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1. UVOD 
IPoP – Inštitut za politike prostora je v januarju 2022 k sodelovanju povabil občine, ki bi želele preizkusiti 
odprto ulico. To je preizkus nove prometne ureditve s poudarkom na izboljšanju pogojev za hojo in 
kolesarjenje in v skladu s pričakovanji različnih uporabnikov prostora.   

Na tretje vabilo občinam za preizkus odprte ulice je prispelo 11 prijav občin. Po prvem pregledu prijav 
so se večkrat sestali predstavniki IPoP in Ministrstva za infrastrukturo ter skupaj izbrali štiri občine, ki so 
se uvrstile v ožji krog ocenjevanja. Z vsako od teh občin so izvedli krajše intervjuje in izbrali Mestno 
občino Velenje. 

Komisija je iskala občino, ki je zavzeta  za uvajanje ukrepov trajnostne mobilnosti s potencialom vplivanja 
na spremembe potovalnih navad prebivalcev na kratke razdalje. Prednost so imele občine, ki v bližnji 
prihodnosti načrtujejo spremembe prometne ureditve na izbrani ulici in kjer so lahko analize in učinki 
odprte ulice podlaga za pripravo projekta idejne zasnove bodoče prometne ureditve.  

Mestna občina Velenje je pripravila najbolj prepričljivo prijavo. Prijavitelji so izkazali visoko stopnjo 
motiviranosti in skladno s cilji trajnostne mobilnosti, namero prenoviti v središču mesta umeščeno 
Rudarsko cesto. Na občini že več let udejanjajo različne ukrepe za manjšo uporabo avtomobila ter več 
hoje in kolesarjenja med prebivalci. 

Odprta ulica je bila tudi priložnost za krepitev lokalnih organizacij, na področju trajnostne mobilnosti, 
komuniciranja in vključevanja javnosti, saj je Občina pripravila prijavo skupaj s sodelavci lokalne 
neformalne strokovne skupine krajinskih arhitektk KA_VE in Mladinskega centra Velenje.  

1.1. IZHODIŠČE 
Rudarska cesta je pomembna mestna ulica v Velenju tako zaradi lokacije v mestnem središču in pestrosti 
dejavnosti ob njej kot tudi imena, ki govori o značaju in tradiciji Velenja. Rudarska cesta je pomembna z 
več vidikov – je bližnjica za avtomobile med Šaleško in Prešernovo cesto in šolska pot šolarjem. Po njej 
gredo mladi na trening ali v glasbeno šolo, odrasli pa v banko, na upravno enoto ali na kavo. Ob njej 
številni živijo, veliko jih tja pride tudi na delo. Preko nje poteka glavna peš povezava za stanovalce na 
njeni zahodni strani (Standard, Kraigherjeva, Foitova, Staro Velenje). Zato je pomembno, da se prometna 
ureditev načrtuje skladno z vsemi njenimi funkcijami in da se prostor na njej prednostno nameni vsem 
uporabnikom: pešcem, kolesarjem, gibalno in senzorično oviranim, javnemu potniškemu prometu.  

Trenutno je obremenjena z motornim prometom in parkirišči. Površine za pešce niso najbolje urejene, 
oz. so omejene na peš površine, ki so zgolj del prometne ureditve (pločnik), manjkajo površine za 
kolesarje, zelene površine (predvsem drevesa) in urbana oprema. Mestna občina Velenje zato namerava 
pristopiti k celostni prenovi Rudarske ceste v prihodnjih letih.  

V preteklih letih je Občina uredila več 10 km novih kolesarskih povezav v mestnem kolesarskem omrežju, 
ki na območju Rudarske ceste ni dokončano. Zaradi kompleksnosti urejanja prostora in prometa na 
Rudarski cesti ter dotrajanosti vozišča, robnikov in komunalne infrastrukture, se je Občina odločila 
pristopiti k celostni prostorski in prometni prenovi. Začasna prometna ureditev in ostale aktivnosti, ter 
analize, ki so bile del ukrepa Odprta ulica, bodo podlaga za pripravo projektne naloge za prenovo 
Rudarske ceste.  

2. ODPRTA ULICA 
Odprta ulica je ulica, ki je odprta za pešce in kolesarje ter na nek način zaprta za avtomobile. Ker imajo 
pešci in kolesarji več prostora, postane ulica prijetna za hojo, kolesarjenje, program in doživetja. Je 
prometni ukrep za preizkus kaj se zgodi s prostorom in prometom, če se na določenem območju zmanjša 
tranzitni motorni promet. Posebno je koristna za občine, ki načrtujejo večje prostorske posege. Začasne 



prometne ureditve pred večjo prenovo omogočajo, da jo uporabniki lahko preizkusijo in si jo lažje 
predstavljajo, da se izmerijo vplivi predlagane ureditve na širši prostor in da se na teh izkušnjah načrti 
nove ureditve izboljšajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Primeri odprtih ulic iz tujine in Slovenije (Vir: Publicworkspartners.com, Dnevnik.si, IPoP) 

Odprta ulica je uveljavljen ukrep v tujini, najpogosteje pod angleškim imenom Open street. Tudi v 
Sloveniji se vedno več krajev odloči za izvedbo začasnih prometnih ureditev pred prenovo ulice ali 
določenega dela mesta – Slovenska cesta v Ljubljani, Glavni trg in Koroška cesta v Mariboru, Šolska ulica 
v Škofji Loki, Tržaška cesta v Postojni, Ljubljanska cesta v Kočevju, idr. 

3. ZAČASNA UREDITEV RUDARSKE CESTE V VELENJU 
Začasna ureditev Rudarske ceste v Velenju je rezultat večmesečnega dela članov interdisciplinarne 
projektne skupine. Pripravljena je bila na podlagi analize stanja, terenskega dela ter danosti in omejitev 
prostorskih značilnosti.  

 

Slika 2: Časovnica izvedbe Odprte ulice v Velenju. 



3.1. Projektna skupina in zunanji sodelavci 
IPoP – Nela Halilović, Aidan Cerar, Anja Slapničar, Maja Simoneti, Jana Okoren, Urška Didovič. 

Splošna koordinacija, komuniciranje, parkirna analiza, anketiranje, sprejemanje mnenj na stojnici, 
sprehod s šolarji.  

MOV – Bojana Žnider, Katarina Ostruh, Robi Sovinek, Vesna Jeličič, Urška Jernej, Nika Tamše Žmavc;  

Splošna koordinacija, izvedba začasne prometne ureditve, komuniciranje, sprejemanje mnenj na 
stojnici. 

KA_VE – Kaja Flis, Saša Piano, Julijana Šumič, Verona Hajnrihar, Linda Sušec;  

Priprava elaborata in izvedba začasne prostorske ureditve, izvedba delavnice s stanovalci, urbanega 
sprehoda (Jane's Walk), ulične razstave in pogovora o okolju, priprava usmeritev za nadaljnje 
načrtovanje Rudarske. 

MC – Janko Urbanc, Melita Kovač, Žiga Sivka in ostali študentje;  

Tehnična pomoč, izvedba aktivnosti z mladimi, fotografiranje in snemanje videa.  

Festival Velenje – Barbara Pokorny, Silvija Pirtovšek, Matej Mohorko;  

Izvedba programa, izposoja rekvizitov. 

iPlan – Andrej Cvar;  

Priprava prometnega elaborata, presoja predlaganih ukrepov. 

Fakulteta za gradbeništvo, promet in arhitekturo – Matej Moharič;  

Merjenje prometa in analiza. 

Besedilni atelje – Tina Felicijan; 

Poročila z delavnic in reportaže za komuniciranje. 

3.2. Ukrepi začasne prostorske ureditve 
Ukrepe začasne prostorske ureditve so pripravile predstavnice neformalne lokalne skupine krajinskih 
arhitektk KA_VE. Začasni ukrepi so bili ob upoštevanju obstoječih danosti, ki jih začasno seveda ni bilo 
mogoče spreminjati (npr. robniki), zasnovani na podlagi prostorskih analiz ožjega in širšega območja 
Rudarske ceste in v skladu z razpoložljivostjo opreme in finančnih zmožnosti. Za urbano opremo je bil 
uporabljen izključno obstoječ material iz skladišča Festivala Velenje in ostala obstoječa urbana oprema 
z Rudarske ceste in ostalih javnih površin MOV ter stoli, mize in senčniki kavarne Venezia. Za ozelenitev 
so bile uporabljene razpoložljive rastline in okrasni lonci izposojeni pri podjetju PUP Velenje. Raba 
površin za različne uporabnike je bila namesto z različnim tlakovanjem označena in razmejena z 
začasnimi talnimi oznakami.  

Podrobnejša analiza stanja in načrti ter poročilo začasnih prostorskih ukrepov so del elaborata (Flis, K., 
Hajnrihar, V., Piano, S., Sušec, L., Šumić, J. KA_VE in odprta ulica, končno poročilo skupine KA_VE, maj - 
junij 2022), ki je priloga poročilu.  



Ob stanovanjskem bloku Rudarska 2 so bila ukinjena parkirišča in 
preprečen dovoz do objekta s ceste neposredno za križiščem 
Rudarske in Šaleške ceste, z omogočenim dostopom z avtomobilom 
za dostavo in intervencijo, kjer so bili izvedeni sledeči ukrepi: 

- Prestavitev obstoječih cvetličnih korit k cestišču pred 
slaščičarno Ohrid in trgovino Iglu, 

- Postavitev proti zahodu in razširitev vrta slaščičarne Ohrid, 
- ureditev območja za igro otrok, 
- postavitev klopi, 
- simulacija zelenih površin. 

Med stanovanjskim blokom Rudarska 2 in parkiriščem kavarne 
Venezia je bil vzpostavljen skupni prometni prostor.  

Na vzporedni cesti Rudarske ceste in parkiriščih ob upravni enoti, 
so bili izvedeni sledeči ukrepi: 

- Prodajna stojnica rastlin podjetja PUP, kot simulacija 
zelenih površin in novih dejavnosti na Rudarski cesti, 

- razširjen vrt kavarne Venezia, 
- simulacija večje zelene površine z drevesi in grmovnicami v 

koritih in ulično razstavo fotografij velenjskih dreves, 
- zbiranje predlogov mimoidočih za bolj trajnostne oblike 

premikanja v Velenju v okviru stalne razstave,  
- stojnica za zbiranje mnenj in predlogov o prenovi Rudarske 

ceste, 
- parkirišča za kolesa, 
- površine za posedanje in druženje. 

Na ukinjenih parkirnih površinah NLB banke so bile nameščene 
klopi. 

Slika 3, 4, 5, 6: Začasni prostorski ukrepi. (Foto: Nela Halilović) 

3.3. Začasni prometni ukrepi 
Prometni elaborat je pripravil prometni inženir in licenciran presojevalec prometne varnosti iz podjetja 
iPlan, ki je v prilogi poročila. Pripravljen je bil na podlagi več terenskih obiskov in predlogov članov 
projektne skupine. Cilj začasne prometne ureditve je bil vplivati na miselni preobrat v prometni ureditvi 
Rudarske ceste, ter urediti promet tako, da je prednostno urejen za varnost ranljivih prometnih 
udeležencev. Spodbujal je uporabo peš, kolesarskega in javnega prometa na račun manjše uporabe 
motornih vozil. Na uličnem prostoru so se odstranila parkirišča, na mestu katerih so bili izvedeni ukrepi 
prostorske ureditve, opisane v prejšnjem podpoglavju. V 14 dnevnem obdobju, med 4. in 17. majem 
2022 sta bili izvedeni dve prometni ureditvi. 

 

 

 

 

 



Slika 7, 8: Začasni prometni ukrepi. (Foto: Nela Halilović) 

 

Na celotnem delu Rudarske ceste je veljala 
omejitev 20 km/h. Parkirišča ob Upravni enoti in 
ob bloku Rudarska 2 so bila ukinjena. Na tem 
mestu je bilo razširjeno območje za pešce in 
urbano opremo ter prostor za dogodke. Prav 
tako so bila ukinjena parkirišča ob NLB banki, 
kjer je bilo umeščeno avtobusno postajališče in 
parkirišča za osebe z oviranostmi. Na cestišču je 
bilo območje skupnega prometnega prostora za 
pešce, kolesarje in motorizirana vozila. 
Kolesarski pas je potekal na vozišču Rudarske 
ceste. Ob stavbi Steklene direkcije je bila 
organizirana točka Poljubi in odpelji za 
odlaganje šolarjev, ki jih starši v šolo pripeljejo.  

12. in 13. maja 2022 je bila na delu skupnega 
prometnega prostora umeščena popolna zapora, 
s katero smo preprečili tranzitni osebni promet 
vozil med Šaleško cesto in Prešernovo cesto. 
Omogočen je bil avtobusni prevoz. Dostop do 
vseh javnih storitev, trgovin, hotela, kavarn in 
stanovanjskih površin je ostal nemoten.  

Slika 9: Enostaven prikaz začasne ureditve Rudarske ceste. (vir: IPoP) 

3.3. Komuniciranje in participacija 
Zelo pomemben del Odprte ulice je komuniciranje z javnostmi, saj z začasnimi prometnimi in 
prostorskimi spremembami neposredno vplivamo na vsakdanje navade uporabnikov prostora. S tem 
namenom smo izvedli številne aktivnosti: 

- Izdelava grafičnih materialov (letak, plakati, 
broške …) v skladu z obstoječo celostno 
grafično podobo projektov za trajnostno 
mobilnost, 

- sporočila za javnost in medije na ravni občine, 
IPoP in drugih nacionalnih strokovnih kanalih 
(platforma za trajnostno mobilnost) Slika 10: Letak. (vir: IPoP) 



- izdelava videov (ustvarjanje začasne prometne ureditve, razlaga posameznih delov ureditve, 
splošni promocijski video), 

- objave na družbenih omrežjih in stalno odzivanje na komentarje, 
- posebna obvestila za specifične ciljne skupine uporabnikov Rudarske ceste (dopisi za 

stanovalce, za zaposlene, …). 

Vsebina medijskih objav je zbrana v prilogi poročila.  

Nasproti komuniciranju z namenom informiranja uporabnikov Rudarske ceste je participacija, katere 
namen je obraten – kako dobiti informacije od ljudi in to upoštevati pri nadaljnjem načrtovanju 
Rudarske ceste. Identificirane so bile sledeče ciljne skupine, ki so bile posebno obravnavane v tem 
procesu, saj imajo vsaka svoje potrebe pri uporabi Rudarske ceste. 

- Stanovalci; 
- Obiskovalci javnih storitev, kavarn, trgovin;  
- Zaposleni in predstavniki lokalnega gospodarstva;  
- Mladi in šolarji;  
- Splošna javnost; 

Izvedene so bile številne aktivnosti in program za vključitev čim večjega deleža uporabnikov Rudarske 
ceste z namenom vključujočega načrtovanja:  

- Stojnica na Rudarski cesti, kjer so lahko vsak dan izrazili 
 mnenje vsi mimoidoči,  

- urbani sprehod Jane's Walk, 
- pogovor o okolju, 
- delavnica s stanovalci, 
- intervjuji z mladimi, 
- sprehod s šolarji, 
- anketiranje, 
- javna razprava, 
- zbiranje predlogov za povečanje trajnostne mobilnosti 

na panojih ulične razstave ob Rudarski cest. 

Slika 11: Utrinek iz delavnice s stanovalci (Foto: Nela Halilović) 

Namen dodatnega programa na Rudarski cesti je bil doseči čim večje število ljudi in jih povabiti, da 
začasno ureditev tudi preizkusijo in nato ocenijo – npr. slikarske in plesne delavnice, lutkovne 
predstave, itd.  

4. POVZETKI ANALIZ 
Namen Odprte ulice je preizkus kaj se zgodi v prostoru, če ga namenimo ljudem in omejimo za 
avtomobile.  Na primeru Rudarske ceste nas je zanimalo kolikšen del osebnega motoriziranega 
prometa pride na Rudarsko zaradi različnih ciljev in tam parkira, ter kolikšen del prometa je 
tranzitnega. S tem namenom je bila izdelana parkirna analiza in izvedeno merjenje prometa. 

Na drugi strani je bilo s participativnimi metodami izvedenih več aktivnosti za doseganje različnih 
javnosti in pridobitev njihovih mnenj v zvezi z nadaljnjim načrtovanjem Rudarske ceste. 



4.1. Parkirna analiza 
Štetje zasedenosti parkirišč se je izvedlo pred Odprto ulico v sredo, 13. 4. 2022 in med Odprto ulico v 
sredo, 11. 5. 2022.  

Šteta so bila parkirišča v neposredni bližini 
Rudarske ceste in v Garažni hiši Mercator, od 
5. zjutraj do 23. ure zvečer, vsaki dve uri.  

V nadaljevanju so povzete glavne ugotovitve 
parkirne analize, ki jo je pripravil IPoP – 
Inštitut za politike prostora in je priloga 
poročilu. 

Parkirišča v normalnih razmerah (pred 
Odprto ulico) so v povprečju dobro 
izkoriščena. V konici ob 10. uri je parkirno 
mesto težko najti (89 % zasedenost). Za 
modro cono je 30 % delež zaposlenih visok 
(dolgotrajno parkiranje). Zjutraj in zvečer so 
parkirišča zasedena le do polovice.   

Slika 12: Lokacija štetja parkirišč. (vir: IPoP) 

Povprečna zasedenost med Odprto ulico je bila nižja za 6 % (umik določenih parkirišč je v vsoti 
upoštevan), v konici ob 10. uri pa višja za 4 %. V času Odprte ulice je bilo v konici ob 10. uri prosto 
parkirno mesto zelo težko najti (93 % zasedenost). Delež zaposlenih je ostal enak (30 %, zelo visok za 
modro cono). 

Parkirana vozila so se iz ukinjenih parkirišč v neki meri prestavila za blok Rudarska 2 (ob 10. uri je 
zasedenost za 27 % višja, torej 103 %, več zaposlenih), k Standardu (+10 % ob 10. uri, torej 100 % 
zasedenost, več obiskovalcev) in pred Venezio (zasedenost v povprečju 18 % višja, več stanovalcev). 

Na parkirišču na Prešernovi cesti ob Stekleni direkciji se je ura konice spremenila. Pred Odprto ulico je 
bila konica ob 14. uri, ko so starši čakali na šolarje (121 % zasedenost), med Odprto ulico pa je bila 
konica ob 10. uri (105 %). Najbrž so takrat parkirišča zasedli obiskovalci storitev v mestu. Ob 14. uri pa 
je bila zasedenost znatno nižja: 74 %, torej za 47 % nižja kot pred Odprto ulico. 

Večji delež zaposlenih je zaznati na parkirišču ob hotelu Paka (delež zaposlenih višji za 7 %), večji delež 
stanovalcev pa na modri coni ob NLB (delež stanovalcev je iz 0 % zrasel na 15 %) in pred Venezio (delež 
stanovalcev višji za 30 %). 

Zasedenost se v garažni hiši pod nakupovalnim centrom Mercator ni bistveno spremenila. V pritličju je 
povprečna zasedenost zrasla za 4 % (s 27 % na 31 %, največja razlika zvečer: s 6 % na 12 %), v kleti pa je 
povprečna zasedenost ostala enaka: 12 % (največja razlika ob 10. uri: s 13 % na 16 %). 



Stanje pred Odprto ulico – 13. 4. 2022

 

Stanje med Odprto ulico – 11. 5. 2022

 

  
Slika 13, 14, 15, 16: Analiza parkirnega utripa. (Vir: IPoP) 

Tabela 1: Skupni rezultati vseh štetih parkirišč (število parkirnih mest: 331; med Odprto ulico: 290). (Vir: IPoP) 

 
stanje pred Odprto ulico  
(sreda, 13. 4. 2022) 

stanje med Odprto ulico  
(sreda, 11. 5. 2022) 

razlika 

Povprečna zasedenost: 71 % 65 % -6 % 

Maksimalna zasedenost:  89 % ob 10. uri 93 % ob 10. uri +4 % 

Minimalna zasedenost:  42 % ob 5. uri 40 % ob 5. uri -2 % 

Št. ves dan parkiranih vozil: 32 (10 %) 23 (8 %) -2 % 

 

Tabela 2: Uporabniki parkirišč. (Vir: IPoP) 

 pred med razlika 

Delež stanovalcev: 38 % 41 % +3 % 

Delež zaposlenih: 30 % 30 % 0 % 

Delež obiskovalcev: 26 % 25 % -1 % 

Delež gospodarskih vozil: 6 % 4 % -2 % 
 
GH Mercator in GH Avtobusna postaja imata skupaj 
skoraj 900 PM. Upravno središče mesta 700 PM. V 
konici je v obeh GH še cca. 700 prostih PM. 
Smiselno je povečati zasedenost parkirnih 



površin v obeh GH - skoraj celotno središče je dosegljivo v radiju treh minut hoje, v radiju petih minut 
hoje že skoraj tudi ŠCV in ZD. 
 

Slika 17: Parkirišča v radiju 3 minut hoje od GH Mercator in GH AP. (Vir: IPoP) 
 
Proste kapacitete pod Mercatorjem upravičujejo umik vsaj najbližjih parkirnih mest, kjer primanjkuje 
površin za pešce in kolesarje (vzdolž Rudarske ceste, predvsem pred blokom Rudarska 2). Izzivi 
predstavlja percepcija oddaljenost GH Mercator od središča, predvsem štirje pasovi  Šaleške ceste in 
kratek interval na prehodu za pešce,  v GH ni mogoče parkirati s stanovalskim abonmajem in navada 
parkiranja “tik pred vrati”, ter nezadosten redarski nadzor na modri coni zunaj. 
 
 

4.2. Analiza prometnih tokov 

Analiza prometnih tokov se je izvajala pred in med začasno prometno ureditvijo z in brez cestne 
zapore na Rudarski cesti.  Štetje se je izvajalo na treh cestnih odsekih in dveh križiščih v Velenju: 

- M1 – Rudarska cesta 
- M2 – Prešernova cesta 
- M3 – Tomšičeva cesta 
- A – Križišče Cesta talcev – Prešernova 

cesta 
- B – Križišče Cesta talcev – Partizanska 

cesta 

 

 

 

Slika 18: Števna mesta. (Vir: UM FPGA) 

Metrocount so pnevmatski števci prometa, s katerimi se lahko pridobijo podatki o prometu, meritvah 
hitrosti in klasifikaciji motornih vozil.  Kamera deluje skupaj s programsko opremo DataFromSky, s 
katerim se lahko izračunajo obremenitve na cesti, prometne zamude in zastoje, ter štetje pešcev in 
kolesarjev.  

Slika 19: Prikaz prometnih 
obremenitev na križišču 
Partizanska cesta – Cesta 
talcev. (Vir: UM FPGA) 

 

 

 

 

 

Štetje se je izvajalo pred začasno prometno ureditvijo od ponedeljka, 18. aprila, do petka, 22. aprila in 
med začasno prometno ureditvijo, od ponedeljka, 9. maja, do petka, 13. maja.  



Pri analizi je uporabljena prometna obremenitev (EOV), kjer so vozila pomnožena s faktorjem 
obremenitve na vozišču (Tabela 3. Vir: UM FGPA): 

Vrsta vozila Faktor 
Kolo 0,3 
Motorno kolo 0,5 
Osebno vozilo 1 
Tovorno vozilo in bus 2 
Težko tovorno vozilo 3 

4.2.1. Rudarska cesta 

 
Slika 20: Prometne obremenitve Rudarski cesti v obdobju pred začasno prometno ureditvijo. (Vir: UM FGPA) 

Jutranja konična ura za povprečen delovni teden (torek, sreda, četrtek) je znašala 646 EOV med 
7:15 in 8:15 uro. Popoldanska konična ura za povprečen delovni teden je znašala 814 EOV med 
15:00 in 16:00 uro. 
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Slika 21: Prometne obremenitve Rudarski cesti v obdobju pred začasno prometno ureditvijo. (Vir: UM FPGA) 

 

V času štetja prometa je v prvem delu tedna (ponedeljek, torek, sreda) veljala začasna prometna 
ureditev brez zapore za tranzitni promet. V drugem delu tedna (četrtek in petek) pa je veljala začasna 
prometna ureditev z zaporo za tranzitni promet.  

Jutranja konična ura za povprečen delovni teden (torek, sreda) je znašala 534 EOV med 7:15 in 8:15 
uro. Popoldanska konična ura za povprečen delovni teden je znašala 675 EOV med 15:30 in 16:30 uro. 

Tabela 4: Konične obremenitve. (Vir: UM FGPA) 

Delovni teden Jutranja konica (EOV) Popoldanska konica (EOV) 
Pred začasno ureditev 646 814 
Med začasno ureditev 534 675 
Razlika - 112 - 139 

Tabela: Primerjava konični ur pred in med začasno ureditev na Rudarski cesti (Vir: UM FPGA) 

Na Rudarski cesti in v njenem zaledju je 335 parkirnih mest, med začasno ureditev pa 290. V času začasne 
prometne ureditve brez zapore za tranzitni promet je bilo začasno ukinjenih 53 parkirnih mest, 5 mest 
za parkiranje invalidov in 3 poljubi in odpelji parkirna mesta. V jutranji konici je bilo zaradi ukrepa 
ukinitve parkirnih mest 112 vozil manj, v popoldanski konici pa 139 vozil manj. 

Začasna ukinitev parkirnih mest je zmanjšala število vozil v jutranji in popoldanski konici za 21%. 

V četrtek in petek, 12. in 13. maja, je bila na Rudarski cesti vzpostavljana popolna zapora za tranzitni 
promet (razen za JPP). Za primerjavo so uporabljeni števni podatki za petek, 13. maja 2022. 
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Slika 22: Primerjava prometa pred in med začasno ureditev z zaporo za tranzitni promet na Rudarski cesti. (Vir: UM 
FPGA) 

Jutranja konična ura v petek, 22. aprila 2022, je znašala 653 EOV med 7:45 in 8:45 uro. Popoldanska 
konična ura pa je znašala 819 EOV med 13:45 in 14:45 uro. 

V času zapore za tranzitni promet je v petek, 13. maja 2022, jutranja konica znašala 246 EOV med 7:30 
in 8:30. Popoldanska konica pa je znašala 291 EOV med 14:15 in 15:15. 

Tabela 5: Primerjava koničnih ur pred in med začasno ureditev z zaporo za tranzitni promet na Rudarski cesti. (Vir: 
UM FGPA) 

Delovni teden Jutranja konica (EOV) Popoldanska konica (EOV) 
Pred začasno ureditev 653 819 
Med začasno ureditev 246 291 
Razlika - 407 - 528 

 

V času popolne zaporne za tranzitni promet se je promet na Rudarski cesti v jutranji konici zmanjšal za 
62%, v popoldanski konici pa za 64%. 

Rudarska cesta je zaradi zapore izgubila svojo vlogo tranzitne ceste. Predvidevamo lahko, da več kot 
60% vozil uporablja cesto kot »bližnjico« do ostalega predela mesta. 

4.2.2. Merjenje hitrosti na Rudarski cesti 
V času štetja prometa se je opravljalo tudi spremljanje hitrosti vozil na Rudarski cesti. Zaradi večje 
preglednosti podatkov smo meritve hitrosti razdelili na tri obdobja: 

A: Obdobje pred začasno ureditev med 18. in 22. aprilom. V tema času je bila hitrost omejena na 30 
km/h. 

B:Obdobje med začasno ureditev brez zapore za tranzitni promet med 9. in 11. majem. V tem času je 
bila hitrost omejena na 20 km/h. 
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C: Obdobje med začasno zaporo z zaporo za tranzitni promet me 12. in 13. majem. V tem času je bila 
hitrost omejena na 20 km/h. 

Tabela 6: Primerjava hitrostnega profila med različnimi obdobji (Vir: UM FPGA) 

 A B C 
Št. vozil 42.760 24.735 8.229 
Št. vozil nad 30 km/h 25,36 % 10,48 % 10,57 % 
Maks. hitrost 88,9 km/h 97,5 km/h 61,0 km/h 
Min. hitrost 10,0 km/h 10,0 km/h 10,0 km/h 
Povprečna hitrosti 26,1 km/h 22,5 km/h 22,5 km/h 
85% hitrost 32,4 km/h 28,4 km/h 28,4 km/h 

 

V času pred zaporo je bil percentil hitrosti V85%1 32,4 km/h. Med začasno zaporo se je V85% hitrost 
znižala na 28,4 km/h. V času med prometno zaporo se je hitrost vozil zmanjšala, saj je dobrih 10% vseh 
vozil preseglo hitrost 30 km/h. Maksimalna hitrost na tem odseku se je v času začasne prometne ureditve 
povečala. Razlog temu lahko pripisujemo zmanjšanem prometu in optično širši cesti. 

Znižanje največje dovoljene hitrosti iz 30 km/h na 20 km/h je pozitivno vplivalo na povprečno hitrosti. 
Hitrost V85% se je zmanjšala za 4,0 km/h. 

4.2.3. Ostala števna mesta 
Podrobnejši podatki in grafikoni z drugih števnih mest so del tehničnega poročila, ki ga je pripravila 
Fakulteta za gradbeništvo, promet in arhitekturo Univerze v Mariboru in je v prilogi poročila. 

Na Prešernovi cesti je bilo med začasno ureditvijo brez zapore za tranzitni promet v jutranji konici 19 
vozil manj, v popoldanski konici pa 91 vozil manj. 

Na Prešernovi cesti se je promet v jutranji konici zmanjšal za 4%, v popoldanski konici pa za 17%. Na 
Prešernovi cesti se opazi vpliv zaprtja Rudarske ceste na tranzit. V jutranji konici je 5% manj prometa, 
v popoldanski konici pa je 33% manj prometa. Predvidevamo lahko, da se del tranzita iz Rudarske 
ceste preusmeri na Prešernovo ulico, ostali, večji del pa na Jenkovo ulico. 

Na Tomšičevi cesti je med začasno ureditvijo  brez zapore za tranzitni promet bilo v jutranji konici 33 
ekvivalentnih osebnih vozil več, v popoldanski konici pa 14 ekvivalentnih osebnih vozil več. V času 
popolne zaporne za tranzitni promet se je promet na Tomsičevi cesti v jutranji konici povečal za 6%, v 
popoldanski konici pa za 24%. 

Na Tomšičevi cesti se je promet v jutranji konici povečal za 5%, v popoldanski konici pa za 24%. S 
popolno zaporo tranzita na Rudarski cesti, se je del prometa preusmeril na Tomšičevo cesto. 
Predvidoma se je ostali promet preusmeril na Kidričevo cesto.  

Na križiščih Prešernove in Ceste talcev ter Partizanske in Ceste talcev  je bila kamera postavljena le v 
četrtek, 12.5.2022, pri dan zapore na Rudarski cesti. Zaradi tega ni mogoče primerjati stanja pred in po 
začasni ureditvi.  

Na križišču Prešernova – Cesta talcev (kamera je bila na voljo med 7. uro zjutraj in 19. uro) je bila jutranja 
konica med 7:30 in 8:30 in je znašala 1.121 EOV. Popoldanska konica je bila med 14:00 in 15:00 in je 
znašala 1.346 EOV. Prevladuje glavna prometna smer po Ulici talcev. Na stranski prometni smeri na 

 
1 Hitrost, ki jo ne preseže 85 % vozil – realna vozna hitrost 



Prešernovi cesti lahko opazimo slabši nivo usluge kakor tudi večje zastoje v času konice, kjer so lahko 
dolžine kolone do 15 vozil. 

Na križišču Cesta talcev-Partizanska je bila kamera po 12. uri odstranjena zaradi tehničnih težav. Iz 
podatkov lahko ugotovimo, da je bila jutranja konica med 8:15 in 9:15 in je znašala 1638 EOV. 

Prevladuje glavna prometna smer po Partizanski cesti. Na stranski prometni smeri na Ulici talcev lahko 
pri levih zavijalcih opazimo zelo slabi nivo usluge kakor tudi večje zastoje v času konice, kjer so lahko 
dolžine kolone do 22 vozil in vpliva na delovanje semaforiziranega križišča Ulica talcev – Prešernova ulica. 

4.3. Mnenje javnosti 
4.3.1. Stojnica na Rudarski cesti 
Vsak dan začasne ureditve (v delovnih dneh med 
10. in 12. uro ter med 16. in 18. uro, v soboto od 
10. do 12. ure ter v nedeljo od 15. do 17. ure) so 
lahko mimoidoči na Rudarski cesti podali mnenje 
in odgovorili na vprašanje Kakšna naj bo Rudarska 
cesta v prihodnosti? Na tak način je bilo zbranih 
preko 400 mnenj, ki so bila vsakodnevno 
zabeležena v evidenco in razvrščena v kategorije.  
Splošno mnenje na ulici je bilo pozitivno, kar je 
razumljivo, glede na to, da so tam prevladovali 
pešci in kolesarji, katerim so ukrepi trajnostne 
mobilnosti bolj blizu. 

Slika 23: Zbiranje mnenj na stojnici (Foto: Nela Halilović) 

 

Slika 24: Ključne besede zbiranja mnenj na stojnici. (Vir: IPoP) 



Največkrat so omenili pomembnost dostopnosti za vse uporabnike Rudarske ceste. Na Rudarski naj bo 
avtobusna postaja Lokalca, ki je sicer od peš cone precej oddaljena (Cvetličarna Iris in Vila Bianca), ter 
vožnja avtobusa v obe smeri. Na drugem mestu so zelene površine, izpostavljena je pomembnost 
dreves, predvsem zaradi manjkajoče sence ter tudi širjenje grmovnih, travnih in cvetličnih površin. Sledi 
parkiranje, ki je tudi do neke mere povezano z dostopnostjo, namreč izpostavljeno je parkiranje za ljudi 
z različnimi oviranostmi čim bližje vhodu. Problematično je parkiranje zaposlenih na najboljših 
parkirnih mestih oz. v času Odprte ulice na parkiriščih pred stanovanjskimi bloki brez modre cone. 
Izpostavljena je tudi pomembnost nadzora nad parkiranjem. Prireditve oz. program na Rudarski cesti so 
bili precej izpostavljeni, vendar bolj v kontekstu Odprte ulice, kar kaže na potencial vsebinske dopolnitve 
Rudarske ceste. Kaže se pomanjkanje urbane opreme, predvsem klopi, košev za smeti in pitnika. 
Ureditev površin prijetnih za hojo v povezavi z zelenimi površinami in urbano opremo je tudi 
pomembna. Večkrat izpostavljen je prekratek interval na semaforju čez Šaleško cesto. Enako velja za 
manjkajoče površine za kolesarje, ki se naj ohranijo na cestišču. Pomemben je še vidik varnosti za 
ranljivejše udeležence v prometu in pa zmanjšanje hitrosti za avtomobile na cestišču.  
 
4.3.2. Urbani sprehod Jane's Walk 

Urbani sprehod Jane's Walk z naslovom Nam sploh 
ugaja prenova Rudarske ceste je obiskalo 13 
udeležencev. Pogovor se je večinoma vrtel o 
parkiriščih. O problemih parkiranja v garažni hiši za 
manj vešče voznike, o plačljivosti in neplačljivosti 
pakirnih mest so bila mnenja različna - od želenih 
nizkih cen do regulacijskih visokih cen. Večji del 
sprehoda je bil namenjen zaledju Rudarske ceste – 
površinah za banko (NLB) in hotelom Paka ter okoli 
Standarda (stanovanjski blok Šaleška 2); hitro je bilo 
jasno spoznanje, da stanovalci, ki živijo zahodno od 
Rudarske ceste (na Kraigherjevi,  

Šaleški, Foitovi in Prešernovi), nimajo primerne 
pešpoti. Če nočejo hoditi ob robovih soseske (po pločniku ob prometni Šaleški cesti ali manj prometni 
Prešernovi) je edina pot, ki vodi proti Rudarski in v nadaljevanju proti Titovem trgu in Cankarjevi pot 
čez parkirišče. Pot po parkirišču pa seveda ni prijetna in varna, še posebno ne za otroke. 

4.4.3. Ogled filma Ptice jezer in pogovor o okolju 
Film Ptice jezer, njihova vrnitev, si je ogledalo 33 oseb. Po filmu je sledil pogovor, ki se je vrtel o okolju, 
urejanju prostora na splošno in dotikal tudi preureditve Rudarske ceste. Dogodka so se udeležili ljudje, 
ki jih skrbi za naše okolje. Več zelenja in življenja si želijo tudi v mestu, in prav film, ki med drugim 
prikazuje izjemno oživitev skoraj mrtvega in degradiranega okolja, je za to lahko dober zgled. Skozi 
pogovor so se izkazale sledeče usmeritve, ki se jih naj upošteva pri načrtovanju prenove Rudarske ceste: 

- E-vozila, kot so električna kolesa in električni skiroji, pešcem predstavljajo nevarnost, zato se 
jih naj omeji, 

- trgovine z avtodeli (npr. Euroton) bi bilo, namesto v mestno središče, kamor pritegnejo 
dodatno število avtomobilov, potrebno locirati na primernejše lokacije, 

- delodajalci naj zmanjšajo parkirne površine za svoje zaposlene;  
- v preureditev Rudarske je potrebno vključiti tamkajšnje lokale in trgovine, ki morajo ponovno 

začeti urejati svoje izložbe kot nekoč, ko so v tem tekmovale, 

Slika 25: Trasa urbanega sprehoda. (Vir: KA_VE) 



- potrebne so vzpodbude lokalom, da ohranjajo ponudbo v središču mesta, saj prav oni 
privabljajo obiskovalce. Primer takega lokala je bila npr. nekdanja čajnica v knjigarni, ki jo je 
subvencioniralo Gorenje, 

- na štiripasovnicah skozi mesto naj se uredi rumeni pas za avtobus. 

4.4.4. Delavnica s stanovalci 

Delavnica s stanovalci je potekala na temo Kako je živeti ob Rudarski cesti? Udeležilo se jo je 18 
obiskovalcev. Splošen odgovor stanovalcev je bil, da je živeti na Rudarski cesti priročno, saj imajo v bližini 
številne javne storitve in nakupovalni center, vendar izpostavijo obremenjenost s prometom in ljudmi. 

Stanovalcem je najbolj všeč v obstoječem stanju 

- zeleni pas in parkirišča pred vhodom, 
- dogajanje blizu bloka (Titov trg), a hkrati ne direktno pred blokom, 
- bližina storitev, 
- parkirišča. 

Stanovalce v obstoječem stanju Rudarske najbolj moti: 

- pomanjkanje parkirnih prostorov oziroma njihova zasedenost s strani zaposlenih v centru, 
- odsotnost „predpražnika“ ob vstopu in izstopu iz bloka – pomanjkanje zasebnega prostora, 

stanovalci vstopajo in izstopajo iz vhoda direktno na prometno peš/kolesarsko pot, 
- peš/kolesarski promet direktno ob bloku, 
- sladoledar, ki pritegne veliko število obiskovalcev, tako pešcev, kolesarjev kot avtomobilistov, 
- zasedenost parkirnih prostorov ob dogodkih, 
- hrup – križišče Šaleške in Rudarske ulice. 

V začasni ureditvi jim je všeč, da je manj hrupa s ceste in povečana varnost za otroke in ostale 
udeležence v prometu. V začasni ureditvi Rudarske jih moti dogajanje pred blokom. Kljub temu, da ob 
postavljenih mizicah in stolih ter razširjeni terasi sladoledarja niso bistveno zaznali povečanega hrupa, 
niso naklonjeni dogajanju pred blokom. V preteklosti so klopi pred blokom odstranili kar sami, in sicer 
zaradi hrupa, popivanja in odlaganja smeti. Menijo, da je površin za dogajanje na Titovem trgu in 
Cankarjevi ulici dovolj. 

Česa si stanovalci Rudarske ulice želijo v prihodnosti? 

- Omejitve hitrosti za avtomobile, 
- kolesarske poti na cestišču, 
- manj zasedena parkirišča (preusmerjanje parkiranja zaposlenih v centru v garažne hiše), 
- ohranjanje in povečanje zelenih površin, 
- „predpražnika“ pred blokom. 

Stanovalci, ki so bili na delavnici sprva v večini niso bili naklonjeni bistvenemu spreminjanju prostora, 
tekom delavnice pa so strnili misli in ugotovili, kaj jih najbolj moti pri obstoječem stanju ter pri začasni 
ureditvi. Kljub temu, da je bila delavnica sprva burna, se je zaključila v pozitivnem vzdušju. Strinjali so se, 
da so dogodki, kot je bil ta, pomembni in potrebni celo za daljše časovno obdobje, kljub temu da 
spremembe večinoma težko sprejemamo. Med drugim se je izkazalo, da stanovalci ne zaupajo MOV saj 
so bili prepričani, da projekt prenove Rudarske že obstaja a da ga nočemo pokazati 

4.4.5. Intervjuji z mladimi 
Predvidena je bila delavnica z mladimi, ki je bila zaradi slabega odziva nadomeščena s poglobljenimi 
intervjuji z mladimi, v okviru katerega je bilo izvedenih preko 60 pogovorov. Dvotedenski preizkus novih 



prometnih ureditev na Rudarski cesti mladih, ki so sodelovali v poizvedbi, ni niti prizadel niti jih ni 
navdušil. Večina je na nekaj preprostih vprašanj (kaj te pri veljavni prometni ureditvi moti ali ti je všeč, 
kaj te moti ali ti je všeč pri začasni prometni ureditvi, kakšno vsebino bi si želel/-a na Rudarski cesti) 
odgovorila jedrnato: niti pri uveljavljeni niti pri testni prometni ureditvi jih ne moti nič, saj avtomobila 
sami ne uporabljajo, kot pešci pa se v obeh primerih počutijo dovolj varno in nimajo posebnih želja. 
Nekateri na območju pogrešajo kolesarsko stezo, saj se morajo voziti bodisi po vozišču za avtomobile 
bodisi po pločniku za pešce. Nekateri so povedali, da ne vidijo potrebe po novi peš coni ali družabnem 
prostoru, saj je v neposredni bližini tako park kot Titov trg. Nihče pa ni strogo nasprotoval predstavljenim 
idejam za morebitno spremembo prostorske ureditve. Tisti, ki jih starši pripeljejo z avtomobilom do 
mosta čez Pako, so poudarili, naj cesta ostane vsaj pogojno prevozna. »Zapora je ovira za promet in 
obremenjuje druge ceste in križišča, zato naj cesta ostane odprta. Ali pa je potrebno bolje poskrbeti za 
pretočnost drugod. To je treba res dobro premisliti. Poleg tega so tu uradi in ljudem je treba omogočiti 
dostop. Nekako je treba nadomestit ta parkirišča.« Nekateri vozači, ki se pripeljejo sami, so izrazili 
potrebo po parkiriščih. »V okolici šolskega centra jih je premalo. Mercatorjeva garažna hiša je predaleč.« 
Tisti, ki pešačijo ali uporabljajo zelena prevozna sredstva, pa zapori ceste, enosmernemu prometu ali 
drugim ukrepom za preusmerjanje avtomobilov z Rudarske ceste ne nasprotujejo. »Če si peš ali s 
kolesom, je vsaka cesta odprta,« je zabeležila mladinska delavka, ki je zbirala vtise mladih. Bolj 
poglobljeno refleksijo so mladi podali šele na dodatna vprašanja in izpostavljene prometne razmere pri 
uveljavljeni in pri testni ureditvi. Vsi so ugotovili, da je Rudarska cesta med testno prometno ureditvijo 
brez parkirišč in zaprtim stranskim enosmernim voznim pasom ter z umirjenim prometom na 
dvosmernem cestišču pešcem bolj prijazna. »Hoja je zdaj res bolj prijetna, saj je sicer gneča na pločniku. 
Ali se umikaš avtomobilom ali pa se zaletavaš v ljudi. Če si z avtom in se ti mudi, je zdaj slabše, za kolesarje 
pa je itak vseeno, ker se lahko vozijo v obeh primerih.«   

Opazili so, da je ulica tišja in se lahko bolj svobodno gibajo. »Tako je bolj varno in hitreje lahko prečkaš 
cesto.« Prepoznali so priložnosti za ozelenitev in vnos novih vsebin na območju parkirišč, vendar so 
nekateri opozorili na problem vandalizma in prehitre vožnje s skuterji in električnimi skiroji v peš 
conah. Ideji o širšem zelenem pasu z drevesi, cvetličnimi gredami ali zelenicami ni nasprotoval nihče. 
»Naj bodo povsod rože in veliko sence.« Skupina deklet je predlagala preureditev celotnega območja 
Rudarske ceste v skate park z veliko drevesi in klopmi. Vozačem bi bila všeč »zelena čakalnica na 
prevoz.« Mlajši so si zaželeli gugalnice, igrišče in celo travnato nogometno igrišče. Malo starejši pa več 
klopi v senci, kjer bi se lahko sproščeno družili. 

4.4.6. Sprehod s šolarji 
Sprehod je bil izveden s skupino enajstih učencev od 4. do 8. 
razreda iz OŠ Antona Aškerca in OŠ Gustava. Učenke in učenci, ki 
so se pridružili, so na poti v šolo in naokrog po mestnem središču 
zelo samostojni. Ureditev, ki je na dan sprehoda namesto 
parkiranih vozil v pasu ob objektih dobili prostor pešci, cvetlične 
ureditve in informativne table, jim je bila všeč in menili so, da je 
dobra za meščane in mesto. Niso pa pokazali velikega zanimanja, 
da bi se v tem okolju družili, saj se jim zdi prostor še vedno precej 
obremenjen s prometom in bolj primeren za druženje odraslih. 
Na Rudarski cesti so posebej izpostavili občutek nevarnosti v 
normalnih okoliščinah in šibko javno razsvetljavo. Poleg vsega 
omenjenega so otroci povedali, da so jim za prijetno počutje v 
prostoru pomembni še: prisotnost rastlin in pisanost cvetja, 
sence velikih dreves, vode ter tudi prisotnost drugih ljudi, ker 
jim to daje občutek, da ulica ni zapuščena.                               Slika 26: Sprehod s šolarji (Foto: Žiga Sivka). 



4.4.7. Javna razprava ob koncu prometne ureditve 
Ob zaključku začasne prometne ureditve je bila izvedena še javna razprava, ki se jo je udeležilo približno 
23 oseb. Udeleženci v javni razpravi so kot dobrodošlo plat spremenjene prometne ureditve v 

preizkusnem obdobju prepoznali uvedbo skupnega 
prometnega prostora in zmanjšanje števila 
avtomobilov, ki prečkajo ta prostor. Z umiritvijo 
prometa in omejitvijo hitrosti je bilo območje manj 
hrupno in bolj varno. Pozdravili so tudi preusmeritev 
kolesarjev na cestišče. Všeč jim je možnost 
ozelenitve območja in predlagajo zasaditev dreves 
namesto žive meje. Pohvalili pa so tudi vključevanje 
širše javnosti v dialog.  

Slika 27: Javna razprava. (Foto: Žiga Sivka) 

Najbolj številčni in tudi najbolj aktivni pa so bili stanovalci Rudarske ceste, ki želijo ohraniti parkirne 
prostore pred blokom, saj se je v času izvajanja projekta povečala gneča na okoliških parkiriščih. »Borili 
smo se za ta parkirna mesta, dali smo svojo zemljo zanj, zato jih pustite.« Predlagajo nov parkirni režim 
– parkirišče pred blokom bi lahko uporabljali le stanovalci, na ulici za blokom pa bi ponovno uvedli 
enosmerni promet z dostavno potjo in cono za kratkotrajno parkiranje.  

V tem kontekstu, pa tudi v kontekstu nadzora nad uporabo parkirišča, so opozorili na odsotnost 
redarjev, ki se pogosto ne odzivajo na njihove klice in so le redko prisotni na območju. Nadzor je nujno 
potreben, ocenjujejo, tudi zaradi prehitre in nevarne vožnje skuterjev in električnih skirojev po vseh 
površinah. 

Čeprav je v neposredni bližini Rudarske ceste parkirna hiša, je večina udeležencev v razpravi ne želi 
uporabljati. Pojasnjujejo, da zaradi dostopa ni primerna za starejše. Opozorili so na prekratek zeleni 
interval na prehodu za pešce s Šaleško cesto, ki ogroža starejše in gibalno ovirane pri prečkanju ceste. 
V garažni hiši se ne počutijo varno zaradi hitre vožnje drugih uporabnikov in zadrževanja skupin ljudi v 
njej. Nenazadnje je parkiranje v garažni hiši dražje in bi jo uporabljali le, če bi bila cena letne karte enaka 
kot za parkiranje na prostem.  

4.4.8. Ulična razstava  
Namen ulične razstave je bil ugotoviti motive zaradi katerih bi prebivalci Velenja večkrat avtomobil 
pustili doma in se odločili za bolj trajnostni način potovanja. Na panoje ulične razstave so ljudje lahko 
zapisali kaj bi jih spodbudilo, da bi po mestu večkrat pešačili, kolesarili, uporabili javni prevoz  in pustili 
avtomobil doma. 

Razlogi so bili prepisani in razvrščeni v kategorije. 

Interpretacija odzivov obiskovalcev je subjektivna, razumevanje zapisov pa v določenih primerih morda 
tudi napačno. Vendarle pa večje število podobnih zapisov daje določena sporočila: 

- Pešcem je v prvi vrsti potrebno zagotoviti varnost in privlačne površine, kar vključuje 
zmanjševanje hrupa, zagotavljanje sence, zelenja in urbane opreme. 

- Kolesarji poleg varnosti, kolesarske infrastrukture in krajinskih ureditev pogosto navajajo tudi 
finančni vidik oz. pomanjkanje ustrezne opreme kot pogoj, da bi se odločili za to vrsto 
mobilnosti. 

- Uporabo Lokalca so obiskovalci vezali predvsem na večjo frekvenco voženj in boljšo pokritost 
območja, pomembna pa se jim zdi tudi varnost, udobje in higiena ter nefosilna goriva JPP. 



- Uporabi avtomobila bi se v mestu občani odrekli v veliki meri le pod prisilo (če bi jim za vožnjo z 
avtom odvzeli možnosti ali jih za odpoved avtomobilu nagradili) in ob zagotovljenih pogojih za 
uporabo alternativnih sredstev mobilnosti. 

- Izredno pomembno vlogo pri vrstah mobilnosti igrajo navade, razvajenost in želja po udobju, ki 
je v večji meri zagotovljena pri vožnji z avtomobilom. Izbira določenega prevoznega sredstva je 
pogojena tudi z oddaljenostjo. 

 
Zapisi opozarjajo tudi na pereče probleme in izzive, ki se jih naj ustrezno naslovi z uvedbo ukrepov: 

- Po mestu bi pešačil, če bi bilo manj el. skirojev in motorjev (vse pogostejši konflikt: pešci in 
velike hitrosti električnih skirojev na isti površini). 

- Po mestu bi pešačil in kolesaril ter ne bi uporabljal avtomobila, če bi bilo več zelenja in manj 
betona, ter več sence od dreves (zazelenitve vključno z visokimi drevesi in drugimi krajinskimi 
ureditvami so nujne ter predpogoj tudi ta trajnostno mobilnost). 

- Po mestu bi kolesaril, če bi naredili parkirno hišo za kolo (varnost parkiranih koles; kolesarji vse 
bolj izpostavljajo tudi finančni vidik). 

- Lokalca bi uporabljal, če bi bil bolj pogost in v obe smeri, če proga ne bi bila krožna, bi bil bolj 
točen in če bi v ovinek peljal bolj počasi (nadgradnja Lokalca je potrebna v smeri frekvence 
voženj, pokritosti območja in točnega voznega reda ter varnosti). 

- Po mestu ne bi uporabljal avtomobila, če bi za stanovanjske skupnosti nabavili vozičke, ki bi bili 
v skupni uporabi za v trgovino (uvajanje trajnostne dostave blaga do gospodinjstev).  

 
4.4.9. Anketiranje  
Anketiranje se je izvajalo med 13. in 25. majem 2022. Potekalo je na spletu in na ulici v času začasne 
prometne ureditve. Začetek anketiranja je sovpadal z drugim dnevom zapore za tranzit, da so lahko 
ljudje ocenili tudi možnost zapore. To je vplivalo na splošno mnenje, ki je precej nenaklonjeno 
spremembam na Rudarski cesti, saj so se v mestu pojavili zastoji in gneča v času popoldanske konice. V 
nadaljevanju so predstavljeni glavni poudarki anketiranja, katerega analiza je priloga poročilu. 

Podrobnejša analiza anketiranja, ki jo je pripravil IPoP – Inštitut za politike prostora je v prilogi poročila. 

Celotni numerus udeležencev v anketi je bil 1308. 7 % jih je stanovalcev ob Rudarski cesti, 17 % iz Mestne 
četrti Levi breg zahod, 60 % anketirancev je bilo iz drugih območij Mestne občine Velenje in 11 % iz 
drugih občin. Največ respondentov je bilo iz vrst splošne javnosti in obiskovalcev, sledili so stanovalci in 
zaposleni.  



Slika 28: V katero skupino uporabnikov Rudarske se uvrščate? (Vir: IPoP) 

Med 4. in 17. majem je Rudarsko cesto večkrat obiskalo 72 % od skupno 1245 anketirancev. Enkrat jo 
je obiskalo 17 % oseb, 10 % pa je ni obiskalo nikoli.  

Slika 29 : S katerim prevoznim sredstvom ste v času spremenjenega prometnega režima potovali po Rudarski 
cesti? (Vir: IPoP)

  

Med respondenti je večina obiskala Rudarsko cesto z avtomobilom, polovica od tega deleža peš, s 
skirojem, rolko, sledijo kolo, električni kolo in električni skiro in v nekaj odstotnem deležu z Lokalcem, 
motorjem in drugimi prevoznimi sredstvi. 

To je zelo pomemben poudarek, saj kaže na to, da je Rudarska cesta zelo prijazna avtomobilom in tudi 
posledično obremenjena z motornim prometom. Na drugi strani pa je na njej veliko pešcev in kolesarjev, 
ki nimajo ustrezne infrastrukture. Hkrati to pomembno vpliva na interpretacijo rezultatov anketiranja, 
saj je začasna prometna ureditev najbolj vplivala ravno na večinski delež respondentov, katerih 
vsakdanje navade so bile naslovljene.  

Slednje kažejo tudi odgovori na vprašanje »Kako bi morali urejati promet v mestnem središču po vašem 
mnenju?«, ko so lahko izbrali dve trditvi. Večina ljudi je mnenja, da mora biti promet v mestnem središču 
urejen tako, da je čimbolj priročen za vožnjo z avtomobilom z vidika dostopnosti, hitrosti prečkanja in 
možnosti parkiranja pred vrati cilja potovanja. 31 % odgovorov se je po drugi strani nanašalo na pešce 
in kolesarje, z odgovorom, da si želijo varna in prijetna mestna središča, ki so bolj kot avtomobilom 
namenjena pešcem in kolesarjem. 61 odgovorov je spadalo pod kategorijo drugo. Tu so anketiranci 
večinoma navajali, da si želijo kombinacijo varnosti za pešce in kolesarje ter pretočnost v prometu. 
Mestna središča so za nekatere bolj prijetna, če so namenjena pešcem in kolesarjem, vendar Rudarske 
ne prepoznavajo kot mestno središče, temveč kot tranzitno cesto. 

Namen ankete je bil v prvi vrsti preveriti stališče do začasne prometne in prostorske ureditve. Ukrepi, 
navedeni v anketi so bili zelo raznoliki, zato so se tudi odgovori močno razlikovali. Najbolj so bili 
anketiranci nenaklonjeni popolni zapori za tranzitni promet kot dolgoročnemu ukrepu. Tudi skupni 
prometni prostor za pešce, kolesarje in avtomobile na cestišču kot dolgoročni ukrep v večji meri ni bil 
dobro sprejet. To sta bila edina ukrepa, ki sta dosegla manj kot 20 % podpore. Opozoriti velja, da samo 
dvodnevna zapora ni omogočila prave analize in zagotovo ni merodajna. Skupni prometni prostor pa 
zaradi zgolj grafične upodobitve predvsem pa, ker ni bilo mogoče odstraniti zelenice in omogočiti 
prehajanje pešcev na vsej širini in s tem dejansko skupno rabo, predvsem na območju cestišča prav tako 
ni mogel biti dejansko preverjen. 

Delež tistih, ki se sploh ne strinjajo, je bil zelo podoben pri ukrepih kot so nove površine za kolesarje, 
omejitev na 20 km/h, razširjena peš cona, ulična razstava, igrala za otroke, občasni ulični program in 



dogodki ter skupni prometni prostor za pešce, kolesarje in avtomobile med Rudarsko 2 in Rudarsko 6a 
(med 41 in 45 %).  

Delež anketirancev, ki se z ukrepi ni niti strinjal niti ni izrazil nestrinjanja je bil večji pri ukrepih, ki se niso 
nanašali neposredno na prometno ureditev. Ukrepi, ki so skupno prejeli več podpore kot nestrinjanja 
so drevesa in druge zelene površine, nasloni za kolesa, klopi, postajališče Lokalca na Rudarski, nova 
parkirna mesta za osebe z omejitvami pri NLB in Venezii, parkirna mesta Poljubi in odpelji.  

V podrobni analizi je pripravljena posebna analiza anket glede na posamezne skupine uporabnikov - 
zaposleni, učenci, starši šolarjev, stanovalci, splošna javnost, predstavniki lokalnega gospodarstva in 
tiste, ki so začasno ureditev Rudarske izkusili brez avtomobila. Pri skupini slednjih (n: 499) je edino 
večje odstopanje od splošnega mnenja, pri oceni ukrepov začasne ureditve, saj si, pričakovano, pešci in 
kolesarji želijo bolj prijazno, varno in udobno Rudarsko, tudi za najranljivejše prometne udeležence. 

 Slika 30 : Za katerega od navedenih ukrepov, iz katerih je bil sestavljen začasni prometni režim na Novi Rudarski 
cesti, bi se strinjali, da se uvede dolgoročno? (Vir: IPoP) 

5. KAKO NAPREJ 
Mestna občina Velenje je vsaj desetletje pionir na področju uvajanja ukrepov trajnostne mobilnosti – 
mestni prevoz Lokalc, izposoja mestnih navadnih in električnih koles, prevozi za starejše in manj 
mobilne Kamerat, ureditev sklenjenega kolesarskega omrežja s pripadajočo infrastrukturo in 
izboljševanje infrastrukture za hojo z novo urbano opremo (npr. pitniki, klopi, idr.). Zato do neke mere 
preseneča, da je projekt Odprta ulica na Rudarski cesti, v okviru katere je bila pripravljena začasna 
prostorska in prometna ureditev, nakazala na veliko navezanost in odvisnost prebivalcev od 
avtomobila in nerazumevanje celostnega prometnega in vključujočega načrtovanja. Namreč v uvodu 



omenjeni ukrepi, v smislu spreminjanja potovalnih navad niso popolnoma uspešni zaradi odsotnosti 
sočasnih ukrepov trajnostne mobilnosti za omejevanje avtomobilov v mestu, s katerimi bi spodbudili 
prebivalce, da bi vsaj krajše poti opravili aktivno.  

To je dobro za zdravje posameznikov in družbe, za lokalno gospodarstvo, za okolje in prostor. 
Nenazadnje pa tudi nedavno prejet laskavi naziv Mestne občine Velenje, ki se je uvrstila med 100 
podnebno nevtralnih mest do leta 2030 nalaga mestni upravi pomembno nalogo, da bodo med ukrepi 
prilagajanja mesta podnebnim spremembam tudi ukrepi omejevanja avtomobilov.  

Ukrepe smo razdelili v tri kategorije: komuniciranje in participacija, parkiranje ter promet in prostor. 

5.1. Komuniciranje in participacija 
Namen komuniciranja ukrepov trajnostne mobilnosti je predvsem informiranje in ozaveščanje o 
bodočih spremembah ter vpliva na potovalne navade prebivalcev. Le-to naj sledi 5 osnovnim fazam 
komuniciranja:  

- Opredelitev ciljnih javnosti npr. glede na stopnjo prizadetosti, glede na vplivnost ali glede na 
stopnjo motiviranosti za komuniciranje ter določiti kateri ciljni skupini želimo poslati sporočilo. 

- Določitev želenega odziva npr. ustvariti ugodnejše mnenje javnosti o neki spremembi ali 
ukrepu, doseči večje zanimanje javnosti, pridobiti podporo javnosti, idr. 

- Oblikovanje sporočila npr. besedno in grafično, oz. tako obliko da bo pritegnila pozornost, 
vzbudila interes, sporočilo pa bo ciljni skupini jasno in razumljivo predstavljeno. 

- Izbor medijev npr. glede na ciljno skupino in sporočilo, ki ga predajamo, naj bo osebno in 
neosebno.  

- Vrednotenje rezultatov komuniciranja. 

Pri komuniciranju ukrepov trajnostne mobilnosti naj bo venomer ton komunikacije pozitiven ter 
osnovan na dejstvih – arhetip modreca. 

Mestna občina Velenje je že pripravila celostno grafično podobo za komuniciranje projektov trajnostne 
mobilnosti s krovnim sloganom Moje mesto – Moja izbira!, kar izvrstno nagovarja posameznike, da s 
svojo vsakdanjo izbiro prevoznega sredstva vpliva na svoje lokalno okolje. V povezavi s tem je potrebno 
določiti ključne besede in besedne zveze, ki se jih venomer uporablja v komuniciranju trajnostne 
mobilnosti. 

Predlog nabora ključnih besed (paket podnebje): 

• podnebje, 
• prihodnost, 
• posameznik, 
• sedanjost – v kontekstu posameznikove vloge, 
• sprememba, 
• okolje. 

Besedne zveze (primeri uporabe besede podnebje) 

• »Na podnebje vplivamo ...« »... skupaj si prizadevamo k ustvarjanju čistega podnebja in 
ohranitve narave ...« 

• »Preteklosti ni mogoče spremeniti. Vplivati na to, kakšno bo podnebje v prihodnosti, pa je še 
vedno v naši moči. Posamezniki pomembno vplivamo na podnebne spremembe. S svojimi 
odločitvami in navadami lahko pomembno prispevamo k blaženju podnebnih sprememb.« 



• »Dogodek je namenjen tistim, ki vedo, da moramo za podnebje nekaj storiti danes, če želimo 
uživati njegove sadove jutri.« 

Če želimo vplivati na navade posameznikov, je 
potrebno upoštevati kako se le-te oblikujejo. Tako 
osmislimo sporočila, ki jih predvideva komunikacijska 
strategija. V skladu s tem je pri nagovarjanju ciljnih 
skupin treba upoštevati tudi proces oblikovanja 
navad. Na desni je prikazan poenostavljen shematski 
prikaz oblikovanja in utrjevanja navad. Iz tega 
shematskega prikaza je razvidno, da na oblikovanje 
novih navad vplivajo tako notranji kot tudi zunanji 
sprožilci. Vsekakor je koristno, da akciji sledi nagrada, 
kar posameznika dodatno motivira. 

Slika 31: Shematski prikaz oblikovanja navad. (Vir: IPoP) 

Posamezniki reagirajo tako na neposredne osebne koristi, ki so posledica spremenjenih navad 
(prihranki, boljše počutje), kot tudi na posredne koristi (ugled, status ipd.). Oboje je razumljeno kot 
nagrada, kar se posamezniku obrestuje, če spremeni svoje vedenje.  

Družbena omrežja pri komuniciranju so odlično orodje za doseganje določenih ciljnih javnosti, vendar 
le-ta ne smejo biti edini način komuniciranja. Pri družbenih omrežjih namreč algoritmi prispevajo k 
vidnosti novice in pogosto se zgodi, da določene vsebine vidi vedno ista skupina ljudi, ki je lahko bolj 
ali manj naklonjena nekaterim ukrepom. Novice, ki prejmejo več različnih čustvenih odzivov 
(emojijev), sploh če so ti negativni, se prikažejo več ljudem. Večja vidnost pritegne več komentarjev 
in to ustvarja splošno sliko o določeni temi, kar se je zelo dobro pokazalo tudi na primeru Rudarske 
ceste, ko je razkorak med odzivi na spletu in na terenu je bil zelo velik. Brez pojavljanja v drugih 
medijih in v prostoru (npr. kjer se bo neka prostorska sprememba odvila), so lahko vsa prizadevanja po 
učinkovitem komuniciranju brezpredmetna.  

Terenske aktivnosti, ki naj dopolnjujejo komuniciranje na različnih platformah so neizbežen del 
prizadevanj za spremembe potovalnih navad. Raziskave na nacionalni ravni kažejo, da ljudje na kratke 
razdalje uporabljajo avtomobil, ker je to enostavno, udobno in hitro. Večkrat se ne odločijo za aktivne 
načine prevoza, ker ni ustrezne infrastrukture, ker imajo na poti opravke, ker nimajo na svojih ciljih 
varnih kolesarnic ali druge dodatne infrastrukture kot npr. tuše, garderobe, idr. Potrebno je torej 
normalizirati aktivne prihode v službo, po opravkih, v trgovino in ozaveščati o praktičnih vidikih 
aktivne mobilnosti – kaj potrebujemo, kako hodimo in kolesarimo, katere so najboljše poti, itd. Vse 
to ob hkratnem omejevanju avtomobilov. Ljudje so seznanjeni z vsemi dejstvi in prednostmi 
trajnostnega ravnanja, ter o negativnih posledicah podnebnih sprememb. Značilen je razkorak med 
vrednotami in ravnanjem, ker smo določenega ravnanja vajeni. Temu primerno je potrebno ustvariti 
nove navade. 

Pri sledečih aktivnostih, povezanih s spodbujanjem aktivne mobilnosti naj se da prednost organizaciji 
dogodkov in aktivnosti: 

- nagrajevanje pešcev in kolesarjev (npr. kolesarski zajtrki, zbiranje prehojenih  in prekolesarjenih 
kilometrov v zameno za posajena drevesa, za dobrodelne namene, …), 

- prepoznava ambasadorjev in zagovornikov trajnostne mobilnosti – tistih, ki že kolesarijo, 
hodijo, da imajo možnost predstavitve svoje zgodbe in svojih trikov za čim bolj enostavno 
aktivno mobilnost (npr. pripravi se vabilo, da se nominirajo ambasadorji, da bo izbor čim bolj 
vključujoč), 



- spodbujanje voznikov avtomobilov, da preizkusijo hojo in kolesarjenje (npr. preizkus koles, 
mobilnostno svetovanje kako enostavno iz točke a, do točke b, sofinanciranje podjetij, da 
spodbujajo svoje zaposlene da pridejo v službo brez avtomobila in povečanje minimalne 
oddaljenosti od podjetja za katero prejme zaposleni plačilo za potne stroške z avtomobilom …), 

- promocija aktivnih prihodov na dogodke, v službo, v šolo, po opravkih. 

Participacija oz. sodelovanje javnosti v urejanju prostora je družbena dejavnost, zato na pogoje in 
oblike sodelovanja javnosti močno vplivajo specifične družbene značilnosti, kultura, zgodovina, izkušnje 
in tradicija. Za slovensko družbo danes sta značilni dve ključni okoliščini, to sta vrzel med odločevalci in 
javnostjo ter nizko zaupanje v ustanove in politiko, kar se je npr. izkazalo na pogovoru  s stanovalci, ki so 
bili prepričani, da Občina že ima projekt prenove a ga noče pokazati. 

Leta, ko je javnost brezkompromisno zaupala politikom in strokovnjakom, da bodo analizirali izzive in 
določali rešitve, so mimo. Nekoč so ljudje pričakovali, da bodo nove rešitve vedno boljše, zato so bile 
tudi spremembe večinoma dobrodošle. Danes lokalne skupnosti, društva in iniciative zahtevajo 
sodelovanje že v fazi, ko se določa problem. Nasprotniki vključevanja javnosti pogosto med argumenti 
navajajo, da je le-to počasno in drago, ter da laiki niso pravi sogovorniki pri urejanju prostora. Če se 
sodelovanju z javnostjo izogibamo, se nam to pogosto vrne v obliki nasprotovanja javnosti. Rešitve, 
oblikovane z javnostjo, so praviloma boljše, saj nihče ne pozna prostora bolje od tistih, ki ga uporabljajo 
vsak dan. Nenazadnje so rešitve, ki jih je javnost sooblikovala, med ljudmi (v širši skupnosti) bolje 
sprejete. Lažje je izpeljati ukrepe, ki jih je javnost sooblikovala in posvojila.  

V nadaljevanju je vsebina povzeta po Z – Priročnik za boljše in lažje sodelovanje z javnostjo pri urejanju 
prostora: https://ipop.si/knjigarna/z-prirocnik-za-boljse-in-lazje-sodelovanje-z-javnostjo-pri-urejanju-
prostora/   

Komuniciranje je pomemben del participacije, ni pa eno in isto.  

Kako sodelovati z javnostjo? 

- Enakopraven dialog in 
medsebojno spoštovanje, 
- pogled skozi oči in izkušnje 
drugega, 
- transparentnost, razumljivost 
in iskrenost, 
- prebivalci pogosto niso 
natančno seznanjeni s strukturo uprave 
in pristojnostmi uslužbencev, 
- tudi prebivalci imajo omejene 
vire (čas, energijo in zamisli) – 
aktivnosti je potrebno skrbno planirati. 

Slika 32: Kdaj je smiselno z javnostjo 
sodelovati in kdaj je dovolj samo 
informiranje? 

(Vir: Priročnik Z)

https://ipop.si/knjigarna/z-prirocnik-za-boljse-in-lazje-sodelovanje-z-javnostjo-pri-urejanju-prostora/
https://ipop.si/knjigarna/z-prirocnik-za-boljse-in-lazje-sodelovanje-z-javnostjo-pri-urejanju-prostora/


 Slika 33: Katere metode so smiselne pri sodelovanju z javnostjo? (Vir: Priročnik Z) 

  



5.2. Parkiranje  
 
Vsaka vožnja z avtomobilom se začne in konča na parkirišču. To pomeni, da lahko s parkirnim 
režimom vplivamo na potovalne navade ljudi, prav tako pa na kakovost življenja v mestih.  
 
Sodobne parkirne politike temeljijo na optimalni izrabi površin za parkiranje in praviloma 
zmanjšujejo ponudbo parkirnih mest, ali pa vpeljujejo nove parkirne režime, s katerimi vplivajo na 
zmanjšano uporabo avtomobilov. Ukrepi parkirne politike zagotavljajo, da ljudje, ki parkirišče 
najbolj potrebujejo, parkirno mesto lahko vedno tudi najdejo. Ostalim uporabnikom pa ukrepi 
koristijo tako, da ustvarijo prostor za druge rabe prostora in ureditev infrastrukture za pešce, 
kolesarje in javni potniški promet.  Z uspešno izvedenimi ukrepi parkirne politike dobijo središča 
mest bolj kakovosten, pester, zdrav, zelen in varen javni prostor ter postanejo bolj dostopna za vse 
vrste transporta vključno z avtomobili.   
 
Da pa so ukrepi uspešni, morajo slediti določenemu zaporedju – šele ko so implementirani temeljni, 
praviloma enostavnejši ukrepi, lahko sledi uvajanje zahtevnejših, bolj omejujočih ukrepov. Vsaka 
nadaljnja faza brez dobro delujoče predhodne faze ne more delovati učinkovito. Na spodnji shemi se 
glede na parkirne ukrepe Mestna občina Velenje nahaja v fazi 2 in si prizadeva uvesti ukrepe iz faze 3. 
Ugotovljeno je bilo, je za ukrepe iz prve faze (nadzor parkiranja) še veliko možnosti za napredek. Zato 
tudi ne delujejo ukrepi iz faze 2 (primer - dolgotrajno parkiranje zaposlenih v modri coni). Če se ne 
utrdi temeljnih ukrepov, tudi morebitno P+R parkirišče ne bo zaživelo, saj se bo lahko še vedno brez 
večjih ovir parkiralo v središču mesta.   
 

 
Slika 34: Razvoj parkirnih režimov. (Vir: IPoP) 
 
V Velenju je uveljavljenih že veliko ukrepov, ki spodbujajo k trajnostni mobilnosti (brezplačen Lokalc, 
sistem Bicy, nove kolesarske steze, promocija in ozaveščanje, poceni parkirne dovolilnice za 
prebivalce) – »korenčki«. Premik iz avtomobila k trajnostni mobilnosti pa bo naredila šele »palica« 
– omejevanje avtomobilskega prometa, ki ga najbolje reguliramo pri izvoru – parkiranju. Torej, že 
uveljavljene parkirne režime je potrebno začeti zares izvajati. To pomeni, okrepiti nadzor nad 
parkiranjem in omejiti število kršiteljev. Med drugim bi veliko spremembo naredil tudi dražji 
parkirni abonma za stanovalce. Z zelo nizko ceno je abonma trenutno »korenček«, praviloma pa bi 
morali parkirni abonmaji regulirati število dolgotrajno parkiranih avtomobilov v bližini stanovanjskih 



blokov in biti vsaj malo tudi »palica«. Za primerjavo so spodaj prikazane višine cen stanovalskih 
dovolilnic v drugih mestih po Sloveniji. 
 
Slika 35, 36: Cena letnih in mesečnih dovolilnic za parkiranje stanovalcev v drugih slovenskih občinah. (Vir: IPoP) 

 

 

 

Predlog ukrepov za bolj učinkovito parkirno politiko: 
- Izboljšanje izvajanja trenutnih režimov 

o Povečan nadzor nad parkiranjem. 
o Zmanjšanje razdrobljenosti con, parkirnih kart in cenikov. 
o Podaljšanje delovnega časa plačljivega parkiranja, plačljivost tudi v soboto dopoldne 

v času obratovanja tržnice. 



o Razširitev modre cone (in posledično nadzora) na zasebna parkirišča - dogovor s 
Standardom, hotelom Paka, Foitovo, NLB (zadaj), Ero (rampa). 

 
- Ukrepi za izboljšanje učinkovitosti parkirnih garaž 

o Privlačnejše parkiranje v garažnih hišah za dolgotrajno parkiranje (zaposleni in 
stanovalci) v središču mesta (cenejše parkiranje, jasnejši režimi). 

o Višja cena stanovanjskih dovolilnic na zunanjih parkiriščih kot v garažah. 
 

- Ukrepi za boljše sprejetje parkirnih režimov v javnosti 
o Transparentno vračanje prihodkov od parkirnin in kazni na parkirišča, oz. dobičkov 

npr. v razvoj trajnostne mobilnosti ali kakovostno urejanje javnega prostora – lahko 
tudi participatorno (prebivalci določijo v kaj se nameni).  

 
- Napredni ukrepi 

o Uvedba progresivnih kazni za ponavljajoče se kršitelje (opomin, kazen x1, kazen x2 
…). 

o K+R oz. uvedba izključno kratkotrajnega parkiranja na frekventnih točkah (pred NLB, 
ob UE, ob Mladosti). 

o Umik določenih parkirnih mest ob peš dostopih in povezavah (Rudarska 2, NLB 
spredaj). 

o Prilagoditev parkirnih standardov v OPN (Priporočila: Mirujoči promet v urbanih 
naseljih: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Prostorski-
red/Mirujoci-promet-v-urbanih-naseljih.pdf) in drugih prostorskih aktov. 

 
Ukrepi za izboljšanje privlačnosti garažnih hiš  
Urejeni dostopi vozilom 

o primerno veliki uvozi in izvozi 
o dobro vidni uvozi in izvozi 

(barve, semaforji s števci 
zasedenosti), 

o Dovolj velika parkirna mesta 
(optimalna ne minimalna, 
posebna parkirna mesta tudi za 
starejše, mamice z vozički …). 

 
 

Slika 37, 38, 39: Primeri ukrepov privlačnih garažnih hiš. (Vir: IPoP) 
- Dostop za voznike 

o urejena, čista, varna dvigala in stopnice 
o jasno označeno vodenje pešca (barvna označitev peščevih poti med avtomobili do 

stopnišča, dvigala, vhoda v trgovino …) (slika 2) 
o hitra orientacija v prostoru - barve in 

številke (slika 3) 
 
 

- Hitro nadaljevanje poti iz garaže 
o urejeni peš in kolesarski dostopi do 

objekta 
o kolesarnica: z umikom nekaj parkirnih 

mest (1 avtomobilsko parkirno mesto 
= 10 kolesarskih parkirnih mest) lahko 
garažne hiše nudijo varno hranjenje 

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Prostorski-red/Mirujoci-promet-v-urbanih-naseljih.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Prostorski-red/Mirujoci-promet-v-urbanih-naseljih.pdf


koles (kamera, zaprt prostor) pod streho. Tisti, ki parkirajo v GH lahko pot hitro in 
enostavno nadaljujejo s svojim kolesom – parkirna mesta ob Šaleški cesti. 

 
- Varnost 

o svetlost - enakomernost 
osvetlitve je pomembnejša kot 
jakost osvetlitve 

o nadzor nad vandalizmom 
(redarstvo, kamere) 

o omejevanje parkiranja pred 
vhodi/izhodi (zaparkiranje vhoda 
v Mercator na peš in kolesarskih 
površinah, omejevanje parkiranja 
na primer s kolesarskimi stojali) 

 
 
Nevarnosti ob uresničevanju obstoječih načrtov, ki niso v skladu s trajnostno mobilnostjo: 

• Uresničevanje Odloka o ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje 
(https://www.velenje.si/o-velenju/urejanje-prostora/prostorski-akti/11962). 

  
Odlok je Svet Mestne občine Velenje potrdil marca 2021. Ta določa urbanistični razvoj mesta Velenje 
v prihodnosti. Obravnava središče Velenja s centralno - stanovanjskimi območji in predvideva 35 
novogradenj. Ob vsaki izmed novogradenj so predvidene nove parkirne površine, bodisi pod objekti 
bodisi na površini ob objektu, pet objektov pa je v celoti namenjenih le za parkiranje vozil (skupno z 
okoli 10.000 m2 bruto etažne površine, torej 500 parkirnimi mesti).  

  
Bruto tlorisna 
površina 

Bruto etažna 
površina 

Objekt št. 4 (Prešernova 
cesta, “Steklena 
direkcija”) 

Podzemna garaža - vkopana; na nivoju 
pritličja je dopustna ureditev dodatnih 
parkirišč 

640m2 640 m2 ali  
1.280 m2 

Objekt št. 6 (Zdravstveni 
dom) 

Podzemna garaža -  vkopana 1.260 m2 1.260 m2 

Objekt št. 12 (Jenkova 
cesta) 

Vkopana garaža s parkiriščem v 
pritličju  

1.450 m2 2.900 m2 

Objekt št. 19 (Tomšičeva 
cesta) 

Garažna hiša – dve posamezni lameli 
garaž 

420 m2 630 m2 ali  
840 m2 

Objekt št. 20 (Šercerjeva 
cesta) 

Garažna hiša – dvoetažna garaža v 
celoti vkopana 

2.080 m2 4.160 m2 

SKUPAJ NOVIH PARKIRNIH POVRŠIN: 5.850 m2 9.590 m2 ali  
10.440 m2 

 
Dokument tudi dopušča povečanja ali delne spremembe obstoječih parkirišč, s katerimi se ne posega 
v prometni koncept in se bistveno ne zmanjšujejo zelene površine. Medtem ko je rekonstrukcija 
parkirišč dobrodošel predlog za izboljšanje učinkovitosti parkiranja, pa so širitve parkirnih površin skrb 
vzbujajoče. Povečevanje teh površin brez predhodne optimizacije in učinkovitega upravljanja 

https://www.velenje.si/o-velenju/urejanje-prostora/prostorski-akti/11962


parkiranja je nasprotujoče strateškim dokumentom občine in velik korak stran od mesta po meri ljudi 
in ne avtomobilov. In četudi dokument določa, da se zelene površine ne smejo bistveno spremeniti, je 
v grafični prilogi tega dokumenta razvidnih precej razširitev parkirnih površin zavoljo zmanjšanja 
zelenih površin. 
 

• Uresničitev IDP Šaleške ceste, katere investicija je v celoti v domeni DRSI 
Predvidena je širitev cestišča za dodajanje levega zavijalnega pasu na Rudarsko cesto in proti garažni 
hiši Mercator, namesto oženja cestišča, zaradi zmanjšanja prometa, ki se predvideva ob gradnji tretje 
razvojne osi. Ne le, da več infrastrukture namenjene avtomobilom prinese več avtomobilskega 
prometa, širjenje cestišča pomeni tudi daljšo pot čez cestišče za pešca do garažne hiše Mercator in 
avtobusne postaje. Analiza je pokazala, da je le-ta prehod eden najbolj perečih infrastrukturnih 
problemov za hojo. V omenjenih načrtih je dobrodošel nov prehod za pešce na križišču Rudarske in 
Šaleške. 
 
5.3. Celovita zasnova Rudarske ceste 
 
Rudarska cesta je pomembna mestna ulica, tako zaradi svoje središčne lege, kot tudi zaradi vseh 
storitev, ki se ob njej nahajajo. Temu primerno naj bo primerno urejena v skladu s potrebami vseh 
uporabnikov – pešcev in kolesarjev, mladih, starih, uporabnikov JPP pa tudi voznikov avtomobila. 
Trenutno je preobremenjena s prometom, ni varna, na njej manjka zelenje, senca in urbana oprema.  
Prostora za pešce je zelo malo, površin namenjenih kolesarjev ni. 
Na Rudarski cesti je prostor v veliki meri namenjen le avtomobilom, zato tudi ne preseneča velika 
obremenitev s prometom, od katerega predstavlja kar 60 % tranzita, velike hitrosti vozil kljub oviram 
in omejitvi in količina mirujočega prometa 
 
Slika 40: Obstoječa razporeditev prostora za uporabnike Rudarske ceste (vir: IPoP) 

 

Urbana prenova je sklop načrtovalskih, gradbenih, upravljavskih, ekonomskih, finančnih in socialnih 
ukrepov, s katerimi se celovito izboljša fizično, okoljsko, gospodarsko in socialno stanje v izbranem 
delu mesta, s poudarkom na fizični prenovi stavbnega fonda in javnih prostorov. Pojem se pogosto 
uporablja kot sinonim s sorodnim pojmom urbana regeneracija, pri čemer je pod pojmom urbana  
prenova pogosto razumljena predvsem fizična prenova, ki lahko vključuje tudi obsežnejše rušitve in 
novogradnje, pri urbani regeneraciji pa je večji poudarek na izboljšanju socialnih, ekonomskih in 
bivalnih razmer na območju. Pri slednji gre tako praviloma za javno politiko s ciljem povrniti 



uporabnost degradiranim urbanim območjem, oblikovati boljše možnosti zaposlitve, rešiti ali omiliti 
različne socialne probleme, izboljšati urbano okolje ter dvigniti kakovost bivanja. 

Da bo Rudarska cesta bolj po meri človeka in ne avtomobila se pri prenovi naj upoštevajo priporočila: 

- Zmanjševanje udobnosti vožnje z avtomobilom – ukinitev parkirnih mest, oženje, zamik 
cestišča s šikanami, tlakovanje, nižanje omejitve hitrosti. 

- Večanje udobnosti za pešce in kolesarje  – večanje površin pešcem in kolesarjem, zelene 
površine, drevesa za senco, pitniki, ustrezna urbana opreme (koši, klopi, pitniki).  

- Mešanje uporabnikov površine – uvedba deljenega prostora v delu med prehodi za pešce pri 
kavarni Paka in podhodu Upravne enote z drugačnim tlakovanjem ali dvignjeno površino. 

- Omejevanje hitrih mikro prevoznih sredstev – električnih skirojev in hitre vožnje s kolesom, 
ter skuterjev na peš površini s fizičnimi ovirami in s prepovedjo na določenih peš površinah in 
večji nadzor redarjev. 

- Izboljšava dostopnosti z mestnim avtobusnim prevozom – izboljšava storitve in dodatna 
infrastruktura za izstop na Rudarski cesti in za osebe z omejitvami – posebna parkirišča za 
kratkotrajno parkiranje v neposredni bližini storitev za ljudi z oviranostmi, starše z otroki, 
starejše. 

- Spodbujanje lokalov, da urejajo izložbe in se širijo navzven. 
- Ureditev ''predpražnika'' bloka Rudarska 2. 

Slika 41: Možne variante prerezov ureditve Rudarske ceste       Slika 42: Vpliv dreves na temperaturo v mestu.   
(vir: KA_VE).      

Razprava o načrtovanju Rudarske ceste se mora od fizičnih struktur preusmeriti k ljudem. Ljudje se 
bodo na Rudarski cesti počutili dobro, če bo ta prijetna, udobna in na videz privlačna. 

Strokovna in celovita ureditev urbanega prostora pritegne dodatne uporabnike ter pomembno 
pripomore k človeku in okolju prijaznejši rabi. Strokovno in celovito v tem kontekstu pomeni z 
uporabo vsega razpoložljivega znanja, interdisciplinarno in vključujoče – med drugim tudi z 



vključevanjem širše javnosti. K temu kako se bo nek prostor uporabljal in ali se bo pripomore dobro 
načrtovana in celovita ureditev po meri različnih uporabnikov. Pri tem je pomembno tudi, da je nova 
ureditev ustrezno umeščena v širši prostor – da se smiselno navezuje na obstoječe poti, vsebinsko 
nadaljuje ali dopolnjuje obstoječo ponudbo mesta, je slogovno ustrezna …  

Rudarska cesta je pomembna mestna ulica  - je križišče različnih poti, različnih načinov, različnih 
namenov in ciljev, je prometno preobremenjena, oblikovno pa mešanica različnih obdobij nastajanja 
mesta. Spremembe in ukrepi na Rudarski cesti bodo vplivali na celotno mestno središče in širše ter 
povzročili spremembe v mestnem središču in širše tudi spreminjane prometnih ureditev v širši 
okolici. 

Pred razmišljanjem o kakršnihkoli spremembah na Rudarski cesti, četudi zgolj začasnih ukrepih, je 
nujno analiziranje  prostora z različnih vidikov – prostorskega in okoljskega, družbenega in 
gospodarskega (treh stebrov trajnostnega razvoja). Prostor je treba obravnavati celovito in širše, 
izhajati iz stanja prostora, hkrati pa razmišljati o njegovih razvojnih  možnostih v prihodnosti. 

Tudi pred pripravo ukrepov za začasno zaporo Rudarske ceste smo najprej (zaradi časovne omejitve 
zgolj poenostavljeno) analizirali stanje Rudarske in širšega območja okoli nje:  

- težave in priložnosti obstoječe ureditve prometa na širšem območju (npr. kaj bi lahko 
pomenilo zapiranje Rudarske ob že zaprti Prešernovi ipd.); 

- prostor, ki ga definirajo volumni objektov in vsebine, ki se v njih odvijajo; 
- oblikovanost odprtega  prostora, njegova pretočnost in zlivanje z okolico, opremljenost 

prostora, pojavnost in oblika zelenih površin.  
- posamezne oblike obstoječega promet (motorni, javni potniški promet, kolesarji, pešci, 

gibalno, ovirani). 

V prihodnosti se mora Rudarska cesta oblikovati celostno - tudi vzpostavljanje prometnega režima 
je del celostnega oblikovanja prostora. Nikakor ne sme prevladati zgolj prometno preoblikovanje 
Rudarske ceste.  Ohraniti se morajo odprte površine – brez širitev obstoječih objektov. Grajene 
odprte površine (ceste, parkirišča …) naj se zmanjšajo oz. ukinejo, ohranjene utrjene površine pa 
kakovostno preuredijo.  Obstoječe zelene odprte površine (drevoredi, skupine dreves, posamezna 
drevesa, skupine grmovnic, trate) naj se  ohranijo, izboljšujejo, razširijo in dodajajo nove. Urbana 
oprema odprtih površin naj se premišljeno dopolni. Pripravijo naj se tudi premišljene usmeritve za 
opremljanje vrtov lokalov – npr. naravni materiali, senca dreves namesto sence nadstreškov … 
Upoštevajo naj se prečne poti, ki se dodatno poudarijo oz. uredijo (prehajanje parkirišča ob 
Standardu, povezava Cankarjeva – Titov trg - Hotel Paka, povezava Titov trg – UE – Hotel Paka – 
Kraigherjeva …). Vse obstoječe in nove vsebine v objektih in vse ureditve po celotnem prostoru 
Rudarske cesta morajo biti dostopne vsem (klančine, ne-robniki, nadomestitev  neustreznih taktilnih 
oznak za slepe in slabovidne, zagotovitev povezanega sistema ustreznih oznak za slepe in 
slabovidne). 

Za doseganje opisane celovitosti ter nove podobe in drugačne funkcionalnosti prostora je priporočljivo  
nadaljevanje vključujočega načrtovanja. Usmeritve za nadaljnje delo lahko strnemo v tri skupine, ki so 
tudi časovno različno izvedljive – podobno so navedene v končnem poročile skupine KA_VE (Flis, K., 
Hajnrihar, V., Piano, S., Sušec, L., Šumić, J. KA_VE in odprta ulica, končno poročilo skupine KA_VE, maj 
- junij 2022): 

- spremembe, ki jih je možno izvesti hitro ali celo takoj (npr. omejitev hitrosti na Rudarski, 
uvedba dvosmernega prometa za kolesarje po sicer enosmerni vzporedi cesti mimo UE idr.); 



- nujne aktivnosti, ki jih mora MOV opraviti oz. izvajati pred izdelavo projektne naloge in 
naročilom projekta (npr. temeljita analiza  in upoštevanje prometa na širšem območju, 
sistemsko delo s stanovalci Rudarske 2 in ponudniki na obeh straneh); 

- pomembne usmeritve za pripravo projektne naloge  s poudarkom, da kvalitetne projektne 
naloge pred uresničitvijo predhodno navedenih aktivnosti, predvsem iz druge alineje, ni 
mogoče kakovostno izvesti. Obenem predlagan pristop pomeni aktivnosti oz. načina dela, ki ga 
je 'uvedla Odprta ulica'. 

Ključna usmeritev za MOV pa je, da je za nadaljevanje vključujočega načrtovanja in ohranjanja 
zaupanja, ki se je z dogodki Odprte ulice začelo graditi (kot npr. pogovor s stanovalci), nujno 
oblikovanje dobre projektne skupine ter postopnost dela (daljši časovni okvir kot ga je MOV predvidela 
na začetku). 

6. POVZETEK 

Na povabilo IPoP – Inštituta za politike prostora k preizkusu nove prometne ureditve s poudarkom na 
izboljšanju pogojev za hojo in kolesarjenje se je med 11 občinami odzvala tudi Mestna občina Velenje. 
Ker je zavzeta za uvajanje ukrepov trajnostne mobilnosti s potencialom vplivanja na spremembe 
potovalnih navad prebivalcev na kratke razdalje in v bližnji prihodnosti načrtuje prenovo Rudarske 
ceste v središču mesta, je dobila priložnost za testno uvedbo skupnega prometnega prostora z 
meritvami in analizami učinkov, ki bodo lahko ena od strokovnih podlag za celovito prometno in 
prostorsko prenovo Rudarske ceste. Prav tako pa je v sodelovanju s strokovnjaki, lokalnimi 
organizacijami, različnimi ciljnimi skupinami in posameznimi uporabniki prostora zbrala mnenja o 
sedanji in testni ureditvi prometa in prostora, iz katerih bo lahko oblikovala smernice za Rudarsko cesto 
po meri uporabnikov.  

Pomembna mestna ulica je bila dva tedna odprta ulica 

Rudarska cesta je pomembna mestna ulica v Velenju. Trenutno je obremenjena z motornim prometom 
in parkirišči. Površine za pešce so ozke, označenih površin za kolesarje ni, na manjših zelenih površinah 
brez večjih dreves pa ni urbane opreme. Da bo Rudarska cesta bolj odprta za tiste uporabnike, ki 
zasledujejo cilje trajnostne mobilnosti, bo Mestna občina Velenje pri prenovi dotrajanega vozišča, 
robnikov in komunalne infrastrukture celostno prostorsko in prometno prenovila območje v skladu s 
smernicami, zbranimi v dvotedenskem testnem obdobju. 

Začasno prostorsko in prometno ureditev Rudarske ceste v Velenju so več mesecev načrtovali člani 
interdisciplinarne projektne skupine na podlagi analize stanja, terenskega dela ter prostorskih 
možnosti in omejitev. 

Ob stanovanjskem bloku Rudarska 2 so predstavnice neformalne lokalne skupine krajinskih arhitektk z 
začasnimi ukrepi ukinile parkirišča in preprečile dovoz do objekta, vendar omogočile dostop z 
avtomobilom za dostavo in intervencijo. Namesto parkirišč so s cvetličnimi koriti nakazale možnosti 
ozelenitve območja, povečale teraso slaščičarne, uredile območje za igro otrok in postavile klopi. Med 
stanovanjskim blokom in parkiriščem kavarne so vzpostavile skupni prometni prostor. Parkirišča so 
ukinile tudi na vzporedni cesti Rudarske ceste ob upravni enoti, kamor so razširile teraso lokala, s 
prodajno stojnico rastlin, s sadikami dreves in grmovnic v koritih ter z ulično razstavo fotografij dreves 
so simulirale zelene površine, uredile so parkirišča za kolesa in družabne kotičke in postavile urbano 
opremo. Na razširjenem ter z urbano opremo in vsebinami obogatenem območju za pešce pa so 
projektni sodelavci tekom testnega obdobja zbirali mnenja o odprti ulici in predloge za prenovo 
Rudarske ceste po načelih trajnostne mobilnosti. 



Prometni elaborat je na podlagi več terenskih obiskov in predlogov članov projektne skupine pripravil 
prometni inženir in licenciran presojevalec prometne varnosti. Motorni promet je uredil tako, da je dal 
prednost varnosti ranljivih prometnih udeležencev. Spodbujal je pešačenje, kolesarski in javni promet 
na račun manjšega pretoka motornih vozil zaradi omejitve hitrosti na 20 km/h, ožjega vozišča s 
kolesarsko stezo, ukinitve parkirišč, v zadnjem delu testnega obdobja pa tudi dvodnevnega zaprtja 
ceste. Z vzpostavitvijo skupnega prometnega prostora so na Rudarski cesti v 14 dnevnem obdobju 
preizkusili dve prometni ureditvi, ki sta parkiranje za daljše obdobje preusmerili v bližnjo garažno hišo, 
uvedli pa sta možnost dostave, kratkotrajno parkiranje za gibalno ovirane ter območje »poljubi in 
odpelji«. 

Preizkus nove prostorske ureditve in različnih prometnih režimov pa je obogatila vsebinska ponudba, 
s katero so izvajalci nakazali, kaj vse bi se na odprti ulici lahko dogajalo. Poleg interaktivne razstave za 
pridobivanje predlogov za trajnostni mobilnosti prijazne ukrepe v Velenju in stojnici za beleženje mnenj 
o začasno odprti ulici sta se zvrstili dve javni razpravi o Rudarski cesti danes in v prihodnosti. Na urbanih 
sprehodih za različne ciljne skupine so udeleženci dobili širšo sliko o aktualni in potencialni rabi 
prostora. Na uličnem posvetu so mladi sporočili, kakšna so njihova pričakovanja od prostorske in 
prometne ureditve Rudarske ceste. Kulturno-umetniške vsebine pa so mimoidočim popestrile 
sprehode in privabile tudi tiste, ki na Rudarsko cesto sicer ne bi zašli. 

Rudarska je »bližnjica« več kot 60 % avtomobilom 

Na Rudarski cesti in v njenem zaledju je 345 parkirnih mest, med začasno ureditvijo jih je bilo 290. V 
času začasne prometne ureditve brez zapore za tranzitni promet je bilo začasno ukinjenih 53 parkirnih 
mest in dodanih je bilo 5 mest za parkiranje invalidov in 3 parkirna mesta »poljubi in odpelji«. 
Spremljanje zasedenosti parkirišč v okolici Rudarske ceste pred in med preizkusno prostorsko in 
prometno ureditvijo je pokazalo, da kar 30 odstotkov avtomobilov pripada zaposlenim v javnih 
ustanovah na obravnavanem območju, ki tam dolgotrajno parkirajo. V jutranji konici je bilo zaradi 
ukrepa ukinitve parkirnih mest 112 vozil manj, v popoldanski konici pa 139 vozil manj, skupno je bilo 
več kot 20 odstotkov prometa manj. Zaposleni, stanovalci in obiskovalci območja so v času odprte 
ulice parkirali v okolici, kar potrjuje prezasedenost parkirišč v času prometne konice, medtem ko se 
zasedenost v garažni hiši pod nakupovalnim centrom ni bistveno spremenila. Analiza uličnih posvetov 
in javnih razprav je pokazala, da je največji zadržek do garažne hiše ozka dostopna in izvozna pot, njena 
(ne)urejenost, občutek nelagodja in prekratka zelena luč na prehodu za pešce proti Rudarski cesti. 
Znižanje največje dovoljene hitrosti na 20 km/h je pozitivno vplivalo na hitrost avtomobilov, ki je 
bila nižja v povprečju za 4 km/h. Zaradi optično širše ceste in manj prometa na Rudarski pa je 
negativno vplivalo na najvišjo doseženo hitrost, ki je v času pred začasnimi ukrepi bila 87 km/h, v 
času med začasno ureditvijo pa kar 97 km/h.   

V času popolne zaporne za tranzitni promet pa se je promet na Rudarski cesti v jutranji konici zmanjšal 
za 62 % in za 64 % v popoldanski konici. Ker je Rudarska cesta zaradi zapore izgubila svojo vlogo 
tranzitne ceste, lahko sklepamo, da več kot 60 % vozil uporablja cesto kot »bližnjico« do drugega 
predela mesta.. 

Rudarska po meri uporabnikov naj bo dostopna in varna vsem, zelena in senčna 

Sodelavci na stojnici so zabeležili več kot 400 odzivov na vprašanje, kakšna naj bo Rudarska cesta v 
prihodnosti, ter jih razvrstili v kategorije. Največkrat so omenili pomembnost dostopnosti za vse 
uporabnike Rudarske ceste ter v tem kontekstu izrazili potrebo po parkirnih mestih za gibalno ovirane, 
na drugo mesto so postavili zelene površine in opozorili na pomanjkanje urbane opreme, predvsem 
klopi, košev za smeti in pitnika. Izpostavili so prekratek interval na semaforju čez Šaleško cesto, 



manjkajoče površine za kolesarje in zmanjšanje hitrosti za avtomobile na cestišču, kjer naj bo tudi 
kolesarska steza, prometni režim pa naj ščiti ranljive skupine udeležencev v prometu. 

Tudi stanovalci na Rudarski cesti si v prihodnosti želijo omejitev hitrosti za avtomobile, kolesarske poti 
na cestišču, sprostitev parkirišč pred stanovanjskim blokom s preusmerjanjem zaposlenih na območju 
Rudarske ceste v bližnjo garažno hišo, ozelenitev in »predpražnik« pred blokom. Na odprti ulici jim 
je bilo všeč, da je bila cesta manj hrupna in so poti bile bolj varne za otroke in druge udeležence v 
prometu. Motilo pa jih je dogajanje pred blokom, kjer so bile namesto parkirišč nakazane družabne 
površine z možnostjo ozelenitve, otroškega igrišča in druge urbane opreme. Kljub temu, da ob 
postavljenih mizicah in stolih ter razširjeni terasi slaščičarne niso zaznali bistveno povečanega hrupa, 
niso naklonjeni dogajanju pred blokom. V preteklosti so klopi pred blokom odstranili kar sami, in sicer 
predvsem zaradi nočnega hrupa, popivanja in odlaganja smeti. Menijo, da je površin za dogajanje in 
druženje na Titovem trgu in Cankarjevi ulici dovolj. 

Analiza 1308 anket je pokazala, da je večina respondentov obiskala Rudarsko cesto z avtomobilom, pol 
manj peš, s skirojem, rolko, sledijo uporabniki koles, električnih koles in električnih skirojev ter v nekaj 
odstotnem deležu obiskovalci z Lokalcem, motorjem in drugimi prevoznimi sredstvi. Kaže, da je 
Rudarska cesta zelo prijazna avtomobilom in zato tudi obremenjena z motornim prometom. Na drugi 
strani pa je na njej veliko pešcev in kolesarjev, ki nimajo ustrezne infrastrukture. Temu primerno večina 
anketirancev meni, da mora biti prometna ureditev v mestnem središču naklonjena vožnji z 
avtomobilom z vidika dostopnosti, hitrosti prečkanja in možnosti parkiranja pred vrati cilja potovanja. 
31 % odgovorov pa se je nanašalo na pešce in kolesarje z želijo po varnih in prijetnih mestnih središčih, 
ki so bolj kot avtomobilom namenjena pešcem in kolesarjem. Ukrepi, ki so skupno prejeli več podpore 
kot nestrinjanja, so drevesa in druge zelene površine, nasloni za kolesa, klopi, postajališče Lokalca na 
Rudarski, nova parkirna mesta za osebe z omejitvami pri NLB in Venezii ter parkirna mesta »poljubi 
in odpelji«. 

Na Rudarski bodo ljudje, če bo ta oblikovana po meri – ljudi! 

Razprava o načrtovanju Rudarske ceste se naj od fizičnih struktur in prometa preusmeri k ljudem. 
Ljudje se bodo na Rudarski cesti počutili dobro, če bo ta prijetna, udobna in na videz privlačna. 
Nadaljuje se naj vključevanje uporabnikov Rudarske v njeno načrtovanje, saj ti prostor tudi najbolje 
poznajo. To bo tudi vplivalo na spreminjanje potovalnih navad ljudi, ki se bodo večkrat odločili pustiti 
avto doma in se odpraviti na krajšo pot peš ali s kolesom. Sklenemo lahko, da se mora Rudarska cesta 
v prihodnosti oblikovati celostno, saj nikakor ne sme prevladati zgolj prometno preoblikovanje. 
Priprava projektne naloge naj bo rezultat dela širše interdisciplinarne skupine. 

Da bo Rudarska cesta bolj po meri človeka in ne avtomobila, naj se pri prenovi zmanjša udobnost vožnje 
z avtomobilom z ukinitvijo določenih parkirnih mest, oženjem voznega pasu in zamikom cestišča s 
šikanami, s tlakovanjem in z nižanjem omejitve hitrosti.  

Pomembno je sprejeti ukrepe za izboljšanje parkirnega režima, saj le-ta vpliva na privabljanje 
avtomobilov v mestno središče, ob hkratnem nadzoru nad izvajanjem. K temu bodo pripomogli tudi 
ukrepi za boljšo sprejetost parkiranja v neizkoriščenih bližnjih garažnih hišah. 

Vozišča in parkirišča, ki naj zasedejo manj prostora, bodo omogočila kakovostno preureditev javnega 
prostora. Poveča se naj udobnost in varnost za pešce in kolesarje s širjenjem peščevih površin, 
umestitvijo zelenih površin, dreves za senco, pitnikov in druge urbane opreme, ki naj se premišljeno 
dopolni.  Smiselna je uvedba skupnega prometnega prostora med prehodi za pešce pri kavarni Paka in 
podhodu upravne enote z drugačnim tlakovanjem ali dvignjeno površino. Vse površine pa morajo biti 
z ustreznimi oznakami in robniki dostopne vsem. Smiselna je tudi omejitev hitrosti električnih skirojev, 



koles in skuterjev na peš površini s fizičnimi ovirami in s prepovedjo na določenih peš površinah, ob 
tem pa večji nadzor redarjev. Poleg postaje Lokalca na Rudarski cesti je potrebna ureditev posebnih 
parkirišč za kratkotrajno parkiranje v neposredni bližini storitev za ljudi z oviranostmi, starše z otroki in 
starejše. Pred blokom na Rudarski cesti 2 je potrebna ureditev »predpražnika« oz. zasebnega prostora, 
da stanovalci ne izstopajo iz vhoda direktno na javno površino. Lokali in trgovine naj urejajo izložbe in 
se širijo navzven. Pripravijo naj se tudi premišljene usmeritve za opremljanje vrtov lokalov. 



Tabela 8: Sprejetost izvedenih ukrepov začasne ureditve in predlagani ukrepi za prenovo Rudarske ceste iz vidika različnih ciljnih skupin. (Vir: IPoP) 

Izveden in predlagan 
ukrep Pojasnilo 

Stroka - 
projektna 
skupina 

Splošna 
javnost Stanovalci Pešci, kolesarji  Mladi, šolarji  

Omejitev hitrosti 
20km/h 

Izboljša varnost pešcev in kolesarjev. Pri 30km/h je zavorna pot 
17 m, pri 20 km/h pa 9,5 m.           

Skupni prometni 
prostor na cestišču Površina v souporabi različnih udeležencev v prometu, pri čemer 

imajo ranljivejši prednost, spodbuja počasnejšo in varnejšo 
vožnjo avtomobilov. Običajno je drugače tlakovana ali poslikana. 

          
Skupni prometni 
prostor med 
Rudarsko 2 in UE           
Ožanje cestišča, 
manjšanje površin 
za avtomobile 

Izboljša varnost pešcev in kolesarjev, manjša udobnost vožnje z 
avtomobilom.           

Zapora na Rudarski 
cesti 

Zapora na Rudarski cesti je povzročila 60 % zmanjšanje prometa, 
ki je tranzit.           

Točka Poljubi in 
odpelji 

Parkirišče za odlaganje otrok je namenjeno staršem,  ki otroke 
pripeljejo v šolo, da ne povzročajo zastojev z iskanjem parkirišča 
in otroci lahko varno od tam nadaljujejo pot sami.           

Avtobusna postaja 
Lokalca in 
nadgraditev 
storitve 

Za boljšo dostopnost tistih, ki ne morejo ali nočejo uporabljati 
avtomobila. 

          

Parkiranje v Garažni 
hiši 

Na Rudarski cesti in v njeni bližini je dnevno dolgotrajnih 
parkiranih preko 70 % vozil, ki bi lahko bili v garažni hiši Mercator 
ali na AP. Tudi za obiskovalce prireditev.           

Zmanjšanje števila 
parkirišč 

Zaradi umika 51 parkirišč na Rudarski cesti je na Rudarski bilo v 
konicah 20 % manj vozil.           

Nova parkirna 
mesta za osebe z 
oviranostmi, starše 
z otroki in starejše 

Za tiste, ki ne morejo hoditi ali imajo druge omejitve so na voljo 
parkirna mesta v neposredni bližini storitev. 

          
Nadzor nad 
parkiranjem Nadgradnja parkirnega režima ne bo delovala brez nadzora.           
Povečanje površin 
za pešce na 
Rudarski cesti 

Večina prostora je namenjena avtomobilom, kar privablja 
avtomobile in manjša privlačnost hoje           



Omejevanje koles, 
skuterjev in e-
skirojev na peščevih 
površinah 

Hitrejša prevozna sredstva predstavljajo pešcem nevarnost na 
peščevih površinah 

          

Kolesarski pas na 
cestišču 

Kolesarski pas na vozišču omogoča hitro vožnjo s kolesom ali 
skirojem, zaradi česar so peš površine varnejše, avtomobilski pas 
pa zožan.           

Klopi Uporabniki peš površin so navadno starejši, mlajši, starši z otroki, 
osebe z oviranostmi, ki potrebujejo površine, kjer se lahko 
ustavijo in počijejo v senci in ob vodi. Rudarska cesta je zelo vroča 
ulica, brez sence in na sploh z zelo malo zelenimi površinami. To 
bo spodbudilo tudi ostale, da gredo večkrat na pot peš. 

          
Zelene površine in 
senca           
Pitnik, vodna 
površina           

Prehod za pešce na 
Šaleški cesti 

Podaljšanje intervala in prednost pešcev na prehodu za pešce na 
Šaleški cesti do Mercatorja, dodatni prehod na med GH in 
Šaleško 3.           

'Predpražnik'' za 
stanovalce 
Rudarske 2 

Ureditev zasebnega prostora, stanovalci vstopajo in izstopajo iz 
vhoda direktno na prometno peš/kolesarsko pot.           

Vsebine v javnem 
prostoru - razširitev 
teras lokalov, 
razstava, … 

Z širjenjem pritličnih dejavnosti in vsebin v javni prostor bo  
Rudarska cesta postala sodobna mestna ulica.  

          
Izboljšanje izgleda 
izložb lokalov in 
vrsta ponudbe 

Privlačnost Rudarske ceste se kaže tudi v izgledu in celostni 
podobi, k čemur bodo pripomogle tudi izložbe in ''mestna'' 
ponudba vsebin           

Območje za igro Mesta, prijazna otrokom so mesta prijazna in dostopna vsem           
Kolesarska stojala 
in varovane 
kolesarnice 

Za spodbujanje manj voženj z avtomobilom je pomembna tudi 
dodatna kolesarska infrastruktura           

Osvetlitev ponoči Osvetlitev ponoči izboljša občutek varnosti še posebej mlajšim, ki 
velikokrat potujejo peš po Rudarski.           
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