
  
 

   
    

 

 

 

Načrtujmo skupaj zdravo mesto! 

Lokalni načrt hodljivosti za Mestno občino Velenje 

 

  

  

 

September 2022



  
 

   
    

2 

Naloga: 

 

Načrtujmo skupaj zdravo mesto! Lokalni načrt hodljivosti za Mestno občino Velenje 

 

Program Aktivno v šolo in zdravo mesto, dejavnost 3.1 

  

September, 2022 

 

Vodja programa 

 

Izdelali 

  

Dr. Maja Simoneti, univ. dipl. inž. kraj. arh. 

 

Dr. Maja Simoneti, univ. dipl. inž. kraj. arh. 

Urška Didovič, dipl. inž. kraj. arh. 

Jana Okoren, univ. dipl. prevajalka  

Goran Jakovac, univ. dipl. inž. kraj. Arh. 

vsi IPoP - Inštitut za politike prostora 

in 

 Katarina Žemlja, dipl. geogr. 

Špela Berlot Veselko, mag. geogr. 

obe CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp 

 

 

Odgovorna predstavnica MOV: mag. Katarina Ostruh, univ. dipl. geogr., Urad za urejanje 

prostora 

 

 

Lokalna delovna skupina  

Robi Sovinek (MOV / urad za promet), Vida Kac (MOV / urad za prostor), Maša Kočevar (MOV 

/ kabinet župana / PR), Katja Remic Novak (MOV, urad za družbene dejavnosti), Dragica Povh 

(MOV / občinska svetnica), Zofija Šuligoj (MČ Levi breg vzhod), Duško Supić (Svet za 

preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOV in Športna zveza), Marjeta Peperko (NIJZ Celje), 

Tajda Reberčnik (ZD / CKZ), Tina Belina in Adna Lainšček (obe Zavod za turizem Šaleške 

doline), Maša Miklavc (Dom za varstvo odraslih Velenje), Andreja Popržen (Vrtec Velenje), 

Simon Konečnik (Šolski center Velenje), Marjana Mazej (Medobčinsko društvo invalidov 

Šaleške doline Velenje), Melita Kovač (Mladinski center Velenje), Hedvika Nešič (Šola zdravja), 

Alojz Harnik (Šaleška pokrajinska zveza društev upokojencev), Rajmund Valcl (Andragoško 

društvo Univerza za III. življenjsko obdobje), Lidija Praprotnik (Planet generacij), Valerija 

Podlesnik (Hisense Gorenje), Franc Žerdoner (ZDSS Celje), Marjan Kac (na povabilo izvajalca) 

in Jernej Kac (na povabilo občine, Arhena d.o.o.).  

  

https://www.aktivnovsolo.si/


  
 

   
    

2 

Zahvale 

Vodstvu in učiteljem OŠ Antona Aškerca, OŠ Gorica s podružnično šolo, OŠ Gustava Šiliha, OŠ 

Livada, OŠ Mihe Pintarja Toleda s podružnično šolo in OŠ Šalek za izvedbo ankete o načinu 

prihoda otrok v šolo. 

Šolarjem iz OŠ Antona Aškerca (Emi L., Matevžu L., Eli R., Santinu M., Tiji P., Nuši M.) in OŠ 

Gustava Šiliha Velenje (Valu G., Arminu D., Ani G., Emi K., Žani P.) ter učiteljicam 

spremljevalkam Adeli Gabron in Brigiti Roškar za sodelovanje in udeležbo na urbanem 

sprehodu po mestnem središču in pogovor o hoji v šolo in po mestu. 

Za podelitev znanja, sodelovanje pri organizaciji in izvedbi posveta Hoji prijazno mesto za 

zdravje ljudi in planeta, ki smo ga okviru priprave LNH Velenje in sodelovanja z MO Velenje 

izvedli na Svetovni dan zdravja 7. aprila 2022 v Velenju, se zahvaljujemo Marjeti Peperko in 

primarij Nuši Konec Juričič, dr.med. z NIJZ OE Celje in gostujočim predavateljem Anji Strmšek, 

dr.med. (NIJZ OE Celje), Poloni Ocvirk (Celje Zdravo mesto) in primariju Janezu Tasiču, 

dr.med. (Koronarni klub Celje, Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije).   
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IZVRŠNI POVZETEK 

Dokument Lokalni načrt hodljivosti za Mestno občino Velenje (v nadaljevanju LNH oziroma 

LNH Velenje) povzema poročilo o delu izvedenem od zime do poletja leta 2022 v okviru tretjega 

poziva Načrtujmo skupaj zdravo mesto! programa Aktivno v šolo in zdravo mesto (dejavnost 

3.1.), ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje RS. LNH Velenje smo izdelali sodelavci IPoP – 

Inštituta za politike prostora, Društva za varstvo Alp CIPRA Slovenija in predstavniki Mestne 

občine Velenje (v nadaljevanju MOV) v sodelovanju s številnimi lokalnimi akterji. 

Proces priprave LNH Velenje se je osredotočil na poselitveno jedro občine, ožje območje 

obravnave je bilo središče mesta Velenje v katerem je gostota prebivalcev, obiskovalcev, 

institucij, dejavnosti in storitev največja. Analitično delo je z vključevanjem številnih akterjev 

razkrilo, da so v območju obravnave zelo ugodni naravni in ustvarjeni pogoji za hojo, hkrati pa 

razmere v prostoru in prometu kažejo, da obstajajo realne potrebe in možnosti za izboljšave. 

S preusmeritvijo pozornosti na potrebe pešca in pogoje za hojo v urejanju prometa in javnega 

prostora ima MO Velenje dobre možnosti , da postane zgled dobre prakse urejanja hoji in 

zdravju prijaznega bivalnega okolja. Prav tako lahko občina potencial hodljivosti dobro 

izkoristi tudi v okviru svojih prizadevanj za podnebno nevtralnost.  

Glavna ugotovitev naloge je, da je osebni avto vseprisoten v prometu in prostoru središča 

mesta Velenje, pri čemer pa so za dobro počutje, udobje in varnost pri hoji, bolj kot avtomobili 

v prometu na cestah, problematična parkirana vozila na številnih parkiriščih. Stanje v prostoru 

in prometu zato tudi v MO Velenje velja nasloviti s kombinacijo infrastrukturnih, organizacijskih 

in ozaveščevalnih ukrepov in prometni utrip postopoma spreminjati v smer boljših pogojev in 

spodbujanja aktivne mobilnosti, umirjanja hitrosti avtomobilske vožnje ter krčenja parkirnih 

površin. Skupni cilj vseh ukrepov je ustvariti več bolj varnega, zdravega, kakovostnega in 

spodbudnega javnega odprtega prostora za hojo, druženje in doživetja. Ugotovitve so hkrati 

tudi pokazale, da je v občini Velenje podobno kot v občini Piran več kot smiselno postaviti 

osnove šole v središče prizadevanj lokalne skupnosti za načrtovanje in urejanje hoji in 

zdravju prijaznega lokalnega okolja. Še enkrat se je potrdilo, da je zagotavljanje možnosti za 

aktivno hojo otrok v šolo bolj kot od infrastrukturnih rešitev odvisno od organizacije prometa in 

prometne kulture kar pomeni, da problem podobno kot preusmeritev na aktivno mobilnost 

zadeva praktično celotno lokalno skupnost.  

Proces priprave LNH Velenje je podprla fokusna skupina, sestavljena iz predstavnikov MOV, 

javnih zavodov, območne enote NIJZ in civilnodružbenih organizacij. V proces so bili dodatno 

posebej vključeni še predstavniki šol, invalidskih organizacij in lokalne turistične organizacije 

ter šolarji. Na ta način je delovna skupina po eni strani skušala pridobiti čim boljši uvid v 

razmere, po drugi strani pa sprožiti zanimanje lokalnih akterjev iz različnih področij za hojo 

kot prometno prakso, za aktivno mobilnost, javno zdravje in zdravo bivalno okolje ter 

spodbuditi tudi zametke sodelovanja med njimi pri izvajanju načrtovanih ukrepov in 

uresničevanju ciljev.  

Vodstvo MOV je proces dela aktivno podprlo in med drugim skupaj s programom Aktivno v šolo 

in zdravo mesto in NIJZ Celje obeležilo Svetovni dan zdravja, 7. aprila 2022, z organizacijo 

regionalnega strokovnega posveta "Hoji prijazno mesto za zdravje ljudi in planeta". Ob tej 
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priložnosti sta se s podpisom Mednarodne listine za hojo k izboljšanju pogojev za hojo 

zavezala tudi minister za zdravje Janez Poklukar in župan MOV Peter Dermol. Dragoceno bi 

bilo, če bi MO Velenje te zaveze izkoristila in razmislila tudi o vključitvi v Slovensko mrežo 

zdravih mest ter tako postavila vidik javnega zdravja v vse lokalne politike in vzpostavila 

strukturne pogoje za stalno izboljševanje javnega zdravja.  

LNH Velenje je tretji in zadnji primer ciljnega načrtovanja hoji prijaznega bivalnega okolja, ki 

so izdelani v okviru programa Aktivno v šolo in zdravo mesto. V strukturnem smislu predstavlja 

preveritev in nadgradnjo procesa priprave LNH in analitičnih orodij iz predhodnih dveh primerov, 

za Črno na Koroškem in Piran. Vsebinsko pa so lokalne posebnosti v Velenju narekovale 

prilagoditve. Med drugim so bili prebivalci vključeni v ocenjevanje stanja in prispevali k 

opredelitvi območja izdelave LNH. MOV se je izkazala za preveliko, da bi lahko v enem zamahu 

z omejenimi časovnimi in finančnimi možnostmi vodili vključujoč proces priprave za celoten 

teritorij občine. LNH Velenje je zato izdelan za središče mesta Velenje, ki v radiju 10 minutne 

peš razdalje od Šolskega centra Velenje, osnovnih šol in glasbene šole zajema praktično vse 

pomembnejše občinske javne ustanove, osrednji odprt prostor občine in glavno avtobusno in 

železniško postajo. Ocena stanja in predlogi ukrepov LNH pa se nanašajo tudi na razširjen 

prostor mestnega središča, ki je bil smiselno obravnavan v analizah. Tak zajem prostora podaja 

dobro sliko stanja hodljivosti v MOV, hkrati pa zahteva, da se za opredelitev natančnejšega 

popisa problemov in ukrepov v zaledju mestnega središča in manjših naselij posveti dodatno 

pozornost. Ugotovitve iz procesa priprave LNH kažejo, da lahko občina najhitreje doseže vidne 

spremembe v strukturi in dinamiki prometa tudi v zalednih delih občine, če probleme naslovi 

preko načrtovanja šolskih poti in urejanja pogojev za aktivno hojo v šolo v sodelovanju s 

šolami in šolarji.  

Sam dokument sestavlja 8 poglavij, ki predstavljajo: proces dela, oris za LNH pomembnih 

značilnosti občine, izhodišča za opredelitev ožjega območja obravnave, analize o načinu hoje 

otrok v šolo, o peš razdaljah med šolami in bivališči učencev ter o načinu hoje zaposlenih na 

delo v šole in podatke o pogojih za hojo pridobljene s pomočjo prebivalcev povezane v nabor 

ugotovitev, predloge ukrepov in izhodišč za pripravo akcijskega načrta. 

Bistveno spoznanje naloge je, da kljub modernistični urbani zasnovi in velikemu potencialu 

prostora za to, da bi ljudje v Velenju hodili po vsakdanjih poteh na delo, v šolo in po opravkih 

peš, v odprtem prostoru mestnega jedra še vedno prevladuje avto. Ugotovitev se ujema z 

ugotovitvami Celostne prometne strategije MOV (CPS Velenje) iz leta 2017. Avtomobili tudi še 

5 let kasneje zasedajo veliko odprtega prostora in imajo pri urejanju prometa in prostora še 

vedno večkrat prednost pred drugimi vrstami prometa. Na to opozarjajo tudi novo urejene 

kolesarske steze, ki so v središču mesta praviloma bile načrtovane tako, da so skrčile prostor 

za pešce in svobodno javno rabo odprtega prostora in niso posegle v prostor odmerjen vožnji 

in parkiranju avtomobilov. Še posebno parkirana vozila zasedajo v središču Velenja veliko 

prostora, hkrati pa so prav številna parkirišča prepoznana kot neprijetna in tudi nevarna 

mešanica peš in avtomobilskega prometa.  

Druga pomembna analitična ugotovitev je, da sta udobje hoje in uporabnost javnega odprtega 

prostora za starejše, gibalno in senzorno ovirane osebe ter starše in skrbnike majhnih otrok 

pogosto ovirana. V tem smislu se spoznanje prav tako navezuje na CPS Velenje (2017), ki 
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opozarja, da mora občina nadgraditi rešitve, ki jih je za ureditev vodilnega sistema za osebe z 

okvaro vida že leta 2013 pripravil Zavod Dostop ter poskrbeti še za druge vidike oviranosti. V 

prostoru je prisotnih več pomanjkljivosti, ki kažejo na to, da je potrebno celostno izboljšati 

pristop k odstranjevanju ovir in izvajanju rešitev za zagotavljanje univerzalne dostopnosti in 

uporabnosti peš poti in javnega prostora (neobstoječe ali prestrme klančine, ovire na poteh, 

preozke peš poti, pomanjkanje ročajev za oprijem ob stopnicah in nivojskih spremembah, 

prenizke klopi, klopi brez ročajev).  

Tretja ugotovitev kaže, da bo MOV morala v prihodnje več pozornosti posvetiti ukrepom za 

usklajevanje aktivne mobilnosti (in mikromobilnosti). V prostoru so zaznavni problemi, ki jih 

je ustvarilo urejanje novih kolesarskih poti in ki jih na več lokacijah povzroča mešanje javne rabe 

prostora in različnih vrst mikromobilnosti (hoja, kolo, skiro, rolka).  

Poseben izziv so prioritete v prometu, ki še niso zares skladne s cilji trajnostne mobilnosti in 

CPS Velenje, in ne podpirajo spreminjanja potovalnih navad. Problem predstavljajo rešitve, ki 

stremijo k zagotavljanju boljše pretočnosti avtomobilskega prometa, kot so krožišča, kratki 

intervali zelene luči za pešce, novi vozni pasovi in hkrati podaljšujejo peš poti in pešca 

izpostavljajo dodatnim vplivom avtomobilskega prometa ter ljudi odvračajo od hoje. Najbolj 

očitne so te težave na Šaleški cesti, kjer problem umirjanja prometa skozi naselje in 

zagotavljanje možnosti, da hoja in kolesarjenje dobita prednost pred avtomobilskim 

prometom, naslavlja občino in državo in kaže na velik pomen sodelovanja države pri 

zagotavljanju pogojev za hojo in aktivno mobilnost. 

Posebna pozornost je bila v okviru priprave LNH Velenje namenjena šolam. V Velenju smo za 

vseh šest osnovnih šol, izdelali analizo dolžine peš poti aktualnih šolarjev do šole ter preverili 

način hoje otrok v šolo. Tako smo dobili orientacijsko sliko o pogojih za aktivno hojo otrok v 

šolo in o potovalnih navadah. Razkrilo se je, da več kot polovica otrok v MOV že hodi peš v 

osnovno šolo, da pa hkrati skoraj nihče ne hodi v šolo s kolesom, čeprav si tega v povprečju 

vsaj kakšnih deset odstotkov šolarjev na vsaki šoli želi. Podrobnejši vpogled v oddaljenost 

bivališč otrok od šole je bil izdelan za obe osnovni šoli v območju obravnave, Gustava Šiliha in 

Antona Aškerca. Posebej so izpostavljene še tri šole (Mihe Pintarja Toleda, Livada in Gorica), ki 

imajo velik potencial za to, da bi večina otrok lahko hodila v šolo peš ali s kolesom, ker na razdalji 

15 minut hoje do šole živi od 63 % do 83 % šolarjev. V Velenju smo s predstavniki izobraževalnih 

institucij izvedli tudi posebno fokusno srečanje in s preprosto anketo preverili način prihoda 

na delo v šole. Odziv zaposlenih ni bil reprezentativen (odzvalo se je 35% zaposlenih), je pa 

pokazal, da se kar 68 % anketiranih v službo pripelje z osebnim avtomobilom in da se je 

mobilnostnim navadam zaposlenih na šolah treba posvetiti posebej. 

Ugotovitve analize so pokazale, da mora MOV z infrastrukturnimi ukrepi poseči predvsem v 

urejanje hodnikov za pešce - pločnikov (ponekod jih ni, so precej ozki ali pa zaradi umeščanja 

kolesarskih površin manj varni), urediti nekatere nove prehode za pešce ter ponekod izboljšati 

pogoje prečkanja cest s podaljševanjem intervala za prehod. Na več območjih je treba 

izboljšati vodenje pešca skozi javni odprt prostor (parkirišča) ter poskrbeti za varno 

nadaljevanje oziroma povezovanje poti, kjer so peš poti prekinjene ali jih ni. Pomemben 

napredek lahko občina doseže tudi pri zagotavljanju udobja hoje za osebe z oviranostmi in 

dostopnosti javnega prostora, storitev in informacij, predvsem pa javnih objektov (npr. šol, 
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zdravstvenega doma, lekarne, Viste). Bolj dosledno mora občina upoštevati načela dostopnosti 

pri premagovanju višinskih razlik (klančine, nivojski prehodi itd.) in organizaciji prireditev. 

Poleg infrastrukturnih ukrepov so v načrtu oblikovani tudi predlogi za organizacijske in 

ozaveščevalne ukrepe, ki lahko s povezovanjem akterjev, faz in vidikov načrtovanja in 

upravljanja prostora pomembno izboljšajo pogoje za hojo, pospešijo uveljavljanje dobrih rešitev 

in ustvarjanje okolja in klime, ki spodbujata k hoji. Pomembno se zdi okrepiti tako operativno 

sodelovanje med predstavniki občinskih strokovnih služb kot povezave z drugimi akterji v 

urejanju prostora, prometu, kulturi, turizmu in javnem zdravstvu ter umestiti hojo in značilno 

hodljivost mesta v lokalno turistično in podnebno strategijo, prilagoditi in spremeniti 

prometni in parkirni režim v prid pešcu in pogojev za hojo. Ker je res vredno v MOV večjo 

pozornost nameniti aktivni hoji otrok v šolo in aktivni mobilnosti zaposlenih na šolah in 

okolice šol razbremeniti prometa in parkiranih vozil, so v posebni kategoriji navedeni tudi ukrepi 

za delo s šolami, ki med drugim vključujejo posodobitev načrtov šolskih poti z vključevanjem 

šolarjev, dodajanje radijev peš razdalj na načrte šolskih poti, izdelavo mobilnostnih načrtov za 

šole, označevanje peš razdalj na mestnih načrtih in turističnih kartah. V okviru prizadevanj za 

hojo in aktivno mobilnost mora občina dodatno razvijati in krepiti tudi javni potniški promet in 

naslavljati potovalne navade svojih občanov in obiskovalcev skozi različne ozaveščevalne 

ukrepe in akcije, v okviru katerih izpostavlja zdravstvene in okoljske koristi aktivne mobilnosti, 

kot so Dan brez avta, Kolesarski petki, Za manj kot 2 km je avto doma, Kultura brez avta, Aktivno 

do jezera in podobno.  

Naloga vsekakor kaže, da obstaja veliko dobrih možnosti za to, da MO Velenje z nadaljevanjem 

svojih aktivnosti in dobro organizacijo lahko povede v dobri domači praksi zagotavljanja hoji, 

zdravju in okolju prijaznega okolja. Hkrati pa je tretji načrtovalski proces v okviru programa 

Aktivno v šolo in zdravo mesto potrdil predhodna opažanja, da je hoja zaenkrat še vedno 

strukturno zapostavljena prometna praksa, da stopnja ozaveščenosti o zdravstvenih, 

okoljevarstvenih, ekonomskih in družbenih koristih hoje v praksi načrtovanja in urejanja 

prostora in prometa nizka. Celostna prometna strategija je v vseh treh občinah sicer ustrezno 

odprla problematiko hoje, ni pa dokument pa dosegel odločevalcev na način, da bi sprožil 

potrebne spremembe v prioritetah odločanja in ukrepanja na področju urejanja prostora in 

prometa. Največjo skrb tako zbuja ugotovitev, da se napredek na področju aktivne mobilnosti, 

ki ga v MO Velenje odraža gradnja novih kolesarskih poti, kaže kot poslabšanje prostorskih 

pogojev za hojo namesto, da bi se realiziral na račun prostora za vožnjo in parkiranje osebnega 

avtomobila. Podobno kontradiktorno deluje na kakovost pogojev za hojo tudi vseprisotno 

vztrajanje pri zagotavljanju dobre pretočnosti avtomobilskega prometa skozi naselja, ki se 

odraža v urejanju krožišč in novih voznih pasov, ki podaljšujejo čas potovanja pešca in 

zadrževanja v onesnaženem, neprijetnem in zdravju nevarnem okolju.   
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1. Izhodišča 

Predlog LNH Velenje je nastal v okviru programa Aktivno v šolo in zdravo mesto. Program 

spodbuja aktivno hojo v šolo in s pripravo LNH ozavešča o pomenu hoje kot zdravju koristne 

mobilnosti ter razvija znanje o načrtovanju zdravju prijaznega bivalnega okolja. Program 

sofinancira Ministrstvo za zdravje RS in je del prizadevanj Nacionalnega programa o prehrani 

in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025 - Dober tek Slovenija. 

 

 

LNH je dokument, ki se osredotoča na pogoje za hojo v lokalnem okolju in jih smiselno 

povezuje z javnim potniškim prometom ter podrejeno tudi s pogoji za kolesarjenje. 

Namen LNH je spremeniti položaj hoje v okviru načrtovanja trajnostne mobilnosti in 

položaj pešca v urejanju prometnega prostora predvsem zaradi zdravstvenih in 

okoljevarstvenih koristi hoje. Cilj načrtovanja hodljivosti je izboljšati pogoje za hojo v 

lokalnem okolju, ozavestiti lokalne peš razdalje in spodbuditi spreminjanje potovalnih 

navad v korist aktivne mobilnosti. 

 

 

Hoja in njene koristi 

Hoja je osnovni način premikanja. Je zdrava, preprosta in poceni prometna praksa, ki povezuje 

vse druge načine premikanja in hkrati pozitivno vpliva na lokalno skupnost in gospodarstvo. V 

povezavi z mešano rabo prostora, zagotavljanjem dobre dostopnosti storitev in dejavnosti ter 

z javnim potniškim prometom ima zato prav hoja zelo pomembno in vedno bolj prepoznavno 

vlogo v prizadevanjih za zdravo bivalno okolje, javno zdravje in dobro počutje ter trajnostni 

razvoj lokalnih skupnosti. 

 

 “Kraji, v katerih več ljudi pešači, so bolj povezani, saj se ljudje  

med seboj več srečujejo in bolje poznajo. Taki kraji so tudi  

varnejši, saj je na ulicah več ljudi, več ljudi pa pomeni več varnosti.  

Otroci, ki v šolo pešačijo in kolesarijo, so bolj samostojni  

in bolj samozavestni.” (Marn in sod., 2017) 

 

Hoji prijazno mesto je mesto, v katerem je odločitev za hojo po opravkih, na delo ali v 

rekreativne namene preprosta izbira. Hoji prijazno mesto z vsemi svojimi silami, s celostnim 

in vključujočim načrtovanjem, urejanjem prostora in prometa skrbi za to, da so peš poti v 

dobrem stanju, varne in osmišljene, da praktično povezujejo dejavnosti in storitve v prostoru 

in, da v povezavi z javnim potniškim prometom, zmanjšujejo potrebe prebivalcev po vožnjah z 

avtomobilom. Hoji prijazno mesto je mesto zdravega okolja, kratkih razdalj, dobre dostopnosti 

storitev, dejavnosti in programov ter dobrega počutja ljudi in povezanih skupnosti. 

 

Vedno bolj očitno pod vplivom podnebnih sprememb postaja, kako zelo je zdravje ljudi 

povezano s stanjem okolja in prostora. Zdravo okolje je okolje, ki omogoča produktivno aktivno 

mobilnost ter zagotavlja udobje hoje, smiselne povezave, dobro dostopnost prostora, storitev 

in informacij, dovolj uporabnih zelenih in drugih javnih površin. Mesto, ki z organizacijo in 

povezovanjem akterjev zagotavlja zdravo fizično okolje, je na dobri poti, da ustvarja povezane 

in odporne skupnosti in postane zdravo. 
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Prostorsko načrtovanje predstavlja pomembno vez med vidiki in akterji v urejanju prostora, ki 

v procesih načrtovanja lahko z različnimi metodami krepijo glas javnih interesov in možnosti 

za njihovo uresničevanje. Načrtovanje hoji prijaznega okolja uporablja različne metode 

prostorskega načrtovanja za to, da ustvarja potrebne povezave in sinergije med akterji v 

prostoru ter rešitve razvija glede na lokalne značilnosti in potrebe. 

 

1.1 Cilji priprave lokalnega načrta hodljivosti 

Priprava LNH sledi štirim ciljem: 

● ozaveščati o pomenu hoje za zdravje in dobro počutje ter celosten lokalni razvoj; 

● umestiti hojo v načrtovanje in urejanje prometa in mobilnosti na lokalni ravni; 

● zagotavljati univerzalno dostopen javni prostor, stavbe in informacije; 

● sprožiti proces spreminjanja potovalnih navad prebivalcev, zaposlenih in gostov. 

 

MOV se je za pripravo LNH že drugič odzvala na poziv programa Načrtujmo skupaj zdravo 

mesto! MOV je najbolj ustrezala kriterijem tretjega poziva, kjer so za izbor bili kot prednostni 

opredeljeni kriteriji: "da ima občina izdelano celostno prometno strategijo, da je povezana v 

Slovensko mrežo zdravih mest ter da je resnično motivirana za aktivno sodelovanje pri pripravi 

LNH, želi sprejeti delovne naloge in v proces dela aktivno vključevati lokalne akterje in 

prebivalce". Hkrati smo v procesu izbora preverili zdravstvene kazalnike v vseh petih 

prijavljenih občinah ter skušali odkriti način delovanja v projektih in programih, ki naslavljajo 

zdravje prebivalcev v okolju, zagotavljanje univerzalne dostopnosti in aktivne in trajnostne 

mobilnosti. Posebej nas je zanimalo, kako odprte so občine za vključevanje prebivalcev in 

civilne družbe v načrtovanje novih rešitev in spreminjanje potovalnih navad. Ker načrtovanje 

zdravju prijaznega okolja temelji prav na povezanem delovanju širše skupnosti, je proces 

vključevanja lokalnih akterjev, ki seže tudi med prebivalce in organizirano civilno družbo, za 

pripravo načrta hodljivosti zelo pomemben. 

 

Prijava MOV je hkrati odražala dobro poznavanje možnosti, ki jih proces priprave LNH odpira 

za zagon sistematičnega zagotavljanja hoji in zdravju prijaznega okolja, dobro razumevanje 

pomena povezovanja lokalnih akterjev za načrtovanje in ustvarjanje zdravega bivalnega okolja 

ter veliko pripravljenost za uresničevanje ciljev na področju aktivne mobilnosti in zdravega 

bivalnega okolja. V predizbornem razgovoru je bilo izpostavljeno, da je hoja v MOV še precej 

zapostavljena prometna praksa in da morda v občini zaostajajo tudi na področju aktivne 

mobilnosti šolarjev. Predstavnica MOV je imela zelo jasno predstavo o možnostih, ki jih v teh 

okvirih odpira načrtovanje hoji prijaznega okolja. 

 

Ocenjevalce je prepričala tudi motiviranost MOV za aktivno sodelovanje zaposlenih pri pripravi 

LNH ter želja po aktivnem vključevanju lokalnih akterjev in prebivalcev.  

 

Kot glavni razlog za sodelovanje pri pripravi LNH je MOV izpostavila potrebo po izboljšanju 

pogojev za hojo v občini, saj so v zadnjih letih v ospredje postavili kolesarje z intenzivnim 

urejanjem kolesarskih povezav. Pomen dobrih pogojev za hojo so prepoznali tudi v povezavi 

s potrebami in omejitvami v času epidemije COVID-19 (alternativa avtomobilskim prihodom 

v službo, rekreacija). LNH je občina prepoznala kot koristno orodje na poti k cilju popularizacije 
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hoje kot načina premagovanja krajših razdalj ter spremembi potovalnih navad, s čimer želijo 

vplivati tako na manjše izpuste emisij iz prometa kot tudi na zdravje ljudi. 

 

1.2 Metode in proces priprave LNH 

Vsebina priprave LNH se opira na usmeritve Ministrstva za infrastrukturo v Infrastruktura za 

pešce (2017) in smernice sprejete v okviru Celostne prometne strategije: Trajnostna mobilnost 

za zeleno Velenje – Ukrepajmo danes za prijaznejši jutri (2017; Podgornik in sod., 2017). 

Usmeritve ministrstva narekujejo načrtovalcem infrastrukture za hojo interdisciplinaren 

pristop, osredotočenost na človeka, dostopnost in kakovost bivanja ter posebej opozarjajo na 

pomen participacije, ki javnost in več drugih deležnikov vključuje v vse faze načrtovalskega 

procesa. Namen vključevanja širokega spektra lokalnih akterjev in splošne javnosti 

predstavljajo kot način legitimizacije ukrepov in prispevek k uresničevanju ciljev načrtovanja, 

med drugim tudi spreminjanja potovalnih navad. 

 

LNH Velenje smo pripravili s kombinacijo podobnih metod dela kot LNH za Črno na Koroškem 

in Piran. Nekatere korake in metode v procesu smo v Velenju prilagodili ali dodatno izvedli 

glede na potrebe in okoliščine. Tako smo posvetovanje o razmerah s prebivalci izvedli že v 

začetni fazi in so nas te ugotovitve usmerile k zamejitvi področja obravnave. Podrobnejšo 

analizo smo glede na želje občine izvedli o hoji v šolo in tudi o poti zaposlenih na delo v šole. 

 

Proces dela je bil organiziran v osem faz (glej sliko 1): od priprav, vzpostavitve lokalne delovne 

skupine in prvega fokusnega srečanja, izvedbe ankete s prebivalci, določitve območja 

obravnave, poglobljene analize z dodatnimi terenskimi ogledi, intervjuji ter urbanim 

sprehodom, ocene stanje in priprave nabora ugotovitev ter preveritve z lokalno delovno 

skupino, priprave nabora ukrepov ter izdelave akcijskega načrta za uresničevanje ukrepov. 
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Slika 1: Shema procesa priprave LNH Velenje. 
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2. Kratka predstavitev procesa priprave LNH Velenje 

Pregled občinskih strateških in izvedbenih dokumentov s področja prometa, zdravja in 

prostora 

Opravljen je bil pregled sledečih občinskih dokumentov in programov: 

- Celostna prometna strategija Mestne občine Velenje (Podgornik in sod., 2017) 

- Celostna prometna strategija Mestne občine Velenje: Poročilo o 1. fazi: Zagon procesa 

(Podgornik in sod., 2016) 

- Celostna prometna strategija funkcijske urbane regije Velenja (Ostruh, Halilović, 2020) 

- Trajnostna urbana strategija za pametno, podjetno in prijazno Velenje 2025 (2015) 

- Izvedbeni načrt za trajnostne urbane strategije za pametno, podjetno in prijazno 

Velenje 2025 (2017) 

- Strategija razvoja Mestne občine Velenje (2008) 

- Mladinska strategija 2021-2025 (2020) 

- Lokalni program kulture Mestne občine Velenje 2014-2020 (2014) 

- Vizija NIČ, strategija izboljšanja varnosti v prometu in omilitve posledic prometnih 

nesreč v Mestni občini Velenje z akcijskim načrtom 2020-2025 (2020) 

- Strategija za starosti prijazne usmeritve in aktivnosti v Mestni občini Velenje do leta 

2020 (2013) 

- Strategija razvoja socialnega varstva v Mestni občini Velenje za obdobje od 2014 do 

2020 (2014) 

- Program za izboljšanje življenja invalidov v Mestni občini Velenje za obdobje od 2018 

do 2021 (2019) 

- Statistični podatki za leto 2020 (SURS, 2020) 

- Podatki o zdravju v občini (NIJZ, 2021) 

- Podatki o prometnih nesrečah med leti 2017 in 2021 (AVP, 2022) 

- Podatki o občinskem redarstvu v Mestni občini Velenje za leto 2021 (Ostruh, 2022b) 

- Načrt varnih poti za osebe z okvaro vida v mestu Velenje (Albreht in sod., 2013) 

- Statistični podatki o prekrških pešcev v Mestni občini Velenje za leto 2021 (Ostruh, 

2022b) 

- IDP Kidričeva in Šaleška (Ostruh 2022d: Podatki o IDP za Kidričevo in Šaleško) 

- Evalvacijsko poročilo Odprta ulica: Rudarska cesta, Velenje (Halilović in sod., 2022) 

- Urbanistična študija upravljanja parkirnih površin v središču Velenja, magistrska naloga 

(Slapničar, A., 2022) 

 

Oblikovanje fokusne skupine  

Fokusno skupino smo vzpostavili z namenom pridobivanja podatkov o lokalnih posebnostih in 

boljšega uvida v prostorske situacije ter vključevanja predstavnikov iz lokalnih javnih in 

civilnodružbenih organizacij v občini Velenje z različnih področij delovanja, od občinske uprave, 

javnega zdravja, prometa, socialnega varstva do šolstva in posebnih skupin prebivalstva, 

starih, invalidov, slepih in slabovidnih ter zaposlenih v Gorenju. Znotraj lokalne fokusne skupine 

smo med posameznimi predstavniki spodbudili potencialno prihodnje sodelovanje in krepitev 

tega za izvajanje ukrepov in uresničevanjem zastavljenih ciljev LNH. 

 

Lokalno fokusno skupino so v procesu priprave LNH Velenje sestavljali naslednji udeleženci: 

Katarina Ostruh (MOV / urad za prostor), Robi Sovinek (MOV / urad za promet), Vida Kac (MOV 
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/ urad za prostor), Maša Kočevar (MOV / kabinet župana / PR), Katja Remic Novak (MOV, urad 

za družbene dejavnosti), Dragica Povh (MOV / občinska svetnica), Zofija Šuligoj (MČ Levi breg 

vzhod), Duško Supić (Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOV / Športna Zveza / 

gibalno ovirani), Marjeta Peperko (NIJZ Celje), Tajda Reberčnik (ZD / CKZ), Maša Miklavc (Dom 

za varstvo odraslih Velenje), Andreja Popržen (Vrtec Velenje), Simon Konečnik (Šolski center 

Velenje), Melita Kovač (Mladinski center Velenje), Hedvika Nešič (Šola zdravja), Alojz Harnik 

(Šaleška pokrajinska zveza društev upokojencev), Rajmund Valcl (Andragoško društvo 

Univerza za III. življenjsko obdobje), Lidija Praprotnik (Planet generacij), Valerija Podlesnik 

(Hisense Gorenje), Franc Žerdoner (ZDSS Celje), Jernej Kac (gibalno ovirani / Arhena d.o.o.), 

Marjan Kac (občan pešec). 

 

 

Analiza stanja in priprava prve ocene hodljivosti okolja 

V začetku leta 2022 smo v MOV izvedli prvi terenski ogled delovne skupine programa Aktivno 

v šolo in zdravo mesto. S pomočjo preglednega seznama vidikov okolja, ki vplivajo na 

hodljivost mesta, smo v živo preverili razmere v prostoru, ocenili udobje in varnost hoje ter 

oblikovali osnutek prve ocene stanja pogojev za hojo v Velenju. Opazovali smo:  

- pločnike (širina, stanje, površina, vzdrževanje, robniki, označbe, neprekinjenost); 

- prehode za pešce (tipi, umeščenost v prostor, pogostost prehodov, vidnost, 

osvetljenost, kako se vodi slepe in slabovidne, prilagojenost za invalide itd.); 

- urbano opremo (klopi in druge sedalne površine, smetnjaki, drugo urbano pohištvo) 

- občutek varnosti in kultura vožnje (Kako varno se počutimo?  – upoštevajoč promet, 

stopnjo kriminala? Koliko je uvozov? Ulične svetilke, vljudnost voznikov, pozornost na 

pešce, hitrostne ovire, merjenje hitrosti, gostota prometa itd.); 

- zanimivost okolice (splošno stanje, raznolikost, urejenost, izložbe, dejavnosti v 

pritličnih prostorih itd.); 

- dostop do lokalnih storitev (bližina raznolike ponudbe storitev); 

- senco in zavetje (drevesa, nadstreški, drugi elementi); 

- pogoje za kolesarjenje (ločene kolesarske površine, robniki, stojala, itd.); 

- javni potniški promet (gostota postajališč, kakovost in urejenost postajališč, vozni park, 

povezljivost javnega prevoza z drugimi oblikami mobilnosti itd.); 

- univerzalno dostopnost (uporabniška izkušnja telesno in senzorno oviranih).  

 

Pregledni seznam ocenjevalca vodi pri opazovanju značilnosti prostora, ki so pomembne za 

udobno in varno hojo. Kriteriji, po katerih smo ocenjevali hodljivost lokalnega območja, so 

naslednji: pločniki, prehodi za pešce, urbana oprema, občutek varnosti, zanimivost okolice, 

dostop do lokalnih storitev, pogoji za kolesarjenje, javni potniški promet in kultura vožnje. Pri 

ocenjevanju smo se spraševali po kakovosti posameznih kriterijev in opažanja sočasno beležili 

na karti zastavljenega območja terenskega ogleda. Oblikovan nabor ugotovitev obravnavamo 

v 6. poglavju tega dokumenta. 

 

Pregled terena je potekal po vnaprej začrtanih poteh s potrebnimi odkloni, prehodi na stranske 

poti in v mejne prostore (glej sliko 2). Terenski ogled je hkrati služil tudi preverjanju peš razdalj 

in pripravi prikaza peš razdalj v prostoru občine. 



  

  

17 

 
Slika 2: Trasi analitičnega ogleda terena na karti z izračunanimi in preverjenimi izohronami peš razdalj v 
MOV.  

 

Opredelitev območja za pripravo LNH  

Pri pripravi LNH smo se osredotočili na območje mestnega središča, oziroma naselja Velenje, 

ki obsega 3 mestne četrti, in sicer MČ Desni breg, MČ Levi breg vzhod ter MČ Levi breg zahod. 

Odločitev za izbrano območje je izhajala iz spoznanja, da na ta način zajamemo bivalno 

območje z največjo gostoto prebivalstva v občini, ki ima v neposredni bližini pomembne 

občinske ustanove, ki lokalnim prebivalcem vsakodnevno osmislijo hojo. 

 

Prva fokusna razprava  

O pogojih za hojo smo se v začetku februarja pogovarjali s člani prve fokusne skupine. Srečali 

smo se z 20 predstavniki lokalne skupnosti imenovanimi v lokalno fokusno skupino. Njihova 

sporočila o razmerah in pogojih za hojo so se pretežno zgostila okrog mestnega središča in 

so usmerila pozornost delovne skupine za pripravo LNH Velenje na to območje. Opozorili so 

na različne vidike hoje in predvsem skozi svoje osebne izkušnje in delovne zadolžitve 

predstavili stanje v prostoru in prometu ter pokazali na vsebine potrebne dodatne obravnave. 

Na osnovi srečanja smo v grobem opredelili območje obravnave in določili obseg dodatnih 

intervjujev in poglobljenih obravnav. 

 

Javna anketa o pogojih za hojo v Velenju 

Za potrebe ocene stanja in izčiščenja opredelitve območja izdelave LNH smo februarja zagnali 

anketo, s katero smo prebivalce Velenja povprašali o tem, kakšni so pogoji za hojo v prostoru. 

S pomočjo spletne platforme Canvis.app (glej Prilogo 1 - Javna anketa za prebivalce Velenja) 

so sodelujoči na zemljevidu poročali o stanju in podali pobude v naslednjih kategorijah: 
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nevarna točka, ovira na poti, neprijeten odsek, manjkajoča povezava, urbana oprema in drugo. 

Prejeli smo 391 pobud. 

 

Analiza načina hoje v šolo  

Opravili smo analizo načina hoje v šolo za vse učence in zaposlene v 6 osnovnih šolah v MOV. 

Učence smo s pomočjo učiteljev povprašali, na kakšen način so na dan anketiranja prišli v šolo 

in na kakšen način bi želeli prihajati v šolo. Zbrani rezultati so pokazali na potovalne navade in 

želje šolarjev, ki so bili ta dan prisotni v šolah. Podatke je zbiralo 6 matičnih osnovnih šol in 5 

podružničnih šol, OŠ Antona Aškerca s podružnico Pesje, OŠ Gustava Šiliha s podružnico 

Šentilj, OŠ Mihe Pintarja Toleda s podružnico Plešivec, OŠ Gorica s podružnico Vinska Gora, 

OŠ Šalek in OŠ Livada s podružnično šolo Škale. 

 

Za zaposlene v šolah smo pripravili vprašalnik, ki je bil sestavljen iz vprašanj o načinu prihoda 

na delo ter razlogih za izbiro načina mobilnosti. V anketiranje smo vključili tudi Šolski center. 

Rezultati so bili skromni, odziv ni bil res dober in akcija nam je pokazala, da je delo na 

mobilnosti zaposlenih potrebno ločiti od dela na LNH ter temu posvetiti več posebne 

pozornosti v mobilnostnih načrtih za šole. 

 

Intervjuji – vključitev dodatnih pogledov uporabnikov in organizacij na stanje 

Dodatni intervju je bil izveden z NIJZ (Marjeta Peperko, NIJZ območna enota Celje), Zavodom 

za turizem Šaleške doline (Tina Belina, organizator turističnega vodenja; Adna Lainšček, vodja 

marketinga), s predstavniki invalidov v Velenju (Franc Žerdoner, društvo slepih in slabovidnih; 

Marjana Mazej, podpredsednica odbora Medobčinskega društva invalidov Šaleške doline 

Velenje) in s predstavniki osnovnih šol (Blaž Dolinšek (OŠ Šalek), Damjan Gašparič (OŠ 

Gustava Šiliha), Helena Lekše in Arnela Jahić (OŠ Gorica), Tatjana Zafošnik Kanduti (OŠ 

Livada), Samo Frankovič (CVIU), Gabrijela Fidler (gimnazija ŠC), Barbara Trebižan (OŠ Gorica), 

Andreja Ostruh (OŠ Gustava Šiliha), Irena Henca Rednjak (OŠ Mihe Pintarja Toleda). 

 

Vključitev šolarjev v analizo hodljivosti  

V analitično načrtovalski proces smo povabili tudi učence dveh osnovnih šol, ki delujeta v 

mestnem jedru. Na Svetovni dan gibanja, ki ga vsako leto obeležujemo 10. maja, smo s skupino 

11 učencev iz OŠ Antona Aškerca in OŠ Gustava Šiliha proučevali pogoje za hojo v Velenju in 

se pogovarjali o njihovih navadah in odnosu do motornega in mirujočega prometa. Zbrali smo 

tudi nekaj njihovih predlogov za izboljšanje razmer v prostoru po meri otrok. Dan sprehoda je 

sovpadal z obdobjem izvajanja projekta Odprte ulice na Rudarski cesti, zato smo sprehod 

zaključili tam in šolarji so tako v okviru svojega sprehoda podali tudi mnenja glede ukrepov na 

Rudarski ulici in svoje predloge, kako si Rudarsko predstavljajo urediti sami. 
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Slika 3: Trasi sprehoda s šolarji na karti analitičnih ogledov.  
 

Analiza oddaljenosti kraja bivanja od osnovne šole  

Od 6 matičnih šol smo pridobili anonimne naslove učencev in s pomočjo umestitve podatkov 

na karto skušali razumeti, kako daleč od osnovne šole živijo šoloobvezni otroci in kakšne so 

zanje možnosti za aktiven prihod v šolo. Osnovni šoli Antona Aškerca in Gustava Šiliha smo 

obravnavali podrobneje zaradi delovanja znotraj ožjega območja načrtovalske obravnave. 

 

Opredelitev ključnih ugotovitev 

Ključne ugotovitve so se izoblikovale skozi analitičen proces pridobivanja podatkov in 

informacij preko pregleda strateških in izvedbenih občinskih dokumentov, intervjujev, prve 

fokusne skupine, sprehoda z otroki in javne ankete s prebivalci. Ključne smo preverili tudi z 

udeleženci na drugi fokusni skupini. Razdeljene so v deset kategorij: infrastruktura za hojo, 

okolica šol in otroci na cesti, univerzalna dostopnost, urbana oprema, javni potniški promet, 

infrastruktura za kolesarjenje, mirujoči promet, varnost in kultura vožnje, potovalne navade in 

spodbujanje hoje.  

 

Druga fokusna razprava – preveritev analitičnih ugotovitev 

Predmet drugega srečanja s fokusno skupino je bila predstavitev ugotovitev in preveritev teh 

z udeleženci. Govorili smo o ugotovitvah za območje šol, območje zdravstvenega doma, 

območje dveh državnih cest (Šaleške c. in c. Františka Foita) ter območje avtobusne in 

železniške postaje. 
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Podpis Mednarodne listine za hojo in organizacija strokovnega posveta na Svetovni dan 

zdravja 

MOV vsako leto organizira dogodke na Svetovni dan zdravja. V letu 2022 je Svetovna 

zdravstvena organizacija opozarjala na povezave med načinom našega življenja in stanjem 

našega okolja. 7. aprila 2022 smo v okviru vzajemnega sodelovanja pri pripravi LNH 

organizirali regionalni posvet na temo zdravja, aktivne mobilnosti in prostorskega načrtovanja. 

S podpisom Mednarodne listine za hojo se je k izboljšanju lokalnih pogojev za hojo zavezal 

tudi Minister za zdravje Janez Poklukar in župan MOV Peter Dermol. Na posvetu smo 

predstavniki NIJZ Območne enote Celje, Projektne pisarne Celje zdravo mesto, Društva za 

zdravje srca in ožilja Slovenije iz Celja ter programa Aktivno v šolo in zdravo mesto delili 

priporočila in izkušnje za spodbujanje zdravega življenjskega sloga in načrtovanje hoji in 

zdravju prijaznih mest. 

 

Nabor ukrepov za izboljšanje pogojev za hojo 

Na podlagi vseh zbranih ugotovitev smo oblikovali nabor ukrepov in jih glede na vsebino 

razvrstili med organizacijske, ozaveščevalne in infrastrukturne ukrepe. Predloge za ukrepov za 

delo s šolami pa smo zaradi posebnega pomena hoje za šolarje in šol v konceptu trajnostne 

mobilnosti zbrali v posebnem poglavju. 

 

Predlog akcijskega načrta 

Ukrepe smo rangirali glede na prioriteto - visoko, srednje, nizko in tako nakazali, kateri so 

ključni izzivi in priložnosti za Velenje, da izboljša pogoje za hojo za vse in uvede hojo kot 

prometno prakso kot temeljno izhodišče za razvoj mesta in naselij ter tako prispeva k 

kakovostnim pogojem za življenje, šolanje in delo v Velenju.  
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3. Predstavitev občine in izhodišča za opredelitev 

območja obravnave LNH Velenje 

Splošni podatki o občini 

MOV je s 33.656 prebivalci (SURS, 2020a) osma najbolj poseljena občina v Sloveniji. Površje 

občine obsega 84 km2, od tega 4.023 ha pokriva gozd, 2.415 ha kmetijska zemljišča in približno 

1.594 ha stavbna zemljišča. Občina ima tudi dve jezeri, Velenjsko jezero s površino 134 ha in 

manjše, Škalsko jezero, ki pokriva 16 ha površja. 

 

V občini je 25 naselij, 16 krajevnih skupnosti in 3 mestne četrti. V Velenju je en vrtec s 13 

enotami na različnih lokacijah, 6 matičnih osnovnih šol in 5 podružničnih šol, v mestu je tudi 

Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje (Statistični podatki MOV, 2022). 

 

Demografske značilnosti 

Indeks staranja prebivalstva v občini Velenje je 120,5, kar je nižje od slovenskega povprečja, ki 

znaša 134,3. 

 

Naravni prirast za leto 2020 je negativnih vrednosti (-0,8), selitveni (na 1.000 prebivalcev) je 

2,7. Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) je 1,9, v Sloveniji pa 6,2 (SURS, 2020a). 

 

Zdravje v občini Velenje 

Podatkih zadnjega poročila Zdravje v občini (NIJZ, 2022) kažejo, da zdravje v MOV ni kritično, 

so pa nekateri kazalci (tudi povezanih s sedečim načinom življenja) statistično značilno 

različni kot povprečni za Slovenijo. 

 

Zdravstveno stanje in umrljivost: 

- Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 21,7 koledarskih 

dni na leto, v Sloveniji pa 18,0 dni. 

- Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od 

slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako. 

- Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,1 na 1.000 prebivalcev, starih 

35 do 74 let, v Sloveniji pa je 2,1. 

- Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov 

kolka 6,3 na 1.000, v Sloveniji pa 6,5. 

- Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja. 

- Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 15 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 

18. 

 

Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva: 

- Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju. 

- Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,1 na 

1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,3. 

- Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu 

povprečju. 

- Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 68,8 %, 

v Sloveniji pa 64,4 %. 
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- Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 74,0 %, v 

Sloveniji pa 69,5 %. 

 

Programi in projekti s področja zdravja  

V MOV delujejo različne skupine, ki se ukvarjajo z izvajanjem različnih z zdravjem povezanih 

programov:  

- društvo Šola zdravja; 

- Eko šola (OŠ Antona Aškerca), Zdrava šola (OŠ Gorica, OŠ Gustava Šiliha, OŠ Livada); 

- Lokalna akcijska skupina za zdravje, Interdisciplinarna delovna skupina za duševno 

zdravje starejših Nacionalnega programa duševnega zdravja 2018–2028, Lokalna 

akcijska skupina za preprečevanje zasvojenosti z drogami Velenje, Dnevni center za 

zmanjševanje škode zaradi drog Velenje;  

- Center za krepitev zdravja, Center za duševno zdravje (duševno zdravje otrok, 

mladostnikov in odraslih); 

- Medobčinska lokalna akcijska skupina za preprečevanje zasvojenosti z drogami: 

projekti Neverjetna leta - treningi starševstva, Izzivalec ulice za OŠ in SŠ, za starše otrok 

projekt NEODVISEN.si;  

- Velenje, starosti prijazno mesto, Občina po meri invalidov, Velenje na koleščka, 

Kamerat; 

- Dan brez avtomobila, Programi za brezdomne osebe, Javna kuhinja;  

- Projektno učenje mlajših odraslih za stare med 15 in 26 let, Dnevni center MOJ KLUB, 

DiSPOT. 

 

Poleg programov in projektov s področja zdravja, MOV vsako leto na Svetovni dan zdravja, 7. 

aprila, organizira prireditev Velenje–mesto zdravja, na kateri se predstavljajo in izvajajo 

program različne organizacije, ki se v občini ukvarjajo s področjem varovanja zdravja in 

promocijo zdravega življenja (Ostruh, 2022a: Projekti in programi s področja zdravja v MOV). 

 

Rekreacija in pohodništvo 

Rekreacija je v MOV v širokem smislu ponudbe na voljo na urejenih trim stezah, pohodniških 

in planinskih poteh (glej prilogo 4 – Prikaz omrežja rekreacijskih poti v Mestni občini Velenje) 

ter kolesarskih in peš poteh s poučno tematsko vsebino za vse generacije. Začrtane urejene 

rekreacijske poti v MOV so: 

- Po poteh Vinske Gore (2022),  

- Šaleška planinska pot (2022), 

- Pot na Vodemlo, 

- Pot na Lubelo, 

- Pot na Koželj (3 različne), 

- Pot na Paški Kozjak, 

- Sprehod skozi mesto moderne (2022), 

- Želodkova pot (2022), 

- Pozojeva grajska pot, 

- Pot škrata Bisera (2022), 

- Gobarska učna pot (5 različnih), 

- Trim steza, 

- Sadni gozd, 

- Živali okoli jezera. 
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Rekreacijske kolesarske poti so bile v sklopu lokalnega projekta Velenje, moje mesto – moja 

izbira! prikazane na karti Griči in hribi Velenja (2020), skupaj z opisi poteka poti, dolžinami ter 

zanimivostmi ob poti. 

 

Promet in prometna varnost 

Število osebnih vozil je v MOV (511) nekoliko manjše od slovenskega povprečja, ki znaša 555 

osebnih vozil na 1.000 prebivalcev. V občini je bilo leta 2020 tako registriranih 17.240 osebnih 

vozil, s povprečno starostjo 10,3 (SURS, 2020b). 

 

Na območju MOV je do nesreč v letnem obdobju 2019–2020 prišlo 177-krat (AVP, 2022). 

Najpogostejši vzrok je bil premik z vozilom, neupoštevanje pravil o prednosti in neprilagojena 

hitrost, tip nesreče pa bočno trčenje ali trčenje v stoječe/parkirano vozilo. 

 

V tem časovnem obdobju je bilo v prometne nesreče udeleženih osem pešcev, eden od njih je 

utrpel hujše telesne poškodbe. Tri nesreče, v katere so bili vključeni pešci, so se zgodile v 

neposredni bližini glavne ceste G1-4, Šaleške ceste, ki poteka iz Dravograda do Slovenj Gradca 

in skozi Velenje do Arje vasi. 

 

Na Policijski postaji Velenje beležijo tudi število prometnih nesreč, v katerih so bili udeleženi 

pešci v obdobju leta 2021 (ibid.). Večje število kršitev pešcev so zaznali na Šaleški cesti, zaradi 

prečkanja izven prehodov za pešce pri glavni Avtobusni postaji Velenje. Več kršitev so zaznali 

tudi na Celjski cesti, kjer pešci pogosto prečkajo cesto izven prehoda za pešce, pri Rdeči 

dvorani proti BS Petrol in trgovini Momax. Prehoda za pešce sta od krožišča do naslednjega, 

pri cestnem priključku pri trgovini Momax med seboj oddaljena približno 370 metrov. 

 

Skozi analizirano obdobje udeleženih pešcev v prometnih nesrečah 2017–2021 na območju 

MOV (ibid.), je število udeležencev 10–15 letno, kar je manj kot v letu 2015 in 2016, ko je bilo 

udeleženih 24 in 27 pešcev. Žrtev s smrtnim izidom v tem obdobju ni bilo. Največ prometnih 

nesreč v letu 2021, v katerih so bili udeleženi pešci (skupaj 14), se je zgodilo na cestah (5), 

križiščih (4), prehodih za pešce (3), redko tudi na kolesarski stezi ali pločniku (1) in na 

parkirnem prostoru (1). 

 

Občinsko redarstvo 

V letu 2021 je občinska redarska služba v MOV obravnavala 4.737 prekrškov vezanih na 

neustrezno parkiranje, prekoračitev hitrosti in podobno (Ostruh, 2022b: Prometna varnost in 

redarstvo v MOV). 

 

Med njimi je občinska redarska služba obravnavala prekršek enega uporabnika posebnega 

prevoznega sredstva/voznika lahkega motornega vozila/kolesarja ali kolesarke za ogrožanje 

pešca/pešcev v območju za pešce in 2.446 prekrškov za nepravilno parkirana motorna vozila 

(pretečen čas parkiranja na območju kratkotrajnega parkiranja, ustavitev in parkiranje v 

neposredni bližini križišča, ustavitev in parkiranje na označenem parkirnem prostoru za 

invalide, ustavitev in parkiranje na kolesarski stezi, ustavitev in parkiranje na prehodu za pešce, 

stezi za pešce, v območju za pešce, ustavitev in parkiranje na vseh prometnih površinah, ki 

niso namenjene prometu vozil, ustavitev in parkiranje na poteh, namenjenih intervencijskim 

vozilom ali ustavitev in parkiranje, kjer je to v nasprotju z obveznostmi, določenimi s prometno 
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signalizacijo). Največje število kršitev zaradi nepravilne ustavitve in parkiranja motornega 

vozila je občinska redarska služba v istem letu beležila na območjih Šaleške ceste (222 kršitev) 

in Rudarske ceste (209 kršitev). 

 

Prekrškov zaradi prekoračitve hitrosti so redarji največ zabeležili na Partizanski cesti (1.713) 

in Šaleški cesti pri avtobusni postaji (436) (ibid.). 

 

Mirujoči promet 

Parkiranje razkriva prometno kulturo in predstavlja izvor prometa zato je v okviru načrtovanja 

hodljivosti v več ozirih zelo pomembna informacija o tem, kako in kje se v naselju parkira. V 

MOV so za parkiranje urejene različne površine ob stanovanjskih stavbah, javnih ustanovah in 

poslovnih objektih, javna parkirišča so ob cestah in objektih, tudi v garažnih hišah. Ocene 

kažejo, da prebivalci na določenih mikrolokacijah občutijo parkirno stisko, a je na splošno 

gledano v Velenju dovolj parkirnih površin (Slapničar, 2022). V območju obravnave je število 

območij za parkiranje zelo veliko in zelo razpršeno po prostoru, parkirni promet in parkirana 

vozila sta zaznavna skoraj povsod v prostoru. 

 

MOV ima v upravljanju 2.252 zunanjih parkirnih mest, pokritih z 28 parkomati in 1.353 parkirnih 

mest v treh garažnih hišah, kjer so nameščeni 4 parkomati in zapornice (Parkiranje, 2022). 

 

Uradno vzpostavljenega sistema P+R (ang. “Park and Ride”) na območju, kjer bi obiskovalec 

pustil avtomobil in pot nadaljeval z alternativnim prevozom (z avtobusom, v sopotništvu, s 

kolesom …), v Velenju ni. 

 
Slika 4: Parkirišča in garažne hiše. 
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Delovne migracije 

Velenje je v letu 2020 beležilo 62,9 % delovno aktivnih med delovno sposobnimi prebivalci v 

občini, kar je manj od slovenskega povprečja, ki je bil isto leto 65,6 %. Delovno aktivnih 

prebivalcev, ki v Velenju prebivajo in tudi delajo je 8.290, kar je 52,7 % vseh delovno aktivnih 

prebivalcev občine.  

 

V splošnem več delovno aktivnih prebivalcev delovno migrira v MOV in znotraj MOV kot ven iz 

območja MOV (sliki 5 in 6). Večje število delovnih migrantov v MOV iz drugih občin je iz 

Šoštanja (1.662) in Žalca (597), še nekoliko manj jih prihaja tudi iz Celja, Mislinje, Šmartna ob 

Paki. Največ delovno aktivnih migrantov (1.533), ki se na delo odpravijo ven iz MOV migrira v 

MO Ljubljana (SURS, 2020c). 

 

 
Slika 5: Delovne migracije iz občine Velenje v druge občine. 

 
Slika 6: Delovne migracije iz drugih občin v občino Velenje. 
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Javni potniški promet 

Javni potniški promet (JPP) pomembno dopolnjuje pogoje za hojo, kolesarjenje in druge oblike 

aktivne mobilnosti, ker omogoča uporabnikom aktivne mobilnosti premagovanje daljših 

razdalj. Kombiniranje JPP z različnimi oblikami aktivne mobilnosti je pomembno za učinkovito 

opravljanje za vsakodnevne poti. 

 

V Velenju je od leta 2008 na voljo brezplačni mestni avtobus “Lokalc”, ki vozi po 5 progah: 

rumeni, zeleni, oranžni, modri in rdeči (glej Prilogo 6 – Prikaz omrežja javnega potniškega 

prometa v Velenju). Na rumeni progi, ki vozi znotraj velenjskih mestnih četrti, je interval voženj 

med tednom v času konic na 15 minut, ko je potnikov manj pa na 30 minut. Ob sobotah vozi 

med 7. in 14. uro, ob nedeljah vozi izjemoma le v času poletne sezone (julij in avgust), ko je 

vozni red spremenjen in vozi med 8. in 19. uro z intervalom voženj na 1 uro, ob praznikih ne 

vozi. Na ostalih progah, ki Velenje povezuje z okolico, vozi Lokalc le ob delavnikih in opravi 4-

7 voženj dnevno (Lokalc, MOV 2022). Med leti 2013 in 2015 so v Velenju zabeležili porast 

uporabnikov mestnega avtobusnega prevoza za 13 % (Podgornik in sod., 2017). 

 

 
Slika 7: Prikaz omrežja lokalnega javnega potniškega prometa. 

 

Meščanom je na voljo tudi brezplačni avtomobilski prevoz na klic (Kamerat), namenjen 

predvsem starejšim od 65 let in gibalno oviranim, ki nimajo druge možnosti prevoza. 

 

K aktivni izbiri urbane mobilnosti prispeva tudi sistem za brezplačno izposojo koles BICY, za 

uporabo je potrebna registracija na eni od dveh lokacijah: TIC v Vili Bianci ali na občini Šoštanj. 

Sistem vključuje 76 koles na 16 izposojevalnih postajah v Velenju in 5 tudi v Šoštanju, s čimer 

se omogoča medkrajevno povezavo med mestoma. Izposoja kolesa je uporabnikom 

brezplačno na voljo do 14 ur tedensko. Izposoja in vračilo sta možna na katerokoli postajo 
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oziroma prosto stojalo sistema BICY. Razpoložljivost prostih koles in mest za vračilo kolesa 

je možno preveriti tudi preko prenesene mobilne aplikacije BICY (MOV, 2022e). 

 

Velenje je z vlakom in avtobusom povezano tudi z drugimi slovenskimi kraji. Železniški 

potniški promet poteka na progi Celje-Velenje, v občini ustavlja na dveh postajah: v Pesju in 

na glavni železniški postaji, ki je od središča oddaljena 10 minut peš. Na relaciji Velenje-

Ljubljana vozi hitra avtobusna linija, namenjena predvsem dnevnim migrantom. Savinjska 

železniška proga iz Velenja vodi skozi Šoštanj do Celja. 

 

V poletnem času so organizirani avtobusni prevozi iz Velenja proti Logarski dolini z Bicikel 

busom, to je 30-sedežni avtobus s prikolico, ki sprejme do 10 koles in ob vikendih vozi 

dvakrat dnevno v juliju in avgustu. Štekna bus, prav tako 30-sedežni avtobus s prikolico, ki 

ima kapaciteto do 10 koles, v poletnih mesecih vozi med Velenjem, Gornjim Doličem, 

Mislinjo, Slovenj Gradcem, Otiškim vrhom, Dravogradom ter kopalnim jezerom v Labotu na 

avstrijski strani. 

 

 

Pešci in kolesarji v Velenju 

Celostna prometna strategija za MOV je leta 2017 ugotavljala, da so potovalne navade 

pretirano vezane na osebni avtomobil (Podgornik in sod., 2017). Takrat so preko 

javnomnenjske ankete ugotovili, da skoraj 6 od 10 občanov za opravljanje svojih vsakdanjih 

poti uporabi avtomobil. Vrednost je bila sicer nižja kot v večini drugih slovenskih mest, a so 

izdelovalci CPS ugotavljali tudi nizko udeleženost pešcev v prometu v mestnem središču (10-

15 %) in to kljub prepoznani sorazmerno dobro urejeni peš infrastrukturi (ibid.).  

 
Slika 8: Območja za pešce. 
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Gostota poselitve (2.032,4 km2) v mestnem naselju Velenje omogoča visok delež opravljanja 

peš poti. V osrednjem delu mesta, med Šaleško in Kidričevo cesto ter Cesto talcev je gostota 

prebivalcev na kvadratni meter še višja. V središču mestnega naselja so tudi območja, 

namenjena samo pešcem. 

 

Kolesarjenje je v Velenju prisotno kot rekreacijska oblika telesne aktivnosti, vedno bolj, z 

urejanjem kolesarskih poti in ozaveščevalnih kampanj o koristih kolesarjenja, pa v mestu to 

postaja tudi vsakodnevna prometna praksa. Z namenom spodbujanja in promocije 

kolesarjenja ter pridobivanjem kvantitativnih podatkov, je v Velenju od oktobra 2020 

postavljenih tudi pet števcev kolesarjev. V tromesečju 1. 10.–31. 12. 2020 so evidentirali 

22.367 kolesarjev, leto pozneje je bilo v enakem obdobju kolesarjev manj (20.418). V letu 

2021 se je največ kolesarjev prepeljalo po Vodnikovi cesti mimo kolo parka (53.626), sledi 

kolesarska povezava mimo Gorenja (51.456), Cesta Simona Blatnika (42.470), Efenkova 

cesta (pri OŠ Livada; 29.214) in Pot na Gorico pri avtobusni postaji (20.435). Podatki 

kolesarskih števcev so 48 ur tudi javno dostopni (Intermatic, 2022). 

 

 
Slika 9: Kolesarske povezave in BICY postaje (vir podatkov: MOV, 2022e). 
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Univerzalna dostopnost  

V MOV je bil leta 2018 oblikovan Svet za invalide, ki ga danes sestavlja 16 predstavnikov iz 

različnih zavodov in društev. Svet naj bi s svojim delom zagotavljal celovit pristop k 

obravnavanju in urejanju področja invalidov v občini, krovne naloge Sveta narekuje tudi 3. člen 

Sklepa o ustanovitvi in nalogah Sveta za invalide Mestne občine Velenje. MOV se od leta 2004 

ponaša tudi z nazivom Občina po meri invalidov. 

 

Leta 2013 je bil po naročilu MOV izdelan Strateški načrt TTVS1 za osebe z okvaro vida (Albreht 

in sod., 2013). Izdelovalci Celostne prometne strategije za MOV so leta 2017 ugotovili, da je 

treba ta dokument "prenoviti in dopolniti z ukrepi za izboljšanje dostopnosti za druge skupine 

invalidov" (Podgornik in sod., 2017, str. 26). 

 

V CPS ju so tudi ugotovili, da je infrastruktura v središču mesta Velenje le deloma prilagojena 

potrebam oseb z oviranostmi in prepoznal potrebo po prilagoditvi le te funkcionalno oviranim 

osebam2 in sicer s ciljem: do leta 2022 prilagoditi infrastrukturo gibalno in senzorično 

oviranim osebam v ožjem središču in zaledju (Podgornik in sod., 2017, str. 31). 

 

Na ravni občine je očitno prepoznana potreba po izboljšanju dostopnosti javnega prostora, ki 

pa mogoče zaenkrat še ni povsem ustrezno naslovljena. Obstajajo zadrege z dikcijami, v občini 

deluje Svet za invalide, kar formalno gledano pomeni izključno osebe s statusom invalida in 

ne ustreza povsem vsebini dela. Invalidi predstavljajo samo manjši del gibalno in senzorno 

oviranih oseb, ki vključuje številčno in pestro skupino ljudi, ki trajno ali začasno živijo z 

različnimi vrstami oviranosti pri rabi prostora: to so gibalno ovirani, slepi in slabovidni, gluhi in 

slaboslišni, slepogluhi, starejši, starši in skrbniki majhnih otrok. Težave s poimenovanjem ciljne 

skupine (invalidi, osebe s posebnimi potrebami, fizične in psihične omejitve, fizične in 

senzorične omejitve) so gotovo vsaj deloma povezane tudi s težavami (zaostanki) občine pri 

odpravljanju ovir in prilagajanju infrastrukture potrebam gibalno in senzorno oviranih oseb 

oziroma pri zagotavljanju univerzalne dostopnosti prostora, storitev in informacij. 

 

Na spletnem portalu PISO so napačno navedeni podatki o varnih poteh za invalide. Gre za 

podatke iz naloge, ki jo je izdelal Zavod Dostop leta 2013 in podaja rešitve za urejanje varnih 

poti za osebe z okvaro vida (Albreht in sod., 2013). 

 

  

 
1 TTVS je okrajšava za talni taktilni vodilni sistem, ki je pripomoček za varno vodenje slepih in slabovidnih po javnem 
prostoru.  
2 Funkcionalno ovirane osebe so invalidi in druge osebe s trajnimi ali začasnimi okvarami (npr. gibalne oviranosti, 
okvare vida, sluha, poškodbe, kronične bolezni), motnjami (npr. motnje v duševnem razvoju) oziroma telesnimi 
značilnostmi, ki so lahko tudi posledica različnih življenjskih situacij (npr. starejši, otroci, nosečnice) (Pravilnik …, 
2018). 
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Pot v šolo — načrt šolskih poti in aktivna pot v šolo 

Osnovne šole so v okviru MOV razporejene tako, da so peš razdalje obvladljivih razsežnosti, 

kar 3 šole (OŠ Gustava Šiliha, OŠ Antona Aškerca in OŠ Mihe Pintarja Toleda) so v mestnem 

središču (MČ Desni breg), ostale tri pa vsaka v svoji krajevni skupnosti: OŠ Gorica v KS Gorica, 

OŠ Livada v KS Šmartno, OŠ Šalek v KS Šalek. Urbanistični pogoji so vsaj v mestnem središču 

na videz idealni za to, da bi večina otrok lahko hodila v šolo peš ali s kolesom (skirojem, 

rolko). Izkaže pa se, da je vsaj še v dveh drugih šolskih okoliših/krajevnih skupnostih poselitev 

precej skoncentrirana in znajo biti možnosti za aktivno hojo v šolo dobre. 

 
Slika 10: Izsek iz karte prikaza matičnih osnovnih šol z izračunanimi izohronami peš razdalj v MOV. 

 

 

Vsaka od osnovnih šol v Mestni občini Velenje ima sprejet načrt šolskih poti.  

 

OŠ Gorica načrtno spremlja prihod v šolo vsak mesec september. Na OŠ Gustava Šiliha in OŠ 

Livada prihodov v šolo ne spremljajo redno, tudi OŠ Šalek posebej ne spremlja, kako učenci 

prihajajo v šolo. 

 

Šole aktivnosti za spodbujanje aktivnega in trajnostnega prihoda v šolo, kot so Pešbus, 

Bicivlak in podobno ne izvajajo. Ravno tako na nobeni lokaciji niso urejena postajališča 

Poljubi in odpelji. 
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Razporeditev osnovnošolske populacije leta 2021/2022 po šolah v občini Velenje, 3.097 

učencev 

V šolskem letu 2021/22 je v 6 osnovnih šol v občini vpisanih 3.097 učencev. V seštevek niso 

vključeni učenci Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje otrok z motnjo v duševnem 

razvoju. Na vseh šolah skupaj je 157 oddelkov, dodatnih 10 je namenjenih izobraževanju s 

posebno prilagojenim učnim programom. Od 6 podružničnih šol v občini, ena v tekočem 

šolskem letu ni dejavna zaradi premajhnega števila vpisanih učencev za izvajanje. 

 

 

Tabela 1: Osnovnošolska populacija po matičnih šolah (zgoraj) in njihovih podružnicah (spodaj) v 

občini Velenje za šolsko leto 2021/2022.  

Matične šole 
(6+1) 

OŠ 
Antona 
Aškerca 

OŠ  
Gorica 

OŠ 
Gustava 
Šiliha 

OŠ Livada OŠ Mihe 
Pintarja 
Toleda 

OŠ 
Šalek 

CVIU 

Št. otrok v 
matični OŠ 

495 535 472 455 444 455 67 

Št. otrok v 
podružnici 

52 81 70 26 12   

Podružnične 
šole (5+1) 

POŠ 
Pesje 

POŠ Vinska 
Gora 

POŠ  
Šentilj 

POŠ  
Škale 

POŠ 
Plešivec 

  

Število otrok v 
podružnici 

   0    

    POŠ 
Cirkovce3 

   

 
3 POŠ Cirkovce je bila v šolskem letu 2021/22 začasno zaprta.  
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Slika 11: Slika karte osnovnošolskih okolišev v MOV z gostoto pripadajoče populacije šolarjev.  
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3.1 Opredelitev območja obravnave za LNH Velenje 

Območje podrobne obravnave in izdelave LNH je bilo določeno v treh korakih, najprej se je do 

prostora občine opredelila delovna skupina programa med oceno hodljivosti, nato pa so 

pozornost na prostor središča usmerili člani fokusne skupine in tudi prebivalci. Konceptualno 

je bila odločitev o obravnavi središča s posebno pozornostjo na območju šol sprejeta v 

dogovoru z občino, ker celotne občine v enem zamahu ni moč obravnavati. Zamejili smo ožji 

prostor obravnave z izračuni peš razdalj in odločitvijo za mejo na 10 minut oddaljenosti od 

središča v vseh smereh ter širši prostor opazovanja z vključevanjem urbanega zaledja ožjega 

središča vključno z do Jezera kot glavne lokalne zanimivosti in prostočasne lokacije (glej sliko 

12 in Prilogo 5 - Opredelitev območja obravnave LNH z radiji peš razdalj). 

 

Središče območja je prostor dveh osnovnih šol, glasbene šole in Šolskega centra Velenje z 

zaledjem, ki na razdalji 10 minut peš hoje zajema celotno mestno središče in večino drugih 

pomembnih javnih stavb: občina, galerija, knjižnica, zdravstveni dom, glavna avtobusna in 

železniška postaja, pošta, banka, mestno jedro s Promenado, Velenjski grad s starim Velenjem, 

TIC, mestno otroško igrišče in tri večja nakupovalna središča (Mercator, Spar, Velenjka) s 

številnimi parkirišči in tremi garažnimi hišami (GH Mercator, GH Avtobusna postaja, GH 

Zdravstveni dom). 

 
Slika 12: Območje ožje načrtovalske obravnave pogojev za hojo v Velenju opredeljeno z radiji peš razdalj 
iz središča mesta. 
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V okviru analitičnega dela in opredeljevanja rešitev je bil v grobem opazovan tudi širši prostor 

mesta Velenje, vključno z območji povezav mesta z urbanim zaledjem ter proti Gorenju, 

Sončnemu parku in Jezeru. 

 

Znotraj tako opredeljenega območja obravnave živi 11.450 prebivalcev (SURS, 2020a). Od tega 

798 šoloobveznih otrok od 3.097 v šolskem letu 2021/22 vpisanih na eno od šest matičnih 

osnovnih šol v MOV (Ostruh, 2022c: Podatki o osnovnih šolah v MOV). 
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4. Vključevanje prebivalcev v analizo pogojev za hojo v 

Velenju 

Prebivalce smo k sodelovanju pri pripravi LNH povabili s spletno anketo. Osebne izkušnje so 

po spoznanjih načrtovalcev zelo pomemben vidik ocenjevanja privlačnosti prostora za hojo in 

načrtovanja hodljivosti (Attard in sod. 2020). Prebivalce smo v Velenju prosili, da nam s 

pomočjo karte posredujejo informacije o tem, kako doživljajo in ocenjujejo pogoje za hojo v 

mestu. Spletna anketa je bila za sodelovanje na voljo od 21. februarja do 7. marca 2022. Izvedli 

smo jo s pomočjo platforme Canvis.app. Anketirani so imeli možnost na karti označiti lokacije 

in podati svoja stališča o razmerah. Odziv je poglobil razumevanje aktualnih pogojev za hojo v 

mestu. 

 

Anketirani so sodelovali tako, da so na zemljevidu Velenja označili točko in izbrali kategorijo, v 

katero so želeli podati svoj prispevek. Izbirali so lahko med 6 kategorijami: nevarna točka, ovira 

na poti, neprijeten odsek, manjkajoča povezava, urbana oprema in drugo. 

 

Od skupaj 391 na digitalnem zemljevidu zabeleženih točk, se je večina anketiranih opredelila 

do nevarnih točk in odsekov. Takih komentarjev, oziroma zaznav smo zbrali 192, 77 

komentarjev se nanaša na neprijetne odseke, 47 na manjkajoče povezave, 33 na urbano 

opremo, 23 na druge značilnosti okolja v povezavi s hojo, na 19 točkah na zemljevidu pa so 

sodelujoči komentirali ovire na poti. 

 

 
Slika 13: Rezultati javne ankete so bili tudi javno izobešeni v Velenju. Foto: arhiv IPoP 
 

V nadaljevanju predstavljamo z anketo zbrane ugotovitve po kategorijah skupaj z navedbo 

števila odzivov (00-krat). Komentarji točk v prostoru, ki se nanašajo na različne probleme, so v 

analizi ločeni in vključeni v ustrezne prednastavljene kategorije. 
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V oporo analizi komentarjev služi tudi karta (glej sliko 14 in Prilogo 2 - Prikaz rezultatov ankete 

za prebivalce - širše območje in Prilogo 3 - Prikaz rezultatov ankete za prebivalce - ožje 

območje), ki prikazuje izsek središča mesta, na katerem so anketirani označili in komentirali 

največ lokacij v prostoru. Lokacije smo razumeli tudi kot svojstven odraz interesa prebivalcev 

za hojo in potrebo po tem, da se odzovemo na zaznane probleme z načrtom hodljivosti. 

Območje ožje obravnave v procesu izdelave LNH zato sovpada z največjo gostoto 

posredovanih informacij o razmerah v prostoru, ki so jih posredovali prebivalci. 

V nadaljevanju predstavljamo ugotovitve spletne ankete. 

 

Nevarne točke 

Primeri nevarnih točk so lahko nepregledni odseki ulic, cest in poti, tudi prehodi čez ceste in 

nerodni dostopi, neustrezne klančine. Sodelujoči v anketi so pri označevanju nevarnih točk v 

Velenju izpostavili predvsem točke, kjer zaznavajo:  

- pomanjkanje urejenih peš površin (pločnik in druge pešcu namenjene površine), (78-

krat); 

- neprilagojeno hitrosti voznikov motornih vozil, neprevidnost in nasploh nestrpno 

kulturo vožnje (sem smo uvrstili tudi izsiljevanje prednosti, slabo pregleden odsek, ne-

upoštevanje cestnoprometnih predpisov) (41-krat); 

- mešanje pešcev z drugimi vrstami mikromobilnosti (kolesa, skiroji, lahka motorna 

vozila) (30-krat); 

- pomanjkanje prehoda za pešce (13-krat); 

- slaba osvetljenost peš poti in pločnikov (8-krat); 

- neustrezno urejene klančine za funkcionalno ovirane (5-krat); 

- nevarnost v zimskem času, led, spolzkost (3-krat); 

- poškodovan tlak (2-krat). 

 

Nevarne točke zaradi pomanjkanja urejenih peš površin so zgoščene predvsem na obrobju 

mestnega jedra (Ljubljanska c., Cesta talcev, Kajuhova in Tavčarjeva c., Šmarska c., Konovska 

c. in Šenbriška c., Koželjskega ul.), v središču (ob Paki, na Promenadi in Cankarjevi ulici pri 

mestni knjižnici) pa je vzrok za nevarnost največkrat povezan s kulturo vožnje avtomobilov, 

občasnih kratkih stikov – konfliktov med pešci in vozniki koles, skirojev ter lahkih motornih 

vozil in s prehodi za pešce (oziroma dolžino intervala za prečkanje prehoda za pešce pri 

Mercatorju). Posebej je bilo s številom označenih točk izpostavljeno območje med Glasbeno 

šolo in Gimnazijo.  

 

Ovire na poti 

Ovire na poti so lahko fizične (gostinska oprema, količki, cvetlična korita, nepravilno parkirani 

avtomobili …) ali druge vrste ovir (kratki časovni intervali na semaforju). Anketirani so na karti 

Velenja označili naslednje:  

- semafor neprilagojen pešcu (prekratek interval za pravočasno prečkanje cestišča ali 

nasprotno, predolgo čakanje na zeleno luč) (10-krat); 

- fizične ovire: (nepravilno) parkirani avtomobili, kandelabri, kolesarske poti, problem 

prehoda za vozičke in invalide (7-krat); 

- previsoki robniki za invalide, starejše in starše z vozički (5-krat); 

- začasne ovire - ne-obrezana vegetacija, nesplužene poti, ne-pometene poti - pesek za 

posipanje proti zmrzali spomladi (4-krat); 

- zaprti/onemogočeni prehodi (med bloki, čez dele cestišča) (3-krat). 
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Najpogosteje izpostavljene ovire na poti so bile kratek interval semaforja za prečkanje cestišča 

pri Mercatorju ter križišča Tomšičeve c. in c. Talcev in križišče Tomšičeve c. in Kidričeve c., 

zaradi neustrezne poglobitve pločnika, ki otežuje prehod osebam z oviranostmi.  

 

Neprijeten odsek 

Neprijeten za hojo je lahko odsek, ali del poti, zaradi fizičnih ali socialnih razlogov, kot so na 

primer pomanjkanje sence, neurejenost okolice, dolgočasna - dolga pot do storitev, 

zadrževanje specifičnih skupin uporabnikov v prostoru, moteče dejavnosti na tem območju 

ipd. Anketirani so opozorili na neprijetne odseke v Velenju predvsem zaradi:  

- pomanjkanja prostora namenjenega pešcu (30-krat); 

- mešanja uporabnikov prostora in srečevanja različnih vrst uporabnikov 

mikromobilnosti (kolesarji/skiroji/rolkarji-pešci/invalidi/starejši; podhodi, klančine) 

(14-krat);  

- prometnega vozlišča (veliko prometa, obračališče za avtobus … ), neprilagojena hitrost 

oz. slaba kultura vožnje (11-krat); 

- neustrezno urejene ali neurejene klančine (za starejše, gibalno in funkcionalno ovirane) 

(7-krat); 

- neurejene pešpoti zaradi vremenskih razmer (blato, velike luže, spolzko …) (7-krat); 

- neugoden prehod/podhod (infrastrukturno neustrezno, neosvetljeno) (4-krat); 

- neustrezno parkirana vozila (kombiji za dostavo, osebna vozila) (3-krat); 

- poškodovan tlak (3-krat); 

- pomanjkanje sence (3-krat). 

 

Označene točke neprijetnih odsekov so se na karti zgostile na podobnih mestih kot nevarne 

točke, predvsem zaradi vpliva prometa, oziroma kulture vožnje v prometu (ob Šaleški in 

zavijanje na Kardeljev trg, pešpot ob Paki zaradi kulture prometa, na Konovski c., Efenkovi c. in 

Ul. Janka Ulriha v Pesju).  

 

Manjkajoča povezava 

V kategorijo manjkajočih povezav smo uvrstili pomanjkanje delov peš poti in usmerjevalnih 

tabel - označitev dodatnih poti, povezav med potmi, prehodov za pešce, komentarje na 

obstoječe nadhode, podhode; tudi manjkajoče povezave do drugih oblik prevoza (Bicy, Lokalc, 

avtobus, vlak, avtomobil). Najpogosteje so anketirani izbrali naslednje trditve: 

- manjkajoča peš pot (24-krat); 

- manjkajoči prehod prehoda za pešce (ali kolesarje)(9-krat); 

- manjkajoča kolesarska pot (3-krat); 

- utrditev obstoječe poti (2-krat). 

 

Manjkajoče povezave so sodelujoči s pomočjo zemljevida označili na območju C. Františka 

Foita, v krožišču na začetku Celjske ceste, Kersnikovi c., pri pokopališču v Škalah, na območju 

med vhodom v Gorenje in nakupovalnim centrom ter v okolici ZD. Eden od anketiranih je s 

točko v Škalah predlagal postavitev novih BICY postaj v Hrastovcu in Pod Lubelo. 
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Urbana oprema 

Anketirani so največkrat opozorili na pomanjkanje košev za odpadke in klopi, sicer pa še:  

- pomanjkanje klopi (9-krat; med Foitovo 2 in 4; v okolici vrtca Vrtiljak; ob poti mimo 

Gorenja; na območju  Kardeljevega trga in Stantetove); 

- pomanjkanje košev za odpadke (11-krat; okolica Mercator tržnice, ob Mladosti, okolica 

vrtca Vrtiljak, okolica pekarne Skalca v Šaleku); 

- pomanjkanje javne razsvetljave (6-krat; pot med lekarno in promenado, križišče 

Kidričeva c.-Kersnikova c.; Tomšičeva c.; na prehodu Ceste Talcev pri trgovini Tuš, 

parkirišče Stantetova ul.; pokopališče Podkraj); 

- pomanjkanje dreves (5-krat; pri koloparku med OŠ Antona Aškerca in OŠ Gustava Šiliha; 

na začetku Jenkove c.; na začetku Kersnikove c., ). 

 

Podan je bil predlog za: 

- izdelavo info tabel o območjih mešanega prometa;  

- postavitev drugačnih košev za odpadke, ki bi omejili dostop vranam in onemogočili 

raztresanje in raznašanje smeti (v okolici NC na Kidričevi c.); 

- postavitve spomenika - memoriala, ki bi prikazoval opuščeno traso železniške proge 

Velenje-Otiški vrh, ki je potekala skozi Velenje (pri ZD). 

 

Drugo 

Med drugimi ugotovitvami so anketirani posredovali še nekatera dodatna opažanja, ki se ne 

navezujejo na same pogoje za hojo, kot so: 

- neustrezno zaključena pot zaradi neurejenega lastništva (3-krat),  

- neurejene grmovnice in 

- potreba po protihrupni zaščiti. 

 
Slika 14: Prikaz rezultatov ankete za posvetovanje s prebivalci o pogojih za hojo v Velenju preko spletne 
ankete Canvis.app.  
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5. Hoja v šolo  

5.1 Analiza prihodov v šolo v občini Velenje 

V okviru priprave LNH Velenje je bila z učenci vseh osnovnih šol v občini izvedena anketa o 

načinu hoje v šolo. S pomočjo učiteljev smo učence vprašali, na kakšen način so prišli v šolo 

ter kako bi v šolo radi hodili, če bi lahko izbirali. Kar precej otrok v velenjske osnovne šole že 

zdaj hodi peš, anketa pa je razkrila, da bi si aktivno želelo hoditi v šolo tudi kar nekaj otrok, ki 

jih zdaj vozijo z avtom. In kot vedno se je tudi v Velenju pokazalo, da bi si kar precej otrok želelo 

hoditi v šolo s kolesom, skirojem ali rolko. Anketiranje je na večini osnovnih šol potekalo 23. 2. 

2022, na POŠ Vinska Gora in POŠ Plešivec 7. 3. 2022, na POŠ Pesje pa 23. 3. 2022. 

 

Splošne analitične ugotovitve  

V Velenju je 6 osnovnih šol: OŠ Antona Aškerca, OŠ Livada, OŠ Šalek, OŠ Mihe Pintarja Toleda, 

OŠ Gorica in OŠ Gustava Šiliha, s petimi podružnicami, na katere je bilo v šolskem letu 2021/22 

vpisanih 3.100 učencev. V anketi, ki je bila na šestih matičnih šolah v Velenju izvedena 23. 

februarja 2022, je sodelovalo 2.728 učencev, kar predstavlja 88 % vpisanih. Število sodelujočih 

pri prvem in drugem vprašanju se razlikuje. Na drugo vprašanje, in sicer o želenem načinu 

prihoda otrok v šolo, je odgovorilo 146 manj učencev. Vzroka za razhajanje ne poznamo. 

 

Vsem učencem osnovnih šol v občini Velenje smo z anketo postavili dve vprašanji. 

 

Z dvigom rok so odgovarjali: (1) na kakšen način so tisti dan prišli v šolo in (2) na kakšen način 

bi želeli priti v šolo, če bi lahko sami izbirali. 

 

  

Slika 15: Primerjava med načinom prihoda in želenim načinom prihoda skupno za vse sodelujoče v anketi. 

 

Ugotovili smo, da v Velenju 61 % učencev v šolo pride peš. Podobno analizo smo naredili tudi 

pri pripravi LNH za Piran, kjer v šole v občini pride peš le 38 % učencev. Seveda je občini zaradi 

geografskih karakteristik in drugih lokalnih posebnosti težko primerjati, a veliko število 

učencev, ki peš prihaja v osnovne šole v MOV kaže na to, da je pomembno urejati in načrtovati 

prostor tako, da se bodo otroci na poti v šolo počutili še bolj varno in udobno. 

 

Želje učencev o prihodu v šolo se v Velenju od načina prihoda v šolo razlikujejo predvsem v 

večjem številu tistih, ki bi želeli potovati samostojno in aktivno, to je peš, s kolesom, skirojem 

ali rolko. 22 % učencev pripeljejo v šolo starši ali skrbniki z avtom. Tak način potovanja bi kar 

14 % učencev raje zamenjalo za drugačnega. Učenci bi, če bi lahko izbirali, manj hodili peš, 

bistveno več pa s kolesom, s skirojem in rolko, tudi z avtobusom.  
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V ožje območje obravnave je tako na dan beleženja načina prihoda v tri šole (na OŠ Antona 

Aškerca, Gustava Šiliha, Mihe Pintarja Toleda) prišlo 758 učencev peš, 249 so jih pripeljali z 

avtomobilom. 

V nadaljevanju so kratko predstavljene ugotovitve za vsako osnovno šolo posebej. 

 

 

OŠ Šalek, 455 učencev 

(V anketi je sodelovalo 81 % učencev.) 

 

Na dan beleženja prihodov v šolo je bilo v OŠ Šalek z avtom pripeljanih največ učencev med 

velenjskimi matičnimi šolami (22,4 %). Na nevarno križišče v jutranji konici med 7:30 in 8:15 

zaradi odlaganja in dovoza otrok zjutraj v šolo so nas opozorili tudi prebivalci in člani fokusne 

skupine. Kljub temu še vedno večina učencev pride peš (65,0 %), nekaj tudi z avtobusom (11,2 

%), 3 učenci so prišli s skirojem, rolko ali rolerji ter 2 učenca sta v šolo prišla s kolesom. 

 

Želje učencev so po številu glasov sledeče: več kot polovica jih želi priti v šolo peš (53,7 %), s 

kolesom (19,3 %), s skirojem, rolko, rolerji (11,0 %) manj pa z avtobusom (10,7 %) in z avtom 

(10,7 %). 

 

  

Slika 16: Primerjava med načinom prihoda in želenim načinom prihoda za šolarje OŠ Šalek. 
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OŠ Antona Aškerca, 495 učencev 

(V anketi je sodelovalo 76 % učencev.) 

 

V osnovno šolo Antona Aškerca je več kot polovica učencev na dan ankete prišla peš (55,2 %), 

ostali z avtobusom (23,1 %) ali z avtom - s starši (21,0 %). Samo po eden pa je prišel s skirojem, 

rolko ali rolerji, kolesom in vlakom. 

 

Večina otrok na tej šoli si tudi želi hoditi v šolo peš (50,8 %). Precej več otrok kot danes pa bi 

želelo hodit v šolo aktivno, z izbiro drugih načinov mikromobilnosti to je s kolesom, skirojem, 

rolko ali rolerji(27,5 %). Z avtobusom bi želela potovati kar polovica manj učencev (11,8 %) kot 

zdaj in enako z avtom (9,6 %). Z vlakom bi želel hoditi v šolo en učenec. 

 

  

Slika 17: Primerjava med načinom prihoda in želenim načinom prihoda za šolarje OŠ Antona Aškerca. 
 

Glede na lokacijo OŠ in šolski okoliš, bi bilo vredno preveriti, ali lahko OŠ Antona Aškerca kot 

tudi OŠ Gustava Šiliha postaneta prvi šoli, na kateri bodo vsi zdravi otroci hodili aktivno.  

 

 

OŠ Antona Aškerca, POŠ Pesje, 52 učencev 

(V anketi je sodelovalo 48 učencev.) 

 

Šolarji v podružnično šolo v Pesju v večini hodijo aktivno, peš ali s skirojem, rolko, rolerji. 

Predvsem to velja za učence 2.–4. razreda, prvošolce so večinoma pripeljali starši (10 od 11 

prisotnih na dan beleženja). Manj želijo prihodov z avtomobilom in še več s skirojem, rolko, 

rolerji in s kolesom. 

 

  
Slika 18: Primerjava med načinom prihoda in želenim načinom prihoda za šolarje OŠ Antona Aškerca POŠ 
Pesje. 
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OŠ Livada, 455 učencev 

(V anketi je sodelovalo 93 % učencev.) 

 

V osnovno šolo Livada je dve tretjini (66,7 %) učencev na dan anketiranja prišlo peš, ostale so 

pripeljali starši (18,9 %) ali so prišli z avtobusom (13,9 %). Dva učenca sta prišla s skirojem, 

rolko ali rolerji. 

 

Med načinom in željami prihoda se kaže precejšen razkorak. Veliko otrok bi želelo potovati s 

kolesom (11,3 %) in s skirojem, rolko, rolerji (13 %). Skoraj polovico manj učencev bi želelo priti 

z avtom (9,1 %) ali z avtobusom (6,9 %). Med vsemi osnovnimi šolami v MOV, želi največ otrok 

hoditi peš (59,8 %). 

 

  

Slika 19: Primerjava med načinom prihoda in želenim načinom prihoda za šolarje OŠ Livada. 
 

OŠ Livada, POŠ Škale, 26 učencev (1.–4. razreda) 

(V anketi je sodelovalo 25 učencev.) 

 

Na podružnično šolo OŠ Livada, Škale, je bilo na dan anketiranja večina učencev (17) 

pripeljanih z avtomobilom, 5 jih je prišlo s šolskim avtobusom, 2 pa sta v šolo prišla sama ali 

s prijatelji. Precej več poti v šolo bi učenci želeli opraviti peš, tudi s skirojem, rolko in rolerji. 

 

  

Slika 20: Primerjava med načinom prihoda in želenim načinom prihoda za šolarje OŠ Livada POŠ Škale. 
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OŠ Mihe Pintarja Toleda, 444 učencev 

(V anketi je sodelovalo 92 % učencev.) 

 

Veliko število učencev na OŠ Mihe Pintarja Toleda že sedaj hodi v šolo peš (73,8 %), ostali 

hodijo z avtom (21,8 %), z avtobusom (4,2 %), en učenec je prišel s kolesom. 

 

Manj (52,4 %) jih želi poti v šolo opraviti peš, kot jih sedaj, večkrat bi si želeli priti v šolo s 

skirojem, rolko, rolerji (18,5 %), s kolesom (18,0 %), z avtobusom (5,5 %). Manj kot sicer želijo 

tudi hoditi z avtom (5,7 %). 

 

  

Slika 21: Primerjava med načinom prihoda in želenim načinom prihoda za šolarje OŠ Mihe Pintarja Toleda. 
 

 

OŠ Mihe Pintarja Toleda, POŠ Plešivec, 12 učencev 

(V anketi je sodelovalo 11 učencev.) 

 

Na podružnično osnovno šolo Plešivec nihče od učencev ni prišel z avtomobilom, marveč so 

na dan beleženja prišli v šolo z organiziranim šolskim avtobusom ali peš, želijo si tudi možnosti 

prihoda s kolesom.  

  

Slika 22: Primerjava med načinom prihoda in želenim načinom prihoda za šolarje OŠ Mihe Pintarja Toleda 
POŠ Plešivec. 
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OŠ Gorica, 535 učencev 

(V anketi je sodelovalo 90 % učencev.) 

 

V OŠ Gorica je bil na dan beleženja prihodov v šolo delež otrok, pripeljanih z avtom, najmanjši 

med vsemi velenjskimi šolami (17,5 %). Na ta dan so učenci v šolo prišli najbolj trajnostno 

(peš 67,6 %, z avtobusom 14,8 %). En učenec je v šolo prišel s skirojem, rolko ali rolerji. 

 

19,3 % učencev manj želi hoditi peš, 10,5 % manj z avtom. Več želijo hoditi s kolesom (15,1 %) 

ali s skirojem, rolko, rolerji (14,9 %), približno enako pa z avtobusom (14,7 %). 

 

  

Slika 23: Primerjava med načinom prihoda in želenim načinom prihoda za šolarje OŠ Gorica. 
 

 

OŠ Gorica, POŠ Vinska Gora, 81 učencev 

(V anketi je sodelovalo 75 učencev.) 

 

Od 75 sodelujočih na dan anketiranja, je bila tudi na podružnično šolo v Vinski Gori večina 

učencev pripeljana v šolo z avtomobilom ali z avtobusom, 7 učencev je prišlo peš. Bistveno 

več jih želi v šolo priti s kolesom, s skirojem, rolko in rolerji ali peš (skupaj 63) in manj z 

avtomobilom in avtobusom. Med vsemi šolami v MOV, je na podružnični šoli Vinska Gora 

odčitan največji odstotek učencev, ki so bili na dan beleženja šolo pripeljani z avtomobilom. 

  

Slika 24: Primerjava med načinom prihoda in želenim načinom prihoda za šolarje OŠ Gorica POŠ Vinska 
Gora. 
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OŠ Gustava Šiliha, 472 učencev 

(V anketi je sodelovalo 89 % učencev.) 

 

Slika je na OŠ Gustava Šiliha podobna kot na ostalih šolah, kjer je na dan ankete večino 

učencev v šolo prišlo peš (59,4 %), dobro petino učencev je prišlo z avtobusom (20,5 %), 

nekoliko manj z avtom (19,3 %). S skirojem, rolko ali rolerji sta prišla dva učenca, en učenec je 

v šolo prišel z vlakom. 

 

Peš prihod v šolo tudi med željami ostaja priljubljen način prihoda, za katerega bi se odločilo 

več kot polovica učencev (53,7 %). S kolesom (16,1 %), s skirojem, rolko ali rolerji (7,0 %) v šolo 

želi priti več učencev kot sicer. Manj jih želi priti z avtobusom (11,7 %), tudi z avtom želi priti 

7,9 % manj učencev. 

 

  

Slika 25: Primerjava med načinom prihoda in želenim načinom prihoda za šolarje OŠ Gustava Šiliha. 
 

 

OŠ Gustava Šiliha, POŠ Šentilj, 70 učencev 

(V anketi je sodelovalo 69 učencev) 

 

Na dan beleženja načina prihodov v šolo je bila večina (41) učencev pripeljanih z avtomobilom 

ali z avtobusom (18). V šolo bi želeli prihajati bolj aktivno, rezultati kažejo izrazito željo po peš 

prihodu ali s skirojem, rolko, rolerji, tudi s kolesom in bistveno manj z avtomobilom. 

  

Slika 26: Primerjava med načinom prihoda in želenim načinom prihoda za šolarje OŠ Gustava Šiliha POŠ 
Šentilj. 
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5.2 Analiza oddaljenosti bivališč učencev od matičnih šol  

Takšna analiza je koristen korak za razumevanje, kako daleč od šole bivajo učenci in kako 

dolge so poti, ki si jih po pridobljenih podatkih iz Ankete o beleženju prihodov v šolo, želijo 

opraviti aktivneje, t.j. s kolesom, peš, s skirojem, rolko ali rolerji. 

 

Osnovni šoli Antona Aškerca in Gustava Šiliha sta zaradi umestitve v prostoru, v mestnem 

središču in znotraj območja načrtovalske obravnave, deležni natančnejše analitične obdelave 

naslovov bivališč učencev. Znotraj območja priprave LNH, v radiju 10 minut peš oddaljenosti 

od središča šol, živi skupaj 798 šoloobveznih otrok (za kartografski prikaz glej Prilogo 7 – 

Prikaz oddaljenosti bivališč šolarjev od matičnih šol). 

5.2.1 Oddaljenost bivališč učencev od OŠ Antona Aškerca  

OŠ Antona Aškerca je v šolskem letu 2021/22 beležila vpis 495 šolajočih otrok. Pridobljeni 

naslovi vpisanih šolarjev kažejo, da polovica vseh vpisanih živi v radiju do 15 minut peš 

oddaljenosti z izhodiščem iz šole, največ je bilo učencev iz 2. triade (skoraj 40 % vseh, ki živijo 

v radiju 15 min do šole). Matični šoli OŠ Antona Aškerca se ob koncu 1. triade pridružijo tudi 

učenci s podružnične šole iz Pesja, zato je večje število otrok (52 ali 10,5 %) iz tega območja 

povsem razumljivo. Mlajši šolarji pa obiskujejo tamkajšnjo lokalno šolo. Večje število naslovov 

otrok, ki vsakodnevno migrirajo na OŠ Antona Aškerca se s pomočjo prikaza na karti (glej sliko 

27) zgosti tudi v naselju za Velenjskim gradom ob Ljubljanski cesti in v Podkraju. Med 55 šolarji 

je iz tega območja tudi 22 takih, ki obiskujejo 1. triado. 

 

Tabela 2: Število bivališč učencev v radijih peš oddaljenosti od OŠ Antona Aškerca. 

peš oddaljenost od šole do 5 min 5–10 min 10–15 min < 20 min < 30 min 

število učencev 105 110 34   

delež učencev, ki biva 
do 15 min peš 
oddaljenosti od šole 

21 % 22 % 7 %   

 znotraj 15 min = 249 učencev (50 %)   

 znotraj 20 min = 280 učencev (56 %)  

 znotraj 30 min = 351 učencev (70 %) 

 

Število šolarjev, ki bivajo in obiskujejo šolo znotraj svojega šolskega okoliša je 306 (oziroma 

62 %). Zaradi neposredne bližine še dveh osnovnih šol je precej učencev tudi iz sosednjega 

šolskega okoliša OŠ Gustava Šiliha in bližnjega šolskega okoliša OŠ Mihe Pintarja Toleda (47 

iz šolskega okoliša OŠ Gustava Šiliha, 24 iz šolskega okoliša OŠ Mihe Pintarja Toleda). V radiju 

peš oddaljenosti do 30 minut je zajetih 70 % vpisanih učencev na OŠ Antona Aškerca. Ta 
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oddaljenost je enaka 10–15 min oddaljenosti s kolesom. Na šolo dnevno migrira 10 učencev, 

ki bivajo izven meja Mestne občine Velenje. 

 

 
Slika 27: Prikaz oddaljenosti kraja bivanja učencev od OŠ Antona Aškerca. 
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5.2.2 Oddaljenost bivališč učencev od OŠ Gustava Šiliha  

Na Osnovni šoli Gustava Šiliha so v začetku šolskega leta 2021/22 beležili 472 vpisanih 

učencev. V razdalji do 15 min peš oddaljenosti od matične osnovne šole živi več kot polovica 

vseh vpisanih (55 %). Z izohrono 30 min peš oddaljenosti v območje zajamemo bivališča 68 % 

vseh vpisanih učencev, katerih pogoji so v teoriji dovolj ugodni, da bi v šolo lahko hodili 

aktivneje (glej sliko 28). Željo po aktivnejšem prihodu v šolo je na dan beleženja prihodov v 

šolo z anketo izrazilo 76,8 % učencev (53,7 % bi želela v šolo priti peš, 16,1 % s kolesom, 7 % 

pa s skirojem, rolko ali rolerji). 

 

Tabela 3: Število bivališč učencev v radijih peš oddaljenosti od OŠ Gustava Šiliha. 

peš oddaljenost od 
šole 

do 5 min 5–10 min 10–15 min < 20 min < 30 min 

število učencev 157 98 32   

delež učencev, ki biva 
do 15 min peš 
oddaljenosti od šole 

30 % 19 % 6 %   

 znotraj 15 min = 287 učencev (55 %)   

 znotraj 20 min = 316 učencev (61 %)  

 znotraj 30 min = 352 učencev (68 %) 

 

 

253 učencev biva znotraj zarisanega območja šolskega okoliša OŠ Gustava Šiliha, 91 jih na 

šolo migrira iz sosednjih šolskih okolišev (47 iz šolskega okoliša OŠ Antona Aškerca, 44 iz 

šolskega okoliša OŠ Livada). Izven meja Mestne občine Velenje živi 10 učencev, ki obiskujejo 

OŠ Gustava Šiliha. 
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Slika 28: Prikaz oddaljenosti kraja bivanja učencev od OŠ Gustava Šiliha. 
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5.2.3 Migracija šolarjev na druge osnovne šole v občini Velenje 

Osnovne šole Mihe Pintarja Toleda, Livada, Šalek in Gorica so sicer izven območja obravnave 

LNH, kljub temu pa si zaradi gostote poselitve in bližine pripadne šolske populacije šolam, 

zaslužijo pozornost. Delež učencev, ki živi v peš oddaljenosti do 15 minut peš hoje do šole je 

za vsako od njih edinstven, sicer pa od 63 do 83 %. To pomeni, da ti štirje šolski okoliši 

omogočajo, da lahko velika večina ali skoraj vsi otroci prihajajo v šolo aktivno kar velja v 

prihodnje izkoristiti in ukrepati tako, da se otrokom aktivna hoja tudi res omogoči (umirjanje 

prometa, označitev peš poti, opozorilne table, varna šolska ulica).  

 

Tabela 4: Število bivališč učencev v radijih peš razdalj od ostalih matičnih osnovnih šol v Velenju. 

 OŠ Mihe Pintarja 
Toleda 

OŠ Šalek OŠ Livada OŠ Gorica 

število vpisanih učencev v 
šolskem letu 2021/22  

444 455 455 535 

število učencev, ki biva do 15 
min peš oddaljenosti od šole 

366 341 290 343 

delež učencev, ki biva do 15 
min peš oddaljenosti od šole 

83 % 76 % 63 % 64 % 

 

 

Kartografski prikaz bivališč učencev v radijih peš oddaljenosti od šol v območju obravnave za 

LNH Velenje je priloga tega dokumenta (glej Prilogo 7 – Prikaz oddaljenosti bivališč šolarjev 

od matičnih šol).  
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5.3 Analiza prihodov v šolo za zaposlene 

Zaposleni na šolah so zaradi dela z mladimi in poslanstva šol, zgleda, ki ga dajejo s svojimi 

potovalnimi navadami, ter prometa, ki ga povzročajo posebno zaradi koncentracije 

izobraževalnih ustanov v središču Velenja, še posebno pomembna ciljna populacija pri 

poskusih spreminjanja potovalni navad. Z aktivno mobilnostjo lahko zaposleni pomembno 

prispevajo k prometni razbremenitvi okolice šol in izboljšanju stanja okolja ter tudi k 

ozaveščanju mladih o pomenu hoje in kolesarjenja za zdravje človeka, varstva okolja in 

kakovosti bivanja. 

 

Za izboljšanje razumevanja potovalnih navad zaposlenih v izobraževalnih ustanovah v Velenju 

in njihovih razlogov za izbiro potovalnega načina smo oblikovali spletni vprašalnik in k oddaji 

odgovorov povabili zaposlene vseh izobraževalnih ustanov v Velenju. Anketa je bila 

sestavljena iz enajstih vprašanj in dostopna od 16. februarja do 7. marca 2022 v spletni 

aplikaciji 1KA. Anketo je izpolnilo 272 zaposlenih na izobraževalnih ustanovah, kar predstavlja 

35 % vseh zaposlenih. 

 

Med šolami je bilo število odzivov zaposlenih različen od tega, da se je na OŠ Šalek odzvala 

skoraj polovica vseh zaposlenih do tega, da se je odzvalo zgolj 18 % zaposlenih na glasbeni 

šoli. V nobenem primeru pa odziv ni bil zares dober in to kaže na to, da se je zaposlenim na 

šolah potrebno posebej posvetiti, da zaenkrat še niso naslovljeni z ukrepi za trajnostno in 

posebej aktivno mobilnost. 

 

Tabela 5: Število izpolnjenih anket v posamezni izobraževalni ustanovi.  

Izobraževalna ustanova št. vseh 
zaposlenih 

št. sodelujočih v 
anketi 

odstotek sodelujočih 

OŠ Antona Aškerca 
Velenje 

66 23 35 % 

OŠ Gorica 77 33 43 % 

OŠ Gustava Šiliha Velenje 72 26 36 % 

OŠ Livada 57 21 37 % 

OŠ Mihe Pintarja Toleda 
Velenje 

59 25 42 % 

 OŠ Šalek Velenje 49 24 49 % 

Center za vzgojo, 
izobraževanje in 
usposabljanje Velenje 

76 32 42 % 

Šolski Center Velenje 231 70 30 % 
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Izobraževalna ustanova št. vseh 
zaposlenih 

št. sodelujočih v 
anketi 

odstotek sodelujočih 

Glasbena šola Fran Korun 
Koželjski Velenje 

100 18 18 % 

Skupaj 787 272 35 % 

 
Večina anketiranih 191 ali 68 % se v službo pripelje z osebnim avtomobilom, od tega jih 24 

potuje s sopotniki, 4 pa potujejo kot sopotniki. Največji delež respondentov (87 %), ki se 

običajno na delo pripeljejo z avtomobilom, je zaposlenih na OŠ Antona Aškerca. Vsi zaposleni 

na Šolskem centru Velenje, Šoli za strojništvo, geotehniko in okolje, ki so sodelovali v anketi 

(6), so običajen prihod na delo opredelili prihod z avtomobilom. Zaradi majhnega števila 

odzivov vzorec ni nujno reprezentativen za nobeno od inštitucij.  

 

Aktivno, bodisi peš (66) ali s kolesom (15), jih v službo potuje 81 ali 29 %. 

 

Zgolj 2 od respondentov za pot na delo uporabljata avtobus. Kot druge načine je 5 

respondentov navedlo kombinacijo več različnih oblik mobilnosti (avto, peš, kolo). 

 

 
 

Slika 29: Običajen način prihoda na delovno 
mesto. 

Slika 30: Oddaljenost kraja bivanja od šole. 

 
 
Zelo blizu delovnega mesta, manj kot en kilometer stran, živi 38 (14,4 %) respondentov in 

večina jih na delo hodi peš, z avtom se vozita zgolj 2.  

 

Na razdalji od 1 do 2 kilometra od delovnega mesta, kar je še vedno udobno blizu za hojo na 

delo peš ali s kolesom, živi 48 anketiranih in velik del (25) jih hodi na delo peš, nekoliko več kot 

na razdalji do enega kilometra pa jih kolesari (7 oseb) in uporablja avto (16 oseb).  

 

Na razdalji več kot dva kilometra od šole pa večina zaposlenih uporablja avto. 
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Slika 31: Oddaljenost od doma do šole in običajen način prihoda na delovno mesto. 
 

Delež respondentov, ki živijo v oddaljenosti do 5 km do delovnega mesta je 51 %, do 10 km pa 

64 %.  

 

Kar četrtina anketiranih zaposlenih (28 % oz. 77 oseb) na poti v službo pospremi v šolo še 

otroke. Večina teh, kar 52 oseb (89 %), potuje na delo z osebnim avtomobilom, zgolj 10 % pa 

peš (8 oseb) in s kolesom 1 oseba. Tisti, ki so oddaljeni manj kot 1 km (6 oseb) in na poti v 

službo pospremijo še otroke, potujejo večinoma peš, eden pa z avtomobilom. Na razdalji 1 – 

2 km (9 oseb) jih ena tretjini potuje aktivno, dve tretjina pa z avtomobilom, na razdalji več kot 

2 km (62 zaposlenih) zgolj ena oseba za spremstvo otrok in pot v službo uporablja kolo, vsi 

ostali pa osebni avtomobil. 

  

  

Slika 32: Odstotek zaposlenih, ki na poti v službo 
pospremi svoje otroke v šolo. 

 

Slika 33: Običajen način prihoda na delovno mesto 
zaposlenih, ki na poti v službo pospremijo svoje 
otroke v šolo. 

 
Večina kot razlog za izbran način potovanja na delo omenja razdaljo – ali kratko (peš, s 

kolesom), ali dolgo (z osebnim avtomobilom). Na njihovo izbiro pomembno vplivajo hitrost 

potovanja, časovna fleksibilnost, skrb za zdravje (peš, s kolesom), službene obveznosti in 

kombiniranje opravkov. Med manj pomembnimi razlogi za izbiro načina potovanja pa so 

razpoložljivost parkirišča, skrb za okolje in stroški. 
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Slika 34: Razlogi za potovanje na delovno mesto na izbrani način. 
 

 
Slika 35: Dostopnost šole z različnimi prevoznimi sredstvi. 
 
Anketiranci menijo, da so šole dobro dostopne peš, s kolesom in z osebnim avtomobilom, 

nekoliko manj pa z javnim potniškim prometom. 

 

Anketirani so mnenja, da bi potovali bolj aktivno, če bi bila pot do delovnega mesta krajša 

(približno 50 % anketiranih biva več kot 5 km od delovnega mesta) ter, če bi bile peš poti bolj 

povezane, prijetne in varne. K aktivnemu potovanju na delo bi po mnenju anketiranih prispevala 

tudi možnost tuširanja oz. garderoba v službi.  

 

 
Slika 36: Spodbude, ki bi vplivale na izbiro hoje na delovno mesto. 
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Na vprašanje, kaj bi jih spodbudilo k uporabi javnega potniškega prometa, so odgovorili, da 
predvsem dodatne linije - boljša mreža postaj, hitrejši potovalni čas ter pogostejše vožnje 
mestnega (večja frekvenca) avtobusa Lokalc in medkrajevnega avtobusa.  
 
Izpostavili pa so tudi, da so glede javnega potniškega prometa premalo informirani, da bi 
potrebovali več informaciji o povezavah in voznih redih. K uporabi javnega potniškega prometa 
bi jih spodbudila tudi bližja postajališča službi in domu. 
 

 
Slika 37: Spodbude, ki bi vplivale na izbiro (oz. izboljšale uporabo) javnega potniškega prometa (Lokalc, 
medkrajevni avtobusi). 
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6. Ocena stanja in opredelitev ugotovitev 

V nadaljevanju predstavljamo analitične ugotovitve. Oblikovali smo jih s pomočjo preglednega 

seznama hodljivosti, pregleda različnih strateških in vsebinsko povezanih dokumentov občine, 

terenskimi analizami, izvedbo fokusnih skupin, dodatnimi intervjuji, srečanji s predstavniki šol, 

sprehodom z otroki, anketo za prebivalce, beleženjem načina prihoda otrok v šolo in hoje na 

delo v šole, analizo razdalj med krajem bivanja otrok in šolami, ter izračunom peš razdalj v 

območju obravnave. 

 

Ugotovitve o pogojih za hojo se predvsem nanašajo na ožje območje obravnave (središče 

Velenja), se pa dotikajo tudi navezav in povezanih območij v zaledju (in sicer na območje obeh 

jezer in območja večjih primestnih naselij (Gorica, Pesje, Škale, tudi Bevče, Kavče in Vinska 

Gora) in različnih vidikov mobilnosti (dostopnost, javni potniški promet). 

 

Smiselno so ugotovitve razdeljene v deset vsebinskih sklopov: infrastruktura za hojo, okolica 

šol in otroci na cesti, univerzalna dostopnost, urbana oprema, javni potniški promet, 

infrastruktura za kolesarjenje, mirujoči promet, varnost in kultura vožnje in potovalne navade 

in spodbujanje hoje. 

 

Na vidik hoje v okviru turističnega razvoja in ponudbe se navezujemo v zadnjem sklopu: 6.9 

Potovalne navade in spodbujanje hoje. 

 

6.1 Infrastruktura za hojo 

Infrastruktura za hojo so vse površine, ki so posebej namenjene hoji, kot so: hodniki za pešce 

ob cestah in ulicah, samostojne peš poti, trgi, ploščadi in druge javne površine, ki so namenjene 

različnim vrstam mobilnosti in javne rabe. 

 

Infrastrukturo za hojo ocenjujemo glede na prostornost, prehodnost in povezanost. Zanimajo 

nas torej značilnosti, kot so širina, dolžina, tlakovanje, čistoča, označevanje, premagovanje 

višinskih razlik, prečkanja cest ter povezanost, ki določajo uporabnost in smiselnost 

infrastrukture. Dobro načrtovana, povezana in osmišljena, urejena in vzdrževana infrastruktura 

je glavni pogoj za zagotavljanje hoji prijaznega okolja – to je okolja, ki uporabnikom omogoča 

hojo in jih spodbuja k hoji kot izbrani vrsti mobilnosti. 

Vzdrževanje 

K udobju hoje pomembno prispevata vzdrževanje in skrb za nemoteno rabo hodnikov za 

pešce. Poleg čiščenja in vzdrževanja tlakov, stopnišč, klančin in prehodov je zelo pomembno 

ukrepanje, ki zagotavlja nemoteno hojo brez začasnih ali stalno prisotnih ovir. Potrebno je 

zagotavljati redna in sezonska vzdrževalna dela na infrastrukturi za hojo (hodniki in druge 

javne površine za hojo) in v vplivnem območju infrastrukture (vegetacija, urbana oprema, 

postaje JPP). Potrebno je ustrezno ukrepanje v primeru izvajanja del na cestah, hodnikih ali 

drugi komunalni infrastrukturi, ki lahko posega v območje hodnikov za pešce in prekinja poti. 

Skrb za vzdrževanje zagotavlja pohodnost, prehodnost in nemoteno rabo ter je neposredno 

povezana z zagotavljanjem hodljivosti. 
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Uporabniki v Velenju opozarjajo na problem čiščenja snega pozimi. Pogosto se sneg pluži s 

cestišč in parkirišč na pešpoti (npr. v okolici stanovanjskih stavb Šalek 99-103), nekatere poti 

ostajajo nesplužene, spomladi se prepozno odstrani pesek s poti, kar ovira gibalno ovirane 

osebe in skrbnike majhnih otrok.  

 

V poletnem času hojo ovira tudi vegetacija. Zaraščanje vegetacije v območje, ki seže v polje 

pešca, povzroča nevšečnosti in je zlasti zelo moteče za slepe in slabovidne osebe. Po drugi 

strani gre tudi za stalne ovire, ki so lahko posledica neustreznega načrtovanja (previsoka 

stopnica pri Kardeljevem trgu in različne vrste tlakov, brez ustreznih vodil in kontrastov). 

 

 

 
Slika 38: Znak o poteku prometa na pločniku je zakrit zaradi neustrezne postavitve ali zarasti žive meje. 
Foto: arhiv IPoP 

 

Širina hodnikov za pešce  

Hodniki za pešce so na več odsekih v mestu namenjeni tudi kolesarjem, kar ni najboljše, saj 

zmanjšuje občutek varnosti in svobodnega gibanja med hojo. 

 

V osnovi so bili pločniki v mestnem središču Velenje načrtovani prostorno, omogočali so hojo 

v paru in srečevanje pešcev v obeh smereh. Zato so jih v zadnjem času na več odsekih tudi 

lahko izkoristili za urejanje novih kolesarskih stez. S tem so se pogoji za hojo poslabšali, še 

zlasti za hojo otrok ter fizično in senzorno oviranih. 
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Mešanje kolesarske steze s hodnikom za pešce na isti površini ni zares dobra rešitev, še 

posebno kadar je večji del pločnika z izrisom kolesarske steze namenjen kolesarjem oziroma 

ko se izključni prostor za pešce zelo skrči. Najboljše je ločeno vodenje aktivnih vrst prometa. 

V primeru delitve prometnega prostora pa mora biti rešitev zelo jasno in nedvoumno označena. 

Vsi uporabniki morajo razumeti, s kom si delijo prostor in da imajo prednost pri gibanju pešci 

kot najpočasnejši uporabniki. 

 

Slika 39: Zarisani kolesarski pas na pločniku daje vtis prednosti kolesarjev pred pešci. Foto: arhiv IPoP 
 

Z zarisovanjem kolesarskih poti na pločnikih je bil pešcem odvzet izključni prostor mobilnosti. 

Na določenih odsekih so posledično pešcem namenjeni zelo ozki deli (onemogočena je varna 

hoja v paru in srečevanje) ali pa celo povsem podrejeni prostoru za kolesarje. Take rešitve smo 

zaznali na odseku skozi Pako na Jenkovi cesti, odseku pri Podjetniškem centru na Šaleški 

cesti, na južnem pločniku ob Cesti Františka Foita v smeri proti TIC ter na potezi mimo od NC 

Velenjka proti Žarovi.  

 

Prebivalci so že pripravljalce CPS (Podgornik in sod., 2017) opozorili, da so pešci z vidika 

načrtovanja infrastrukture prepogosto v podrejenem položaju. 
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Hodniki za pešce  

Izven ožjega območja mestnega središča Velenja so hodniki za pešce slabše urejeni. 

Predvsem v območjih sosesk in nekaterih manjših naseljih pretežno enodružinskih hiš je 

opazna odsotnost ločenih hodnikov za pešce. Tako mešanje avtomobilskega in peš prometa 

ustvarja bistveno slabše pogoje za hojo in je velik problem predvsem za starejše, fizično ni 

senzorno ovirane ter za otroke in za razvoj samostojnosti otrok v prometu.  

 

Posamezne šibkosti hodnikov za pešce smo registrirali na območjih: na Šercerjevi c. 

(odsotnost ločenih hodnikov za pešce), Stantetovi ul. (zaključek hodnikov pri parkirišču, robniki 

brez poglobitev), v okolici Vrtca Velenje enote Vila Mojca (obkrožen s parkirišči, brez vodenja 

pešca – sprehodi z otroki!), na Jenkovi c. (odsotnost ločenega hodnika pred Jenkovo 10) in v 

Gorici, na Koželjskega ulici (odsotnost ločenih hodnikov za pešce južno od vozišča) in Cesta 

I–Cesta V ter v naseljih, nekoliko oddaljenih od središča Velenja: v Pesju (okolica Vrtca Velenje 

enota Jakec), v Konovem (do enote Čebelica Vrtec Velenje), v Škalah (okolica enote Jurček 

Vrtec Velenje) v Kavčah, v Bevčah, v Vinski Gori (odsotnost ločenih hodnikov za pešce). 

 

 
Slika 40: V območjih družinskih hiš sicer ni 
pločnikov, a je tudi prometa manj. V nasprotju pa 
imajo poti med stanovanjskimi soseskami 
pomemben pomen, ker imajo zmožnost voditi 
večjo količino pešcev. Foto: arhiv IPoP 

 
Slika 41: Zaključek pločnika z robnikom pred 
Pesjem. Foto: arhiv IPoP 

 

Zveznost in prehodnost peš poti  

V Velenju hodniki in poti za pešce niso vedno smiselno povezani in tudi niso brez ovir. Zveznost 

in smiselnost poti osmišljata hojo in spodbujata k hoji, ustvarjata funkcionalne predpogoje za 

to, da ljudje izberejo hojo za premagovanje razdalje in doseganje ciljev v prostoru. Povezano 

omrežje smiselno vodenih, dobro prehodnih in označenih pešpoti je ključno za predvidljivost 

in zanimivost potovanja ter za varnost oziroma občutek varnosti na poti. Varnost ogrožajo tudi 

ovire na peš poteh – kandelabri, korita za rože, stojala za kolesa, smetnjaki, oglasni panoji in 

podobno. Označevanja peš poti v prostoru je malo, a bistveno prispeva k varnemu in 

smiselnemu vodenju pešcev skozi prostor in prispeva k spodbujanju hoje, poleg tega pa 

obiskovalce in voznik informira o prisotnosti pešcev in poteku prometa v lokalnem okolju.  
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Zveznost in prehodnost peš poti sta še posebno pomembni za otroke, starejše in fizično in 

senzorno ovirane udeležence v prometu. Te skupine so od hoje odvisne oziroma je hoja 

pogosto zanje edina možna izbira mobilnosti.  

 

Registrirali smo več primerov poti, ki nimajo dobro urejenega poteka preko drugih javnih 

površin in pešca ne vodijo smiselno skozi prostor. Najpogostejši tak primer so poti, ki se 

iztečejo na parkirišča, način prečkanja pa je nato prepuščen pešcu. To ustvarja zmedo in 

nevarne situacije na parkiriščih. Taki primeri parkirišč so: pri Šaleški in na Rudarski, pri Jenkovi 

10 in od glasbene šole proti Jenkovi cesti, kjer pešec odsek poti opravi med parkiranimi 

avtomobili, pot ob Paki, ki je sicer lepo vodena, se zaključi s parkiriščem ob Prešernovi cesti in 

ni neposredno povezana s Promenado in peš cono. 

 

Podoben problem z vidika varnosti in privlačnosti poti za hojo predstavljajo parkirišča oziroma 

parkirni žepi organizirani v območjih, ki so pretežno namenjena pešcem. Taki so primeri 

parkirišč so pri Zdravstvenem domu v območju Promenade, ki so dostopni z mešanjem 

avtomobilskega in peš prometa mimo Lekarne. Podobno velja za parkirni žep v območju šol 

ob Vodnikovi.  

 

Ovire smo registrirali: ob Kidričevi cesti, kjer je kandelaber umeščen na sredo ozkega pločnika, 

kolesarska pot pa je nivojsko ločena (slika 43); na pešpoti ob Velenjskem jezeru (slika 45); na 

Vodnikovi cesti ob srednješolskem centru (slika 42) in na Efenkovi cesti (slika 44) so fizično 

postavljene ovire na poti za kolesarje in motorna vozila problem za osebe z vozički (invalidi, 

starši z otroškimi vozički, itd.); na stopnišču na koncu Kardeljevega trga (slika 46) je prva 

stopnica previsoka in nevarna; na peš poti na Efenkovi in za srednješolskim centrom se peš 

pot zaključi z robnikom; na Kersnikovi cesti se prehod za pešce zaključi z živo mejo. 

 

Tudi premični elementi lahko ovirajo pešca pri premagovanju razdalj – na primer gostinski 

vrtovi z mizami, stoli, senčniki (pri zdravstvenem domu), objekti in naprave za obveščanje in 

oglaševanje, mestni plakati, table s ponudbo, parkomati, tudi avtomobili (slike 47, 48 in 49). 

 

 
Slika 42: Ograja, za katero parkira omejeno 
število vozil v dopoldanskem času, skupaj z 
betonskimi ovirami in znaki omejuje udobno 
prehajanje številnim pešcem, ki bi po tej poti 
ubrali bližnjico na primer do zdravstvenega 
doma, športne dvorane, ali katere od šol. Foto: 
arhiv IPoP 

 
Slika 43: Postavitev semaforja na sredino peš poti 
je v napoto pešcem, ki pot opravljajo s pripomočki 
na kolesih (npr. invalidski, otroški voziček). Foto: 
arhiv IPoP 
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Slika 44: Ovire otežujejo prehod osebam s 
pripomočki za hojo na kolesih in invalidom. 
Foto: arhiv IPoP 

 
Slika 45: Ovira otežuje prehod pešcem, ki hodijo ali 
se premikajo s pripomočki, nezaželena in nevarna je 
tudi za kolesarje. Foto: arhiv IPoP 

 

 

Slika 46: Previsoka višina stopnic na Kardeljevem 
trgu lahko predstavlja nevarno oviro. Foto: arhiv 
IPoP  

Slika 47: Neprehodnost peš poti zaradi 
parkiranega dolgega osebnega vozila. Foto: arhiv 
IPoP  

Slika 48: Iztek pešpoti v nepravilno parkirano 
vozilo, ki pešcu onemogoča prehod. Foto: arhiv 
IPoP  

Slika 49: Zaključek pešpoti z robnikom in 
parkiriščem. Foto: arhiv IPoP  
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Državna cesta, krožišča in prehodi 

Državne ceste imajo manj prehodov za pešce, ki bi pešcem omogočili premagovanje krajših 

poti: Celjska cesta (do trgovin), C. Františka Foita (do Starega Velenja), Partizanska cesta (iz 

smeri Gorenja proti nakupovalnemu središču in do Hoferja v Pesju), Šaleška cesta (pri 

Mercatorju, Avtobusna postaja, pri Petrolu do Stantetove). Po podatkih štetja pešcev v 

križiščih, več kot 2000 pešcev dnevno prečka prehod v križišču pri avtobusni postaji s 

Tomšičevo cesto ter prehod pri pešpoti ob Paki s Tomšičevo cesto, več kot 1500 jih dnevno 

prečka prehod pri Mercatorju na Rudarsko, prehod v križišču Jenkove in Prešernove, Jenkove 

in Tomšičeve ter križišče Tomšičeve c., C. Simona Blatnika in Ceste talcev Analiza. Prehod v 

krožišču do Velenjke je na dan štetja prečkalo skoraj 600 pešcev (Podgornik in sod., 2017, cit. 

po Omega Consult, 2009). 

 

Uresničitev IDP Šaleške ceste (MOV, 2022g), katere investicija je sicer v celoti v domeni države, 

konkretno DRSI, bo s predvidenimi širitvami voznega pasu in dodanimi pasovi za zavijanje v 

smeri GH Mercator, Rudarske ceste in AP Velenje, povzročila podaljšanje časa in poti pešca 

pri prečkanju cestišča. Problem je še posebno izrazit v povezavi z večkrat izpostavljenim 

kratkim intervalom na semaforju (8 sekund) za prečkanje Šaleške pri Mercatorju. Tudi 

semafor proti Cesti bratov Mravljakov čez Kidričevo cesto po oceni prebivalcev ni prilagojen 

pešcu. Tak način urejanja prometa postavlja pešca in hojo v podrejen položaj, ki ni v skladu s 

trajnostno prometno politiko. Z novimi ureditvami bodo pešci pri prečkanju cest dalj časa 

izpostavljeni onesnaženemu, nezdravemu, neprijetnemu in nevarnemu vplivu avtomobilskega 

prometa. Projekt bo poslabšal pogoje za hojo in odvračal od peš hoje ter povečal koncentracijo 

izpustov na lokaciji in poslabšal kakovost zraka. Tak projekt je v nasprotju s prizadevanji 

občine za javno zdravje, varstvo okolja, trajnostno mobilnost in trajnostno urejanje prostora ter 

tudi z vizijo podnebno nevtralnega mesta in s tem povezanimi ukrepi blaženja podnebnih 

sprememb in prilagajanja nanje.  

 

Ob preureditvi križišča, kjer se stikajo Celjska cesta, Šaleška cesta, Cesta Františka Foita, Stari 

trg in Žarova cesta, v krožno križišče, je bil ukinjen prehod za pešce in kolesarje preko Celjske 

ceste. Krožišča tudi v splošnem podaljšujejo poti pešcem (in kolesarjem) in so v nasprotju s 

konceptom načrtovanja mesta po meri pešcev. Zaradi zagona voznikov motornih vozil pri 

vključitvi v krožišče in širjenja koncepta uvajanja krožišč za “boljšo pretočnost avtomobilskega 

prometa in manj ustavljanja”, manj voznikov pešcem tudi dejansko ustavi. Zaradi sledenja 

zakonodaji in prepovedi sajenja dreves v neposredni bližini krožišč v izogib slabši vidljivosti 

pešcev, so ti prikrajšani za senco in prijetnejšo pot. 

 

Prečkanje vozišča izven označenih prehodov za pešce smo zaznali v okolici Sončnega parka, 

na Stanetovi cesti, Aškerčevi cesti, Šaleški cesti pri glavni Avtobusni postaji Velenje in na 

Celjski cesti pri Rdeči dvorani proti BS Petrol in trgovini Momax. 
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Slika 50: Prečkanje cestišča izven prehodov za pešce je jasen indikator pomanjkanja prehoda za pešce. 
Foto: arhiv IPoP 

 

 
Slika 51: Prehodi za pešce morajo logično podpreti trase peš poti - ob izteku pešpoti je namreč pričakovati, 
da bo prihajalo do prečkanja, če je pot v to smer smiselno nadaljevati. V primeru na fotografiji pot vodi do 
območja družinskih hiš ter dalje do Škalskega jezera. Foto: arhiv IPoP  
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Omejevanje priložnosti za hojo z umeščanjem dejavnosti in trgovskih 

centrov na obrobje mesta 

Za hojo kot prometno prakso se pogosto ljudje odločijo, kadar je njihova pot na razdalji do 2 

kilometra. Trend umika trgovin v novozgrajena nakupovalna središča na obrobju mesta slabo 

vpliva na kakovost bivanja, pestrost ponudbe in storitev ter na družabno življenje in utrip 

mestnega središča. Na ta račun se poti po opravkih podaljšajo, kar znižuje konkurenčnost 

hoje kot mobilnostne prakse, zaradi oddaljenosti od stanovanj in velikosti nakupov (ker so 

vse trgovine na enem mestu) pa se povečujejo potrebe po potovanju z osebnim vozilom ali 

boljših, konkurenčnih alternativnih možnosti za samostojnost opravljanja poti. Odločitev, da 

pot pešec opravi peš je ravno v smislu po obvladljivi in predvidljivi poti do cilja.  

 

Tematske in daljinske poti  

Daljinske poti sicer ne pomenijo nujno peš povezav za opravljanje vsakodnevnih poti na delo 

ali po opravkih, pogosto nosijo rekreacijsko funkcijo. Za izboljšanje povezave naselij na 

obrobju z mestnim jedrom se zaznava potrebo po vzpostavitvi daljinskih poti iz Velenja do 

Vinske Gore, Pesja (mimo Gorenja poteka le kolesarska pot) in do naselja za Velenjskim 

gradom (Ljubljanska c.). 
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6.2 Okolica šol in otroci na cesti 

Območje šol v ožjem območju obravnave LNH. 

Prometno vozlišče in mirujoči promet  

V okolici OŠ Antona Aškerca, OŠ Gustava Šiliha, glasbene šole Frana Koruna Koželjskega in 

Šolskega centra Velenje je, podobno kot drugod v središču mesta, veliko prostora 

namenjenega parkiranju. Številna parkirna območja povzročajo nevarne prometne situacije, 

povzročajo promet v območju, kjer je veliko otrok in drugih pešcev. Hkrati vozila povzročajo v 

prostoru hrup in onesnažujejo zrak. Parkirišča poleg tega zasedajo odprt prostor, ki je potreben 

med drugim za ureditev kolesarnic in infrastrukture, ki podpira aktivno mobilnost. 

 

V ospredju je problem javnega parkirišča, ki je prostorsko umeščeno med glasbeno šolo in obe 

osnovni šoli ob pot, po kateri redno hodijo otroci, tudi na avtobusno postajo. Plačljivo javno 

parkirišče je posebej problematično, je pa frekvenca vozil moteča tudi na parkiriščih, ki 

pripadajo posameznim šolam. Brezplačno parkiranje za zaposlene na šolah ne vpliva dobro 

na stanje v okolici šol in pogoje za aktivno hojo otrok v šolo, ni pa tudi spodbudno v smislu 

motivacije zaposlenih za aktivno pot na delo. 

 

Na probleme so opozorili tako šolarji, kot predstavniki nekaterih šol na fokusni skupini. Na OŠ 

Šalek poleg avtomobilov ustvarja gnečo pred šolo tudi šolski avtobus, saj zapelje do vrat šole 

in ne ustavlja ob cesti. 

 

 
Slika 52: Kratke prestrme klančine, stopnice in 
prehod čez dva kolesarska pasova do vhoda v OŠ 
Antona Aškerca. Foto: arhiv IPoP 

 
Slika 53: Javno plačljivo parkirišče med OŠ Antona 
Aškerca in OŠ Gustava Šiliha. Foto: arhiv IPoP 

 

 
Slika 54: Nadstreški za kolesa ob parkirišču. Foto: 
arhiv IPoP 
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Okolica šol 

V okolici OŠ Antona Aškerca praktično ni klopi, kar močno omeji možnosti druženja med in ob 
koncu pouka in prostor za čakanje na prevoz učencev vozačev. V neposredni bližini od 
osnovne šole Gustava Šiliha tudi ni parkirišč za skiroje in kolesa, stojala za kolesa pred OŠ 
Antona Aškerca pa so po besedah članov fokusne skupine v času šolskega leta precej 
zasedena. 
 

 
Slika 55: Velika zelenica pri OŠ Antona Aškerca brez urbane opreme. Foto: arhiv IPoP 

 

Prihod učencev v šole 

Znotraj območja priprave LNH, v radiju 10 minut peš oddaljenosti od središča s šolami, živi 

skupaj 798 šoloobveznih otrok. Izbira aktivnega načina prihoda v šolo je pomembna ne le za 

zdravje in dobro počutje otrok, temveč tudi prispeva k zmanjšanju gneče in prometa v 

neposredni okolici šole. Okrog 20 % (povprečno 80 otrok od 400 vpisanih) je otrok, ki jih v 

matične osnovne šole v Velenju pripeljejo z avtomobilom (več v poglavju 5. Hoja v šolo). 

 

- Precej otrok (60 % od vseh vpisanih) v velenjske osnovne šole že zdaj hodi peš, več 

jih želi hoditi s kolesom (16,4 % od vseh vpisanih). Na dan beleženja prihodov so v šolo 

s kolesom prišli le 4 učenci (oziroma 0,1 %). 

- V območje obravnave LNH je na dan beleženja načinov prihoda v šolo peš prišlo skupaj 

758 otrok (to je 54 % otrok, vpisanih na skupaj OŠ GŠ, OŠ AA in OŠ MPT) 249 so jih 

pripeljali z avtomobilom. 

- V območje dveh osnovnih šol, središče LNH, pa je na isti dan v osnovni šoli Gustava 

Šiliha in Antona Aškerca peš prišlo 457 otrok (od skupaj vpisanih 967 otrok). 

 



  

  

67 

OŠ Antona Aškerca 

- Več kot polovica učencev je na dan ankete prišla peš (55,2 %), ostali z avtobusom (23,1 

%) ali so jih pripeljali z avtom (21,0 %). 

- Na OŠ Antona Aškerca več otrok želi hoditi v šolo peš (zdaj 50,8 % - želijo 55,2 %) (na 

ostalih velenjskih šolah pa bi za prihod v šolo pogosteje izbrali kolo, skiro, rolko ali 

rolerje). 

- Znotraj 15 min peš oddaljenosti od OŠ Antona Aškerca živi slabih 50 % učencev, večina 

v oddaljenosti 10 min (43 %), v oddaljenosti 30 minut od šole biva 70 % (ali 351/499) 

učencev. 

- 37 učencev je iz neposredne bližine šole (10 min), ki sicer padejo v drug šolski okoliš 

(OŠ MPT in OŠ GŠ). 

 

OŠ Gustava Šiliha 

- Večina učencev je v šolo prišla peš (59,4 %), dobro petino učencev je prišlo z 

avtobusom (20,5 %), nekoliko manj so jih pripeljali z avtom (19,3 %). S skirojem, rolko 

ali rolerji sta prišla dva učenca, en učenec je v šolo prišel z vlakom. 

- Znotraj 15 minut peš oddaljenosti od šole živi 55 % učencev, od tega večina že v 

oddaljenosti 5 minut. Veliko število učencev (68 % ali 352/519) živi v 30 minutnem 

radiju peš razdalje od šole.  

 

Število učencev v oddaljenosti od osnovnih šol v ožjem območju obravnave 

- Od šolskega središča, kjer sta tudi dve osnovni šoli, OŠ Antona Aškerca in OŠ Gustava 

Šiliha, živi v oddaljenosti 15 min 536 učencev (od na obe šoli skupaj vpisanih 967 

učencev). 

 

 
Slika 56: Hoja otrok v šolo. Foto: arhiv IPoP 
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Premajhen nadstrešek na šolskem avtobusnem postajališču 

Za zagotavljanje možnosti, da otroci v šolo pridejo samostojno z avtobusom, je potrebno 

upoštevati njihove potrebe. Šolski avtobus sicer pride ob določenih urah in je na voljo le 

šolarjem, postajališče zato istočasno sprejme veliko število učencev. Za večje število učencev 

je nadstrešek na šolskem avtobusnem postajališču pri osnovni šoli Antona Aškerca 

premajhen, ponekod (OŠ Mihe Pintarja Toleda) ga tudi ni. 
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6.3 Univerzalna dostopnost 

Univerzalna dostopnost je lastnost prostora, ki omogoča neovirano samostojno rabo prostora 

vsem uporabnikom ne glede na njihovo sposobnost, starost, različne vrste funkcionalne 

oviranosti in način premikanja. Pri načrtovanju po načelih univerzalne dostopnosti je potrebno 

osmisliti potrebe različnih skupin uporabnikov, predvsem najbolj ranljivih udeležencev v 

prometu, saj so njihove potrebe zahtevnejše in toleranca za napake manjša (MZI, 2017). Pri 

tem se upošteva standarde univerzalne gradnje in rabe objektov, kot to predvideva Gradbeni 

zakon in določa Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov, kjer so navedeni tudi 

standardi, ki jih je treba upoštevati v zvezi z univerzalno gradnjo: 

- SIST ISO 21542 Gradnja stavb – Dostopnost in uporabnost grajenega okolja, 

- SIST 1186 Talni taktilni vodilni sistem za slepe in slabovidne (ta standard je povzet v 

priročniku Z belo palico po mestu), 

- SIST EN 60118-4 Elektroakustika – Slušni pripomočki – 4. del: Sistemi z indukcijsko 

zanko za slušne pripomočke – Zahteve sistema. 

 

Značilnosti univerzalno načrtovanega prostora obsegajo: 

➔ jasen in čitljiv tloris prostora, ki olajša orientacijo;  

➔ kratke po možnosti v javni sistem neopazno integrirane poti; 

➔ dovolj široke in pregledne poti brez ovir in nepričakovanih višinskih razlik; 

➔ otipljivi robovi in taktilni sistem; 

➔ gladke, trdne in nedrseče podlage v suhem in mokrem stanju; 

➔ ločitev peš poti in površin od kolesarskih površin; 

➔ opremljenost z znaki, držali, sedali in opremo, ki omogoča varno in enostavno uporabo; 

➔ osvetlitev brez bleščanja; 

➔ vgradnja ali možnost naknadne vgradnje vizualnih oznak ali komunikacijskih sistemov. 

 

Vrste oviranosti 

Načrtovanje prostora za vse ljudi sloni na zagotavljanju enakih prostorskih možnostih ne glede 

na starost ali oviranost posameznika. Mestni prostor mora biti načrtovan za vse funkcionalno 

ovirane, med katere spadajo: 

 

 gibalna oviranost (trajna ali začasna) 

slepota in slabovidnost 

gluhost in naglušnost 

gluhoslepota  

kognitivna oviranost 

starostna oviranost  

otroci in otroci z oviranostmi  

nosečnice 
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Veliko potenciala je v prilagoditvi infrastrukture osebam z omejeno 

mobilnostjo 

- Težave za invalide sicer Medobčinsko društvo invalidov Šaleške doline Velenje v 

sodelovanju z občino rešuje sproti, a postopek še ni sistematiziran. 

 

Vsi javni objekti še niso univerzalno dostopni vsem uporabnikom  

- Šole (OŠ Antona Aškerca, OŠ Gustava Šiliha), prostori šol niso dostopni za gibalno 

ovirane osebe, vstop v objekt ZD Velenje je za gibalno ovirane možen le iz smeri 

Promenade in skozi garažno hišo (med vikendom in prazniki je vstop v ZD pri dežurni 

ambulanti – dostop skozi atrij je zanje, zaradi klančine neustreznega naklona, otežen). 

 
Slika 57: Vhod v OŠ Antona Aškerca nima urejene 
klančine (tudi v naslednji točki - Klančine in 
nakloni). Foto: arhiv IPoP 

 
Slika 58: Neprimerna klančina na vhodu v OŠ 
Gustava Šiliha (tudi v naslednji točki - Klančine in 
nakloni). Foto: arhiv IPoP 

 
Slika 59: Bližnjica, ki jo do zdravstvenega doma 
uporabljajo gibalno spretni ni ustrezna za 
funkcionalno ovirane osebe (tudi v naslednji točki- 
Klančine in nakloni). Foto: arhiv IPoP 

 
Slika 60: Glasbena šola z dobrim primerom 
univerzalno dostopne informacije. Foto: arhiv 
IPoP 
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Klančine in nakloni 

Ključni prostorski elementi, ki omogočajo samostojnost in družbeno enakost prav vsem 

uporabnikom javnega prostora, so klančine ustreznih naklonov. Med seboj povezujejo peš poti, 

vstope v javne objekte (za samostojen obisk zdravnika, lekarne, knjižnice, galerije, kina ali 

nastopa v šoli), notranjost objektov in predvsem gibalno oviranim in vsem, ki peš poti opravijo 

s pripomočki na kolesih, omogočajo vključenost v družbo. 

 

V Velenju smo zaznali, da: 

- stopnice in klančina pred knjižnico niso opremljene z ograjo, ročaji oziroma držali; 

- na železniški postaji Velenje ni klančine za dostop na peron na vlak; 

- klančina do restavracije Gaudeamus ni ustrezne strmine in ni opremljena z ročajem - 

držalom za roke; 

- za dostop v OŠ AA in pred ŠCV šolo za strojništvo manjka klančina; 

- za dostop v OŠ GŠ ni ustrezne klančine; 

- klančina iz smeri Kidričeve ceste do NS Spar ni ustrezna; 

- je klančina pred lekarno preozka za srečevanje dveh oseb s pripomočki na kolesih 

(bodisi dveh invalidov, bodisi starša z otroškim vozičkom z invalidom) in lahko bi bila 

bolj položna; 

- je klančina od lekarne proti atriju ZD do reševalne postaje neprimernega naklona; 

- stopnice/klančine pri stanovanjskem bloku na Šercerjevi niso opremljene z ograjo ali 

držali. 

 

 
Slika 61: Stopnice in klančina pred knjižnico brez 
ograje držala za roke. Foto: arhiv IPoP 

 
Slika 62: Klančina neustreznega naklona in brez 
oprijemala ali držala pred restavracijo 
Gaudeamus. Foto: arhiv IPoP 

 
Slika 63: Prekratka klančina ob Kidričevi, nasproti 
pošte. Foto: arhiv IPoP 

 
Slika 64: Neustrezno - samo delno - poglobljeni 
pločniki na poti ob Kidričevi proti pošti. Foto: arhiv 
IPoP 
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Slika 65: Za dostop na vlak ni zagotovljena 
klančina. Foto: arhiv IPoP 

 
Slika 66: Neustrezno poglobljeni pločniki na 
prehodih - invalidi in vozniki koles zaznajo višji 
robnik, kar vpliva na udobje hoje, oziroma 
opravljanja poti. Foto: arhiv IPoP 

 
Slika 67: Manj sprejemljiva izvedba klančine na 
prehodu za pešce – problem prostora za čakanje 
in širina prehoda. Foto: arhiv IPoP 

 
Slika 68: Prekratka - prestrma klančina pri 
Mercator Tržnica in stopnice brez ograje ali 
oprijemal. Foto: arhiv IPoP 
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Podhodi 

Podhodi niso najboljša rešitev za pešce, zlasti slabovidnim in slepim ter invalidom terjajo 
velik napor. Podhodi pešcu pogosto podaljšajo pot, hoja je večinoma manj prijetna.  

- Podhod do otroškega igrišča in podhod pri železniški postaji v Pesju je za manj 

spretne lahko problem,  

- klančine so (pre)strme,  

- podhod pod Cesto Františka Foita do TIC v Vili Bianci ima oprijemala le ob eni 

klančini, te so na neustrezni višini za osebe na invalidskem vozičku, 

- odprtine jaška na poti skozi podhod do TIC usmerjene v smer vožnje vozička, kar 

lahko predstavlja problem. 

 

 
Slika 69: Klančina v podhod pod Šaleško cesto do 
otroškega igrišča. Foto: arhiv IPoP 

 
Slika 70: Neustrezen naklon klančine v podhodu 
pri železniški postaji v Pesju. Foto: arhiv IPoP 
 

 
Slika 71: Podhod pod Cesto Františka Foita do Vile 
Biance na enem delu ob klančini nima oprijemal, 
reže jaška v smeri vožnje lahko predstavljajo 
problem invalidom in drugim osebam, ki hodijo s 
pripomočkom na kolesih. Foto: arhiv IPoP 

 
Slika 72: Klančina v podhodu brez podesta (daljša 
od 6 metrov) in z oprijemalom na neustrezni višini 
za osebe na invalidskem vozičku. Foto: arhiv IPoP 
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Pomanjkanje taktilnih vodil za slepe  

- Neoznačeni začetni in končni robovi stopnic in robnikov (pri pošti, v podhodih, na 

Promenadi). 

- Slepi ne zaznavajo belih črt med kolesarsko in površino za pešce, če ta nima posebne 

teksture, ki bi jo bilo možno zaznati z vodilno palico. Neprevidnost kolesarjev je za 

slabovidne in osebe z oslabljeno motoriko problem. 

- Titov trg je primer velike peš površine, ki je brez opornih talnih točk, kjer se slepi slabo 

orientirajo v prostoru, na Promenadi pa zaradi neustrezno zaključenega tlaka (robnik 

brez kontrasta) in izbire materiala ni prilagojeno za slabovidne. 

 

Dostopnost do informacij 

- Informacije o voznem redu in poteku linij na avtobusnih postajah niso univerzalno 

dostopne slepim in slabovidnim, za gibalno ovirane osebe na vozičku so izobešene 

previsoko. 

- Uporaba in delovanje dvižne ploščadi v GH za invalide pri ZD ni jasna. 

- Postajališče na Kidričevi je preblizu ceste in ovira dostop z vozičkom. 

 

 
Slika 73: Neustrezen odmik nadstrešnice 
avtobusne postaje od cestišča na Kidričevi cesti. 
Foto: arhiv IPoP 

 
Slika 74: Previsoko postavljen vozni red 
onemogoča dostop do informacij manjšim 
osebam, osebam s slabšim vidom in osebam na 
vozičku. Foto: arhiv IPoP 
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Dostopnost do storitev 

- Ob vhodih v ZD ni invalidskega vozička, ki pomaga pacienta prepeljati, če je to nujno 

potrebno (bodisi zaradi slabosti, oslabelosti, hude poškodbe). 

- Dostop do reševalne postaje ZD ni povsem jasen. 

- TIC v Vili Bianci je nekoliko odročen zaradi prometne ceste, ki predstavlja močno 

prostorsko bariero, , najkrajšo samostojno pot je potrebno opraviti skozi podhod, ki ni 

ustrezen za osebe, ki ne hodijo po stopnicah (oprijemala, klančine). Za prihod z 

avtomobilom je invalidom namenjeno 1 parkirišče. 

- Vstop v lekarno je otežen, majhen nadstrešek, veliko čakajočih, klančina ni primerna 

za na primer srečanje dveh oseb na vozičku ali pa invalidne osebe s staršem z otrokom 

v otroškem vozičku.  

- Dostop do novega vhoda v ZD pod stopniščem glavnega vhoda je oviran za osebe z 

vozički zaradi tik pred vhodom parkiranih koles. 

- JPP ni univerzalno dostopen vsem. Le dva lokalna avtobusa (Lokalca) imata rampo, ki 

jo voznik spusti, da invalid samostojno vstopi, vlak in medkrajevni avtobus za gibalno 

ovirane nista prirejena. Starejšim in gibalno oviranim je na voljo tudi Kamerat, 

brezplačen prevoz znotraj Šaleške doline, ki ga morajo najaviti tri dni vnaprej in deluje 

le v času delovnika in izključuje možnosti koriščenja prevoza v popoldanskih terminih, 

ob vikendih ali praznikih.  

 
Slika 75: Zabrisane oznake prehoda za pešce in 
neoznačeni pasovi za pešce. Foto: arhiv IPoP 

 
Slika 76: Zaradi neustrezno parkiranih koles, je 
prehod do vhoda v zdravstveni dom za osebe na 
vozičkih nekoliko zamejen. Foto: arhiv IPoP 
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6.4 Urbana oprema 

Urbana oprema v javnem prostoru prispeva k udobju pešcev, poveča uporabnost in privlačnost 

prostora za hojo. Hodljivost prostora dodatno izboljšajo podatki o peš razdaljah in 

označevalne table ter dejavnosti v prostoru – ponudba ulične hrane in pijače, kulturne 

prireditve in občasna sejemska ponudba ali trgovina na ulicah. S smiselno umestitvijo urbana 

oprema usmerja in podpira rabo prostora, posredno krepi socialne vezi in dviga kakovost 

življenja ter z izborom elementov uličnega pohištva enotnega izgleda vpliva na podobo mesta. 

Vrste urbane opreme 

V Velenju smo zaznali veliko različne urbane opreme: od različnih vrst klopi, košev za odpadke, 

kolesarskih stojal, popravljalnic koles, svetil, pitnikov, senčnikov gostinskih lokalov in 

prometnih znakov, tudi različnih smerokazov do storitev brez enotnega oblikovanja in 

onesnaževanje z oglaševanjem v javnem prostoru. Najbolj izrazito smo to zaznali na območju 

med pošto in nakupovalnim centrom na Kidričevi cesti ter pri železniški postaji. 

Klopi  

Številne klopi niso ustreznih višin, prenizke so za posedanje starejših, nimajo naslonjal in 

ročajev - na peš poti ob Paki pri Kardeljevem trgu in pri glasbeni šoli. 

 

V okolici OŠ Antona Aškerca in Gustava Šiliha, v okolici stanovanj na Jenkovi cesti, na 

Stantetovi, Kardeljevem trgu, na Cesti Simona Blatnika, cesti Františka Foita in med Kunta 

Kinte in velenjsko plažo pa smo zaznali tudi pomanjkanje klopi. 

 

 
Slika 77: Prenizke klopi, tudi brez ročajev in naslonjal, so predvsem za starejše, nosečnice in druge gibalno 
ovirane manj primerne. Foto: arhiv IPoP 
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Ročaji na klopeh in ob stopnicah, vhodih  

Ročaji in oprijemala manjkajo ob stopnicah, ki vodijo skozi podhod do otroškega igrišča in do 

Vile Biance, ob javnih stopnicah za osnovno šolo Gorica, ob stopnicah pri Kersnikovi cesti. 

Pitniki 

- Premalo pitnikov v okolici športnih igrišč in avtobusnih postajališč; 

- Nedelujoči pitniki (zaznani 3 z okvaro: na Cankarjevi cesti, na Kardeljevem trgu in pri 

glavni Železniški postaji). 

Javna razsvetljava 

- Pomanjkanje razsvetljave na Ljubljanski cesti, Gubčevi cesti, Cesti Talcev na prehodu 

pri trgovini Tuš, v križišču Kidričeve in Kersnikove c.; na Tomšičevi c., parkirišču 

Stantetove ul., na pokopališču Podkraj; 

- Šibka ali slaba razsvetljava v okolici glasbene šole in na poti med promenado in 

lekarno; 

- Močna razsvetljava na Titovem trgu. 

Vegetacija in naravna senca  

Pomanjkanje vegetacije in naravne sence na Efenkovi cesta, pri igrišču ob OŠ Antona Aškerca, 

na zelenici ob Kidričevi cesti, ob začetku Jenkove ceste, ob Cesti talcev. 

Javne sanitarije  

Na območju MOV je šest javnih stranišč – v Sončnem parku in pri Škalskem jezeru sta mobilna 

WC-ja; na Mestnem otroškem igrišču ter v garažni hiši pri Zdravstvenem domu Velenje, pod 

Centrom Nova in na Avtobusnem postajališču, kjer je omogočen dostop tudi osebam z 

oviranostmi. 

Koši za odpadke  

- Mnenja prebivalcev poudarjajo potrebo po več koših za odpadke v okolici 

Mercatorjeve Tržnice na Kidričevi in pri NC Spar na Kidričevi cesti, pri Mladosti na 

koncu Rudarske ceste, na Stanetovi pri Sončnem parku, v okolici Vrtca Vrtiljak, na 

Stantetovi ul., ob cesti Šalek in v Kunta Kinte. 

 

- Na terenskem ogledu smo pripravljavci LNH sicer zaznali precejšnjo količino košev za 

odpadke, ki so zgoščeni na majhnih medsebojnih razdaljah. En od primerov je okolica 

avtobusnega postajališča na Kidričevi cesti, nasproti nakupovalnega centra (Glej sliko 

79). V oddaljenosti 10 metrov so postavljeni kar 3 koši za odpadke. Prav tako smo v 

enem pogledu zajeli 4 koše za odpadke na severnem delu Kidričeve, pri osnovni šoli 

Mihe Pintarja Toleda.  
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Slika 78: Z enim pogledom na Kidričevi cesti 
zajamemo štiri koše za odpadke. Foto: arhiv IPoP 

 
Slika 79: Umestitev več košev za odpadke pri 
avtobusni postaji na Kidričevi cesti nasproti NC. 
Foto: arhiv IPoP 
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6.5 Javni potniški promet 

Javnemu potniškemu prometu konkurira uporaba osebnih vozil, ki se ji zaradi dosegljivih 

parkirnih mest v neposredni bližini do cilja, poslužuje večina prebivalcev (Podgornik in sod., 

2017). Linije JPP so sicer razmeroma dobro začrtane po poteh skozi naselja v območju MOV, 

vendar med potencialnimi uporabniki ne nosi ugleda alternativne oblike mobilnosti kot 

nadomestilo uporabe avtomobila. Da bi prebivalcem zagotoviti čim boljšo, poenostavljeno 

uporabo JPP z integracijo (Podgornik in sod., 2017) in s tem dvignili konkurenčnost, občino 

čaka predvsem nadgraditev JPP.  

Mestni potniški promet 

- Redne lokalne linije JPP za mnoge zaposlene na šolah niso ugodne. Po ocenah 29 % 

zaposlenih je dostopnost z JPP slaba ali zelo slaba. 

- Vozni red Lokalca za preživljanje prostega časa v mestu ni spodbuden. Med vikendom 

je vozni red skrajšan, v dveh mesecih poletne sezone pa je podaljšan s frekvenco vožnje 

na vsako uro, kar za prehod z udobja avtomobila na uporabo JPP ni povsem 

prepričljivo.  

- Lokalni sistem brezplačne izposoje koles BICY v zimskem času ne obratuje in rednim 

kolesarjem zato ni na voljo. Prav tako sistem avtomatske izposoje koles BICY ni 

namenjen obiskovalcem in je zato zanje izposoja koles potrebna pri ostalih ponudnikih 

(na TIC v Vili Bianci in drugih zasebnih ponudnikih). 

- 21 od 77 avtobusnih postajališč v Velenju je brez strehe. 

Vozlišča JPP: Avtobusna postaja in železniška postaja 

- Glavna avtobusna postaja ni povsem vpeta v mestno tkivo, potrebno je prečkanje 

prometne Šaleške ceste (miselna bariera) ali pa prečkanje v podhodu (podaljša pot 

pešcem). Po podatkih policije na tem odseku (od Mercatorja do AP) najpogosteje 

prihaja do kršitev pešcev pri prečkanju. 

- Vodenje pešca do železniške postaje ni povsem jasno, smerokaz je v prostor umeščen 

precej visoko in skrit med ostalimi tržnimi smerokazi. 

 
Slika 80: Tržni smerokazi in oglaševalski pano zakriva jasnost smerokaza do železniške postaje. Foto: 
arhiv IPoP 
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6.6 Infrastruktura za kolesarjenje 

Kultura kolesarjenja 

Občani zaznavajo porast števila kolesarjev, kmalu bodo tudi podatki števcev bolj zgovorni 

(konec letošnjega leta bodo meritve primerljive z lanskoletnimi). Podatki pridobljeni s 

postavljenimi 5 števci koles (pri Gorenju, C. Simona Blatnika, Vodnikovi cesti pri kolo parku, 

Poti na Gorico pri AP in Efenkovi c. pri OŠ Livada) kažejo, da se je v letu 2021 največ kolesarjev 

prepeljalo po Vodnikovi cesti mimo kolo parka in kolesarski povezavi mimo Gorenja.  

Kolesarska infrastruktura 

- Prebivalci so nas s pomočjo spletne ankete opozorili na manjkajoče kolesarske poti, 

na primer v Šaleku do osnovne šole, med Škalskim jezerom in gradom Turn, ob Cesti 

na Jezero. 

- Pogosto je kolesarski pas zarisan tudi na peš poteh, kar sicer dodeli prostor 

kolesarjem, pešce pa podredi. 

 

 
Slika 81: Neustrezno označena kolesarska pot, ki legitimno odvzema pešcu prostor. Pešec bi moral imeti 
prednost, kolesarja je potrebno podrediti. Foto: arhiv IPoP 

 

Parkiranje in vzdrževanje koles  

Ugotovili smo, da se prebivalci v MOV v preteklosti niso bili vajeni voziti s kolesi, zato je 

kolesarska kultura za mnoge novejši način premikanja po mestu. Pogosto se pri izbiri kolesa 

za pot na delo ali po opravkih porajajo pomisleki o varnosti, vzdrževanju in vremenskih 

razmerah. Za samostojno vzdrževanje koles so bile na javnih mestih v MOV postavljene 

popravljalnice, pri čemer ugotavljamo, da nekatere od teh ne služijo svojemu namenu 
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(poškodovane popravljalnice koles na pešpoti pri avtobusni postaji in ob glavni železniški 

postaji). Kolesarska stojala in nadstrešne kolesarnice za shranjevanje koles uporabniki 

pogrešajo zlasti neposredno ob vhodih ustanov (Zdravstveni dom, šole), na neustrezno 

umeščena kolesarska stojala pa opozarjajo uporabniki koles pred nakupovalnim centrom pri 

pošti na Kidričevi c., kjer uporabniki kolesa puščajo pri nakupovalnih vozičkih in ne na 

kolesarjem dodeljenem prostoru med parkirišči in oglaševalskimi panoji. 

 

 
Slika 82: Kolesarska stojala so od vhodov 
oddaljena, zakrita z oglaševalskimi panoji in 
neuporabljena. Foto: arhiv IPoP 

 
Slika 83: Kolesarska stojala so od vhodov 
oddaljena, zakrita z oglaševalskimi panoji in 
neuporabljena. Foto: arhiv IPoP 
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6.7 Mirujoči promet 

Urejanje mirujočega prometa in povečana stopnja motorizacije sta pereča zagata sodobnih 

mest, vse bolj tudi manjših naselij. Parkirišča so namenjena vozilom, ki v večini služijo 

potovanju posameznikov, raziskave ugotavljajo, da je povprečen čas uporabe avtomobila le 

ena ura na dan (Plevnik in sod., 2020). Parkirna mesta spodbujajo vožnje, ki jih brez njih v 

prostoru ne bi bilo (Speck, 2012: 123) hkrati pa zasedajo javni prostor, ki je nujno potreben za 

druge dejavnosti. Parkirna mesta generirajo dodaten promet, ustvarjajo gnečo in onesnažujejo 

zrak in okolje z izpusti in hrupom, prispevajo k višji temperaturi zraka ter pregrevanju, prometni 

nevarnosti okolja in slabo vplivajo na pogoje za hojo – manjša udobje, prijetnost, varnost in 

privlačnost prostora. Posledicam umeščanja več parkirnih mest Speck (2012) pripisuje tudi 

slabšanju kakovosti vode, povečanju porabe energije in višanju stroškov stanovanja, 

zmanjševanje javnih prihodkov, nižanje konkurenčnosti uporabe javnega potniškega prometa, 

povečevanje prometnih zastojev, pospeševanje širjenja primestnih mest, ogrožanje 

zgodovinskih stavb, slabšanje socialnega kapitala, javnega zdravja. 

 

Mirujočemu prometu je zato tudi v Velenju treba nameniti več pozornosti, še predvsem tudi v 

luči doseganja podnebnih ciljev do 2030 k čemur se je še posebej zavezala MO Velenje kot 

eno od 100 evropskih podnebno nevtralnih mest (MIZŠ, 2022). 

Parkirišča  

V Velenju so vsepovsod parkirišča. Manjša in večja parkirišča so razpršena po prostoru, ob 

stavbah in na cestah, v središču mesta, v okolici šol, zdravstvenega doma in Lekarne. Hkrati 

so v neposredni bližini središča, samo kakšnih 10 min peš stran, na voljo tudi 3 večje parkirne 

hiše, ki nikoli niso zasedene. Halilović s sodelavci (2022) ugotavlja, da je v neposredni bližini 

središča na voljo 345 parkirnih mest in da je preko 70 % vozil v območju modre cone - to je 

plačljivega parkiranja - parkiranih za daljše obdobje. 

Oviranje pešcev zaradi parkiranja  

Parkirana vozila lahko pešce, kolesarje in druge udeležencem v prometu ovirajo, jim podaljšajo 

ali onemogočijo pot, odvzemajo prostor za javno rabo in za varno gibanje mlajših in oseb z 

oviranostmi. Problem ob stavbah parkiranih vozil je posebej moteč za otroke, ki težko 

predvidijo pot vozil in se pri prečkanju parkirišč ne počutijo dobro. Problem parkirnih žepov, ki 

se zelo približajo stavbam je, da vožnje ovirajo varnost pešcev in poslabšujejo pogoje za hojo 

in prostor rabo javnega prostora. Take negativne posledice parkirišč je zaznati predvsem v 

okolici Zdravstvenega doma in Lekarne, tudi v bližini (OŠ Antona Aškerca, OŠ Gustava Šiliha, 

Šolskega centra in Glasbene šole) in pri Gorenju.  

Garažna hiša  

Garažna hiša pod trgovskim središčem Mercator ni polno zasedena. Tudi v času kampanje 

Odprta ulica, ko je bilo na Rudarski cesti začasno ukinjenih 53 parkirnih mest, ni dosegla polne 

zasedenosti parkirišč, ta se je povišala se je le za 4 % (Halilović in sod., 2022).  

 

Prebivalci Velenja so v sklopu projekta pojasnili, da zaradi dostopa - peš prehoda čez Šaleško 

ulico - garažna hiša Mercator ni zares primerna za starejše. Opozorili so na prekratek zeleni 
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interval na prehodu, ki ogroža starejše in gibalno ovirane pri prečkanju ceste. Prav tako tudi, 

da se v garažni hiši ti uporabniki ne počutijo varno zaradi hitre vožnje drugih voznikov in 

zadrževanja skupin ljudi v njej. Nenazadnje pa je parkiranje v garažni hiši tudi dražje kot na 

cesti in javnih parkiriščih v mestu in bi jo uporabljali le, če bi bila cena letne karte enaka kot 

za parkiranje na prostem (ibid). 

 

 
Slika 84: Neprivlačna garažna hiša nad Avtobusno postajo z nedelujočim dvigalom. Foto: arhiv IPoP 
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6.8 Varnost in kultura vožnje 

- Mešanje različnih uporabnikov mikromobilnosti znotraj območja mešane rabe 

prostora (Vodnikova ulica, Titov trg, Promenada, Cankarjeva cesta) pogosto pride do 

konflikta in manj prijetne hoje, ker se bodisi kolesarjev ali voznikov električnih skirojev 

ali skuterjev ne sliši, ne vidi ali ker vozijo z neprilagojeno hitrostjo. 

- Dostavno vozilo v območju peš prometa na Cankarjevi cesti in Promenadi ogroža 

pešce, kolesarje, otroke in ostale uporabnike, ki se morajo vozniku odmakniti.  

- Slaba kultura vožnje v prometu po peščeni cesti, ki vodi do šolskega centra 

- Kolesarji in vozniki električnih skirojev niso vedno pozorni na pešce, starejši in osebe 

z upočasnjeno motoriko njihova hitra vožnja negativno preseneti. 

- Uporabniki v Velenju so nas opozorili na večjo verjetnost in nevarnost zdrsa pozimi, 

zaradi neočiščenih pešpoti. 

- Zaradi neurejenega vozišča je hoja po pločniku na Kidričevi v času dežja neprijetna, 

saj na vozišču nastanejo velike luže, avtomobili pa škropijo pešce. 

- Vandalizem je v zadnjih mesecih še kar prisoten (trim steza, ograje pri šolah, steklena 

ograja na promenadi, števec kolesarjev, javne sanitarije, postaja izposoje koles BICY…). 

To nedvomno vpliva na vidik varnosti pešcev in varnosti osebne lastnine – preko 

fokusne skupine smo zabeležili zaskrbljenosti glede kraje koles. 

Obremenjene glavne prometnice 

Obremenjene državne ceste dnevno sprejmejo večje število nestrpnih voznikov tako osebnih 

vozil kot tudi večjih tovornih vozil, ki z neprilagojeno hitrostjo vzbujajo občutek nevarnosti. Na 

neprijetno hojo ob Šaleški, Celjski, Partizanski cesti in cesti Františka Foita zaradi hrupa in hitro 

vozečih vozil so nas opozorili tudi šolarji na urbanem sprehodu. 

 

Poskusna dvodnevna popolna zapora voznega odseka Rudarske ceste za promet, ki je bila 

izvedena v okviru začasne prometne ureditve Rudarske ulice, med 4. in 17. majem 2022 v 

sklopu kampanje programa LIFE4CLIMATE Odprta ulica4, je vplivala na kar 60 % zmanjšanje 

prometa, ki je tranzitne narave – vozila se vozijo skozi območje brez zaustavljanja (Halilović 

in sod., 2022). 

 

Analiza parkiranja in merjenja prometa pa je pokazala tudi na tesno medsebojno povezavo 

med ponudbo parkirišč in lokalnim prometom. Ukrep umika 53 parkirišč v času Odprte ulice 

na Rudarski cesti je vplival na kar 20 % manj vozil na cestah opazovanih (Halilović in sod., 

2022). 

 

 
4 Odprta ulica je ulica, ki je odprta za pešce in kolesarje ter na nek način zaprta za avtomobile (Halilović in sod., 
2022). 
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Slika 85: Obremenjena Šaleška cesta okrog 15. ure. Foto: arhiv IPoP 
 

 
Slika 86: Šaleška cesta je del glavne ceste G1-4, ki Koroško povezuje z avtocesto A1 Maribor-Celje-
Ljubljana in je posledično zelo obremenjena. Foto: arhiv IPoP 
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6.9 Potovalne navade in spodbujanje hoje 

Spodbujanje trajnostnih potovalnih navad v MOV 

V Mestni občini Velenje je že uveljavljenih veliko ukrepov, ki prebivalce in obiskovalce 

spodbujajo k uporabi trajnostne mobilnosti (brezplačen lokalni JPP, sistem za izposojo koles, 

obstoječe zagotovljene peš poti in kolesarske steze, promocija in ozaveščanje za povečevanje 

deleža hoje za kratka potovanja in povečevanje prisotnosti pešcev v središčnih naseljih, 

cenovno dostopne parkirne dovolilnice za prebivalce).  

 

Hoja nasprotno od kolesarjenja v Velenju ni posebej spodbujana in promovirana kljub dejstvu, 

da so naravni in ustvarjeni pogoji za hojo v mestu dobri. Hoja zaenkrat tudi ni prepoznana kot 

zdravju koristna in za turistični razvoj zanimiva dejavnost. 

Prihod zaposlenih v šolo  

Na razdalji do 2 km 21 % zaposlenih prihaja z avtom. Zdrava oseba lahko z zmerno hitrostjo 

to razdaljo prehodi v približno 25 do 30 minutah. 

 

Anketirani zaposleni na izobraževalnih ustanovah so mnenja, da bi potovali bolj aktivno, če bi 

bila pot do delovnega mesta krajša (približno 50 % anketiranih biva več kot 5 km od delovnega 

mesta) ter, če bi bile peš poti bolj povezane, prijetne in varne. K aktivnemu potovanju na delo 

bi po mnenju anketiranih prispevala tudi možnost tuširanja oz. garderoba v službi. Izziv za 

zaposlene je material, ki ga nosijo dnevno s seboj. 

 

60 % udeležencev ankete, ki vstopa v šolski center se pripelje iz Šoštanja, Šentilja, Vinske gore 

…, ostali pa so iz okoliša. Potencial za aktiven prihod je ogromen, parkirišče za kolesa pa 

omogoča parkiranje le 10 kolesom. 

Ugotovitve v okviru kampanje Odprte ulice 

Ugotovitev v okviru kampanje Odprta ulica, kjer je večina sodelujočih v anketi o odprti ulici 

dejala, da mora biti prometna ureditev v mestnem središču naklonjena vožnji z avtomobilom 

z vidika dostopnosti, hitrosti prečkanja in možnosti parkiranja pred vrati cilja potovanja, je 

zaskrbljujoča in z reprezentativnim vzorcem odraža kulturo mobilnosti v občini. 31 % 

odgovorov se je nanašalo na pešce in kolesarje z željo po varnih in prijetnih mestnih središčih, 

ki so bolj kot avtomobilom namenjena pešcem in kolesarjem.  

Na podeželju je hoja kot mobilnostna praksa manj prisotna 

Ker na podeželju ni servisnih dejavnosti (trgovine, šole, delovna mesta, itd.), ki bi bile malo 

oddaljene od stanovanjskih objektov, je pešačenje malo prisotno. Možnosti in pogoji za hojo 

so odvisni od tega, v katerem delu mesta živiš. 
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Ugotovitev CPS  

Glede na analize anket za vsakodnevne opravke uporablja hojo do 20 % prebivalstva oz. vsak 

peti prebivalec občine Velenje (Podgornik in sod., 2017).  
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6.10 Turizem in obiskovalci  

- Lokalni sistem izposoje koles BICY obiskovalcem ni namenjen, ti si kolesa izposodijo 

pri ostalih turističnih ponudnikih (na TIC v Vili Bianci in drugih zasebnih ponudnikih) kar 

je ovira predvsem za neodvisne potnike, ki pridejo v mesto z JPP in niso vezani na 

koriščenje drugih turističnih uslug. 

- Lokalc v času poletne sezone zaradi spremenjenega voznega reda – redkega števila 

voženj -  za turiste ni prepričljiva izbira (v juliju in avgustu vozi le vsako uro 8.00–19.00). 

- Odlaganje turistov z organiziranim avtobusom pri TIC v Vili Bianci, drugi turisti pridejo 

v večini z avtom, redkeje z avtobusom ali vlakom. Avtobus je za čas čakanja na turiste 

parkiran na avtobusni postaji, kar lahko zlasti ob večjih dogodkih povzroča problem 

zaradi kapacitete. 

- Večje prireditve, na primer Pikin festival, generirajo večje količine mirujočega prometa 

in vplivajo na veliko obremenjenost javnega prostora z osebnimi vozili. 

- Velenje si prizadeva za trajnostni razvoj turizma, zlasti izkoriščanje turističnega 

potenciala območja ob Velenjskem in Škalskem jezeru ter objezerskih območij - 

jezerski turizem. To smo prepoznali tudi skozi številne zasnovane tematske poti (na 

primer Sprehod skozi mesto moderne; glej točko Rekreacija in pohodništvo v poglavju 

3. Predstavitev občine in izhodišča za opredelitev območja obravnave LNH Velenje), ki 

imajo potencial pri spodbujanju aktivnih poti po Velenju. 

- Spodbujanje (ali organizacija) trajnostnega prihoda na dogodke se pri vsakem 

dogodku razlikuje ali je odsotna.  
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7. Ukrepi za izboljšanje pogojev za hojo v občini 

Velenje 

V nadaljevanju predlagamo nabor treh vrst ukrepov: infrastrukturne (ukrepi, ki posegajo v 

prostor), organizacijske (posegajo v urejanje in rabo prostora in prometa) in ozaveščevalne 

(vezani na individualne in organizirane potovalne navade in prakse) ter posebej celovito 

opredeljujemo sklop ukrepov za delo s šolami (z vidika organizacije in ozaveščanja). 

Predlagani ukrepi so splošne narave, namnenjeni so reševanju konkretnih zaznanih problemov 

in hkrati uporabni za reševanje enake vrste težav na drugih lokacjah. Navedene primere lokacij 

smo zbrali s pomočjo terenske analize, fokusnih skupin, intervjujev, pogovorov s predstavniki 

šol, otroki in anketo za prebivalce. Lokacije konkretnih ukrepov so predstavljene na karti v 

Prilogi 8 - Karta predlaganih ukrepov, za povezavo ukrepa v tekstu z lokacijo na karti se v 

nadaljevanju uporablja zapis v obliki P8/00. 

7.1 Infrastrukturni ukrepi 

Cilj: pri načrtovanju in umeščanju infrastrukture v prostor dosledno dajati prednosti pešcu; 

Cilj: pri načrtovanju upoštevati Tehnično specifikacijo (DRSI, 2021). 

Hodniki za pešce 

- preurediti hodnike za pešce, ki so zoženi, ker so na njih zarisane kolesarske poti tako, 

da se jih označi kot območja mešanega prometa; 

➔ ob Jenkovi (P8/1), 

➔ na Cesti Talcev (P8/2), 

➔ na odseku Šaleške pri Podjetniškem centru (P8/3), 

➔ na Koroški cesti pi križišču z železniško progo (P8/4), 

- preprečiti urejanje novih kolesarskih stez na hodnikih za pešce, naj se umeščajo na 

ceste (treba je krčiti prostor za avtomobile); 

 

- v središču mesta zagotoviti minimalno širino hodnikov za pešce v širini 1,5 m; 

➔ na več lokacijah v središču (P8/5), 

- ob prenovah in novih cestah zagotoviti širino 2,0 m, ki omogoča skupno hojo dveh 

pešcev (otrok in skrbnik) oziroma srečevanje  pešcev ali oseb z vozički; 

 

- označiti prostor za hojo na cestah brez urejenih pločnikov (hiter in učinkovit ukrep za 

informiranje udeležencev o poteku prometa so talne oznake poteka poti); 

➔ po poti od nakupovalnega središča Velenjka do Žarove ceste (P8/6), 

➔ v okolici na Konovski do enote Čebelica Vrtec Velenje, enote Vila Mojca, enote Jurček 

v Škalah, enote Jakec v Pesju (P8/7);  

➔ v Pesju in Gorici (Cesta I-V) (P8/8). 

 

- poskrbeti za vidnost in varnost  

- opozorilne table na cestah - prisotnost pešcev; 

- umirjanje prometa npr. na 20 km/h – območje skupnega prometnega prostora; 
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- z znaki in talnimi oznakami dodatno opozoriti voznike na pešce v prometu. 

Novi prehodi za pešce 

- urediti dodatne prehode na lokalnih cestah;  

➔ v okolici Sončnega parka (na Stanetovi in Aškerčevi cesti) (P8/9). 

 

- spremljati razmere v prometu in v sodelovanju z uporabniki (otroci, starejši) urejati nove 

prehode glede na potrebe; 

- zagotoviti na novih prehodih za pešce poglobljene robnike na celotni širini prehoda, ali 

dvigniti prehode na nivo cestišča (dvignjena ploščad).  

Prečkanje državnih cest  

- zagotoviti dovolj dolg interval na semaforjih za prehod pešcev, upoštevati hitrost hoje 

otrok, starejših in oseb z oviranostmi;  

➔ na Šaleški cesti pri Mercatorju (P8/10); 

 

- dodati je treba tudi opozorila, da imajo pešci na prehodu po tem, ko ugasne zelena luč, 

pravico nadaljevati pot na drugo stran ceste; 

 

- semaforizirane prehode na državnih cestah je treba dodatno označiti in povečati 

pozornosti voznikov – pripravljenost znižati hitrost oziroma ustaviti in počakati; 

➔ Na Kidričevi cesti pri Kardeljevem trgu (P8/11). 

Vodenje pešca skozi javni prostor  

- voditi pešca varno skozi javni prostor in območja mešane rabe in skupnega 

prometnega prostora, ki je namenjen različnim vrstam rabe in mikromobilnosti (trgi, 

ploščadi); 

- nedvoumno komunicirati območja skupne rabe; 

➔ na območju promenade (P8/12); 

 

- zagotoviti varno in usmerjeno hojo preko parkirišč in dvorišč ob stanovanjskih stavbah; 

- s talnimi oznakami ali drugače opredeliti najkrajši in logičen potek peš poti 

(vključiti lastnike in upravnike stavb/parkirišč); 

➔ skozi parkirišča med glasbeno šolo in OŠ Antona Aškerca ter šolskim centrom in OŠ 

Gustava Šiliha do drugih peš poti (P8/13); 

➔ skozi parkirišče pred Kinom (P8/14); 

➔ skozi parkirišče med pošto in NC Velenje (P8/15); 

➔ skozi parkirišče do otroškega igrišča pri Kardeljevem trgu (P8/16); 

➔ v GH Mercator in v GH Avtobusna postaja (P8/17); 

➔ skozi parkirišče pri Gorenju (P8/18); 

➔ skozi parkirišče v okolici stanovanjskih blokov na Rudarski c., Šaleški c., Cankarjevi c., 

Prešernovi c., Jenkovi c., Bračičevi c., Kersnikovi c., Šercerjevi ul., Stantetovi ul., 

Kardeljevem trgu, Zidanškovi c., Koželjskega ul. (P8/19). 
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- zagotoviti tudi gibalno in senzorno oviranim dostopnost javnega odprtega prostora; 

- upoštevati koridor brez ovir za orientacijo s pomočjo robov vsaj 100 cm od roba 

in kontrastno označitvijo robov stopnišč in uporabo ustreznih kontrastnih barv 

tlakov s spremljevalnimi elementi (smerne oznake, opozorilne oznake in 

zaporne oznake) za vodenje slabovidnih in tekstur za slepe, ki zaznavajo pot s 

pomočjo vodilne palice (Albreht in sod., 2013); 

- spodbujati hojo z obvestilnimi oznakami (na tleh, tablah) o peš razdaljah. 

 

Univerzalna dostopnost javnega prostora (storitev in informacij) 

MOV mora v skladu z Nacionalnimi usmeritvami za izboljšanje dostopnosti grajenega okolja, 

informacij in komunikacij (Nacionalne …, 2005) do leta 2025 odpraviti grajene in 

komunikacijske ovire na javnih površinah in v obstoječih objektih v javni rabi z upoštevanjem 

nacionalnih usmeritev, predvsem pa:  

- zagotoviti univerzalno dostopnost osnovnih in srednjih šol ter drugih varstvenih in 

izobraževalnih institucij;  

- celostno urediti (in označiti) okolico zdravstvenega doma za fizično in senzorno 

ovirane z jasnim vodenjem do vhoda; 

➔ na več lokacijah v središču (okolica OŠ Antona Aškerca, Gustava Šiliha, 

srednješolskega centra, promenada, lekarna v centru, zdravstveni dom: odstraniti 

stojala za kolesa iz prostora na vhodu) (P8/20); 

- zagotoviti dovolj široke pločnike in peš poti (min 1,50 m); 

- v sodelovanju s predstavniki funkcionalnih in senzorno oviranih oseb odstraniti ovire 

na peš poteh v središču (cvetlična korita, količki, stebri semaforjev, javne razsvetljave 

ali znake);  

- urediti dostop za vse in uporabo novega prizorišča Vista;  

➔ park Vista; 

- odmik čakalnice na avtobusnem postajališču od roba vozišča zato, da se omogoči 

dostop do informacij o prihodu avtobusov; 

➔ na avtobusnem postajališču ob Kidričevi cesti (glej sliko 79; P8/21). 

 

 
Slika 87: Potrebno je zagotoviti boljši dostop do 
vhoda v zdravstveni dom z več prostora za 
srečevanje. Foto: arhiv IPoP 

 
Slika 88: Primer jasne označitve smeri do 
urgentnega centra. Foto: Splošna bolnišnica Celje 
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Premagovanje višinskih razlik po načelih univerzalne dostopnosti  

- poglobiti prehode za pešce na celotni širini prehoda ali raje dvigniti prehode na nivo 

pločnikov (zagotovi se tudi umirjanje prometa): naklon ne sme biti večji kot 1:20 (5 %) 

oziroma 1:12 (8 %); 

➔ med ravnino pločnikov in cest (nekaj primerov P8/22); 

- vse javne stopnice naj bodo enakomerne in udobne: visoke maksimalno 16 cm; 

razmerje 2 x višina + globina = 63 cm: zato tudi obnoviti stopnišče na Kardeljevem trgu 

(glej sliko 46); 

➔ stopnica na Kardeljevem trgu (P8/23); 

- daljše klančine urediti v maksimalnem naklonu 5 %, na vsakih 6 metrov klančine urediti 

podest dolžine najmanj 1,20–1,50 m; 

➔ zagotoviti prehodnost s klančinami ustreznih naklonov za gibalno ovirane v podhodih 

pod Šaleško c., C. Františka Foita in pod železniško postajo Pesje (P8/24); 

- postavitev rešetk za odvodnjavanje v smeri vožnje vozička ni sprejemljiva; 

➔ podhod pod C. Františka Foita; 

- zagotoviti univerzalno sprejemljive rešitve za vse;  

- brez prostorskega ločevanja stopnjišč in klančin; 

➔ urediti klančine do peronov železniške postaje (P8/25); 

➔ popraviti dvigalo za osebe na invalidskem vozičku v garažni hiši (P8/26);  

➔ urediti dostopnost glavne avtobusne postaje (glej sliko 92; P8/27);  

➔ urediti nivojske prehode na Koroški cesti (glej sliko 91; P8/28); 

 

- klančine dolge do 2 metra lahko dosežejo naklon do 8 %; 

- širina klančine naj bo čez celoten del enakomerna z vsaj 1,20 m širine; 

- na vsakih 15 stopnic je treba umestiti podest; 

- na robove vseh stopnic je treba namestiti taktilne in kontrastne oznako za vodenje 

slepih in slabovidnih (nujno vsaj rob prve in zadnje stopnice!); 

- taktilna oznaka široka 60 cm mora pred začetkom in na koncu stopnic sporočati 

začetek in konec poti. 

 
Slika 89: Praksa je do danes pokazala, da je pri 
načrtovanju prehodov za pešce poglobitev 
pločnika po celotni širini prehoda za vse 
uporabnike najboljša možnost. Foto: arhiv IPoP 

 
Slika 90: Dvig prehoda za pešce na nivo pločnika 
uporabnikom olajša prečkanje in voznike motornih 
vozil podredi, saj so zaradi ovire na cesti primorani 
zmanjšati hitrost. Foto: arhiv IPoP 
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Slika 91: Urediti nivojski prehod in pločnik za 
pešce na Koroški cesti. Če pločnika ni možno 
izvesti, je potrebno pravočasno označiti in voditi 
pešca čez progo po alternativni poti. Foto: Google 
Street View 

 
Slika 92: Urediti dostopnost do glavne avtobusne 
postaje Velenje z umestitvijo klančin ustreznih 
naklonov. Foto: arhiv IPoP 

Urbana oprema 

Urbana oprema bogati javni prostor in povečuje uporabno vrednost. V območju obravnave je 

veliko različnih vrst urbane opreme. Prostor je nasičen z različnimi vrstami klopi, luči, 

označevalnih tabel, tudi tlakovanja in cvetličnih korit, skulptur, fontan in komercialno opremo 

lokalov. Vredno je delovati v prid racionalizacije in likovne skladnosti opreme.  

 

V tem smislu je opozorilo prebivalcev na veliko pomanjkanje košev za smeti vredno 

obravnavati z dobršno mero previdnosti. Tudi različnih vrst košev za smeti je v prostoru že 

veliko in številčnost košev ne zagotavlja nujno višje stopnje javne higiene. Mogoče je smotrn 

celo nasproten ukrep, torej zmanjševanje števila košev, ki pa ga glede na javno mnenje mora 

spremljati kampanja, ki bo pojasnila zakaj je manjše število smetnjakov dobro.  

Klopi 

- zagotoviti možnost sedenja za vse, zamenjati del obstoječih klopi za ustreznejše 

(višina, naslonjala, ročaji); 

- postaviti klopi in urediti površine za sedenje (pouk in druženje na prostem) v okolici šol; 

➔ okolica osnovne šole Antona Aškerca in Gustava Šiliha (P8/29); 

- opremiti javni prostor v okolici stanovanjskih objektov s klopmi in površinami za 

sedenje; 

➔ okolica stanovanjskih objektov na Jenkovi cesti, na Stantetovi ulici, na Kardeljevem 

trgu, na Cesti Simona Blatnika, Cesti Františka Foita (P8/30);  

- dosledno skrbeti za umeščanje dovolj univerzalno uporabnih klopi; 

➔ na območju med Kunta Kinte in velenjsko plažo (P8/31). 

 

Pitniki 

- popraviti nedelujoče pitnike; 

➔ na Kardeljevem trgu in Cankarjevi cesti in pri glavni železniški postaji (P8/32); 

- umeščati nove pitnike v javni prostor v sodelovanju s šolarji in prebivalci; 

➔ na več lokacijah v središču; 
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- informirati o lokacijah pitnikov na spletni strani občine in turistične organizacije ter v 

promocijskih gradivih, turistični karti. 

Nadstreški  

- zagotoviti uporabnost/dostopnost nadstreškov na vhodih v javne objekte, na 

avtobusnih postajah in podobnih lokacijah; 

➔ pred lekarno v centru (P8/33); 

➔ na šolskem avtobusnem postajališču pri osnovni šoli Antona Aškerca (P8/34); 

➔ na avtobusnem postajališču OŠ Mihe Pintarja Toleda (P8/35) 

➔ urediti dostopnost do nadstreška na avtobusnem postajališču na Kidričevi cesti (glej 

sliko 79 in P8/21). 

 

Navezava na kolesarjenje in JPP 

- zagotoviti pregledne, varne in ustrezno kratke poti od postajališč javnega potniškega 

prometa do cilja (in obratno) za povečanje privlačnosti in konkurenčnosti hoje in rabe 

JPP; 

 

- zagotoviti varovan prostor za dolgotrajno parkiranje koles; 

➔ pri Šolskem centru Velenje nadgraditi obstoječ sistem parkiranja koles (P8/36);  

➔ postaviti pri OŠ Gustava Šiliha (P8/37); 

➔ postaviti pri Zdravstvenem domu; 

➔ na avtobusni postaji, pri železniški postaji, pri parkirnih hišah.   

Vzdrževanje  

- popraviti in redno vzdrževati gumbe na prehodih za pešce (P8/38); 

➔ gumb na prehodu za pešce v križišču Koroške ceste in Ceste Simona Blatnika; 

➔ gumb na prehodu za pešce v križišču Kidričeve ceste iz smeri Kardeljevega trga;  

 

- pregledovati in redno popravljati popravljalnice koles (P8/39); 

➔ na pešpoti od Avtobusne postaje do Gorice; 

➔ pri železniški postaji; 

 

- redno vzdrževati (preglednost, varnost), obnavljati (senca) in bogatiti (zanimivost, 

podoba) vegetacijo ob hodnikih in peš poteh; 

- pometati površine za pešce in cestišča ter odstranjevati smeti; 

- prioritetno čistiti sneg s površin za pešce in posipati ob poledici; 

- čistiti odtoke in odpravljati zastajanje vode na pločnikih in na cestišču ob njih; 

- pregledovati površine in odpravljati manjše poškodbe tlakovanja in robnikov,  

- vzdrževati - obnavljati talne oznake in prometne znake; 

- nadzorovati kulturo vožnje in parkiranja – preprečevati začasno ustavljanje motornih 

vozil na površinah za pešce. 
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Slika 93: Potrebno popravilo pitnika na 
Kardeljevem trgu. Foto: arhiv IPoP 

 
Slika 94: Potrebno popravilo naprave za polnjenje 
zračnice na popravljalnici kolesa pri peš poti do 
Gorice ob avtobusni postaji. Prav tako smo 
zaznali potrebo po popravilu tudi na popravljalnici 
koles pri železniški postaji. Foto: arhiv IPoP 

 
Slika 95: Potrebno popravilo curka pitnika na 
Cankarjevi cesti. Foto: arhiv IPoP 

 
Slika 96: Potrebna namestitev tipke na semaforju 
v križišču Koroške ceste in C. Simona Blatnika ter 
na prehodu pešpoti iz smeri Kardeljevega trga čez 
Kidričevo cesto. Foto: arhiv IPoP 

 

Daljinske in tematske peš poti5  

- združevati in poenotiti vodenje v prometu z informativnimi tablami (celovita 

grafična podoba (CGP) informacijskih in označevalnih tabel, turistična karta); 

- zasnovati in urediti (označiti in opremiti) omrežje glavnih mestnih peš poti in tematskih 

poti6 v MOV; 

➔ od središča Velenja (Titov trg) do velenjskega jezera; 

➔ okrog jezer; 

➔ od središča Velenja do Škal, Hrastovca, Pake;  

➔ od središča Velenja do Škalskega jezera in do gradu Turn; 

➔ od središča Velenja na Velenjski grad; 

➔ od središča Velenja na Grad Šalek in naokrog; 

➔ od središča Velenja do Šoštanja, Šoštanjskega jezera. 

 
5 Peš pot opredeli pot s konkretnim potekom v prostoru in na karti, z imenom, določeno dolžino in označenim 
potekom in podprto z urbano opremo. 
6 Ena od tematskih poti je lahko tudi Srčna pot. Te so zasnovane z namenom spodbujanja neaktivne ali manj aktivne 
populacije k redni telesni aktivnosti in opremljene z informacijskimi tablami in navodili za telesne vaje. Pogosto je 
zasnovanih več poti glede na zmogljivost, določa se jih v sodelovanju z lokalnim koronarnim klubom, oziroma 
Društvom za zdravje srca in ožilja. Ob poti so tudi klopi za počitek.  
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- dodati potencialne mestne trase; 

- označiti dolžine peš razdalj v mestu (do ključnih dejavnosti in storitev).  

Območja mešane javne rabe in mikro mobilnosti  

- v izogib konfliktom je pomembno ustrezno urejanje prometa – z dovolj dobrimi 

oznakami je potrebno dati prednost pešcu; 

➔ v območju šol: na promenadi (Trg mladosti), na pešpoti ob Paki (Vodnikovi c.) (P8/40); 

➔ na Cankarjevi cesti in Titovem trgu (P8/41); 

 

- na območjih, kjer ni možno zagotoviti ustrezne širine za oba uporabnika, ali več njih, je 

potrebna jasna komunikacija, da si v takem primeru prostor delijo – obvestilne oznake 

o mešanem prometu (talne poslikave, table, ipd.); 

➔ na primer pri Tušu na Cesti Talcev (glej sliko 81; P8/42). 

 

 
Slika 97: Primer oznake brez zarisane črte (kaže na katero stran se drži vsak uporabnik, med njima ni 
zarisane ločilne črte) v Ljubljani. Foto: arhiv IPoP 
 

 
Slika 98: Primer ozaveščanja o prometnem režimu skupnega prometnega prostora brez zarisa kolesarskih 
površin v avstrijskem Gradcu. Foto: arhiv IPoP  
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Ureditev poti za hojo in kolesarjenje ob začasnih zaporah 

- ob začasnih zaporah peš poti predlagamo urediti vodenje pešca (in kolesarja) po novi, 

oziroma nadomestni poti z zarisom in jasno označitvijo poti. 

 

 
Slika 99: Primer začasno urejene poti za kolesarje in pešce ob zapori zaradi gradbenih del v Amsterdamu. 
Foto: arhiv IPoP  
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7.2 Organizacijski ukrepi 

Vzpostaviti delovanje občinske delovne skupine za hoji prijazno mesto 

in javni prostor 

Cilj: zagotoviti učinkovito sinhronizacijo dela na ravni dela občinske uprave in občinske 

politike; 

- povezati vidike urejanja prostora od razvoja naselij, dejavnosti in javnega prostora do 

zdravja, družbene enakosti, varstva okolja, ohranjanja narave, prometa, varstva okolja, 

kulturne dediščine in identitete, turizma in lokalnega gospodarstva; 

- povezati faze urejanja javnega odprtega prostora: strateško načrtovanje, urbanistično 

načrtovanje, investicijsko projektiranje, graditev, regulacija rabe in vzdrževanje; 

- načrtovati zdravo in hodljivo mesto: dolgoročno urbanistično in investicijsko 

načrtovati prostorski razvoj in razvoj dejavnosti v prostoru po principu kratkih razdalj 

in mešane rabe; 

- umestiti hojo, dobro hodljivost, univerzalno dostopnost in podporo aktivni mobilnosti 

skupaj s kolesarskim sistemom in JPP v strategijo zagotavljanja javnega zdravja in 

zdravega okolja, turistično strategijo in druge razvojne dokumente občine, tudi v 

strategijo podnebne nevtralnosti; 

- zagotoviti sistematično vključevanje otrok in drugih uporabnikov v načrtovanje, 

urejanje in določanje pogojev rabe javnega prostora. 

Vzpostaviti delovanje skupine za odstranjevanje arhitekturnih in 

komunikacijskih ovir v prostoru 

Cilj: pomembno izboljšati univerzalno uporabnost in dostopnost javnega prostora, storitev in 

informacij v občini; 

- organizirati delo občinske delovne skupine za odstranjevanje arhitekturnih in 

komunikacijskih ovir v prostoru; 

- povezati vodstvo in operativne službe občine s predstavniki oseb, ki živijo 

različne vrste oviranostmi in s strokovnjaki za odpravljanje ovir; 

- zagotoviti redno spremljanje stanja v prostoru z vključevanjem oseb z izkušnjo 

oviranosti in sistematično odstranjevanje ovir ter preprečevati nastajanje novih ovir; 

- vzpostaviti sistem za stalno posredovanje mnenj s strani uporabnikov; 

- vsaj enkrat letno javno poročati o razmerah in napredku; 

- zagotoviti dosledno vključevanje standardov dostopnosti v načrtovanje javnega 

odprtega prostora in stavb (izobraževanje zaposlenih, revizije načrtov); 

- zagotoviti varno vodenje oseb z oviranostmi v prometu; 

- oznake ustrezno prilagoditi potrebam / oblikovati in dosledno obnavljati ter 

dodajati; 

- združevati in poenotiti vodenje v prometu z informativnimi tablami (celovita 

grafična podoba (CGP) informacijskih in označevalnih tabel, turistična karta); 

- zagotoviti dostopnost javnega prostora, storitev in informacij v občini za vse do leta 

2025 - izdelati lokalno strategijo zagotavljanja dostopnosti z akcijskim načrtom v 

skladu z Nacionalnimi usmeritvami ... (2005). 
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Priključiti se slovenski Mreži zdravih mest 

Cilj: prizadevati si za stalno izboljševanje javnega zdravja in upoštevati zdravje pri 

sprejemanju vseh lokalnih odločitev; 

 

Cilj: povezati delovanje lokalne uprave z delom zdravstvenih ustanov in preventivnih 

zdravstvenih programov in nevladnih organizacij in civilne družbe; 

 

- zagotoviti v lokalni upravi pogoje za delo osebe, ki spremlja stanje, razume povezave 

med zdravjem in urejanjem prostora, prometom, stanovanjsko politiko in družbenimi 

dejavnostmi ter skrbi za vključevanje vidika javnega zdravja v procese odločanja in v 

koordinacijo aktivnosti; 

- imenovati za zdravo mesto odgovornega političnega predstavnika;  

- spremljati stanje s soudeležbo prebivalcev in ključnih lokalnih akterjev ter redno javno 

poročati o napredku. 

Prilagoditi prometni režim pešcem 

Cilj: postaviti pešca, udobje in varnost hoje v središče prometne politike; 

- pri načrtovanju nove prometne infrastrukture, prenovah in snovanju prometnih režimov 

vedno poskrbeti, da so pešpoti povezane in vodene po smiselnih in čim krajših trasah, 

da so privlačne za hojo in da spodbujajo k hoji; 

- izogibati se urejanju peš poti s krožišči in podhodi – podaljšujejo poti, niso nujno 

univerzalno uporabne rešitve in niso pri pešcih posebej priljubljene rešitve - odvračajo 

od hoje; 

- prilagoditi intervale za prečkanje cest na hitrost pešca otroka ali ovirane osebe; 

- znižati potovalne hitrosti vozil v naseljih brez pločnikov na 30 km/h ali manj, na šolskih 

poteh v naseljih brez pločnikov na 20 km/h; 

- promovirati prednost pešca v prometu in opozarjati na pešca na specifičnih prehodih; 

- spremeniti parkirne režime na primer pri lekarni in vhodu za otroško zdravstvo v ZD: 

omogočiti dovoz izključno za intervencijo, dovoz težko bolnih in oseb z oviranostmi, 

starejših, nosečnic itd.; 

- ustvarjati prostor za udobno in varno hojo z umikanjem parkiranih vozil iz javnega 

prostora; 

- voditi dialog z državo – Direktorat za infrastrukturo - pri iskanju rešitev za omejevanje 

hitrosti skozi naselje, prečkanje cest in vodenje prometa skozi naselje. 
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Slika 100: Način ozaveščanja o prometnem režimu v avstrijskem Gradcu. V območju pešcev morajo 
kolesarji voditi kolo peš ob sebi, na to jih poleg generične informacijske table opozarja tudi poslikava tal. 
Foto: arhiv IPoP 

 

Parkirna politika 

Cilj: razbremeniti središče mesta avtomobilskega prometa, ustvariti zdravo in prijetno okolje 

in pridobiti več javnega prostora za javno rabo; 

- postopno zmanjšati število parkirnih mest v središču mesta, najprej ob pomembnejših 

peš povezavah in objektih (Rudarska, šolski center …); 

- skrčiti območje kratkotrajnega parkiranja za obiskovalce ZD; 

- okrepiti rabo obstoječih garažnih hiš; 

- v GH Avtobusna postaja in 

- v GH Mercator je smiseln, saj je skoraj celotno središče dosegljivo v radiju treh 

minut hoje, v radiju petih minut hoje že skoraj tudi ŠCV in ZD; 

- zmanjšati količino parkiranih vozil v okolici šolskega centra in razmisliti o smotrnosti 

parkiranja (konkretno na peščeni površini med OŠ Antona Aškerca in OŠ Gustava 

Šiliha), na Rudarski cesti ter nameniti površine za izboljšanje omrežja peš in 

kolesarskih poti z vključevanjem deležnikov (zaposleni in prebivalci) in s sočasnim 

uvajanjem novih parkirnih režimov; 

- posodobiti politiko parkirnin: urediti parkiranje ob šolah in drugih javnih 

ustanovah - občina naj bo zgled - plačljiva parkirišča; 

- podaljšati čas plačljivega parkiranja - tudi v soboto dopoldan; 

- vplivati na konkurenčnost parkiranja v garažnih hišah za dolgotrajno parkiranje 

(ciljna skupina: zaposleni in stanovalci) - določiti višje cene stanovanjskih 

dovolilnic na zunanjih, javnih parkiriščih; 

- povečati nadzor nad parkiranjem (okrepitev redarske službe) z uvedbo progresivnih 

kazni za ponavljajoče se kršitelje (opomin, kazen x1, kazen x2 …); 
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- uvesti postaje Poljubi in odpelji na šolskih poteh (K+R, tudi ang. Kiss and Ride), oziroma 

postaje za kratkotrajno parkiranje na frekventnih točkah (npr. pri NLB, UE, Mladosti in v 

okolici šol za razbremenitev jutranjih gneč in zastojev); 

Javni potniški promet 

Cilj: povečati privlačnost JPP in podpreti spreminjanje potovalnih navad v prid trajnostnega 

potovanja na delo, v šolo in po drugih opravkih v občini in regiji; 

- nadgraditi sistem mestnega avtobusa Lokalc: 

- v načrtovanje in nadgradnjo sistema vključiti tudi različne uporabnike (starejši 

občani, obiskovalci, mlajši prebivalci, funkcionalno ovirane osebe); 

- povečati doseg, dodati nove postaje in razširiti pokritost območja s kratko peš 

oddaljenostjo do JPP; 

- uvesti dvosmerne linije poti; 

- povečati frekvenco voženj, zagotoviti uporabnost ob koncu tedna; 

- izboljšati usklajenost lokalnih avtobusnih linij s šolskim urnikom in delovnim 

časom večjih zaposlovalcev. 

 

Cilj: povezati JPP s sistemom mestnih koles BICY in pešpoti; 

- urediti postaje BICY na ključnih prestopnih postajah; 

- zagotoviti, da bo BICY sistem na voljo tudi obiskovalcem Velenja; 

- omogočiti delovanje sistema tudi pozimi; 

- uvesti enotno mestno kartico za uporabo JPP, BICY in drugih javnih storitev – knjižnica 

ter jo vpeti v državni sistem enotnih elektronskih vozovnic (IJPP), ki jo lahko 

upravičenec uporablja za prevoz z vlakom ali medkrajevnim avtobusom.   
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7.3 Ozaveščevalni ukrepi 

Hoji in zdravju prijazno mesto – podnebno nevtralno mesto 

Cilj: ozaveščati o pomenu hoje za telesno in duševno zdravje in dobro počutje ljudi, za varstvo 

okolja in doseganje ciljev trajnostnega razvoja in podnebne nevtralnosti; 

 

- širiti znanje in zavedanje o zdravstvenih koristih hoje med prebivalci, odločevalci in 

zaposlenimi v občinski upravi, na šolah in v turizmu; 

- informirati prebivalce v občinskem glasilu, lokalnih medijih (radio) in s ciljnimi 

dogodki o zdravstvenih koristih hoje - vključiti zdravnike, ekologe, sociologije; 

- izvajati promocijske kampanje; 

- na ravni občine sistematično in poenoteno komunicirati o hoji kot prometni praksi 

(potovalnem načinu) in njenih zdravstvenih ter drugih koristih ob kar najbolj različnih 

priložnostih; 

- ozaveščati o primernosti Velenja za hojo – izkoristiti dobro hodljivost kot razvojno 

priložnost; 

- promovirati hodljivost mesta: opozarjati na kratke peš razdalje in dobro 

dostopnost dejavnosti; 

- skozi različne programe in projekte izpostavljati, da so naravne in ustvarjene 

danosti okolja dobre za zdrav in aktiven način življenja, da zagotavljajo 

primerjalne razvojne prednosti v procesu preobrazbe mesta, da omogočajo 

visoko kakovost bivanja in okolja ter nizek ogljični odtis v procesih prizadevanja 

za podnebno nevtralnost; 

- obnoviti zaveze dane ob podpisu Listine za hojo in razmisliti o povezavi v Slovensko 

mrežo Zdravih mest. 

 

Spodbujati hojo (in aktivno mobilnost) – Velenje hodi 

Cilj: z različnimi programi in akcijami omogočiti dobre, zanimive (informirane) izkušnje s hojo 

(in kolesarjenjem), spodbujati opuščanje kratkih voženj z avtom in omogočati spreminjanje 

potovalnih navad; 

  

Promocija aktivne mobilnosti 

- nadgraditi obstoječo celostno grafično podobo “Moje mesto moja izbira!” s slogani za 

spodbujanje hoje in besedami, kot so: peš, pešec, hoja ali oblikovanje dodatnega 

slogana oz. sloganov (npr. Velenje hodi/ Velenje hodi v šolo / Velenje hodi v kino / Peš 

v kino / Peš v trgovino / Peš na kavo / Peš v šolo) ter ga nadgraditi z uvedbo lika šolarja 

za uporabo v kampanjah, talnih poslikavah na šolskih poteh in informativnih gradivih 

ipd.; 

- normalizirati aktivne prihode v službo, po opravkih, v trgovino in ozaveščati o praktičnih 

vidikih aktivne mobilnosti; 

- vzpostaviti promocijo v sodelovanju z “ambasadorji hoje/aktivne mobilnosti”: znane 

osebnosti npr. športniki, zdravniki (po zgledu Walk with a Doc) in literarnimi in kulturni 

ustvarjalci ali drugimi vidnimi osebnostmi in jih vključiti v aktivnosti (promocijo, 

kampanje, dogodke, žirija natečaja itd.): 
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- skupaj z ambasadorji deliti zgodbe; 

- skupaj z ambasadorji na sprehod; 

- vabilo za nominiranje ambasadorjev naj bo odprt - vključujoč izbor; 

- opremiti mestne načrte, avtobusne postaje in BICY postaje z informacijami o peš 

razdaljah do ključnih točk v mestu (občina, Titov trg, lekarna, grad, promenada, jezero 

...); 

 

Opuščanje voženj z avtomobilom 

- organizirati občinski dan brez avta: komunicirati število vozil, ki so ostala doma, 

predstaviti ogljični odtis posameznega avta; zapreti izbrana parkirišča in organizirati 

na njih igralni in kulturni program, podeliti simbolično nagrado kolektivu, ki bo doma 

pustil največ avtomobilov ali prišel na delo brez avtomobilov; 

- organizirati tekmovanje v spreminjanju potovalnih navad: 2x letno beležiti način hoje 

na delo, raziskovati vzroke za izbiro avta in spremljati trende; 

- komunicirati ogljični odtis, vplive na okolje in zasedbo prostora, način prihoda 

na delo na občino in v javna podjetjih in beležiti spremembe; 

- po zmožnosti odpravljati vzroke za izbiro avta; 

- organizirati kampanjo za manj kot 2 km pusti avto doma – opremiti karto Velenja z 

mrežo 2 km (in radiji peš razdalj) ter nazorno predstaviti in komunicirati, kako veliko 

poti je v Velenju možno opraviti brez avta; 

- organizirati mobilnostno svetovanje za občane - kako najbolj enostavno pridem od 

točke a do b; 

 

Zdravje 

- v sodelovanju s Centrom za krepitev zdravja ali predstavniki Društva za srce; 

- nadaljevanje izvajanja preizkusov telesne zmogljivosti v hoji ob jezeru in 

mogoče izvajati tudi v mestu; 

- urediti Pot za srce npr. okrog jezera; 

- izvajati organizirane sprehode s spremstvom zdravstvenega osebja; 

 

Turizem, kultura, prosti čas 

- izkoristiti potencial hodljivosti za razvoj turizma; 

- spodbuditi trajnostni prihod na destinacijo Velenje in mobilnost na območju 

destinacije; 

- vgraditi trajnostno (s poudarkom na aktivno) mobilnost v turistično strategijo; 

- organizirati lokalne dogodke in prireditve z aktivnim prihodom; 

- predlagati občasne akcije nagrajevanja prihoda na dogodke peš oz. brez 

avtomobila; 

- za dolgotrajnejše parkiranje usmerjati obiskovalce v GH; 

-  kot primer dobre prakse se lahko ozira na spodbujanja peš prihoda na 

dogodke je poziv na udeležbo festivala Pivo in cvetje v Laškem; 

- izdelava mobilnostnih načrtov za prireditve in komuniciranje z 

obiskovalci. 

- usmerjati organizatorje dogodkov, prireditev in turističnih izletov k spodbujanju 

aktivnega prihoda; 

- poenotiti komuniciranje trajnostne (in aktivne) mobilnosti in ukrepov (grafično in 

besedilno).   
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Kolesarjenje 

- spodbujati kolesarjenje: organizirati kolesarske petke za zaposlene in podpreti tudi 

kolesarjenje otrok v šolo prav tako ob petkih za začetek; 

- vztrajno nadaljevati s kolesarskim zajtrkom (na primer vsak petek, večkrat letno) na 

vpadnicah za relacijske kolesarje; 

- uvesti možnost izposoje BICY kolesa s prikolico za pot v trgovino; 

- organizirati 2x letno tehnični preizkus koles in mestno popravljalnico koles - več njih, 

če je potrebno; 

- zagotoviti spodbujanje zaposlenih za prihod na delo brez avtomobila: urediti 

kolesarnice ob vhodih, urediti kopalnice, ponuditi nagradno malico; 

- urediti kolesarnico ob OŠ Gustava Šiliha, omogočiti spravilo skirojev in rolk. 

Čuječa kultura vožnje in strpnost udeležence v prometu  

Cilj: zagotoviti varnost otrok in drugih aktivnih udeležencev v prometu in širiti zavedanje o 

potrebah oseb z oviranostmi v prometu in pri rabi javnega prostora; 

Varnost 

- ozaveščati o tem, da varnost v prometu zagotavljamo ljudje: kampanja – znaki 

ljudje/otroci/starejši/invalidi na cesti; 

- ozaveščati o odgovornosti udeležencev v prometu za varnost pešcev, otrok, starejših 

in oseb z oviranostmi; 

- dvigniti strpnost hitrih in močnejših udeležencev v prometu – kampanja šibkejši 

imajo prednost; 

Oviranosti 

- razširiti splošno znanje/razumevanje razlik med vrstami udeležencev v prometu: otroci, 

fizično in senzorno ovirani, starejši, pešci, kolesarji, vozniki mikro-mobilnih naprav, 

vozniki avtomobilov; 

- informativna zloženka, kratki informativni nastopi za načrtovalce in 

odločevalce, šole, razviti unikaten znak dostopno/aktivno Velenje; 

- ozaveščati o specifičnih vrstah oviranosti pri rabi prostora s soudeležbo oseb z 

izkušnjo oviranosti: srečanja v prostoru, branje prostora – sprehod s soudeležbo: slepi, 

gibalno ovirani, otroci, starejši; 

- organizirati aktivnosti/kampanje, ki izpostavljajo različne vrste ovir in pomagajo 

razumeti, s kakšnimi težavami se v prometu srečujejo: otroci, starši in skrbniki majhnih 

otrok, starejši, invalidi, slepi in slabovidni ter gluhi in naglušni; 

- v času ETM organizirati dogodek (kot npr. Ovirantlon v Ljubljani), kjer lahko 

mimoidoči in otroci (šole, vrtci) preizkusijo različne ovire, s katerimi se v 

prostoru soočajo ovirane osebe; 
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Slika 101: Znak za spodbujanje strpnosti in 
upoštevanje pešcev v Ljubljani. Foto: arhiv IPoP 

 
Slika 102: Znak za upoštevanje drugih 
uporabnikov v rekreacijskem parku v Kanadi. 
Foto: Kolesarjiinpesci.si 

Slika 103: Uporabiti že uveljavljeno grafično 
podobo za sporočilo o prednosti pešcev tudi v 
javnem prostoru, v medijih … Foto: MOV 

Slika 104: Ozaveščanje o smrtnosti pešcev na 
prehodih za pešce. (Prevod: V Barceloni je 1 od 3 
umrlih v prometnih nesrečah pešec. Pozor! vsi 
smo pešci.) Foto: arhiv IPoP 
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Ozaveščati o pomenu JPP in spodbujati vožnjo z JPP 

Cilj: spodbujati rabo in razvoj JPP  

- zagotoviti razvoj sistema JPP - podaljšanje linij do pomembnih lokalnih dejavnosti in 

storitev (posvetovanje s prebivalci); 

- zagotoviti kontinuirano delovanje sistema prevozov tudi med vikendom in v času 

dopustov in šolskih počitnic; 

- komunicirati peš oddaljenosti (razdalje v minutah hoje) do posameznih lokacij v mestu 

na postajališčih JPP in na glavni avtobusni postaji in železniški postaji - izdelati karto 

mesta z radiji peš razdalj; 

- ozaveščati o zdravstvenih in okoljskih koristih JPP in aktivne mobilnosti; 

- promovirati pri prebivalcih in obiskovalcih možnosti za zdrava relacijska potovanja z 

JPP - dobro povezati JPP s sistemom BICY in regionalnimi avtobusnimi / železniškimi 

prevozi; 

- poskrbeti za udobje in varnost potovanja z JPP za posebne skupine uporabnikov, ki ne 

vozijo (otroci, mladi, starejši, osebe z različnimi vrstami oviranosti) - zagotoviti 

pozornost šoferja, znižane avtobuse za vstop invalida, pomoč pri vstopu, delovanje v 

času vikendov in vseh sezon; 

- posebej spodbujati rabo JPP pri zaposlenih v javni upravi in občinskih javnih zavodih - 

prilagoditi vozni red delovnemu času; 

- izkoristiti JPP za turistično promocijo - aktivno in zdravo mesto; 

- vključiti promocijo JPP v lokalno strategijo podnebne nevtralnosti. 

 

  
Slika 105: Primer enostavnega prikaza peš oddaljenosti (5 in 10 minut) avtobusnega postajališča od 
pomembnejših javnih ustanov na avtobusnem postajališču. Foto: arhiv IPoP 
  



  

  

107 

7.4 Delo s šolami 

Ukrepom za delo s šolami namenjamo posebno poglavje iz dveh razlogov: 

- ker je omogočanje aktivne hoje v šolo tako pomembno za zdravje in razvoj otrok, da 

zahteva čisto posebno pozornost in zelo dobro sodelovanje občine s šolami, starši in 

drugimi akterji na lokalni ravni; 

- ker v Velenju zaradi poselitvenega vzorca nekaterih šolskih okolišev obstajajo res 

dobre možnosti, da bi z nekaj truda morda lahko kar na nekaj osnovnih šolah skoraj 

vsi otroci hodili v šolo aktivno in bi lahko MO Velenje s tem postala zgled dobre prakse 

za druge občine. 

Sodelovanje MOV in šole 

Cilj: medsebojno povezati šole in občino v prizadevanjih za to, da bo čim več otrok v občini 

lahko hodilo v šolo aktivno: 

 

- za izmenjavo izkušenj in pospeševanje dobre prakse organizacije aktivne hoje v šolo 

vzpostaviti delovno skupino predstavnikov občine, šol in SPV za spremljanje stanja v 

okolici šol in na poteh v šolo in načrtovanje šolskih poti (skupina naj se sreča vsaj 3 x 

letno); 

- vsako leto na začetku šolskega leta izvesti preverjanje tega, kako učenci hodijo v šolo 

in kako bi želeli hoditi – ter tako na ravni občine in šol spremljati spremembe 

potovalnih navad (lahko del ozaveščevalne kampanje); 

- celostno pristopiti k načrtovanju šolski poti kot načinu omogočanja aktivne hoje v šolo 

in spodbujanja aktivne mobilnosti v občini; 

- podpreti šole pri vsakoletnem procesu posodabljanja načrtov šolskih poti z 

vključevanjem šolarjev in staršev; 

- občina zagotovi tehnično podporo pri izdelavi načrta, šola v okviru 

šolskih in obšolskih dejavnosti izvede z učenci analizo in pripravi 

podatke za razpravo in posodobitev načrta; 

- s predstavniki šolarjev, sveta staršev, šole in SVP zagotoviti 

posodobitev načrta; 

-  uporabiti načrte za promocijo aktivne hoje v šolo (označiti radije peš razdalj, 

izobesiti in objaviti načrt); 

- v načrt zajeti tudi morebitne trase Pešbusa (spremljane poti v šolo) ali Bicivlaka 

(spremljane kolesarske poti v šolo) ter postaje Poljubi in odpelji; 

- načrte šolskih poti uporabiti tudi za promocijo pozitivnega vpliva hoje in 

kolesarjenja na telesno in duševno zdravje otrok, na razvoj zdravih navad, 

samostojnosti in varno vključevanje v promet; 

- izdelati analize peš dostopnosti šol - oddaljenost šole ob bivališč šolarjev; 

- izračunati peš in kolesarske razdalje in jih prikazati na načrtu šolskih poti; 

- analizo letno posodabljati ter vključevati v načrt šolskih poti. 
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Sodelovanje šola in starši 

Cilj: omogočiti aktivno hojo v šolo s spodbujanjem vpisa otrok v najbližjo – lokalno šolo: 

 

- nagovoriti starše že pri vpisu otroka v šolo; 

- spodbujati starše k vpisu otrok v najbližjo šolo - izpostaviti velik pomen aktivne 

hoje v šolo za zdravje in razvoj otroka, za socializacijo, samostojnost in 

sodelovanje pri pouku (vključiti v program tudi svetovalno službo šol); 

- napovedati možnost in povabiti k izvedbi spremljane hoje v šolo s Pešbusom in 

Bicivlakom; 

- ob začetku šolskega leta na roditeljskem sestanku; 

- starše (ali skrbnike) seznaniti s koristmi aktivne mobilnosti za duševno in 

telesno zdravje otrok ter razvoj zdravih navad, ki jih bodo nesli v odraslo 

življenje; 

- že v vabilu na roditeljski sestanek starše (ali skrbnike) povabiti, da pridejo peš, 

s kolesom ali si prevoz delijo; 

- pri pogovoru s starši izpostaviti, da je zaupanje svojim otrokom pri samostojni hoji v 

šolo ključno. 

Okolica šol 

Cilj: razbremeniti okolico šol avtomobilskega prometa in omogočiti več zaposlenim in 

šolarjem aktiven/trajnostni prihod na delo: 

 

- preveriti možnost, da se za osnovne šole, pri katerih je šolski okoliš zelo skoncentriran, 

v celoti preide na aktivno hojo v šolo in izdelati program prehoda na aktivno mobilnost; 

- sprožiti vključujoč proces ocene stanja in posodobitve načrta šolskih poti ter 

določiti akterje, ukrepe in korake ukrepanja, da se zagotovi čim večja 

vključenost otrok v aktiven način prihoda v šolo; 

- povabiti šole k sodelovanju, upoštevati željo šol; 

- čim prej demonstrativno izvesti proces prehoda vsaj na eni šoli; 

- komunicirati proces z drugimi šolami in občani; 

-  organizirati postaje Poljubi in odpelji - kjer lahko starši varno odlagajo otroke iz avta in 

jim omogočajo, da zadnji del poti do šole opravijo samostojno peš in jih vključiti v 

načrte šolskih poti; 

- urediti režim šolske ulice in omejitev prometa pred šolami v času prihoda v šolo 

(omejitev hitrosti vožnje, nadzor prometa, umiritev prometa ...); 

- izboljšati pogoje za aktiven prihod na delo za zaposlene na izobraževalnih ustanovah 

(spodbude, promocija, ureditev infrastrukture - kolesarnice, uvedba šolskega kolesa, 

umakniti parkirišča izpred vhoda, spodbuditi, da zaposleni vodijo z zgledom in aktivno 

prihajajo na delovno mesto ...); 

- izdelati mobilnostne načrte za matične šole v MOV ter uveljaviti predvidene ukrepe; 

- uvesti “prometnega dedka/babico”7; 

- oblikovati skupno zavezo staršev in učiteljev 

 
7 Gre za prostovoljca, ki na najbolj nevarnih odsekih zagotavlja varno prečkanje cest: podobno kot to dela Šolska 
prometna služba na začetku šolskega leta (Priročnik za urejanje šolskih okolišev po načelih trajnostne mobilnosti, 
IPoP, 2017). 
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- da si bodo skupaj prizadevali za omogočanje šolarjem samostojne in varne hoje 

v šolo; 

- da bodo tudi starši in učitelji vodili z zgledom in tudi sami uporabljali trajnostne 

način mobilnosti (na primer en dna na teden aktiven prihod na delo peš/s 

kolesom, spremljanje otrok v šolo peš/s kolesom, odlaganje otrok na postajah 

Poljubi in odpelji, čim več kratkih poti opravljenih peš); 

- vključiti program kolesarskega izpita v četrti razred in prometno vzgojo v šolski 

kurikulum. 

Trajnostna in aktivna mobilnost v pedagoškem procesu 

Cilj: širiti znanje o trajnostni mobilnosti in koristih vidikih aktivne mobilnosti za zdravje in razvoj 

otrok ter za stanje lokalnega okolja: 

 

- v šolah več časa nameniti prometni vzgoji in kulturi v prometu in nadaljevati dobro 

zastavljeno delo, ki ga izvajajo v Vrtcu Velenje; 

- pripeljati otroke v promet in javni prostor že med poukom (obisk kulturnih ustanov, 

tehnični, športni dnevi ipd.); 

- kolesarski izpit že ob začetku šolskega leta povezati z organizirano - spremljano vožnjo 

v šolo (Bicivlak); 

- posvetiti pozornost urejanju okolice šol in prometu v okolici šol, zagotoviti varen dostop 

do šole preko šolske ulice - dvorišča; 

- zagotoviti otrokom zgodnje pridobivanje zdravih mobilnostnih navad in jih učiti 

samostojnosti v prometu. 

 

Spodbujanje aktivne hoje v šolo s kampanjami 

Cilj: povečati število aktivnih prihodov otrok v šolo in razvijati samostojnost otrok v prometu: 

 

- začeti kampanjo na ravni občine – na primer ob vpisu v šolo ali / in vsako jesen; 

- Primer kampanje za jesen 2022: “Velenje hodi in kolesari v šolo”; 

- promovirati povezavo med zdravjem (dobrim počutjem) in aktivno hojo v šolo - zdrav 

in aktiven šolar; 

- v šolski koledar vnesti svetovne dneve (gibanja, zdravja, dan hoje, evropski 

teden mobilnosti, itd.) ter na te dneve posebej promovirati aktiven način hoje v 

šolo, poročati o številu aktivnih pešcev in kolesarjev učencev in učiteljev na šoli 

(najdaljša pot, najbolj redna hoja s kolesom), aktiven življenjski slog; 

- organizirati spremljano hojo v šolo s Pešbusom in Bicivlakom; 

- vzpostaviti slogan za spodbujanje aktivne poti v šolo, na primer “Velenje hodi v šolo 

aktivno”; 

- Velenje naj postane prvo mesto, kjer vsi, ki lahko, v šolo pridejo aktivno; 

- spodbuditi prihod v šolo s kolesom. 
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Omogočanje aktivne hoje v šolo s sporočili za voznike in druge 

udeležence v prometu 

Cilj: zagotoviti varnost otrok na cestah in omogočiti aktivno mobilnost šolarjev: 

 

- stalno ozaveščati voznike o prisotnosti šolarjev na cesti in o velikem pomenu njihovega 

prispevka - čuječe vožnje za aktivno in samostojno mobilnost otrok; 

- voditi kontinuirano kampanjo o šolarjih/otrocih na cesti - ozaveščati občane in druge 

udeležence v prometu o posebnostih otrok in o odgovornosti za otroke na cestah; 

- prilagoditi CGP Velenje - Moje mesto, moja izbira! z uvedbo lika peš šolarja za uporabo 

v kampanjah, talnih poslikavah na šolskih poteh in informativnih gradivih ipd. 

 

 
Slika 106: Označena šolska pot v Valencii. Foto: arhiv IPoP 
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8. Akcijski načrt za izboljšanje hodljivosti v Velenju 

Namen akcijskega načrta je deležnikom olajšati izvajanje del in nalog za izboljšanje pogojev 

za hojo v MOV. LNH skuša razkriti, da je odgovornost za izvedbo ukrepov razdeljena med 

deležnike iz različnih področij in organizacij - od občinske uprave, šol, javnih zavodov, državnih 

institucij, zaposlovalcev ter tudi obiskovalcev, voznikov in prebivalcev Velenja in da pa je vloga 

občine vendarle osrednja in najpomembnejša. Akcijski načrt mora nastati na pobudo občine v 

sodelovanju s ključnimi akterji. Akcijski načrt, ki je rezultat procesa priprave LNH Velenje je 

poskus oblikovanja izhodišč za to, da MO Velenje oblikuje pobudo in začne proces dela. 

V akcijskem načrtu so strnjeni predlogi ukrepov, ki so dozoreli tekom dela na pripravi predloga 

LNH Velenje v letu 2022. Ukrepi so razvrščeni v tri prioritetne stopnje na podlagi presoje 

delovne skupine izdelovalcev LNH, končna odločitev o ukrepih in prioritetah pa je seveda v 

celoti odvisna od nadaljnjih odločitev MOV.  

V tabeli so predlogi ukrepov razdeljeni glede na tip – (1) infrastrukturni, (2) organizacijski in 

promocijski ukrepi, ločeno so predstavljeni vsi ukrepi, ki naslavljajo šole (3). 

Za uspešnost njihovega izvajanja je ključno, da se izvajajo povezano in s soudeležbo vseh 

deležnikov - učencev, zaposlenih na šolah, staršev in predstavnikov občine s področja 

izobraževanja, urejanja prometa in prostora. 

 

1. Infrastrukturni 
ukrepi 

Lokacije  
Prioriteta  

Hodniki za pešce  

preurediti pločnike, kjer je 
zaris kolesarske steze 
onemogočil varno hojo 

ob Jenkovi (P8/1), na Cesti Talcev (P8/2), na odseku 
Šaleške pri Podjetniškem centru (P8/3), na Koroški cesti pri 
križišču z železniško progo (P8/4), na več lokacijah v 
središču (P8/5), po poti od nakupovalnega središča 
Velenjka do Žarove ceste (P8/6), v okolici na Konovski cesti 
do enote Čebelica Vrtec Velenje, enote Vila Mojca, enote 
Jurček v Škalah, enote Jakec v Pesju (P8/7); 
v Pesju in Gorici (Cesta I-V) (P8/8) 

visoka 

označiti in urediti površine 
za pešce na cestiščih brez 
urejenih pločnikov  

visoka 

zagotoviti primerno širino 
hodnikov za pešce (v 
mestnem središču 1,5m; 
obnove, novogradnje 2,0m) 

srednja 

Novi prehodi za pešce 

urediti dodatne prehode na 
lokalnih cestah v 
sodelovanju z občani in 
občankami  

v okolici Sončnega parka (na Stanetovi in Aškerčevi cesti) 
(P8/9) 

nizka 

Prečkanje državnih cest 

zagotoviti dovolj dolg 
interval na semaforjih za 
prehod pešcev, upoštevati 
hitrost hoje otrok, starejših 
in oseb z oviranostmi; 

na Šaleški cesti pri Mercatorju (P8/10) 

visoka 
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dodatno označiti 
semaforizirane prehode na 
državnih cestah, opozoriti 
voznike na prilagoditev 
hitrosti in pešce na cesti 

na Kidričevi cesti pri Kardeljevem trgu (P8/11) 

srednja 

Varnost, strpnost, kultura v prometu  

umirjanje prometa - 
zniževanje hitrosti vožnje 
(npr. na 30 km/h ali manj – 
na šolskih poteh 20 km/h)  

na območjih skupnega prometnega prostora, v 
stanovanjskih območjih brez hodnikov za pešce, na šolskih 
poteh v naseljih brez hodnikov za pešce ali v jutranji konici v 
času prihodov otrok v šolo 

visoka 

z znaki in talnimi oznakami 
dodatno opozoriti voznike 
na pešce v prometu – na 
območje skupnega 
prometnega prostora 

na območjih brez hodnikov za pešce, kot so deli naselij, 
parkirišča, območja mešane rabe in skupnega prometnega 
prostora srednja 

promovirati prednost 
pešca v prometu in 
odgovornost voznikov za 
varnost pešca, otrok, 
starejših  

na Šaleški cesti pri Mercatorju, na krožiščih 

srednja 

okrepiti nadzor/redarsko 
službo za ustvarjanje 
kulture vožnje in parkiranja 
na površinah za pešce in 
mešano rabo (peš conah) 

na Cankarjevi, Titovem trgu in Promenadi 

srednja 

Vodenje pešca skozi javni prostor  

nedvoumno komunicirati 
območja skupne rabe, kjer 
si prostor delijo pešci, 
kolesarji in druge vrste 
mikromobilnosti (zaris 
talnih oznak, ločeno 
vodenje, znaki) 

na območju promenade (P8/12) 

visoka 

zagotoviti varno in 
usmerjeno hojo preko 
parkirišč in dvorišč ob 
stanovanjskih stavbah: 
 
s talnimi oznakami ali 
drugače opredeliti najkrajši 
in logičen potek peš poti 
(pozornost nameniti hoji 
preko večjih parkirišč, 
dvorišč ob stanovanjskih in 
drugih stavbah)  

skozi parkirišča med glasbeno šolo in OŠ Antona Aškerca ter 
šolskim centrom in OŠ Gustava Šiliha do drugih peš poti 
(P8/13); 
skozi parkirišče pred Kinom (P8/14); 
skozi parkirišče med pošto in NC Velenje (P8/15); 
skozi parkirišče do otroškega igrišča pri Kardeljevem trgu 
(P8/16); 
v GH Mercator in v GH Avtobusna postaja (P8/17); 
skozi parkirišče pri Gorenju (P8/18); 
skozi parkirišče v okolici stanovanjskih blokov na Rudarski 
c., Šaleški c., Cankarjevi c., Prešernovi c., Jenkovi c., 
Bračičevi c., Kersnikovi c., Šercerjevi ul., Stantetovi ul., 
Kardeljevem trgu, Zidanškovi c., Koželjskega ul. (P8/19). 

srednja 

spodbujati hojo z 
obvestilnimi oznakami (na 
tleh, tablah) o peš razdaljah 

 
visoka 

Univerzalna dostopnost javnega prostora (storitev in informacij) 

zagotoviti univerzalno 
dostopnost osnovnih in 
srednjih šol ter drugih 
varstvenih in 

na več lokacijah v središču (okolica OŠ Antona Aškerca, 
Gustava Šiliha, srednješolskega centra, promenada, lekarna 
v centru, zdravstveni dom) (P8/20) 

visoka 
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izobraževalnih institucij: 
urediti in označiti vhod za 
fizično in senzorno ovirane 
v zdravstveni dom  

zagotoviti dovolj široke 
pločnike in peš poti 

 
visoka 

celostno urediti 
univerzalno dostopnost 
okolice zdravstvenega 
doma  

okolica ZD 

visoka 

odstraniti ovire na peš 
poteh v središču (cvetlična 
korita, količki, stebri 
semaforjev, javne 
razsvetljave ali znaki) 

 visoka 

zagotoviti dostopnost 
avtobusnih postaj - 
pravilno umestiti postajno 
infrastrukturo/nadstrešnice 
ob ceste 

na avtobusnem postajališču ob Kidričevi cesti (P8/21) 

visoka 

zagotoviti univerzalno 
dostopnost javnega 
prostora in javnih institucij, 
tudi storitev in informacij  

urediti dostop za vse in uporabo novega prizorišča Vista 

visoka 

Premagovanje višinskih razlik po načelih univerzalne dostopnosti 

poglobiti prehode za pešce 
na celotni širini prehoda ali 
raje dvigniti prehode na 
nivo pločnikov (zagotovi se 
tudi umirjanje prometa): 
naklon ne sme biti večji kot 
1:20 (5 %) oziroma 1:12 (8 
%) 

med ravnino pločnikov in cest (nekaj primerov P8/22) 

visoka 

urediti vse javne stopnice 
naj bodo enakomerne in 
udobne 

na Kardeljevem trgu (P8/23) 
visoka 

umeščati rešetke na 
kanalih za odvodnjavanje z 
odprtinami v nasprotni 
smeri vožnje oz. na način, 
da zatik s kolesom vozička 
ni možen 

preveriti ustreznost pri podhodu C. Františka Foita 

visoka 

urediti obstoječe klančine 
in stopnice skladno s 
standardi univerzalne 
dostopnosti 

urediti klančine ustreznih naklonov skozi podhode pod 
Šaleško c., C. Františka Foita in pod železniško postajo Pesje 
(P8/24); 
urediti klančine do peronov železniške postaje (P8/25); 
popraviti dvigalo za osebe na invalidskem vozičku v garažni 
hiši (P8/26);  
urediti dostopnost glavne avtobusne postaje (glej sliko 92; 
P8/27);  
urediti nivojske prehode na Koroški cesti (glej sliko 91; 
P8/28); 

visoka 

Vzpostavitev in vzdrževanje urbane opreme  
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zagotoviti možnost 
sedenja za vse, zamenjati 
del obstoječih klopi za 
ustreznejše (višina, 
naslonjala, ročaji) in 
dosledno skrbeti za 
umeščanje dovolj 
univerzalno uporabnih klopi  

okolica osnovne šole Antona Aškerca in Gustava Šiliha 
(P8/29); okolica stanovanjskih objektov na Jenkovi cesti, na 
Stantetovi ulici, na Kardeljevem trgu, na Cesti Simona 
Blatnika, Cesti Františka Foita (P8/30); 
na območju med Kunta Kinte in velenjsko plažo (P8/31); 

visoka 

popraviti nedelujoče 
pitnike, umeščati nove 
pitnike, informirati o 
lokacijah pitnikov na spletu 
in promocijskih gradivih 

na Cankarjevi cesti (Pikin pitnik; glej sliko 95…; P8/32), na 
Kardeljevem trgu (Pitnik Škrata Bisera; glej sliko 93…; 
P8/32) in pri glavni železniški postaji (Pitnik lokomotivčka 
Tomaža), po presoji in potrebi na novih lokacijah; 

visoka 

sezonsko in redno čistiti in 
vzdrževati prometne 
površine 

 

visoka 

vzdrževati drobne prvine 
infrastrukturne opreme: 
gumbi na prehodih za 
pešce, talne oznake, 
prometni znaki  

gumb na prehodu za pešce v križišču Koroške ceste in 
Ceste Simona Blatnika in gumb na prehodu za pešce v 
križišču Kidričeve ceste iz smeri Kardeljevega trga (P8/38); srednja 

redno vzdrževati 
(preglednost, varnost), 
obnavljati (senca) in 
bogatiti (zanimivost, 
podoba) vegetacijo ob 
hodnikih in peš poteh 

 

srednja 

zagotoviti 
uporabnost/dostopnost 
nadstreškov na vhodih v 
javne objekte, na 
avtobusnih postaja itn.  

pred lekarno v centru (P8/33); 
na šolskem avtobusnem postajališču pri osnovni šoli 
Antona Aškerca (P8/34); 
na avtobusnem postajališču OŠ Mihe Pintarja Toleda 
(P8/35) 
na avtobusnem postajališču na Kidričevi cesti (P8/21) 

srednja 

Navezava na kolesarjenje in JPP 

zagotoviti pregledne, varne 
in ustrezno kratke poti od 
postajališč JPP do cilja (in 
obratno) za povečanje 
privlačnosti in 
konkurnčnosti hoje in rabe 
JPP 

 

visoka 

vzpostaviti in vzdrževati 
javne kolesarnice 

nadgraditi pri Šolskem centru Velenje (P8/36); 
vzpostaviti pri OŠ Gustava Šiliha (P8/37), pri ZD, pri 
avtobusni postaji, pri železniški postaji, pri parkirnih hišah; 
 

srednja 

popraviti popravljalnice 
koles 

Na pešpoti od Avtobusne postaje do Gorice in pri železniški 
postaji (P8/39) 

srednja 

Daljinske in tematske peš poti 

združevati in poenotiti 
vodenje v prometu z 
informativnimi tablami 
(celovita grafična podoba 
(CGP) informacijskih in 
označevalnih tabel, 
turistična karta). 

 

visoka 
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zasnovati in urediti 
(označiti in opremiti) 
omrežje glavnih mestnih 
peš poti in tematskih poti v 
MOV 

- od središča Velenja (Titov trg) do Velenjskega jezera  
- od središča do Škalskega jezera in gradu Turn 
- od središča do Škal, Hrastovca, Pake,  
- od središča do Šoštanja, Šoštanjskega jezera ... 
- od središča na Velenjski grad  
- od središča na Grad Šalek in naokrog 
- od Škalskega jezera do gradu Turn 

srednja 

Območja mešane javne rabe in mikro mobilnosti 

ustrezno urejanje prometa 
– z dovolj dobrimi 
oznakami dati prednost 
pešcu 

v območju šol: na promenadi (Trg mladosti), na pešpoti ob 
Paki (Vodnikovi c.) (P8/40); 
na Cankarjevi cesti in Titovem trgu (P8/41); 

visoka 

kjer ni možno zagotoviti 
ustrezne širine za oba 
uporabnika, ali več njih, je 
potrebna jasna 
komunikacija, da si v 
takem primeru prostor 
delijo – obvestilne oznake 
o mešanem prometu (talne 
poslikave, table, ipd.); 

Npr. pri trgovini Tuš na Cesti Talcev (P8/42) 

srednja 

Ureditev poti za hojo in kolesarjenje ob začasnih zaporah 

zagotoviti varno vodenje 
pešca (in kolesarja) mimo 
cestnih in gradbiščnih 
zapor 

ob vseh posegih v peš in kolesarske poti  

srednja 

 

2. Organizacijski in 
ozaveščevalni ukrepi 

Lokacije  
Prioriteta  

Organizacija dela 

vzpostaviti delovno skupino za 
sinhronizacijo dela na ravni občinske 
uprave in izvajanja javnih investicij s 
področja urejanja prostora, prometa, 
zdravja, komunale, turizma in kulture, ki 
skrbi za povezovanje vidikov urejanja 
javnega prostora ter umeščanje hoje in 
aktivne mobilnosti v strateške in 
razvojne dokumente občine 

povezati in smiselno uskladiti delo občine na 
različnih področjih 

visoka 

Univerzalna dostopnost 

organizirati delo občinske delovne 
skupine za odstranjevanje arhitekturnih 
in komunikacijskih ovir v prostoru 

povezati vodstvo in operativne službe občine s 
predstavniki oseb, ki živijo z različne vrste 
oviranostmi ter strokovnjaki za odpravljanje 
ovir: zagotoviti spremljanje stanja v prostoru z 
vključevanjem oseb z izkušnjo oviranosti, 
odstranjevanje ovir in zagotavljanje 
dostopnega prostora, storitev in informacij 

visoka 

zagotoviti dostopnost javnega prostora, 
storitev in informacij za vse do leta 2025 

izdelati lokalno strategijo zagotavljanja 
dostopnosti z akcijskim načrtom v skladu z 
Nacionalnimi usmeritvami ... (2005) 

visoka 
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zagotoviti aktivno vključevanje 
standardov dostopnosti v načrtovanje 
javnega odprtega prostora in stavb 
(pregledi, revizije)  

za vse načrte in prenove ureditev javnega 
odprtega prostora, prometa  

visoka 

ozaveščati o pomenu dostopnosti z različnimi akcijami omogočiti izkušnjo 
oviranosti (npr. Ovirantlon) 

visoka 

Parkirna politika 

postopno zmanjšati število parkirnih 
mest v središču mesta, najprej ob 
pomembnejših peš povezavah in v 
okolici šolskega centra  

na peščeni površini med OŠ Antona Aškerca in 
OŠ Gustava Šiliha, na Rudarski cesti 

visoka 

ukiniti majhne parkirne žepe pri OŠ in 
zdravstvenem domu  

 

visoka 

uvesti postaje Poljubi in odpelji na 
šolskih poteh (P+R, tudi ang. Kiss and 
Ride: K+R), oziroma postaje za 
kratkotrajno parkiranje na frekventnih 
točkah  

pri NLB, UE, Mladosti in v okolici šol  

visoka 

zmanjšati območje kratkotrajnega 
parkiranja za obiskovalce 

okolica zdravstvenega doma  
srednja 

okrepiti rabo obstoječih garažnih hiš GH Avtobusna postaja, GH Mercator srednja 

povečati nadzor nad parkiranjem 
(okrepitev redarske službe) z uvedbo 
progresivnih kazni za ponavljajoče se 
kršitelje (opomin, kazen x1, kazen x2 …); 

 

srednja 

posodobiti politiko parkirnin in vplivati 
na konkurenčnost parkiranja v garažnih 
hišah  

 

nizka 

Javni potniški promet 

nadgraditi sistem mestnega avtobusa 
Lokalc (povečati doseg, frekvenco 
voženj, vikendi, dodati nove postaje, 
uvedba dvosmernih linij, razširiti 
pokritost območja, sinhronizacija 
voznega reda s šolskim urnikom in 
delovnim časom večjih zaposlovalcev)  

 

visoka 

integrirati Lokalca s sistemom mestnih 
koles BICY in pešpoti (urediti postaje 
BICY na ključnih prestopnih postaja, 
omogočiti uporabo koles obiskovalcem 
Velenja, omogočiti delovanje sistema 
pozimi, uvedba enotne kartice)  

 

visoka 

Hoji in zdravju prijazno mesto 

opredeliti hojo kot zdravju, okolju, 
lokalnemu gospodarstvu in podnebni 
nevtralnosti občine koristno prometno 
prakso  

vgraditi hojo in aktivno mobilnost v povezane 
lokalne politike in programe s področja 
zdravja, mladih, starejših, varstva okolja, 
podnebja, prometa, turizma, gospodarskega 
razvoja 

visoka 

načrtovati zdravo in hodljivo mesto: 
dolgoročno urbanistično in investicijsko 
načrtovati prostorski razvoj in razvoj 
dejavnosti v prostoru po principu kratkih 
razdalj in mešane rabe 

strateško prostorsko, urbanistično in 
investicijsko načrtovati razvoj dejavnosti in 
infrastrukture v prostoru z mislijo na 
spodbujanje hoje in kakovost bivalnega okolja  

visoka 
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promovirati in spodbujati hojo po 
vsakdanjih poteh: v šolo, na delo, 
dogodke, trgovino ... mesto primerno za 
hojo je mesto za vse (dostopnost), je 
zdravo mesto (ljudje in okolje), je 
podnebno nevtralno mesto (okolje, 
prilagajanje in blaženje podnebnih 
sprememb)  

informirati prebivalce v občinskem glasilu, 
lokalnih medijih (radio) in s ciljnimi dogodki o 
koristih hoje, predstaviti različne poglede - 
vključiti zdravnike, ekologe, sociologe, trgovce 
... ponudnike gostinskih storitev; izvajati 
promocijske in tekmovalne kampanje  

visoka 

izkoristiti potencial hodljivosti Velenja 
kot razvojno priložnost (turizma) 

skozi različne programe in projekte 
izpostavljati, da so naravne in ustvarjene 
danosti okolja dobre za zdrav in aktiven način 
življenja, da zagotavljajo primerjalne razvojne 
prednosti v procesu preobrazbe, omogočajo 
visoko kakovost bivanja in okolja ter nizek 
ogljični odtis v procesih prizadevanja za 
podnebno nevtralnost; 
spodbujati trajnostni prihod na destinacijo 
Velenje in mobilnost na območju destinacije; 
vgraditi trajnostno mobilnost v turistično 
strategijo; 
organizirati lokalne dogodke in prireditve z 
aktivnim prihodom ter usmerjati organizatorje 
dogodkov, prireditev in turističnih izletov k 
spodbujanju aktivnega prihoda.  

visoka 

Poenotiti komuniciranje in nadgraditi 
obstoječo celostno grafično podobo 
“Moje mesto moja izbira!” s slogani za 
spodbujanje hoje tudi na dogodke, 
prireditve, po opravkih, itd. z besedami, 
kot so peš, pešec, hoja ali oblikovanje 
dodatnega slogana oz. sloganov (npr. 
Velenje hodi/ Velenje hodi v šolo / 
Velenje hodi v kino / Peš v kino / Peš v 
trgovino / Peš na kavo / Peš v šolo) ter 
ga nadgraditi z uvedbo lika šolarja za 
uporabo v kampanjah, talnih poslikavah 
na šolskih poteh in informativnih 
gradivih ipd.  

 

visoka 

vzpostaviti načine spodbujanja in 
motivacije peš hoje ter spreminjanja 
potovalnih navad v smer drugih vrst 
trajnostne mobilnosti (s kolesom, s 
sopotništvom, z avtobusom); 

spremljanje potovalnih navad, merjenje dolžine 
dnevnih poti - nagrajevanje najdaljše aktivne 
poti, največjega števila zaposlenih, ki hodijo 
peš na delo, ambasadorji hoje, hoja z 
zdravnikom in zdravstvenim osebjem - v 
sodelovanju z CKZ in Zdravstvenim domom, 
nadaljevanje z redno organizacijo preizkusa za 
hojo. 

visoka 

priključiti se slovenski Mreži zdravih 
mest 

zagotoviti v lokalni upravi osebo, ki razume 
povezave med zdravjem in urejanjem prostora, 
prometom, stanovanjsko politiko in družbenimi 
dejavnostmi ter skrbi za vključevanje vidika 
javnega zdravja v procese odločanja in v 
koordinacijo aktivnosti; imenovati za zdravo 
mesto odgovornega političnega predstavnika; 
spremljati stanje s soudeležbo prebivalcev in 
lokalnih akterjev 

srednja 
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normalizirati aktivne prihode v službo, 
po opravkih, v trgovino in ozaveščati o 
praktičnih vidikih aktivne mobilnosti 

dodati v opise lokacij dejavnosti podatke o peš 
oddaljenosti od avtobusne postaje, GH in BICY 
postaje; spodbujati aktivno hojo na delo z 
urejanjem garderob, kopalnic, shramb za 
kolesa ... promovirati aktivno hojo na delo - 
izpostavljati ambasadorje hoje  

srednja 

podpreti preventivne programe za 
spodbujanje hoje pri vsakodnevnih 
opravkih in kot rekreacija - pri 
zaposlenih v občinski upravi, šolah, 
turizmu ... 

opremiti mestne načrte, avtobusne postaje in 
BICY postaje z informacijami o peš razdaljah 
do ključnih točk v mestu (občina, Titov trg, 
lekarna, grad, promenada, jezero ...), izdelava 
mobilnostnih načrtov za prireditve in 
komuniciranje z obiskovalci. 

srednja 

 

3. Šole Lokacije  Prioriteta  

Delo s šolami  

vzpostaviti delovno skupino 
predstavnikov občine, šol in SPV za 
spremljanje stanja v okolici šol in na 
poteh v šolo in načrtovanje šolskih poti 
(3 x letno)  

ena skupna delovna skupina - prenos dobrih 
praks 

visoka 

celostno pristopiti k načrtovanju šolski 
poti kot načinu omogočanja aktivne hoje 
v šolo in spodbujanja aktivne mobilnosti 
v občini; redno spremljati način prihoda 
v šolo in želje učencev, posodobiti 
načrte šolskih poti z vključevanjem 
šolarjev in staršev, uporabiti načrte za 
promocijo aktivne hoje v šolo (označiti 
radije peš razdalj ter objaviti načrt) 

za vse osnovne šole, podružnice vključiti 
smiselno 

visoka 

izdelati analize peš dostopnosti šol - 
oddaljenost šole ob bivališč šolarjev, 
izračunati peš in kolesarske razdalje in 
jih prikazati na načrtu šolskih poti in 
analizo letno posodabljati ter vključevati 
v načrt šolskih poti  

za vse osnovne šole, podružnice vključiti 
smiselno 

visoka 

izdelati program prehoda na aktivno 
mobilnost za izbrane šole  

preveriti možnost, da se za osnovne šole, pri 
katerih je šolski okoliš zelo skoncentriran v 
celoti preide na aktivno hojo v šolo  

visoka 

posvetiti pozornost urejanju okolice šol 
in prometu v okolici šol; zagotoviti varen 
dostop do šole; 

za vse šole: območja šolske ulice - ceste do 
šole, dvorišča in parkirišča visoka 

povezati šolarje, učitelje in starše v 
prizadevanjih za aktivno hojo v šolo; 
akcije, v katerih starši in učitelji vodijo z 
zgledom in omogočajo aktiven prihod v 
šolo 

za vse šole - celo občino: kolesarski petek (vse 
v šolo in na delo s kolesom) 

visoka 

organizirati spremljano hojo v šolo s 
Pešbusom in Bicivlakom  

po presoji in potrebi 
srednja 

vzpostaviti postaje Poljubi in odpelji  po presoji in potrebi srednja 

urediti režim šolske ulice in omejitev 
prometa pred šolami v času prihoda v 

po presoji in potrebi 
srednja 
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šolo (omejitev hitrosti vožnje, nadzor 
prometa, umiritev prometa ...)  

Mobilnostni načrti za šole  
 

 

izboljšati pogoje za aktiven prihod na 
delo za zaposlene na izobraževalnih 
ustanovah (spodbude, promocija, 
ureditev infrastrukture - kolesarnice, 
uvedba šolskega kolesa ...)  

za vse šole 

visoka 

izdelati mobilnostne načrte za matične 
šole v MOV ter uveljavljaviti predvidene 
ukrepe  

za vse osnovne šole z vključevanjem 
zaposlenih in delovne skupine za šole  srednja 

Trajnostna mobilnost v pedagoškem procesu 

pripeljati otroke v promet in javni prostor 
že med poukom (obisk kulturnih 
ustanov, tehnični, športni dnevi ipd.)  

za vse šole 
visoka 

v šolah več časa nameniti prometni 
vzgoji in kulturi v prometu in nadaljevati 
dobro zastavljeno delo, ki ga izvajajo v 
Vrtcu Velenje; 

za vse šole  

srednja 

vključiti program kolesarskega izpita v 
četrti razred in prometno vzgojo v šolski 
kurikulum 

za vse šole 
srednja 

Vpis prvošolčkov v šolo 

spodbujati starše k vpisu otrok v 
najbližjo šolo - izpostaviti velik pomen 
aktivne hoje v šolo za zdravje in razvoj 
otroka, za socializacijo, samostojnost in 
sodelovanje pri pouku (vključiti v 
program tudi svetovalno službo šol)  

na ravni občine (župan, oddelek) in na ravni 
vseh šol (ravnatelji, svetovalna služba) 

visoka 

napovedati možnost in povabiti k 
izvedbi spremljane hoje v šolo s 
Pešbusom in Bicivlakom  

na vseh šolah  
visoka 

Spodbujanje aktivne hoje v šolo s kampanjami 

promovirati povezavo med zdravjem 
(dobrim počutjem) in aktivno hojo v šolo 
- zdrav in aktiven šolar  

v šolski koledar vnesti svetovne dneve 
(gibanja, zdravja, dan hoje, evropski teden 
mobilnosti, itd.) ter na te dneve posebej 
promovirati aktiven način hoje v šolo, poročati 
o številu aktivnih pešcev in kolesarjev učencev 
in učiteljev na šoli (najdaljša pot, najbolj redna 
hoja s kolesom), aktiven življenjski slog  

visoka 

začeti kampanjo na ravni občine – na 
primer ob vpisu v šolo ali / in vsako 
jesen 

 

visoka 

vzpostaviti slogan za spodbujanje 
aktivne poti v šolo, na primer “Velenje 
hodi v šolo aktivno” 

 

visoka 

spodbujati reden aktiven prihod (peš, 
kolo, JPP, sopotništvo) staršev in 
skrbnikov na dogodke v šoli (roditeljski 
sestanki, govorilne ure, nastopi)  

 

visoka 

Ozaveščanje o prisotnosti otrok v prometu 
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stalno ozaveščati voznike o prisotnosti 
šolarjev na cesti in o velikem pomenu 
njihovega prispevka - čuječe vožnje za 
aktivno in samostojno mobilnost otrok  

 

visoka 

voditi kontinuirano kampanjo o 
šolarjih/otrocih na cesti - ozaveščati 
občane in druge udeležence v prometu 
o posebnostih otrok in o odgovornosti 
za otroke na cestah  

 

visoka 

razviti CGP Velenje - Moje mesto, moja 
izbira! za označevanje šolskih poti (za 
talne poslikavah, informativna gradiva 
ipd.) 

 

srednja 
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Preko spletne platforme Canvis.app. 
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Urška Didovič
izdelovalec:

Priloga 2 
Prikaz rezultatov ankete za 
prebivalce - širše območje

podlaga: ZKN, GURS, 2022

izdelava kart:

marec 2022

Lokalni načrt hodljivosti - 
projekt

MO Velenje

M

M

Utrditev peščene peš poti

Neobstoječa ali preozka peš površina

Slaba kultura vožnje v prometu

Konflikti na peš površinah

Neoznačen prehod za pešce

Neosvetljeni del poti

Neustrezno urejene klančine

Začasna nevarnost (vreme)

Poškodovan tlak

Ni peš površine ali je preozka

Slaba kultura vožnje v prometu

Mešanje površine z drugimi udeleženci

Neustrezno urejen prehod/podhod

Neustrezno parkirana vozila

Neustrezno urejene/neurejene klančine

Začasna neprijetnost (vreme, higijena)

Poškodovan tlak

Pomanjkanje sence

Mirujoč promet

anjkajoča p1

2

3

4

MANJKAJOČA POVEZAVA

URBANA OPREMA

OVIRA NA POTI

DRUGO

NEVARNA TOČKA

NEPRIJETNI ODSEKI

M

Manjkajoči prehod za pešce

Manjkajoča kolesarska povezava

anjkajoča peš pot1

2

3
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2

3

4

5

6

7
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Pomanjkanje klopi

Pomanjkanje košev za smeti

Pomanjkanje razsvetljave

Pomanjkanje dreves 
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3

4

Manjkajoča ograja ob poti5

Kratek interval semaforja za pešce 

Previsoki robniki

Neprehodne ovire

Začasne ovire

 1

2

3

4

Drugi odzivi
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Prikaz rezultatov ankete za 
prebivalce - ožje območje

podlaga: ZKN, GURS, 2022

izdelava kart:

marec 2022

Lokalni načrt hodljivosti - MO Velenje
projekt
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izdelovalec:

Priloga 4
Prikaz omre ja rekreacijskih poti v
Mestni ob ini Velenje

podlaga: ZKN, GURS, 2022

izdelava kart:

avgust 2022

Po poteh Vinske Gore

Šaleška planinska pot

Pot na Vodemlo

Pot na Lubelo

Pot na Ko elj

Pot na Paški Kozjak

Sprehod skozi mesto moderne

U na pot: Pozorjeva grajska pot

U na pot: elodkova pot

U na pot: Gobarska u na pot

Trim steza

Ob inska mejaVelenjsko jezero Škalsko jezero

Lokalni na rt hodljivosti - MO Velenje

projekt
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Priloga 5 
Opredelitev območja obravnave LNH 
z radiji peš razdalj

podlaga: ZKN, GURS, 2022

izdelava kart:

avgust 2022

Gozdne površine

Lokalni načrt hodljivosti - MO Velenje
projekt

5 
m

in

10
 m

in

+

Izhodišče izmere peš razdalj

Radij peš razdalj od šol

Podhod

Avtobusno postajališče

BICY postaja

Parkirišče
Garažna hiša
Železnica
Kataster stavb
Parkovne in rekreacijske zelene 
površine

+
---
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Priloga 6 
Prikaz omrežja javnega potniškega
prometa v Velenju

podlaga: ZKN, GURS, 2022

izdelava kart:

avgust 2022

Radij peš oddaljenosti od šol

Postaja šolskega avtobusa

Avtobusno postajališče

BICY postaja

Železnica
Lokalc: Velenje mestna linija
Lokalc: Velenje-Sp. Laze
Lokalc: Velenje-Sp. Črnova
Lokalc: Velenje-Škale
Lokalc: Velenje-Pesje

Lokalni načrt hodljivosti - MO Velenje
projekt

1

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5 
m

in

10
 m

in

15
 m

in

Izhodišče izmere peš razdalj+

+

---



Število šolarjev na naslovu: OŠ AA
1
2-5

6-10

10+

Število šolarjev na naslovu: OŠ GŠ
1
2-5

6-10

10+

Število šolarjev na naslovu: ostale OŠ
1
2-5

6-10

10+

Radi j peš oddalje nosti od šol
+

+

Izhodišče izmere peš razdalj

---

Število šolarjev, ki bivajo znotraj 
območja
peš oddaljenosti od šol) 

priprave LNH (10 min

n = 798

n

+

15 min

5 m
in

10 min

15 min

OŠ Mihe Pintarja Toleda

OŠ Livada

OŠ Šalek

OŠ Gorica



Urška Didovič
izdelovalec:

Priloga 8 
Karta predlaganih ukrepov

podlaga: ZKN, GURS, 2022

izdelava kart:

avgust 2022

Lokalni načrt hodljivosti - MO Velenje
projekt

5 
m

in

10
 m

in

+

+ Izhodišče izmere peš razdalj

Radij peš razdalj od šol

Podhod

Avtobusno postajališče

BICY postaja

Parkirišče
Garažna hiša
Železnica
Kataster stavb
Parkovne in rekreacijske zelene 
površine

---
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