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PREMAKNIMO SE SKUPAJ NA BOLJŠE

Tako občani, kot tudi zaposleni na Občini Šoštanj, se vse 
bolj zavedamo pomena zdravega okolja in čistega zraka. 
Zagotovo še toliko bolj kot ostali, saj živimo v močno 
industrializiranem kraju. Ker poleg ostalih virov kar 
polovico onesnaženja povzroči motorni promet, imamo v 
Šoštanju vsaj dve osrednji točki, kjer moramo zače 
razmišlja o spremembah.

Priložnost za pripravo Celostne prometne strategije smo 
pridobili z uspešnim kandidiranjem na razpisu Evropske 
kohezijske polike. Evropske direkve nasploh vse 
močneje spodbujajo razvoj, ki je prijazen okolju in s 
katerim bi sčasoma lahko zmanjšal i  podnebne 
spremembe. EU ne nazadnje predstavlja tudi pomemben 
vir financiranja invescij, zato smo še posebej veseli, da 
bomo na podlagi pričujoče strategije lahko izkorisli 
priložnost in vizijo o boljši prihodnos začeli tudi 
uresničeva.

Proces nastajanja Celostne prometne strategije je bil 
razgiban in obsežen, v njem pa je poleg številnih 
strokovnjakov sodelovalo tudi veliko število občanov in 
predstavnikov podjej ter organizacij občine Šoštanj. 
Hvaležni smo vsem, ki ste s svojim sodelovanjem pomagali 
soustvari ta pomemben dokument.

Z ukrepi, ki jih bomo na podlagi zastavljenih ciljev te 
strategije izvajali, bomo poskušali dosega osnovni cilj 
trajnostne mobilnos, ki pomeni zagotovi mobilnost za 
vse in obenem zmanjša promet ter njegove negavne 
vplive na okolje. To lahko dosežemo samo z razvojem in 

funkcionalno ponudbo različnih oblik javnega potniškega 
prometa, z vpeljavo okolju prijaznejših energentov ter z 
opmalnimi pogoji za kolesarje in za pešce. Infrastrukturo 
bo na teh področjih zagotavljala lokalna skupnost, da 
bomo dejansko dosegli manj onesnažen zrak, več zelenja 
in bolj zdravo okolje, pa bomo čistejše oblike mobilnos 
morali uporablja prav vsi občani. Pri tem je pomembno, 
da s svojim delovanjem akvno sodelujejo tudi podjetja in 
organizacije v občini. 

Tako, kot smo skupaj ustvarili Celostno prometno 
strategijo, soustvarimo še trajnostno mobilnost v praksi. 
Pojdimo na delo in po opravkih večkrat s kolesom ali peš in 
začnimo spet uporablja javne potniške prevoze. 
Premaknimo se skupaj na boljše!

uprava Občine Šoštanj 
in župan, Darko Menih, prof.
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SKUPAJ NA POT

valiteta bivanja je v marsičem povezana z načinom ureditve prometa. Če smo do sedaj 
prisegali na izboljševanje dostopnos z osebnim avtomobilom, želimo v prihodnos več 
prostora in pomena nameni ljudem. Tega si želimo tudi v Šoštanju. Da to dosežemo, 
moramo skupaj stopi tako načrtovalci, predstavniki Občine, odgovorni deležniki na 
področju prometa ter nenazadnje vsi prebivalci Šoštanja!

’’Če načrtuješ za avtomobile in promet, dobiš avtomobile in promet. Če načrtuješ za ljudi 
in javni prostor, dobiš javni prostor’’ 
Fred Kent, Project for Public Spaces

Sprememba paradigme iz potrošniškega načina življenja 
v bolj trajnostno in do okolja prijazno je ključna tudi na 
področju mobilnos. Skozi celoten proces izdelave 
celostne prometne strategije v Šoštanju smo ugotavljali, 
da večina mobilnos trenutno temelji na osebnih 
avtomobilih. 

Ker je takšen način prometa najbolj škodljiv tako za 
okolje kot tudi za ljudi, smo se že na začetku procesa 
zavezali k načelom trajnostne mobilnos. Pri tem smo 
izpostavili, da načela trajnostne mobilnos temeljijo 
predvsem na zmanjševanju števila osebnih vozil, 
vzporedno s tem pa na uvajanju javnih prevozov, 
povečevanju kolesarjenja in zagotavljanju opmalnih 
pogojev za pešačenje. Bistvo trajnostnega razvoja v 
prometu je namreč v tem, da negavne stranske učinke 
prometa, kot so posegi v prostor, zastoji, izpušni plini, 

hrup in nevarnos, izničimo, kolikor se da, in obenem še 
naprej zagotavljamo mobilnost.

Za izpeljavo takšnih sprememb je zelo pomembno 
doseči čim širši konsenz tako med tvorci prometnih 
polik kot uporabniki prometnih sredstev. Zato smo 
skozi vse faze procesa izdelave celostne prometne 
strategije Občine Šoštanj poleg predstavnikov občine in 
strokovnjakov akvno vključevali odgovorne na področju 
prometa ter prebivalce celotnega Šoštanja. 

Opravili smo večje število delavnic in javnih razprav.  
Skozi celoten proces smo izvajali tudi vrsto intervjujev, 
kjer smo od intervjuvancev dobili zelo koristne napotke.  
Odlično pa se je izkazala tudi anketa za splošno javnost, 
podatki katere so nam zelo pripomogli pri nadaljnjem 
delu. 09
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O POMENU CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE

Občina Šoštanj je v letu 2016 pričela z izdelavo Celostne prometne strategije. V sklopu 
projekta smo pridobili strateški dokument, v katerem je pripravljeno učinkovito 
zaporedje ukrepov na področju prometa, ki bodo vodili v celostne spremembe v luči 
doseganja višje kakovos bivanja. 

’’Razvita država ni sta, kjer imajo tudi revni avtomobile. Je sta, kjer tudi boga 
uporabljajo javni promet.’’
Gustavo Petro, župan mesta Bogota

Celostna prometna strategija za občino Šoštanj bo 
pomembno prispevala k razvoju urbane mobilnos in s 
tem k izboljšanju kakovos zraka ter k boljši povezanos 
urbanih območij z njihovim zaledjem, zmanjšanju 
prometnih zastojev, izboljšanju kakovos življenjskega 
prostora in povečanju prometne varnos na območju 
občine Šoštanj. S sprejetjem Strategije se vzpostavljajo  
pogoji za trajnosten in vzdržen razvoj občine na področju 
mobilnos. Strategija vsebuje tudi akcijski načrt, ki 
podrobneje opredeljuje katere ukrepe bo Občina Šoštanj 
skupaj z deležniki izvedla v naslednjem 5-letnem 
obdobju do leta 2022. 

IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO DOKUMENTA
Proces priprave Celostne prometne strategije Občine 
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 
akvnosh, ki so opredeljeni v projektni nalogi za 
izdelavo Strategije. 

PROCES IZDELAVE
Proces priprave Celostne prometne strategije Občine 
Šoštanj je bil razdeljen na tri sklope akvnos, in sicer na 
zagon procesa, racionalno zastavljanje ciljev in pripravo 
Strategije. 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, v njej smo načrtovali 
njeno izvajanje, vzpostavili načrt nadzora in Strategijo na 
koncu tudi sprejeli na Občinskem svetu Občine Šoštanj.

11
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OBMOČJE IZDELAVE
Izdelava Celostne prometne strategije zajema območje 
celotne občine Šoštanj in vključuje mesto Šoštanj ter 
naselja Bele Vode, Gaberke, Lokovica, Ravne, Skorno-
Florjan, Šentvid, Topolšica in Zavodnje. Zaradi 
prepletenos tako urbanih struktur kot prometnih tokov 
so v pripravo strategije vključene tudi sosednje občine, 
še posebej pa Mestna občina Velenje. Glavnina 
prometnih tokov se odvija med mes Šoštanj in Velenje. 
Zato je pri pripravi Strategije potrebno zagotovi 
sodelovanje ter poiska sinergije oziroma skupne 
ukrepe, ki bi obe občini ustrezno povezali. Že obstoječe 
prednos Mestne občine Velenje so v vzpostavljenem 
brezplačne javnem potniškem prometu, ki bi se z 
ustrezno modifikacijo lahko razširil tudi na območje 
občine Šoštanj. V tej luči je smiselno oblikova skupne 
ukrepe obeh občin pri izvajanju Strategije.

ČASOVNI POTEK
Proces izdelave dokumenta se je pričel z dnem podpisa 
pogodbe med naročnikom in izvajalcem, in sicer 
3.5.2016. Prva faza projekta, zagon procesa, je potekala 
med majem in avgustom 2016. Druga faza, racionalno 
zastavljanje ciljev se je pričela septembra in zaključila 
konec novembra. Zadnja, sklepna faza, to je priprava 
Strategije, se je zaključila 28.2.2017, ko sta se zaključila 
tako pogodba kot celoten proces. Formalno se je proces 
zaključil s sprejetjem Celostne prometne strategije na 
Občinskem svetu v februarju 2017.

Elemen in dejavnos procesa priprave Strategije (Smernice za pripravo Celostne prometne strategije, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Ljubljana 
2012)
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TRAJNOSTNO NAČRTOVANJE PROMETA

Dosedanja praksa na področju načrtovanja prometa je temeljila predvsem na 
zagotavljanju pretočnos in varnos vozil. S tem smo bili primorani vse več proračunskih 
sredstev namenja za izgradnjo prometne infrastrukture, ki pa je v končni fazi prinesla 
še več prometa in še več težav. Vsaka nova cesta nase pritegne še več prometa in vsako 
novo parkirišče spodbuja voznike k uporabi osebnih vozil. Kar je ob tem morda najbolj 
pomembno, je zavedanje, da se stroškov vzdrževanja ne rešimo nikoli.

Dober zgled, kako tako stanje preseči, so lahko mesta, ki 
so se že uspešno lola celovite in trajnostne prenove 
prometnih Strategij. Vsa ta mesta so v ospredje postavile 
skrb za človeka in okolje. Pri tem pa so zasledovale 
ključen cilj, dvig kvalitete bivanja. 

SLOVENSKA MESTA ZA ZGLED
Zadnja leta lahko s ponosom opažamo, da se paradigma 
trajnostnega načrtovanja prometa seli tudi v slovenska 
mesta. Poleg prvih Celostnih prometnih strategij za 
Ljutomer, Ljubljano in Maribor, lahko že vidimo 
konkretne učinke v praksi. Tukaj vsekakor prednjači 
prestolnica, ki se je z velikim pogumom lola celovite 
prenove mesta in je na prvo mesto postavila človeka in 
njegovo potrebo po kvalitetnem okolju. Kljub začetnim 
dvomom so prebivalci mesta postopoma spoznali, da je 
uvajanje trajnostne mobilnos njim v prid. V dokaz temu 
je tudi laskavi naziv Zelene prestolnice Evrope 2016. V 
sosednjem Velenju je lahko za zgled brezplačen ’Lokalc’ 
ter sistem Bicy, ki pa se je že razširil v Šoštanj in kot 
svetel primer medobčinskega sodelovanja kaže na 
možnos sodelovanja tudi na ostalih področjih. Prevladujoče oblike mobilnos danes in želeni trajnostni trendi v 

prihodnos

2017

2022
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Celostno prometno načrtovanje ima številne prednos:
(povzeto po Smernicah za pripravo Celostne prometne strategije, 
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Ljubljana 2012):

Boljša kakovost zraka in varnost
Celostno načrtovanje prometa pomeni načrtovanje za 
ljudi, in ne za avtomobile in promet. To se odraža na 
primer v boljši kakovos javnih prostorov, izboljšani 
varnos otrok, zmanjšanju količine toplogrednih plinov
in podobno.

Pozivni učinki na okolje in zdravje
Delovanje v smeri izboljšanja kakovos zraka, 
zmanjševanja hrupa in blaženja podnebnih sprememb 
ter spodbujanje akvne mobilnos prebivalcev, da bi
hodili peš ali se vozili s kolesom, ima pozivne učinke na 
zdravje. 

Prihranki pri stroških
Celostno prometno načrtovanje je ključno pri 
racionalizaciji načrtovanih projektov in prinaša 
pomembne prihranke pri stroških, ki  so povezani tako z 
njihovo izvedbo kot s kasnejšim vzdrževanjem.

Izboljšani mobilnost in dostopnost
Celostno načrtovanje prometa zagotavlja boljšo 
mobilnost vseh prebivalcev, tudi mladoletnih oseb in 
starejših občanov, in lajša dostopnost do posameznih 
območij in storitev.

Izboljšana podoba občine
Občina, ki si prizadeva za celostno načrtovanje prometa, 
se lahko ponaša z videzom inovavnos in naprednos.

Odločitve, ki jih podpira javnost
Načrtovanje za ljudi vključuje načrtovanje z ljudmi in se 
odziva na potrebe različnih skupin uporabnikov. Z 
vključevanjem javnos lahko odločitve za ali pro 
ukrepom na področju prometa v občinah pridobijo 
pomembno stopnjo »javne legimnos«.

Učinkovito izpolnjevanje pravnih obveznos
Izdelava Celostnih prometnih strategij je učinkovit način 
izpolnjevanja pravnih obveznos, kot so Direkva o 
kakovos zraka Evropske komisije ali nacionalni predpisi 
za nadzor nad hrupom.

Nove in celovite polične vizije
Celostno načrtovanje prometa ponuja dolgoročno in 
strateško vizijo zagotavljanja mobilnos. Spodbuja 
kulturo učinkovitega in integriranega načrtovanja, ki teži 

k vključevanju sektorskih polik, instucij in sosednjih
občin ter omogoča tudi doseganje drugih ciljev občine 
(gospodarskih, socialnih, okoljskih).

Izboljšanje dostopa do sredstev
Celostna prometna strategija lahko zagotovi dostop do 
sredstev, ki so na voljo za inovavne rešitve, in poveča 
konkurenčnost občine pri prijavah na razpise za evropska 
finančna sredstva.

primer dobre prakse, kolesarska in peš povezava med Velenjem in Šoštanjem



OBSTOJEČE STANJE NA PODROČJU PROMETA V 
ŠOŠTANJU

Analiza stanja na področju prometa na območju občine Šoštanj je podala več sklopov 
težav in izzivov. Nekaj se jih nanaša na območje celotne občine, ostali pa so razdeljeni po 
različnih naseljih. Zaradi preglednos so razdeljeni v šri sklope, in sicer v sklop izzivov za 
pešačenje, kolesarski promet, javni potniški promet ter osebni motorni promet. 
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Pri analizi stanja je bila kot ena od ključnih 
pomanjkljivos izpostavljena premajhna medsebojna 
prepletenost predvsem osrednjega nižinskega dela 
občine z različnimi oblikami trajnostne mobilnos. V to 
srce občine sodijo naselja Šoštanj, Gaberke, Ravne, 
Topolšica, Pohrastnik in Lokovica. Tukaj je zazna manko 
tako ustrezne peš kot kolesarske infrastrukture, kjer je 
mišljena tako ureditev povezav ter odprh javnih in 
zelenih površin brez motornega prometa, kot tudi 
postavitev urbane opreme. Hkra so na tem območju 
prakčno vsi sodelujoči v fazi analize stanja predlagali 
uvedbo ustreznega javnega potniškega prometa, ki bi 
povezal vsa osrednja naselja med sabo, z mestom 
Šoštanj ter z Velenjem, koder poteka tudi glavnina 
prometnih tokov. Temu primerno je zazna odsotnost 
ustreznih intermodalnih vozlišč, ki bi lahko prepletala vse 
ostale oblike trajnostne mobilnos. Poleg tega je velik 
izziv povezava odročnejših krajev z mestom Šoštanj. 
Poleg zagotavljanja večjega spektra predvsem 
trajnostnih načinov mobilnos, je predvsem na območju 
mesta velik problem tranzitni promet, razmere pa 
poslabšuje še zastarel sistem signalizacije na železniških 
prehodih. Na kakovost zraka negavno vplivajo tudi 
neelektrificirana železnica, motorni promet ter izpus iz 
prezračevalnega jaška premogovnika. 

POMANJKANJE VARNIH OBMOČIJ ZA PEŠCE
Na območju mesta Šoštanj je po nedavni obnovi Trga 
svobode pred občinsko stavbo Občina Šoštanj uvedla 
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 dostopa preko dveh mostov in ene brvi za 
pešce, ki smiselno povezuje center Šoštanja na obeh 
bregovih reke, tudi s parkovno ureditvijo. Težavo za 
pešce prav tako predstavljajo nivojska križanja z 
železnico, od katerih je križanje na Tovarniški po 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 cesšču. 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, zato pešci na tem 
mestu kršijo prometne predpise in na lastno 
odgovornost prečkajo glavno cesto izven označenih 
prehodov. Lokalno se sicer pojavljajo težave pri 
pločnikih, ker so zelo ozki ali jih ponekod ni, pa bi bili 
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zaradi konflikta z motornim prometom morda potrebni. 
Območje Topolšice je s Šoštanjem povezano s širokim 
pločnikom, ki poteka vzporedno z lokalno cesto in 
omogoča peš povezavo obeh krajev. Samo pešačenje v 
naselju Topolšica je možno po pločniku ob lokalni ces. 
V Topolšici je izdelanih kar nekaj tematskih po 
(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 ces.

Pro Pohrastniku je možna peš povezava po pločniku ob 
lokalni ces in sicer po Primorski ces, kjer pa pri 
Puharskem mostu manjka odsek pločnika. Pro Ravnam 
in Gaberkam je urejen pločnik po Koroški ces do 
križišča s cesto pro Topolšici.  

Pogoji za pešačenje po preostalem delu občine so 
omejeni na vozišča cest. Planinske po so urejene po 
celotni občini, predvsem na območju Smrekovca, Šoštanj 
obkroža Trška pot, urejena je pot na Pus grad, pot 
okrog Raven, Gaberk, Lokovice, v Zavodnju. 

NESKLENJENE KOLESARSKE POVEZAVE
Občina Šoštanj ima s sosednjo Mestno občino Velenje 
vzpostavljen sistem izposoje koles Bicy. V mestu Šoštanj 
sta dve postaji, ena je v Metlečah ter ena v Topolšici. 
Dve postaji Bicy v mestu Šoštanj sta za začetek uporabe 
sistema in njegovo promocijo zadostovali, za nadaljnjo 
večjo uporabo sistema pa jih bo potrebno postavi še 
več, še posebej na relacijah večjih migracij, na primer ob 
šoli in podjetjih, v centru mesta, na območju turisčnih 
ustanov in bolnišnice v Topolšici, poleg tega pa bo 
potrebno s sistemom poveza tudi druga naselja znotraj 
občine ter širše. Šolarji do 14. leta ne smejo uporablja 
sistema Bicy.

V smeri Velenja je kolesarjenje možno po stezi, ločeni od 
vozišča od konca Cankarjeve mimo Družmirskega jezera 
pro Velenju. Ta pot je namenjena tako za kolesarje kot 
pešce in je ravna, asfalrana, ambientalno zelo 
privlačna, žal pa mo smrad iz prezračevalnega jaška 
Premogovnika Velenje, ki se nahaja ob kompleksu TEŠ in 
od koder velik del smradu nosi prav pro Družmirskemu 
jezeru. Tudi sicer to pot uporabljajo drugi uporabniki kot 
so tekači, družine z manjšimi otroci in sprehajalci, zaradi 
česar je na po 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 ces zaradi velike količine 
osebnega in tudi tovornega prometa, ki prometno  
močno obremenjujeta cesto. Ostale ulice v mestu so za 
dostop s kolesom bolj primerne. V Šoštanju je premalo 
stojal za kolesa, verjetno bo potrebno razmišlja tudi o 
kolesarski hiši na avtobusni postaji. 

Iz mesta pro Metlečam je možna vožnja ob ces, tu je 
tudi postaja Bicy, od tod pa ob glavni ces pro 
Topolšici, kjer poteka kolesarska steza ob površini za 
pešce k ob glavni ces do roba naselja Topolšica.

pomanjkanje varnih pešpo vodi uporabnike k nevarnim praksam
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Na območju občine Šoštanj se pripravljata dva projekta 
kolesarskih povezav. Načrtuje se regionalna kolesarska 
povezava skozi Penk pro občini Šmartno ob Paki ter 
kolesarska povezava skozi mesto Šoštanj. Pri načrtovanju 
povezave skozi Penk nastopa predvsem varnostna 
težava, ker naj bi kolesarska pot potekala po vozišču 
lokalne ceste, ki pa je trenutno obremenjena tudi s 
tovornim prometom. Skozi mesto Šoštanj se zaradi 
pomanjkanja prostora pojavlja težava pri načrtovanju 
trase ob železnici, ki ponekod poteka preblizu 
varovalnega pasu železniške proge in se konflikt pojavi  
predvsem v bližini nivojskih prehodov. Občina Šoštanj 
prav tako pripravlja projekt zaključka kolesarske 
povezave od roba naselja Topolšica do zdraviliškega 
kompleksa.

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 
rekreavne kolesarje je zelo atrakvna povezava pro 
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.

JAVNI POTNIŠKI PROMET NI PRIORITETA 
Šoštanj in Topolšica sta povezana z Velenjem in dalje s 
Celjem z avtobusno linijo. Glavna avtobusna postaja v 
Šoštanju je predvidena za prenovo z izgradnjo 
nadomestvenega objekta. Sicer vozi iz smeri Velenja 
pro Topolšici tudi velenjski avtobus 'Lokalc', ki pa je od 
občinske meje dalje plačljiv (znotraj Mestne občine 
Velenje je prevoz brezplačen). Drugih avtobusnih linij, ki 
bi bile del del javnega potniškega prometa (JPP) v občini 
Šoštanj ni. Prav tako je težava, ker ni ustreznih povezav 
in postaj JPP za zaposlene v gospodarski coni zahodno 
od centra, ki v Šoštanj prihajajo iz bolj oddaljenih krajev. 
Za delavce prav tako ni organiziran noben skupni prevoz 
v okviru delovnih organizacij, tega sicer delno organizira 
le Termoelektrarna Šoštanj za svoje zaposlene. Del JPP 
nadomešča sistem šolskih prevozov, s katerim Občina 
skrbi za prevoz vseh otrok iz območja celotne občine v 
center mesta, do Osnovne šole Karla Destovnika Kajuha. 
Je pa po spremembi zakonodaje možno koris šolske 
prevoze tudi za prevoz drugih uporabnikov (če je na 
voljo dovolj sedišč), kar občasno izkorisjo domačini za 
dostop do mesta.

Šoštanj je z železnico povezan s Celjem in Velenjem 
(železniška proga Celje – Velenje), glavna železniška 
postaja je v centru mesta k ob avtobusni postaji. V 
smeri Celja je naslednja postaja v Florjanu, v smeri 
Velenja pa v Pesjem, izven občine. Iz Celja vozi pro 
Šoštanju in dalje pro Velenju, vlak ob delavnikih 13-krat 
dnevno, v obratni smeri pa 12-krat dnevno, nekatere 
kompozicije omogočajo tudi prevoz koles. Iz podatkov je 
moč opazi da zadnja leta kljub povečanju števila 
potniških vlakov upada število potnikov. Še bolj 
zaskrbljujoč je podatek, da drasčno upada tudi količina 
prepeljanega blaga po rih. Dodatna težava je, ker 
železniško omrežje ni elektrificirano.

Podatki o številu prepeljanih potnikov in tovorov, Slovenske železnice
uspešen sistem Bicy



V PROMETU PREVLADUJEJO AVTOMOBILI
Skozi center mesta Šoštranj poteka državna cesta kot 
glavna prometna povezava s Črno na Koroškem, kar 
pomeni, da celoten promet pro Koroški in tudi pro 
Topolšici ter ostalim naseljem, poteka skozi osrčje mesta. 
Slednje pomeni, da sta Kajuhova in Koroška cesta 
izredno prometno obremenjeni, na tem odseku je tudi 
nepregleden in ozek ovinek. Na slabo pretočnost na  
odseku skozi mesto najbolj vplivata dve nivojski križanji z 
železnico, ki povzročata ob prometnih konicah izredno 
dolge časovne zastoje. 

Pretočnost prometa je prav tako problemačna v smeri 
iz Velenja po Levskovi in Primorski ces do obratov 
Gorenja in druge proizvodnje zahodno od mestnega 
jedra. Sem gravira veliko število zaposlenih ter tovorni 
promet, ki ga generira proizvodnja, poleg tega je to  
tranzitna cesta za promet pro Florjanu in Belim Vodam 
ter nadalje skozi sotesko Penk pro Šmartnem ob Paki. 
Uporablja se jo tudi za tranzit pro Topolšici oziroma 
Šoštanju. 

Občina Šoštanj je zaradi velikega obsega osebnega in 
tovornega prometa, ki poteka skozi sam center mesta 
Šoštanj v zgoraj navedenih dveh smereh, v preteklih 
deseh leh izdelala prometno študijo. Po vrednotenju 
variant in dejanski možnos prostorske umestve se je 
kot možna izbira  pokazala varianta izgradnje obvoznice 
skozi predor pod Pusm gradom ter nato njeno prečenje 
mimo gospodarske cone pro severu prot Metlečam in 
tu navezava na krožišče, ter nadalje povezava s 
Topolšico. 

V mestu Šoštanj se nahaja preko 500 javnih parkirnih 
mest, ki so razporejena po celotnem območju mesta. Na 
terenskem ogledu smo ugotavljali, da je parkirnih mest 
ob normalnem dnevu dovolj in celo preveč. Parkiranje v 
mestu sicer ni plačljivo, je pa na nekaterih parkiriščih 
časovno omejeno. Parkirišča v mestu znižujejo kvaliteto 
bivanja tudi zato, ker niso krajinsko urejena.

Topolšica je s termalno dejavnostjo, domom za starejše 
in bolnišnico velik generator osebnega prometa v občini.  
Težava je mirujoč promet v naselju, večje parkirne  
površine se nahajajo okrog hotela Vesna na prostem in 
glede na zdraviliško naravnanost kraja ambientalno 
negavno vplivajo na sam prostor. 

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 
Šoštanj – Črna na Koroškem je od teh naselij še najlažje 
dostopna vas Zavodnje ter zaselki v smeri pro Črni, 
drug krak, mimo Florjana in Belih Vod, je s Šoštanjem 
povezan s cesto nižjega ranga. Večjih javnih površin za 
mirujoči promet na tem območju občine ni. Nekaj javnih 
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 dostopa z osebnim 
avtomobilom in avtobusom.

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 pro 
Šmartnem ob Paki. Glavnina prometnih tokov poteka na 
območju med Šoštanjem in Velenjem, kjer dnevno 
naštejejo povprečno 12.000 vozil. Polovica tega 
prometa, približno 6.000 vozil dnevno, poteka tudi čez 
Lokovico, kar predstavlja predvsem tranzit med 
Velenjem in Zgornjesavinjsko dolino oziroma promet 
pro avtocestnemu križu. Promet čez Šentvid tvori 
približno 1.500 vozil dnevno, ki se na slemenu v Javorjah 
zmanjša na okrog 350 vozil. Slednja številka predstavlja 
realno številko tranzita pro in iz Črne na Koroškem. Na 
vseh območjih prevladuje promet z osebnimi vozili, 
tovornega prometa je okoli 10%, avtobusnega pa manj 
kot 1%.

Karta prometnih obremenitev 2014 (PLDP - povprečni dnevni promet)
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MOŽNI SCENARIJI PRIHODNJEGA RAZVOJA

Na podlagi podatkov iz analize stanja so bili zasnovani trije možni scenariji nadaljnjega 
razvoja na področju prometa v občini Šoštanj. Prvi je scenarij spontanega razvoja, drugi  
scenarij razvoja po trenutno veljavnih ukrepih ter tretji scenarij alternavnega razvoja.

SCENARIJ SPONTANEGA RAZVOJA
Scenarij spontanega razvoja prikaže stanje, ki je 
posledica odsotnos kakršnihkoli načrtovalskih strategij. 
Pri tem občinska uprava zgolj spro in predvsem 'ad hoc' 
zadovoljuje želje posameznih uporabnikov. Vsaka 
skupina deležnikov v prometu ima interes pridobi kar 
se da največ ugodnos zase. Tak 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 pretočnos in dostopnos, kar 
še dodatno generira osebni motorni promet. Iz takšne 
povratne zanke se je prakčno nemogoče izvi. Velika 
škoda nastaja tudi na področju varnos ter predvsem na 
področju varstva okolja, saj nenehno večanje motornega 
prometa vse bolj onesnažuje okolje, hkra pa promet 
zaseda vse vitalne površine tako mesta kot tudi okoliških 
naselij. V primeru tega scenarija bi Občina poskušala 
vzpostavi neovirano dostopnost z osebnimi avtomobili 
prakčno do vseh stavb, ob njih pa uredi zadostno 
število parkirnih za čisto vse uporabnike. Hkra 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. Zmanjšala bi se tudi kvaliteta prostora ob 
osnovni šoli. Mesto bi bilo mentalno še očitneje 
razdeljeno na dva dela. Vse odprte površine bi bile 
namenjene parkiriščem, zaradi lažjega vzdrževanja na 
njih ne bi bilo zasaditev. Ker bi bilo mesto pešcem 
neprijazno, bi se tudi za notranje komunikacije 
uporabljali osebni avtomobili. S tem bi se poslabšala  
kvaliteta zraka. Avtobusne linije bi postopoma postale še 
bolj nekonkurenčne, tudi že obstoječe bi se 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 mesh še dodatno posekali zelenje ter uredili 
nova parkirna mesta. 

S tem bi se še bolj poslabšala kvaliteta trenutno dokaj 
zelenega okolja. Na območju zdraviliškega parka bi se  
dodatni del parkovnih površin namenil za parkirne 
površine, s tem pa bi padla kvaliteta okolja, spremenila 
bi se struktura gostov, privabili bi jih lahko zgolj z 
nizkocenovno ponudbo. Takšni gostje tudi ne bi 19



uporabljali ostalih storitev v kraju, tako bi se zmanjšali 
prihodki od turizma, posledično pa tudi prihodki za 
občinski proračun, ki bi dejansko imeli vsako leto več 
izdatkov za gradnjo in vzdrževanje potrebne prometne 
infrastrukture. Ker bi bila izboljšana pretočnost skozi 
občino, bi bilo še več tranzitnega prometa pro Črni na 
Koroškem, tudi tovornega. S tem bi bil zelo ogrožen 
danes dokaj atrakven kolesarski promet na tem 
območju. 

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 relavno majhne velikos 
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 ugodi 
zahtevam uporabnikov, na drugi pa postopoma uvaja 
posamezne ukrepe v luči trajnostne mobilnos. Največja 
težava nastane, ker  ukrepi niso medsebojno usklajeni, 
hkra pa se ne dokajo vseh potrebnih področij. To v 
praksi pomeni, da ukrepi niso večplastni in sinergični, 
ampak praviloma zgolj nagovarjajo eno problemako. 
Pri nadaljevanju take prometne polike bi sicer Občina 
zadovoljila večino uporabnikov predvsem 
motoriziranega prometa, delno tudi kolesarjev in pešcev, 
ne bi ji pa uspelo vzpostavi 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 alternave po drugačnih prevoznih sredstvih ,kot 
je na primer učinkovit javni potniški promet. In to kljub 
temu, da ima občina na voljo veliko parkirnih mest na 
obrobju mesta, ki so trenutno praviloma prazna. Tu se  

odraža odsotnost uvedbe prepletenih ukrepov; ob 
izgradnji parkirišč na robu mesta bi bilo potrebno 
postopoma ukinja sta znotraj samega mestnega jedra 
in jih spreminja v javne parkovne površine, hkra pa 
zagotovi ustrezno infrastrukturo tako za pešce kot 
kolesarje in seveda uvaja učinkovit javni potniški 
promet. Ker tega ni, se tudi ne izboljšuje kvaliteta 
bivanja znotraj mesta. 

Občina načrtuje izgradnjo južne obvoznice, ki bi 
razbremenila mesto Šoštanj. Ta bi obšla mesto po jugu 
skozi predor ter se z nadvozom čez železniško progo 
nadaljevala pro 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.  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 loli 
izgradnje dveh velikih garažnih hiš, eno za potrebe Term 
in eno za bolnišnico. Hkra bi poslovna cona, ki bi jo 
napajala nova obvoznica, ves tovorni promet selila na 
ceste in ne bi več razmišljala o alternavah prevozov po 
železnici, kljub temu, da je do cone speljan železniški r. 

Glede kolesarskega omrežja bi občina nadaljevala z 
izgradnjo prog, ki bi praviloma potekale neposredno ob 
cestah, kar pa ni najbolj primerno zaradi varnos 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 
hitros. S tem bi se zmanjšala atrakvnost za kolesarje, 
saj je posebnost tega odseka ravno v njegovi ozkos in s 
tem dramačnos 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 mobilnos.  

SCENARIJ ALTERNATIVNEGA RAZVOJA
Scenarij alternavnega razvoja temelji na doktrinah 
trajnostnega prometnega načrtovanja, ki se že vrsto let 
uspešno uporabljajo v različnih mesh znotraj Evropske 
unije. Za izhodišče jemlje obstoječo prometno 
infrastrukturo. Prvenstveno gradi na spremembah 
potovalnih navad, izboljšanju učinkovitos izrabe 
obstoječih zmogljivos ter šele na koncu na gradnji nove 
infrastrukture. Če prej opisani scenarij razvoja po 
trenutno veljavnih ukrepih poskuša predvsem zadovolji 
prometno povpraševanje, pa se scenarij alternavnega 
razvoja ukvarja z upravljanjem prometnega 
povpraševanja.

Po tem scenariju se prvenstveno izkoris obstoječa 
prometna infrastruktura in predvsem dejstvo, da je v 
Šoštanju predvsem na obrobju mesta zelo veliko praznih 
parkirnih mest. Tako je možno mesto postopoma zapre 
za osebni motorni promet. Hkra 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 mobilnos, vse skupaj pa 
spodbuja pri uporabi trajnostne mobilnos. Na območjih 
prečkanja z železnico se za pešce in kolesarje izgradijo 
podhodi. 

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 in kolesarje, 
vzpostavi se sistem JPP, parkirišča za avtomobile se 
locirajo na obrobju naselij. Slednje omogoča tudi 
prebivalcem iz oddaljenejših krajev, da opravljajo svoje 
vožnje z eno od oblik trajnostne mobilnos. Skozi vsa ta 
vozlišča se uvede krožna avtobusna linija, ki ima gosto 
frekvenco voženj. Ker se večina migracij odvija v smeri 20



pro Velenju ter nadalje pro Celju, je potrebno 
frekvenco krožne avtobusne linije v Šoštanju uskladi s 
frekvenco voženj pro Velenju, kjer že zelo uspešno 
deluje brezplačen sitem 'Lokalc'. Na vseh intermodalnih 
vozliščih se  umesjo postaje 'Bicy'. Za ranljivejše 
skupine se omogoči izposoja električnih koles. Vse 
navedene oblike trajnostne mobilnos se povežejo v 
sistem, ki ga je moč preko mobilnih aplikacij spremlja in 
ustrezno upravlja. Dodatno bo na zmanjšanje prometa 
v mestu vplivala še izgradnja t.i. 3. razvojne osi, s katero 
bo občina prakčno dobila vzhodno obvoznico, na 
katero se bo preusmerjal tranzit iz severnega dela 
občine, ki sedaj poteka skozi center Šoštanja. Problem 
tovornega prometa, ki napaja poslovno cono, se bo 
postopno preusmeril na industrijski r ter nadalje na 
železniško omrežje. Tudi zaposleni bodo prihajali na delo 
pretežno z raznimi oblikami trajnostne mobilnos. 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. 

Z uvedbo javnega potniškega prometa ter 
vzpodbujanjem ostalih oblik trajnostne mobilnos se bo 
bistveno zmanjšal promet z osebnimi vozili, s čimer 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. Preostali motorni promet se bo postopno 
posodobil v ekološko sprejemljivejša vozila na elektriko 
in plin, kar je potrebno vzpodbuja tudi s podporno 
infrastrukturo, kot so ureditve električnih polnilnic na 
premišljeno izbranih lokacijah in uvajanje plinskih oz. 
metanskih avtomotorjev in goriv.

O vseh treh zasnovanih scenarijih smo komunicirali s 
širšo javnostjo. O njihovih vsebinah in posledicah smo se 
z deležniki pogovarjali v sklopu intervjujev ter v okviru 
javne razprave. Med vsemi scenariji je največ točk dobil 
scenarij alternavnega razvoja, ki upošteva preplet 
večjega števila ukrepov na področju trajnostne 
mobilnos.

21sodelovanje javnos pri pripravi scenarijev razvoja na področju prometa



22 sodelovanje javnos pri pripravi analize stanja prometa



VIZIJA RAZVOJA PROMETA V OBČINI ŠOŠTANJ

Oblikovanja vizije smo se loli z osrednjim vprašanjem 'V kakšni občini želimo biva?'. Z 
odgovorom nanj smo poskušali opisa in orisa prihodnost občine s poudarkom na 
pomenu trajnostne mobilnos. Tako smo promet postavili v širši družbeni kontekst s 
poudarkom na kvalitetnem urbanem razvoju. Vizijo smo zasnovali tako, da smo 
upoštevali okvire varnos, varstva okolja, dostopnos za vse generacije in ljudi s 
posebnimi potrebami, gospodarskega razvoja, zdravja in nenazadnje okvire polik 
prostorskega načrtovanja.

23

’’Postopoma želimo izboljša kvaliteto bivanja ter 
zmanjša odvisnost od avtomobilov. Tako bomo mestne 
površine zopet namenili igri ter druženju. Okolje mora 
bi 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.’’
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’’Občani občine Šoštanj želimo žive v občini, polni življenja in 
mladih družin, ki je čista, prometno varna, zelena, trajnostno 
mobilna in smulavna do uporabe okoljsko sprejemljivejših 
goriv.’’



KLJUČNE PRIORITETE NA POTI K CILJEM

S takšno vizijo smo začrtali smer dolgoročnega razvoja občine Šoštanj na področju 
trajnostne mobilnos in jo kvalitavno zapisali. Za njeno uresničevanje jo moramo 
podpre z oblikovanjem strateških ciljev in s smerjo sprememb.  

25



26 podelitev prve nagrade v okviru ankete  



PET STRATEŠKIH STEBROV 

Celostna prometna strategija Občine Šoštanj obsega pet strateških stebrov, s katerimi 
želimo ključno vpliva na izvedbo zastavljene vizije. Znotraj strateških stebrov so 
oblikovani različni ukrepi, katerih ključna lastnost je, da se osredotočajo na čim bolj 
učinkovito izrabo že obstoječe infrastrukture ter na novo gradnjo zgolj v nujnih 
primerih. Načrtovani ukrepi se med seboj dopolnjujejo in nadgrajujejo, izbrani pa so 
takšni, ki so dejansko izvedljivi s sredstvi, ki so na voljo.   

1/ privlačno pešačenje 2/ kolesarjenje za vse 
generacije

4/ trajnostno naravnan 
motorni promet

3/ kakovosten javni 
potniški promet

5/ trajnostno načrtovanje 
mobilnos v povezani 

Šaleški dolini
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PRVI STEBER / PRIVLAČNO PEŠAČENJE

Pešačenje je najbolj dostopen način mobilnos. Dostopen je prakčno vsem 
generacijam, ne glede na njihovo socialno strukturo. Pešačenje je zdravo, ne povzroča 
emisij v okolje, gradnja in vzdrževanje potrebne infrastrukture pa je nezahtevna. Hkra 
se kakršnakoli vrsta mobilnos prične in konča s hojo. 

Pešačenje je potrebno ponovno umes med ključne 
načine mobilnos. V mestu naj se uporablja za 
vsakodnevne opravke, v okolici Šoštanja pa za rekreacijo 
in pohodništvo. Površine za pešce je potrebno postopno 
širi ter jih zasnova čim bolj atrakvno. 

Poleg pozivnega vpliva na zdravje ima pešačenje tudi 
velik vpliv na druženje med občani ter omogoča večjo 
socialno vključenost različnih socialnih skupin. To je še 
posebej pomembno pri mlajši in starejši generaciji.

29vprašljiva varnost pri nivojskem prečkanju železnice



IZZIVI
Eden od izzivov, predvsem na nižinskem delu občine 
Šoštanj, je nepopolna mreža ustreznih pešpo, 
prvenstveno znotraj posameznih naselij, pa tudi 
pločnikov ter zelenih in odprh javnih površin, kjer bi se 
pešci lahko zadrževali. Pomanjkanje pločnikov in ozka 
grla na pločnikih so težava tudi v samem mestu Šoštanj, 
kjer varnostni problem poslabšuje nivojsko prečkanje 
železnice ob Kajuhovi in Koroški ces. Pereč problem 
predstavlja tudi prečkanje Koroške ceste pro Tovarniški 
po. Rekreavni sprehajalci pogrešajo krožno pot okoli 
Družmirskega jezera ter v nadaljevanju pot čez Gorice do 
Gaberk. Zaradi pogrezanja ugrezninskega območja 
rudarjenja predstavlja to velik varnostni problem, kaže 
pa se možnost ureditve povezovalne krožne po Šoštanj 
– Lajše – Ravne – Gaberke ter dalje pro občini Velenje, 
kjer makadamska tekaška pot že obstaja. Tako kot za vse 
akvnos na prostem, je tudi za pešce na vzhodnem 
delu mesta Šoštanj velika težava smrad iz 
premogovniškega prezračevalnega jaška, ki leži 
neposredno ob pešpo mimo jezera na območju 
Termoelektrarne Šoštanj. 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 občanov. Za izboljšanje kvalitete bivanja 
v mestu Šoštanj predstavlja velik izziv uvajanje novih 
zelenih površin ter zaprh območij za pešce, kar se je na 
območju Trga svobode že izkazalo za zelo pozivno. Tako 
v mestu kot ob pešpoteh v odprtem prostoru in v ostalih 
naseljih je potrebno poskrbe za ureditev urbane 
opreme, kot so klopi in pitniki za vodo.
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VIZIJA 
Občina Šoštanj bo postala pešcem prijazna občina, s 
čistejšim zrakom in okoljem, z manj hrupa in s 
kvalitetnim prostorom, kar bo spodbudilo mlade, da 
ostanejo v občini, in privabilo nove akvne prebivalce. 
Kakovostne ureditve in urejene površine za pešce bodo 
na razpolago v strnjenih naseljih in kot povezava mreže 
pešpo med posameznimi naselji. To bo povečalo 
prometno varnost, zdravje prebivalcev in splošen 
občutek kvalitete življenja. Poseben poudarek bo dan na 
osveščanju mladih o pomenu pešačenja v šolo ter 

akvnega prebivalstva o po 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 k rekreavnemu 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.  

CILJI
1.  Izboljšanje pogojev za pešačenje preko: 
      - pristopa k vzpostavitvi mreže in postopnega 
        vzpostavljanja mreže pešpo do leta 2022,
      - povečanja površin za pešce in povečanja novih  
        pločnikov za najmanj 2 km do leta 2022, 
      - novih ozelenitev pešpo v dolžini vsaj 100 m 
         letno,
      - ureditev vsaj 1 varnega prehoda za pešce do 
         leta 2022.

2.  Povečanje občutka varnos pešcev:
      - s pristopom k izboljšanju kakovos obstoječe  
        infrastrukture za pešce s poudarkom na 
        varnos otrok z izboljšanimi označbami do leta 
        2022.

3.  Spreminjanje potovalnih navad z večanjem 
      deleža pešcev :
      - z osveščanjem javnos o pomenu trajnostne
        mobilnos.

4.  Zagotavljanje boljših pogojev za rekreavno 
      pešačenje ob Družmirskem jezeru in širšem 
      območju Šoštanja skozi: 
      - izboljšanje kakovos obstoječe infrastrukture 
        za pešce do leta 2022,
      - pristop k reševanju sanacije zraka zaradi 
        onesnaženos iz prezračevalnega jaška. 
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PREDLAGANI UKREPI

Ukrepi s področja načrtovanja
Eden prvih ukrepov na področju pešačenja bo izdelava 
celostne študije mreže pešpo po celotni občini Šoštanj. 
Z njo se bodo določili manjkajoči odseki po in 
pločnikov, oblikovno se bo poenola urbana oprema, 
celotna mreža pa se bo tudi primerno krajinsko uredila z 
zasaditvami in drevoredi.  

Ukrepi s področja gradnje infrastrukture
Eden ključnih ukrepov za povečanje deleža hoje v 
celotnem sklopu mobilnos je permanentno 
izboljševanje infrastrukture za pešce. Tako bomo 
postopno vzpostavili mrežo pešpo ter dogradili 
manjkajoče odseke. Opremili jih bomo s spremljajočo 
urbano opremo, ki jo pešci potrebujejo. Po bomo 
ustrezno krajinsko uredili ter poskrbeli za osenčenost 
pole. Celotno mrežo bomo označili tako, da bo gibanje 
enostavno tako domačinom kot obiskovalcem. Med zelo 
pomembne ukrepe sodi izgradnja železniškega podhoda 
pri Osnovni šoli v mestu Šoštanj, s čimer bomo poskrbeli 
predvsem za varnost otrok. S tem bomo ustrezno rešili 
tudi eno bolj nevarnih točk za pešce. Na območju 
Pohrastnika bomo uredili varno nivojsko prečkanje 
železnice. Na vseh prečkanjih ceste in železnice bomo 
izvedli ublažitve z gumijasmi blažilci. 

Ukrepi s področja upravljanja z mobilnostjo 
V sklopu Evropskega tedna mobilnos (ETM) bomo letno 
vse prebivalce vzpodbujali in ozaveščali o pomenu 
pešačenja. Še posebej se bomo osredotočili na osnovno 
šolo in vrtec, kjer bomo z raznimi akcijami, kot so 'Beli 
zajček', 'Prometna kača', 'Bicivlak ', 'Pešbus ' in podobno, 
spodbujali otroke k pešačenju. Za javno upravo bomo 
izdelali mobilnostne načrte, s čimer bomo dali poudarek 
na trajnostnih prihodih na delo. Za še večjo atrakvnost 
pešačenja ter uporabo starega mestnega jedra Šoštanja 
bomo vzpostavili mestni markeng, s čimer bomo 
poskušali oživi mestno jedro. 

Ukrepi s področja izboljšanja že obstoječe 
infrastrukture
Že obstoječe peš po bomo krajinsko uredili in ob njih 
zagotovili manjkajočo urbano opremo. Na območju 
Levskove ulice bomo pilotno vzpostavili območje 
umirjenega prometa, s čimer bomo bistveno zmanjšali 
hrup ter izboljšali kakovost zraka. S tem bomo dvignili 
kakovost bivanja stanovalcem tega območja.  Po zaprtju 
Trga svobode,  ki je bilo s strani občanov zelo dobro 

sprejeto, bomo postopoma nadaljevali z umikom 
motornega prometa izven mestnega središča. Tako 
bomo med drugim omejili mirujoči promet na Trgu 
bratov Mravljak, s čimer bomo omogočili ambientalno 
prenovo tega historičnega trga. Tako bomo še dodatno 
spodbudili pešce, da v večji meri uporabljajo javne 
odprte površine. Atrakvnost pešačenja zmanjšuje tudi 
smrad iz prezračevalnega jaška Premogovnika Velenje, 
zato bo eden od ukrepov pristop k reševanju in sanaciji 
teh izpustov.
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DRUGI STEBER / KOLESARJENJE ZA VSE 
GENERACIJE

Kolesarjenje je najučinkovitejši način prevoza v urbanih območjih. Glede na prevoženo 
razdaljo, ki jo dosežemo, v najkrajšem času porabimo najmanj energije, je poceni in 
okolju prijazno. Hkra ugodno vpliva na zdravje ter ne zaseda veliko prostora. Primerno 
je predvsem na območju mesta Šoštanj, Pohrastnika in Topolšice ter v nadaljevanju do 
mesta Velenje. Za okoliška naselja je zaradi razgibanos terena in večje hribovitos 
primernejše električno kolo ter gorsko kolesarjenje.

Zaradi dokaj razgibane konfiguracije terena v občini 
Šoštanj je smiselno kolesarjenje spodbuja predvsem v 
nižinskem delu ter v nadaljevanju pro Velenju. Hribovit 
zahodni del občine pa nudi odlična izhodišča za gorsko 
kolesarjenje, kar lahko postane ena od konkurenčnih 

prednos pri razvoju turizma. S tem bi lahko v občino 
privabili še več rekreavnih kolesarjev in turistov, Šoštanj 
pa umesli na turisčni zemljevid Slovenije. Ob 
dograditvi manjkajoče infrastrukture bo potrebno 
poskrbe tudi za ustrezno promocijo.

35s kolesom na kolesarski zajtrk v Šoštanj



IZZIVI ZA KOLESARJENJE
Na področju kolesarskega prometa je ključni izziv 
izgradnja ustrezne mreže kolesarskih povezav ter 
razširitev sistema Bicy. Kot izredno poziven in zelo 
obiskan lahko štejemo že izgrajeni del kolesarske steze 
med Topolšico in Šoštanjem ter v nadaljevanju pot ob 
jezeru pro Velenju. Kljub temu, da ni podatkov o štetju 
kolesarskega prometa, lahko rečemo, da je ta proga 
vsako leto bolj obiskana. Pomanjkanje kolesarskih 
povezav je očitno predvsem skozi samo mesto Šoštanj 
ter pri povezavi z in med bližnjimi naselji kot so Gaberke, 
Ravne, turisčna Topolšica, Lajše in Pohrastnik. Kolesarji 
zelo veliko uporabljajo pot skozi Penk, ki pa je zaradi 
ozkos soteske na eni strani sicer atrakvna, vendar 
trenutno zaradi motečega motornega prometa in 
nepreglednih odsekov zelo nevarna. Tukaj bo potrebno 
razmišlja 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 razmišlja o 
podporni infrastrukturi za električna kolesa in poleg 
vzpostavitve električnih polnilnic tudi o možnos 
izposoje električnih koles v bližnjih naseljih. Prav tako bo 
ob obstoječih in novih kolesarskih povezavah potrebno 
uredi manjkajoče klopi, pitnike vode in koše za ločeno 
zbiranje odpadkov,  premišljeno izbra lokacije za 
postavitev stojal za kolesa oz. izgradnjo postajališč Bicy, 
predvsem v sklopu nove avtobusne postaje pa 
razmišlja tudi o garažni hiši za kolesa. Rekreavni in 
športni kolesarji izredno veliko uporabljajo  tudi glavno 
državno cesto pro Črni na Koroškem skozi Šentvid. 
Tukaj je smiselno poiska alternavne, manj prometne 
stranske po.
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VIZIJA
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 rekreavno 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 po, prav tako pa 
k večjemu deležu rekreavnih kolesarjev.

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

2.   Sprememba potovalnih navad s povečanjem 
       deleža kolesarjev preko:
      - povečanja Bicy postaj za 50% do leta 2022, od
        tega z vsaj eno postajo vezano na JPP.

3.   Spodbujanje uporabe električnih koles preko:
      - pričetka izgradnje omrežja električnih polnilnic 
        za kolesa do leta 2022,
      - postopne nadgradnje sistema Bicy z izposojo
        električnih koles.
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PREDLAGANI UKREPI

Ukrepi s področja gradnje infrastrukture
Eden pomembnih ukrepov za povečanje atrakvnos 
kolesarjenja je permanentno izboljševanje infrastrukture 
za kolesarje. Tako bomo postopoma dogradili 
manjkajoče odseke. Dokončali bomo kolesarsko pot med 
Topolšico in Šoštanjem, ki se je že sedaj izkazala za zelo 
obiskano tako s strani domačinov kot tudi turistov. 
Pristopili bomo k izgradnji kolesarske povezave med 
dvema manjšima naseljema izven mesta Šoštanj. 
Izgradili bomo pokrito kolesarnico pri avtobusni postaji v 
mestu Šoštanj ter s tem še dodatno povečali privlačnost 
uporabe tako koles kot javnega potniškega prometa. S 
tem bomo zagotovili potrebno intermodalnost. Dogradili 
bomo kolesarske povezave skozi mesto Šoštanj ter skozi 
sotesko Penk, s čimer se bo Šoštanj vključil v sistem 
državnih kolesarskih povezav.

Ukrepi s področja upravljanja z mobilnostjo 
Vsako leto bomo v sklopu Evropskega tedna mobilnos  
prebivalce vzpodbujali in ozaveščali o pomenu 
kolesarjenja. Pri tem se bomo osredotočili na šolske 
otroke in zaposlene, ki jih bomo z raznimi akcijami 
spodbujali h kolesarjenju v šolo in na delo. Še posebej 
bomo spodbujali delodajalce pri uvajanju ukrepov, ki 
bodo smulirali prihode na delo s kolesom. Pozornost 
bomo namenili tudi lokalom in jih movirali k uvajanju 
posebnih ugodnos za kolesarje. 
 
Ukrepi s področja izboljšanja že obstoječe 
infrastrukture
O kolesarske povezavebstoječe  bomo ustrezno označili 
ter jih krajinsko uredili in ob njih zagotovili manjkajočo 
urbano opremo. Pri tem bomo zagotovili manjkajoča 
stojala za kolesa, klopi z mizicami ter pitnike za vodo. 

Ukrepi s področja električnih koles
Zaradi hribovitejšega zahodnega dela občine Šoštanj ter 
zaradi zagotavljanja dostopnos kolesarjenja za vse 

generacije bomo posebno pozornost namenili uvajanju 
električnih koles ter vzpostavljanju za to potrebne 
infrastrukture. Izdelali bomo študijo za umeščanje 
električnih polnilnic, s čimer bomo postali atrakvni tudi 
za kolesarje iz oddaljenih krajev. Na podlagi te študije 
bomo postopoma pričeli z izgradnjo polnilnic. Vzpostavili 
bomo tudi sitem izposoje električnih koles.

Ukrepi, vezani na sistem izposoje koles Bicy
Po zelo uspešnem pričetku delovanja sistema Bicy tudi 

na območju občine Šoštanj bomo poskrbeli za njegovo 
širitev. Tako bomo na začetku izdelali študijo za širitev 
sistema, s katero se bodo prostorsko preverile lokacije 
novih postaj. Poskrbeli bomo za intermodalno 
umeščanje novih postaj v neposredno bližino večjih 
generatorjev prometa, kot so avtobusna postajališča, 
šola, vrtec, podjetja ter javne ustanove. Dodatno bomo 
poskrbeli za promocijo sistema Bicy.
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39s širitvijo sistema Bicy spodbujamo kolesarjenje
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TRETJI STEBER / KAKOVOSTEN JAVNI POTNIŠKI 
PROMET

Kakovosten javni potniški promet omogoča vsem prebivalcem primerno dostopnost, ne 
glede na njihov socialni status. Z zadostnimi frekvencami in razvejano mrežo do večjih 
naselij je lahko zelo učinkovit in ključno prispeva k zmanjšanju odvisnos od osebnega 
motornega prometa. S tem pozivno vpliva na kvaliteto bivanja, varstvo okolja in na 
samo fizično ter funkcionalno strukturo občine.
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Učinkovit in privlačen javni potniški promet je lahko 
eden od ključnih temeljev uvajanja trajnostne mobilnos 
na območju občine Šoštanj. Zaradi funkcionalne 
prepletenos Šaleške doline je nujna povezava s 
sosednjimi občinami, še posebej z Velenjem, ki je lahko 

na tem področju z uvedbo brezplačnega 'Lokalca' 
poziven zgled. Tukaj imamo še železnico, ki lahko z 
večanjem atrakvnos pomembno prispeva k deležu 
trajnostnih prevozov. 

prisotnost železnice v občini je lahko prednost



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. Krožna linija bi tako bila namenjena 
šolarjem, prebivalcem, turistom in obiskovalcem 
bolnišnice ter tudi delavcem, pri čemer so zjutraj in 
popoldan največje migracije tako v smeri iz Šoštanja 
pro Velenju kot v obratni smeri. Izziv predstavlja tudi 
ureditev obračališča za avtobuse pri osnovni šoli, kjer 
trenutno ni možno obračanje in so avtobusi prisiljeni 
vozi skozi celotno mesto ter dvakrat prečka 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 alternavne 
oblike dostopnos z javnim potniškim prometom. 
Trenutno je možna omejena uporaba šolskih prevozov, ki 
jih je nujno potrebno racionalizira (tudi s koncesijo 
istega ponudnika za šolske in JPP prevoze, z vzgojo 
mladih in izgradnjo primerne infrastrukture, …), okoliške 
kraje pa bi bilo smiselno pokriva 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 ču 
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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VIZIJA
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 
alternavne oblike dostopa do občinskega središča, kot 
je na primer 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 nadomes osebni 
avtomobil. S tem bo občina postala tudi prometno bolj 
varna občina s čistejšim zrakom in okoljem ter z manj 
hrupa.

načrtovana prenova avtobusne postaje v Šoštanju

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

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

3.    Izboljšanje sistema prevozov v kombinaciji s 
       šolskimi prevozi v zaledju občine do leta 2022.
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PREDLAGANI UKREPI

Ukrepi povečanja kakovos javnega potniškega 
prometa
Eden prvih ukrepov na področju povečanja kakovos 
javnega potniškega prometa bo pregledna objava 
obstoječih voznih redov avtobusnih in železniških linij 
tako na spletni strani Občine Šoštanj kot na javnih 
mesh, v Bolnišnici Topolšica, osnovni šoli, muzejih in 
podobno. Hkra bomo o voznih redih obveščali podjetja 
ter občane. Izgradili bomo manjkajoča avtobusna 
postajališča, že obstoječa dotrajana pa bomo spro 
prenavljali. Prednostno bomo poskrbeli za ureditev 
postajališč v neposredni bližini Bolnišnice Topolšica in 
Term Topolšica na tak način, da bodo lahko bolniki, 
obiskovalci, turis in zaposleni v čim večji meri korisli 
javni potniški promet.  

Sistem  'Lokalc'
Za podporo uvedbi sistema 'Lokalc' oziroma razširitvi 
njegovega delovanja iz Velenja tudi na območje občine 
Šoštanj bomo med prvimi ukrepi izdelali študijo 
vzpostavitve sistema. Na podlagi te študije bomo pričeli 
s poskusnim obratovanjem, ki ga bomo z le 
dopolnjevali in opmizirali. Vseskozi pa bomo skrbeli za 
ustrezno promocijo in vzpodbujali občane k čim večji 
uporabi sistema 'Lokalc'.  Pri zagonu tega zelo 
zahtevnega in ključnega projekta bomo potrebovali 
močno podporo podjej v občini. 
 
Ukrepi načrtovanja
Na območju Osnovne šole Karel Destovnik Kajuh bomo 
preučili možnos ureditve obračališča tako za avtobuse 
kot osebne avtomobile v izogib zastojem in napačnim 
parkiranjem, ki trenutno nastajajo. S tem bi zagotovili 
tudi varne prihode otrok v šolo ter zmanjšali prometno 
obremenjenost železniškega prehoda ter količino 
prometa skozi sam center Šoštanja. Posledično bi 
preverili tudi obstoječ parkirni režim ter po potrebi 
uporabili prazna parkirišča na območju nekdanjega 

vrtca. Izboljšali bomo tudi sistem prevozov v oddaljenih 
krajih v kombinaciji s šolskimi prevozi. Pri tem bomo 
poskrbeli za večjo obveščenost prebivalcev na teh 
območjih ter vzpostavili tak sistem, ki bo vsem ljudem 
pod določenimi pogoji omogočal uporabo javnih 
prevozov.
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45načrtovana regionalna kolesarska povezava skozi Šoštanj
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ČETRTI STEBER / TRAJNOSTNO NARAVNAN 
MOTORNI PROMET

Promet z osebnimi vozili se doskrat izkaže za nepogrešljiv del mobilnos. Njihova 
uporaba je še posebej smiselna na območjih, kjer ostale oblike mobilnos niso 
racionalne oziroma so neizvedljive. V zadnjem času se trendi na tem področju na novo 
oblikujejo, vse več je govora o souporabi avtomobilov ter o deljenemu lastništvu. Ravno 
tako postajajo avtomobili vse bolj ekološki, manj potratni in z manj ali celo nič izpus. 

Trajnostno naravnan motorni promet je eden od večjih 
izzivov uresničevanja Celostne prometne strategije v 
občini Šoštanj. Prevladujoč način dosedanje mobilnos 
bo potrebno postopno prilagodi in podredi ciljem 
doseganja višje kakovos bivanja. Največ priložnos se 

nahaja znotraj samega mesta Šoštanj, kjer je s 
preureditvijo prometnih površin možno bistveno vpliva 
na privlačnost mesta. S tem pa tudi na razvoj in prenovo 
mestnega utripa.

primer dobre prakse ureditve motornega prometa pri Mercatorju 



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 šoli 
glavna ovira železniški prehod, ki z zastarelo signalizacijo 
in z dolgimi zapiralnimi časi zelo upočasnjuje prehajanje 
čez progo. Ob morebitni širitvi industrijske cone se bodo 
problemi samo še večali. V povezavi s podjetji je  
izpostavljen zelo velik problem osebnih vozil zaposlenih, 
ki trenutno skorajda nimajo možnos uporabe javnega 
potniškega prometa, kolesarnice pa so primerno urejene 
le ponekod. Zaposleni, ki se na delo vozijo z 
avtomobilom, na eni strani povečujejo prometne 
tokove, na drugi pa s parkiranjem zasedajo dragocen 
odprt prostor.  Poleg tega je pereča težava tovorni cestni 
promet, ki le še pripomore k zastojem in hrupu ter 
poslabšuje počutje prebivalcev v mestu. Poleg 
prometnih zastojev in hrupa prebivalce mojo tudi  
smrad in premalo zelenih površin ter urejenih po 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 
mobilnos tudi tukaj možno reši. V povezavi z 
umestvijo regionalne kolesarske povezave skozi Penk je 
težava tranzitni promet. Tudi tukaj bo potrebno poiska 
ustrezne rešitve in ukrepe. Določeno težavo predstavlja 
tudi tovorni tranzitni promet čez Zavodnje pro Črni na 
Koroškem, saj cesta ne omogoča dovolj varne vožnje, 
hkra pa ta vozila še dodatno povečujejo gnečo v 
samem jedru mesta Šoštanj. Velik del teh tranzitnih 
težav bo verjetno rešila izgradnja t.i. 3. razvojne osi, saj 
bosta imela tako severni kot južni del občine svoja uvoza 
na hitro cesto, s tem pa se bo tudi zmanjšala prometna 
obremenitev mesta Šoštanj.
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CILJI
1.   Izboljšanje kakovos bivanja v občini skozi: 
      - zmanjšanje števila parkirnih mest na območju
        ožjega mestnega jedra Šoštanj za 10 % do leta 
        2022,
      - ozelenitev javnih površin za mirujoči promet za
        15% do leta 2022,
      - uvedbo 1 cone umirjenega prometa do leta 
        2022

2.    Spodbujanje uporabe alternavnih goriv:
        - z izgradnjo 2 električnih polnilnic za 
          avtomobile do leta 2022

3.    Povečanje varnos in pretočnos 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

VIZIJA
V Šoštanju se bo zaradi akvne 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 postala 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 varnos v prometu.
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PREDLAGANI UKREPI

Opmiziranje cestnih prevozov
Eden od najhitreje izvedljivih ukrepov na področju 
opmiziranja cestnih prevozov bo zmanjšanje hitros na 
Levskovi ces, Ces talcev in Primorski ces v območju  
mesta Šoštanj. Tam bomo vzpostavili tudi nadzor nad 
hitrostjo. Velik poudarek bomo dali osveščanju glede 
varnos v prometu, pri čemer bomo še posebej pozorni 
na najmlajše, najstarejše ter na gibalno ovirane osebe. 
Za zmanjšanje zastojev znotraj mesta Šoštanj, za 
povečanje varnos ter za izboljšanje kvalitete bivanja 
bomo poskušali prepoveda oziroma omeji daljinski 
tranzitni tovorni promet skozi mesto.  

Opmiziranje parkirnega sistema
Zelo pomemben ukrep za izboljšanje kvalitete bivanja 
znotraj mesta Šoštanj bo nedvomno postopno 
zmanjševanje parkirnih mest v centru Šoštanja in 
njihovo nadomeščanje na robu. S tem se bodo sprosle 
nove površine v mestu, ki se bodo prvenstveno 
namenjale oblikovanju kvalitetnih javnih površin. Za 
nadaljnje omejevanje parkiranja v strogem mestnem 
jedru bomo širili območje časovne omejitve parkiranja. 
Izdelali bomo tudi celovito študijo krajinskih ureditev 
parkirišč v mestu Šoštanj, ki bo podlaga za njihovo 
celostno ozelenitev. S tem bomo poskrbeli za prijetnejši 
in bolj zelen videz mesta. 

Ekološko sprejemljivi avtomobili
Za spodbujanje uvedbe ekološko sprejemljivih vozil 
bomo najprej izdelali študijo za umeščanje električnih 
polnilnic. Na podlagi te bomo pričeli z izgradnjo 
električnih polnilnic za avtomobile, kolesa in invalidske 
vozičke.  Spodbujali bomo uporabo ekološko 
sprejemljivih goriv, kot so plin in elektrika, kar bo 
bistveno pripomoglo k čistejšemu zraku. Pri zamenjavi 
službenega avtomobila Občine Šoštanj bomo dali 
prednost ekološko sprejemljivejšim gorivom. 

Ureditev Trga bratov Mravljak
Eden od najlepših historičnih trgov v Šoštanju ter v širši 
Šaleški dolini je nedvomno Trg bratov Mravljak. Zato si 
zasluži še posebno mesto pri pripravi ustreznih ukrepov 
za njegovo prenovo. Tako bomo na tem območju 
postopno ukinili parkirna mesta, s čimer bomo lahko več 
prostora namenili pešcem in kolesarjem. Ker se na trgu 
dogaja vse več prireditev, bomo izdelali pski projekt 
zaprtja trga. Da bomo lahko zagotovili dostopnost do 
parkirišč na območju Muzeja usnjarstva moramo uredi 
prehod, ki poteka skozi pasažo ene od hiš. Skozi trg 
bomo uredili območje umirjenega prometa, pri čemer 
bodo vselej imeli prednost tako pešci kot kolesarji.

Promocije za opmiziranje trajnostne mobilnos
Da bi vse to, kar smo si zadali, lahko tudi odsegli, bo 
potrebno veliko naporov vloži v samo promocijo 
trajnostne mobilnos ter v ozaveščanje o njenih 
prednosh.
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51 umik mirujočega prometa iz Trga bratov Mravljak vabi k druženju  
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PETI STEBER / TRAJNOSTNO NAČRTOVANJE 
MOBILNOSTI V POVEZANI ŠALEŠKI DOLINI

Pri načrtovanju prihodnos na različnih področjih, še posebej pa na področju prometa, 
je nujno delova celostno ter s tem trajnostno. Pri tem je potrebno upošteva dovolj 
široko območje, ki ima lahko vpliv na prometne tokove. Preseči je potrebno zgolj 
načrtovanje znotraj posameznih lokalnih skupnos in raje poiska sinergijske učinke 
med njimi. 

Za uspešno izvedbo vseh ukrepov, načrtovanih v 
prejšnjih šrih stebrih ter za kvalitetno izpeljavo 
Celostne prometne strategije, je ključno trajnostno 
načrtovanje na vseh ravneh. Zato je potrebno na eni 
strani akvno sodelova znotraj občinske uprave med 

posameznimi oddelki ter vzpostavi ustrezne finančne in 
upravne pogoje za izpeljavo ukrepov. Na drugi strani pa 
je ključno sodelovanje s sosednjimi občinami, saj se 
večina prometnih tokov odvija ravno na območju 
Šaleške doline.  

53poziven primer sodelovanja z Mestno občino Velenje pri sistemu Bicy  



IZZIVI ZA TRAJNOSTNO NAČRTOVANJE V POVEZANI 
ŠALEŠKI DOLINI
Med zelo pomembnimi izzivi znotraj lokalne skupnos je 
vsekakor upoštevanje nove paradigme, ki jo prinaša 
trajnostno načrtovanje. Zelo pomembno bo medsebojno 
usklajevanje različnih polik ter dokumentov. Pri tem 
mora bi v ospredju trajnostno načrtovanje prometa ter 
iskanje sinergijskih in komplementarnih rešitev. Že 
obstoječe dokumente bo potrebno postopoma 
nadgradi z novimi načeli mobilnos. 
Tekom postopka izdelave Celostne prometne strategije 
je bilo ugotovljeno, da je veliko sinergij na področju 
trajnostne mobilnos moč doseči samo v sodelovanju s 
sosednjimi občinami. V analizi stanja je bilo ugotovljeno, 
da največ migracij poteka v Šaleški dolini, in sicer med 
Velenjem in Šoštanjem. Največ vozil, približno 12.000 
dnevno (70 % vseh) je na relaciji Velenje – Šoštanj. V 
urbanisčnem smislu si mes ne konkurirata, Velenje 
deluje kot novo mesto in Šoštanj kot staro zgodovinsko 
jedro. Zato mes ne tekmujeta, pač pa se dopolnjujeta.  
Večkrat je bilo izpostavljeno, da ima Šaleška dolina vse 
predispozicije, da postane nizkoogljično somestje 
predvsem na področju trajnostne mobilnos. Ključna 
naloga pri tem je vzpostavi kvalitetne pogoje za 
bivanje, da mladi ostanejo v Šaleški dolini. 
Zelo velik izziv bo vključevanje vseh deležnikov, ki imajo 
vpliv na prometne polike in lahko ključno prispevajo k 
uvajanjem načel trajnostne mobilnos. Na drugi strani 
pa bo potrebno ozavešča tudi vse prebivalce kot 
uporabnike različnih oblik mobilnos. Takšne 
ozaveščevalne in izobraževalne akcije morajo poteka 
permanentno in morajo doseči vse skupine uporabnikov.

54  krajinske ureditve vabijo kolesarje in pešce   



CILJI
1.   Izboljšanje povezanos območij v podporo
      gospodarstvu in ras v mestu in regiji preko 
      vzpostavitve sistema skupnega sodelovanja 
      med sosednjimi občinami na področju 
      trajnostne mobilnos do leta 2018.

2.   Redno spremljanje državnih in evropskih 
       projektov s področja prometa in trajnostne 
       mobilnos.

3.   Postopna uskladitev vseh strateških 
      dokumentov občine v skladu s trajnostnimi 
      načeli in celovim strateškim načrtovanjem.

VIZIJA
V sodelovanju s sosednjimi občinami v Šaleški dolini bo 
občina Šoštanj usklajeno izvajala prehode na trajnostne 
oblike mobilnos. V prvi vrs bo nadgradila obstoječe 
skupne prakse trajnostne mobilnos, kot je sistem Bicy, 
nato pa bo s študijo primerov dobrih praks sosednjih 
občin kot je na primer 'Lokalc', le-te implemenrala na 
svoje območje. Ob tem bo s sosednjimi občinami iskala 

rešitve za skupne probleme, na primer za dnevne 
delovne migracije na relaciji Velenje – Šoštanj in 
podobno.
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PREDLAGANI UKREPI

Skupna promocija
Na področju trajnostnega načrtovanja mobilnos v 
povezani Šaleški dolini je zelo pomembna skupna 
promocija. S tem se pošilja jasen signal vsem 
deležnikom, da je potrebno načrtova in delova 
usklajeno ter povezano. Tako je potrebno usklajeva vse 
oblike trajnostne mobilnos, ki se pojavljajo v različnih 
polikah in dokumenh. Pri izvedbi Evropskega tedna 
mobilnos, ki mora posta vsakoletni dogodek, je 
potrebno spodbuja sodelovanje s sosednjimi občinami 
v Šaleški dolini ter organizira skupne dogodke, ki 
prikazujejo in poudarjajo pomen trajnostne mobilnos. 
Ravno tako je potrebno spodbuja izkoriščanje 
obstoječe proizvodnje, znanja in čistejših energentov na 
tem območju.  

Skupno občinsko načrtovanje
Skupno občinsko načrtovanje se lahko najbolje odraža 
predvsem pri dveh ukrepih. Prvi je povečanje 
sodelovanja na področju javnega potniškega prometa, 
t.j. pri uvajanju sistema 'Lokalc'. Tukaj je potrebno 
poiska morebitne sinergije tako pri načrtovanju prog 
javnega potniškega prometa kot pri skupnem naročanju 
storitev javnih in šolskih prevozov. Drugi ukrep, 
sodelovanje pri razširitvi sistema Bicy, pa predvideva na 
eni strani povečevanje števila postajališč, na drugi pa 
skupno promocijo.  

Gospodarstvo
Za uvajanje načel trajnostne mobilnos je ključno 
sodelovanje podjej iz regije. Zato je zelo pomemben 
ukrep vzajemnega spodbujanja podjej na področju 
trajnostne mobilnos. Ker trenutno večina zaposlenih 
prihaja na delo z osebnim avtomobilom, je nujno 
sodelovanje pri vzpostavljanju pogojev za razširitev 
javnega potniškega prometa oziroma za uporabo ostalih 
bolj trajnostnih oblik mobilnos, kot sta hoja in 
kolesarjenje. 

Trajnost znotraj občine
Zelo pomembno je, da priprava Celostne prometne 
strategije (CPS) ne postane enkraten dogodek in da 
dokument ne roma v arhiv. Zato je potrebno Strategijo 
upošteva pri vseh dokumenh, ki se čejo prometa ter 
jih medsebojno usklajeva. Celostno prometno 
strategijo je potrebno redno oziroma na vsaj vsakih 5 let 
prenavlja. Da bi lahko ugotovili, ali se približujemo 
postavljenim ciljem, moramo meri in spremlja 

temeljne kazalce Celostne prometne strategije. Te 
meritve morajo bi vsakoletne, da lahko zaznamo smer 
sprememb. Da se Strategija izvaja v zastavljenih smereh 
in časovnih okvirjih,  je potrebno določi odgovorne 
osebe za izvedbo posameznih ukrepov. Ker je celostno 
prometno načrtovanje proces, je potrebno 
permanentno skrbe za zavezanost vseh deležnikov in 
uporabnikov k načelom trajnostne mobilnos.  
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AKCIJSKI NAČRT

Za izpeljavo zastavljenih ukrepov smo oblikovali akcijski načrt. Z njim določamo v 
kakšnem vrstnem redu bomo izvedli posamezne ukrepe. Vsak ukrep smo tudi 
ovrednoli in določili, kolikšen bo strošek Občine Šoštanj ter kje bomo poskušali 
pridobi še ostale vire financiranja. Določili smo tudi kdo je odgovoren za izpeljavo 
posameznega ukrepa.

Akcijski načrt je zasnovan za obdobje do leta 2022, to je 
tudi obdobje v katerem je načrtovana izvedba glavnine 
ukrepov. Po tem obdobju je predvidoma zaenkrat 
načrtovana še širitev izposoje električnih koles v sistemu 
Bicy ter opmizacija in nadgradnja linije 'Lokalca' v 
občini Šoštanj. Ravno tako je predvideno, da se ob koncu 

petletnega obdobja izvajanja ukrepov Celostna 
prometna strategija ustrezno prenovi. Letno je 
predvideno tudi spremljanje temeljnih kazalcev, ki nam 
bodo povedali v kakšno smer se na področju trajnostne 
mobilnos gibljemo.  
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OŠ – Občina Šoštanj
MzI – Ministrstvo za infrastrukturo
MGRT – Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
PV – Premogovnik Velenje 
DRSI – Direkcija RS za infrastrukturo 
MOV – Mestna občina Velenje
OŠŠ – Osnovna šola Šoštanj 
VŠ – Vrtec Šoštanj
ES – Eko sklad
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