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Trebnje bo s premišljenim in trajnostnim 
načrtovanjem prometa postalo občina, v kateri bo 
vsakodnevno pešačenje in kolesarjenje varno in 
prijetno. Veliko pozornosti bomo posvečali boljšim 
prometnim povezavam tako znotraj občine kot 
tudi s pomembnejšimi regionalnimi središči ter 
tako prispevali k boljšim pogojem za bivanje in 
razvoj gospodarstva. Aktivno bomo pristopili 
k izboljšanju javnega potniškega prometa ter 
stremeli k hitrim in h kakovostnim avtobusnim 
in železniškim povezavam znotraj občine in s 
pomembnejšimi regionalnimi središči. S tem bomo 
prispevali k spreminjanju potovalnih navad in 
manjši uporabi avtomobila.

Središče Trebnjega bo oblikovano po meri 
človeka. Poudarek bo na urejanju kakovostnega 
javnega prostora za pešce in kolesarje, raznovrstne 
dejavnosti pa bodo v Trebnje privabljale ljudi s 
celotnega območja občine in širše. 

Trebnje bo občina z varnimi in zdravimi pogoji 
za bivanje, z visoko stopnjo socialne vključenosti 
posameznikov in skupin, kar bo zagotavljalo 
prijetno in kakovostno življenje vseh prebivalcev.

Občina Trebnje je z namenom uvajanja dolgoročnih in 
trajnostnih rešitev na področju urejanja prometa pristopila k projektu 
izdelave Celostne prometne strategije. Cilj strategije je vzpostavitev 
trajnostnega prometnega sistema, ki bo izboljšal prometno varnost, 
zmanjšal onesnaževanje in povečal učinkovitost javnega potniškega 
prometa. Celostno urejen promet prinaša izboljšanje kakovosti 
bivanja prebivalcev in boljše možnosti občine za uspešen razvoj.

Celostno načrtovanje pomeni nov pristop k načrtovanju prome- 
ta. Poudarek je na trajnostni mobilnosti, od tradicionalnega 
načrtovanja prometa pa se razlikuje po tem, da upošteva 
gospodarske, socialne in okoljske vidike razvoja. Osrednji cilji 
strategije so boljša dostopnost in mobilnost prebivalcev ter višja 
kakovost bivanja. 

Za prihodnji razvoj mobilnosti v trajnostno smer je priprava 
strategije ključnega pomena. Strategija je občinski strateški 
dokument, ki celovito ureja lokalni promet in ki je pripravljen za 
celotno območje občine.

Občina je sredstva za izdelavo strategije pridobila na javnem 
razpisu Ministrstva za infrastrukturo v okviru Operativnega programa 
za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 
različna sredstva za sofinanciranje ukrepov za trajnostno mobilnost 
pa bodo za občine s sprejeto strategijo na voljo tudi v prihodnje. 

Pri pripravi strategije, ki je potekala deset mesecev, so bile 
upoštevane Smernice za pripravo Celostne prometne strategije 
(Trajnostna mobilnost za uspešno prihodnost, 2012). 

Celostna prometna strategija je dosegljiva na spletni strani 
občine in na Občini Trebnje.
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VIZIJA RAZVOJA 
PROMETA V OBČINI 

TREBNJE



Strategija vključuje analizo prometnih izzivov in priložnosti, vizijo razvoja prometa v prihodnosti, strateške cilje 
in prioritetne stebre, ki določajo ključna področja ukrepanja pa tudi konkretne ukrepe. 

Peš-Bus: je pešanje v šolo v 
organizirani obliki. Vodstvo 
prevzame odrasel ali starejši 
otrok. Na poti so označene 
postaje, na katerih se skupini 
priključijo novi otroci. 
Skupina skupaj pripešači v 
šolo. Poudarek je na varnem 
pešačenju. Več: http://
zdravsolar.si/.

Bici-Vlak: je organizirana 
skupina učencev s 
spremstvom, ki po stalnih 
poteh in rednem urniku 
kolesarijo v šolo. Bici-vlak 
omogoča, da se v šolo 
zakonito vozijo tudi učenci, ki 
še nimajo kolesarskega izpita. 
Več: http://zdravsolar.si/.

Prometna kača: je igra, ki 
na zabaven način spodbuja 
uporabo trajnostnih 
načinov mobilnosti med 
učenci. Več ma filmu o 
prometni kači: http://www.
trafficsnakegame.eu/game/
how-it-works/.

VEČJA VARNOST 
ZA VSE

1. Manjše hitrosti 
motornih vozil v 
naseljih

2. Varna 
infrastruktura za 
pešce in kolesarje

3. Zmanjšanje 
tranzitnega 
prometa

4. Manj motornega 
prometa v naseljih

5. Ureditev kritičnih 
(črnih) točk

1. Urejanje pogojev 
za sopotništvo in 
intermodalnost

2. Boljša povezanost 
občine z vsemi 
vrstami javnega 
prevoza – tudi 
s sosednjimi 
občinami

1. Bolj umirjen 
promet v naseljih

2. Urejanje režima 
parkiranja v 
središču

3. Zapiranje površin 
za motorni promet 
(več površin za 
pešce, kolesarje)

4. Zmanjšanje poti, 
opravljenih z 
avtomobilom

5. Urejanje parkirišč 
na primernih 
lokacijah

1. Boljši pogoji za 
varno pešačenje in 
kolesarjenje

2. Izboljšanje 
infrastrukture za 
kolesarje

3. Izboljšanje 
infrastrukture za 
pešce

4. Univerzalna 
dostopnost za vse 
(gibalno, senzorno 
ovirane, starejše)

1. Hitrejše, bolj 
neposredne 
cestne povezave 
zaledja s 
središčem in z AC

2. Bolj varne cestne 
povezave v občini

3. Izboljšanje 
povezav javnega 
prevoza z zaledjem

PET STEBROV CELOSTNEGA NAČRTOVANJA PROMETA

DOBRO DELUJOČ 
JAVNI POTNIŠKI 

PROMET

KAKOVOSTNI 
JAVNI PROSTORI

VEČ LJUDI HODI 
IN KOLESARI

PROMOCIJA 
VARNEGA 

PEŠAČENJA IN 
KOLESARJENJA

BOLJŠE POVEZAVE 
NA GLAVNE 
PROMETNE 

TOKOVE V REGIJI 
ZA USPEŠEN 

RAZVOJ OBČINE


