dodatna povečanja prometa v celotni občini. Osnovne demografske 
značilnosti kažejo na staranje prebivalstva, kar pomeni tudi večjo odvisnost starejših 
prebivalcev od mlajših ter povečane potrebe po mobilnosti za ranljive skupine. Ker v občini ni 
večjih terciarnih izobraževalnih institucij, se pojavljajo obsežne dnevne migracije študentov. 
Poleg tega so izjemno obsežne tudi delovne migracije, saj se 58 % zaposlenih vsakodnevno 
vozi na delo izven občine Žalec, kljub temu da je v njej registriranih skoraj 2000 podjetij.

Raba tal v občini Žalec
Vir: Prirejeno po ARSO, 
2016

→

Prometno omrežje 
občine in zaselki

→
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Promet povzroča preveč emisij

Analiza rabe energije v občini Žalec v referenčnem letu 2004 kot največjega porabnika 
energije izpostavlja prometni sektor. Emisije CO2, ki jih povzroča promet, v nesorazmerno 
velikem odstotku izhajajo iz tovornega prometa, saj tovorna vozila ustvarijo kar 38 % emisij 
CO2. Za premostitev teh izzivov je Občina sprejela Trajnostni energetski akcijski načrt občine 
Žalec (Zavod Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško, 2014, november), ki 
predstavlja smernice za doseganje zastavljenih energetskih ciljev in je usmerjen predvsem v 
zmanjšanje emisij CO2. 

Pomembno vlogo v prometni situaciji občine 
igra avtocesta. Karta prometnih obremenitev 
glavnih cest v občini namreč izkazuje povprečni 
letni dnevni promet velikega obsega na avtocesti 
in na cestah, ki do nje vozijo. Obsežne dnevne 
migracije se pojavljajo tudi na osi Velenje–Arja 
vas ter Šempeter–Celje. Struktura vozil, ki jih 
lahko zaznamo na omenjenih odsekih državnih 
cest in avtocesti, kaže na velik delež tovornih 
vozil na vseh pomembnejših prometnicah v 
občini, hkrati pa visoke obremenitve z osebnimi 
vozili. 

To predstavlja svojevrsten izziv, saj je potrebno 
zagotoviti zadostno prometno varnost in 
pretočnost, ki bosta skrbeli za primerno 
mobilnost blaga in ljudi, hkrati pa preprečiti, da 
bi ti prekomerno škodovali ljudem in okolju.

Podrobnejši podatki o povprečnem letnem 
dnevnem prometu so prikazani na karti 
prometnih obremenitev, struktura prometnih 
tokov glede na vrsto vozil pa na grafu v 
nadaljevanju.

 

Karta prometnih 
obremenitev širšega 
območja občine Žalec za leto 
2014
Vir: Prometno-informacijski 
center za državne ceste, b. d.

→

Povprečni letni dnevni 
promet za leto 2015 glede 
na tip vozila

→

Delež emisij CO2 
glede na vrsto vozil

Vir: Zavod Energetska 
agencija za Savinjsko, 

Šaleško in Koroško, 
2014, november

→

(Ne)varnost v prometu

Pomemben element trajnostne mobilnosti je tudi varnost v prometu za vse udeležence, 
še posebej za ranljive skupine. V občini Žalec stanje prometne varnosti kaže zadovoljivo 
stanje, vsekakor pa obstajajo možnosti za izboljšave. Predvsem je še vedno preveč nesreč, ki 
vključujejo ranljive skupine prometnih udeležencev – pešce in kolesarje. Spodnji zemljevidi 
prikazujejo lokacije vseh prometnih nesreč v občini, lokacije prometnih nesreč, kjer so bili 
udeleženi pešci, ter lokacije prometnih nesreč z udeležbo kolesarjev, vse troje za obdobje 
med letoma 2010 in 2015. V tem obdobju je na področju občine Žalec po statističnih 
podatkih Agencije za varnost prometa prišlo do skupno 1440 nesreč, od tega so bili v 
devetinštiridesetih (49) med udeleženimi pešci ter v oseminšestdesetih (68) kolesarji, večina 
nesreč pa se je zgodila znotraj naselja. Izmed vseh nesreč v opazovanih petih letih se jih je 75 
končalo s hujšimi poškodbami, 9 pa s smrtnim izidom.
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Legenda: 
B – BREZ POŠKODBE
H – HUDA TELESNA POŠKODBA, 
L – LAŽJA TELESNA POŠKODBA
S – SMRT
U – BREZ POŠKODBE

Ključni izzivi 

Med najbolj problematičnimi področji, tako z vidika občine kot z vidika prebivalcev in 
obiskovalcev, sta urejenost kolesarskih povezav ter tranzitni promet. Predvsem neurejenost 
ustreznih kolesarskih povezav med naselji ovira uporabo kolesa kot osnovnega prevoznega 
sredstva, nepovezanost posameznih odsekov med seboj pa hkrati zmanjša tudi vrednost že 
izgrajenim površinam za pešce in kolesarje. 

Problematika tovornega prometa je najbolj očitna na glavni cesti Celje–Šempeter (z izjemo 
naselja Žalec, ki ima izgrajeno severno obvoznico) ter na relaciji Žalec–Velenje. Manjše težave 
se pojavljajo tudi znotraj strnjenih stanovanjskih naselij, kjer obstaja mešana raba prostora, 
zaradi česar poteka tovorni promet po neprimernih ulicah skozi stanovanjska naselja. 
Problematična je tudi razčlenitev površin za pešce, saj so pločniki ponekod prekinjeni, s 
čimer je resno ogrožena varnost pešcev.

Najboljše izzive in priložnosti prometnega sistema povzame analiza prednosti, slabosti, 
priložnosti in nevarnosti (PSPN), ki je bila oblikovana v sodelovanju z občani, udeleženimi na 
javnih razpravah v sklopu priprave Celostne prometne strategije.

Prednosti Slabosti

1. Brezplačno parkiranje in zadostno število parkirnih mest 1. Razpršenost podjetij tudi znotraj spalnih naselij, ki generirajo 
promet in zasedajo parkirišča

2. Izgrajena severna obvoznica mimo mesta Žalec 2. Slabo urbanistično planiranje mestnih središč

3. Relativno veliko število kolesarskih povezav 3. Pomanjkanje površin za pešče

4. Usmerjenost občine v gradnjo pešpoti 4. Nepovezanost kolesarske mreže

5. Urejeno mestno središče v Žalcu tudi za kolesarje in pešce 5. Premajhno število krožišč

Priložnosti Nevarnosti

1. Boljša povezanost kolesarskih in pešpoti 1. Težave s financiranjem

2. Boljša izkoriščenost industrijske cone 2. Neodobravanje občanov, ki ne sprejemajo ukrepov

3. Več evropskih in državnih sredstev za področje    prometa 3. Neusklajena zakonodaja, pravni postopki in pravil-  niki

4. Spremembe potovalnih navad 4. Težave, povezane z državo, državnimi cestami in usmeritvami

5. Strategija razvoja regijske in državne kolesarske poti skozi 
občino 5. Težave z odkupi zemljišč

Lokacije prometnih nesreč v 
občini Žalec od 2010 do 2015
Vir: Javna agencija Republike 
Slovenije za varnost prometa, 
b. d.

→

(levo) Lokacije prometnih 
nesreč v občini Žalec od 
2010 do 2015, v katerih so 
udeleženi pešci
Vir: Javna agencija 
Republike Slovenije za 
varnost prometa, b. d.

→

(desno) Lokacije prometnih 
nesreč v občini Žalec od 
2010 do 2015, v katerih so 
udeleženi kolesarji
Vir: Javna agencija 
Republike Slovenije za 
varnost prometa, b. d.

→

PSPN analiza prometnega 
sistema v občini Žalec, 

kot ga vidijo občani

→
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Ključne možnosti
Pristop k izdelavi Celostne prometne strategije ter zaveza Občine 
k njenemu uvajanju in izvajanju pomeni pomemben preskok od 
tradicionalnega k trajnostnemu načrtovanju prometa v občini Žalec. 
Priložnosti, ki se kažejo znotraj strategije, se navezujejo na vse stebre 
trajnostne mobilnosti: hojo, kolesarjenje, javni potniški promet, 
motoriziran cestni promet, parkirno politiko ter celovito načrtovanje 
prometa. 

Stanje prometnega sistema 

Osnovna usmeritev celostne prometne strategije je postaviti človeka v ospredje – njegove 
potrebe, želje, varnost in kakovost bivanja. Osnovna koraka pri iskanju priložnosti sta tako 
predstavljala prepoznavanje trenutnega stanja ter ovrednotenje pomembnosti področij 
urejanja prometnega sistema. Preko anket, ki so bile izvedene med občani, intervjujev 
ter javnih razprav je bilo analizirano trenutno stanje prometnega sistema v treh največjih 
naseljih občine: v Žalcu, Šempetru in Petrovčah. Gre namreč za naselja, kamor se steka 
veliko ljudi, najsi bo to na delo, v šolo ali po opravkih. 

Po mnenju občanov je v mestu Žalec preveč avtomobilov v središču naselja ter preveč con z 
omejitvami hitrosti, občutno premalo pa je stojal in nadstreškov za kolesa ter kolesarskih stez. 
Občani za Šempeter, tako kot za Žalec, navajajo, da je v središču naselja preveč avtomobilov 
ter con z omejitvami hitrosti, občutno premalo pa je polnilnih postaj za električna vozila 
ter stojal in nadstreškov za kolesa ter kolesarskih stez. Za območje Petrovč so občani v 
povprečju podali nekoliko nižjo srednjo vrednost ocene količine različnih infrastrukturnih, 
storitvenih in drugih prometnih elementov. 

Po njihovem mnenju je v Petrovčah, prav tako kot v Žalcu in Šempetru, preveč avtomobilov 
v središču naselja in con z omejitvami hitrosti, občutno premalo pa je, kot tudi v Šempetru, 
polnilnih postaj za električna vozila, najbolj pa izstopa potreba po večjem obsegu/številu 
kolesarskih stez ter stojal in nadstreškov za kolesa.

Kot najboljše urejena področja v mestu Žalec prebivalci izpostavljajo označenost in urejenost 
prehodov za pešce, šolske prevoze in urejenost avtobusnih postaj, najnižje ocene pa so 
dobila področja, povezana s kolesarskim prometom. Zelo podobni so rezultati v Šempetru in 
Petrovčah, saj tudi tam prebivalci kot najbolj kritično področje ocenjujejo kolesarski promet, 
področji šolskih prevozov in peš hoje pa kot dobri. 

Rezultati ocene stanja različnih infrastrukturnih in storitvenih elementov v mestu Žalec 
podajajo visok nivo, saj so vsa področja občani ocenili dobro. Najvišjo oceno so slednji 
dodelili organiziranosti šolskih prevozov ter označenosti prehodov za pešce, najnižjo pa 

povezanosti kolesarskih stez med seboj ter obsegu/številu kolesarskih stez in varnosti za 
kolesarje. Prebivalci v Šempetru so stanje prav tako ocenili dobro. Najvišjo oceno so dodelili 
organiziranosti šolskih prevozov ter oddaljenosti avtobusnih postajališč od njihovega doma, 
najnižjo pa varnosti za kolesarje in povezanosti kolesarskih stez med seboj ter obsegu/številu 
kolesarskih stez. Kar se tiče slabosti, je stanje tako v Šempetru kot v Žalcu zelo podobno, 
ugotovljene so namreč slabosti na področju kolesarskega prometa.

Rezultati ocene stanja različnih infrastrukturnih in storitvenih elementov v Petrovčah prav tako 
podajajo visok nivo, čeprav je zaznati večja nihanja med posameznimi ocenami kot v primeru 
mesta Žalec. Najvišjo oceno so občani dodelili organiziranosti šolskih prevozov, najnižjo 
pa, kot že prej za Žalec in Šempeter, povezanosti kolesarskih stez med sabo, označenosti 
kolesarskih stez, obsegu/številu kolesarskih stez in varnosti za kolesarje. 

Prioritete prometnega urejanja

Priložnosti, ki bodo vodilo izvajanja Celostne prometne strategije občine Žalec, so bile 
opredmetene preko izvedenih intervjujev ter vprašalnikov v sodelovanju s ključnimi 
predstavniki javnosti. Kot najpomembnejši sta bili ocenjeni postavki večjega števila parkirnih 
mest za avtomobile in bolj dostopnih informacij o prometu, kot najmanj pomembna pa 
področja pogostejše vožnje vlakov, večje bližine avtobusne postaje, dostopnosti taksi službe 
ter pogostejše vožnje avtobusov. Podrobneje prioritete posameznih področij prikazuje 
spodnji graf.

Pomembnost področij 
trajnostnega prometnega 

urejanja

→
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Potrebne spremembe potovalnih navad

Potovalne navade občanov kažejo na to, kako pogosto uporabljajo posamezno prevozno 
sredstvo. Anketa med občani je pokazala, da je najpogostejša uporaba avtomobila (skupno 
44 %), kateremu sledi hoja (19 %), najmanj pa občani uporabljajo kombinacijo avtomobil/
avtobus ter vlak. Poudariti je potrebno, da je bila raziskava opravljena v poletnem času, ko 
so pogoji za uporabo alternativnih načinov prevoza najboljši. 

Vizija in strateški cilji
Vizija je osnovna usmeritev, ki bo oblikovala načrtovanje prometa 
in mobilnosti v smeri trajnosti v kratkoročnih in dolgoročnih načrtih 
Občine Žalec in posledično v jasni, krajši obliki definira želeno stanje. 
Oblikovanje vizije Celostne prometne strategije občine Žalec je 
temeljilo na intenzivnem vključevanju javnosti prek zainteresiranih 
predstavnikov javnosti, občanov, strokovnih služb, političnih 
predstavnikov in ostalih deležnikov.

Kot najbolj pomembne vrednote, ki so povezane z oblikovanjem CPS, veljajo izboljšanje 
varnosti (izboljšanje varnosti ranljivih udeležencev prometa, skrb za varnost prometa 
okoli šol in vrtcev, varnost občanov v prometu in varnejše šolske poti, ki bodo označene), 
sprememba potovalnih navad, izboljšanje kolesarskega in peš prometa ter izboljšana 
kakovost življenja. Kot največje težave, ki se lahko pojavijo pri oblikovanju in vpeljavi CPS, 
pa so bile izpostavljene težave v financiranju, neodobravanje občanov, zakonodaja, pravni 
postopki in pravilniki, težave, povezane z državo, odkupi zemljišč ter nepovezanost služb 
znotraj občinske uprave.

Vizija Celostne prometne strategije občine Žalec, ki bo gonilo trajnostnega razvoja prometa 
v občini, se glasi:

“Občina Žalec bo ljudem in okolju prijazna občina, ki ji 
je trajnostna mobilnost osnovna usmeritev. Načrtovanje 
in urejanje prometa bo zagotavljalo delujoč in povezan 
prometni sistem v občini, ki bo varen, dostopen, 
učinkovit, prilagojen tudi ranljivim skupinam, ekološko 
sprejemljiv in predvsem takšen, da bo spodbujal 
gospodarstvo in podpiral razvoj občine kot turistične 
destinacije.”

Na podlagi vizije so bili oblikovani nabori prioritetnih področij za infrastrukturo in mehke 
ukrepe, ki predstavljajo razširitev vizije in izhodišče za oblikovanje strateških, krovnih ciljev. 
Za področje infrastrukture so glavne prioritete zagotavljanje varne in povezane mreže poti za 
pešce, celovita kolesarska infrastruktura v občini, omogočanje pogojev za avtobusni promet 
ter izboljšanje infrastrukture za avtomobile (ceste). 

Iz pregleda vrste potovanj je razvidno, da trajnostne oblike le teh v občini Žalec še ne 
prednjačijo, kar prestavlja največjo priložnost za izboljšave in izziv celostne prometne 
strategije za prihodnjih pet let.

Uporabljeni načini 
vsakodnevnih potovanj  v 
občini Žalec

→
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Za področje mehkih ukrepov so izpostavljene prioritete promocije in dejavnosti v šolah 
ter vrtcih za spodbujanje trajnostne mobilnosti (kolesarjenja, pešačenja, uporabe javnega 
potniškega prometa), promocije, ki spodbujajo kolesarjenje in hojo, uvedba sodobnih 
sistemov (»parkiraj in se pelji«, souporaba avtomobilov, izposoja koles) ter promocije, ki 
spodbujajo uporabo javnega potniškega prometa.

Na podlagi postavljenih prioritet bo Celostna prometna strategija občine Žalec prek njenega 
izvajanja do leta 2021 zasledovala naslednje strateške cilje: 

Povečanje prometne varnosti kolesarjev, pešcev in ranljivejših skupin.

Omogočanje uporabe več načinov prevoza in preprostih prehodov 
med njimi z ustrezno infrastrukturo ter spodbujanjem rabe alternativ 
osebnemu avtomobilu.

Zmanjšanje negativnega vpliva prometa na zdravje ljudi, kakovost 
bivanja in okolje.

Premostitev problematike tovornega prometa v večjih naseljih v občini 
na način, ki spodbuja gospodarstvo in razvoj turizma.

Stebri trajnostne mobilnosti 
Urejanje trajnostnega prometa v občini Žalec bo temeljilo na šestih 
stebrih trajnostne mobilnosti, ki so med seboj povezani. Z optimalnim 
uravnoteženjem vseh stebrov bo občina Žalec dosegla zeleno mobilnost 
v dolini zelenega zlata.

Javni potniški 
promet

KolesarjenjeHoja

Trajnostno         
celostno urejanje 
prometa

Parkirna politikaMotoriziran cestni 
promet
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Železniško postajališče v 
Žalcu – vrata v svet

→
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Prvi steber: Hoja
Hoja je najbolj naraven način gibanja. Hkrati je tudi ekonomičen, 
predvsem pa najbolj trajnosten, saj minimalno onesnažuje okolje ter 
hkrati skrbi za dobro počutje ljudi. 

Izziv manjših občin z razdrobljeno poselitvijo, kakršna je tudi občina Žalec, je nedvomno 
zagotavljanje ustreznih predpogojev za varno in udobno hojo. Trenutno stanje v občini kaže 
na dejstvo, da si prebivalci želijo predvsem večjo dostopnost z osebnimi avtomobili, hoja pa v 
večini primerov predstavlja nujno potrebno aktivnost in ne način za vsakodnevna potovanja. 
Na to kažejo tudi podatki o tem, koliko minut hoje od svoje destinacije občani navadno 
parkirajo svoj avtomobil ter kolikšen čas hoje se jim še zdi sprejemljiv.

Glede na opravljeno anketo občani najpogosteje svoje vozilo parkirajo v bližini destinacije, saj 
41% anketirancev do svojega končnega cilja opravi le 2 do 5 minut hoje, isto časovno obdobje 
pa je občanom tudi najbolj sprejemljivo. Deloma so tovrstne navade lahko posledica dejstva, 
da so parkirišča v občini Žalec lahko dostopna, rezultati preverbe pa hkrati kažejo na močno 
odvisnost od osebnega avtomobila, kar predstavlja pomemben izziv v sklopu prehoda na 
trajnostno mobilnost. 

Krovna prioriteta Celostne prometne strategije občine Žalec je na področju hoje posledično 
povečanje privlačnosti tega načina potovanja, temu pa sledijo še ostale sorodne prioritete:

Povečanje privlačnosti hoje kot načina opravljanja vsakodnevnih potovanj je 
eden izmed temeljnih ciljev strategije in spodbujanja trajnostne mobilnosti.

Povezan in varen sistem pločnikov in pešpoti znotraj naselij v občini in med naselji, 
kjer je to upravičeno, je prvi pogoj, saj brez ustrezne infrastrukture ni zagotovljena 
zadostna varnost pešcev.

Varnejše šolske poti so tisti odseki, po katerih učenci vsakodnevno potujejo med 
domom ter šolo in kjer jim je potrebno zagotoviti največjo možno stopnjo varnosti.

Pešcem prijazno arhitekturno oblikovanje prometnega prostora bo zagotovilo 
večjo privlačnost hoje in boljšo izkušnjo prebivalcev, ki se odločijo za hojo.

Na podlagi postavljenih prioritet Celostna prometna strategija občine Žalec vključuje 
naslednji nabor ukrepov, preko katerih bodo občani spodbujeni k hoji:

Uvajanje dodatnih opozoril na prisotnost pešcev na cestišču in pri prehodih za 
pešce na izpostavljenih odsekih ter prometno-arhitekturno oblikovanje območij z 
omejeno hitrostjo in območij umirjenega prometa bodo poskrbeli za jasno opozarjanje 
voznikov na prisotnost pešcev.Mestno središče je urejeno 

po meri pešcev in kolesarjev
→
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Uvedba in ureditev območij z omejeno hitrostjo ali območij 
umirjenega prometa znotraj naselij, kjer se to izkaže kot potrebno, 
bo omogočila še dodatno prednost pešcem in kolesarjem na območjih 
pomembnih zgostitev prebivalcev ali obiskovalcev.

Ureditev enosmernega prometa v območjih goste poselitve, kjer ni 
mogoče uvesti primernih površin za pešce, bo zagotovila več prostora na 
cestišču za pešce in kolesarje.

Izgradnja oziroma dokončanje površin za pešce znotraj naselij, kjer je to potrebno, 
je primarni infrastrukturni poseg za spodbujanje hoje kot privlačne alternative 
osebnemu avtomobilu.

Izgradnja oziroma dokončanje povezav s pločniki in pešpotmi med naselji in 
turističnimi točkami, kjer je to potrebno, bo omogočilo hojo tudi med bližnjimi naselji, 
ne samo znotraj središč, hkrati pa prispevalo k privlačni turistični ponudbi občine.

Za merjenje uspešnosti uvajanja ukrepov so bile oblikovane naslednje ciljne vrednosti:

5 % povečanje uporabnikov hoje kot načina vsakodnevnih potovanj 
znotraj občine glede na izhodiščno število uporabnikov.

Preureditev vsaj enega prehoda za pešce z dodatnimi opozorilnimi 
elementi letno.

Izgradnja ali ureditev vsaj 500 metrov varnejših poti za pešce letno.

Postavitev vsaj enega prikazovalnika hitrosti letno.

Označitev vsaj dveh konfliktnih točk med pešci in motoriziranim 
cestnim prometom na  šolskih poteh letno.

Izgradnja vsaj 300 m javne razsvetljave na ključnih odsekih površin za 
pešce na leto.

Akcijski načrt za področje spodbujanja hoje vključuje tako aktivnosti s področja infrastrukture 
kot mehke aktivnosti. Primarni namen postavljenih aktivnosti je zagotavljanje največje 
možne ravni varnosti pešcev ob razpoložljivih sredstvih. Tabela z akcijskim načrtom izvajanja 
aktivnosti za naslednjih pet let je podana v nadaljevanju. 

Aktivnost Zahtevnost Ocenjen strošek
Viri financiranja oz. 
odgovornost

2017 2018 2019 2020 2021

Preureditev vsaj 
enega prehoda za 
pešce z dodatnimi 
opozorilnimi elementi 
letno.

Manjša 1500–2000€ 
letno

Občina Žalec (v 
nadaljevanju OŽ)

Izgradnja ali ureditev 
vsaj 500 metrov 
varnejših poti za pešce 
letno.

Srednja
150 € na 
tekoči meter 
(povprečno)

Odvisno od 
kategorije ceste 
oz. upravljavca 
(OŽ, RS)

Postavitev vsaj dveh 
prikazovalnikov 
hitrosti.

Manjša 4000 € na 
lokacijo

Odvisno od 
kategorije ceste 
oz. upravljavca 
(OŽ, RS)

  

Označitev vsaj ene 
konfliktne točke med 
pešci in motoriziranim 
cestnim prometom na 
šolskih poteh letno.

Manjša 4000 € na 
lokacijo

Odvisno od 
kategorije ceste 
oz. upravljavca 
(OŽ, RS)

Izgradnja vsaj 300 
m javne razsvetljave 
na ključnih odsekih 
površin za pešce na 
leto.

Srednja 15.000 € letno
Odvisno od 
kategorije ceste 
oz. upravljavca 
(OŽ, RS)

Uvedba ali ureditev 
ene cone z omejeno 
hitrostjo ali območja 
umirjenega prometa 
znotraj naselja letno 
oziroma po potrebi.

Manjša 500 € Občina Žalec

Priložnost občine Žalec 
je v večji izkoriščenosti 

železniške povezave.

Danilo Basle, Zbornica 
zasebnega gospodarstva Žalec



32 Celostna prometna strategija Zelena mobilnost v dolini zelenega zlata 33

Drugi steber: Kolesarjenje
Kolesarjenje nudi najboljše razmerje med vloženo energijo ter 
opravljeno razdaljo potovanja. Kot takšno je za ravninski del občine 
Žalec zelo primeren način potovanj, žal pa njegovo uporabo in razvoj 
ovirajo pomanjkljivosti v mreži kolesarskih poti.

Po podatkih TIC Žalec po Spodnji Savinjski dolini, katere del je tudi občina Žalec, poteka 19 
označenih, kolesarjem primernih poti.

Iz prikaza na zemljevidu je razvidno, da so kolesarske poti v občini zelo razvejane. Večinoma 
potekajo po stranskih, s prometom manj obremenjenih poteh, in to neposredno na cestišču v 
mešanem prometu. Najbolj očitna pomanjkljivost na osi Celje–Šempeter pa je manjkajoči del 
povezave med Celjem in Levcem ter med Žalcem in Šempetrom.

Kolesarske poti na 
območju občine Žalec

Vir: TIC Žalec, 2016

→

Tudi kolesarji si zaslužijo 
urejeno “parkirišče” – 
kolesarnica pri Občini Žalec

→

Kolesarjenje je ena izmed temeljnih usmeritev trajnostnega prometa. Kot takšno predstavlja 
tudi temelj Celostne prometne strategije Občine Žalec, ki na tem področju sledi naslednjim 
prioritetam: 

Zagotovitev ustreznih varnejših kolesarskih povezav znotraj naselij in povezave 
med vsemi naselji znotraj občine, kjer to še ni predvideno v sklopu državnih 
kolesarskih povezav.

Ustrezna označenost kolesarskih povezav ter vodenje kolesarskega prometa bo 
služila zagotavljanju večje varnosti za kolesarje, predvsem na območjih, kjer kolesarske 
povezave potekajo po cestišču, ter boljši informiranosti kolesarjev, tako vsakodnevnih 
kot rekreativnih in turističnih.
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Omogočiti kolesarjenje kot možnost prevoza do avtobusnih in 
železniških postaj ter parkirišč za avtomobile, predvsem z izgradnjo 
infrastrukturnih pogojev, kot so kolesarske povezave do postaj ter 
kolesarnice ob njih.

Ureditev kolesarskih navezav na državno kolesarsko omrežje, ki se 
intenzivno ureja tudi na območju Savinjske doline.

Kolesarjenje, kot del sistema trajnostne mobilnosti, bo Občina Žalec v letih do 2021 
spodbujala prek sledečih ukrepov: 

Izboljšanje označenosti kolesarskih povezav v naseljih in varnejše povezave med 
naselji v občini, vključno z vzpostavitvijo ustreznega vodenja kolesarskega prometa do 
pomembnejših ciljev, bodo poskrbele za ustrezno informiranost prebivalcev o varnih in 
urejenih poteh za kolesarjenje.

Preveritev potreb po sistemu izposoje koles in možnosti skupne uvedbe s sosednjimi 
občinami bo omogočala enakopravnejše možnosti kolesarjenja za vse prebivalce in 
obiskovalce občine.

Postavitev kolesarnic ob železniških postajah in pomembnejših avtobusnih 
postajališčih v občini zasleduje cilj omogočanja preprostega prehoda med načini 
potovanj predvsem za vsakodnevne poti.

Dodatno označevanje za opozarjanje pri križanju kolesarskih povezav z 
motoriziranim prometom z odsevnimi telesi, talnimi označbami ter infrastrukturnimi 
ukrepi, kjer je to potrebno, bo zagotovilo dodatno varnost kolesarjev prek jasnega 
opozarjanja voznikov na njihovo prisotnost v prometu.

Dokončanje kolesarske povezave na osi Celje–Žalec–Šempeter bo pomenilo 
ključen predpogoj za spodbujanje opravljanja dnevnih migracij znotraj ravninskega 
dela občine Žalec s kolesom.

Krovni cilj strategije je povečanje deleža prebivalcev, ki kolo uporabljajo kot svoje prevozno 
sredstvo. Temu sledijo še ostale ciljne vrednosti, postavljene z namenom sledenja uspešnosti 
izvajanja ukrepov v Celostni prometni strategiji. Te so:

 5 % povečanje uporabnikov kolesa kot načina vsakodnevnih potovanj 
znotraj občine glede na izhodiščno število uporabnikov.

V roku treh let zagotoviti kolesarnice oziroma kolesarske nadstreške pri 
vseh treh železniških postajah v občini in pri avtobusnem postajališču 
v Žalcu.

Označitev vsaj enega konfliktnega mesta kolesarjev z motoriziranim 
cestnim prometom letno.

Označitev vsaj enega odseka občinske ceste, kjer poteka mešan promet 
kolesarjev in motoriziranih vozil z opozorili za povečan promet 
kolesarjev letno.

Ureditev vsaj 300 m kolesarskih povezav letno.

Da zagotovimo optimalno časovno razporeditev finančnih in nefinančnih vidikov izvajanja 
ukrepov, je bil izdelan tudi podrobnejši akcijski načrt za izvajanje aktivnosti, predvidenih s 
strategijo.

  Aktivnost Zahtevnost Ocenjen strošek Viri financiranja oz. 
odgovornost 2017 2018 2019 2020 2021

Postavitev kolesarnic 
oziroma kolesarskih 
nadstreškov pri vseh 
treh železniških 
postajah v občini 
in pri avtobusnem 
postajališču v Žalcu.

Srednja 6000 € na 
lokacijo

Upravljavec 
postaje, 
Občina Žalec (v 
nadaljevanju OŽ)

 

Označitev vsaj 
enega konfliktnega 
mesta kolesarjev 
z motoriziranim 
cestnim prometom 
letno.

Manjša 4000 € na 
lokacijo

Odvisno od 
kategorije ceste 
oz. upravljavca 
(OŽ, RS)

Označitev vsaj 
enega odseka ceste, 
kjer poteka mešan 
promet kolesarjev in 
motoriziranih vozil, z 
opozorili za povečan 
promet kolesarjev 
letno.

Manjša 2000 € na 
lokacijo

Odvisno od 
kategorije ceste 
oz. upravljavca 
(OŽ, RS)

Ureditev vsaj 300 m 
kolesarskih povezav 
letno.

Velika 300 € tekoči 
meter

Občina Žalec, 
Republika 
Slovenija

Vzpostavitev 
ustreznega vodenja 
kolesarskega prometa 
do pomembnejših 
ciljev v občini in 
informacijske 
podpore (v sklopu 
Kolesarskega 
turističnega 
produkta).

Srednja 25.000 €

Odvisno od 
kategorije ceste 
oz. upravljavca 
(OŽ, RS)

  

Dokončanje 
kolesarske povezave 
na osi Celje–Žalec–
Šempeter.

Velika

Glede na 
varianto 
izvedbe, do 
1.000.000 €

OŽ (sofinanciranje 
v naseljih, 
spodbujanje izven 
naselij), RS

 

Preveritev potreb po 
sistemu izposoje koles 
in možnosti skupne 
uvedbe s sosednjimi 
občinami.

Manjša 5000 €
OŽ (v sodelovanju 
s sosednjimi 
občinami)

     

Pri urejanju prometa 
je potrebno upoštevati 

merila varnosti, udobja, 
prikladnosti, kontinuitete, 
povezljivosti in skladnosti.

Uroš Brumec, DRI, d. o. o
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Javni potniški promet predstavlja optimalno izkoriščenost prometnic 
in energije. Povprečen avtobus, ki zasede enak prostor kot dva do trije 
avtomobili in porabi približno enako količino energije, lahko prepelje 
neprimerno več potnikov. 

Delujoč javni promet zagotavlja bolj enakovredne možnosti mobilnosti in dostopnosti za vse 
skupine prebivalcev. Javni potniški promet v občini Žalec prvenstveno zagotavljata cestni 
prevoznik Izletnik Celje in železniški prevoznik Slovenske železnice. Predpogoji za uspešno 
uvajanje, izvajanje in uporabo avtobusnega javnega potniškega prometa so predvsem v 
dobrih infrastrukturnih pogojih. Na podlagi ogledov stanja na terenu je mogoče oceniti, da 
je stanje infrastrukturnih pogojev za avtobusni promet na celotnem območju občine dobro, 
velik delež avtobusnih postajališč je odmaknjenih s cestišča in opremljenih z nadstrešnicami, 
železniške postaje so dostopne in urejene.

Prioritete Celostne prometne strategije občine Žalec so za področje javnega potniškega 
prometa predvsem v čim večji povezanosti prebivalstva z javnim potniškim prometom in 
večanju uporabe tega načina potovanj. Prioritete so naslednje:

Spodbujanje uporabe avtobusnega in železniškega prometa je krovna prioriteta 
tega stebra ter hkrati ena izmed najpomembnejših prioritet Občine Žalec in njene 
prometne politike v naslednjih petih letih.

Povezava krajevnih skupnosti in naselij s krožno linijo avtobusa bo zagotovila 
optimalno dostopnost do javnega potniškega prometa za čim večje število občanov 
tudi izven treh največjih naselij občine.

Zagotavljanje predpogojev za delovanje avtobusnega prometa (nadstrešnice, 
cestne označbe …) predstavlja pomemben element zagotavljanja kakovosti javnega 
potniškega prometa, saj zvišuje raven storitev prek povečanja varnosti, informiranosti 
in občutka ugodja potnikov.

Izboljšanje informacij za potnike bo občanom omogočilo lažje načrtovanje svojih 
potovanj z uporabo javnega potniškega prometa.

Zagotavljanje varnejših nivojskih križanj cestnega in železniškega prometa je 
predpogoj za varno odvijanje železniškega prometa brez konfliktnih točk z drugimi 
načini gibanja.

Avtobusni prevoz je zaradi 
svojih dobrih povezav 
pomemben člen mobilnosti v 
občini, predvsem za šolarje

→

Tretji steber: Javni potniški promet
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Nabor ukrepov v stebru javnega potniškega prometa se osredotoča na glavno 
prioriteto, torej spodbujanje rabe tega načina potovanja. Ukrepi, s katerimi 
bodo občani spodbujeni k uporabi javnega potniškega prometa, so:

Jasno prikazani vozni redi na avtobusnih postajališčih in spodbujanje 
digitalnega prikaza informacij o prihodih avtobusov, saj so natančne in 
dostopne informacije temelj odločitve posameznika za uporabo javnega potniškega 
prometa.

Uskladitev voznih redov železniškega in avtobusnega prometa med seboj in s 
potrebami občanov (šolski urniki, prevozi na delo …) bo omogočilo večjemu številu 
prebivalcev in obiskovalcev občine, da za svoja vsakodnevna potovanja uporabljajo 
javni potniški promet, saj se bodo manjkrat srečali z neusklajenostjo svojih potreb po 
potovanjih z voznimi redi.

Spodbujanje uporabe električnega minibusa za prevoz šolskih otrok in krožno 
vožnjo po občini je prvi korak k manjšemu onesnaževanju in promociji mobilnosti z 
električnimi vozili.

Spodbujanje izvajalcev avtobusnega prometa k uporabi okolju prijaznejših vozil 
prek razpisov in pomoči pri prijavah za sofinanciranje nakupa okolju prijaznejših vozil.

Za merjenje izvajanja zastavljenih ukrepov s področja javnega potniškega prometa so v 
Celostni prometni strategiji Občine Žalec postavljene naslednje ciljne vrednosti:

5 % povečanje uporabnikov javnega potniškega prometa kot načina 
vsakodnevnih potovanj znotraj občine glede na izhodiščno število 
uporabnikov.

Izdelava projektne dokumentacije za ureditev vsaj enega varnega prečkanja ali 
ukinitve problematičnega prehoda čez železnico v roku štirih let.

V roku treh let pilotna izvedba krožne avtobusne linije med večjimi naselji v 
občini in turističnimi točkami.

Opremljanje pomembnejših avtobusnih postajališč na glavnih avtobusnih 
linijah z jasno vidnimi voznimi redi v roku treh let.

  Aktivnost Zahtevnost Ocenjen strošek Viri financiranja oz. 
odgovornost 2017 2018 2019 2020 2021

Opremljanje 
pomembnejših 
avtobusnih postaj na 
glavnih avtobusnih 
linijah z jasno vidnimi 
voznimi redi v roku 
treh let.

Manjša 300 € na kos 
omarice

Upravljavec 
Občina Žalec, 
izvajalci prevozov

   

V roku treh let pilotna 
izvedba krožne 
avtobusne linije 
med večjimi naselji v 
občini in turističnimi 
točkami.

Manjša

Dnevni strošek 
250 €, ostale 
aktivnosti 5000 
€

Občina Žalec, 
Republika 
Slovenija

     

Izdelava projektne 
dokumentacije 
za ureditev vsaj 
enega varnega 
prečkanja ali ukinitve 
problematičnega 
prehoda čez železnico 
v roku štirih let in 
izvedba.

Velika 500.000 do 
1.000.000 €

Občina Žalec, 
Republika 
Slovenija

     

Spodbujanje 
digitalnega prikaza 
informacij o prihodih 
avtobusov.

Manjša 0 € Občina Žalec      

Uskladitev voznih 
redov železniškega 
in avtobusnega 
prometa med seboj in 
s potrebami občanov 
(šolski urniki, prevozi 
na delo …).

Manjša 0 € Izvajalci prevozov      

Spodbujanje uporabe 
električnega minibusa 
za prevoz šolskih 
otrok in krožno vožnjo 
po občini.

Manjša 0 € Občina Žalec, 
izvajalec prevozov  

Spodbujanje izvajalcev 
avtobusnega prometa 
k uporabi okolju 
prijaznejših vozil.

Manjša 0 € Občina Žalec, 
izvajalec prevozov  

Podrobnejši akcijski načrt za področje javnega potniškega prometa, ki je namenjen optimalni 
časovni razporeditvi finančnih in nefinančnih vidikov izvajanja ukrepov, je prikazan v 
nadaljevanju.

Vsa primarna logistika 
naj se napaja iz obvoznic, 
sekundarna pa naj služi 

za lokalno oz. interno 
napajanje.

Vera Kisovar, Tehnos d.o.o.
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Motoriziran cestni promet je temelj mobilnosti prebivalcev in oskrbe 
gospodarstva. Zavedati se moramo, da je treba najti rešitve za 
zmanjšanje negativnih vplivov cestnega prometa na ljudi in okolje, 
ne da bi omejevali prevozne možnosti prebivalcev in delovanje 
gospodarstva. 

Ključne prioritete, ki jih postavlja Celostna prometna strategija občine Žalec, temeljijo na 
doseganju uravnoteženja med potrebo po motoriziranem cestnem prometu ter negativnimi 
učinki le tega. Prioritete so naslednje:

Zmanjšanje tranzitnega prometa skozi središča naselij s poudarkom na 
zmanjševanju težkega tovornega prometa skozi stanovanjske predele ter ob šolskih 
poteh.

Povečanje varnosti motoriziranega cestnega prometa za vse udeležence, predvsem 
za ranljivejše skupine.

Večanje deleža ekološko sprejemljivejših vozil in zagotavljanje ustrezne 
infrastrukture zanje  z ozirom na najbolj razširjene tehnologije. Tako bo v prvi fazi 
poudarek na elektro mobilnosti.

Spodbujanje sodobnih sistemov za optimiziranje rabe osebnega avtomobila – 
»parkiraj in se pelji« (»park&ride«), avtomobili v skupnem lastništvu (»car sharing«), 
skupni prevozi (»car pooling«) …

Redno vzdrževanje obstoječih prometnic, kar prispeva k večji varnosti in pretočnosti.

Skladno s prioritetami je bil oblikovan nabor ukrepov, s katerimi bodo občani in obiskovalci 
spodbujeni k bolj trajnostni uporabi motoriziranega cestnega prometa:

Usmerjanje tovornega prometa stran od strnjenih naselij z ustrezno prometno 
signalizacijo, predvsem tistega prometa, ki ni nujno potreben (dostave).

Prirejene barvne označbe šolskih poti in prehodov za pešce oz. kolesarje, ki na in 
ob cestišču ob prihodih v naselja in območja umirjenega prometa opozarjajo voznike, 
da se približujejo točkam, kjer morajo biti še posebej previdni na prisotnost ranljivejših 
skupin prometnih udeležencev.

Prometna študija dostopnosti in možnosti trajnostne mobilnosti v okolici 
turističnih točk v občini Žalec ter ukrepi, ki bodo iz nje sledili, bodo omogočili razvoj 
turizma s poudarkom na trajnostni mobilnosti ob sočasnem zagotavljanju nemotene 

Četrti steber: Motoriziran cestni 
promet

Barvne oznake in stožci 
kot primer dobre prakse 
umirjanja motoriziranega 
prometa – POŠ Trje

→
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dostopnosti za obiskovalce in za oskrbo.

Ureditev ali označitev parkirišč za osebna vozila v bližini ali ob vseh 
železniških postajah v občini bo pripomogla k spodbujanju uporabe 
osebnega vozila le do najbližje prestopne točke na železnico. 

Izdelava projektne dokumentacije za možnosti obvoznice na južnem delu občine 
od Šempetra prek Žalca do Petrovč bo korak proti zmanjšanju prometa skozi 
omenjena naselja.

Investicijsko vzdrževanje javnih občinskih cest bo z ustreznimi posodabljanji cest 
v upravljanju Občine zagotavljalo nemoten potek prometnih tokov po obstoječih 
prometnicah.

Izgradnja ustrezne komunalne infrastrukture v poslovnih in industrijskih conah, 
predvsem cestnih in parkirnih površin, bo spodbujala razvoj gospodarstva v teh 
namenskih conah.

Dodatna povezava strnjenega središča mesta Žalec na severno obvoznico in 
načrtovanje varnejših križanj državnih cest na obvoznici pomeni preusmeritev 
dela prometa skozi središče mesta Žalec na obvoznico s hkratnim zagotavljanjem 
varnega vključevanja.

Za potrebe sledenja izvedenih aktivnosti, predvidenih s Celostno prometno strategijo, so bile 
oblikovane naslednje ciljne vrednosti:

Projektna dokumentacija in izgradnja dodatne povezave strnjenega 
središča mesta Žalec na severno obvoznico v roku petih let.

Idejni projekt za obvoznico na južnem delu občine od Šempetra prek 
Žalca do Petrovč v roku petih let.

Projektna dokumentacija za ureditev varnejših križanj državnih cest 
na severni obvoznici mesta Žalec.

Postavitev vsaj ene polnilnice za električna vozila letno.

Pilotna izvedba spremenjene ureditve prometnic pri prehodu v cono 
umirjanja prometa in študija učinkovitosti v roku dveh let.

Označitev oziroma ureditev dostopa do vsaj ene večje turistične točke 
letno.

Definiranje dostavnih poti do gospodarskih subjektov v strnjenih 
naseljih za vsaj eno naselje letno.

Da zagotovimo optimalno časovno razporeditev finančnih in nefinančnih vidikov izvajanja 
ukrepov, je bil izdelan tudi podrobnejši akcijski načrt za izvajanje aktivnosti, predvidenih s 
strategijo.

  Aktivnost Zahtevnost Ocenjen strošek Viri financiranja oz. 
odgovornost 2017 2018 2019 2020 2021

Projektna 
dokumentacija in 
izgradnja dodatne 
povezave strnjenega 
središča mesta 
Žalec na severno 
obvoznico v roku 
petih let.

Velika
Projekt 15.000 
€, izgradnja 
300.000 €

Občina Žalec, 
Republika 
Slovenija

     

Možnosti umestitve 
obvoznice na južnem 
delu občine od 
Šempetra prek Žalca 
do Petrovč v roku 
petih let.

Srednja 50.000 € Občina Žalec

       

Projektna 
dokumentacija za 
ureditev varnejših 
križanj državnih cest 
na severni obvoznici 
mesta Žalec.

Srednja 40.000 € Republika 
Slovenija

   

Postavitev vsaj 
ene polnilnice za 
električna vozila 
letno.

Srednja 10.000 €
Občina Žalec, 
Republika 
Slovenija

Pilotna izvedba 
spremembe ureditve 
prometnic pri 
prehodu v cono 
umirjanja prometa.

Srednja 10.000 €

Odvisno od 
kategorije ceste 
oz. upravljavca 
(OŽ, RS)

   

Označitev oziroma 
ureditev dostopa 
do vsaj ene večje 
turistične točke letno.

Manjša 1000 € Občina Žalec, 
ZKŠT

Definiranje dostavnih 
poti do gospodarskih 
subjektov v strnjenih 
naseljih za vsaj eno 
naselje letno.

Manjša 2500 € letno Občina Žalec 
podjetja

 

Urediti ali označiti 
parkirišča za osebna 
vozila v bližini ali 
ob vseh železniških 
postajah v občini.

Srednja

Označitev 
1000 € na 
parkirišče, 
izgradnja 
50.000 €

Republika 
Slovenija, Občina 
Žalec 

   

Investicijsko 
vzdrževanje javnih 
občinskih cest.

Srednja 850.000 € 
letno Občina Žalec 

Izgradnja ustrezne 
komunalne 
infrastrukture 
v poslovnih in 
industrijskih conah.

Zahtevno

Po potrebi 
(glede 
na obseg 
aktivnosti v 
coni)

Podjetja, 
vključena 
v poslovne 
cone, OŽ s 
sofinancerskimi 
sredstvi EU oz. RS

       

Mediji imajo ogromno 
moč pri vzpostavitvi novih 

navad, tudi potovalnih.

Samo Sadnik, Savinjska TV
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Peti steber: Parkirna politika
Parkirna politika občine mora temeljiti na zagotavljanju dostopnosti 
do ključnih ustanov in aktivnosti v občinskih središčih. Hkrati pa 
je temelj za uspešno obvladovanje čezmernega prometa v mestnih 
središčih. 

V mestu Žalec, ki je upravno središče občine ter tudi lokacija zdravstvenega doma, je na najbolj 
obiskanih območjih parkiranje omejeno s sistemom kratkotrajnega parkiranja, ki občanom 
dovoljuje parkiranje do 2 uri v času delovnikov. S tem je omogočen dostop do javnih ustanov 
z brezplačnim parkiranjem, parkirišča pa so manj zasedena z dolgotrajnimi uporabniki (npr. 
zaposlenimi na območju). Zemljevid trenutno obstoječih območij kratkotrajnega parkiranja 
je prikazan na spodnji sliki. 

V Šempetru in Petrovčah sistem kratkotrajnega parkiranja ni vpeljan, vendar lahko ocenimo, 
da v teh dveh naseljih trenutno ni nujno potreben, saj so storitve, kot so zdravstveni dom, 
Občina, upravna enota in sorodne ustanove, do katerih je treba zagotoviti zanesljiv dostop, 
locirane v mestu Žalec. Pomanjkljivost mirujočega prometa v vseh treh večjih naseljih občine 
je mirujoči promet v okolici železniških postaj. V Žalcu v bližini železniške postaje obstajajo 
parkirišča, vendar niso regulirana in so predvsem namenjena zaposlenim in kupcem podjetij 
v okolici. Podobno stanje je v Petrovčah in Šempetru, kjer je v bližini železniške postaje nekaj 
parkirnih mest, vendar niso primerno urejena, da bi lahko služila celodnevnemu parkiranju 
in prestopu na železniško povezavo. V vseh treh večjih naseljih, ki so dobro povezana s 
slovenskim železniškim omrežjem, bi bilo smiselno urediti namenska parkirišča v smislu 
»Park & Ride« prestopnih točk.

Ključne prioritete parkirne politike Občine Žalec v naslednjih petih letih bodo prvenstveno 
usmerjene v zagotavljanje optimalnega razmerja med ponudbo parkirnih mest in 
zmanjšanjem prometa v središčih večjih naselij. Prioritete so takšne: 

Zagotavljanje parkirišč na obrobju naselij in omejevanje parkiranja v središčih 
naselij, s čimer se bo dosegel premik mirujočega prometa na obrobja, hkrati pa večja 
uporaba hoje kot načina potovanj.

Parkirna politika, ki omogoča dostopnost do vseh ključnih ustanov v občini 
(občinska uprava, upravna enota, zdravstvo, šolstvo, banke …), saj je tovrstna 
dostopnost pomembna za kakovost bivanja vseh občanov.

Navezava parkirišč na ustrezno infrastrukturo za hojo, kolesarjenje in uporabo 
javnega potniškega prometa, s čimer bodo zagotovljeni predpogoji za večjo uporabo 
bolj trajnostnih načinov potovanj namesto uporabe osebnega avtomobila.

Zagotavljanje parkirišč v industrijskih in poslovnih conah, s čimer bomo zagotovili 
nemoteno delovanje gospodarskih subjektov.

Skladno s prioritetami je bil oblikovan nabor ukrepov, s katerimi bo Občina spodbujala 
trajnostno naravnano parkirno politiko:

Uvedba sodobnih sistemov za rabo osebnega avtomobila, kot so »parkiraj in se 
pelji« (»park&ride«), avtomobili v skupnem lastništvu (»car sharing«) in skupni prevozi 
(»car pooling«), s pomočjo katerih bo raba osebnih avtomobilov bolj ekonomična.

Po potrebi razširitev sistema kratkotrajnega parkiranja v mestu Žalec ter naseljih 
Šempeter v Savinjski dolini in Petrovče z namenom zagotavljanja dostopnosti vsem, 
ki potrebujejo kratkoročno parkiranje za opravke, namesto tistih, ki svoja vozila v 
središčih naselij parkirajo celodnevno.

Ureditev parkirišča za osebna vozila v bližini avtocestnih priključkov v sodelovanju 
s sosednjimi občinami in državo bo pomenilo manj »divjega« parkiranja na vseh 
območjih v bližini avtocestnih priključkov ter delni prenos bremena urejanja teh 
parkirišč s same Občine Žalec na vse deležnike.

Prikaz območij 
kratkotrajnega parkiranja
→

Skupno je torej v sistem kratkotrajnega parkiranja vključenih približno 250 parkirnih mest, 
kar glede na velikost občine zadostuje za potrebe obiskovalcev javnih ustanov in ostalih 
lokacij, do katerih mora biti omogočen čim lažji dostop.
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Ureditev ali označitev parkirišč na vpadnicah v Žalec, Šempeter 
in Petrovče, kar bo pripomoglo k zmanjšanju prometa osebnih vozil v 
središčih naselij in spodbujalo hojo.

Urejanje parkirišč ob turističnih točkah bo prineslo boljšo dostopnost za 
turiste ter manj zastojev in zmede v okolici pomembnih turističnih točk.

Prek ukrepov so bile zastavljene tudi ciljne vrednosti, ki bodo v petletnem obdobju služile za 
spremljanje izvajanja ukrepov. Te so za področje parkirne politike sledeče:

Manj parkiranih avtomobilov v središčih Žalca in Petrovč za 5 % letno.

Uvedba sistema kratkotrajnega parkiranja v središču Petrovč.

Vsakoletna študija zasedenosti parkirnih mest.

Ureditev vsaj enega parkirišča na vpadnici v večja naselja letno oziroma 
po potrebi.

Izgradnja parkirišča v Arnovskem gozdu za stranke in uporabnike 
sistema skupnih prevozov v roku petih let.

Izgradnja parkirišča pri Ekomuzeju hmeljarstva in pivovarstva v Žalcu 
v roku treh let.

V akcijskem načrtu za področje parkirne politike je predvidenih pet ukrepov, ki se nanašajo 
predvsem na izgradnjo parkirišč izven središča mesta in omogočanje dostopnosti parkirnih 
mest v središču mesta Žalec ter naselij Šempeter in Petrovče.

  Aktivnost Zahtevnost Ocenjen strošek Viri financiranja oz. 
odgovornost 2017 2018 2019 2020 2021

Uvedba sistema 
kratkotrajnega 
parkiranja v središču 
Petrovč.

Manjša 1000 € Občina Žalec, 
redarstvo        

Vsakoletna preverba 
zasedenosti parkirnih 
mest.   

Manjša 1500 € evrov 
letno Občina Žalec 

Proučitev potrebe 
po uvedbi parkirišč 
na vpadnicah v večja 
naselja.

Manjša 5000 €
Občina Žalec,  
Republika 
Slovenija

       

Izgradnja parkirišča v 
Arnovskem gozdu za 
stranke in uporabnike 
sistema skupnih 
prevozov v roku petih 
let.

Velika 200.000 € RS, OŽ, sosednje 
občine      

Izgradnja parkirišča 
pri Ekomuzeju 
hmeljarstva in 
pivovarstva v Žalcu.   

Velika 100.000 € Občina Žalec        

Šesti steber: Trajnostno celostno 
urejanje prometa
Le s celovitim pristopom lahko pričakujemo dolgoročno uspešnost 
celostne prometne strategije, še posebej v smeri spreminjanja navad 
in mišljenja ljudi. Trajnostno in celostno urejanje prometa je tako 
predvsem naloga Občine in njenih zaposlenih ter ključnih deležnikov.

Ključne prioritete, ki jih zasleduje Celostna prometna strategija občine Žalec, so za področje 
trajnostnega urejanja prometa naslednje:

Promocija uporabe trajnostnih načinov potovanja, predvsem hoje in kolesarjenja 
za vsakodnevna potovanja, ne le za rekreacijo. Predvsem bo fokus na mlajših skupinah 
udeležencev v prometu, ki šele vstopajo v prometno okolje. 

Zagotavljanje enakih možnosti uporabe in varnosti za ranljivejše skupine 
udeležencev v prometu, predvsem otroke, starejše ter invalide. 

Informacijsko podprt prometni sistem z dostopnimi potovalnimi informacijami, 
s čimer lahko spodbudimo uporabo bolj trajnostnih načinov premikanja ter povečamo 
pretočnost prometa na splošno. Osnova sprememb navad je namreč informiranost.

Urejene povezave vseh načinov prevoza s sosednjimi občinami in središči, saj je 
velik delež prebivalcev občine Žalec dnevnih migrantov, npr. na delo ali za potrebe 
šolanja. Da preprečimo situacije, da se vsak vozi z lastnim avtomobilom, je preko 
ureditve alternativnih možnosti, kot so vlak in avtobus ali deljenje prevozov, mogoče 
spremeniti potovalne navade ter zmanjšati prekomerne prometne tokove.

Vključevanje javnosti v načrtovanje prometa mora biti temelj sodobnega in 
celovitega urejanja prometa. Prek posvetovanj in usklajevanj z javnostjo dobijo ukrepi 
širšo podporo, zaradi predhodnih usklajevanj pa so ukrepi tudi bolj domišljeni in bolje 
izvedeni.

Vključitev načel trajnostne mobilnosti v vse prihodnje sprejete dokumente 
in usmeritve občine (kjer je to smiselno) bo poskrbelo za postopno uveljavljanje 
trajnostnih načel na ravni celotne občine in vseh njenih aktivnosti, prav tako pa bo 
dolgoročno zagotovilo celovito vključitev trajnosti v načrtovanje prometa.

Pri ukrepih je potrebno 
upoštevati tudi nove, 

pilotne načine urejanja 
prometa.

Marjan Volpe, SICO, d.o.o. in 
Krajevna skupnost Petrovče
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Na podlagi postavljenih prioritet je bil oblikovan nabor ukrepov, s katerimi bo 
Občina Žalec zasledovala cilje trajnostnega celostnega urejanja prometa:

Izvajanje promocijskih aktivnosti v vrtcih in osnovnih šolah, s katerimi 
bodo najmlajši seznanjeni s pomembnostjo hoje in kolesarjenja za dobrobit 
njih samih in okolja, v katerem živijo. Prek aktivnosti, kot je spremljanje 
njihovih potovalnih navad in nagrajevanje tistih, ki več hodijo ali kolesarijo, bodo otroci 
že zgodaj spoznali, kako lahko tudi sami pripomorejo k trajnostnim navadam, hkrati pa 
posredno spodbudili k trajnostnim načinom potovanja tudi svoje družine.

Izdelava mobilnostnih načrtov in načrtov dostopa za večje generatorje prometa 
v občini, s katerimi bomo pregledali možnosti vsakodnevnih potovanj in občasnih 
dostopov do ustanov, kamor gravitirajo prebivalci in obiskovalci občine, ter jim ponudili 
bolj trajnostne možnosti. 

Obveščanje občanov in obiskovalcev o mobilnostnih možnostih v občini je ključno 
za informiranje o alternativah osebnemu vozilu, voznih redih, stanju prometa v realnem 
času in podobno. 

Opozarjanje državnih organov na potrebne spremembe regulativnih aktov v 
smeri omogočanja in zagotavljanja trajnostne mobilnosti bo zagotovilo proaktivno 
delovanje Občine ter odpravljanje ovir pri sprejemanju ustrezne regulative.

Vključitev preverbe z vidika trajnostne mobilnosti pri vseh dovoljenjih za gradnjo 
bo dodatno poskrbela za celovito in sprotno urejanje možnosti trajnostne mobilnosti.

Uvedba prevoza »na klic« oziroma po potrebi je mobilnostna možnost, katere 
smiselnost bo Občina preverila in po potrebi uvedla, aktualna pa bo predvsem za 
pokrivanje tistih predelov občine, ki nimajo zadostne povezljivosti z ostalimi vrstami 
javnega potniškega prometa.

Uvedba klicnega centra za informacije o možnostih potovanja v realnem času 
sledi ideji, da morajo biti ljudje najprej seznanjeni z neko možnostjo, da bodo začeli 
razmišljati o njeni uporabi. S sprotnim obveščanjem o voznih redih, zastojih na cestah, 
možnostih prestopanja v sistemu javnega potniškega prometa ter o stanju okolja bodo 
tako občani in obiskovalci na enem mestu našli vse potrebne informacije za svoje poti 
v občini Žalec.

Merjenje uspešnosti izvajanja zastavljenih ukrepov bo potekalo prek sledenja doseganja 
ciljnih vrednosti, ki so za področje trajnostnega celostnega urejanja prometa sledeče:

Enkrat letno izvedba projekta »Prometna kača« v vseh OŠ v občini.

Vsako leto izdelan mobilnostni načrt za vsaj en negospodarski subjekt.

Vsako leto izdelan mobilnostni načrt za vsaj en gospodarski subjekt.

  Aktivnost Zahtevnost Ocenjen strošek Viri financiranja oz. 
odgovornost 2017 2018 2019 2020 2021

Enkrat letno izvedba 
projekta »Prometna 
kača« v vseh vrtcih in 
OŠ v občini.

Manjša 0 € OŠ, vrtci; smernice 
Občine Žalec

Vsako leto izdelan 
mobilnostni načrt za 
vsaj en negospodarski 
subjekt.

Manjša
od 2000 do 
10.000 € na 
načrt

Občina Žalec  
oziroma izvajalec, 
RS

Vsako leto izdelan 
mobilnostni načrt za 
vsaj en gospodarski 
subjekt.

Manjša
od 2000 do 
10.000 € na 
načrt

Občina Žalec  
oziroma izvajalec, 
RS

Izdelava načrta 
dostopnosti do 
najmanj ene večje 
organizacije v občini 
letno.

Manjša
od 2000 do 
10.000 € na 
načrt

Občina Žalec  
oziroma izvajalec, 
RS

Pilotna uvedba 
platforme za 
potovalne informacije 
za občane in 
obiskovalce občine 
Žalec v roku dveh let.

Manjša
5000 do 
10.000 € za 
implementacijo

Občina Žalec, 
Republika 
Slovenija

     

Vključitev preverbe 
z vidika trajnostne 
mobilnosti pri 
vseh dovoljenjih za 
gradnjo.

Manjša 0 € Upravljavec (OŽ, 
RS)

Opozarjanje državnih 
organov na potrebne 
spremembe 
regulativnih aktov v 
smeri omogočanja 
in zagotavljanja 
trajnostne mobilnosti.

Manjša 0 €

Skupnost občin 
Slovenije, 
Združenje občin 
Slovenije

Izdelava načrta dostopnosti do najmanj ene večje organizacije v občini 
letno.

Pilotna uvedba platforme za potovalne informacije za občane in 
obiskovalce občine Žalec v roku dveh let.

Da zagotovimo optimalno časovno razporeditev finančnih in nefinančnih vidikov izvajanja 
ukrepov, je bil izdelan tudi podrobnejši akcijski načrt za izvajanje aktivnosti, s katerim se bo 
uresničevala Celostna prometna strategija občine Žalec do leta 2021.

Bistveno se mi 
zdi kombiniranje 

infrastrukturnih in mehkih 
oz. izobraževalnih ukrepov, 

s posebno pozornostjo na 
gibalno oviranih osebah.

Zdenka Jan, 
Krajevna skupnost Šempeter
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Operacijo delno financira Evropska unija, in 
sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja 
v okviru Operativnega programa za izvajanje 
evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 
prednostna os Trajnostna raba in proizvodnja 
energije in pametna omrežja, prednostna 
naložba Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za 
vse vrste območij, zlasti za urbana območja, 
vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne 
urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi 
prilagoditvenimi ukrepi.
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