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Celostna prometna strategija Občine Polzela (v nadaljevanju CPS) je strateški dokument, s katerim 

občina sprejema načrt zaporednih ukrepov na področju prometa s ciljem celostne spremembe 

dostopnosti in trajnostne mobilnosti, izboljšanjem kakovosti bivanja prebivalcev ter povečanjem 

možnosti za razvoj občine in regije. 

 

CPS je izdelana na osnovi smernic, ki jih je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo in so skladne  s 

smernicami Evropske komisije (Guidelines: Developing and implementing a sustainable urban 

mobility plan) ter prilagojene slovenskim razmeram, za katere so značilna majhna in srednje velika 

mesta. 

 

Projekt priprave CPS je skladen s cilji Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske 

politike v obdobju 2014 – 2020, prednostna os št. 4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in 

pametna omrežja, prednostna naložba: Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, 

zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in 

ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi. 
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1 UVODNO POJASNILO  

1.1 NAMEN IN CILJI 

Celostna prometna strategija občine je strateški dokument, s katerim je planirano učinkovito zaporedje 

ukrepov na področju prometa na načelih: 

- trajnostni pristop, ki uravnoveša gospodarski razvoj, socialno pravičnost in kakovost okolja; 

- celovit pristop, ki upošteva potrebe in možnosti različnih skupin uporabnikov v občini, regiji in 

širše ter nadgrajuje obstoječe metode in načrtovanja ter izhaja iz spoznanja, da lokalni prometni 

tokovi v veliki meri oblikujejo stanje prometa in s tem kakovost bivanja v občini; 

- participativni pristop, ki vključuje javnost v vseh fazah načrtovanja.  

 

Ukrepi so načrtovani celovito, ob naslednjih predpostavkah: 

- izboljšana mobilnost vseh skupin prebivalcev  (otroci, starejši občani, invalidi), 

- izboljšana varnost otrok in vseh prebivalcev, ki se odločajo za aktivno mobilnost (pešačenje, 

kolesarjenje), 

- upoštevanje pozitivnih učinkov ukrepov na zdravje in okolje, 

- prednostno iskanje inovativnih rešitev, zato je nujno sodelovanje vseh občanov in  skupin 

uporabnikov. 

 

Cilj celostne prometne strategije je zagotovitev višje kakovosti bivanja, urejenost in izboljšana podoba 

okolja. Cilj je tudi povečanje možnosti za uspešen razvoj. 

 

Občina Polzela si prizadeva vzpostaviti kvaliteten integriran prometni sistem, ki bo zadovoljeval potrebe 

prebivalstva, gospodarstva in obiskovalcev. Strategija predstavlja implementacijo načrta trajnostne 

mobilnosti in odgovor na obstoječe probleme, povezane s prometom in mobilnostjo. 

  

Ključna prednostna področja, ki jih strategija obravnava, so: 

A. VZPOSTAVITEV CELOSTNEGA PROMETNEGA NAČRTOVANJA, 

B. UVELJAVLJANJE HOJE, 

C. POTENCIAL KOLESARJENJA, 

D. UČINKOVIT JAVNI POTNIŠKI PROMET, 

E. RACIONALNA RABA MOTORIZIRANEGA PROMETA. 

 

Sprejeta celostna prometna strategija zagotavlja dostop do finančnih sredstev in poveča konkurenčnost 

na razpisih za evropska finančna sredstva. 
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1.2 METODOLOGIJA 

Pogodbeni izvajalec je Razvojni center Inženiringi Celje, d.o.o. Koordinatorica projekta je Magda 

Cilenšek, Občina Polzela.  

 

Pogodbeno je bilo dogovorjeno zaporedje sledečih aktivnosti: 

- ustanovitev delovne komisije s predstavniki občine in zainteresirane javnosti za spremljanje 

priprave projekta,   

- analiza obstoječega stanja, 

- opredelitev cilje, vizije, prioritet, 

- predlog strategije, 

- potrditev strategije na občinskem svetu. 

 

V mesecu aprilu 2016 so se izvajalci sestali z županom, mu predstavili načrt dela ter terminski plan. 

Dogovorili so se, da bo ustanovljena delovna komisija, v katero bodo vključeni predstavniki občine in 

zainteresirane javnosti za sodelovanje in spremljanje projekta. Z delovno komisijo je zagotovljeno 

zastopanje interesnih skupin, sodelovanje pri pripravi pregleda in analize obstoječega stanja, 

opozarjanje na problematiko na področju prometa in prometne varnosti, sodelovanje pri oblikovanju 

ciljev in kriterijev za ocenjevanje prioritet.  

 

Župan je imenoval delovno komisijo v sestavi: Igor Pungartnik, predsednik in člani: Bruno Rednak, Jure 

Stepišnik, Viktor Kukec, Magda Cilenšek in Matjaž Murgelj.   

 

V začetku meseca maja 2016 se je komisija sestala na svoji prvi seji. Na sestanku so izvajalci predstavili 

projektne aktivnosti, načrt dela in način sodelovanja s člani komisije.  Sprejeti so bili naslednji zaključki: 

- Člani komisije v čim krajšem času seznanijo izvajalca (RCI)  z vsemi pobudami, predlogi, projekti, 

strategijami, študijami, sklepi oz. drugimi dokumenti, ki bi imeli vpliv na predmetni projekt. 

- Sprejme se komunikacijski načrt projekta.   

- Izvajalec pridobi statistične podatke o prometnih nesrečah na območju občine Polzela. 

- S projektom CPS Občine Polzela se seznanijo krajevni uradi ter predstavniki gospodarstva. 

- Izvajalec pripravi besedilo objave z informacijami o projektu za objavo na  spletni strani občine in 

OŠ. 

- Izvajalec pripravi anketne vprašalnike za vse skupine, ki bodo vključene v anketiranje. 

- Izvajalec pripravi predlog aktivnosti, ki bi jih priključili ostalim planiranim dogodkom, ki bodo 

izvedeni v tednu mobilnosti med 16. in 22. septembrom 2016. 

 

Izvajalcu so bili predani razpoložljivi podatki, projekti in informacije o načrtovanju prometa v občini.   

 

Dne 7. 6. 2016 je bil s strani izvajalca in udeležbo podžupana g. Pungartnika izveden terenski ogled 

pogojev za pešačenje, kolesarjenje, dostopnost javnih prevoznih sredstev (vlak, avtobus) ter šolskih poti. 

Udeleženci so si ogledali ključne značilnosti poteka prometa v naseljih, ozka grla in križanja z železnico. 
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Dne 15. 6. 2016 so se izvajalci sestali s predstavniki krajevnih odborov Občine Polzela in jim predstavili 

namen in cilje projekta. Dogovorjeno je bilo, da krajevni odbori posredujejo svoje pripombe in mnenje 

glede ureditve prometa v svojem okolju. 

 

Dne 21. 6. 2016 se je Občinski svet Občine Polzela seznanil s projektom Celostne prometne strategije 

Občine Polzela in informacijo o poteku projekta. 

 

Vključevanje javnosti in celoten komunikacijski proces je izveden preko spletnih strani Občine Polzela in  

OŠ Polzela ter objav v lokalnem časopisu Polzelan.  

 

Dne 22. 9. 2016 so bile organizirane različne aktivnosti projekta »Dan brez avtomobila« v okviru 

Evropskega tedna mobilnosti. Aktivnosti so bile organizirane skupaj s šolo in pomenijo prispevek k 

propagiranju trajnostne mobilnosti ter spremembi potovalnih navad (realokacija prostora za pešce in 

kolesarje ter javni potniški promet). Za promocijo aktivnosti na prireditvi »Dan brez avtomobila« so vsa 

gospodinjstva v občini prejela informacijski letak 

 

 

Slika 1: Dan brez avtomobila (foto: Neža Jurko) 

 

Dne 18. 10. 2016 so izdelovalci predstavili županu in članom delovne komisije rezultate prve faze 

projekta: analizo obstoječega stanja.   
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V mesecu novembru 2016 so izdelovalci predstavili županu in članom delovne komisije rezultate druge 

faze  projekta: ukrepe za uresničitev vizije na področju prometa. Dne 22. 11. 2016 je bil objavljen 

predlog strategije. 

 

Dne 8.12.2016 je predlog strategije obravnaval Odbor za prostorsko načrtovanje in komunalne zadeve 

Občine Polzela in sprejel pozitivno mnenje. 

 

Javna obravnava predloga strategije je bila podaljšana do konca meseca januarja 2017. Prejeli smo več 

mnenj, pripomb in predlogov občanov in pravnih oseb, katerim smo posredovali odgovore in pojasnila. 

 

V javni obravnavi je bila izpostavljena zahteva občanov po obnavljanju obstoječih cest ter gradnji nove 

učinkovite infrastrukture, ki je že vključena v prostorske načrte občine. Predlagane spremembe 

prometne ureditve v naseljih (kot npr. enosmerni prometni režim, zapora podvoza pod železniško progo) 

so občani odločno zavrnili. Občinske strokovne službe bodo vse spremembe prometnega režima izvajale 

na podlagi projektne dokumentacije, novelacije prometne študije ter soglasja občanov.    

  

Na podlagi prejetih pripomb in sugestij je bil predlog strategije dopolnjen in predan v potrditev 

občinskemu svetu. 

 

Sprejetje in potrditev strategije je prvi del procesa, ki se bo nadaljeval s kontinuirano kontrolo izvajanja 

ter prilagajanja. Spreminjanje potovalnih navad je dolgoročen proces. Učinkovitost izvajanja strategije 

se bo pokazala tudi v prihodnjih opustitvah in dopolnitvah določenih ukrepov in spremembah z 

namenom povečanja učinkovitosti.    

 

V dokumentu so zajeti dolgoročni cilji, vizija, ki je ni mogoče časovno opredeliti, medtem ko so 

opredeljeni tudi posamezni srednjeročni ukrepi, ki bodo razdelani z akcijskim proračunskim načrtom. 

 

Pri pripravi strategije smo oblikovali merljive cilje in dali prednost praktičnim rešitvam, ki so dosegljive z 

razpoložljivimi sredstvi in so stroškovno najbolj učinkoviti (največ učinka za najmanj denarja). 

 

 

 



ZAGOTOVIMO ŽIVLJENJU PRIJAZNO MOBILNOST 

Celostna prometna strategija Občine Polzela 

 

 

 

 

 
RCI - Razvojni center Inženiringi Celje d.o.o.  

Izdelano:  december 2016, dopolnitev marec 2017 

 Stran 5  

 

2 STRATEŠKI, RAZVOJNI IN PLANSKI DOKUMENTI 

2.1 POLITIČNE ZAVEZE IN SPLOŠNE SMERNICE NAČRTOVANJA PROSTORSKE UREDITVE 

Evropska komisija je že v letu 2006 izdala dokument »Tematska strategija o urbanem okolju« s 

smernicami povezanimi z mestnim prometom in mobilnostjo. Strategija predstavlja usklajevanje in 

združevanje različnih evropskih direktiv, povezanih s prometom, okoljem in mobilnostjo. 

 

Upoštevanje načela trajnostne mobilnosti pri načrtovanju prostorskih ureditev je sestavni del splošnih 

smernic za pripravo občinskih prostorskih aktov, ki jih je izdalo Ministrstvo za infrastrukturo in prostor v 

letu 2013. Smernice izhajajo iz državnih strategij, zakonodaje ter primerov dobrih praks evropskih držav. 

Izpostavljene so usmeritve, ki bodo imele vpliv na kvaliteto bivanja in večjo prometno varnost, in sicer: 

- razvoj učinkovitega javnega potniškega prometa in zagotavljanje fizične integracije prometnih 

podsistemov za učinkovitejše izvajanje javnega potniškega prometa ob upoštevanju regionalnega 

vidika, 

- izboljšanje pogojev za peš in kolesarski promet, 

- standardi parkiranja in dostopnosti, 

- vpliv na zmanjševanje onesnaževanja osebnega prometa, 

- druge smernice za spodbujanje prebivalcev k spreminjanju potovalnih navad.  

 

Na področju umeščanja objektov v prostor ima prednost prenova naselij pred širitvijo ter sočasno 

izkoriščanje obstoječe  infrastrukture. 

2.2 STRATEGIJA PROSTORSKEGA RAZVOJA SLOVENIJE 

Strategija prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04) je temeljni državni dokument, s 

katerim država opredeljuje cilje prostorskega razvoja, podaja zasnovo in strateške usmeritve za 

prostorski razvoj ter opredeljuje ukrepe za dosego zastavljenih ciljev prostorskega razvoja. Prioritete, ki 

jih izpostavlja strategija so: enakovredna vključenost Slovenije v evropski prostor, policentrični urbani 

sistem in regionalni prostorski razvoj, vitalna in urejena mesta, usklajen razvoj širših mestnih območij, 

povezan in usklajen razvoj prometnega in poselitvenega omrežja ter izgradnja gospodarske javne 

infrastrukture, vitalnost in privlačnost podeželja, krepitev prepoznavnosti kakovostnih naravnih in 

kulturnih značilnosti krajine ter prostorski razvoj v območjih s posebnimi potenciali in potrebami.   Nova 

strategija je v pripravi. 

2.3 STRATEGIJA RAZVOJA PROMETA V REPUBLIKI SLOVENIJI 

Strategija razvoja prometa v Republiki Sloveniji je bila pripravljena v letu 2015. Pri pripravi strategije je 

bilo upoštevano, da se najprej v kar največji meri izkoristijo zmogljivosti obstoječe prometne 

infrastrukture z rešitvami, ki ne zahtevajo velikih finančnih vložkov, kot so sistemi za vodenje prometa, 

uvedba inteligentnih transportnih sistemov, manjše naložbe ipd. Šele tam, kjer taki ukrepi ne dajo 
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zadovoljivih rezultatov, se strategija osredotoča na večje naložbe, ki izhajajo iz problemov, ugotovljenih 

na strokovni ravni (z uporabo prometnega modela).   

  

Splošna usmeritev pri pripravi strategije je bila usmeritev oziroma poudarek na okolju prijaznejših 

načinih prometa (železnica) in trajnostni mobilnosti, skladno z domačimi in EU-politikami ter zakonodajo 

na tem področju.  

  

Za določitev prioritet so bili oblikovani tudi posebni cilji, in sicer:  

- izboljšanje prometnih povezav in uskladitev s sosednjimi državami,  

- izboljšanje državne in regionalne povezanosti znotraj Slovenije,  

- izboljšanje dostopnosti potnikov do glavnih mestnih aglomeracij in znotraj njih ter  

- izboljšanje organizacijske in operativne sestave prometnega sistema za zagotovitev njegove 

učinkovitosti in trajnosti.  

  

S splošnimi cilji želimo doseči učinke na prometnem področju v prihodnje, s posebnimi cilji pa 

učinkovitost oz. upravičenost ukrepov.   

 

Na podlagi vizije so določeni osnovni cilji prometne politike Republike Slovenije, ki zagotavljajo 

uresničevanje vizije. Cilji so:  

- izboljšati mobilnost in dostopnost,  

- izboljšati oskrbo gospodarstva,  

- izboljšati prometno varnost in varovanje,  

- zmanjšati porabo energije,  

- zmanjšati stroške uporabnikov in upravljavcev,  

- zmanjšati okoljske obremenitve.  

 

Zadnji cilj »zmanjšati okoljske obremenitve« je ključno povezan tudi s ciljem zmanjšati breme bolezni 

zaradi neustreznega prometa, ki ga poskuša doseči Ministrstvo za zdravje. Zato bodo ukrepi, določeni na 

podlagi tega cilja, vključevali tudi zdravje.  

 

Cilji so usklajeni s cilji uredbe TEN-T o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi z 

»infrastrukturnim« podsistemom vseevropskega železniškega sistema za konvencionalne hitrosti 

(2011/275/EU: Sklep Komisije z dne 26. aprila 2011 o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi z 

»infrastrukturnim« podsistemom vseevropskega železniškega sistema za konvencionalne hitrosti 

(notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 2741)). 

2.4 OPERATIVNI PROGRAM ZA IZVAJANE EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE V OBDOBJU 2014 -2020 

Projekt priprave CPS je skladen s cilji Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v 

obdobju 2014 – 2020 (CCI 2014SI16MAOP), prednostna os št. 4: Trajnostna raba in proizvodnja energije 

in pametna omrežja, prednostna naložba št. 4.4: Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste 

območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti 
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in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi, specifični cilj: Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje 

kakovosti zraka v mestih. 

 

Operativni program je strateški dokument za črpanje sredstev evropskih skladov izhaja iz strategije EU 

2020 in je skladen s Partnerskim sporazumom med Republiko Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 

2014 – 2020. 

 

Operativni program vključuje podporo projektom, ki bodo prispevali k: 

- zmanjšanju uporabe motornih vozil, 

- zmanjšanju obremenitve s hrupom in izboljšanje zraka, 

- dvigu družbene ozaveščenosti, 

- spodbujanju trajnostnega prometnega sistema. 

2.5 REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM 

Regionalni razvojni program Savinjske regije za obdobje 2014 – 2020 (v nadaljevanju RRP) je temeljni 

strateški in programski dokument na regionalni ravni. Območje priprave skupnega razvojnega 

dokumenta obsega območje enaintridesetih občin, tudi območje občine Polzela. Razvojna vizija regije je 

»S TRAJNOSTNIM RAZVOJEM REGIJE DO SPLOŠNE BLAGINJE«.     

 

V regionalnem razvojnem programu je izpostavljena razvojna prioriteta 2.2.5 »Trajnostni teritorialni 

razvoj regije«, ki vključuje ukrepe trajnostne mobilnosti. Kazalnika teh ukrepov sta število prepeljanih 

potnikov (javni prevoz) in število km novih pešpoti in kolesarskih poti.  

 

V RRP je planirana tudi izvedba projektov na območju Občine Polzela: 

- dograditev prometne infrastrukture v okviru 3. razvojne osi,  

- rekonstrukcija ceste R3-694 (Velenje-Polzela-Dobrteša vas),  

- rekonstrukcija in izgradnja nekaterih lokalnih cest (gradnja povezovalne ceste Breg),  

- izvedba projekta »Kolesarsko omrežje Savinjske regije«, ki predstavlja izgradnjo regijske 

kolesarske poti in vključitev le-te v državno kolesarsko omrežje. 

2.6 STRATEGIJA RAZVOJA OBČINE POLZELA 

Strateški dokument razvoja Občine Polzela je v izdelavi. 

2.7 OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT  

Občina Polzela ima sprejet  Občinski prostorski načrt Polzela (OPN Polzela), ki je temeljni prostorski akt 

Občine Polzela. V njem so določeni cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtovane so 

prostorske ureditve lokalnega pomena, natančno je določena namenska raba vseh zemljišč ter določeni 



ZAGOTOVIMO ŽIVLJENJU PRIJAZNO MOBILNOST 

Celostna prometna strategija Občine Polzela 

 

 

 

 

 
RCI - Razvojni center Inženiringi Celje d.o.o.  

Izdelano:  december 2016, dopolnitev marec 2017 

 Stran 8  

 

pogoji umeščanja objektov v prostor. Občinski svet Občine Polzela ga je potrdil na 8. redni seji 20. 10. 

2011. Objavljen je v Uradnem listu RS št. 96/11, veljati pa je pričel z dnem 14. 12. 2011.  

 

OPN Polzela je pomembna podlaga za racionalno in trajnostno načrtovanje vseh posegov v prostor v 

občini in za zagotavljanje kakovostnih pogojev za življenje in delo prebivalcev. 

 

Nov prostorski načrt je nadomestil vrsto danes še veljavnih prostorskih aktov in enovito uredil celotno 

območje Občine Polzela. Je osnova za izdelavo projektne dokumentacije, razen na tistih območjih, kjer 

še veljajo obstoječi občinski podrobni prostorski načrti ali so s tem dokumentom predvideni novi. Pri 

pripravi OPN Polzela so bile smiselno upoštevane pridobljene smernice in strokovne podlage nosilcev 

urejanja prostora, razvojne pobude občine in fizičnih oseb ter različne druge strokovne podlage, katerih 

velik del je bil izdelan v sklopu priprave samega OPN Polzela (prometna študija, analiza stanja in teženj, 

analiza razvojnih možnosti, urbanistični načrt naselja Polzela, strokovne podlage za poselitev, dopolnitev 

strokovne podlage za poselitev, analiza pobud in elaborat za izvzeme, različne idejne zasnove 

posameznih prostorskih ureditev, izsledki in pobude Urbanistične delavnice Polzela 2008). 

 

Po vsebini ima OPN Polzela tekstualni del (odlok) in grafični del, oba pa vsebujeta strateški in izvedbeni 

del. 

 

Strateški del OPN Polzela določa izhodišča in cilje ter zasnovo prostorskega razvoja občine, usmeritve za 

razvoj poselitve in za celovito prenovo, usmeritve za razvoj v krajini, za določitev namenske rabe zemljišč 

in prostorskih izvedbenih pogojev, zasnovo gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena, 

območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki so z njimi prostorsko povezana, ter območja 

razpršene poselitve. 

 

V izvedbenem delu OPN Polzela so ob upoštevanju usmeritev strateškega dela določena območja 

namenske rabe prostora, prostorski izvedbeni pogoji in območja, za katere se pripravi občinski podrobni 

prostorski načrt. 

 

Temeljne smeri prometne povezave naselij v občini z regijo in državo so:  

- Obstoječa temeljna smer prometnega povezovanja naselij v regiji je smer vzhod – zahod, ki 

poteka po avtocesti Ljubljana – Maribor oziroma po stari magistralni cesti Celje – Ljubljana. V fazi 

načrtovanja je tretja razvojna os, ki naj bi predstavljala tudi temeljno smer povezovanja regije in 

med regijami v smeri sever –  jug.  

- Druga temeljna povezava med naselji v regiji ali med sosednjimi občinami poteka po regionalni 

cesti/državni cesti R3-694. Od Polzele do Velenja (navezava na Šoštanj, Topolšico, Črno na 

Koroškem, Slovenj Gradec) poteka v smeri sever – jug, v delu od avtoceste (navezava na 

Ljubljano, Maribor, Celje, Žalec, Prebold, Šempeter) do Polzele pa v smeri vzhod – zahod in se 

nadaljuje v isti smeri po cesti Polzela – Parižlje (navezava na Braslovče, Mozirje, Vransko, Tabor, 

Ljubljano) oziroma Polzela – Šmartno ob Paki (navezava na Mozirje, Velenje) preko Podvina pri 

Polzeli.  
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- Lokalni cestni promet poteka krožno (Polzela, Podvin, Dobrič, Andraž, Založe, Polzela) z navezavo 

v smeri Šoštanj in Lokovica ali Podkraj pri Velenju in Velenje, Šmartno ob Paki, Šempeter.  

- Preko območja poteka železniška proga 2. reda Celje – Velenje, ki je v smeri poti Velenju »slepa«, 

v smeri proti Celju pa predstavlja povezavo z Ljubljano in Mariborom. 

Po veljavnem OPN načrtuje občina celovito prenovo prometne ureditve, ki vključuje:  

- celovito rekonstrukcijo regionalne ceste Polzela–Velenje,  

- gradnjo obvoznice okoli Polzele,  

- celovito prenovo prometa v naselju Polzela,  

- gradnjo lokalne povezava Polzela–Breg – Gmajna - Ločica,  

- poudarjeno vključevanje železnice v potniški (sistem »bus – vlak«) in tovorni promet,  

- celovito prenovo železnice: elektrifikacija, izvennivojska križanja železnice in ceste, novo 

postajališče na Bregu pri Polzeli ipd., 

- državno kolesarsko pot. 

2.8 DRUGI RAZPOLOŽLJIVI DOKUMENTI IZDELANI ZA OBČINO POLZELA 

Naročnik razpolaga z dokumenti, ki so bili izdelani v preteklosti, in obravnavajo prometno problematiko 

ter so relevantni za izdelavo celostne prometne strategije. V nadaljevanju podajamo pregled, vsebino ter 

oceno uporabnosti navedenih dokumentov. 

 

Prometna študija Polzela, izdelal PNZ d.o.o., junij 2001 

Prometna študija je bila izdelana pred 15 leti, zato navajamo izhodišča, na katerih temeljijo zaključki in 

predlogi ukrepov, in sicer: 

- Število prebivalcev v občini v letu 2000: 5.200. 

- Število prebivalcev v naselju Polzela v letu 2000: 1.500. 

- Število delovnih mest: 1.500 (Garant 293,Tovarna nogavic 838). 

- Novo nastali zaselek Gmajna s 500 prebivalci, trend povečanja števila prebivalcev v tem naselju za 

60 %.  

- Stopnja motorizacije v občini v letu 2000: 2,5 prebivalca/osebni avto. 

- Območje študije so bila naselja, v katerih prebiva več kot 70 % prebivalcev občine in so locirana 

skoraj vsa delovna mesta:  Polzela, Breg pri Polzeli, Ločica ob Savinji in zaselek Gmajna. 

- Območje je dobro povezano z okoljem in nima tranzitnega prometa, kar zagotavlja dobre bivalne 

pogoje in dobro dostopnost do bivalnega okolja. 

 

Prometna študija je ugotovila, da so bile v času njene priprave prometne obremenitve na cestah 

obravnavanega območja nizke in prepustnost cest neproblematična. Izpostavljena je bila problematika 

širine cest, ki so preozke za normalno odvijanje dvosmernega prometa, nimajo pa kolesarskih stez in 

pločnikov, zaradi česar je ogrožena prometna varnost.  
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Prometna študija je bila izdelana z namenom načrtovanja novih investicij v infrastrukturo in je 

predlagala gradnjo: 

- cca 900 m nove obvoznice regionalne ceste z deviacijo obstoječe regionalne ceste od Brega proti 

severu, potek za pokopališčem do gasilskega doma, 

- nove zbirne ceste ob zaselku Gmajna, 

- nove priključne ceste k priključku Ločica, 

- nove povezave pri Tovarni nogavic, 

- nove povezave preko parkirišča tovarne Garant, 

- nove napajalne ceste s priključkom ob potoku Ložnica. 

 

V naselju Polzela je bil predlagan enosmerni prometni režim in šest krožnih križišč. V študiji je bil 

zasnovan javni promet z dvema železniškima postajama (dodatna na Bregu) ter petimi avtobusnimi 

postajališči. Študija je predvidela tudi potek pomembnejših pešpoti, kolesarskih stez in hodnikov za 

pešce oz. vodenje kolesarskega prometa na mešani vozni površini. 

 

Na podlagi stanja v letu 2016 ugotavljamo, da je bila ocenjena rast prometa za obdobje 2002-2020 

precenjena. V primerjavi s sedanjo prometno obremenitvijo regionalne ceste R3-694 (števec prometa na 

Bregu), ki znaša v letu 2015 5.857 vozil/dan, je bila ocenjena obremenitev za leto 2020 10.142 vozil/dan, 

kar pomeni 73 % več od današnje obremenitve. Ob tem se je število prebivalcev v občini v obdobju 

2001-2016 povečalo za  20 %, kar že presega napoved prometne študije. Ugotavljamo, da je ocena 

notranje razporeditve prometa v naseljih Polzela, Ločica ob Savinji in Breg pri Polzeli še vedno aktualna, 

obseg notranjega prometa pa nekoliko nižji. 

 

PGD projekt številka 608/08 za izgradnjo Podhoda za pešce pod železniško progo NPr Polzela v km 

16+685, regionalna proga številka 31 »Celje – Velenje«; izdelal Projektiva inženiring Celje, februar 

2009 

Projektna dokumentacija je bila izvedena z namenom gradnje podhoda za pešce na lokalni krajevni cesti 

493951. Cilj projekta je zagotoviti varen prehod pod železniško progo z ukinitvijo nivojskega prehoda. V 

trenutnem stanju je prehod zavarovan z Andrejevim križem. 

 

Izvedbeni projekt številka 603/08 za zavarovanje NPr z napravo za avtomatsko zavarovanje s 

svetlobno zvočnimi signali in polzapornicama ter izvedbo vozišča z gumi elementi na NPr Polzela 2 v 

km 16+865, regionalna proga številka 31 »Celje – Velenje«; izdelal Projektiva inženiring Celje, 

december 2009 

Projektna dokumentacija je bila izvedena z namenom križanja železniške proge z lokalno cesto 493821. 

Cilj projekta je zagotoviti varen prehod ceste čez železniško progo. 

 

Kolesarske povezave v Savinjski regiji, strokovne podlage za uskladitev prioritet; izdelal Razvojni 

center Planiranje, junij 2011 

Na podlagi analize so bile umeščene trase regionalnih kolesarskih poti, ki povezujejo celotno Savinjsko 

statistično regijo. Preko Občine Polzela se predlaga izgradnja dvosmerne kolesarske poti po levem bregu 

Savinje (glavna kolesarska povezava). Načrtovana je novogradnja v dolžini približno 4 km. Načrtovana je 

tudi izvedba javne poti za kolesarje, odsek Polzela - Velenje (občinska kolesarska povezava), ki poteka na 
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dolžini 7,5 km po regionalnih cestah in po obstoječi cestni infrastrukturi z namestitvijo ustrezne 

prometne signalizacije.    

   

Načrt varnih šolskih poti za OŠ Polzela in POŠ Andraž, šolsko leto 2013/2014 

Načrt nudi usmeritve za oceno nevarnih točk za peš in kolesarski promet v bližini osnovnih šol. 

 

Odlok o uvedbi uličnega sistema v naseljih Breg pri Polzeli, Ločica ob Savinji in Polzela (Uradni list RS, 

št. 78/13) 

 

Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Polzela (Uradne objave 1/2015) 

  

Načrt razvojnih programov, Proračun občine Polzela  

Občina Polzela namenja približno 15 % proračunskih odhodkov (v letu 2016 620.000 EUR) za:   

- gradnjo, investicijsko in tekoče ter zimsko vzdrževanje občinskih cest in objektov,  

- urejanje cestnega prometa,  

- cestno razsvetljavo,  

- železniški promet in 

- regresiranje prevozov v šolo. 

 

Višina izdatkov se iz leta v leto nekoliko spreminja in je v veliki meri odvisna od investicijskih transfernih 

prihodkov oz. sofinanciranja s strani države ali evropskih sredstev.     

 

Tabela 1: Odhodki proračuna Občine Polzela za prometno problematiko 

    rebalans 2016 2.015 2.014 

področja/program    
 

  

  skupaj proračunski odhodki 4.529.863 5.522.381 5.226.736 

  SKUPAJ PROMET 629.540 940.740 721.047 

13 Promet, prometna infrastruktura       

1302 Cestni promet in infrastruktura   
 

  

13029001 režijski obrat, javna dela 192.700 338.506 261.765 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 212.500 373.752 218.031 

13029003 Urejanje cestnega prometa 40.700 8.856 0 

13029004 Cestna razsvetljava 68.200 105.442 123.437 

  
 

  
 

  

1303 Železniški promet   
 

  

13039001 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.000 985 442 

  
 

  
 

  

19 Izobraževanje   
 

  

1906 Pomoč šolajočim   
 

  

19069001 Regresiranje prevozov v šolo 114.440 113.199 117.372 
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Investicijski program z oceno finančnih posledic podelitve koncesije na področju izvajanja dejavnosti 

obnavljanja lokalnih cest, javnih poti in drugih prometnih površin v Občini Polzela, izdelal IRIS Inštitut, 

avgust 2016  

 

Dokument ugotavlja potrebnost, primernost in ureja možnost izvedbe obnove obstoječega lokalnega 

cestnega omrežja na podlagi sklenjenega  javno – zasebnega partnerstva. Izpostavlja nujnost 

investicijske obnove približno 26 km lokalnih cest in javnih poti. Gre za obnovo 12 odsekov dotrajanih in 

poškodovanih cest. Cilj projekta je izboljšanje prometno-tehničnih lastnosti, zaščita okolja in izboljšanje 

varnosti v prometu. 
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3 ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA 

3.1 SPLOŠNI PODATKI O OBČINI, GEOGRAFSKI POLOŽAJ 

Občina Polzela leži v Spodnji Savinjski dolini. Občina Polzela je del Savinjske statistične regije, subregija 

Spodnja Savinjska dolina z občinami Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec. Občina se 

razprostira na 34 km
2
 in meji na občine: Braslovče, Prebold, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Velenje in Žalec. 

Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 163. mesto.  Funkcionalni regijski središči v bližini 

Polzele sta Celje in Velenje, na medobčinski funkcionalni ravni pa Žalec.  

 

 

Slika 2: Geografska lega Občine Polzela v Republiki Sloveniji 

Na kvadratnem kilometru površine občine živi povprečno 180,4 prebivalcev; torej je bila gostota 

naseljenosti tu večja kot v celotni državi (101,8 prebivalec na km2); (Vir: SI STAT, stanje na dan 1. 1. 

2016). 

Tabela 2: Izbrani statistični podatki Občine Polzela 

Površina v km
2
: 34,0 

Število prebivalcev: 6.135 

Število vseh gospodinjstev: 2.234 

Gostota poseljenosti (št. preb./km
2
) 180,4 

Povprečna velikost gospodinjstva: 2,7 

Število naselij 8 

Povprečna površina naselja v km
2
: 4,3 

Indeks razvojne ogroženosti regije* (IRO): 92,6  

Koeficient razvitosti občine** 1,02 

Vir: SI STAT RS: Podatkovni portal, stanje na dan 1.1.2016 

*Pravilnik o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2014-2020 (Ur. List RS, št. 34/2014). Savinjska 

regija kot ena od regij NUTS 3 v RS se v programskem obdobju 2014-2020, upoštevaje indeks razvojne ogroženosti, razvršča po 

stopnji svoje razvitosti na 5 mesto. 

**V skladu z Uredbo o metodologiji za določitev razvitosti občin (Ur. list RS št. 103/15); koeficient razvitosti Občine Polzela za leti 

2016 in 2017 znaša, 1,02 (Vir: Ministrstvo za finance, Koeficienti razvitosti občin za leti 2016 in 2017). 

http://www.stat.si/obcine/sl/2010/Municip/Index/Vsebina.aspx?leto=2012&ClanekNaslov=PrebivalstvoGostota
http://www.stat.si/obcine/sl/2010/Municip/Index/Vsebina.aspx?leto=2012&ClanekNaslov=PrebivalstvoGostota
https://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Karte_Polzela_si.png
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V Občino Polzela je vključenih 8 naselij: Andraž nad Polzelo, Breg pri Polzeli, Dobrič, Ločica ob Savinji, 

Orova vas, Podvin pri Polzeli, Založe in Polzela. 
 

 

Slika 3: Lokacija Občine Polzela 
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Slika 4: Lokacija naselij v Občini Polzela 

 

V Občini Polzela je edino naselje, ki je določeno kot mestno, naselje Polzela. Za statistična izkazovanja 

rezultatov raziskovanj po mestnih naseljih in naseljih mestnih območij so le-ta določena na podlagi štirih 

kriterijev. Prvi trije kriteriji določajo mestna naselja in s tem tudi mestna območja. Zadnji kriterij je 

kombinacija več pogojev in določa druga naselja mestnih območij. Skupaj je v Republiki Sloveniji 156 

mestnih naselij.   

  

Po prvem kriteriju (naselja s 3.000 prebivalci in več) je v Republiki Sloveniji 67 mestnih naselij, po 

drugem kriteriju (od 2.000 do 2.999 prebivalcev in presežek delovnih mest nad številom delovno 

aktivnega prebivalstva) ima RS 16 mestnih naselij, po tretjem kriteriju (sedeži občin z najmanj 1.400 
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prebivalci in hkrati presežkom delovnih mest nad številom delovno aktivnega prebivalstva) je 21 mestnih 

naselij.  Po četrtem kriteriju ima RS še 52 (21 mariborskih) obmestnih  naselij kot del mestnih območij.   

 

Slika 5: Mestno naselje Polzela – Malteška cesta (foto: Bojan Plevčak)  

 

3.2 DEMOGRAFSKI  PODATKI 

Po zadnjih podatkih je na območju občine živelo 6.135 prebivalcev, kar jo uvršča na 86. mesto med 

slovenskimi občinami. (Vir: SURS: Prebivalstvo po starosti in spolu, občine, Slovenija, polletno; podatki 

na dan 1. 1. 2016).  

V tabelah in grafikonih so prikazani različni demografski podatki za občino in naselja. Po številu 

prebivalcev izstopa naselje Polzela, po gostoti naseljenosti pa naselja Breg pri Polzeli, Polzela in Ločica 

ob Savinji. 
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Tabela 3: Število in gostota prebivalcev v Občini Polzela, leto 2016 

  
Prebivalstvo - 

SKUPAJ 

Površina 
teritorialne 
enote (km

2
) 

Gostota 
naseljenosti  
št. preb/km

2
 

SLOVENIJA 2.064.188 20.273 101,8 

OBČINA POLZELA 6.135 34 180,4 

Andraž nad Polzelo 799 11,2 71,4 

Breg pri Polzeli 997 1,3 754,0 

Dobrič 205 6,2 32,9 

Ločica ob Savinji 929 1,6 595,5 

Orova vas 89 1,4 61,5 

Podvin pri Polzeli 277 2,8 98,8 

Polzela 2.397 3,7 648,4 

Založe 442 5,8 76,7 

 

 

 

Grafikon  1: Primerjava skupnega števila prebivalcev po naseljih, leto 2016 
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Grafikon  2: Primerjava gostote poselitve po naseljih, leto 2016 

 

Število prebivalcev na območju občine je v nenehnem porastu že od leta 1880 dalje. Skozi celotno 

opazovano obdobje lahko opazimo v povprečju 1,5% letno rast prebivalstva. Rast prebivalstva je 

sunkoviteje naraščala v obdobju po II. svetovni vojni, predvsem v ravninskem delu občine. 

 

Tabela 4: Primerjava števila prebivalcev po naseljih v Občini Polzela med leti 1869 in 2016  

Leto 
popisa 

Andraž 
nad 

Polzelo 

Breg pri 
Polzeli 

Dobrič 
Ločica 

ob 
Savinji 

Orova 
vas 

Podvin 
pri 

Polzeli 
Polzela Založe 

 
skupaj 

rast glede 
na 

predhoden 
popis 

1869 640 106 205 186 36 210 273 332 
 

1.988 0,0% 

1880 620 95 320 177 42 241 73 346 
 

1.914 -3,7% 

1890 672 125 229 211 47 222 327 382 
 

2.215 15,7% 

1900 643 150 220 233 53 258 484 408 
 

2.449 10,6% 

1910 547 255 233 221 59 268 622 345 
 

2.550 4,1% 

1931 514 286 259 250 58 249 647 345 
 

2.608 2,3% 

1948 594 346 227 325 62 231 1.040 381 
 

3.206 22,9% 

1953 564 400 230 375 79 249 1.079 393 
 

3.369 5,1% 

1961 589 536 213 403 61 234 1.234 388 
 

3.658 8,6% 

1971 601 574 191 420 82 215 1.578 414 
 

4.075 11,4% 

1981 596 641 188 517 81 214 2.248 401 
 

4.886 19,9% 
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1991 654 688 165 543 91 217 2.179 362 
 

4.899 0,3% 

2002 728 805 160 653 98 235 2.375 363 
 

5.417 10,6% 

2016 799 997 205 929 89 277 2.397 442 
 

6.135 13,3% 

 

 

 
*ravninski del občine predstavljajo naselja Breg pri Polzeli, Ločica ob Savinji, Orova vas in Polzela 

*gričevnati del občine predstavljajo naselja Andraž nad Polzelo, Dobrič, Podvin pri Polzeli in Založe 

Grafikon  3: Trendi rasti prebivalstva na območju naselij Občine Polzela 

 

Od leta 2002 se je število prebivalcev v Občini Polzela povečalo za 13 %, najbolj v Bregu pri Polzeli in 

Ločici ob Savinji, kar je posledica novih stanovanjskih naselij. Število gospodinjstev se je povečalo celo za 

29 % in je naraslo od 1.727 na 2.234. 

 

Tabela 5: Primerjava števila gospodinjstev v Občini Polzela, leto 2002 in 2016 

  
Prebivalstvo 

2002 
Prebivalstvo 

2016 
indeks 

2016/2002 
Gospodinjstva 

2002 
Gospodinjstva 

2016 
indeks 

2016/2002 

OBČINA POLZELA 5.417 6.135 1,13 1.727 2.234 1,29 

Andraž nad Polzelo 728 799 1,10 220 278 1,26 

Breg pri Polzeli 805 997 1,24 280 395 1,41 

Dobrič 160 205 1,28 47 71 1,51 

Ločica ob Savinji 653 929 1,42 212 330 1,56 

Orova vas 98 89 0,91 31 34 1,10 

Podvin pri Polzeli 235 277 1,18 78 111 1,42 

Polzela 2.375 2.397 1,01 748 863 1,15 

Založe 363 442 1,22 111 152 1,37 
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Povprečna starost prebivalcev občine je le malenkost nad povprečjem Republike Slovenije in znaša 42,6 

let. Najštevilčnejša je populacija, ki pripada starostni skupini med 15 in 64 let. V celotni populaciji občine 

predstavlja starostna skupina 15-64 let 64,7% vseh prebivalcev oz. 2,1% manj kot je državno povprečje. 

 

Tabela 6: Struktura prebivalcev po starosti po naseljih v Občini Polzela, leto 2016  

 
Prebivalstvo 

Povprečna 
starost (leta) 

Delež 
prebivalcev, 

starih 0-14 let 
(%) 

Delež 
prebivalcev, 

starih 15-64 let 
(%) 

Delež 
prebivalcev, 

starih 65 let ali 
več (%) 

OBČINA POLZELA 6.135 42,6 16,2 64,7 19,1 

Andraž nad Polzelo 799 41,8 16,3 67,5 16,3 

Breg pri Polzeli 997 41,5 16,8 66,3 17 

Dobrič 205 38,7 19 64,4 16,6 

Ločica ob Savinji 929 38,6 21,6 65,1 13,2 

Orova vas 89 43,7 9 70,8 20,2 

Podvin pri Polzeli 277 39,3 19,5 68,2 12,3 

Polzela 2.397 46 13,1 62,1 24,8 

Založe 442 40 18,3 66,5 15,2 

 

 

 

Grafikon  4: Povprečna starost prebivalcev po naseljih, leto 2016 
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3.3 DELOVNA AKTIVNOST PREBIVALCEV IN DELOVNA MIGRACIJA 

V letu 2015 je na območju občine prebivalo 5.101 prebivalcev, starejših od 15 let. 53,7% teh predstavlja 

delovno aktivne prebivalce (2.738 prebivalcev), 46,3% pa delovno neaktivno skupino prebivalcev. V 

kategoriji delovno aktivnega prebivalstva prevladujejo zaposleni (86,6%), 13,4% pa je aktivnih 

brezposelnih oseb. Neaktivno prebivalstvo v največjem deležu predstavljajo upokojenci (70,9%), sledijo 

pa učenci/dijaki/študenti (18,1%) ter ostalo delovno neaktivno prebivalstvo (11,0%). 

 

Tabela 7: Struktura prebivalcev Občine Polzela, starejših od 15 let glede na aktivnost 

 
Število prebivalcev 

Aktivni - Skupaj 2.738 

Zaposleni 2.372 

Brezposelni 366 

Neaktivni - Skupaj 2.363 

Učenci, dijaki in študenti 428 

Upokojenci 1.675 

Drugi neaktivni 260 

skupaj prebivalci nad 15 let 5.101 

 

 

Grafikon  5: Prebivalstvo nad 15 let glede na delovno aktivnost, leto 2015 
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Grafikon  6: Prebivalstvo nad 15 let glede na delovno aktivnost, po naseljih,  leto 2015 

 

Velika večina vseh zaposlenih opravlja svoje delo izven občinskih meja. Po podatkih SURS je bilo v letu 
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je imelo lokacijo delovnega mesta znotraj Občine Polzela. Kot glavna migracijska središča so pričakovano 

najbližja večja mesta Žalec, Celje in Velenje. 

 

Tabela 8: Delovne migracije zaposlenih občanov Polzele glede na občino delovnega mesta, leto 2015 
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Vransko 22 

Šmartno ob Paki 16 

Mozirje (delo) 12 

Šentjur 12 

Ljubno 10 

Trzin 10 

Vojnik 10 

Ostale občine manj kot 10 200 

SKUPAJ ZAPOSLENI 2.372 

 

 

 

Grafikon  7: Delovne migracije zaposlenih občanov Polzele glede na občino delovnega mesta, leto 2015 

3.4 IZOBRAŽEVALNE IN DRUGE DRUŽBENE DEJAVNOSTI 

V občini deluje Javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Polzela. V letu 1999 se je šoli priključil 

vrtec. V sestavo zavoda sodijo: Osnovna šola Polzela, Podružnična osnovna šola Andraž in Organizacijska 

enota vrtca, ki vključuje enoti Andraž in Polzela. Ustanoviteljica šole je Občina Polzela. Sedež šole je v 

stavbi Šolska ulica 3, Polzela. K šoli spadata še Podružnična šola Andraž in Enota vrtec Polzela. 
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Osnovna šola Polzela zajema učence občine Polzela. Obsega naslednje vasi oziroma zaselke: Polzela, 

Podvin pri Polzeli, Dobrič, Založe, Orova vas, Breg pri Polzeli, Ločica ob Savinji, Andraž. 

V šolskem letu 2016/2017 je na centralni šoli 538 učencev; to je 24 oddelkov in 8 oddelkov podaljšanega 

bivanja. Na POŠ Andraž je 30 učencev; to so 3 oddelki in 1 oddelek podaljšanega bivanja. 

 

V vrtcu je delo organizirano v 16 oddelkih (2 v Andražu), v katerih je približno 260 otrok. 

 

Na šoli je zaposlenih 51 strokovnih in 28 tehničnih delavcev, na podružnični osnovni šoli Andraž 4, v 

vrtcu Polzela 33 in v vrtcu Andraž 4 delavci.  

 

Na lokaciji OŠ na Polzeli je skupno število delavcev in otrok, ki dnevno obiščejo šolo oz. vrtec, 890, na 

lokaciji v Andražu pa 58. 

 

Tabela 9: Število otrok in zaposlenih v šolskem letu 2016/17 na Osnovni šoli Polzela 

  število otrok 
število 

zaposlenih 
skupaj 

OŠ POLZELA 538 79 617 

VRTEC POLZELA 236 33 269 

        

POŠ ANDRAŽ 30 4 34 

VRTEC ANDRAŽ 24 4 28 

        

SKUPAJ ŠOLA IN VRTEC 828 120 948 

 

Na sliki je prikazano območje šolskega okoliša centralne šole v Polzeli. Ostali del občine predstavlja šolski 

okoliš podružnične šole v Andražu. Vir slik je SOKOL, aplikacija za pregled šolskih okolišev, Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in šport. 

 

Prebivalstvo občine gravitira v srednje šole, ki imajo sedež v Celju in Velenju, kar povzroča znatno 

dnevno migracijo izven občine. Število učencev, dijakov in študentov, starejših od 15 let je 428. 
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Slika 6: Šolski okoliš OŠ Polzela 

 

Slika 7: Šolski okoliš POŠ Andraž nad Polzelo 
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V občini se nahaja Dom upokojencev Polzela. Lokacija je v neposredni bližini središča Polzele, na naslovu 

Pot na Šenek 7, Polzela. Dom opravlja dejavnost institucionalnega varstva, ki obsega osnovno oskrbo, 

bivanje in organizirano prehrano, socialno oskrbo in varstvo ter zdravstveno varstvo po predpisih s 

področja zdravstva. Dom je javni socialnovarstveni zavod. Tradicija institucionalnega varstva za starejše 

seže v leto 1956. Sedanjo kapaciteto z 224 mesti je dosegel z zaključkom rekonstrukcije graščine leta 

1987. 

3.5 GOSPODARSTVO 

Po podatkih Ajpes je bilo v letu 2014 v Občini Polzela aktivnih 422 podjetij, ki so zaposlovali 1.200 

delavcev. Število zaposlenih se je v primerjavi z letom prej zmanjšalo, povečalo pa se je število 

nezaposlenih (december 2014), ki je znašalo 366. Celoten prihodek je znašal 77 milijonov EUR, poslovni 

izid pa je bil pozitiven.  

 

Primerjava podatkov kaže, da gospodarsko dejavnost v občini izvaja veliko pravnih subjektov z manjšim 

številom zaposlenih.  

 

V občini so za izvajanje gospodarske dejavnosti predvidena območja treh obstoječih gospodarskih con: 

Garant (površina 5,1 ha), Tovarna nogavic (površina 8,9 ha) in v Ločici Poslovna cona Poligon (površina 

13,6 ha). Območje PC Poligon, ki ima še nekaj kapacitet, je prometno napajano z jugovzhodne strani iz 

novega krožišča regionalnih cest R2/447 in R3/694, pred priključevanjem na avtocesto.    

   

Turizem  

Na območju občine se nahajajo številni spomeniki kulturne in naravne dediščine, katere lahko občina 

izrabi tudi za razvoj turizma, usmerjenega predvsem v ponudbo izletniškega (enodnevnega) turizma. 

Med izletniškimi točkami v občini sodi med pomembnejše Gora Oljka, ki jo letno obišče okoli 3.500 do 

5.700 romarjev. 

 

Od 1. januarja 2016 deluje na gradu Komenda Turistično informacijski center Polzela, kjer obiskovalec 

prejme vse informacije o naravni in kulturni dediščini, gostinski ponudbi, prireditvah in možnostih  

rekreacije na tem območju ter ogledih znamenitosti, in sicer: 

- grad Komenda, 

- cerkev Sv. Marjete, 

- park in zunanjost graščine Šenek s kapelico sv. Florjana, 

- muzejska zbirka starih traktorjev, 

- Cajhnov kozolec s starim kmečkim orodjem, 

- zbirka šaljivih glinenih figuric, 

- cerkev sv. Križa na Gori Oljki s podzemnim svetiščem. 

 

Območje ponuja širok spekter kolesarskih in sprehajalnih poti, saj s svojo pokrajinsko razgibanostjo 

ponuja izjemno raznolike razglede. Občina ponuja urejene kolesarske poti za krajše in daljše ture 

različnih zahtevnosti. Poleg tur za cestno kolesarstvo, ki vodijo po Spodnje Savinjski dolini in čez 
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zanimiva področja slovenskega podeželja, poleg številnih lokalnih, pogosto krožnih kolesarskih poti v 

okolici mesta, je vse večja ponudba tudi za gorsko kolesarstvo. Zemljevid kolesarskega omrežja je na 

razpolago v tiskani obliki: kolesarska karta »Kolesarjenje po Spodnji Savinjski dolini«.  

 

V zadnjih letih je prisoten porast števila obiskov turistov. Strokovne službe občine so zabeležile v letu 

2016 (do 5. 9. 2016) 1.366 obiskov turistov; za leto 2015 950 obiskov turistov in v letu poprej 775 

obiskov. Na območju občine ni evidentiranih prenočitvenih zmogljivosti. 

3.6 PROMETNO OMREŽJE IN PODATKI O PROMETU 

Najpomembnejša prometna smer v Savinjski regiji je t.i. štajerska smer, ki je del vzdolžne slovenske 

prometne osi, na kateri se združujejo daljinske povezave dela srednje in vzhodne Evrope z Jadranom in 

severno Italijo. Ta prometna smer je hkrati pomembna medregionalna povezava z ljubljansko in 

mariborsko regijo.  

 

Tudi železniško omrežje v regiji je razvejano. Osrednja železniška os v regiji predstavlja glavna dvotirna 

elektrificirana proga I. reda Zidani Most - Celje - Pragersko. Na katero se navezuje tudi regionalna proga 

iz Celja na SZ proti Velenju. 

   

Polzela s svojim ožjim gravitacijskim zaledjem zavzema izredno pomemben geografski položaj. Stoji ob 

pomembnem, že starem cestnem križišču, ki povezuje poti iz zahodnih predelov celjske kotline s Šaleško 

in Zgornjo Savinjsko dolino. Občina je dobro prometno povezana (cestna in železniška povezava) z 

večjimi središči regije (Žalec, Velenje, Celje). Na območju občine se nahaja priključek 

Šempeter/Polzela/Prebold na avtocesto A1/E57 Maribor – Ljubljana, v bližini pa se nahaja še avtocestni 

priključek Šentrupert/Gornji Grad/Mozirje, kar pomeni, da je območje kvalitetno povezano z avtocesto. 

 

Obstoječa temeljna smer prometnega povezovanja naselij v regiji je smer vzhod – zahod, ki poteka po 

avtocesti Ljubljana – Maribor oziroma po stari magistralni cesti Celje – Ljubljana. V fazi načrtovanja je 

tretja razvojna os, ki naj bi predstavljala tudi temeljno smer povezovanja regije in med regijami v smeri 

sever– jug. 

 

Skozi občino potekajo odseki treh regionalnih cest: cesta R3-694/1268 Velenje – Polzela – Dobrteša vas, 

R3-695/7951 in 8208 Polzela – Rečica in R3 -731/8209 Polzela – Parižlje,  ki povezujejo območje občin 

Velenje, Šmartno ob Paki, Braslovče, Žalec in Prebold. Najbolj prometna regionalna povezava med 

naselji in občinami poteka po regionalni cesti/državni cesti R3-694 od Polzele do Velenja (navezava na 

Šoštanj, Topolšico, Črno na Koroškem, Slovenj Gradec) in poteka v smeri sever – jug, v delu od avtoceste 

(navezava na Ljubljano, Maribor, Celje, Žalec, Prebold, Šempeter) do Polzele pa v smeri vzhod – zahod.  

Povezava se nadaljuje po cesti Polzela – Parižlje (navezava na Braslovče, Mozirje, Vransko, Tabor, 

Ljubljano) oziroma Polzela–Šmartno ob Paki (navezava na Mozirje, Velenje) preko Podvina pri Polzeli. 
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Razdalje od občinskega središča Polzele do sosednjih občin in avtoceste so relativno kratke. Na karti smo 

prikazali potovalne čase v različne smeri z osebnim vozilom. Poudariti je potrebno, da je potovalni čas 

med Polzelo in Celjem z osebnim vozilom in vlakom enak, z avtobusom pa nekoliko daljši.  

 

 

Slika 8: Oddaljenost naselja Polzela od sosednjih mest (osebni motorni promet) 

 

Regionalne ceste potekajo neposredno skozi naselja in so namenjene tako tranzitnemu kot lokalnemu 

motornemu prometu. Zaradi goste poseljenosti je na cesti veliko kolesarjev in pešcev. Največji generator 

prometa v občini je naselje Polzela, kjer so koncentrirane javne funkcije in je gostota poselitve največja. 

 

Lokalni cestni promet poteka krožno (Polzela, Podvin, Dobrič, Andraž, Založe, Polzela) z navezavo v 

smereh Šoštanj in Lokovica ali Podkraj pri Velenju in Velenje, Šmartno ob Paki, Šempeter. Občinski svet 

občine je v letu 2015 sprejel Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Polzela, po katerem 

znaša skupna dolžina lokalnih cest 30.434 m, dolžina zbirnih krajevnih cest 5.785 m ter dolžina krajevnih 

cest 11.881 m. Ostale kategorizirane javne ceste so javne poti v dolžini 41.897 m. Skupna dolžina vseh 

kategoriziranih občinskih javnih cest v Občini Polzela znaša 89.997 m oz. 14,7 m/prebivalca občine. 

 

Preko območja poteka železnica Celje – Velenje, ki je v smeri poti Velenju »slepa«, v smeri proti Celju pa 

predstavlja povezavo z Ljubljano in Mariborom. V naselju Polzela se nahaja železniška postaja za potniški 

promet.  
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Prometne obremenitve regionalnih cest se izvajajo na števnih mestih oz. so privzete od sorodnih števnih 

mest. Števno mesto z avtomatskim števcem prometa (št. 40) na regionalni cesti R3-694  se nahaja v 

Bregu pri Polzeli in je najbolj primerno za oceno prometnih obremenitev v naselju Polzela. 

 

 

 

Slika 9: Pregled lokacije števnega mesta 40 Breg pri Polzeli 

 

 

Grafikon  8: Trend prometnih obremenitev na števnih mestih v Občini Polzela 

Dolgoletni podatki prometnih obremenitev kažejo, da prometne obremenitve na obravnavanem 

območju stagnirajo. Podatki o obsegu prometa (povprečni letni dnevni promet) in njegovi strukturi v 

obdobju od leta 2008 do 2015 za tri bližnja števna mesta so prikazani v naslednji tabeli. 
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Grafikon  9: Struktura motornega prometa na števnem mestu 40 na R3/694-1268 Breg pri Polzeli 
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Tabela 10: Podatki o PLDP za števna mesta na regionalnih cestah 

 
 

 

 

leto
Kat. 

ceste

Štev. 

ceste
Štev. odseka

Prometni odsek
Stac. začetka Stac. konca Števno mesto

Ime števnega mesta Tip štetja

Vsa vozila 

(PLDP) - Breg Motorji Osebna vozila Avtobusi

Lah. tov. < 

3,5t

Sr. tov.  3,5-

7t

Tež. tov. nad 

7t Tov. s prik. Vlačilci

2008 R3 694 1268 POLZELA-DOBRTEŠA VAS 12.000 15.392 40 Polzela ROČNO 5.190 26 4.660 33 277 80 45 30 39

2009 R3 694 1268 POLZELA - DOBRTEŠA VAS 12.000 15.392 40 Breg pri Polzeli QLTC8 6.360 26 5.755 42 339 65 89 18 26

2010 R3 694 1268 POLZELA - DOBRTEŠA VAS 12.000 15.392 40 Breg pri Polzeli QLD 5.935 44 5.376 38 291 101 54 13 18

2011 R3 694 1268 POLZELA - DOBRTEŠA VAS 12.000 15.392 40 Breg pri Polzeli QLD5 6.055 56 5.476 42 296 102 54 12 17

2012 R3 694 1268 POLZELA - DOBRTEŠA VAS 12.000 15.392 40 Breg pri Polzeli QLD5 5.781 54 5.233 41 283 95 50 10 15

2013 R3 694 1268 POLZELA - DOBRTEŠA VAS 12.000 15.392 40 Breg pri Polzeli QLD5 5.736 48 5.195 42 281 97 51 9 13

2014 R3 694 1268 POLZELA - DOBRTEŠA VAS 12.000 15.392 40 Breg pri Polzeli QLD 5.857 46 5.312 41 300 41 89 11 17

2015 R3 694 1268 POLZELA - DOBRTEŠA VAS 12.000 15.392 40 Breg pri Polzeli QLD6 5.857 45 5.168 43 309 38 68 10 21

leto

Kat. 

ceste

Štev. 

ceste
Štev. odseka

Prometni odsek

Stac. začetka Stac. konca Števno mesto

Ime števnega mesta Tip štetja

Vsa vozila 

(PLDP) - 

Podvin Motorji Osebna vozila Avtobusi

Lah. tov. < 

3,5t

Sr. tov.  3,5-

7t

Tež. tov. nad 

7t Tov. s prik. Vlačilci

2008 R3 695 7951 POLZELA-REČICA 0 5.410 36 Podvin pri Polzeli ROČNO 720 3 610 0 32 19 21 15 20

2009 R3 695 7951 POLZELA - REČICA 0 5.410 36 Podvin pri Polzeli ROČNO 750 5 638 0 32 19 21 15 20

2010 R3 695 7951 POLZELA - REČICA 0 5.410 36 Podvin pri Polzeli R  07x4 900 5 796 5 35 19 25 5 10

2011 R3 695 7951 POLZELA - REČICA 0 5.410 36 Podvin pri Polzeli R 11x4 842 17 717 2 44 16 41 4 1

2012 R3 695 7951 POLZELA - REČICA 0 5.410 36 Podvin pri Polzeli R 11x4 840 17 715 2 44 16 41 4 1

2013 R3 695 7951 POLZELA - REČICA 0 5.410 36 Podvin pri Polzeli R 11x4 840 17 715 2 44 16 41 4 1

2014 R3 695 7951 POLZELA - REČICA 0 5.410 36 Podvin pri Polzeli ROČNO 840 17 715 2 44 16 41 4 1

2015 R3 695 7951 POLZELA - REČICA 0 5.410 36 Podvin pri Polzeli NI PODATKOV

leto

Kat. 

ceste

Štev. 

ceste
Štev. odseka

Prometni odsek

Stac. začetka Stac. konca Števno mesto

Ime števnega mesta Tip štetja

Vsa vozila 

(PLDP) - 

"Parižlje" Motorji Osebna vozila Avtobusi

Lah. tov. < 

3,5t

Sr. tov.  3,5-

7t

Tež. tov. nad 

7t Tov. s prik. Vlačilci

2008 R3 731 8209 POLZELA - PARIŽLJE 0 1.050 - privzeto P 2.000 20 1.845 5 30 40 25 15 20

2009 R3 731 8209 POLZELA - PARIŽLJE 0 1.050 - privzeto P 2.000 20 1.845 5 30 40 25 15 20

2010 R3 731 8209 POLZELA - PARIŽLJE 0 1.050 - privzeto P 2.200 20 2.020 30 78 17 20 5 10

2011 R3 731 8209 POLZELA - PARIŽLJE 0 1.050 - privzeto P 2.200 20 2.020 30 78 17 20 5 10

2012 R3 731 8209 POLZELA - PARIŽLJE 0 1.050 - privzeto P 2.300 20 2.120 30 78 17 20 5 10

2013 R3 731 8209 POLZELA - PARIŽLJE 0 1.050 - privzeto P 2.300 20 2.120 30 78 17 20 5 10

2014 R3 731 8209 POLZELA - PARIŽLJE 0 1.050 - privzeto P 2.300 20 2.120 30 78 17 20 5 10

2015 R3 731 8209 POLZELA - PARIŽLJE 0 1.050 - privzeto NI PODATKOV
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3.7 MOTORIZACIJA 

Na dan 31.12.2015 je bilo na območju Občine Polzela registriranih 4.024 vozil oz. 0,28 % vseh 

registriranih vozil na območju Republike Slovenije. Glavnino vseh registriranih vozil predstavljajo 

motorna vozila (97,8%), preostanek pa priklopna vozila (2,2%). V kategoriji motornih vozil so 

najštevilčnejše zastopana osebna in specialna osebna vozila, ki predstavljajo kar 79,6% vseh registriranih 

motornih vozil na območju Občine Polzela. Podatek o t.i. motorizaciji občine uvršča Občino Polzela s 510 

osebnimi motornimi vozili na 1000 prebivalcev v državno  povprečje. 

Tabela 11: Podatki o registriranih vozilih, 31.12.2015 

 
SLOVENIJA VOZIL/PREB. 

OBČINA 
POLZELA 

VOZIL/PREB. 

Vozila - SKUPAJ 1.437.531 0,70 4.024 0,66 

Motorna vozila 1.395.426 0,68 3.937 0,64 

kolesa z motorjem 42.216 0,02 141 0,02 

motorna kolesa 58.083 0,03 234 0,04 

osebni avtomobili in specialni osebni avtomobili 1.087.686 0,53 3.134 0,51 

avtobusi 2.631 0,00 7 0,00 

tovorna motorna vozila 97.458 0,05 150 0,02 

traktorji 107.352 0,05 271 0,04 

Priklopna vozila 42.105 0,02 87 0,01 

tovorna priklopna vozila 28.815 0,01 47 0,01 

bivalni priklopniki 6.253 0,00 26 0,00 

3.8 JAVNI POTNIŠKI PROMET 

Javni potniški promet je nujna dobrina, ki jo mora občina zagotavljati svojim občanom. Občina Polzela je 

z drugimi občinami povezana z železnico, prav tako pa ima urejen javni avtobusni promet.  

3.8.1 Šolski prevozi 

V občini sta dve lokaciji osnovnih šol: v naselju Polzela in naselju Andraž. Učenci, ki so od šole oddaljeni 

več kot 4 kilometre, imajo pravico do koriščenja brezplačnega avtobusnega prevoza. Tisti, ki so od šole 

oddaljeni od 2-4 kilometre, plačajo sorazmerni delež glede na dolžino poti. Šolski avtobusi so 

organizirani in vozijo po 7 progah, ki potekajo na lokacijah: 

- LOČICA – ''OTOREPEC'' - ''GREGORC'' – ''SUZUKI'' – BREG – POLZELA (15 min) 

- PODVIN – DOBRIČ – ANDRAŽ – ZALOŽE – N. KLOŠTER – POLZELA (40 min) 

- LOVČE – POŠ ANDRAŽ – ANDRAŽ (11 min) 

- TOPOLOVEC – POŠ ANDRAŽ – ANDRAŽ (4 min) 

- POLZELA – BREZOVEC – POŠ ANDRAŽ – ANDRAŽ (12 min) 
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- POLZELA – ''NEŽA MAURER'' – DOBRIČ – POLZELA (15 min) 

- POLZELA – ŽELEZNIŠKA POSTAJA – POLZELA (10 min) 

 

Občani opozarjajo, da nekatera postajališča šolskega avtobusa niso primerno locirana in urejena. 

Nekatere lokalne ceste, po kateri potekajo prevozi šolskih otrok, so potrebne rekonstrukcije.  

3.8.2 Javni lokalni avtobusni promet 

Avtobusne prevoze v občini Polzela izvajata dva izvajalca, Izletnik Celje in PEMI (šolski prevozi). Občina 

Polzela ima 7 avtobusnih postajališč, tri postajališča se nahajajo v naselju Polzela (Breg, Cimperman, 

Orešnik) in štiri v Andražu nad Polzelo. Cena mesečnih vozovnic se določi glede na razdaljo. Vsi avtobusi 

vozijo ob delavnikih, slaba pa je pokritost ob vikendih (samo 1 termin). Gostota prevozov in cenovna 

politika JPP je sledeča: 

- Celje AP – Polzela Cimperman : 13 odhodov, od 6:20 – 19:25, vozi na eno uro (cena vozovnice 2,7 

EUR), trajanje vožnje 28-31 minut, 

- Celje AP – Polzela Orešnik : 12 odhodov, od 7:10 – 19:25, vozi na eno uro (cena vozovnice 2,7 

EUR), trajanje vožnje 31-34 minut, 

- Polzela Cimperman – Žalec AP : 24 odhodov (cena vozovnice 1,8 EUR), trajanje vožnje 13-14 

minut, 

- Polzela Orešnik – Žalec AP : 17 odhodov (cena vozovnice 1,8 EUR), trajanje vožnje 16-17 minut, 

- Polzela Cimperman – Orešnik – Velenje : 1 odhod (cena vozovnice 2,7 EUR), trajanje vožnje 32 

minut, 

- Polzela Orešnik – Andraž nad Polzelo : 1 odhod (cena vozovnice 1,8 EUR), trajanje vožnje 13  

minut, 

- Polzela Cimperman – Polzela Orešnik : 17 odhodov  (cena vozovnice 1,3 EUR). trajanje vožnje 3 

minute. 

 

Ugodnosti stroškov prevoza:  

- upokojenci imajo 50 % popust, 

- vojni invalidi imajo 75 % popust, 

- vojni veterani potujejo zastonj, 

- otroci do 4. leta potujejo zastonj, od 4. – 10. leta pa potujejo 50 % ceneje. 

3.8.3 Javni avtobusni medkrajevni promet 

Občina Polzela je z javnim avtobusnim prevozom zelo dobro povezana z naselji Šempeter, Žalec, Celje in 

Velenje. V času delovnikov je frekvenca prevozov zelo dobra, stanje pa se poslabša v času šolskih 

počitnic, ob sobotah in nedeljah ter praznikih (po en prevoz na dan). Slabše je s povezavami do manjših 

krajev in zaselkov, ki so večinoma vezani na jutranjo linijo šolskega prevoza, ob vikendih pa se stanje še 

poslabša. S tem razlogom se rojevajo tudi pobude občanov, da bi z občasnimi organiziranimi prevozi 

pomagali tistim ljudem, ki si prevoza ne morajo organizirati sami, ali pa jim časovni okvir javnega 

prevoza ne ustreza.  
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3.8.4 Železniški promet 

Polzela leži tik ob železniški progi Celje-Velenje in ima eno vstopno postajo (glavna železniška postaja). 

 

Slika 10: Železniška postaja Polzela (foto: Neža Jurko) 

 

Gostota in stroški prevozov JŽP so sledeči: 

 

ŽP Celje – ŽP Polzela:  

- vlak s postanki na vmesnimi postajah Celje Lava, Petrovče, Žalec in Šempeter v Savinjski dolini, do 

Polzele potuje 23 minut, 

- cena vozovnice brez ugodnosti znaša 1,85 EUR, 

- do Polzele potuje 13 vlakov dnevno (s posebnostmi spodaj) 

 3 vlaki peljejo vsak delovnik 

 7 vlakov pelje vsak delovnik, razen sobote 

 3 vlaki ne vozijo ob sobotah, nedeljah, praznikih in dneh RS 

 1 vlak vozi ob sobotah od 19. 12. 2015 – 2. 1 2016 in od 23. 4. 2016 – 24. 9. 2016 

 1 vlak ima določene vozne dni, ne vozi pa ob vikendih in dela prostih dni v RS. 

 

ŽP Polzela – ŽP Celje:  

- vlak v nasprotni smeri potuje minuto do dve hitreje, do Celja potuje 21 minut, 
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- cena vozovnice brez ugodnosti je enaka, 

- s Polzele proti Celju potuje 12 vlakov dnevno. 

 

ŽP Polzela – ŽP Velenje:  

- vlak s postanki na vmesnih postajah Šmartno ob Paki, Paška vas, Florjan, Šoštanj in Velenje Pesje, 

do Velenja potuje 27 minut, 

- cena vozovnice brez ugodnosti znaša 1,85 EUR, 

- s Polzele do Velenja dnevno potuje 13 vlakov (isti vlak iz Celja nadaljuje svojo pot proti Velenju, 

zato podatki ostajajo enaki). 

 

ŽP Velenje – ŽP Polzela:  

- vlak v nasprotni smeri potuje dobro minuto hitreje, povprečno potuje 26 minut, 

- cena vozovnice ostaja enaka, 

- iz Velenja proti Polzeli potuje 12 vlakov dnevno.  

 

Cene mesečnih vozovnic so odvisne od vrste vozovnic (enosmerne, povratne, mesečne). Ugodnosti so: 

- upokojenci imajo 30 % na dnevne vozovnice in 50 % popust na vožnje med vikendi 

- mlajši od 26. leta imajo 30 % na dnevne vozovnice, 

- otroci do 6. leta se vozijo brezplačno, če za njih ne zahtevajo posebnega sedeža, otroci do 12. leta 

pa imajo 50 % popusta. 

3.9 MIRUJOČI PROMET 

Parkirišča so razpršena in  locirana v bližini pomembnih lokacij potovalnih ciljev oz. bivanja. Javna 

parkirišča se nahajajo pri občinski zgradbi, TIC Polzela (Grad Komenda), pri šoli, vrtcu, Kulturnem domu 

ter pri Zdravstvenem domu. Ostala parkirišča se nahajajo pred trgovskimi objekti, poslovnimi ter  

stanovanjskimi objekti. Na področju mirujočega prometa ni bilo izpostavljenih problematičnih razmer 

razen (ne)zadovoljivega števila parkirnih mest pred Zdravstvenim domom.  

 

V neposredni bližini Zdravstvenega doma se nahaja stanovanjski objekt, v katerem je 25 stanovanjskih 

enot, pa lastnike pa je zagotovljenih le osem parkirnih prostorov. Lastniki stanovanj parkirajo tudi pri 

Zdravstvenem domu. Za potrebe Zdravstvenega doma je zagotovljenih premalo parkirnih mest za 

invalide. 

 

Pogrešamo urejeno parkirišče za motorna vozila v bližini železniške postaje. 

 

V vseh poslovnih conah je zagotovljenih dovolj parkirnih mest za zaposlene in obiskovalce. 
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3.10 KOLESARSKI IN PEŠ PROMET 

Kolesarske steze in hodniki za pešce so v največji meri zagotovljeni v naselju Polzela ter ob regionalni 

cesti R3-694 med naselji Ločica, Breg pri Polzeli in Polzela. Zaradi gostote poselitvenih območij so naselja 

Polzela, Breg pri Polzeli in Ločica ob Savinji dosegljiva s kolesom v 5 minutnem radiju, peš pa v 20 

minutnem radiju.  Z izboljšanjem varnosti in privlačnosti uporabe kolesa ter drugimi ukrepi omejevanja 

motornega prometa se bo posledično povečevala uporaba koles na krajših razdaljah znotraj mesta. 

 

Po občini poteka nekaj tras označene krožne kolesarske poti Spodnje Savinjske doline. Gre za mrežo 

kolesarskih poti, ki povezujejo območje šestih občin. Kolesarske poti so speljane po regionalnih in 

lokalnih cestah in le delno po ločenih kolesarskih stezah. Opozoriti je potrebno, da se potrebe 

uporabnikov kolesarskih povezav za potrebe dnevne mobilnosti  razlikujejo od rekreativnega 

kolesarjenja. 

 

 

Slika 11: Dostopnost okolice od centra Polzele – peš 
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Slika 12: Dostopnost okolice od centra Polzele - kolo 

3.11 PROMETNA VARNOST 

3.11.1 Načrt varnih šolskih poti  

V šolskem letu 2013/2014 je Osnovna šola Polzela (avtorja Jure Stepišnik in Borut Petrič) za obe lokaciji 

osnovnih šol izdelala ločena načrta varnih poti. Načrta obsegata pregled varnih poti za učence, ki 

prihajajo v šolo peš. Poti so označene na zemljevidu. Ker so tudi na varnih poteh določeni odseki 

potencialno nevarni in morajo biti nanje učenci še posebej pozorni, so nekateri odseki in nevarne točke 

označeni z rdečimi oznakami. Za vse nevarne točke je priložena fotografija lokacije.  

 



ZAGOTOVIMO ŽIVLJENJU PRIJAZNO MOBILNOST 

Celostna prometna strategija Občine Polzela 

 

 

 

 

 
RCI - Razvojni center Inženiringi Celje d.o.o.  

Izdelano:  december 2016, dopolnitev marec 2017 

 Stran 38  

 

Projekt varne šolske poti do centralne osnovne šole v Polzeli je evidentiral in vključuje opozorilo na 8 

nevarnih točk. Projekt varne šolske poti do podružnične osnovne šole v Andražu je evidentiral in 

vključuje opozorilo na 4 nevarne točke. 

 

 

Slika 13: Nevarne točke šolskih poti do OŠ Polzela (vir: Projekt varnih poti v šolo OŠ Polzela) 

 

Za otroke, ki so od šole oddaljeni več kot 4 km, je zagotovljen avtobusni prevoz. Šolski otroci imajo 

možnost, da organizirano opravijo usposabljanje in kolesarski izpit (5. razred). V cestnem prometu sme 

samostojno voziti kolo otrok od 12 do 14. leta starosti, ki ima pri sebi kolesarsko izkaznico in oseba, 

starejša od 14. let. To pomeni, da je  potrebno upoštevati šolarje kolesarje kot pomembno in ranljivo 

skupino udeležencev v prometu. 

 

Na območju OŠ Polzela so izpostavljene sledeče kritične točke, kjer uporabljajo šolarji pešci iste površine 

kot motorni promet. 

 

1. Odsek regionalne ceste Polzela – Podvin 
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Slika 14: Cestni odsek regionalne ceste (Polzela - Podvin) brez pločnika (foto: Projekt varnih poti v šolo) 

 

2. Odsek regionalne ceste Polzela – Velenje 

 

Slika 15: Odsek regionalne ceste Polzela – Velenje (foto: Projekt varnih poti v šolo) 
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3. Most Ob strugi pri kmetiji Mešič 

 

Slika 16: Ozek most na lokalni cesti Ob strugi (foto: Projekt varnih poti v šolo) 

4. Križišče na Malteški cesti pri Cimpermanu 

 

Slika 17: Križišče pri Cimpermanu (foto: Projekt varnih poti v šolo) 
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5. Most pod Komendo 

 

Slika 18: Most na lokalni cesti  pod Komendo (foto: Projekt varnih poti v šolo) 

6. Železniški prehod brez podhoda za pešce pri Garantu – Cvetlična ulica 

 

Slika 19: Železniški prehod proti Garantu (foto: Projekt varnih poti v šolo) 
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7. Železniški prehod »pod bloki« - Pot na toplice 

 

Slika 20: Železniški prehod ''pod bloki'' (foto: Projekt varnih poti v šolo) 

8. Ovinek pri gasilskem domu  – Malteška cesta 

 

Slika 21: Ovinek pri gasilskem domu (foto: Projekt varnih poti v šolo) 
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Slika 22: Odsek regionalne ceste med Cimperman in  gasilskim domom (foto: Neža Jurko) 

 

Na območju POŠ Andraž so izpostavljene sledeče kritične točke: 

 

 

Slika 23: Nevarne točke šolskih poti do POŠ Andraž (vir: Projekt varnih poti v šolo občine Polzela – POŠ 

Andraž  
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1. Nepregledni ovinek pri POŠ Andraž 

 

Slika 24: Nepregledni ovinek (foto: Projekt varnih poti v šolo) 

2. Ozka nepregledna cesta 

 

Slika 25: Ozka, nepregledna cesta (foto: Projekt varnih poti v šolo) 
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3. Križišče pri Domu krajanov 

 

Slika 26: Križišče pri domu krajanov (foto: Projekt varnih poti v šolo) 

4. Odcep za Andraž na regionalni cesti Polzela – Velenje 

 

Slika 27: Odcep za Andraž (foto: Projekt varnih poti v šolo) 
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3.11.2 Analiza prometnih nesreč 

S policijske uprave Celje (policijska postaja Žalec), smo dne 26. 05. 2016 prejeli statistične podatke o 

prometnih nesrečah v Občini Polzela za obdobje zadnjih petih let (01. 01. 2011 – 01. 01. 2016). 

 

V opisanem časovnem obdobju je bilo v Občini Polzela zabeleženih 56 prometnih nesreč, od tega ena s 

smrtnim izidom, 21 prometnih nesreč s telesnimi poškodbami in 34 z materialno škodo. V največji meri 

je bil vzrok nesreče prevelika hitrost (18 nesreč), sledi stran in smer vožnja (13 nesreč), neupoštevanje 

prednosti (8 nesreč), premiki z vozilom (6 nesreč), neustrezna varnostna razdalja (1 nesreča), deset pa je 

takšnih, ki spadajo v druge kategorije. 

 

Največ nesreč se je v povprečju zgodilo v letih 2012 in 2014 (11 nesreč na leto).  

 

Tabela 12: Podatki o prometnih nesrečah na območju Občine Polzela, 01.01.2011 – 01.01.2016 

KATEGORIJA CESTE SKUPAJ SMRT 
TELESNA 

POŠKODBA 

MATERIALNA 

ŠKODA 

Avtocesta 1   1 

Lokalna cesta 6 1 2 3 

Naselje 31  10 21 

Regionalna cesta 18  9 9 

SKUPAJ 56 1 21 34 

 

S policijske Uprave Celje še poudarjajo, da obstaja verjetnost, da je na območju Občine Polzela prišlo še 

do kakšne prometne nesreče, kjer so se udeleženci dogovorili sami (teh podatkov nimajo, ker nesreče 

niso bile prijavljene). Podatki o tipu prometne nezgode in lokaciji nesreče ter udeležencih niso na voljo. 

 

3.12 MNENJE JAVNOSTI 

3.12.1 Analiza anketnega vprašalnika – širša javnost 

Pripravljen je bil vprašalnik, sestavljen iz 25 vprašanj, vključujoč podvprašanja. Vprašalnik je bil dne 20. 

06. 2016 objavljen na spletnih straneh občine ter 24. 06. 2016 v časopisu Polzelan, občinskem glasilu 

Občine Polzela. Odgovori so se sprejemali do 12. 09. 2016, t.j. 80 koledarskih dni od objave ankete. 

 

Pravilno je bilo izpolnjenih 97 vprašalnikov, od tega 41 v elektronski obliki in 56 v pisni obliki.  
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Grafikon  10: Struktura izpolnjenih anketnih vprašalnikov glede na medij izpolnjevanja 

 

V nadaljevanju se nahaja analiza dogovorov in zaključki mnenja občanov. 

 

Vprašanje št. 1: Živim v naselju 

 

Tabela 13: Podatki o strukturi anketirancev glede na naselje bivanja 

Naselje bivanja število odgovorov 
% skupnih 
odgovorov 

Andraž nad Polzelo 8 8% 

Breg pri Polzeli 26 27% 

Dobrič 5 5% 

Ločica ob Savinji 16 16% 

Orova vas 0 0% 

Podvin pri Polzeli 6 6% 

Polzela 34 35% 

Založe 2 2% 

Skupaj  97 100% 

 

 

 

 

 

 

41; 42% 

56; 58% 

število izpolnjenih anketnih obrazcev 

elektronsko izpolnjene 
ankete 

pisno izpolnjene ankete 
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Grafikon  11: Podatki o strukturi anketirancev glede na naselje bivanja 

 

Zaključek:  

Razpršenost odgovorov glede kraja bivanja anketiranih oseb je zelo podobna dejanski poselitveni 

razdelitvi prebivalcev Občine Polzela. Največ odgovorov je prišlo od anketirancev, ki prebivajo v najbolj 

gosto poseljenih in prometno aktivnih naseljih. 

 

Vprašanje št. 2: Starost 

 

Tabela 14: Podatki o strukturi anketirancev glede na starost 

Starost Število odgovorov 
% skupnih 
odgovorov 

do 20 let 10 10% 

21 - 40 let 22 23% 

41 - 60 let 39 40% 

61 let ali več 26 27% 

Skupaj 97 100% 

 

Andraž nad Polzelo; 8; 
8% 

Breg pri Polzeli; 26; 27% 

Dobrič; 5; 5% 

Ločica ob Savinji; 16; 
17% 

Orova vas; 0; 0% 

Podvin pri Polzeli; 6; 6% 

Polzela; 34; 35% 

Založe; 2; 2% 

struktura odgovorov glede na naselje bivanja anketirancev 

Andraž nad Polzelo 

Breg pri Polzeli 

Dobrič 

Ločica ob Savinji 

Orova vas 

Podvin pri Polzeli 

Polzela 
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Grafikon  12: Podatki o strukturi anketirancev glede na starost 

Zaključek:  

Skoraj polovica anketirancev pripada starostni skupini od 41-60 let, sledi ji starostna skupina nad 61 

let. Odgovore in mnenje so posredovali prebivalci, ki se največ soočajo s prometom in njegovo širšo 

problematiko ter s problemi infrastrukture in mobilnosti.  

 

Vprašanje št. 3: Trenutni status 

 

Tabela 15: Podatki o strukturi anketirancev glede na zaposlitveni status 

Trenutni zaposlitveni status Število odgovorov % skupnih odgovorov 

Dijak 4 4,1% 

Študent 1 1,0% 

Zaposlen 43 44,3% 

Brezposeln 2 2,1% 

Upokojen 35 36,1% 

Kmet 1 1,0% 

Drugo 11 11,3% 

Skupaj 97 100,0% 

 

do 20 let; 10; 10% 

21 - 40 let; 22; 
23% 

41 - 60 let; 39; 
40% 

61 let ali več; 26; 
27% 

struktura odgovorov glede na starost anketirancev 

do 20 let 

21 - 40 let 

41 - 60 let 

61 let ali več 
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Grafikon  13: Podatki o strukturi anketirancev glede na zaposlitveni status 

 

Zaključek:  

Struktura odgovorov glede na zaposlitveni status je v korelaciji s starostno strukturo odgovarjajočih. 

Večjih del jih je zaposlenih, sledijo upokojenci.  

 

Vprašanje št. 4: Imam posebne gibalne ovire 

 

2,1% odgovarjajočih ima posebne gibalne ovire in hkrati tudi visoke zahteve glede vrste in načina 

opravljanja vsakdanjih poti. Danes živi v Evropi 15 do 20 odstotkov ljudi, ki zaradi slepote, slabovidnosti, 

gluhote ali naglušnosti, telesnih poškodb ali drugih osebnih okoliščin potrebujejo tehnične in druge 

pripomočke, prilagojene okolju, ali pomoč druge osebe. Obseg prebivalstva, ki potrebuje pomoč v 

vsakdanjem življenju, se tudi zaradi staranja prebivalstva strmo povečuje. Iz tega razloga je pričakovati, 

da je delež gibalno oviranih realno večji, kot ga izkazujejo rezultati ankete. 

 

 

Vprašanje št. 5: Moje najpomembnejše vsakodnevna potovalne navade/potrebe 

 

Pri tem vprašanju so anketiranci lahko izbrali več odgovorov. 

 

Tabela 16: Podatki o ciljnih točkah najpomembnejših vsakodnevnih potovanj 

Cilj vsakodnevnih potovanj Število odgovorov % skupnih odgovorov 

Služba 44 24% 

Šola 21 11% 

Nakupovanje 63 34% 

Ostalo (šport, rekreacija, ostalo) 56 30% 

Drugo: 1 1% 

Skupaj 185 100% 
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4% 
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11; 12% 
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Grafikon  14: Podatki o ciljnih točkah najpomembnejših vsakodnevnih potovanj 

 

Zaključek: 

Glede na strukturo anketirancev po starosti in zaposlitvenem statusu je bilo pričakovati, da sta 

nakupovanje in služba njihov najpogostejši cilj vsakodnevnih potovanj. Pri tem je potrebno izpostaviti, 

da se večji del nakupovanj in ostalih ciljev opravi znotraj občine Polzela. Med cilji, ki se nahajajo izven 

občinskih meja, pa največji delež pripada službi, kar predstavlja vsakodnevno delovno migracijo.  

 

Vprašanje št. 6: Pogostost uporabe prevoznih sredstev 

 

Pri tem vprašanju so anketiranci lahko izbrali več odgovorov. 

 

Tabela 17: Podatki o pogostosti uporabe posameznih prevoznih sredstev 

Prevozno sredstvo Število odgovorov 

 
Skupaj Vedno Pogosto Redko Nikoli 

Avtomobil (lastni) 85 46 25 5 9 

Avtomobil (sopotnik) 59 9 28 18 4 

Avtobus 55 2 8 15 30 

Vlak 56 2 5 18 31 

Kolo 67 10 27 30 0 

Motorno kolo 51 1 4 7 39 

Peš 74 19 32 19 4 

Kombinacija 49 5 17 14 13 

Drugo 2 0 0 0 2 

Skupaj: 498 94 146 126 132 

 

Služba; 44; 24% 

Šola; 21; 11% 

Nakupovanje; 63; 
34% 

Ostalo (šport, 
rekreacija, ostalo); 

56; 30% 

Drugo:; 1; 1% 

najpogostejši cilji vsakodnevnih potovanj 

Služba 
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Ostalo (šport, rekreacija, ostalo) 

Drugo: 
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Grafikon  15: Podatki o pogostosti uporabe posameznih prevoznih sredstev 

 

Zaključek:  

Od vseh anketirancev, ki uporabljajo lasten avtomobil, le tega vedno ali pogosto uporablja kar 83,5% 

vprašanih. Če vemo, da je večji del kot ciljno točko izbrala nakupovanje ali ostali cilj znotraj občine je 

ta podatek  zaskrbljujoč, še posebej zaradi sorazmerno velikega radija 5, 10 oz. 15 minutne 

dostopnosti peš oz. s kolesom. Odgovori kažejo na izredno nizek delež rednih uporabnikov javnih 

prevoznih sredstev (avtobus, vlak). Nekoliko boljši je delež redne oz. pogoste uporabe pešačenja in 

kolesarjenja.  

 

3.12.2 Analiza anketnega vprašalnika – šola, vrtec 

Pripravljen je bil vprašalnik, namenjen osnovnošolcem in njihovim staršem ter staršem predšolskih 

otrok. Vprašalnik je sestavljalo 23 vprašanj, vključujoč podvprašanja. Vprašalnik je bil dne 26.06.2016 

objavljen na spletnih straneh Osnovne šole Polzela in na spletnih straneh Občine Polzela. Odgovori so se 

sprejemali do 14.9.2016, t.j. 80 koledarskih dni od objave ankete. 

 

Pravilno je bilo izpolnjenih le 7 vprašalnikov. Vsi izmed odgovorov se navezujejo na starše otrok, ki 

obiskujejo Osnovno šolo Polzela. Nihče izmed anketirancev nima gibalno oviranih otrok in ni sam gibalno 

oviran. 

 

V nadaljevanju se nahaja povzetek in analiza izpolnjenih vprašalnikov. Odgovarjali so starši otrok. 
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Vprašanje št. 1: Živim v naselju  

 

Tabela 18: Podatki o strukturi anketirancev glede na naselje bivanja (anketa šola, vrtec) 

Naselje bivanja 
Število 

odgovorov 
% skupnih 
odgovorov 

Dobrič 1 14% 

Ločica ob Savinji 1 14% 

Polzela 4 57% 

Založe 1 14% 

 

 

Grafikon  16: Podatki o strukturi anketirancev glede na naselje bivanja (anketa šola, vrtec) 

Zaključek: 

Kar 57% odgovorov je prišlo od anketirancev, ki prebivajo na območju naselja Polzela, kar pomeni, da so 

izpostavljena opažanja o stanju v prometu osredotočena na centralni del občine oz. šolski okoliš OŠ 

Polzela. 

 

Vprašanje št. 4: Razdalja do šole / vrtca 

 

Zaključek: 

Povprečna razdalja, ki jo anketiranci opravijo med domom in vrtcem/šolo znaša 1,9 km. Pot, ki ob 

normalni hoji traja največ 30 minut. Posebej je potrebno poudariti, da večina odgovarjajočih biva v 

naselju Polzela, kjer sta locirani tako šola kot vrtec. 

 

Vprašanje št. 5: Za prihod v šolo uporabljam 

 

Pri tem vprašanju so anketiranci lahko izbrali več odgovorov. 
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Grafikon  17: Podatki o pogostosti uporabe posameznih prevoznih sredstev za dostop do šole, vrtca 

 

Zaključek: 

Kljub majhnemu vzorcu je razvidno, da je najpogosteje uporabljena izbira prevoznega sredstva še 

vedno avtomobil (lastni ali kot sopotnik), ki ga vedno ali pogosto za prevoz do šole uporablja približno 

60% anketirancev in pa tudi kombi za prevoz osnovnošolcev, ki je izbira v približno 30% primerih. 

Preostali del odpade na kombinacijo različnih vrst prevozov. Za uporabo kolesa ali hojo se vedno ali 

pogosto ne odloča nihče izmed anketirancev. 

 

 

Vprašanje št. 6: Za prihod v šolo bi želel uporabljati: 

 

Pri tem vprašanju so anketiranci lahko izbrali več odgovorov. 

 

 

Grafikon  18: Podatki o želenih prevoznih sredstvih za dostop do šole, vrtca 
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Zaključek: 

Za razliko od dejanske uporabe prevoznih sredstev si starši za prevoz otrok do šole nikoli ne bi želeli 

uporabljati avtomobila. Raje bi vedno ali pogosto uporabljali ostale oblike prevoza, predvsem šolski 

kombi in kolo. 

 

3.12.3 Povzetek mnenja in predlogov občanov in krajevnih odborov  

Poleg izvedenega anketiranja gospodinjstev - občanov so bila pridobljena tudi mnenja, predlogi in 

pobude: 

- gospodarstva (dopis Elprof d.o.o. z dne 5. 12. 2016), 

- Krajevnega odbora Polzela (Zapisnik 2. seje KO Polzela z dne 1. 7. 2016 ter Zapisnik 3. seje KO 

Polzela z dne 2. 12. 2016), 

- Krajevnega odbora Breg pri Polzeli (Zapisnik 2. Sestanka KO Breg pri Polzeli z dne 4. 2. 2016), 

- Krajevnega odbora Ločica ob Savinji (Zapisnik 3. Seje KO Ločica ob Savinji z dne 20. 6. 2016). 

- Krajevnega odbora Podvin (Zapisnik 2. Seje KO Podvin z dne 29. 6. 2016). 

 

Nekateri občani so poleg ankete podali tudi dokaj obsežne utemeljitve svojih mnenj in opažanj glede 

prometne problematike. Občani so prejeli odgovore in pojasnila ter odzivno poročilo. 

 

V nadaljevanju povzemamo pripombe, mnenja in pobude občanov po naseljih. 

 

Naselje ANDRAŽ NAD POLZELO 

Število prebivalcev v naselju:   799 

Delež prebivalcev starih od 15 - 64 let:  68 % 

Delež delovno aktivnih prebivalcev:    45 % 

Število prejetih veljavnih odgovorov (ankete): 8 

Značilnost anketirancev: 100 % vedno/pogosto uporabljajo avtomobil 

(nikoli/redko javni prevoz) 

PRIPOMBE NA OBSTOJEČE STANJE V NASELJU: 

PEŠ PROMET   neurejene bankine 

    žive meje segajo do vozišča 

    ni urejenih pločnikov 

JAVNI PROMET (BUS, ŽEL)  vozni redi 

    poskrbljeno le za delavce v rudniku in šolarje 

POBUDE ZA UREDITEV PROMETA V NASELJU: 

PEŠ PROMET   ureditev bankin in umik ograj oz. živih mej 

urediti javno razsvetljavo in pločnik na cesti POŠ-Pokopališče-Dom 

krajanov 

KOLESARSKI PROMET  ureditev kolesarske steze do Založ 

AVTOBUSNI PROMET enkrat mesečno organizirati javni prevoz iz manjših zaselkov do 

centra občine  

OSTALO    ureditev ceste Dom krajanov – Topolovec in skozi Topolovec 
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Naselje BREG PRI POLZELI 

Število prebivalcev v naselju:   997 

Delež prebivalcev starih od 15 - 64 let:  66 % 

Delež delovno aktivnih prebivalcev:    47 % 

Število prejetih veljavnih odgovorov (ankete): 26 

Značilnost anketirancev: 88 % vedno/pogosto uporabljajo avtomobil 

(nikoli/redko javni prevoz) 

PRIPOMBE NA OBSTOJEČE STANJE V NASELJU: 

PEŠ PROMET   slaba javna razsvetljava v naselju 

manjka prehod za pešce čez glavno cesto v Bregu pri Polzeli (ga ni 

do krožišča)   

KOLESARSKI PROMET  ni urejenih kolesarskih poti 

JAVNI PROMET (BUS, ŽEL)  slabo urejena šolska avtobusna postajališča 

POBUDE ZA UREDITEV PROMETA V NASELJU: 

PEŠ PROMET   urediti javno razsvetljavo in prehod za pešce 

KOLESARSKI PROMET  ureditev kolesarnice ob šoli 

AVTOBUSNI, ŽEL PROMET avtobusna postaja za šolski avtobus pri Frizerstvu Zora 

organiziran šolski prevoz iz naselja Savinjski Log  

OSTALO    urediti enosmerni promet v naselju Breg pri Polzeli 

izvedba obvoznice 

ureditev železniških prehodov, zaprtje prehoda pri Jugovi kapeli-

Frizerstvo Zora 

novo železniško postajališče na Bregu 

    ureditev poti ob Savinji preko cele občine 

    ureditev tranzita čez Ločico 

 

Sklepi KO Breg pri Polzeli so sledeči: 

- Javna razsvetljava je prioriteten predlog občanov in se ureja. 

- Cestna ovira pri stanovanjski hiši Pogačnik se ponovno postavi ob predhodnem soglasju sosedov. 

- Razširitev ceste pri stanovanjskih hišah Kozovinc – Miklavčič. 

- Pri križišču Jugova kapela je možno postaviti cestno oviro oz. povečati vidljivost s prestavitvijo žive 

meje. 

- Ureditev primerne lokacije in nadstreškov na postajah šolskega avtobusa. 

- Zaprtje železniškega prehoda na relaciji Jugova kapela – Frizerstvo Zora za ves motorni promet. 

- Ureditev enosmernih ulic za povečanje prometne varnosti. 

 

 

Naselje DOBRIČ 

Število prebivalcev v naselju:   205 

Delež prebivalcev starih od 15 - 64 let:  64 % 

Delež delovno aktivnih prebivalcev:    44 % 

Število prejetih veljavnih odgovorov (ankete): 5 
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Značilnost anketirancev: 100 % vedno/pogosto uporabljajo avtomobil 

(nikoli/redko javni prevoz) 

PRIPOMBE NA OBSTOJEČE STANJE V NASELJU: 

PEŠ PROMET   neurejene bankine    

JAVNI PROMET (BUS, ŽEL)  ni javnega avtobusnega prometa oz. poskrbljeno le za delavce v  

rudniku in šolarje 

POBUDE ZA UREDITEV PROMETA V NASELJU: 

PEŠ PROMET   ureditev poti na Goro Oljko (parkirišča, oznake) 

OSTALO    omejitev hitrosti  pri h.št. 5 in 6 

 

 

Naselje LOČICA OB SAVINJI 

Število prebivalcev v naselju:   929 

Delež prebivalcev starih od 15 - 64 let:  65 % 

Delež delovno aktivnih prebivalcev:    47 % 

Število prejetih veljavnih odgovorov (ankete): 16 

Značilnost anketirancev: 88 % vedno/pogosto uporabljajo avtomobil 

(nikoli/redko javni prevoz) 

 

PRIPOMBE NA OBSTOJEČE STANJE V NASELJU: 

PEŠ PROMET   slaba javna razsvetljava 

manjka prehod za pešce čez glavno cesto  

POBUDE ZA UREDITEV PROMETA V NASELJU: 

PEŠ PROMET   urediti prehod za pešce (semafor, ovire na cesti) 

KOLESARSKI PROMET  ureditev kolesarnice ob šoli 

OSTALO    omejitev prometa 

    ureditev Sončne in priključek Travniške ceste 

 

Sklepi KO Ločica ob Savinji so sledeči: 

- Ureditev previsokih ograj na izpostavljenih križiščih. 

- Ureditev javne razsvetljave v naselju in na odseku »Avtooptika – podvoz«. 

- Izdelati načrt za prometno varnost v naselju (preveriti ukrepe: omejitev hitrosti, enosmerne ulice, 

varna pot, ležeči policaji ipd.). 

- Na glavni cesti skozi Ločico je potrebno urediti pločnik in kolesarsko stezo ob regionalni cesti v 

smeri Brega do kapele, kjer je pločnik z nasprotne strani že zgrajen. 

- Ureditev sprehajalne steze ob Savinji. 

- Izvedba ukrepov umirjanja prometa na Sončni cesti sočasno z rekonstrukcijo, vključno z izvedbo 

krožišča na križišču Sončne ceste in Travniške ulice.   

- Novogradnja cest po obstoječi prometni študiji in sicer mimo Rimskih teras ob AC do regionalne 

ceste s priključkom na uvozno izvoznem kraku AC, podaljšek Travniške ceste ter izvedbo krožišča 

pri Rimskih terasah. 

- Po izvedbi navezovalne ceste ureditev enosmernega prometa na Sončni cesti od križišča s 

Travniško do konca (Otorepec). 
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Naselje PODVIN PRI POLZELI 

Število prebivalcev v naselju:   277 

Delež prebivalcev starih od 15 - 64 let:  68 % 

Delež delovno aktivnih prebivalcev:    47 % 

Število prejetih veljavnih odgovorov (ankete): 6 

Značilnost anketirancev: 100 % vedno/pogosto uporabljajo avtomobil 

(nikoli/redko javni prevoz) 

PRIPOMBE NA OBSTOJEČE STANJE V NASELJU: 

PEŠ PROMET   ni pločnikov in prehodov za pešce    

KOLESARSKI PROMET  ni kolesarske steze 

JAVNI PROMET (BUS, ŽEL)  ni javnega avtobusnega prometa 

POBUDE ZA UREDITEV PROMETA V NASELJU: 

PEŠ PROMET  urediti pločnik in kolesarsko stezo od Podvin pri Polzeli 1 (križišče 

Polesnik) Podvin pri Polzeli 26. 

 

Sklepi KO Podvin so sledeči: 

- Izgradnja pločnika  in kolesarske steze Podvin od Podvin pri Polzeli 1 do Podvin pri Polzeli 26. 

- Izgradnja avtobusnega postajališča za šolski avtobus (v popoldanskem času le ta lahko služi kot 

parkirni prostor za pohodnike). 

- Izgradnja parkirnih prostorov za turiste in pohodnike v bližini hiše Neže Maurer.  

- Izgradnja kolesarske in sprehajalne poti ob Savinji na relaciji  Podvinski jez – Ločica avtopoligon, 

ureditev manjših prostorov ob poti za počitek (klop, miza, koš za odpadke). 

- Obnovitev in utrditev  obstoječe sprehajalne planinske poti Bajht (Ožir) - Neža Maurer – Grof Turn 

– Gora Oljka, ureditev manjših prostorov ob poti za počitek (klop, miza, koš za odpadke). 

- Obnovitev in utrditev obstoječe sprehajalne planinske poti Slatine – Vimperk -  Grof Turn, ureditev 

manjših prostorov ob poti za počitek (klop, miza, koš za odpadke). 

 

 

Naselje POLZELA 

Število prebivalcev v naselju:   2397 

Delež prebivalcev starih od 15 - 64 let:  62 % 

Delež delovno aktivnih prebivalcev:    42 % 

Število prejetih veljavnih odgovorov (ankete): 34 

Značilnost anketirancev: 90 % vedno/pogosto uporabljajo avtomobil 

(nikoli/redko javni prevoz) 

PRIPOMBE NA OBSTOJEČE STANJE V NASELJU: 

PEŠ PROMET   ni pločnikov in prehodov za pešce    

KOLESARSKI PROMET  ni kolesarnic 

JAVNI PROMET (BUS, ŽEL)  ni javnega avtobusnega prometa 

POBUDE ZA UREDITEV PROMETA V NASELJU: 

PEŠ PROMET   pločnik ob državni cesti in mimo trgovine Tuš 

urediti pešpot Cvenk – Vrtna ulica (pod Komendo) 

KOLESARSKI PROMET  urediti kolesarsko pot v povezavi z drugimi občinami 
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AVTOBUSNI, ŽEL PROMET urediti železniške prehode (pri Garantu in pri Turnšek)  

OSTALO    zagotoviti preglednost križišča na Malteški cesti pri Cimperman 

    umirjanje prometa (radar, redarska služba) 

urediti javno razsvetljavo 

urediti parkirišča pri železniški postaji 

ureditev enosmernih ulic 

  

 

Sklepi KO Polzela so sledeči: 

- Ustrezna ureditev križišča Pri Palir na cesti Ob železnici (hitrostne ovire, vpadljive označbe…). 
Izgradnja pločnika ob državni cesti – Malteška cesta med odcepom za Slatine in križiščem za 
Podvin ter prehod za pešce pri Kovač (Ob strugi in Pot na Vimperk).  

- Ureditev sprehajalne poti Polzela center – Šenek (mimo trgovine Tuš) in prehod za pešce na 
Velenjski cesti.  

- Ureditev oz. vzdrževanje pešpoti Cvenk – Vrtna ulica (pod Komendo).  
- Postavitev uličnih svetilk na Vrtni ulici in na cesti Ob železnici proti podvozu z železnico (sistemska 

rešitev javne razsvetljave v občini).  
- Ureditev križišča pri Cimperman (izgradnja krožišča). 
- Ureditev železniških prehodov. 
- Izgradnja pločnika na cesti Ob železnici, vsaj od križišča z Vrtno ulico do železniške postaje. 
- Obvoznica Polzela. 
- Povezovalna cesta med Cvetlično in Malteško cesto ob razbremenilniku.  
- Strokovna preverba uvedbe enosmernega prometa v določenih predelih občine. 
- Nedvoumna in vidna označitev prednostnih in stranskih cest v vseh križiščih v občini (Glavni trg…) 
- Ureditev pešpoti in kolesarske steze ob Savinji.  
- Ureditev kolesarskih stez in pločnikov v občini. 
- Ureditev železniškega postajališča pri TN Polzela  oz. na Bregu.  
- Ureditev ceste Orešnik – Garant (zožitev pri navezavi na Malteško cesto,…), potrebno upoštevati, 

da bo področje tovarne Garant postalo nova poslovna cona in bo obremenitev bistveno večja. 
- Odpraviti »črno točko« na Malteški cesti pri AC Kralj. 
- Ureditev križišča na Malteški cesti pri trgovini Tuš (izgradnja krožišča). 
- Ureditev križišča Malteška cesta – Velenjska cesta (izgradnja krožišča). 
- Ustrezna opredelitev projekta rekonstrukcije občinskih cest.  

 
 

Naselje ZALOŽE 

Število prebivalcev v naselju:   442 

Delež prebivalcev starih od 15 - 64 let:  67 % 

Delež delovno aktivnih prebivalcev:    44 % 

Število prejetih veljavnih odgovorov (ankete): 2 

Značilnost anketirancev: 100 % vedno/pogosto uporabljajo avtomobil 

(nikoli/redko javni prevoz) 

PRIPOMBE NA OBSTOJEČE STANJE V NASELJU: 

PEŠ PROMET   ni pločnikov Založe Andraž    

KOLESARSKI PROMET  ni kolesarske steze 

JAVNI PROMET (BUS, ŽEL)  ni javnega avtobusnega prometa 
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POBUDE ZA UREDITEV PROMETA V NASELJU: 

PEŠ PROMET   urediti pločnik Založe Andraž 

OSTALO    dodatna parkirna mesta pri Zdravstvenem domu 

 

3.13 SKLEPNE UGOTOVITVE 

Občina Polzela ima osem naselij, ki jih glede na poselitvene značilnosti grupiramo v: 

- naselja ravninskega dela občine (Breg pri Polzeli, Ločica ob Savinji, Orova vas in Polzela), ki imajo 

skupaj 4.412 prebivalcev, kar pomeni, da 72 % vseh prebivalcev občine živi na 23 % površine 

občine, da je gostota poselitve v teh naseljih nadpovprečna in znaša 551 prebivalcev/km
2 

 

in  

- naselja gričevnatega dela (Andraž nad Polzelo, Dobrič, Podvin pri Polzeli in Založe). 

 

Vsa naselja nižinskega dela so med seboj povezana tako z regionalno cesto kot mrežo lokalnih cest in 

javnih poti. Občina ima železniško povezavo s Celjem in Velenjem, železniška postaja se nahaja v naselju 

Polzela. 

 

V nižinskem delu Polzele so razdalje od občinskega središča do meje naselij majhne, vse pa ležijo v 10 

minutnem radiju dostopnosti s kolesom. Naselje Polzela v celoti leži v 5 minutnem radiju peš 

dostopnosti.  

 

Lokacije obstoječih poslovnih con (Tovarna nogavic in PC Ločica) omogočajo relativno dobre povezave z 

državnim cestnim omrežjem in praviloma ne povzročajo težav v stanovanjskih naseljih. Potrebno je 

zagotoviti izvajanje varnega prometnega režima in spoštovanje cestno prometnih predpisov. Bolj 

problematična je lokacija poslovne cone Garant, ki je umeščena v gosto poseljeno stanovanjsko naselje 

in nima zagotovljene primerne dostopne ceste. Tovorni promet poteka po cestah, ki nimajo urejenih 

pločnikov. 

 

Občina je prometno dobro razvita in povezana z okoljem ter nima veliko tranzitnega prometa preko 

občinskega območja, kar zagotavlja dobre bivalne pogoje in dobro dostopnost do bivalnega okolja. 

Prometne obremenitve  niso problematične z vidika prepustnosti. Izpostaviti pa je potrebno 

problematiko širine lokalnih cest v naseljih, ki so preozke za normalno odvijanje sočasnega 

dvosmernega motornega prometa, kolesarskega prometa ter primerno ureditev pločnikov. Zaradi tega 

je ogrožena prometna varnost, tako na državni cesti kot lokalnih cestah. 

 

Tudi regionalne ceste, ki potekajo skozi občino, so na nekaterih mestih zelo ozke, nepregledne in 

ogrožajo varnost pešcev. Na odseku od Polzele do Velenja je regionalna cesta poškodovana. Tudi lokalno 

cestno omrežje je na nekaterih odsekih izrazito slabo in nevarno. Investicije v obnovo so  prioritetne 

predvsem na trasi šolskih poti. Pregled dotrajanih cest je pripravljen in izhaja iz ocene poškodovanosti 

vozišča po švicarski metodi MSI. Dodatno so bile na teh cestah ocenjene nujne investicije v mostove, 
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sanacijo plazov in odvodnjavanja. Občina je s problematiko državnih cest že večkrat seznanila in 

opozorila pristojno Direkcijo RS za infrastrukturo. 

 

 

Slika 28: Nepregledni ovinek na regionalni cesti v Ločici ob Savinji (foto: Neža Jurko) 

 

Izpostaviti je potrebno negativen vpliv motornega prometa na prometno varnost v gosto poseljenih 

naseljih. Pri tem izpostavljamo naselja Polzela, Ločica ob Savinji in Breg pri Polzeli. Na nekaterih odsekih 

so že urejeni pločniki in izvedene ovire na cestah. Problematično je, da ceste v naseljih ne uporabljajo le 

stanovalci  temveč postajajo te ceste sočasno obvozne ceste za ves promet (izogibanje zapornicam na 

železnici, krajše poti do regionalne ceste, šolski avtobus).   Trenutni prometni režim v naselju Polzela 

omogoča motorni promet po vseh  cestah in ulicah, na katerih poteka po isti površini tudi peš in 

kolesarski promet ter šolska pot. Širina teh cest je le med 3,00 in 4,00 m. 

 

Občina ima dobre možnosti za urejen javni potniški avtobusni in železniški prevoz. Urejen je šolski 

prevoz, ki ga želijo mnogi starši uporabiti tudi za krajše razdalje od doma do šole. Ta problematika je 

prisotna v vsej državi in je posledica zaščitništva in nezaupanja staršev, neurejenih šolskih poti in 

neinformiranosti. Javni potniški promet, še posebej železniški, ima velike priložnosti za optimizacijo in 

razvoj. 

 

Železniška postaja nima parkirišča za osebna vozila, motorje oz. kolesa.    

V občini se nahaja več prehodov čez železniško progo, le eden je zavarovan z zapornicami.  
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Slika 29: Prehod čez železniško progo na regionalni cesti na Bregu pri Polzeli (foto: Neža Jurko) 

 

 

Slika 30: Vožnja šolskega avtobusa na cesti Ob železnici (foto: Neža Jurko) 
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Slika 31: Vožnja šolskega avtobusa na cesti V gaj  (foto: Neža Jurko) 
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V občini živi 2.738 delovno aktivnih prebivalcev, od katerih je le 508 zaposlenih v občini. Delovne 

migracije občanov Polzele potekajo pretežno v sosednje in bližnje občine (Žalec, Celje, Velenje, Prebold)   

V občini živi  428 dijakov/študentov, starejših od 15 let, ki se vozijo v šole izven občine. V občini sta dve 

osnovni šoli in vrtca, ki ju obiskuje 828 otrok in zaposlujeta 120 delavcev. Dnevna migracija za potrebe 

službe in šole je torej velika in podatki kažejo, da večina zaposlenih še vedno uporablja osebni avto za 

vsa potovanja.    

 

Analiza stanja in mnenje občanov kažeta, da je problematika v naseljih gričevnatega dela občine, 

povezana v največji meri z nekaterimi nevarnimi prometnimi točkami in neurejenimi površinami za 

pešce/šolarje v ter slabimi avtobusnimi povezavami do občinskega središča.  

 

 

Slika 32: Regionalna cesta proti Andražu - priljubljena kolesarska trasa (foto: Neža Jurko) 
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Mirujoči promet je urejen in ni problematičen, kar je posledica zagotovljenih parkirnih mest pri javnih 

objektih in razpršene lokacije le-teh. Manjka zadostno število parkirnih mest pri Zdravstvenem domu in 

urejeno parkirišče pri železniški postaji. Prav tako je potrebno planirati izvedbo parkirišča pri AC 

priključku za potrebe dnevnih delovnih migrantov, ki potujejo na delo z drugimi vozniki. 

  

Kolesarski promet je delno urejen. Slabosti z vidika pogojev za kolesarjenje so: 

- nepovezanosti kolesarskih površin med naselji in deli naselij, 

- neprimerno neurejene kolesarske poti do šole, 

- ozka grla na nekaterih odsekih zaradi ovir (ograje, mostovi), 

- neurejen kolesarski režim, pomanjkljive vertikalne in horizontalne označitve,   

- pomanjkanje stojal za kolesa, 

- neurejeni prostori in kolesarnice za varno hrambo koles pred javnimi in trgovskimi objekti 

(železniška postaja, šola). 

 

 

Slika 33: Za urejeno parkiranje koles potrebujemo primerna stojala (foto: Neža Jurko) 
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Slika 34: Varno prečkanje ceste (foto: Neža Jurko) 

 

Šolarji vedno pogosteje uporabljajo tudi skiroje in rolke, zato je potrebno tudi za njihovo prometno 

varnost potrebno primerno poskrbeti. 

 

Peš promet je problematičen v naseljih, kjer je urejen dvosmerni motorni promet po neprimerno širokih 

cestiščih, kjer niso urejene in označene površine za pešce. V naseljih je potrebno zagotoviti varno 

pešačenje za šolarje, mamice z vozički, invalide, starejše. Zagotoviti je potrebno varne prehode preko 

cest, križišč in železniške proge. Za varno odvijanje peš prometa je potrebno zagotoviti tudi primerno 

javno razsvetljavo, kar opozarja veliko občanov. 

 



ZAGOTOVIMO ŽIVLJENJU PRIJAZNO MOBILNOST 

Celostna prometna strategija Občine Polzela 

 

 

 

 

 
RCI - Razvojni center Inženiringi Celje d.o.o.  

Izdelano:  december 2016, dopolnitev marec 2017 

 Stran 67  

 

V zvezi s peš prometom je potrebno izpostaviti problematiko šolarjev, ki bi lahko zaradi kratkih razdalj 

od doma do šole hodili v šolo peš ali s kolesom, vendar le v primeru zagotovljene varnosti. Ker le-ta ni v 

celoti zagotovljena, se starši vedno bolj poslužujejo šolskega avtobusa in vožnje otrok v šolo z osebnimi 

vozili. 

 

 

Slika 35: ''Pešbus'' (foto: Neža Jurko) 

 

Analiza potovalnih navad kaže, da se največ potovanj opravi z osebnim avtomobilom. Še vedno ostaja 

osebni avtomobil vsakodnevno prevozno sredstvo za potrebe delovne migracije in nakupovanja. Ljudje 

se zavedajo pomena pešačenja in kolesarjenja, vendar bolj v povezavi s prostočasnimi dejavnostmi 

(rekreacija) kot za potrebe potovanj na delo, šolo, nakupe, druge opravke. Trajnostna mobilnost ima 

sicer široko javno podporo, vendar dolgoročno. Občani še vedno prioritetno izpostavljajo 

infrastrukturne ukrepe. To je izziv za oblikovanje primernih scenarijev in ukrepanje ter postopno 

spreminjanje oz. nadgrajevanje obstoječe politike in prioritet. 

 

Pri oblikovanju vizije, prioritet in ukrepov spodbujanja trajnostnih oblik mobilnosti lahko izhajamo iz 

različnih scenarijev: 

 

1. Scenarij »nič novega«, ki pomeni nadaljevanje obstoječih politik in izvajanja ukrepov, ki jih je občina 

zapisala v OPN ter vključila v občinski proračun/NRP. Gre za vlaganja v infrastrukturo.  

V tem scenariju bi občina izvedla večino investicij v obnovo/rekonstrukcijo obstoječih in gradnjo 

novih povezovalnih cest ter sodelovala v regijskem projektu kolesarskih poti. V OPN sta načrtovana 

tudi dva zavarovana železniška prehoda ter izgradnja novega železniškega postajališča na Bregu. 
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Izvedena bo investicija v parkirišče za osebna vozila, motorje, kolesa in polnilnica za električna vozila 

v PC Ločica/Poligon (udeležba evropskih sredstev).   

Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev  in odvisnosti od države (za investicije, ki so v državni 

pristojnosti) je realno pričakovano časovno obdobje za izvedbo vseh potrebnih vlaganj in s tem 

njihovih učinkov relativno dolgo. Ob investicijah v novogradnjo infrastrukture je potrebno 

sočasno izvajati tudi obnove obstoječe infrastrukture, kar zaradi omejenih finančnih sredstev 

obdobje realizacije še podaljša.  

2. Scenarij »optimizacije motornega prometa«, ki pomeni prioritetno izvedbo nekaterih 

infrastrukturnih investicij, ki bodo povečale oz. zagotovile prometno varnost. 

Ta scenarij bi vključeval le tiste investicije v obnovo obstoječega cestnega omrežja ter ukrepe, ki 

zagotavljajo optimizacijo pretočnosti in prometne varnosti. Prednost bi imeli ukrepi, ki so namenjeni 

varnosti šibkejših udeležencev v prometu.   

V tem scenariju bi se odrekli vsem investicijam v novogradnjo cest in izvajali le obnovo cestne 

infrastrukture ter izvedli le nujne ukrepe, ki vplivajo na varnost otrok, pešcev in kolesarjev. 

3. Scenarij »trajnostne mobilnosti« je predlagan kot scenarij, ki predstavlja uravnoteženje obstoječe 

politike in uvedbo novih ukrepov na prioritetnih področjih. 

Uravnoteženje pomeni, da se prednostno izvedejo tiste investicije v infrastrukturo, ki imajo večji 

multiplikator (koristi/stroški), prav tako se nameni večji delež razpoložljivih finančnih sredstev za t.i. 

»mehke ukrepe«. Prioritetna področja delovanja morajo imeti cilj: zagotavljanje pogojev in 

spodbujanje peš in kolesarskega ter javnega potniškega prometa. Ukrepi morajo vplivati na 

povečevanje deleža t.i. »trajnostne mobilnosti«. Vizija in cilj ukrepanja je zadovoljstvo ljudi.   

Predlagamo scenarij »trajnostne mobilnosti«, ki postavlja v ospredje ukrepe, ki bodo vplivali na 

spremenjene potovalne navade ljudi ter zagotovili prednostno obravnavanje ukrepov in investicij, 

ki zagotavljajo varnosti in dobro bivalno okolje. Za doseganje želenega stanja je nujno 

sodelovanje občanov, interesnih skupin, gospodarstva. Scenarij ne izključuje novogradenj cest, 

predlaga pa pripravo in uporabo metodologije, ki bo zagotovila, da bo vsak ukrep predhodno 

preverjen z vidika trajnostne mobilnosti. Za izvajanje ukrepov strategije je potrebno zagotoviti 

dodatna nepovratna finančna sredstva evropskih skladov.  

 

Spreminjanje potovalnih navad ni enostavna naloga, posledice bodo vidne v daljšem časovnem 

obdobju.  
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4 VIZIJA CELOSTNE UREDITVE PROMETA V OBČINI POLZELA 

Celostno prometno strategijo Občine Polzela pripravljamo za dolgoročno obdobje. Namen CPS je 

premislek o drugih alternativah, iskanje optimalnih rešitev za učinkovito zmanjševanje potreb po gradnji 

novih cest in povečevanje varnosti in urejenosti obstoječega omrežja. Njena prioriteta ni povečevanje 

kapacitete omrežja, namenjenega motornemu prometu. Predlog CPS Občine Polzela ter celoten 

postopek izvedbe projekta poteka v skladu z evropskimi smernicami trajnostne mobilnosti.  

 

 

Slika 36: Mobilnost ni le avtomobil (foto: Neža Jurko) 

 

Osnovni cilj in namen projekta CPS je predlaganje strategije in ukrepov, ki vplivajo na: 

- povečanje varnosti najbolj ranljivih skupin (pešci, kolesarji),  

- zdravje prebivalcev, manjše obremenitve okolja in večjo kakovost bivanja,  

- spremembo potovalnih navad, 

- zmanjšanje želje in potreb po uporabi osebnega motornega prometa.  

 

Ukrepe je smiselno najbolj učinkovito prilagajati obstoječemu zgrajenemu prometnemu omrežju ter 

potrebam prebivalcev. Ob tem je potrebno proučiti možnost vplivanja na spremembe ustaljenih 

potovalnih navad, tudi s tradicionalno nepriljubljenimi ukrepi (podaljšanje potovalnih poti, manjša 

hitrost potovanja, nezmožnost oz. visoki stroški parkiranja,… ). Prednostno je potrebno izvajati ukrepe,  

ki so izvedljivi brez investicijskih stroškov in niso zahtevni z vidika reverzibilnosti (v primeru 

neučinkovitosti vračanje v predhodno stanje).  

 

 

 



ZAGOTOVIMO ŽIVLJENJU PRIJAZNO MOBILNOST 

Celostna prometna strategija Občine Polzela 

 

 

 

 

 
RCI - Razvojni center Inženiringi Celje d.o.o.  

Izdelano:  december 2016, dopolnitev marec 2017 

 Stran 70  

 

Prizadevamo si, da občani sprejmejo strateške cilje, ki so vključeni v strategijo in predstavljajo vizijo 

prometne ureditve Občine Polzela, ki so: 

 

               PRIJAZNA  PRIHODNOST 

                    ČISTO  OKOLJE 

         ZADOVOLJNI   LJUDJE 

          IZBOLJŠANO ZDRAVJE 

            DRUŽBENA ENAKOST 

    URAVNOTEŽENE LASTNOSTI VARNEGA PROMETA 

     MOBILNOSTNA ALTERNATIVA 

 

Prednostna področja delovanja Občine Polzela pri realizaciji prometne strategije so zbrana v petih 

vsebinskih sklopih: 

 

- Vzpostavitev celostnega prometnega načrtovanja 

- Peš promet, uveljavitev hoje 

- Kolesarski promet, kolesarjenje 

- Javni potniški promet 

- Racionalna raba motoriziranega prometa, sprememba navad 

 

4.1 Vzpostavitev celostnega prometnega načrtovanja v občini in na ravni regije 

Celostno načrtovanje je ključno za izvedbo strategije. Izkušnje kažejo, da imajo vlaganja v 

trajnostno mobilnost boljše ekonomske učinke kot vlaganja v  cestni motorni promet.  Ob 

upoštevanju razpoložljivih finančnih virov je pomemben tudi časovni okvir rezultatov, saj je 

pomembno, da so spremembe uveljavljene čim prej.  

 

Prometno načrtovanje je potrebno prilagoditi kakovosti bivanja.  

Intenzivni razvoj motorizacije je povzročil vse večje zahteve po prostoru, namenjenemu 

avtomobilu (ceste, parkirišča). Večina strateških prometnih odločitev je še vedno sprejetih v okviru 

prostorskih planov, ki se osredotoča predvsem na prometno infrastrukturo, na rezervacijo 

prostora. Finančna sredstva so pretežno namenjena širitvi kapacitet cestnega omrežja, premajhen 

del pa njegovemu vzdrževanju. Občina Polzela nameni približno 15 % proračunskih izdatkov za 

potrebe prometa, novogradenj in vzdrževanje prometne infrastrukture in komunikacije ter 

regresiranje prevozov v šolo. V prihodnosti ni pričakovati povečanja tega deleža, lahko pa se 

spremeni delna razporeditev iz infrastrukturnih v mehke ukrepe (80:20).  Za ukrepe trajnostne 

mobilnosti bo občina v prihodnjih proračunih namenjala približno 50.000 EUR lastnih sredstev na 

leto. 
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Cilj vzpostavitve celostnega prometnega načrtovanja je sprememba in nadgradnja obstoječe 

načrtovalske prakse, povečanje transparentnosti pri odločanju, uveljavljanje novih metod in 

postopkov, kot so spremljanje učinkov, presoje projektov in upravljanje mobilnosti.   

 

Občina Polzela bo okrepila aktivnosti trajnostno načrtovane mobilnosti kot podlage za privlač en 

in varen življenjski prostor ob upoštevanju transparentnosti odločanja. V naseljih bo 

vzpostavljena hierarhija prometnih sredstev, ki daje prednost pešcem in kolesarjem.  Povečana 

bodo vlaganja finančnih sredstev v »mehke ukrepe«.  

 

Indikatorji uspešnosti (merljivi) bodo:  

- za ukrepe trajnostne mobilnosti bo občina namenila  prometni problematiki 15-20 % vseh 

razpoložljivih proračunskih sredstev,  

- za ukrepe trajnostne mobilnosti si bo občina prizadevala pridobiti nepovratna sredstva 

različnih evropskih skladov,   

- povečal se bo delež potovanj v šolo in na delo, ki se opravijo peš, s kolesom ali JPP , 

- zmanjšalo se bo število prometnih nesreč in udeleženih poškodovanih pešcev oz. 

kolesarjev, 

- povečevalo se bo število dostopnih točk JPP za gibalno ovirane osebe. 

 

Za bolj uspešno reševanje prometnih težav je nujno regionalno sodelovanje . 

Sočasno z zraščanjem naselij in mest se postopoma briše tudi meja z njunim zaledjem. Prometni 

tokovi niso omejeni na območje posameznega naselja, občine, regije. Zaradi razdrobljenosti občin 

je velikega pomena povezovanje kot način prometnega načrtovanja. Manjše občine so tudi 

kadrovsko preveč omejene, da bi samostojno izpeljale vse korake strateškega načrtovanja.  Občine 

so sicer seznanjene s prometno problematiko vendar nimajo možnosti, da bi redno spremljale  

podatke o mobilnosti, potovalnih navadah prebivalcev in potencialnih učinkih posameznih 

investicij v prometnem sistemu.  

 

Geografske značilnosti, relief pokrajine in klimatske razmere v Savinjski regiji omogočajo uporabo 

peš in kolesarskega prometa večji del leta. Razdalje v in med naselji omogočajo kratke poti, ki jih 

je mogoče opraviti peš ali s kolesom. V občini in med sosednjimi občinami je vzpostavljen javni 

potniški avtobusni in železniški promet, ki še ne dosega potrebne privlačnosti uporabe.  Občina 

Polzela je v preteklih letih izvedla več regijskih investicij , sofinanciranih z evropskimi sredstvi, s 

sodelovanjem sosednjih občin. Med pomembnejše investicije se uvršča tudi projekt označenih 

kolesarskih poti po Spodnji Savinjski dolini.  

 

Občina Polzela je že vključena v pripravo novega regijskega projekta »Kolesarske povezave v 

Savinjski regiji«, ki ga z namenom pridobivanja nepovratnih evropskih sredstev usklajuje Razvojna 

agencija Savinjske regije d.o.o. v Celju. Občina Polzela je vključena v območno regionalno 

partnerstvo Spodnje Savinjske doline, ki ga sestavljajo občine Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, 

Vransko in Žalec. V območnem partnerstvu so kolesarske povezave zasnovane tako, da se smiselno 

navezujejo in povezujejo s kolesarskimi povezavami v sosednjih območjih ter vključujejo ureditev 

državnih in občinskih kolesarskih povezav.   
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Ukrepe, ki jih bo Občina Polzela izvedla za uspešno uresničitev postavljenih ciljev, smo razvrstili v 

sledeče skupine: 

 Vzpostavitev pogojev za uresničevanje ciljev in spremljanje kazalnikov učinkovitosti  

 Vzpostavitev novih praks, vrednotenje prometnih projektov  

 Sodelovanje z občinami na regionalni ravni 

 

Sprejetje Celostne prometne strategije Občine Polzela pomeni začetek trajnostnega načrtovanja 

prometa, ki uvaja novo načrtovalsko prakso s sodobnimi postopki in metodam i ter aktivnim 

vključevanjem javnosti.  

 

S sprejemom CPS se Občina Polzela zavezuje izvajati sledeče ukrepe: 

- Zagotavljanje finančnih pogojev: uravnoteženje in prestrukturiranje občinskega proračuna . 

Osredotočenost na stroškovno učinkovito načrtovanje  in sorazmerno porazdelitev 

razpoložljivih finančnih sredstev, namenjenih trajnostni mobilnosti . 

- Priprava in uporaba metodologije kot orodja za vrednotenje infrastrukturnih projektov z 

vidika upoštevanja minimalnih standardov trajnostne mobilnosti (pogoji za peš, kolesarski 

in javni promet, parkirna mesta). Občina Polzela se zavezuje upoštevati metode strateškega 

ciljnega načrtovanja namesto projektnega načrtovanja.  

- Krepitev strokovnosti kadrov v občinski upravi: redne oblike izobraževanja, sodelovanje pri 

EU projektih. 

- Sodelovanje in dogovor z ostalimi občinami, predvsem sosednjimi v regiji o delitvi kadrov in 

sodelovanju na prometnem področju  (skupna projektna pisarna).  

- Sodelovanje s šolo, drugimi javnimi ustanovami in gospodarstvom pri pripravi mobilnostnih 

načrtov (varne šolske poti, izboljšanje dostopnosti, režim parkiranja) . 

- Organiziranje izobraževalnih, posvetovalnih in promocijskih dejavnosti: npr. Teden 

mobilnosti, anketiranje občanov, posvetovalni dogodki objava na spletni strani in facebook 

stran »Zagotovimo življenju prijazno mobilnost«.  

 

Občina bo vsako leto sprejela letni akcijski načrt z vsebinami, terminskim načrtom in  

razpoložljivimi finančnimi sredstvi, potrebnimi za izvedbo ukrepov.  

 

CPS se sprejema za daljše časovno obdobje, zato  je potrebno spremljati njene učinke (na podlagi 

spremljanja indikatorjev uspešnosti oz. kazalnikov merljivih ciljev). V prihodnjih letih bo izdelana 

revizija CPS ter po potrebi njena prenova. 

 

V naslednji preglednici prikazujemo akcijski načrt aktivnosti ter ocenjene stroške, namenjene 

izvedbi: 
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Tabela 19: Akcijski načrt ukrepov trajnostnega prometnega načrtovanja 

 

 

4.2 Uveljavljanje hoje 

Hoja je naraven, zdrav, okoljsko in prostorsko neškodljiv ter infrastrukturno nezahteven način 

premikanja. Cilj uveljavljanja hoje kot potovalnega sredstva je vzpostavitev pogojev in 

zagotovitev varnosti pešcev.  

Občina Polzela bo zagotovila povečanje površin, namenjenih varnemu pešačenju  na območju 

celotne občine. 

 

Indikatorji uspešnosti (merljivi) bodo: 

- povečal se bo delež šolskih otrok, ki v šolo pešačijo,  

- povečal se bo delež hoje pri vsakodnevnih opravkih (nakupi, zdravnik),  

- vso prometno infrastrukturo bomo prilagodili gibalno oviranim osebam, 

- zmanjševali in odpravili bomo vse konfliktne točke, ki vplivajo na varnost pešcev, 

- povečevali bomo površine za igro in druženje. 

 

Pešpoti morajo biti zasnovane celovito in povezane v omrežje, ki povezuje ključne točke in 

stanovanjska območja. Pešec mora imeti prednost in zagotovljeno varnost, ki jo zagotavljajo 

dovolj velike površine, najkrajše poti in počasen motoriziran promet. Pešec potrebuje za normalno 

gibanje širino prostora med 1,0 m in 1,5 m (dva pešca vzporedno).   

 

Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/2005, 26/2006, 109/2010) določa pogoje in 

normative, ki se morajo zaradi zagotavljanja prometne varnosti in ekonomičnosti gradnje ter 

vzdrževanja javnih cest in njihovih elementov upoštevati pri izdelovanju projektne in tehnične 

dokumentacije, namenjene za gradnjo, uporabo in vzdrževanje cest. Ureditev pločnika ali pešpoti izven 

naselja je upravičena, če prometna obremenitev ceste presega 3.500 vozil na dan, povprečna zgostitev 

pešcev ob cesti pa več kot deset  oseb na uro. 

 

CILJ/UKREP Izva ja lec, financiranje rok izvedbe in strošek

2019 2020 2021 2022 2023

1. VZPOSTAVITEV CELOSTNEGA PROMETNEGA NAČRTOVANJA                 7.000                   6.000                   9.000                   5.000                   4.000   

vzpostavitev pogojev za uresničevanje ciljev in spremljanje kazalnikov učinkovitosti -                    -                    5.000               -                    -                    

sprejetje s trategi je, revizi ja  in prenova s trategi je občina -                    -                    5.000               -                    -                    

uravnoteženje in prestrukturi ranje občinskega proračuna občina -                    -                    -                    -                    -                    

delegiranje nalog tra jnostnega načrtovanja  mobi lnosti  s trokovnim delavcem občineobčina -                    -                    -                    -                    -                    

vzpostavitev novih praks, vrednotenje prometnih projektov 7.000               6.000               4.000               5.000               4.000               

sprejeti  smernice, metodologi jo in orodja  za  vrednotenje priori tete projektov občina -                    -                    -                    -                    -                    

novelaci ja  prometne š tudi je (prevetri tev načrtovanih novogradenj lokalnih cest) zunanji  sodelavci 2.000               2.000               -                    -                    -                    

novelaci ja  kategorizaci je lokalnih cest občina -                    -                    -                    -                    -                    

i zdelava mobi lnostnih načrtov za  javne ustanove in gospodarske subjekte občina 1.000               -                    -                    1.000               -                    

informiranje, promoci ja  (spletna s tran, tiskani  medi ji , sodelovanje z občani ) občina, zunanji  sodelavci 1.000               1.000               1.000               1.000               1.000               

vkl jučevanje v EU projekte, i zvedba Tedna mobi lnosti  (obveščanje, i zvedba) občina, zunanji  sodelavci 1.000               1.000               1.000               1.000               1.000               

sodelovanje s  šolo, društvi , i zva ja lci  JPP, prostovol jci  (prometna varnost) občina, zunanji  sodelavci 1.000               1.000               1.000               1.000               1.000               

i zobraževanje občinskih delavcev (seminarji , delavnice) občina, zunanji  sodelavci 1.000               1.000               1.000               1.000               1.000               

sodelovanje z občinami na regionalni ravni -                    -                    -                    -                    -                    

sodelovanje pri  pripravi  EU projektov, del i tvi  kadrov, redarska  s lužba občine v regi ji -                    -                    -                    -                    -                    
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Kjer so načrtovane skupne prometne površine za peš in motorni promet (npr. javni oz. trgovski 

objekti), je potrebno omejiti hitrost na 10 km/h.  

 

Posebej problematična skupina pešcev so otroci na šolskih poteh. Šolske poti morajo biti urejene 

in označene. Odpravljene morajo biti vse kritične točke  (tudi dostop do postaj šolskega avtobusa).  

 

V naseljih (Polzela, Breg pri Polzeli, Ločica ob Savinji) so ceste ozke (širina med 3,0 in 4,0 m). Na 

večini cest se odvija dvosmerni motorni promet, pešci in kolesarji nimajo ločene površine. 

Izvedene so omejitve prometa in ovire (grbine). Na več mestih je problematično prečkanje 

regionalne ceste.  

 

Za promoviranje izbire hoje kot za varne oblike poti v šolo je potrebno organizirati različne akcije. 

Ena od finančno nezahtevnih akcij je organiziranje skupin zlasti mlajših šolar jev, ki skupaj opravijo 

pot v šolo (že uveljavljene akcija t.i. peš bus). Pri izvedbi sodelujejo starši, stari starši, prostovoljci.  

 

Občina, društva in poslovni subjekti promovirajo hojo kot za človeka najbolj primeren in zdrav 

način gibanja. Poslovni subjekti, zlasti lokalne trgovine morajo prepoznati pešca kot stalnega 

kupca, ki večino nakupov opravi v bližini bivanja, zato morajo zagotoviti pešcu prijazen in varen 

dostop (pobuda občine, da se kakšno parkirno mesto nadomesti s prostorom za postanek, počitek 

oz. srečevanje).   

 

S sprejemom CPS Polzela bodo posebej izpostavljene in povečane aktivnosti: 

- zagotavljanje omrežja varnih pešpoti (označitev oz. novogradnja ločene površine za pešce, 

pločniki, gradnja prehodov za pešce, postavitev opozorilne prometne signalizacije, 

zagotavljanje javne razsvetljave v naseljih), 

- zagotoviti varne šolske pešpoti po šole oz. šolskega avtobusa za vse otroke ter urediti vsa 

postajališča za šolske avtobuse, 

- izvedene in subvencionirane bodo različne aktivnosti, ki spodbujajo peš hojo (sodelovanje 

šole, medgeneracijskega centra, društev),  

- izvedeni bodo ukrepi za prilagoditev infrastrukture gibalno oviranim osebam.      

 

Varno pešačenje mora imeti prioriteto pri odločanju o prometnem režimu ter gradnji prometne 

infrastrukture. Priprava, koordinacija in izvedba različnih aktivnosti , povezanih s pešačenjem, bo 

vključena v letni akcijski načrt.   

 

V naslednji preglednici prikazujemo akcijski načrt aktivnosti ter ocenjene stroške, namenjene 

izvedbi: 
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Tabela 20: Akcijski načrt ukrepov uveljavljanja hoje 

 

4.3 Potencial kolesarjenja 

Kolesarjenje je že prepoznan zdrav in cenovno dostopen način gibanja, zato je uveljavljeno 

predvsem kot redna oblika rekreacije v vseh starostnih obdobjih. Kolo je poceni prevozno 

sredstvo, ki ne povzroča emisij in hrupa, porabi malo prostora, prispeva k zdravemu in aktivnemu 

načinu življenja ter je primerno za potovanja od vrat do vrat. Vsakodnevno kolesarjenje za 

opravljanje šolskih, službenih, nakupovalnih in drugih potreb pa je izziv  današnjega časa. 

Kolesarjenje spodbuja socialni kontakt s sokrajani.  

 

Cilj uveljavljanja kolesarjenja kot potovalnega sredstva je vzpostavitev pogojev in zagotovitev 

varnosti kolesarjev.  

 

Občina Polzela bo zagotovila povečanje površin  in ukrepov, namenjenih varnemu kolesarjenju.  

 

Indikatorji uspešnosti (merljivi) bodo:  

- povečal se bo delež šolskih otrok, ki v šolo kolesarijo,  

- povečal se bo delež kolesarjenja pri vsakodnevnih opravkih (nakupi, zdravnik),  

- zagotovili bomo večje število stojal in kolesarnic za varno hrambo koles, 

- zmanjšali bomo število konfliktnih točk, ki vplivajo na varnost kolesarjev.  

 

Omrežje kolesarskih poti mora biti celovito in povezano. Zagotovljena mora biti varnost in 

udobnost. Občina Polzela ima na ravninskem delu zelo dobre pogoje za kolesarjenje, razdalje niso 

velike. Varne pogoje za kolesarjenje je mogoče zagotavljati na različne načine in v odvisnosti od 

obsega in strukture prometa ter funkcijo ceste. Tranzitni motorni promet skozi stanovanjsko 

naselje je potrebno preprečiti. 

 

CILJ/UKREP i zva ja lec/financiranje rok izvedbe in strošek

2019 2020 2021 2022 2023

2. UVELJAVLJANJE HOJE 15.000             15.000             15.000             13.000             13.000             

Zagotoviti omrežje pešpoti 10.000             10.000             12.000             12.000             12.000             

zagotoviti  prometni  režim na območju celotne občine, ki  zagotavl ja  varnost pešcemobčina, DRSI -                    -                    -                    -                    -                    

loci rati  in označiti  prehode za  pešce občina, DRSI 1.000               1.000               1.000               1.000               1.000               

postavi ti  opozori lno s ignal izaci jo (optično in zvočno) pri  prehodih za  pešce občina, DRSI 2.000               2.000               2.000               2.000               2.000               

označiti  ločene površ ine za  pešce, kjer ni  mogoča izvedba pločnikov občina 4.000               4.000               3.000               3.000               3.000               

na vseh zbirnih cestah v nasel ju se i zvede pločnik za  pešce občina, EU sredstva 3.000               3.000               6.000               6.000               6.000               

zagotoviti  cestno razsvetl javo občina (ločen projekt) -                    -                    -                    -                    -                    

Zagotoviti varne poti v šolo 3.000               3.000               1.000               1.000               1.000               

primerno loci rati  in urejati  dostop in postaja l i šča  za  šolski  avtobus občina, EU sredstva 2.000               2.000               -                    -                    -                    

oprema za  izva janje akci j varnih šolskih poti  (pešbus  postaja l i šča , …) občina, šola 1.000               1.000               1.000               1.000               1.000               

Infrastrukturo prilagoditi gibalno oviranim osebam občina 2.000               2.000               2.000               -                    -                    



ZAGOTOVIMO ŽIVLJENJU PRIJAZNO MOBILNOST 

Celostna prometna strategija Občine Polzela 

 

 

 

 

 
RCI - Razvojni center Inženiringi Celje d.o.o.  

Izdelano:  december 2016, dopolnitev marec 2017 

 Stran 76  

 

 

 

Slika 37: Promocijsko električno kolo (foto: Neža Jurko) 

 

Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/2005, 26/2006, 109/2010) določa pogoje in 

normative, ki se morajo zaradi zagotavljanja prometne varnosti in ekonomičnosti gradnje ter 

vzdrževanja javnih cest in njihovih elementov upoštevati pri izdelovanju projektne in tehnične 

dokumentacije, namenjene za gradnjo, uporabo in vzdrževanje cest. Na cestah s PLDP do 2500 vozil na 

dan ni potrebna posebna površina za kolesarje, pri PDLP med 2500 in 7000 vozil na dan in pri 

kolesarskem prometu več kot 20 kolesarjev na uro je potreben označen kolesarski pas, pri PLDP nad 

7500 vozil na dan in pri kolesarskem prometu več kot 20 kolesarjev na uro pa višinsko ločena kolesarska 

steza. 

 

Kolesarjev prometni profil med vožnjo je širine 1,00 m oziroma prosti profil širine 1,50 m. Pri 

načrtovanju kolesarskih površin na cestah, ki imajo PLDP manj kot 7000 vozil/dan, se predlaga 

naslednji standard: 

- na cestah, kjer je omejitev hitrosti 50 km/h, je ločen kolesarski pas širine 1,5 m; 

- na cestah, kjer je omejitev 30 km/h, se izvede mešan profil in skupna površina za avto in 

kolo; 

- širina voznega pasu v dvosmerni ulici in z mešanim profilom s kolesarsko stezo je 3,5 m 

(predlagana je talna oznaka s piktogrami); 
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- v stanovanjskih soseskah, kjer se izvedejo enosmerne ulice, se predvidi  širina 4,0  m, kjer je 

1,5 m namenjena kolesarskemu pasu v nasprotni smeri vožnje (predlagana je talna oznaka s 

piktogrami). 

 

Posebej problematična skupina kolesarjev so otroci. Za uporabo kolesa na poti v šolo morajo biti 

urejene in označene šolske poti. Odpravljene morajo biti vse kritične točke. Za promoviranje izbire 

kolesa kot za varne oblike poti v šolo je potrebno organizirati različne akcije. Ena od finančno 

nezahtevnih akcij je organiziranje skupin zlasti  nekoliko starejših šolarjev, ki skupaj opravijo pot v 

šolo (že uveljavljene akcija t.i. bici-vlak). Pri izvedbi sodelujejo starši, stari starši, prostovoljci.  

 

 

Slika 38: Bici vlak (foto: Neža Jurko) 

 

Občina, društva in poslovni subjekti promovirajo kolesarjenje kot za človeka najbolj primeren in 

zdrav način gibanja. Poslovni subjekti, zlasti lokalne trgovine morajo prepoznati kolesarja kot 

stalnega kupca, ki večino nakupov opravi v bližini bivanja, zato morajo zagotoviti kolesarju prijazen 

in varen dostop (pobuda občine, da se namestijo stojala za kolesa in kolesarnice za varno hrambo 

koles, uvedejo izposojo koles na različnih lokacijah). Občina bo zagotovila nakup koles za javno 

uporabo. 

 

Občina bi morala spodbuditi lastnike stanovanj v stanovanjskih blokih k investiranju v varne 

kolesarnice. S tem bo postalo kolo kot potovalno sredstvo priročno in udobno.    
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Izvedba kolesarnice je nujna na železniški postaji, kjer lahko potniki, ki se odpravijo na pot z 

vlakom, shranijo kolo, s katerim so se pripeljali od doma.  Pomembno vlogo imajo tudi Slovenske 

železnice, da omogočijo potnikom tudi prevoz koles na vseh vlakih.  

 

 

 

Slika 39: Železniška postaja brez kolesarnice (foto: Neža Jurko) 

S sprejemom CPS Polzela bodo posebej izpostavljene in povečane aktivnosti:  

- zagotavljanje povezanega omrežja kolesarskih poti v naseljih,  

- postavitev stojal za kolesa pri javnih, gospodarskih in trgovskih objektih,  

- postavitev nadstrešnic in kolesarnic pri šoli, železniški postaji, stanovanjskih objektih, 

- občina bo izvedla nakup električnega kolesa za potrebe službenih aktivnosti občinske 

uprave, 

- občina bo uvedla sistem izposoje koles na različnih lokacijah, 

- občina po skupaj z lokalnimi trgovci promovirala uporabo kolesa kot primernega 

prevoznega sredstva za vsakodnevne nakupovalne potrebe, 

- izvedene in subvencionirane bodo različne aktivnosti, ki spodbujajo kolesarjenje 

(sodelovanje šole, medgeneracijskega centra, društev),  

 

Občina se na Slovenske železnice posredovala pobudo za izvedbo aktivnosti, ki prispevajo k 

povečanju uporabe koles na poti v šolo, službo in po nakupih.  Priprava, koordinacija in izvedba 

različnih aktivnosti, povezanih s pešačenjem, bo vključena v letni akcijski načrt.   
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V naslednji preglednici prikazujemo akcijski načrt aktivnosti ter ocenjene stroške, namenjene 

izvedbi: 

 

Tabela 21: Akcijski načrt ukrepov uveljavljanja kolesarjenja 

 

4.4 Učinkovit javni potniški promet  

Od osamosvojitve Slovenije se je stopnja motorizacije v Občini Polzela močno povečala, hkrati pa je 

upadala ponudba javnega potniškega prometa.  

 

Ponudba javnih avtobusnih prevozov se je posledično zmanjšala, predvsem po številu avtobusnih 

povezav. Med delavniki se število povezav s številnimi središči v regiji sicer še ohranja, a v glavnem na 

račun organiziranega prevoza zaposlenih v večjih zaposlovalcih v regiji. Praktično ničelna pa je možnost 

koriščenja avtobusnih prevozov ob sobotah, nedeljah in praznikih ter ob večernih urah, ko se je velik del 

avtobusnih povezav celo ukinil.  

 

Podobno velja tudi za železniški potniški promet, ki pa ostaja pomemben element mobilnosti 

(predvsem) za dijake srednjih šol. Glavna pomanjkljivost železniških prevozov je njihova togost – 

predvsem neusklajenost voznih redov z delovnim časom in relativno nizkim številom vstopnih in 

izstopnih točk.  Togost je deloma pogojena tudi z samo infrastrukturo, ki jo predstavlja enotirna 

železniška proga. Ta poleg javnemu potniškemu prometu je železnica namenjena tovornemu prometu. 

Posledično je vsaka sprememba voznih redov podvržena velikemu usklajevanju. Hkrati se v Sloveniji 

železniški prevoz ni orientiral na zagotavljanje njegove dostopnosti ranljivejšim kategorijam prebivalstva, 

predvsem gibalno oviranim osebam.  

 

Vse navedeno, tako pri avtobusnem, kot tudi pri železniškem  potniškem prometu vpliva na zmanjšanje 

števila potnikov. 

 

Cilj učinkovitega javnega potniškega prometa je povečanje uporabe javnega potniškega prometa, 

izboljšanje ponudbe javnega potniškega prometa, izboljšanje dostopnosti javnega potniškega 

prometa za gibalno ovirane osebe, izboljšanje prepoznavnosti javnega potniškega prometa in 

zavedanja o njegovih prednostih. 

 

CILJ/UKREP i zva ja lec/financiranje rok izvedbe in strošek

2019 2020 2021 2022 2023

3. POTENCIAL KOLESARJENJA 18.000             13.000             13.000             18.000             18.000             

Zagotoviti omrežje kolesarskih poti 5.000               5.000               5.000               10.000             10.000             

zagotoviti  prometni  režim na območju celotne občine, ki  zagotavl ja  varnost kolesarjemobčina, DRSI 5.000               5.000               5.000               10.000             10.000             

Zagotoviti varno parkiranje koles 2.000               2.000               2.000               2.000               2.000               

varno parkiranje koles  (s toja la , kolesarnice) občina, gospodarski  subjekti 2.000               2.000               2.000               2.000               2.000               

Upravljanje kolesarjenja 10.000             5.000               5.000               5.000               5.000               

možnost i zposoje koles  (nakup koles , postavi tev postaj in i zvedba s is tema) občina 10.000             5.000               5.000               5.000               5.000               

Zagotoviti varne poti v šolo 1.000               1.000               1.000               1.000               1.000               

i zva janje akci j varnih šolskih poti  (bicivlak postaja l i šča , …) občina, šola 1.000               1.000               1.000               1.000               1.000               
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Občina Polzela bo izvajala ukrepe za izboljšanje učinkovitosti javnega potniškega prometa.  

 

Indikatorji uspešnosti (merljivi) bodo:  

- povečalo se bo število prepeljanih potnikov z javnim potniškim prometom,  

- povečalo se bo število avtobusnih postajališč in železniških postaj z urejeno dostopnostjo 

za gibalno ovirane osebe, 

- povečalo se bo število avtobusnih postajališč in železniških postaj z urejeno spremljevalno 

infrastrukturo, 

- povečalo se bo število prevoznih linij javnega potniškega prometa.  

 

Javni potniški prevoz bomo naredili privlačnejši in konkurenčnejši osebnim avtomobilom. Prebivalci vseh 

naselij občine bodo imeli na voljo sodoben, učinkovit in poselitvenim vzorcem prilagojen javni potniški 

prevoz. Dostopnost pomembnih centrov za vse skupine prebivalcev se bo povečala, hkrati pa se bodo 

zmanjšali negativni vplivi na okolje ter prometno varnost.  

Ukrepi, ki jih bo izvajala občina sama in z izvajalci javnega prometa, so zlasti sledeče: 

- združevanje avtobusnih linij rednega in šolskega avtobusnega prometa,  

- uskladitev voznih redov avtobusnega prometa in železniških povezav ter poenotenje vozovnic, 

- ureditev dostopnosti avtobusnih postajališč in železniške postaje za gibalno ovirane osebe 

(pogreznjeni robniki, opremljenost s prilagojenim prikazom voznih redov za slepe in slabovidne 

osebe, namestitvijo ustreznih čakalnih površin), 

- ureditev dostopnosti do omrežja javnega potniškega prometa z vzpostavitvijo spremljevalne 

infrastrukture,  

- analiza ustreznosti lokacij avtobusnih postajališč in predlog optimiziranja mreže 

postajališč, 

- analiza izvedljivosti vzpostavitve dodatne železniške postaje z vso potrebno infrastrukturo v 

naselju Breg pri Polzeli, 

- promocija javnega potniškega prometa. 

 

4.4.1 Združevanje avtobusnih linij rednega avtobusnega prometa in šolskega avtobusnega prometa 

Z združitvijo rednih in šolskih prevozov lahko dosežemo zelo pozitivne rezultate. V praksi se namreč 

takoj omogoči vzpostavitev več dodatnih terminov prevozov na posamezni liniji, prilagojenih tako 

potrebam šolarjev kot tudi potrebam dijakov, študentov in drugih uporabnikov javnih prevozov. 

Dodatno se v nekaterih naseljih zagotovi avtobusni promet, ki sedaj tam ni na voljo. 

 

Integracija šolskih in rednih linijskih prevozov se lahko izvede na dva načina:  

- Šolarji se vozijo s posebnim linijskim prevozom, Ministrstvo za infrastrukturo (Direktorat za 

promet) pa izda dovoljenje, da se lahko s to linijo vozijo tudi drugi potniki. V tem primeru velja 54. 

zakonski člen (ZPCP-2). Slabost te rešitve je, da ti prevozi nimajo statusa rednih linij, zato niso v 

voznorednih iskalnikih, poleg tega pa lahko tudi brez obvestila odpadejo ali se spremeni vozni red, 

če imajo v šoli kake posebne dejavnosti. 
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- Prevoznik po dogovoru z občino in Ministrstvom za infrastrukturo registrira šolske prevoze kot 

redno linijo. V tem primeru je linija vključena v voznoredne iskalnike, prevoznik pa jo mora izvajati 

vsak šolski dan po objavljenem voznem redu. Slaba plat takšne rešitve je, da šolam onemogoča 

spreminjanje šolskih prevozov (npr. na športni dan). Ta praksa je na primer uveljavljena v 

nekaterih občinah Ljubljanske urbane regije, v sodelovanju z Ljubljanskim potniškim prometom 

(Grosuplje, Škofljica, Polhov Gradec, Ivančna gorica, Vrhnika…) in v Mestni občini Koper. 

 

Analizirano je bilo avtobusno prometno povezovanje posameznih naselij s centraln im delom 

občine, t.j. naseljem Polzela. Povezovanje samega naselja Polzela z ostalimi regijskimi središči je 

obdelano v predhodnih poglavjih. Iz spodnje tabele je razvidno, da je javni avtobusni promet 

osredotočen na naselja ob glavni prometnici medtem, ko  so zaledna naselja slabše povezana do 

vstopno-izstopnih točk javnega avtobusnega prometa. Drugače je z šolskim avtobusnim prevozom, 

ki praktično enakovredno zagotavlja povezavo tako bližnjih kot tudi oddaljenejših naseljih.  

Tabela 22: Prikaz rednih linij avtobusnega prometa in linije šolskega avtobusnega prometa 

  Število linij - javni avtobusni prevoz  Število linij - šolski avtobusni prevoz  

  do Polzele do naselja do Polzele do naselja 

Andraž nad Polzelo 4 1 1 5 

Breg pri Polzeli 12 17 3 2 

Dobrič 0 0 1 4 

Ločica ob Savinji 12 17 3 2 

Orova vas* 12 17 3 2 

Podvin pri Polzeli 0 0 1 4 

Polzela** - - - - 

Založe 3 0 1 3 
*naselje Orova vas je locirano blizu postajališča Breg pri Polzeli;  

**naselje Polzela predstavlja izhodiščno/ciljno točko  

 

Kot je razvidno iz zgornje tabele šolski avtobusni prevoz pokriva tudi zaledna naselja. In to prednost bi 

bilo smiselno izkoristiti. Z združevanjem avtobusnih prevozov bi tako lahko dosegli od 25% do 600% 

povečanje števila linij javnega potniškega prometa v posameznih naseljih, npr. 4 dnevne linije, kjer je 

možen izstop v naselju Podvin, do koder sedaj ni organiziranega javnega avtobusnega prometa.   

Tabela 23: Prikaz združenih linij rednega avtobusnega prometa in linije šolskega avtobusnega prometa 

  Število linij - združeni avtobusni prevoz  

  do Polzele do naselja 

Andraž nad Polzelo 5 6 

Breg pri Polzeli 15 19 

Dobrič 1 4 

Ločica ob Savinji 15 19 

Orova vas* 15 19 

Podvin pri Polzeli 1 4 

Polzela** - - 

Založe 4 3 
*naselje Orova vas je locirano blizu postajališča Breg pri Polzeli;  

**naselje Polzela predstavlja izhodiščno/ciljno točko  
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4.4.2 Uskladitev voznih redov avtobusnega prometa in železniških povezav ter poenotenje vozovnic 

Ena izmed večjih težav kombiniranja različnih prevoznih sredstev, na primer avtobusnega in železniškega 

potniškega prometa, je v časovni neusklajenosti, ki za potnika predstavlja bodisi časovno stisko zaradi 

»lovljenja« povezav, bodisi časovne izgube zaradi čakanja na prevozno sredstvo, ki mu omogoča 

nadaljevanje načrtovane poti. Optimizirani vozni redi znatno zmanjšajo časovne izgube potnikov in tako 

pripomorejo k večji uporabi tovrstnega javnega prevoza. Večji del aktivnosti na tem področju je bil 

narejen v preteklih letih in je v letu 2016 zaživel skozi projekt Integriran javni potniški promet 

(www.ijpp.si), v katerem sodelujejo tako Slovenske železnice in Izletnik Celje, ki sta nosilca javnega 

potniškega prometa na območju Občine Polzela.  

 

Ker je uvedba integriranega prevoza zahteven proces, mora Občina Polzela v tem primeru sodelovati kot 

aktiven udeleženec, ki promovira uvedbo tovrstnega prevoza. 

4.4.3 Ureditev dostopnosti javnega prevoza za gibalno ovirane osebe 

Danes živi v Evropi 15 do 20 odstotkov ljudi, ki zaradi slepote, slabovidnosti, gluhote ali naglušnosti, 

telesnih poškodb ali drugih osebnih okoliščin potrebujejo tehnične in druge pripomočke, prilagojene 

okolju, ali pomoč druge osebe. Obseg prebivalstva, ki potrebuje pomoč v vsakdanjem življenju, se tudi 

zaradi staranja prebivalstva strmo povečuje. Prav zaradi tega je neizbežno ustrezno prostorsko 

načrtovanje in prilagoditve v prostoru z namenom zagotavljanja vsem dostopnega prostora, predvsem 

pa za zagotavljanje socialnega vključevanja gibalno oviranih v družbo. 

 

Ker je popolna odsotnost ovir v prostoru neizvedljiva, je pomembno oblikovanje varnih poti, ki 

omogočajo logičen dostop do pomembnejših objektov in javnih prostorov, kamor vsekakor spadajo 

železniške postaje in avtobusna postajališča, saj predstavljajo ključen moment za omogočanje 

mobilnosti gibalno oviranih oseb. 

 

V ta namen je predvidena izvedba ukrepov, ki omogočajo enostavnejše vključevanje gibalno oviranih 

oseb v shemo javnega potniškega prometa: 

- ureditev klančin za dostop do vstopno-izstopnih točk javnega potniškega prometa,  

- izvedba ustrezne vertikalne in horizontalne signalizacije prilagojene vsem kategorijam 

gibalno oviranih oseb na vstopno-izstopnih točkah javnega potniškega prometa, 

- izvedba prikaza voznih redov prilagojena slepim in slabovidnim osebam na vstopno -izstopnih 

točkah javnega potniškega prometa.  

4.4.4 Ureditev dostopnosti do omrežja javnega potniškega prometa z vzpostavitvijo spremljevalne 

infrastrukture 

Spodbujanje uporabe javnega potniškega prometa je z vidika trajnostne mobilnosti smotrno načrtovati 

tudi z vidika spremljevalne infrastrukture, ki povečuje uporabnikovo zadovoljstvo z javnim potniškim 

prometom. Med tovrstno infrastrukturo prištevamo: 

- kolesarnice za hrambo koles uporabnikov javnega potniškega prometa v neposredni bližini 

vstopno-izstopnih točk, 

http://www.ijpp.si/
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- urejeno dostopno infrastrukturo (pločniki in kolesarske steze), 

- urejena parkirna mesta. 

 

 

Slika 40: Neurejen zunanji del železniške postaje (foto: Neža Jurko) 

 

Ukrepi za izboljšanje dostopnosti do omrežja javnega potniškega prometa se neposredno povezujejo 

tudi z ostalimi ukrepi trajnostne mobilnosti, kot je uveljavljanje hoje in kolesarjenja, pri čemer so ukrepi 

v teh kategorijah obravnavani v širšem prostoru občine.  

 

Za potrebe zagotavljanja dostopnosti do omrežja javnega potniškega prometa je predvidena: 

- izgradnja kolesarnice ob železniški postaji, 

- izgradnja manjkajočih površin za pešce in kolesarje do posameznih vstop-izstopnih točk javnega 

potniškega prometa. 

4.4.5 Analiza ustreznosti lokacij avtobusnih postajališč in predlog optimiziranja mreže postajališč 

Trenutno so avtobusna postajališča locirana ob glavnih prometnicah pri čemer je problematična 

trenutna lokacija avtobusnega postajališča Polzela Oprešnik, ki ni ustrezno označena. Obenem 

postajališče ni ločeno od samega vozišča in vstop in izstop potnikov poteka dejansko na samem vozišču.  
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Predvideva se izvedba analize ustreznosti lokacije posameznih avtobusnih postajališč z namenom 

optimiziranja njihove lokacije glede na populacijske in demografske trende posameznih naselij. 

Optimizacija lokacij, ki postavlja v ospredje potrebe prebivalstva je pomembna za izboljšanje 

zadovoljstva uporabnikov ter sledenjem ciljem učinkovitega javnega potniškega prometa.  

 

Slika 41: Avtobusna postaja v Ločici ob Savinji (foto: Neža Jurko) 

 

Tovrstna analiza upošteva vse pretekle demografske trende in projekcije ob hkratnem upoštevanju 

navad lokalnega prebivalstva z namenom zagotavljanja učinkovitega javnega prevoza, ki se prioritetno 

začne z določitvijo vstopno – izstopnih točk. Hkrati je rezultat tovrstne analize tudi pričakovana 

kapaciteta potnikov na posameznih postajališčih, ki je pomembna pri načrtovanju prevoznih linij. 

 

Predvidena je izvedba presoje ustreznosti obstoječe mreže avtobusnih postajališč s predlogom 

optimizacije. 

4.4.6 Analiza izvedljivosti vzpostavitve dodatne železniške postaje  

Obstoječ železniški potniški promet je omejen izključno na vstopno-izstopno točko v naselju Polzela. 

Glede na poselitvene in demografske trende je razviden porast prebivalstva predvsem v naseljih Breg pri 

Polzeli in Ločica ob Savinji, pri čemer gre tu večinoma za mlajše prebivalstvo. Povečanje števila 

prebivalstva pomeni tudi povečanje potreb po mobilnosti.  
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Predlog vzpostavitve železniške postaje v naselju Breg pri Polzeli, ki je vključen v OPPN Občine Polzela, bi 

vplival na večjo dostopnost železniškega prometa. 

4.4.7 Promocija javnega potniškega prometa 

Avtomobil kot statusni simbol je ponekod v tujini že presežen, prometni zastoji in z njimi povezana 

slabša kvaliteta bivanja pa sama po sebi dokazuje, da »avtomobil za vsakogar« ne more več »zagotavljati 

svobode za vsakogar«. 

 

Izboljšanje dostopnosti z javnimi prevoznimi sredstvi mora biti s strani občine podprto z različnimi 

akcijami informiranja, izobraževanja in ozaveščanja potnikov o pomenu uporabe javnega potniškega 

prometa (JPP) oz. širše o pomenu trajnostne mobilnosti, saj pešačenje in kolesarjenje dopolnjujeta 

sistem javnega potniškega prometa.  

 

V ta namen je predvidena: 

- 1x letno: izdelava zloženk z uporabnimi informacijami o javnem potniškem prometu in njihova 

dostava v gospodinjstva, 

- 4x letno: objava uporabnih informacij, zanimivosti, prednosti uporabe javnega potniškega 

prometa, 

- 6x letno: objava vseh morebitnih sprememb na področju javnega potniškega prometa na spletnih 

straneh občine, javnih zavodov in drugih zainteresiranih, 

- vsakoletno sodelovanje v Evropskem tednu mobilnosti, 

- 1x letno: izvedba ostalih promocijskih aktivnosti v sodelovanju s ponudniki javnega potniškega 

prometa.  
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Slika 42: Informacijske brošure (foto: Neža Jurko) 
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Slika 43: Informacijski podatki o CPS 
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V naslednji preglednici prikazujemo akcijski načrt aktivnosti ter ocenjene stroške, namenjene 

izvedbi: 

 

Tabela 24: Akcijski načrt ukrepov uveljavljanja JPP 

 

 
 

4.5 Racionalna raba motoriziranega prometa 

Stopnja motorizacije se je po osamosvojitvi Slovenije hitro povečevala, njen trend pa se je ustavil v letu 

2009, ko je dosegel vrh pri skoraj 600 vozilih na 1000 prebivalcev. Motorizacija povzroča visoke stroške 

lastništva in uporabe avtomobila ter povečane potrebe po novi infrastrukturi, ki zahteva vedno večje 

površine ter povzroča velike zunanje/posredne stroške (onesnaženje okolja, nesreče, zdravje ljudi, 

segrevanje ozračja). Prostor, ki ga uporabljajo vozila, bi lahko bil namenjen za socialne funkcije. 

 

Cilj racionalne rabe motoriziranega prometa je zmanjšanje odvisnosti od uporabe osebnega vozila. 

 

Občina Polzela bo zagotovila optimizacijo motornega prometa z ukrepi umirjanj a in usmerjanja 

prometa ter vplivanjem na vozniško kulturo.  

Indikatorji uspešnosti (merljivi) bodo:  

- zmanjšanje števila vozil/prebivalca,  

- povečanje števila hibridnih vozil,  

- sprememba potovalnih navad (povečevanje deleža trajnostne mobilnosti) , 

- povečanje površine za igro (skupna garažna hiša za več stanovanjskih objektov). 

 

Na obstoječem cestnem omrežju želi občina urediti takšen prometni režim, ki bo zadovoljeval 

potrebe vseh skupin prebivalstva ter gospodarstva. Ker je v prvi vrsti potrebno zagotoviti varnost 

šibkejših skupin udeležencev v prometu, finančna sredstva pa so omejena, bodo ukrepi usmerjeni 

k zagotavljanju čim večje učinkovitosti z najmanjšimi vložki.  

 

CILJ/UKREP i zva ja lec/financiranje rok izvedbe in strošek

2019 2020 2021 2022 2023

4. UČINKOVIT JAVNI POTNIŠKI PROMET 6.000               15.000             10.000             10.000             10.000             

Povečanje uporabe JPP -                    -                    -                    -                    -                    

integri rana vozovnica  (enotna državna vozovnica) občina, i zva ja lci  JPP -                    -                    -                    -                    -                    

združevanje šolskega prevoza in rednih avtobusnih l ini j občina, i zva ja lci  JPP -                    -                    -                    -                    -                    

i zbol jšana ponudba JPP (prevoz koles ) občina, i zva ja lci  JPP -                    -                    -                    -                    -                    

-                    -                    -                    -                    -                    

Izboljšanje dostopnosti JPP 4.000               13.000             8.000               8.000               8.000               

uskladitev voznih redov avtobusov in vlakov občina, i zva ja lci  JPP -                    -                    -                    -                    -                    

i zgradnja  kolesarnic, parkirišč ob postajah JPP občina, i zva ja lci  JPP 2.000               2.000               2.000               2.000               2.000               

anal iza  ustreznosti  lokaci j avtobusnih postaja l i šč in predlog optimizaci je ter obnova postaja l i ščobčina, i zva ja lci  JPP 2.000               1.000               1.000               1.000               1.000               

študi ja  i zvedl jivosti  in vzpostavi tev dodatne železniške postaje v nasel ju Breg pri  Polzel iobčina, i zva ja lci  JPP -                    10.000             5.000               5.000               5.000               

ŠOLSKI BUS 2.000               2.000               2.000               2.000               2.000               

uporaba šolskega avtobusa za  JPP občina, zunanji  i zva ja lci 2.000               2.000               2.000               2.000               2.000               
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Slika 44: Varno prečkanje železniškega prehoda (foto: Neža Jurko) 

 

Pomanjkanje parkirišč in parkirišč za invalidne osebe (stanovanjski blok in Zdravstveni dom) je 

mogoče brez večjih gradbenih posegov zagotoviti s preureditvijo prometnega režima na lokalni 

cesti  in prilagojenem načinu parkirnih mest (poševno parkiranje ). 

 

Zaradi potreb dnevne delovne migracije prebivalcev občine (vožnja na delo v oddaljene občine) ter 

omejena možnost zagotavljanja javnega prevoza, se v večji meri izvajajo skupna potovanja 

(sopotnik v osebnem avtomobilu). Občina planira gradnjo P&R parkirišča ob avtocestnem 

priključku, kar je pomemben ukrep trajnostne mobilnosti. Poleg parkirišč za osebna vozila je v PC 

Ločica planirana tudi pokrita kolesarnica, ki bo omogočila kombinirano potovanje kolo/sopotnik v 

osebnem vozilu in polnilnica za električna vozila.    

 

V zadnjem času se pojavljajo nove oblike prevozov, ki so povezane z avtomobilom, kot osnovnim 

prevoznim sredstvom, a sledijo ciljem trajnostne mobilnosti.  

 

Najpogostejše oblike so: 

- »car sharing« 

- »car pooling«. 
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Pri »car sharing-u« gre za delitev avtomobila z drugimi osebami, glavni cilj pa ni poiskati sopotnikov in si 

z njimi deliti potnih stroškov, temveč se izogniti stroškom nakupa in vzdrževanja lastnega avtomobila. 

Gre za model najema avtomobila, kjer posameznik najame avtomobil za določeno časovno obdobje. Ta 

oblika mobilnosti je še posebej privlačna za posameznike, ki vozila uporabljajo samo priložnostno, in tudi 

tiste, ki bi si želeli občasno voziti drug avtomobil, kot ga vozijo dnevno. Osnova skupne uporabe 

avtomobilov je, da je posameznik deležen vseh koristi in ugodnosti, ki jih nudi zasebni avtomobil, brez da 

bi bilo treba prevzemati odgovornost in stroške lastništva lastnega avtomobila. Raziskave so pokazale, 

da lahko eno vozilo v skupni rabi nadomesti približno 8 do 9 avtomobilov v zasebni lasti. »Car sharing« je 

primeren predvsem na področjih z visoko gostoto poselitve in redkimi dnevnimi vožnjami. 

 

Za območje Občine Polzela je primernejši sistem »car pooling«. Pri tem konceptu ne gre za delitev 

avtomobila, ampak za delitev prevoza. Kadar govorimo o delitvi prevoza, imamo v mislih skupno 

uporabo vozila, ki ga upravlja voznik, navadno lastnik in si ga deli z enim ali več potniki. Pri vožnji je 

navzočih več oseb, katerih cilj je v večini primerov znižanje potnih stroškov in varstvo okolja. Ker si osebe 

delijo potne stroške in ker je za prevoz petih oseb potreben samo en avtomobil in ne na primer pet 

avtomobilov, če bi se vsaka oseba peljala sama, je njihov cilj dejansko uresničen. 

Pri nas je na podobnih predpostavkah zasnovana platforma www.prevoz.org.  

 

Glede na terensko razdelitev Občine Polzela, demografskih značilnosti in relativno visoke stopnje 

motorizacije je smiselno uvesti sistem, ki bi na podobnih osnovah deloval v lokalnem okolju. Predvideva 

se izvedba analize potencialnega povpraševanja po tovrstnih storitvah po posameznih krajevnih odborih. 

 

Občina Polzela se bo s promocijskimi aktivnostmi in izvajanjem investicij aktivno vključila v 

zagotavljanje pogojev za spremembo potovalnih navad. 

 

Med ostalim bo izvajala ukrepe: 

- povečanje varnosti pešcev, kolesarjev z umirjanjem prometa, primerno signalizacijo in 

kaznovalno politiko (merjenje hitrosti - medobčinska redarska služba),  

- uvedba primernega prometnega režima v naseljih  (preprečevanje tranzitnega prometa skozi 

stanovanjsko sosesko), ki bo omogočal varnost pešcev in kolesarjem,  

- optimizacija površin za parkirišča (garažne hiše), 

- zagotovitev preglednosti z odstranitvijo zelenih ograj,  

- zagotovitev parkirnih mest P&R pred priključkom na avtocesto, 

- zagotovitev izposoje javnih koles ter polnilnic za električna vozila, 

- spodbujanje novih oblik trajnostnih prevozov (taksi služba, prevozi.org, car sharing,…).  

 

Občina Polzela je že pridobila nepovratna sredstva iz evropskih skladov za izvedbo investicije 

»Parkirišče v PC Ločica« v obsegu:  

- 94 parkirnih mest za osebne avtomobile, 2 parkirni mesti za invalide, 

- 2 polnilni postaji za električne avtomobile,  

- 6 parkirnih mest za avtodome, z vsemi potrebnimi priključki,  

- pokrito kolesarnico – 30 kom, 

- parkirišče za motorje – 5 kom.  

http://www.prevoz.org/


ZAGOTOVIMO ŽIVLJENJU PRIJAZNO MOBILNOST 

Celostna prometna strategija Občine Polzela 

 

 

 

 

 
RCI - Razvojni center Inženiringi Celje d.o.o.  

Izdelano:  december 2016, dopolnitev marec 2017 

 Stran 91  

 

V naslednji preglednici prikazujemo akcijski načrt aktivnosti ter ocenjene stroške, namenjene 

izvedbi: 

 

   Tabela 25: Akcijski načrt ukrepov racionalizacije motoriziranega prometa 

 

 
 

4.6 PREDLAGANI UKREPI OPTIMIZACIJE MOTORNEGA PROMETA  

V predlogu CPS smo za potrebe možne optimizacije motornega prometa na nekaterih odsekih cest v 

naseljih Breg pri Polzeli, Ločica ob Savinji ter Polzela izhajali iz prometnih podatkov in coninga, ki jih je 

podala Prometna študija iz leta 2001, obstoječih  podatkov o prometnih obremenitvah na regionalni 

cesti, demografskih podatkov ter motorizacije občine.   

 

Prometna študija, v sklopu katere je bilo opravljeno štetje prometa in izvedena napoved prometa za leto 

2020 po modelu na podlagi coninga, t.i. sledenja registracijskih tablic  ter ostalih predpostavk. Prometna 

študija je v primerjavi z obstoječim obsegom prometa, precenila prometne obremenitve na celotnem 

cestnem omrežju. Študija je bila tudi osnova za planiranje bodočega prometnega omrežja v OPN Občine 

Polzela in izvedbo novogradenj (obvozna cesta, nova zbirna cesta ob naselju Gmajna, nova priključna 

cesta k priključku Ločica, nova povezava mimo Tovarne nogavic in nova povezava preko parkirišča 

Garant, nova napajalna cesta ob potoku Ložnica).  

 

Investicije v novogradnje cest, ki jih prometna študija nakazuje, bo potrebno,  zaradi bistveno omejenih 

finančnih sredstev, proučiti ponovno. Potrebno bo novelirati študijo in izvesti novo štetje prometa ter 

pri planiranju upoštevati tudi vpliv ukrepov trajnostne mobilnosti, ki jih bo občina vzporedno izvajala.  

 

Ugotavljamo, da so lokalne ceste v naseljih zelo ozke.  Ocenjene prometne obremenitve lokalnega 

cestnega omrežja so nizke.  Na ulicah se sicer nahajajo cestne ovire z namenom umirjanja prometa. Za 

pešce ni urejenih hodnikov oz. označenega ločenega pasu.  Cestna površina je namenjena mešanemu 

prometu, pešcem, kolesarjem in vozilom, zato je hierarhija  uporabnikov posebnega pomena. Najbolj 

ranljivi uporabniki so otroci in starejši ljudje ter invalidi. To so primarne kategorije uporabnikov, ki jim je 

potrebno zagotoviti varno pot v šolo in omogočiti pogoje za samostojno mobilnost.   

 

Novogradnja lokalnih cest ima svoje prednosti in slabosti: 

CILJ/UKREP i zva ja lec/financiranje rok izvedbe in strošek

2019 2020 2021 2022 2023

5. RACIONALNA RABA MOTORIZIRANEGA PROMETA 4.000               4.000               4.000               4.000               4.000               

Umirjanje prometa in prometna varnost 3.000               3.000               3.000               3.000               3.000               

umirjanje prometa s  prometnim režimom enosmernih cest,  s ignal izaci jo in oviramiobčina, DRSI 2.000               2.000               2.000               2.000               2.000               

merjenje hi trosti , kaznovalna pol i tika  (nakup radarja , redarska  s lužba) občina 1.000               1.000               1.000               1.000               1.000               

zagotavl janje parkirnih mest P&R (AC prikl juček, železniška  postaja) občina, EU sredstva -                    -                    -                    -                    -                    

-                    -                    -                    -                    -                    

Sprememba potovalnih navad občanov 1.000               1.000               1.000               1.000               1.000               

spodbujanje novih obl ik prevozov  - TAXI občina 1.000               1.000               1.000               1.000               1.000               

polni lnice za  elektro vozi la občina, EU sredstva -                    -                    -                    -                    -                    

akci je lokalnih trgovcev občina, gospodarski  subjekti -                    -                    -                    -                    -                    

manj parkirnih mest pri  trgovinah (sprememba namembnosti ) občina, gospodarski  subjekti -                    -                    -                    -                    -                    
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prednosti: razbremenitev cest v centru, hitrejša dostopnost do stanovanjskih objektov, pridobitev 

pločnikov in kolesarskih poti na novih zbirnih cestah, 

slabosti: 

- vzpostavitev dodatne prometne osi S-J skozi Polzelo (ob obstoječih dveh regionalnih cestah 

in planirani kolesarski povezavi ob Savinji), kar bi generiralo dodatni tranzitni promet skozi 

naselja, 

- dodatna prometna obremenitev cest in naselij ob novi prometni povezavi, 

- vpliv na okolje – potreba po dodatnih zemljiščih, 

- zagotavljanje finančnih sredstev, 

- povečevanje dolžine lokalnega cestnega omrežja: ob novozgrajenih cestah ostaja nerešena 

problematika obstoječih lokalnih cest in se povečujejo stroški rednega in investicijskega 

vzdrževanja. 

 

Na podlagi ocene prednosti in slabosti predlagane prometne ureditve ugotavljamo, da vse 

novogradnje cest niso prioriteta ter jih je potrebno ponovno proučiti z vidika kriterijev trajnostne 

mobilnosti. 

 

Pri načrtovanju razbremenitev obstoječega prometnega omrežja na posameznih odsekih cest, ki jo 

navajamo v prilogi CPS, smo izhajali iz sledečih predpostavk: 

- prioritetno izvajati stroškovno učinkovite kratkoročne ukrepe na obstoječem cestnem omrežju, 
- preusmeriti promet iz stanovanjskih in poslovnih con po najkrajši poti na državne ceste (regionalna 

cesta in AC), 
- zmanjševanje prometa oz. možnosti za ustvarjanje nove (tretje) prometne osi S-J neposredno skozi 

naselja,  
- preprečevati tranzitni promet (osebni in tovorni) v naseljih, 
- preprečiti  možnost izogibanja zapornicam železniškega prehoda na regionalni cesti, 
- optimizirati trase šolskega avtobusa in zagotoviti primerna postajališča. 
 

V študiji smo poudarili eno od pomembnih izhodišč načrtovanja prometne ureditve v naseljih s 

prednostno ureditvijo površin za pešce in kolesarje, t.j. da 10 minutni radij dostopnosti pešcev pokriva 

celotno naselje Polzela.  Zmanjšanje motornega prometa bo povečalo prometno varnost v naselju in 

vplivalo na čistejše okolje. 

 

Ker je CPS strateški dokument, se v dokumentu predvideno uvajanje novega prometnega režima ne 

more obravnavati kot dokončna in edina rešitev oz. kratkoročni ukrep. Gre za razmislek o možni 

optimizaciji obstoječega stanja ter sanaciji nevarnih točk. Vse spremembe prometne ureditve bodo v fazi 

operacionalizacije temeljile na strokovno utemeljenih izhodiščih in preverjenih podatkih (zakonodaja, 

štetje prometa, proučitev finančne, prostorske izvedljivosti posameznega ukrepa). Spremembe bodo 

predhodno javno predstavljene in usklajene.  
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4.7 PREGLED PREDLAGANIH UKREPOV CPS GLEDE NA LOKACIJO 

Na podlagi terenskega ogleda, predlogov občanov ter razpoložljive dokumentacije, smo v 

nadaljevanju prikazali pregled ukrepov v infrastrukturo, ki so investicijske narave, in jih je potrebno 

izvesti prioritetno, saj imajo neposredni vpliv na varnost in bivalno okolje. 

 

Pobude občanov, ki so prepoznane kot ukrepi CPS, bodo v postopku izvedbe strategije vključene v 

akcijske načrte kot prioritetne investicije: 

 

Naselje ANDRAŽ NAD POLZELO 

- Ureditev pločnika in razsvetljave ob cesti od Doma krajanov do Topolovca: urediti opozorilno 

signalizacijo in planirati investicijo.  

- Projekt varnih šolskih poti je izpostavil nepregledna križišča: urediti dodatno signalizacijo. 

- Kolesarska cesta do Založ: rekonstrukcija ceste in planirana signalizacija. 

 

Naselje DOBRIČ 

- Ureditev poti na Goro Oljko (parkirišča, oznake): urediti signalizacijo. 

- Omejitev hitrosti  pri h.št. 5 in 6: rekonstrukcija ceste, urediti signalizacijo. 

 

Naselje PODVIN PRI POLZELI 

- Izgradnja pločnika  in kolesarske steze Podvin od Podvin pri Polzeli 1 do Podvin pri Polzeli 26. 

- Izgradnja avtobusnega postajališča za šolski avtobus (v popoldanskem času le ta lahko služi kot 

parkirni prostor za pohodnike). 

- Izgradnja parkirnih prostorov za turiste in pohodnike v bližini hiše Neže Maurer. 

- Izgradnja kolesarske in sprehajalne poti ob Savinji na relaciji  Podvinski jez – Ločica avtopoligon, 

ureditev manjših prostorov ob poti za počitek (klop, miza, koš za odpadke). 

- Obnovitev in ureditev sprehajalnih in planinskih pešpoti. 

 

Naselje LOČICA OB SAVINJI, BREG PRI POLZELI 

- Na regionalni cesti skozi Ločico je potrebno urediti pločnik in kolesarsko stezo ob regionalni cesti v 

smeri Brega do kapele, kjer je pločnik z nasprotne strani že zgrajen. Zagotoviti je potrebno tudi 

prehod za pešce.  Investicija je zaradi nevarne točke in postavitve avtobusnih postajališč prioritetna. 

Potrebno je zagotoviti hitro rešitev s postavitvijo opozorilne signalizacije oz. drugimi ukrepi (omejitev 

hitrosti, ležeči policaji ipd.). 

- Ureditev sprehajalne steze ob Savinji. 

- Ureditev avtobusne postaje za šolske otroke pri Frizerstvu Zora. 

- Urediti novo železniško postajališče.   

- Organiziran prevoz iz naselja Savinjski Log (glede na mobilnostni načrt šole). 

- Urediti Sončno in priključek Travniške ceste. 

- Ureditev enosmernih ulic: PLDP ni tako velik, da bi bilo smiselno; prednost imajo tehnične ovire in 

signalizacija. 

 



ZAGOTOVIMO ŽIVLJENJU PRIJAZNO MOBILNOST 

Celostna prometna strategija Občine Polzela 

 

 

 

 

 
RCI - Razvojni center Inženiringi Celje d.o.o.  

Izdelano:  december 2016, dopolnitev marec 2017 

 Stran 94  

 

V naseljih je potrebno zagotoviti umirjanje prometa. Na cesti, ki povezuje posamezne zaselke z državno 

cesto (npr. Sončna cesta, Cesta v Gaj, Pod bregom, Ob Savinji, Savinjska cesta) se izvede pločnik ter 

predvidi skupna površina za motorni promet in kolo. 

KO Ločica ob Savinji je podal pobudo za izvedbo ukrepov umirjanja prometa na Sončni cesti sočasno z 

rekonstrukcijo, vključno z izvedbo krožišča na križišču Sončne ceste in Travniške ulice.  Rekonstrukcija 

Sončne ceste z izvedbo pločnika je predlagana v CPS. 

 

KO Ločica je posredovala pobudo za novogradnjo cest po obstoječi prometni študiji in sicer mimo 

Rimskih teras ob AC do regionalne ceste s priključkom na uvozno izvoznem kraku AC, podaljšek 

Travniške ceste ter izvedbo krožišča pri Rimskih terasah. Navedena  nova prometna povezava je 

vključena v sprejeti prostorski načrt. Mnenja smo, da novogradnja te priključne ceste ni prioriteta in da 

obstoječa urejena cestna povezava do AC preko PC Ločica trenutno zadošča. 

 

Naselje POLZELA 

V nadaljevanju podajamo informacijo, kateri od naštetih predlogov KO Polzela  so vključeni v CPS. 

 

- Ustrezna ureditev križišča Pri Palir na cesti Ob železnici (hitrostne ovire, vpadljive označbe…). Vsi 
ukrepi za zagotavljanje boljše prometne varnosti na obstoječem omrežju imajo visoko prioriteto v 
CPS. Ukrepi so investicijsko nezahtevni in stroškovno učinkoviti.  

- Izgradnja pločnika ob državni cesti – Malteška cesta med odcepom za Slatine in križiščem za Podvin 
ter prehod za pešce pri Kovač (Ob strugi in Pot na Vimperk).  

- Ureditev sprehajalne poti Polzela center – Šenek (mimo trgovine Tuš) in prehod za pešce na Velenjski 
cesti.  

- Ureditev oz. vzdrževanje pešpoti Cvenk – Vrtna ulica (pod Komendo). 
- Postavitev uličnih svetilk na Vrtni ulici in na cesti Ob železnici proti podvozu z železnico (sistemska 

rešitev v občini).  
- Ureditev križišča pri Cimperman (izgradnja krožišča).  
- Ureditev železniških prehodov.  
- Izgradnja pločnika na cesti Ob železnici, vsaj od križišča z Vrtno ulico do železniške postaje.  
- Obvoznica Polzela. Po našem mnenju novogradnja trenutno ni ekonomsko upravičena; potrebna 

novelacija prometne študije. 
- Povezovalna cesta med Cvetlično in Malteško cesto ob razbremenilniku. 
- Strokovna preverba uvedbe enosmernega prometa v določenih predelih občine. 
- Nedvoumna in vidna označitev prednostnih in stranskih cest v vseh križiščih v občini (Glavni trg…). 
- Ureditev pešpoti in kolesarske steze ob Savinji. 
- Ureditev kolesarskih stez in pločnikov v občini.  
- Ureditev železniškega postajališča pri TN Polzela  oz. na Bregu. 
- Ureditev ceste Orešnik – Garant (zožitev pri navezavi na Malteško cesto,…), potrebno upoštevati, da 

bo področje tovarne Garant postalo nova poslovna cona in bo obremenitev bistveno večja. Vključeno 
v CPS. 

- Odpraviti »črno točko« na Malteški cesti pri AC Kralj.  
- Ureditev križišča na Malteški cesti pri trgovini Tuš (izgradnja krožišča).  
- Ureditev križišča Malteška cesta – Velenjska cesta (izgradnja krožišča).  
- Ustrezna opredelitev projekta rekonstrukcije občinskih cest.  
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Občina bo izvajala načrtovane ukrepe celostne prometne strategije sočasno z naborom investicij v 

infrastrukturo. Finančno načrtovanje mora upoštevati prioritete in cilje.  

 

Predpostavke načrtovanja ukrepov na območju celotne občine so tudi sledeče: 

 

Na območju celotne občine je potrebno zagotoviti preglednost cest. Pravilnik o projektiranju cest 

(Uradni list RS, št. 91/2005, 26/2006, 109/2010) določa pogoje in normative, ki se morajo zaradi 

zagotavljanja prometne varnosti in ekonomičnosti gradnje ter vzdrževanja javnih cest in njihovih 

elementov upoštevati pri izdelovanju projektne in tehnične dokumentacije, namenjene za gradnjo, 

uporabo in vzdrževanje cest. Skladno s pravilnikom morajo biti vse stalne ali občasne ovire locirane 

izven polja preglednosti. 

 

Lokalne ceste je potrebno investicijsko vzdrževati v stanju, ki zagotavlja prometno varnost vseh 

udeležencev v prometu. 

 

Na celotnem območju t.i. stanovanjskih cest imajo prednost ukrepi primerne javne razsvetljave, 

kombiniranega usmerjanja prometa vseh udeležencev v prometu ter umirjanja prometa. 

 

Pešce je nujno ločiti od kolesarjev in motornih vozil. Če uporabljajo skupen prometni prostor, jim je 

potrebno posvetiti posebno pozornost. Kolesarji in motorna vozila lahko uporabljajo skupen prometni 

prostor. Nujna je vertikalna in horizontalna, talna in svetlobna signalizacija. 

 

Na območju cest v stanovanjskih naseljih se izvajajo  ukrepi zmanjšanja hitrosti vozil ter povečevanja 

pozornost voznikov. Pešcem, gibalno oviranim osebam in kolesarjem je potrebno olajšati prečkanje cest. 

Na prehodih za pešce je potrebno vgrajevati taktilne vode za gibalno ovirane osebe. 

 

Dosledno se izvaja redarska služba, merjenje hitrosti, spoštovanje cestno prometnih predpisov. 

 

Predlaga se uvajanje sprememb prometnega režima v stanovanjskih soseskah z namenom zagotavljanja 

večje varnosti ter preprečevanja tranzitnega prometa. Pri načrtovanju dinamike izvajanja posameznih 

ukrepov je potrebno zagotoviti celovitost rešitev. Spremembo prometnega režima v naseljih bo mogoče 

izvesti takrat, ko bodo ustvarjeni potrebni pogoji vodenja prometa in odpravljena ozka grla.   

 

Na celotnem območju se predlaga umirjanje prometa, preprečevanje tranzitnih voženj in optimalna 

dostopnost stanovanjskih zaselkov in gospodarskih con do državnega cestnega omrežja.  Pri načrtovanju 

ukrepov so spoštovana načela trajnostne mobilnosti. Ukrepi želijo vplivati na manjše povpraševanje po 

potovanjih z osebnimi avtomobili in stimuliranju k uporabi primernejših prevoznih sredstev.   
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Tabela 26: Ukrepi na regionalnih cestah 

 
 

Načrt ukrepov in investicij na obstoječem lokalnem cestnem omrežju ter drugih ukrepov  je načrtovan za 

daljše časovno obdobje, ki je odvisno od razpoložljivih finančnih sredstev. Občina Polzela si bo 

prizadevala pridobiti čim več nepovratnih sredstev, kar bo obdobje implementacije strategije bistveno 

skrajšalo. 

 

Vse predlagane ukrepe je potrebno obravnavati kot smernice za nadaljnjo strokovno projektno 

obravnavo. Vse spremembe bodo analizirane z vidika kriterijev trajnostne mobilnosti in bodo v fazi 

operacionalizacije temeljile na strokovno utemeljenih izhodiščih in preverjenih aktualnih podatkih. 

Spremembe bodo javno predstavljene in usklajene.  

NAČRT INVESTICIJ 

1. pešpot in kolesarska pot ob Savinji (Od Pariželj do meje z občino Žalec)  novogradnja cca 4 km EU regi jski  projekt, občina

kolesarska pot po obstoječih cestah cca 7,5 km EU regi jski  projekt, občina

2. regionalne ceste (dolžina in stacionaža ceste po občini Polzela) DRSI, občina

R3/694-1268 Velenje - Polzela - Dobrteša vas (od km 5+310 do km 15+510)

rekonstrukci ja  odsekov ceste od meje z občino Velenje in centrom Polzele 

prometna s ignal izaci ja  - kolesarji  na  cesti

pločnik med prikl jučkom LC Za lože na R3/694 ter prikl jučkom R3/695 na R3/694 (trasa  regi jske kolesarske poti )

s ignal izaci ja  pri  prikl jučku Andraž (na  obeh straneh regionalne ceste avtobusno postaja l i šče)

prehod za  pešce in s ignal izaci ja  na  šolski  poti  na  prikl jučku R3/695 in R3-694 (pri  Gas i l skem domu)

pločnik ob R3/694 in prehod za  pešce na prikl jučku LC Pod gradom (pri  Cimperman)

pločnik ob R3/694 med kapelo na Bregu pri  Polzel i  in Ločico ob Savinji  

prehod za  pešce in s ignal izaci ja  na  R3/694 (Ločica  ob Savinji  in prikl juček Sončne ceste)

3. R3/695-8208 in 7951 Polzela - Rečica ob Paki (od km 0+000 do km 0+724 in naprej do km 2+790) DRSI, občina

prometna s ignal izaci ja  - kolesarji  na  cesti  (regi jska  kolesarska  pot)

pločnik od križišča  pri  Polesnik do Podvina (pobuda občanov)

4. R3/731-8209 Polzela Parižlje Braslovče (od km 0+000 do km 0+400), Podvinski jez - parižlje DRSI, občina

prometna s ignal izaci ja  - kolesarji  na  cesti  (občinska in regi jska  kolesarska  pot)
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Tabela 27: Ukrepi na lokalnem cestnem omrežju ter drugi ukrepi trajnostne mobilnosti 

  

NAČRT INVESTICIJ 

5. lokalne ceste občina

5.1. rekonstrukcija lokalnih cest (prioritni odseki šolskih poti)

JP 993901 Odcep Ol jka  - Podvin dolžina  1.525 m, rekonstrukci ja , š i ri tev vozišča  nasel je Podvin

LC 490331 Andraž - Odcep Ol jka  dolžina  6.017 m, rekonstrukci ja , š i ri tev vozišča nasel je Dobrič, Andraž

LC 490491 Andraž - Okonina dolžina  3.640 m, rekonstrukci ja , š i ri tev vozišča, novogradnja  2 mostov nasel je Andraž

LC 490501 Andraž - Pokraj dolžina  2.324 m, rekonstrukci ja , š i ri tev vozišča, PLOČNIK Dom kra janov - Topolovecnasel je Andraž

JP 990061 Cesta  R3-684 - Andraž dolžina  492 m, rekonstrukci ja , š i ri tev vozišča nasel je Andraž

LC 490371 Za lože - Podsevčnik dolžina  4.970 m, rekonstrukci ja , š i ri tev vozišča nasel je Andraž, Za lože

5.2. rekonstrukcija lokalnih cest 

JP 991641 Preloge - Za lože dolžina  1.390 m, rekonstrukci ja nasel je Za lože

LC 490341 Podvin-Grajf-Tomaž dolžina  2.590 m, rekonstrukci ja , š i ri tev vozišča  (omeji tve hi trosti ) nasel je Podvin

JP 991601 Sevčnikar - Korber dolžina  1.112 m, rekonstrukci ja , š i ri tev vozišča nasel je Za lože

5.3. rekonstrukcija ostalih cest in pločniki na dvosmernih cestah

LKC 493891 Sončna cesta  (Ločica) dolžina  575 m, rekonstrukci ja , š i ri tev vozišča, PLOČNIK nasel je Ločica  ob Savinji

LZC 493841 Cesta  v Gaj (Breg - Breška gmajna) dolžina  751 m, rekonstrukci ja , š i ri tev vozišča, PLOČNIK nasel je Breg pri  Polzel i

LZC 493821 Cvetl ična ul ica  (Polzela  -TN) dolžina  798 m, rekonstrukci ja , š i ri tev vozišča, PLOČNIK nasel je Polzela

LC 490591 Polzela  - Ločica , NASELJE Breg in Ločica , PLOČNIK 1,5 km nasel je Breg pri  Polzel i

JP 991521 Ob železnici  (od R3-731 do Cvetl ične ), rekonstrukci ja , PLOČNIK 0,5 km nasel je Polzela

5.4. na enosmernih cestah se izvede talna oznaka za pas za pešce

6. železnica SŽ

varni  prehodi  za  pešce - ureditev vseh prehodov preko železnice v občini

novo postaja l i šče na  Bregu pri  Polzel i  (dostop, parkirišče, kolesarnica)

ureditev parkiranja  ob glavni  ŽP

7. ostalo občina

parkirišče P&R v PC Ločica

kolesarnica  - parkirišče P&R

polni lnica  za  elektro vozi la  - parkirišče P&R

kolesarnice - ŽP, šola , s tanovanjski  bloki

izposoja  koles  na  postajah: parkirišče P&R, center Polzele, železniška  postaja  

parkirišče za  avtodome Grad Komenda

ureditev dodatnih parkirnih prostorov pri  Zdravstvenem domu

8. prometni režim za motorni promet občina

omeji tev hi trosti  prometa, i zvedba ovir in kaznovalna pol i tika  (radar)

preprečevanje tranzi tnega prometa 

enosmerni  promet na LC 

enosmerni  promet pri  Zdravstvenem domu 
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5 ZAKLJUČEK 

S sprejemom strateškega dokumenta bo postavljen koncept trajnostno usmerjenega urejanja prometa 

na lokalni ravni. Težnja je: od »vedno več« preiti k »vedno bolje«. 

 

Naraščanje motornega prometa ima negativne posledice na prebivalstvo v obliki hrupa, onesnaženja 

zraka, izgube prostora, povečevanja prometnih nesreč in zdravstvenih motnjah. Ni prometnega sistema, 

ki ne bi vplival na naravne vire, zato je edina rešitev za zmanjšanje porabe naravnih virov zmernost  in 

razmislek o socialno-ekonomskih kriterijih, sistemih, vrednotah. 

 

Z implementacijo projekta želi Občina Polzela izpolniti pričakovanja in zahteve njenih prebivalcev, ki 

težijo k izboljšanju kakovosti življenja. Pogoj za uspešno izvedbo strategije je sprejemanje ukrepov in 

odločitev, ki jih podpira javnost. 

 

 

 


