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»Občina Tolmin je subregionalno, gospodarsko in 
izobraževalno središče regije. Je pomembno stičišče 
upravnih in turističnih poti, ohranja naravno in 
kulturno dediščino, spodbuja trajnostno mobilnost 
in socialno vključenost. 
Tolmin je mesto prijazno pešcem, kolesarjem in 
gibalno ter senzorično oviranim, ki uspešno povezuje 
center in naselja v trajnostno naravnano občino.«
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1.  VLOGA CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE 
 
Tolminska občina leži v severozahodnem delu Slovenije in meji na sosednjo Republiko Italijo ter občine 
Kobarid, Bohinj, Železniki, Cerkno, Idrija, Nova Gorica in Kanal. Središče občine predstavlja Tolminska 
kotlina, ki je stičišče štirih dolin: doline Soče proti Kobaridu, doline Soče proti Kanalu in Novi Gorici, 
doline Idrijce in Baške grape.  
 
Tolmin je največje naselje in upravno središče doline Soče. Pohvali se lahko s starim mestnim jedrom, 
gimnazijo in odlično knjižnico, z bogato športno infrastrukturo in Tolminskim muzejem, ki pripoveduje 
zgodbo celotnega Posočja. Samo sprehod stran od mesta najdemo divja Tolminska korita, najnižjo 
vstopno točko v Triglavski narodni park in obenem najpomembnejšo naravno znamenitost tolminske 
občine. 
 
Občina Tolmin ima razvejano omrežje glavnih, regionalnih in občinskih cest, ki skupaj štejejo kar 
554,3 km (vir: SURS). Razpršena poselitev povzroča in povečuje potrebo po obsežni infrastrukturi za 
motorni promet, kar ogroža šibkejše udeležence v prometu in prinaša visoke stroške gradnje in 
vzdrževanja. Občina nima neposrednega dostopa do avtoceste. Velika koncentracija naravnih in 
kulturnih znamenitosti sicer povečuje privlačnost območja za hojo in kolesarjenje, vendar je razgiban 
teren, predvsem za starejše občane, fizično zahteven. Poleg tega se Tolmin spopada z neurejenostjo 
ter nevarnostjo kolesarskih poti in pešpoti in slabo infrastrukturo javnega potniškega prometa (JPP). 
 
Sodobna Občina Tolmin bo kot subregionalno, gospodarsko in izobraževalno središče regije v 
prihodnosti spodbujala in uvajala različne oblike trajnostne mobilnosti. Prizadevala si bo za dostopnost 
vseh prebivalcev, dnevnih migrantov iz naselij in zaselkov celotne doline Soče in drugih obiskovalcev, 
ob tem se bo ponašala s privlačno urejenimi javnimi površinami in učinkovitimi povezavami v občini in 
regiji. 
 
Ključno povezovalno vlogo med zdajšnjim in prihodnjim stanjem bo na področju razvoja prometa imela 
celostna prometna strategija, ki jo je Občina Tolmin med letoma 2016 in 2017 izdelala skupaj s 
strokovnjaki in ob pomoči javnosti ter pomeni eno izmed poglavitnih novosti novega načina načrtovanja. 
Tradicionalno načrtovanje prometa je pri sprejemanju odločitev glede pomembnih projektov v občini še 
do nedavnega dajalo prednost hitrosti in učinkovitosti, pri čemer sta se izgubljala transparentnost in 
vključevanje ključnih skupin deležnikov. Osrednji predmet obravnave sta bila poleg tega cestna 
infrastruktura in osredotočenost na avtomobile.  
 
Sodobni pristop, za katerega smo se odločili in zanj uspešno pridobili nepovratna sredstva, ni le priprava 
in sprejetje strateškega prometnega dokumenta Občine Tolmin, temveč pomeni začetek dolgoročnega 
procesa ustvarjanja trajnostnega prometnega sistema, pri katerem je gradnja šele zadnji korak 
reševanja izzivov v prometu. Zdajšnje načrtovalske prakse nadgrajuje s temeljito analizo stanja, vizijo 
prometnega razvoja, strateškimi cilji in stebri, ki celovito vključujejo področja dolgoročnega ukrepanja, 
kot so trajnostno načrtovanje, hoja, kolesarjenje, javni potniški promet in motorni promet.  
 



 

 
 
 

2/44 
 
 

 
Slika 1: Občina Tolmin (www.rumenestrani.si) 
 
 
1.1 Izhodišče 
 
V Sloveniji se zaradi pomanjkanja prakse in izkušenj s strateškim načrtovanjem prometa motorizirani 
promet povečuje, kakovost bivanja se slabša, velika poraba proračunskih sredstev pa ne omogoči 
pomembnejšega izboljšanja stanja. Zdajšnji strateški državni in lokalni dokumenti (prostorski, okoljski in 
razvojni) trajnostni promet sicer obravnavajo, vendar se osredotočajo predvsem na cestno 
infrastrukturo. Ni pa strategij, ki bi omogočile ukrepe na podlagi celovite presoje in bi obravnavale tudi 
posamezne elemente prometnega sistema, kot so hoja, kolesarjenje, parkiranje, javni potniški promet 
itd. Poleg tega postopek sprejemanja odločitev velikokrat ni transparenten, na nekaterih področjih je 
mogoče zaznati tudi pomanjkanje usposobljenega kadra. 
 
Za vzpostavitev trajnostnega načrtovanja prometa v slovenskih občinah je Ministrstvo za infrastrukturo 
16. oktobra 2015 v Uradnem listu RS, št. 78/2015, objavilo javni razpis za sofinanciranje operacij 
Celostne prometne strategije v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike 
v obdobju 2014–2020. 
 
Občina Tolmin je pristopila k razpisu in uspešno pridobila nepovratna sredstva za izdelavo strateškega 
dokumenta Celostna prometna strategija (CPS). 
 
Gre za nov pristop k načrtovanju prometa, ki temelji na zdajšnjih metodah načrtovanja, jih upošteva ter 
nadgrajuje z ustreznimi načeli vključevanja, sodelovanja in vrednotenja tako, da z njimi izpolni potrebe 
po boljši kakovosti bivanja v mestih in regijah za današnje in prihodnje generacije. 
 
 
1.2 Namen in cilj celostne prometne strategije 
 
Namen vseh CPS je prispevati k razvoju urbane mobilnosti in pomagati pri vzpostavitvi trajnostnega 
prometnega sistema. S tem prispevamo k: 
 

– izboljšanju privlačnosti in kakovosti življenjskega prostora v urbanih območjih, 
– boljši povezanosti urbanih območij z njegovim zaledjem, 
– povečanju prometne varnosti, 
– izboljšanju kakovosti zraka v mestu, 
– zmanjšanju emisije toplogrednih plinov in porabi energije, 
– zagotoviti dostopnost delovnih mest in storitev za vse, 

http://www.rumenestrani.si/
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– boljši izkoriščenosti prometne infrastrukture, 
– nižjim stroškom za mobilnost, 
– zmanjšanju prometnih zastojev, 
– povečanju možnosti lokalnih skupnosti za uspešen razvoj in 
– zmanjšanju stroškov potniškega in tovornega prevoza. 

 
Cilj CPS je določitev ukrepov trajnostne mobilnosti, kot so definirani v Operativnem programu izvajanja 
Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, in akcijskega načrta za njihovo izvedbo. Na podlagi 
tega se bo Občina Tolmin lahko potegovala za sredstva, ko bodo na voljo v okviru nadaljnjih razpisov. 
 
 
1.3 Metodologija 
 
Izdelava Celostne prometne strategije skladno s Smernicami za pripravo Celostne prometne strategije 
(Trajnostna mobilnost za uspešno prihodnost, Smernice za pripravo Celostne prometne strategije, 
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Ljubljana, 2012) obsega štiri faze in enajst sklopov aktivnosti, 
upošteva minimalne standarde, kot so bili določeni v razpisni dokumentaciji javnega razpisa za 
sofinanciranje Celostne prometne strategije (Ministrstvo za Infrastrukturo, oktober 2015) in dodatne 
zahteve Občine Tolmin. 
 

 
Slika 2: Smernice za pripravo CPS (Vir: Smernice za pripravo Celostne prometne strategije, 2012) 
 
Dokument vsebuje ključne ugotovitve, pridobljene v fazah zagona procesa, racionalnega zastavljanja 
ciljev in priprave strategije. Zadnja, četrta faza, izvajanje strategije, sledi po sprejemu na seji Občinskega 
sveta Občine Tolmin, in pomeni spremljanje izvajanja CPS skladno z akcijskim načrtom in kazalniki, 
določenimi za spremljanje izvajanja ciljev v okviru CPS. 
 
1.4 Transparentnost 
 
Med celotnim trajanjem izdelave strategije sta bili v njeno sooblikovanje, kot novost, poleg strokovnjakov 
vključeni tudi ključna zainteresirana javnost s predstavniki širše delovne skupine in splošna javnost. 
Javnost je bila o dogodkih in aktivnostih obveščena s promocijskimi gradivi, vabili, prek spleta, 
družbenega omrežja in tiska. Aktivno sodelovanje javnosti na delavnicah, v javnih razpravah in 
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javnomnenjskih raziskavah je med oblikovanjem strategije doprineslo k celovitejšemu vpogledu ter še 
dodatno podprlo strokovne ugotovitve, ki slonijo na uvodni analizi stanja s pregledom obstoječih strategij 
in politik. Na podlagi analize stanja je bil izoblikovan končni nabor ukrepov. Izbira teh je pomenila kritični 
del priprave Celostne prometne strategije, saj bodo izbrani ukrepi odločali o uspešnosti pri doseganju 
zastavljenih strateških ciljev.  
 
Vsi rezultati analiz, javnih razprav, anket in intervjujev so zbrani v vsebinskih poročilih o napredovanju 
del in njihovih prilogah, ki so dostopni na Občini Tolmin.  
 

 
Slika 3: Prva javna razprava v sklopu izdelave CPS, 31. 8. 2016 
 
 
1.5 Območje obdelave 
 
Celostna prometna strategija občine Tolmin se osredotoča na prometni sistem prostora celotne občine. 
Skoncentriranost večine prometnih tokov, ki prinašajo večjo potrebo po ukrepanju, je razlog za 
poudarjeno obravnavo mesta Tolmin. Tolmin velja za turistično središče in prerašča v regionalni športni 
center z raznimi upravnimi, trgovskimi, izobraževalnimi in drugimi dejavnostmi. Območje obdelave 
strategije je razširjeno tudi na druga naselja in zaselke, ki so del občine Tolmin. Kljub prednostni 
obravnavi strateških ciljev Občine, ki jim prilagaja mobilnostne vzorce občanov, dnevnih migrantov in 
obiskovalcev Tolmin, strategija upošteva tudi regionalne prometne tokove. 
 
1.6 Čas obdelave 
 
Oblikovanje in začetek priprave strategije sta potekala leto dni, s pričetkom izvajanja aktivnosti maja 
2016 ter zaključkom z obravnavo in sprejetjem Celostne prometne strategije na seji občinskega sveta 
maja 2017.  
 
Dokument je tudi temeljnega pomena za podrobnejši Akcijsko-proračunski načrt, ki je osrednji izvajalski 
del strategije in natančno opredeljuje kratkoročne ukrepe, ki se bodo izvedli v prvih petih letih izvajanja 
strategije od leta sprejetja, tj. od leta 2017, do leta 2022. 
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2. PREDNOSTI CELOSTNEGA NAČRTOVANJA PROMETA 
 
Celostno načrtovanje prometa je sodoben način načrtovanja. Združuje trajnostni, celovit in sodelovalni 
pristop ter vključuje jasno vizijo in merljive cilje. Poleg tega omogoča pridobitev pregleda nad prometnimi 
stroški in koristmi ob upoštevanju širših družbenih stroškov in koristi ter uporablja metode, preizkušene 
v mnogih državah in mestih. 
 
Odločitev Občine Tolmin za celostno načrtovanje prometa temelji na številnih koristih, ki jih prinašajo 
odlike tovrstnega načina načrtovanja, s katerim želimo v občini doseči: 
 

– ravnovesje med gospodarskim razvojem, socialno pravičnostjo in kakovostjo okolja, 
– upoštevanje prakse in politike več sektorjev, ravni oblasti in sosednjih upravnih območij, 
– vključevanje raznovrstne javnosti v vseh fazah načrtovalskega procesa, 
– doseganje merljivih ciljev, 
– upoštevanje širših družbenih stroškov in koristi in 
– večjo strokovnost. 

 
Občanom bodo takšni ukrepi konkretneje omogočili: 
 

– boljšo kakovost javnih prostorov, izboljšano varnost otrok, zmanjšanje količine toplogrednih plinov 
in podobno, 

– pozitivne učinke na okolje in zdravje ter s tem pomembne prihranke pri stroških zdravljenja posledic 
ter 

– večjo mobilnost različnih skupin uporabnikov in lažjo dostopnost do posameznih območij in storitev. 
 
Občina pa bo pridobila: 
 

– nove in celovite politične vizije zagotavljanja mobilnosti, ki bodo dolgoročne, strateške in 
integrativne ter bodo vključevale sektorske politike, institucije in sosednje občine, 

– javno legitimnost izbranih ukrepov, 
– ugled, ki ga prinašata inovativnost in naprednost takšne strategije, 
– učinkovito izpolnjevanje pravnih obveznosti, kot so direktiva o kakovosti zraka Evropske komisije 

ali nacionalni predpisi za nadzor nad hrupom, 
– dostop do razpoložljivih sredstev za inovativne rešitve in konkurenčnost pri prijavah na razpise za 

evropska finančna sredstva. 
 

 
Slika 4: Obratna prometna piramida 
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3. KLJUČNI STRATEŠKI IZZIVI 
 
V analizi stanja prometa je bilo ugotovljeno, da se občina Tolmin spoprijema s strateškimi izzivi, ki so 
posredno ali neposredno povezani s prometom. Občina prepoznava potencial celostnega načrtovanja 
prometa pri spopadanju s tovrstnimi izzivi in za doseganje začrtanega trajnostnega razvoja.  
 
Demografska podoba je negativna 
 
V občini Tolmin se je število prebivalcev med letoma 2000 in 2016 zmanjšalo za 10 odstotkov. Še 
posebej zaskrbljujoč je deficit v starostnih skupinah do 20 oz. 25 leta starosti. Kljub temu, da se je trend 
postopnega upadanja števila rojstev v zadnjih nekaj letih ustavil in se obrnil navzgor, kar je v starostni 
piramidi opazno v kategoriji do 5 let, pa številke še zdaleč niso primerljive s tistimi izpred 30 ali več let. 
Zlasti zaradi relativno majhnega števila deklet v že omenjenih starostnih skupinah do 20 oz. 25 let, se 
bo brez priseljevanja oz. močnega dviga rodnosti trend upadanja števila rojstev samo še stopnjeval. 
Indeks staranja (IS = 164,9 v letu 2016) kaže, kako neugodno starostno strukturo ima občina. Ob 
predpostavki povprečnega selitvenega salda zadnjih nekaj let, ki ga zaznamujeta tako izseljevanje kot 
negativen naravni prirast, se bo število prebivalcev občine Tolmin, ne glede na upoštevane različne 
stopnje rodnosti, v projekcijskem obdobju 2016–2039 močno zmanjšalo.  
 
V primerjavi s slovenskim povprečjem ima občina Tolmin izrazito večji delež prebivalcev z dokončano 
osnovno šolo in manjša deleža prebivalcev s srednješolsko oz. višješolsko in univerzitetno izobrazbo. 
Številčno pri osnovnošolski in višješolski oz. univerzitetni izobrazbi prevladujejo ženske, medtem ko je 
med osebami z dokončano srednjo šolo več moških. Med posameznimi naselji občine Tolmin se 
pojavljajo precejšnje razlike, ki so predvsem povezane s starostno sestavo prebivalcev določenega 
območja. Načeloma velja, da je izobrazbena sestava v naseljih z mlajšim prebivalstvom boljša kot v 
tistih, kjer prevladujejo starejši. 
 
Po podatkih Zavoda RS za zaposlovanje se je stopnja registrirane brezposelnosti v Tolminu v letu 2016 
zmanjšala z 10,6 % na 8,0 %, kar nakazuje na gospodarsko okrevanje po gospodarski in finančni krizi 
ter boljše stanje od slovenskega povprečja (10,8 %). Prav tako se povečuje indeks delovne migracije, 
ki pa je še vedno nekoliko pod slovenskim povprečjem. 
 
Stopnja motorizacije, ki se v zadnjih letih skorajda ne spreminja, je leta 2015 znašala 547 avtomobilov 
na 1.000 prebivalcev, kar je 4,6 % nad slovenskim povprečjem. 
 
Kakovost življenja lahko še izboljšamo 
 
Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro (57 %), je bil sicer nižji od slovenskega 
povprečja (66 %), čeprav je prebivalstvo, razen tegob povezanih s starostjo, v povprečju bolj zdravo, 
kot to velja za Slovenijo.  
 
Telesni fitnes otrok je nad slovenskim povprečjem, manjši od slovenskega povprečja pa je delež 
prekomerno prehranjenih otrok, vendar noben od obeh kazalcev ne odstopa bistveno od slovenskega 
povprečja. V občini Tolmin je tako vsak peti otrok predebel. Gre za težavo, ki vpliva na dolžino in 
kakovost življenja ter razvoj različnih bolezni in je posledica premajhne telesne dejavnosti oziroma 
sedečega življenjskega sloga, h kateremu med drugim prispevajo tudi potovalne navade, pretirano 
vezane na osebne avtomobile. Uporaba bolj trajnostnih oblik mobilnosti ima veliko vlogo pri izboljšanju 
javnega zdravja tako s povečano telesno aktivnostjo kot zmanjšanjem zunanjih negativnih vplivov 
prometa. 
 
Prometna varnost sicer ni kritična, saj je število hudih (4 v letu 2014) in nesreč s smrtnim izidom (1 v 
letu 2014) razmeroma majhno, dosti manjše kot v preteklosti. Zaskrbljujoče pa je, da so motoristi zaradi 
neprilagojene hitrosti pogosti udeleženci v primeru hudih in smrtnih nesreč. Tolminsko območje je 
namreč zaradi zavitih cest pri njih zelo priljubljeno. V obdobju med leti 2002 in 2014 je bilo med motoristi 
kar 53 takšnih nesreč, torej 42 % vseh hudih in smrtnih nesreč. Tudi stopnja bolnišničnih obravnav 
zaradi poškodb v transportnih nezgodah je opazno nad slovenskim povprečjem, saj je bila leta 2016 2,7 
na 1000 prebivalcev (v Sloveniji 1,8). 
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Avtomobil je prepogosta izbira mobilnosti 
 
Trend naraščajočih potovalnih razdalj in stopnje motorizacije ter nekonkurenčnost javnega potniškega 
prometa so privedli do tega, da prebivalci za večino poti uporabljajo avtomobil. V anketi (odgovorilo je 
188 občanov) je bilo ugotovljeno, da se več kot sedem od desetih občanov po opravkih odpravi z 
avtomobilom, približno toliko pa tudi na delo ali v šolo. S takimi trendi se krepijo negativni vplivi prometa 
na kakovost življenja, hkrati pa tisti, ki ne vozijo, nimajo zagotovljenih enakovrednih pogojev za 
mobilnost. Le 12 % vprašanih uporablja avtobus pogosteje kot nekajkrat letno (največ ga uporabljajo 
srednješolci), še manj pogosta je uporaba vlaka, kolesarjenje pa, podobno kot hoja, v glavnem 
predstavlja rekreativno dejavnost, le redki kolesarijo tudi po opravkih ali na delo oz. v šolo. Na kratkih 
razdaljah je hoja skoraj edina alternativa prevozu z avtomobilom. Težava je še toliko bolj kot v mestu 
pereča zunaj njega. 
 
Javni promet je pomanjkljiv. Mestni promet ne obstaja, primestni in medkrajevni pa sta nezadostna, s 
premajhnimi frekvencami prihodov oz. odhodov ter neenakomernimi voznimi redi. Mnoga naselja z 
javnim prometom sploh niso povezana. Tudi ponudba turističnih javnih prevozov je slaba. 
 

 
Slika 5: Promet na Mostu na Soči 
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4. KLJUČNE STRATEŠKE PRILOŽNOSTI 
 
Občina Tolmin zaradi konfiguracije terena in razpršene poselitve mnogih ukrepov trajnostnega prometa 
ne more uveljavljati na svojem celotnem območju. Kljub temu pa obstaja še veliko priložnosti za 
izboljšanje prometnega sistema in s tem večjo kakovost bivanja v občini, zlasti v njenem urbanem delu. 
 
Izkoriščanje zgoščene poseljenosti urbanega območja 
 
Območje tolminske kotline ima za razliko od večine preostalih delov ob gosti poseljenosti tudi nekoliko 
bolj ravninski relief, zato je tam večino kratkih poti mogoče opravili peš ali s kolesom. Priložnost je 
predvsem v izboljšanju varnosti in urejenosti pešpoti in v uvajanju neobstoječih kolesarskih povezav, ki 
bi omogočale hitro premagovanje razdalj. Za to bi bilo smiselno okrepiti dosedanja prizadevanja na 
področju izboljšanja infrastrukture, umirjanja prometa, zapiranja središč naselij za motorni promet, 
parkirne politike in prenove javnih prostorov in trgov. Možnosti prepoznavamo tudi v hoji in kolesarjenju 
kot turistični in rekreacijski ponudbi, ki bi segala v okolico, npr. ob rekah Tolminki in Soči.  
 
Optimizacija javnega potniškega prometa 
 
Možnosti za izboljšanje javnega potniškega prometa so predvsem v optimizaciji prog in voznih redov, 
ureditvi postajališč, nadgradnji informacijskega sistema in sistema za prodajo vozovnic, v izboljšanju 
dostopnosti do železniške postaje z uvedbo ustrezne avtobusne linije ter v boljši integraciji oblik javnega 
potniškega prometa in preostalih prevoznih načinov z njimi, tudi z uvedbo prevoza na poziv. 
 
Uravnotežena poraba sredstev za promet 
 
V preteklosti smo večino sredstev namenjali motornemu prometu, kar je, razumljivo, vodilo do 
osredotočanja na avtomobilski promet in še povečevalo odvisnost od njega. Priložnost vidimo v 
spremembi načrtovalskih prednosti, ki bi več poudarka dajale trajnostnim oblikam mobilnosti.  
 
Dostop do evropskih sredstev in znanja 
 
V Tolminu želimo še aktivneje izkoristiti priložnosti za dostop do sredstev EU, znanja, informacij in 
izkušenj, ki jih ponuja Evropska komisija. Sprejetje strategije bo te možnosti še povečalo.  
 
Sodelovanje z drugimi 
 
Želimo izkoristiti možnosti regijskega in čezmejnega sodelovanja, še posebej s sosednjimi občinami na 
področju javnega potniškega prometa in daljinskih kolesarskih povezav.  
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5. VIZIJA CELOSTNE UREDITVE PROMETA V TOLMINU 
 
5.1 Vizija 
 
Vizija prometne ureditve je temelj za učinkovito izvajanje CPS. Pri oblikovanju vizije so sodelovali številni 
deležniki (člani delovne skupine, razširjene delovne skupine in zainteresirana javnost), s čimer je 
zagotovljena večinska podpora skupnosti. Pri tem je bil promet postavljen v širši kontekst urbanega in 
družbenega razvoja občine, ob upoštevanju vseh pomembnih področij, zlasti okvirov politik 
prostorskega načrtovanja, gospodarskega razvoja, okolja, socialne vključenosti, zdravja in varnosti. 
 
Deležniki so se izmed nabora možnih tipov občin, po večini odločili, da jim je najpomembnejša:  
 
»Občina, ki vzpodbuja oblike sožitja med centrom in podeželjem v regiji«. 
 
Vizija, ki je postala kvalitativen opis zaželene prihodnosti občine Tolmin in je pozneje služila kot vodilo 
pri oblikovanju strateških ciljev in ukrepov, se glasi: 
 
»Občina Tolmin je subregionalno, gospodarsko in izobraževalno središče regije. Je pomembno stičišče 
upravnih in turističnih poti, ohranja naravno in kulturno dediščino, spodbuja trajnostno mobilnost in 
socialno vključenost.  
 
Kot dnevni urbani center je enostavno dostopna z javnim potniškim prometom in krepi turizem z 
urejenimi peš in kolesarskimi potmi med mestom in okoliškimi naselji.  
 
Tolmin je mesto prijazno pešcem, kolesarjem in gibalno ter senzorično oviranim, ki uspešno povezuje 
center in naselja v trajnostno naravnano občino.« 
 
 
5.2 Strateški cilji 
 
Za uresničevanje vizije smo si na podlagi obširnega vključevanja javnosti zastavili naslednje strateške 
cilje:  
 

1. Povečati prometno varnost in zdravje ljudi. 
2. Izboljšati dostopnost javnih površin in s tem kakovost življenja za vse skupine prebivalcev v občini 

(otroke, invalide, socialno ogrožene …). 
3. Zagotoviti kakovostno dostopnost vseh naselij v občini. 
4. Podpirati razvoj lokalnega in regionalnega gospodarstva ter privabljanje investitorjev. 
5. Podpirati turistični razvoj občine. 
6. Prispevati h kakovostnemu okolju. 

 
Za uresničitev strateških ciljev je predvideno aktivno delovanje na vseh področjih zagotavljanja 
mobilnosti. 
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Slika 6: Primer območja umirjenega prometa, OŠ Franceta Bevka Tolmin 
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6. PET STEBROV USPEŠNE PRIHODNOSTI 
 
Celostna prometna strategija občine Tolmin predvideva pet ključnih področij ukrepanja na poti do 
sodobno organiziranega prometa v občini. Sklopi se med seboj dopolnjujejo, so med seboj povezani, 
vsem pa je skupna usmeritev v doseganje preverljivih, finančno smotrnih, družbeno koristnih ter 
prebivalcem in obiskovalcem prijaznih učinkov.  
 
Vsak steber poleg ciljev vključuje tudi predvidene ukrepe za dosego začrtanih ciljev. Ukrepi so bili skrbno 
izbrani, tako da so v skladu s strateškimi in operativnimi cilji. Posameznemu ukrepu so dopisane številke 
ciljev na katerega se nanaša. Ukrepi so tudi družbeno koristni, trajnostni, izvedljivi, povezljivi in finančno 
smotrni.  
 
Strateški stebri delovanja Celostne prometne strategije v prihodnosti so razvidni iz preglednice 1. 
 
Preglednica 1: Prometni stebri CPS 

1 2 3 4 5 
TRAJNOSTNO 

NAČRTOVANJE HOJA KOLESARJENJE 
JAVNI 

POTNIŠKI 
PROMET 

MOTORNI 
PROMET 

Vzpostavitev 
celostnega 
prometnega 
načrtovanja 

Uveljavitev  
hoje kot 

pomembnega 
potovalnega 

načina 

Oblikovanje 
pogojev za 
izkoriščanje 
potencialov 
kolesarjenja 

Razvoj 
privlačnega 

javnega 
potniškega 

prometa 

Sprememba 
navad 

uporabnikov 
motoriziranega 

prometa 
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7. PRVI STEBER: Trajnostno načrtovanje 
 
Občina Tolmin je že leta znana kot turistična občina, kjer je trajnostni razvoj, še posebej z vidika 
okolja, eden najpomembnejših dejavnikov lokalne politike, prebivalci pa so dobro okoljsko 
ozaveščeni. Trajnostni razvoj je vodilo ključnih strateških dokumentov, pozitivne spremembe 
tudi na področju prometa so očitne. Hkrati se zavedamo, da se promet ne razvija vedno v skladu 
z zastavljenimi cilji in načeli. S skladnim in celostnim prometnim načrtovanjem bomo strateške 
usmeritve dosledno tudi izvajali. 
 
 
7.1 Izzivi 
 
Za celosten pristop k načrtovanju prometa bodo v prihodnje nujna usklajevanja vseh politik in ciljev, ki 
jih občina zasleduje. V procesu načrtovanja bo treba upoštevati vse ključne deležnike in zainteresirano 
javnost, kar je bilo do zdaj prej izjema kot pravilo. Več bo tudi medobčinskega sodelovanja, saj številni 
projekti vplivajo na širšo regijo, z medsebojnim usklajevanjem pa bo mogoče izvajati tudi nekatere 
regionalne projekte, za katere država nima interesa in finančnih sredstev. Na področju prometa se bodo 
ukrepi usklajevali z upravljavci cest (ostale občine, DRSI) in železnic (SŽ). 
 
Izzivi se kažejo v usklajevanju prostorskih aktov, parkirne politike in odločanja glede umeščanja 
prometne infrastrukture v prostor. S celostnim pristopom bo namreč potrebno bistveno večje 
usklajevanje in posvetovanje z ostalimi oddelki, ki se ne ukvarjajo neposredno z infrastrukturo in 
prometom. Več pomena bo treba dati gospodarskemu, družbenemu in predvsem zdravstvenemu vidiku. 
Vplivi prometa na kakovost bivalnega okolja ter na zdravje prebivalcev večinoma še niso vključeni v 
pripravo prostorskih in prometnih dokumentov. Vključevanje argumentov zdravja v postopek 
sprejemanja prostorskih in prometnih odločitev ima še velik potencial za razvoj, še večji je najbrž 
potencial uporabe argumentov zdravja v ozaveščevalnih akcijah za spreminjanje potovalnih navad. 
 
Upravne in strokovne naloge v občini Tolmin opravlja občinska uprava, ki jo usmerja in nadzira župan. 
V okviru občinske uprave deluje urad župana, oddelek za gospodarstvo, negospodarstvo in finance ter 
oddelek za okolje in prostor, ki so odgovorni za načrtovanje in upravljanje prometnega sistema.  
 
Do zdaj so razvojni in prostorski akti nadomeščali prometne strategije, toda s takim pristopom smo 
pogosto obravnavali samo prometno infrastrukturo, ne pa prometnega sistema in njegovega upravljanja 
kot celoto. Tako so pogosto izostale podrobnejše strategije javnega prometa, hoje, kolesarjenja, 
parkirne politike in predvsem upravljanja mobilnosti. Občina ima izdelan Občinski prostorski načrt, kjer 
so zapisana izhodišča, težnje, cilji in zasnove prometne ureditve.  
 
Glede na izkušnje iz tujine je integracija s prostorsko politiko premajhna, tako na strateški kot izvedbeni 
ravni. So še možnosti za izboljšanje učinkovitosti prostorskega sektorja pri doseganju trajnostnega 
prometa, na primer s proučevanjem vplivov novih razvojnih projektov na prometni sistem, vrednotenje 
učinkov projektov in ukrepov, maksimalne parkirne standarde, vezane na dostopnost območja z javnim 
potniškim prometom, itd. Težava neučinkovite prostorske politike je opazna tudi v zapostavljenosti 
dostopnosti novogradenj z nemotoriziranimi načini in javnim potniškim prometom.  
 
Vplivi prometa na kakovost bivalnega okolja in na zdravje prebivalcev večinoma še niso vključeni v 
pripravo prostorskih in prometnih dokumentov. Vključevanje argumentov zdravja v postopek 
sprejemanja prostorskih in prometnih odločitev ima še velike možnosti za razvoj, še večje so najbrž 
možnosti uporabe argumentov zdravja v ozaveščevalnih akcijah za spreminjanje potovalnih navad. 
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Slika 7: Četrta javna razprava v sklopu CPS, 19. 01. 2017 
 
 
7.2 Dosežki 
 
Občina Tolmin je že izdelala nekaj strateških dokumentov, ki so v ospredje postavili trajnostni razvoj 
prometa v občini in naseljih. 
 
Občinski prostorski načrt (2012) je prostorski akt, s katerim se, ob upoštevanju usmeritev iz državnih 
prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev, določijo cilji in izhodišča prostorskega 
razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter določijo pogoji umeščanja objektov 
v prostor. Razvoj prometnih omrežij se načrtuje usklajeno z razvojem poselitve in drugih dejavnosti. Ob 
tem se zagotavlja kvalitetne bivalne in delovne pogoje, zmanjšuje negativne vplive na okolje, ohranja 
naravne in kulturne kakovosti ter varuje naravne vire. 
 
Dolina Tolminke-Polog – projekt za izvedbo (2015) zajema ureditev parkirišč in počivališč ter drugih 
zunanjih ureditev za obiskovalce dela Triglavskega narodnega parka, ki obsega območje vstopnih točk 
do cerkvice sv. Duha na Javorci in območja pod njo, do planine Polog oz. do doline Tolminke. 
 
Primerjalna študija variant obvoznice Volče – trasa (2009) je dokument, katerega osnova je izdelava 
IDZ variantnega poteka trase za izgradnjo ceste mimo naselja Volče. Gradnja obvoznice je predlagana 
za zagotovitev večje prometne varnosti in za zaščito prebivalcev pred škodljivimi vplivi prometa.  
 
Študija variant obvoznice Volče – Končno poročilo (2010/2011) je prometno-ekonomska analiza dveh 
variant vzhodne obvoznice mimo Volč. Pri obeh variantah je predlagana še rekonstrukcija glavne ceste 
mimo tovarne. Izgradnja obvoznice sicer v nobenem primeru ni prometno-ekonomsko upravičena, je pa 
zaradi neustreznih prometno-varnostnih razmer vseeno smotrna. 
 
Ureditev obvoznice Most na Soči – Idejna zasnova (2012) gre za dokument za ureditev obvoznice Most 
na Soči, ki je potrebna za izboljšanje splošnih prometnih razmer, prometne varnosti ter zmanjšanja 
drugih negativnih vplivov prometa skozi naselje (tresljaji, hrup, izpušni plini). 
 
Umestitev državnega kolesarskega omrežja v prostor goriške razvojne regije (2015) – V elaboratu so 
predstavljeni predlogi umestitve kolesarskih poti za občino Tolmin. 
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Načrt varnih poti v mestu Tolmin (2014) je načrt, v katerem so določeni poteki varnih poti, ki bodo 
omogočali dostop do javnih ustanov. Prikazano je obstoječe stanje s poudarkom na nevarnih območjih. 
Poudarek je na vodenju slepih in slabovidnih. 
 
Prostorske zasnove turističnih in rekreacijskih ureditev ob reki Soči (2014) je dokument v katerem je 
obravnavano območje med volčanskim mostom in Mostom na Soči. Opravljena je analiza stanja na 
področju prostorskih ureditev in narejene idejne zasnove ter koncepti ureditve območja. 
 
Zdajšnji strateški dokumenti ne obravnavajo dovolj podrobno mobilnostnih navad občanov. Ni 
določenega načina za spremljanje načinov potovanja in njihovih deležev. Za ukrepe, ki so sprejeti na 
področju vlaganj v prometno infrastrukturo, ni definiranih načinov merjenja učinkov sprejetih ukrepov. 
Brez jasnih meril za vrednotenje preteklih ukrepov je težje začrtati nove smernice in določiti prednostne 
naloge na področju načrtovanja prometa. 
 

 
Slika 8: Zvočni signal za slepe in slaboviden na semaforiziranem križišču Prešernova ul.–Gregorčičeva 
ul., Tolmin 
 
 
7.3 Cilji 
 
Preglednica 2: Cilji in ciljne vrednosti prvega prometnega stebra: Trajnostno načrtovanje 

Cilj Ciljna vrednost Kazalci 

1.1 
Vzpostavitev 
sistemskih, finančnih 
in upravnih pogojev 
za sodelovanje 
občinskih služb in 
sosednjih občin pri 
urejanju mobilnosti. 

Sprejetje in zagon Celostne prometne 
strategije občine leta 2017, revizija 
vsaki dve leti, prenova vsakih pet let. 

Sprejem, revizija in prenova 
CPS. 

Vsaj dva (2) izvedena projekta TM na 
aktualno finančno perspektivo. Število izvedenih projektov TM. 

Povečati sodelovanje med uradi in 
sosednjimi občinami na področju 
načrtovanja in izvajanja TM do leta 
2018. 

Število sestankov in udeležb na 
izobraževanjih s področja 
celostnega prometnega 
načrtovanja. 

1.2 
Sprememba 
načrtovalskih prioritet 

Sprejetje takšnega občinskega 
proračuna v letu 2017 za leto 2018, ki 

Povečanje sredstev za izvedbo 
ukrepov TM. 
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Cilj Ciljna vrednost Kazalci 

ter njihova 
uveljavitev. 

bo povečal sredstva za izvedbo 
ukrepov TM glede na prejšnja leta. 

1.3 
Sistematično 
spremljanje vseh vrst 
mobilnosti. 

Vzpostaviti sistem celovitega in 
rednega spremljanja potovalnih navad 
do leta 2019 z osveževanjem na 2 leti. 

Sistem spremljanja in 
vrednotenja (anketa, štetje 
prometa …).  

1.4 
Zagotavljanje 
vključevanja 
deležnikov in 
zainteresirane 
javnosti v vseh fazah 
načrtovanja in 
izvedbe mobilnosti. 

Od leta 2017 za vse večje investicije v 
vseh ključnih fazah razvoja projekta 
zagotoviti vključevanje javnosti ter 
posvete s prebivalci in ključnimi 
deležniki. 

Možnost vključevanja javnosti pri 
vseh večjih investicijah. 

 
 
7.4 Ukrepi 
 
Celostna prometna strategija občine Tolmin predvideva na področju uveljavitve trajnostnega 
načrtovanja prometa naslednje ukrepe: 
 
1a) Organizacija dela občinske uprave 
 
Za uspešno izvajanje CPS bo uprava Občine Tolmin izvajala potrebne koordinacije, sestanke in redna 
izobraževanja uprave ter drugih ključnih deležnikov, ki se ukvarjajo s prometom. Izobraževanja bodo 
potekala v okviru delavnic, seminarjev, kongresov ipd. Na Občini bomo določili tudi predstavnika za 
trajnostno mobilnost in izdelali zbirni kataster izvedenih in načrtovanih projektov (na primer v formatu 
dwg). 
 
Ukrep se nanaša na cilje: 1.1, 1.3, 1.4, 2.3, 3.4 in 5.5. 
 
1b) Sprejetje, zagon, revizije in prenova strategije  
 
Sprejetje CPS Tolmin v letu 2017 pomeni začetek dolgoročnega procesa trajnostnega načrtovanja 
prometa, ki ga bomo nadaljevali s spremljanjem kazalnikov in revizijo strategije na vsaki dve leti ter 
prenovo vsakih pet let. Dokument za občino ne bo obvezujoč, a ji bo omogočal temelje za razvoj 
ukrepov. 
 
Ukrep se nanaša na cilje: 1.1, 1.2., 1.3 in 1.4. 
 
1c) Spremljanje kazalcev na področju mobilnosti  
 
V sklopu revizije bomo na vsaki dve leti spremljali in vrednotili ključne kvalitativne in kvantitativne 
kazalnike mobilnosti v občini (npr. potovalne navade, zadovoljstvo, zdravje, izpusti CO2 ipd.), ki bodo 
osrednje orodje spremljanja izvajanja strategije. Podatki se bodo zbirali s preprostimi, ponovljivimi in 
cenovno nezahtevnimi metodami, kot sta štetje prometa in anketiranje. 
 
Ukrep se nanaša na cilj: 1.3. 
 
1č) Sistem vključevanja javnosti  
 
Eden izmed ključnih ukrepov CPS je vzpostavitev sistema vključevanja javnosti, ki bo lahko s pobudami 
sodelovala pri reševanju skupnih prometnih vprašanj v vseh fazah načrtovalskega procesa. Prebivalstvo 
bo aktivno vključeno tudi z anketami, delavnicami, javnimi razpravami, izobraževanji in promocijami. 
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Ukrep se nanaša na cilj: 1.4. 
 
1d) Preveritev in po potrebi uskladitev prostorske politike občine  
 
V sklopu izvajanja CPS se bo okrepila povezava med prostorskim in prometnim načrtovanjem, še 
posebej za tiste načrtovane posege, ki ustvarjajo večji promet. S presojami vplivov na promet se lahko 
zmanjšujejo mobilnostne težave, ki jih objekti povzročajo. 
 
Ukrep se nanaša na cilja: 1.1 in 1.2. 
 
1e) Priprava uravnoteženega občinskega proračuna  
 
Občina Tolmin bo pripravila tak proračun, da bodo sredstva na področju mobilnosti uravnotežena glede 
na vse prevozne načine. Predvsem se bodo povečale naložbe za zagotavljanje dobrih pogojev za hojo, 
kolesarjenje in JPP. 
 
Ukrep se nanaša na cilj: 1.2. 
 
1f) Izdelava in pobude za izdelavo mobilnostnih načrtov 
 
Občina Tolmin bo redno izdelovala in spodbujala izdelavo mobilnostnih načrtov, s katerimi bomo 
celostno reševali težave dostopnosti za tiste, ki ustvarjajo večji promet (občina, javni zavodi, javne 
ustanove, gospodarstvo …). 
 
Ukrep se nanaša na cilje: 1.3, 2.2, 4.1, 4.3, 4.4, 5.1 in 5.2. 
 
1g) Načrtovanje ukrepov trajnostne mobilnosti z različnimi deležniki  
 
Vzpostavitev sodelovanja pri načrtovanju ukrepov trajnostne mobilnosti s krajevnimi skupnostmi, DRSI, 
Ministrstvom RS za infrastrukturo, Ministrstvom za okolje, Slovenskimi železnicami, sosednjimi 
občinami, Planinsko zvezo Slovenije, Triglavskim narodnim parkom in drugimi deležniki, predvsem na 
temo ureditve rekreacijskih in gorskih kolesarskih poti ter JPP. 
 
Ukrep se nanaša na cilje: 1.1, 3.1 in 4.2. 
 
1h) Nadgradnja sistema informiranja (info točke) 
 
Načrtujemo vzpostavitev mobilnostnih centrov (npr. info točke) v Tolminu in Mostu na Soči, v okviru 
katerih se bodo pridobile informacije o načinih prevoza za obiskovalce, turiste in druge, ki občino 
obiščejo prvič ali želijo svoj način potovanja narediti še bolj trajnosten. Obveščanje bo potekalo v okviru 
LTO, postavitve informacijskih tabel ipd. 
 
Ukrep se nanaša na cilje: 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 5.1 in 5.2. 
 
1i) Promocijske in ozaveščevalne aktivnosti za spodbujanje trajnostne mobilnosti  
 
Promocijske in ozaveščevalne aktivnosti na področju trajnostne mobilnosti so oblika tako imenovanih 
mehkih ukrepov, ki so lahko zelo učinkoviti še posebej v kombinaciji z infrastrukturnimi ukrepi za pešce 
in kolesarje ter v povezavi z izboljšanjem ponudbe JPP. Aktivnosti bodo potekale v obliki dogodkov, 
inštalacij, aplikacij in elektronskih načrtovalcev poti, zemljevidov, razstav, tekmovanj ipd. Poseben 
poudarek bo na izvajanju aktivnosti za spodbujanje pešačenja v vrtcih in osnovnih šolah, na kolesarjenju 
v šolo in na delo ter do glavnih storitvenih dejavnosti in v izdelavi mobilnostnih načrtov. Okrepili bomo 
sodelovanja s SPVCP, izobraževalnimi institucijami, zdravstvenim domom in gospodarstvom. 
Ponudnike storitev bomo pozvali, naj se tudi sami vključijo v spodbujanje trajnostne mobilnosti, z 
delodajalci pa bomo sodelovali na področju zmanjšanja odvisnosti od avtomobila ter spodbujanja 
sopotništva (carpooling). 
 
Ukrep se nanaša na cilje: 2.2, 3.2, 3.4, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2 in 5.4.  
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Slika 9: Vizija – predlog oblikovanja mešane površin, Trg 1. maja–Dijaška ulica, Tolmin 
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7.5 Akcijski načrt 
 

Izvedba  

Načrt/študija  

 
Preglednica 3: Akcijski načrt prvega prometnega stebra: Trajnostno načrtovanje 
Zap. 
Št. Ukrep Strošek občine Zahtev 

nost Odgovornost 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1a Organizacija občinske uprave  Prerazporeditev in 
delegiranje nalog majhna OT       

1b Sprejetje, zagon, revizije in 
prenova strategije 

5.000 € za revizije 
na 2 leti 
20.000 € za 
prenovo na 5 let 

majhna OT in zunanji 
izvajalec       

1c Spremljanje kazalcev na 
področju mobilnosti 5.000 € na 2 leti srednja OT in zunanji 

izvajalec       

1č Sistem vključevanja javnosti 
vključeno v 
strošek priprave 
projekta 

srednja OT in zunanji 
izvajalec       

1d 
Preveritev in po potrebi 
uskladitev prostorske politike 
občine 

brez srednja OT       

1e Priprava uravnoteženega 
občinskega proračuna brez velika OT       

1f Izdelava in pobude za 
izdelavo mobilnostnih načrtov 

5.000 € ob 
predpostavki 
sofinanciranja 

srednja 

OT, javni 
zavodi, 
gospodarstvo, 
zunanji 
izvajalec 

      

      

1g 
Načrtovanje ukrepov 
trajnostne mobilnosti z 
različnimi deležniki 

brez majhna 

OT, DRSI, 
DRI, SŽ, MzI, 
MOP, 
sosednje 
občine idr. 

      

1h Nadgradnja sistema 
informiranja (info točke) 10.000 € na 2 leti majhna Zavod za 

turizem       

1i 
Promocijske in ozaveščevalne 
aktivnosti za spodbujanje 
trajnostne mobilnosti 

10.000 € majhna OT, SPVCP, 
šole, vrtci, ZD       
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8. DRUGI STEBER: Hoja 
 
Hoja je najbolj naraven, okolju prijazen in zdrav način gibanja. Primerna je za premagovanje 
krajših razdalj, ob uporabi raznih pripomočkov pa nista ovira ne starost ne zdravje. Še več, 
uporaba vsakega prevoznega načina vsebuje vsaj nekaj hoje, bodisi od bodisi do postajališča 
javnega potniškega prometa ali parkirišča. Zato je ključno, da je hoja prepoznana kot pomemben 
sestavni del vsakega prometnega sistema, še posebej v strnjenih mestnih območjih, kot je 
Tolmin. Veliko kratkih poti, ki so trenutno opravljene z avtomobilom, bi bilo mogoče premagati 
peš, kar bi zmanjšalo pritiske na okolje, hrup, cestno infrastrukturo, zastoje, hkrati pa 
pripomoglo k boljšemu javnemu zdravju.  
 
 
8.1 Izzivi 
 
Pešačenje je v zdajšnjih dokumentih in strategijah obravnavano, vendar so tako cilji kot ukrepi večinoma 
predvideni v manjši meri, velikokrat bolj posredno in v primerjavi z motornim prometom manj prednostno. 
Pešci so najšibkejša skupina udeležencev v prometu, zato bi morali biti v prihodnje v fazi načrtovanja 
upoštevani z največjo prednostjo. 
 
V občini je še veliko problematičnih točk za pešce, še posebej na področju vzdrževanja infrastrukture, 
javne razsvetljave ter sklenjenosti omrežja. Infrastruktura je še posebej problematična v ruralnem 
zaledju. Slabi pogoji za pešačenje so predvsem na območju prometnih cest, ob katerih so pločniki 
velikokrat preozki in neprilagojeni invalidom, mamicam z vozički idr. Glavnina javnih površin je 
namenjena motornemu prometu, čeprav bi na številnih mestih, še posebej v središču mesta Tolmin, bilo 
primerneje več prostora nameniti drugim dejavnostim, ki so vezane na pešačenje. 
 
V manjših naseljih so pogoji za pešačenje omejeni, saj na teh območjih pogosto ni pločnikov, ponekod 
manjka tudi javna razsvetljava. Vozila v manjših krajih velikokrat dosegajo previsoke hitrosti, saj ni 
izvedenih ukrepov za umirjanje hitrosti. Problematična je nesklenjenost pločnikov, kjer morajo pešci 
sestopati na vozišče in so zato bolj izpostavljeni motornemu prometu. Za povezave med naselji, ki so 
časovno primerne za hojo, bo treba zagotoviti več poti, ki potekajo odmaknjeno od prometnic. 
 
Do zdaj je bila premalo poudarjena izgradnja varnih prehodov za pešce in načrtovanju križišč, ki umirjajo 
promet in povečujejo prometno varnost vseh udeležencev. Najbolj problematična so križišča na 
prometnih cestah, ki potekajo skozi gosteje poseljena območja, saj je tu interakcija med pešci in vozili 
pogosta.  
 
Po podatkih ankete je delež prebivalcev, ki se na delo ali v šolo odpravljajo peš 32-odstoten, po opravkih 
pa 25-odstoten. Hoja je torej med glavnimi načini potovanja, čeprav med prebivalci še vedno prevladuje 
uporaba osebnega vozila (45 % na delo in v šoli ter 63 % po opravkih). V prihodnje so potrebne dodatne 
aktivnosti s področja ozaveščanja ljudi o pomenu hoje. 
 
Za senzorično in gibalno ovirane je dostopnost do pomembnejših ustanov omejena, saj je njim 
namenjena infrastruktura velikokrat pomanjkljiva ali neustrezno izvedena. Na tem področju bo v 
prihodnje treba nameniti več pozornosti podrobnostim izvedbe, ki jih pogosto opazijo šele uporabniki, 
ne pa tudi načrtovalci. 
 
Hojo ocenjujemo kot veliko možnost pri obvladovanju vprašanj onesnaženja, hrupa in javnega zdravja. 
Po podatkih NIJZ prekomerna telesna masa in debelost naraščata tako v Sloveniji kot tudi v večini 
evropskih držav. Prekomerna prehranjenost v Tolminu je sicer pod slovenskim povprečjem, vendar je 
vseeno zaskrbljujoče, da je v občini vsak peti otrok predebel.  
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Slika 10: Neprimerno urejen prehod za pešce, ki vodi na parkirno mesto. Pločnik je tudi preozek in nima 
znižanega robnika za osebe z zmanjšano mobilnostjo, Trg 1. maja, Tolmin 
 

 
Slika 11: Stopnice brez klančine za gibalno ovirane, pred Knjižnico Cirila Kosmača Tolmin  
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8.2 Dosežki 
 
Pogoji za razvoj pešačenja glede na velikost mesta Tolmin (z roba mesta do središča je največ 20 minut 
peš), gostota poselitve in razporeditev dejavnosti so razmeroma ugodni. Mesto ima razmeroma dober 
sistem površin in poti za pešce, ki pa žal še niso povezane v celoto.  
 
Velik korak k povečanju privlačnosti za pešačenje so urejene površine za pešce. Eden glavnih projektov 
v zadnjih letih je bila prenova glavnih mestnih ulic v Tolminu (delne prenove Gregorčičeve in Kosovelove 
ulice, Brunovega drevoreda in Ulice padlih borcev ter celovita prenova Prešernove ulice), v teku pa je 
tudi izgradnja povezav do bližnjih naselij (pločnik do Zatolmina, ureditev poti do Poslovne cone Poljubinj 
in Žabč). 
 
Celotno območje občine ima velik potencial za rekreacijsko in turistično dejavnost na prostem. Trenutno 
se ta odvija predvsem kot pohodništvo in planinarjenje, kolesarjenje, vodni športi, padalstvo in 
zmajarstvo. Z vidika pohodništva in planinarjenja je urejenih veliko sprehajalnih poti ob jezeru in rekah, 
veliko je urejenih dostopov do slapov in korit. Zanimivi so tudi gozdovi, visokogorski pašniki s 
planšarijami in gorske vasi. 
 
Z izvajanjem celostne prometne strategije bomo izboljšali stanje na področju pešačenja v naslednjih 
petih letih. Za doseganje ciljev se bodo izvajali tako infrastrukturni ukrepi za izboljšanje pogojev za 
pešačenje kot različne akcije za ozaveščanje prebivalcev o pomenu hoje. 
 
Občina Tolmin je leta 2014 v sodelovanju s strokovnjaki na področju varnosti v cestnem prometu izdelala 
Načrt varnih poti v mestu Tolmin, katerega namen je določitev potekov varnih poti, ki bodo omogočale 
dostop do javnih ustanov in nekaterih drugih programov vsem uporabnikom, torej tudi gibalno oviranim 
in ljudem z okvaro vida. Ob tem so upoštevane navezave varnih poti na glavno avtobusno postajo. Cilj 
načrta je vpeljava sodobnega, z vidika vseh uporabnikov prostora sprejemljivega in likovno 
poenotenega sistema dostopnih poti, ki lahko omogočajo samostojno gibanje senzorno oviranih ljudi.  
 

 
Slika 12: Znižani robniki na prehodu za pešce, Tolmin 
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Slika 13: Hitrostna ovira s prehodom za pešce, ki pa vodi na teraso gostišča, Dijaška ulica, Tolmin 
 
 
8.3 Cilji 
 
Preglednica 4: Cilji in ciljne vrednosti drugega prometnega stebra: Hoja 

Cilji Ciljne vrednosti Kazalci 

2.1 
Zagotovitev pogojev, 
da bo večina 
prebivalcev lahko 
opravila velik del 
dnevnih poti peš. 

Vzpostaviti vsaj štiri (4) ključne 
povezave ter odprava vsaj pet (5) 
problematičnih točk v omrežju pešpoti 
letno do leta 2022. 

Število vzpostavljenih novih 
ključnih povezav ter odpravljenih 
problematičnih točk. 

Prilagoditi infrastrukturo gibalno in 
senzorično oviranim osebam v ožjem 
središču in zaledju do leta 2022. 

Število izvedenih prilagoditev 
infrastrukture. V letu 2016 je bila 
infrastruktura gibalno in 
senzorično oviranim osebam v 
ožjem središču in zaledju le 
deloma prilagojena. 

2.2 
Povečanje deleža 
hoje za kratka 
potovanja in 
povečanje 
prisotnosti pešcev v 
središčih naselij. 

Povečati število pešcev za 30 % glede 
na leto 2017 do leta 2022. 

Število pešcev na referenčnih 
mestih (v analizi stanja štetje 
prometa ni bilo opravljeno) 

Povečati delež opravljenih poti v službo 
ali šolo peš za 20 % do leta 2022 v 
primerjavi z letom 2016. 

Delež opravljenih poti peš glede 
na analizo stanja (vir: anketa). 
Leta 2016 je bilo 19 % poti v 
službo in v šolo opravljenih peš 
(leta 2022: 23 %). 

2.3 
Povečanje prometne 
varnosti ter 
povečanje občutka 
varnosti pešcev. 

Zmanjšati število nesreč z udeleženimi 
pešci za 50 % do leta 2022 glede na 
povprečje v obdobju 2013–2015. 

Število prometnih nesreč z 
udeleženimi pešci (vir: AVP). 
V obdobju 2013–2015 sta bila v 
prometnih nesrečah v povprečju 
udeležena 2 pešca na leto. V tem 
obdobju ni bilo žrtev s smrtnim 
izidom (leta 2022: 1, 0). 
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8.4 Ukrepi 
 
Celostna prometna strategija občine Tolmin predvideva na področju uveljavitve hoje naslednje ukrepe: 
 
2a) Izgradnja nove in izboljšanje obstoječe infrastrukture za pešačenje 
 
Občina Tolmin bo izdelala potrebne načrte in pridobila ustrezno dokumentacijo za vzdrževanje in 
rekonstrukcije obstoječih ter izgradnjo novih peš površin. Infrastrukturo znotraj naselij bomo prilagodili 
za osebe z zmanjšano mobilnostjo. Postopno bomo zgradili manjkajoče pločnike znotraj naselij ob 
glavnih cestah ter razširili ostala omrežja pešpoti. Uredili in izboljšali bomo peš povezave med Tolminom 
in okoliškimi naselji ter uredili omrežje pešpoti med poselitvenimi območji. 
 
Ukrep se nanaša na cilje: 2.1, 2.2 in 2.3. 
 
2b) Načrtovanje ureditev za povečanje privlačnosti pešačenja  
 
Obstoječe pešpoti bomo z rednim vzdrževanjem stalno izboljševali in nadgrajevali, tako da bodo 
primerne za vse vrste uporabnikov – otroke, starejše, gibalno in senzorično ovirane, uporabnike na 
rolerjih, za vožnjo otroških vozičkov in z invalidskimi vozički ipd. Obnavljali bomo dotrajane pešpoti in 
pločnike, zamenjali in dodajali bomo ulično opremo, kot so klopi, pitniki, koši za smeti, svetilke ipd. 
skrbeli za hortikulturno urejenost, ter dodali pešcem uporabno in privlačno (prometno) signalizacijo. 
Celovito bomo uredili ožja središča naselij, okolice šol in vrtcev in pešpoti znotraj naselij. Da bi povečali 
privlačnost in prepoznavnost pešačenja, bomo nadgradili oznake za pešačenje (npr. odtisi stopinj na 
tleh) in po potrebi postavili oznake časa hoje do posameznih delov mesta (npr. do šole: 15 minut ipd.). 
Označili bomo tudi rekreacijske, turistične in tematske pešpoti.  
 
Ukrep se nanaša na cilj: 2.2. 
 
2c) Izboljšanje varnosti peš površin  
 
Za namen izboljšanja varnosti peš površin bomo vzpostavili območja umirjenega prometa, preverili in 
prilagodili javno razsvetljavo, nadgradili šolske poti ipd. Uredili bomo obstoječe prehode za pešce na 
območju velike frekvence prometa ter povečali število prehodov za pešce znotraj naselij. Vse prehode 
za pešce bomo uredili v skladu z varnostnimi standardi. 
 
Ukrep se nanaša na cilje: 2.1, 2.2 in 2.3. 
 

 
Slika 14: Vizija – Peš in kolesarska povezava Tolmin–Volče  
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8.5 Akcijski načrt 
 

Izvedba  

Načrt/študija  

 
Preglednica 5: Akcijski načrt drugega prometnega stebra: Hoja 
Zap. 
Št. Ukrep Strošek občine Zahtev 

nost Odgovornost 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

2a 
Izgradnja nove in izboljšanje 
obstoječe infrastrukture za 
pešačenje 

Ob predpostavki 
sofinanciranja 
500.000 € 
(izvedba) 
50.000 € (načrti) 

velika OT in zunanji 
izvajalec 

      

      

2b 
Načrtovanje ureditev za 
povečanje privlačnosti 
pešačenja 

20.000 € velika 

OT, KS, LTO, 
javni zavodi 
in zunanji 
izvajalec 

      

      

2c Izboljšanje varnosti peš 
površin 20.000 € velika 

OT, SPVCP, 
PP, 
Komunala 
Tolmin 
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9. TRETJI STEBER: Kolesarjenje 
 
Kolesarjenje je poleg zdravega načina rekreacije tudi vrsta prometa, ki ne onesnažuje okolja, ne 
povzroča hrupa in zmanjšuje težave s parkiranjem. V urbanih naseljih omogoča celo najhitrejše 
premagovanje krajših razdalj. Zaradi omenjenih gospodarskih, ekoloških in rekreacijskih 
razlogov se kolesarjenje znova vključuje v prometni sistem, pri čemer kot alternativa 
avtomobilskemu prometu dobiva čedalje večjo vlogo in pomen. 
 
 
9.1 Izzivi 
 
V občini Tolmin ni zgrajene posebne infrastrukture namenjene kolesarjem, izjemi sta odsek kolesarske 
steze med Mostom na Soči in Tolminom in enosmerni enostranski kolesarski pas v delu Kosovelove 
ulice. Kolesarski promet se skoraj v celoti odvija po obstoječih cestah in poteh, ki za varnost kolesarjev 
trenutno niso ustrezno urejene. Kolesarjenje po nekaterih cestah, še zlasti po državnih cestah Nova 
Gorica–Tolmin, Tolmin–Idrija in Tolmin–Kobarid, je nevarno zaradi visoke hitrosti vozil in velike 
prometne obremenjenosti. Na določenih odsekih so nevarne tudi manj prometne ceste, ker so mestoma 
nepregledne, preozke ali slabo vzdrževane. 
 
Izgradnja kolesarskih povezav je šele v začetni fazi izdelave. Poleg omejenih finančnih sredstev občine 
razvoj kolesarske infrastrukture zavirajo tudi preveč restriktivni naravovarstveni in vodovarstveni pogoji 
ter lastniška problematika. 
 
Prebivalci s trenutnimi pogoji za kolesarjenje niso zadovoljni, saj jih kar 60 odstotkov vprašanih meni, 
da ni urejene varne kolesarske infrastrukture. Posledično ljudje po vsakodnevnih opravkih kolesarijo 
poredkoma, na delo ali v šolo kolesari le 4 odstotke prebivalcev. Kot prioriteto pri urejanju novih 
kolesarskih povezav so izpostavili povezavo Tolmina z okoliškimi naselji, zlasti Mostom na Soči in 
Volčami ter povezovanje z obstoječimi in načrtovanimi državnimi in regionalnimi kolesarskimi potmi. 
 
V zavesti prebivalcev Tolmina in okoliških naselij še ni prepričanja o tem, da lahko kolo na krajših 
razdaljah dostojno zamenja uporabo avtomobila. Problem vsakodnevne uporabe kolesa predstavljajo 
tudi območja, ki so zaradi konfiguracije terena za povprečne kolesarje oziroma kolesarje začetnike težje 
dostopna. Smiselno bi bilo spodbujati uporabo električnih koles s sofinanciranjem nakupa, izgradnjo 
polnilnic in izposojo električnih koles. 
 
Da se nekateri ne odločajo za vožnjo s kolesom je vzrok tudi v neprimernih pogojih za shranjevanje 
koles in neurejenemu parkiranju. Pomembno je, da se v prihodnje zagotovijo kakovostna in varna 
parkirišča za kolesa pri vseh večjih javnih ustanovah, športnih in nakupovalnih centrih, avtobusnih in 
železniških postajah ter turističnih znamenitostih. Spodbujati je potrebno izgradnje kolesarnic ob 
večstanovanjskih blokih, delovnih mestih, šolah in drugih javnih ustanovah. 
 
K povečanju števila kolesarjev bi pomembno vplivala tudi boljša možnost prevoza koles z vlakom in 
avtobusi ter medsebojno povezana celostna ponudba namenjena kolesarjem, kot so urejena 
počivališča, servisi za kolesa, gostinska ponudba ipd. Večjo varnost kolesarjev na obstoječih cestah bi 
v času turistične sezone lahko dosegli tudi z zmanjšanjem motornega prometa z vzpostavitvijo boljšega 
javnega prevoza do turističnih zanimivosti.  
 
Občina Tolmin bi lahko z urejenimi kolesarskimi povezavami in povezano dodatno turistično ponudbo 
postala idealna kolesarska destinacija, saj nudi izjemno raznoliko pokrajino s številnimi naravnimi in 
kulturnimi znamenitostmi, manj prometnimi lokalnimi cestami in potmi ter že razvito dodatno turistično 
in servisno ponudbo namenjeno kolesarjem. Dolina reke Soče, Idrijce in Tolminke, kjer prevladuje 
ravninski teren ima velik potencial za razvoj vsakodnevnega, izletniškega, rekreativnega in družinskega 
kolesarjenja, medtem ko slikovit hribovit in planotast svet nudi idealne pogoje za gorske in rekreativne 
kolesarje. Z urejeno ponudbo prevoza koles, bi za širši krog kolesarjev postale dostopne poti po 
Šentviški planoti in greben Kolovrata. Z izgradnjo brvi preko Soče in ureditvijo manjočih odsekov poti 
okrog jezera pri Mostu na Soči, bi dobili eno lepših nezahtevnih krožnih poti v Sloveniji. Zaradi 
turističnega značaja imajo poseben pomen tudi obstoječe ceste do planine Stador, Pologa, Čadrga in 
Kambreškega. 
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Slika 15: V Tolminu primanjkuje parkirnih površin za kolesa 
 

 
Slika 16: Promet kolesarjev se večinoma odvija po obstoječih cestah 
 
 
9.2 Dosežki 
 
Rekreativno kolesarjenje je v zadnjih letih postalo tako med občani kot turisti precej priljubljeno. 
Pomemben razlog je slikovita krajina ter številne manj prometne ceste kot tudi razvita spremljajoča 
turistična in servisna ponudba.  
 
Zgrajen je bil odsek kolesarske steze med Tolminom in Mostom na Soči pri Podključu dolžine 450 m ter 
enostranski kolesarski pas ob Kosovelovi ulici dolžine 175m, ki pomenita ustrezna vzorčna primera za 
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nadaljnje urejanje kolesarske infrastrukture. 
 
Izdelan je bil načrt Regionalnega omrežje kolesarskih povezav Severne Primorske–Goriške razvojne 
regije z navezavami na sosednja in čezmejno območje.  
 
Občino Tolmin prečkajo 3 predlagane povezave: 
- D7 – Soška - daljinska povezava: Predel–Kobarid–Kanal–Nova Gorica–Miren–Lipa–Komen 
- G2 – glavna kolesarska povezava: Most na Soči–Želin–Idrija–Godovič-Kalce  
- R2 – regionalna kolesarska povezava: Bača pri Modreju–Petrovo Brdo–Bohinjska Bistrica–Lesce–

Bled 
 
Da bi kolesarjem namenili več površin za parkiranje koles je bila ureditev parkirišč za shranjevanje koles 
kot obveza investitorjev pri gradnji objektov predpisana v Odloku o Občinskem prostorskem načrtu 
Občine Tolmin, Uradni list RS, št. 78/2012 z dne 15. 10. 2012. Za spodbujanje kolesarjenje med mladimi 
so bila nedavno pri obnovi Prešernove ulice kot del ulične opreme nameščena tudi stojala za koleca, 
pred osnovno šolo v Tolminu pa je bilo urejeno varno parkirišče za kolesa. Zasnovano in izvedeno je 
bilo tudi vzorčno počivališče enotnega opremljanja regionalnih kolesarskih povezav ob bodoči daljinski 
kolesarski povezavi ob Soči v Gorenjem Logu. 
 
Izvedene so bile številne promocije kolesarstva od organiziranih kolesarskih izletov, kolesarskih 
tekmovanj do promocij kolesarjenja in trajnostne mobilnosti med najmlajšimi. 
 
Kolesarjem so na voljo promocijski in predstavitveni materiali, kolesarski zemljevidi ter informacije na 
internetu (Spletni portal Bike Alpe Adria). Vse več je tudi ponudnikov, ki izposojajo in servisirajo kolesa, 
organizirajo prevoze kolesarjev in vodenja.  
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Slika 17: Lepo urejen odsek dvosmerne kolesarske steze ob jezeru med Mostom na Soči in 
Tolminom, ki pa ga je potrebno povezati s krajema 
 

 
Slika 18: Ustrezno urejen enostranski kolesarski pas na Kosovelovi ulici v Tolminu je potrebno 
povezati s centrom mesta 
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9.3 Cilji 
 
Preglednica 6: Cilji in ciljne vrednosti tretjega prometnega stebra: Kolesarjenje 

Cilji Ciljne vrednosti Kazalci 

3.1 
Vzpostavitev 
pogojev za 
načrtovanje 
kolesarjenja na ravni 
občine in regije. 

Vzpostaviti sodelovanje s krajevnimi 
skupnostmi in sosednjimi občinami na 
področju kolesarjenja do leta 2018. 

Število sestankov na temo 
kolesarjenja s krajevnimi 
skupnostmi in sosednjimi 
občinami. 

Izgraditi ali označiti vsaj 1 km novih 
kolesarskih povezav letno od leta 2018.  

Število in dolžina vzpostavljenih 
novih kolesarskih povezav  

3.2 
Zagotovitev pogojev 
za udobno, varno in 
privlačno 
kolesarjenje ter 
parkiranje koles na 
ravni občine in 
regije. 

Vzpostaviti celovito kolesarsko omrežje 
do leta 2027. Sklenjeno kolesarsko omrežje. 

Zagotoviti vsaj dveh (2) kakovostnih in 
varnih parkirišč za kolesa pri javnih 
zgradbah in turističnih znamenitostih 
letno od leta 2018 

Število javnih zgradb ter 
turističnih točk s kakovostnimi 
kolesarskimi parkirišči. 

3.3 
Povečanje deleža 
kolesarjenja. 

Urediti vsaj eno urejeno počivališče za 
kolesarje letno od leta 2018  

Število urejenih počivališč ob 
kolesarskih komunikacijah 

Povečati število kolesarjev za 30 % 
glede na leto 2017 do leta 2022. 

Število kolesarjev na referenčnih 
mestih (v analizi stanja štetje 
prometa ni bilo opravljeno) 

Povečati delež s kolesom opravljenih poti 
v službo ali šolo za 50 % do leta 2022 
glede na leto 2016. 

Delež s kolesom opravljenih poti 
glede na analizo stanja (vir: 
anketa). 
Leta 2016 je bilo 4 % poti v 
službo ali šolo opravljenih s 
kolesom (leta 2022: 6 %). 

3.4 
Povečanje prometne 
varnosti ter 
povečanje občutka 
varnosti kolesarjev. 

Zmanjšati število nesreč z udeleženimi 
kolesarji za 50 % do leta 2022 glede na 
povprečje v obdobju 2013–2015. 

Število prometnih nesreč z 
udeleženimi kolesarji (vir: AVP). 
V obdobju 2013–2015 so bilo v 
prometnih nesrečah v povprečju 
udeleženi 4 kolesarji na leto. V 
tem obdobju ni bilo žrtev s 
smrtnim izidom (leta 2022: 2, 0). 

 
 
9.4 Ukrepi 
 
Celostna prometna strategija občine Tolmin predvideva na področju kolesarjenja naslednje ukrepe: 
 
3a) Izgradnja nove in izboljšanje obstoječe infrastrukture za kolesarjenje 
 
Občina Tolmin bo izdelala potrebne načrte in pridobila ustrezno dokumentacijo za vzdrževanje in 
rekonstrukcije obstoječih ter izgradnjo novih kolesarskih površin. Predvsem bo aktivno sodelovala pri 
načrtovanju in gradnji regijskih in državnih kolesarskih povezav ter tako nadgradila zdajšnje aktivnosti 
na tem področju. Obstoječe kolesarsko omrežje bomo po potrebi tudi uredili in prilagodili.  
 
Ukrep se nanaša na cilje: 3.1, 3.2, 3.3 in 3.4. 
 
3b) Načrtovanje ureditev za povečanje privlačnosti kolesarjenja  
 
Poudarek bo na izboljšanju kakovosti in celostni označitvi zdajšnjih kolesarskih poti, na primer s 
smerokazi, ki bodo označevali primarne kolesarske povezave skozi mesto ter v zaledju in časovno 
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dostopnost lokacij. Privlačnost bomo povečali tudi z rednim vzdrževanjem krajinske ureditve ob poteh, 
ureditvijo mest za počitek in parkiranje koles, pitniki, sanitarijami za kolesarje, tematskimi kartami, 
aplikacijami itd. 
 
Ukrep se nanaša na cilj: 3.2. 
 
3c) Ureditev in postavitev kakovostnih in varnih parkirišč za kolesa  
 
Mesta za varno in udobno parkiranje koles so pomemben vidik izboljšanja pogojev za kolesarjenje, ki 
se pogosto zanemari. To obsega kratkotrajno in dolgotrajno parkiranje koles. Kratkotrajno parkiranje 
vključuje na primer kolesarska stojala za obiskovalce ob storitvenih objektih, ki jih je mogoče zagotoviti 
preprosto in poceni. Zagotovili bomo parkirišča za kolesa ob vseh večjih javnih ustanovah, avtobusnih 
in železniških postajah ter turističnih znamenitostih. Spodbujali bomo postavitev kolesarnic pri 
večstanovanjskih stavbah ter v večjih poslovnih in trgovskih centrih. 
 
Ukrep se nanaša na cilje: 3.2, 3.3 in 3.4. 
 
3č) Izboljšanje varnosti kolesarskih površin  
 
Za namen izboljšanja varnosti kolesarskih površin bomo vzpostavili območja umirjenega prometa, 
zgradili manjkajoče dele površin za kolesarje in odpravili pomanjkljivosti na zdajšnjem omrežju v širšem 
mestnem omrežju. Pripravili bomo register nevarnih točk za kolesarje, ki bo podlaga za njihovo 
odpravljanje. Primeri takih točk so nekateri prehodi čez cesto, prehodi s površin za kolesarje na cesto 
ter stebri javne razsvetljave na kolesarskih površinah ipd. 
 
Ukrep se nanaša na cilje: 3.1, 3.2 in 3.4. 
 
3d) Spodbujanje kolesarjenja  
 
Občina Tolmin bo spodbujala izposojo (električnih) koles, izgradnjo polnilnic za električnih kolesa, ki 
bodo olajšala premagovanje razdalj in vzpostavila možnost za širjenje kolesarjenja tudi zunaj mesta 
(območja z večjimi nakloni). Občina bo kupila kolesa za izvajanje javnih služb ter spodbujala ustrezne, 
medsebojno povezane in glede na turistično kolesarsko mrežo ustrezno razporejene, spremljajoče 
ponudbe turistične in servisne storitve (izposoja in servis koles) ter izboljšanje pogojev za boljšo 
večmodalnost (bus-kolo in vlak-kolo). 
 
Ukrep se nanaša na cilja: 3.2 in 3.3. 
 

 
Slika 19: Vizija – primer ureditve površin za pešce in kolesarje na cesti Tolmin–Volče  
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9.5 Akcijski načrt 
 

Izvedba  

Načrt/študija  

 
Preglednica 7: Akcijski načrt tretjega prometnega stebra: Kolesarjenje 
Zap. 
Št. Ukrep Strošek občine Zahtev 

nost Odgovornost 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

3a 
Izgradnja nove in izboljšane 
obstoječe infrastrukture za 
kolesarjenje 

Ob predpostavki 
sofinanciranja 
100.000 € 
(izvedba) 
50.000 € (načrti) 

velika OT in zunanji 
izvajalec 

      

      

3b 
Načrtovanje ureditev za 
povečanje privlačnosti 
kolesarjenja 

10.000 € velika 

OT, KS, LTO, 
javni zavodi 
in zunanji 
izvajalec 

      

3c 
Ureditev in postavitev 
kakovostnih in varnih parkirišč 
za kolesa 

2.000 € majhna 
OT, javni 
zavodi, 
podjetja 

      

3č Izboljšanje varnosti 
kolesarskih površin 10.000 €  velika 

OT, SPVCP, 
PP, 
Komunala 
Tolmin 

      

      

3d Spodbujanje kolesarjenja 3.000 € srednja OT, LTO, 
javni zavodi       
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10. ČETRTI STEBER: Javni potniški promet 
 
Javni potniški promet povečuje izkoristek transporta kot celote, zmanjšuje prometne zastoje in 
težave s parkiranjem. Je okolju prijaznejši od avtomobilov. Pomembna je njegova družbeno 
koristna vloga, saj omogoča mobilnost tistim prebivalcem, ki drugih oblik prevoza ne morejo 
uporabljati (starejši občani, otroci in osebe brez lastnega osebnega avtomobila). Namen javnega 
prevoza je omogočiti potniku alternativno izbiro prevoznega sredstva. Kakovostni avtobusni in 
železniški sistem mora zato izpolnjevati nekatera merila, kot so cenovna sprejemljivost, lahka 
dostopnost, dobra povezljivost ter predvsem hitrost in kakovost storitve, da bo postal zanimiv 
za potencialne potnike. 
 
 
10.1 Izzivi 
 
V sklopu izvedene ankete za splošno javnost je ugotovljeno, da kar 56 % vprašanih stanuje manj kot 
kilometer od avtobusnega postajališča (80 % v radiju 2 km) in le 26 % od železniškega postajališča 
(44 % v radiju 5 km). Kljub temu občani občine Tolmin avtobus in vlak večinoma uporabljajo le nekajkrat 
letno ali pa ga sploh ne uporabljajo. 
 
V občini Tolmin razen medkrajevno-primestnega avtobusne in šolskih avtobusov ni vzpostavljene linije 
za mestni prevoz. Medkrajevni-primestni javni avtobusni promet v občini Tolmin je nezadostno zasnovan 
tako na občinskem kot na regionalnem in državnem nivoju. Frekvenca odhodov je premajhna ali pa 
naselja sploh niso dostopna z javnim prometom. Infrastruktura na postajališčih je pomanjkljiva na večini 
postajališč v občini. Ponudba za turiste zaostaja za ostalimi alpskimi občinami. 
 
Železnico za dnevne migracije uporablja zelo majhen delež občanov, število potnikov pa vsako leto še 
upada. V obdobju 2013–2015 je število prodanih vozovnic na železniški postaji Most na Soči upadlo 
povprečno za 3,5 % na leto. Padec je nekoliko manjši kot na ostalih postajah območja. To je posledica 
nekonkurenčnih potovalnih časov, nizkih frekvenc voženj in zastarelega železniškega sistema. Nekatera 
postajališča so tudi preveč oddaljena od poseljenih območij, kar prebivalce odvrača od njihove uporabe. 
 
Avtobusni in železniški sistem nista integrirana ne prostorsko ne časovno, ob tem so slabe možnosti 
kombiniranja sistemov s prevozom koles. Anketiranci so večinoma nezadovoljni z urejenostjo 
železniških postaj, ki niso prilagojena invalidom, enako velja za potniške vagone. 
 
Glavna priložnost za razvoj je predvsem v turizmu, saj ima proga bogato več kot 100-letno zgodovino 
in je primerna za panoramske vožnje. Trenutno je za vožnjo z muzejskim vlakom na SŽ rezerviranih 
zgolj sedem terminov v poletnem času.  
 
Hop-on hop-off turističnih avtobusov, ki so prisotni v nekaterih alpskih občinah (Kobarid, Bohinj, Bled, 
Radovljica), v Tolminu ni. 
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Slika 20: Ena izmed mnogih avtobusnih postajališč brez nadstrešnice, Prapretno 
 

 
Slika 21: Upad števila prodanih vozovnic za vlak  
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10.2 Dosežki 
 
Urejeni so prevozi šoloobveznih otrok, ki zaradi oddaljenosti ali neustreznih varnostnih pogojev ne 
morejo drugače dostopati do šole. 
 
V okviru Dneva Alpske konvencije že osem let izhaja knjižica Vozni redi v Alpah, ki vsebuje 48 linij 
avtobusov, vlakov, žičnic in ladij po slovenskih Alpah in čez mejo, vključno z avtobusnimi povezami 
Tolmin–Cerkno–Idrija, Tolmin–Podbrdo ter Nova Gorica–Tolmin–Bovec. 
 
Med Bohinjsko Bistrico, Podbrdom in Mostom na Soči je vzpostavljena redna povezava z avtovlakom. 
Leta 2016 je bil prevoz z avtovlakom omogočen do Nove Gorice. 
 
V občini Tolmin je organiziran tudi rečni promet s turistično ladjo po reki Soči. Redni vozni red plovbe je 
vse dni v tedni vzpostavljen v juliju in avgustu. Maja, junija in septembra se plovba izvaja samo v nedeljo 
in praznikih po ustaljenem voznem redu. Ostali rečni promet je organiziran le v okviru različnih zasebnih 
ponudnikov, ki nudijo rečni transport predvsem za turistične in rekreativne namene.  
 

 
Slika 22: Avtovlak (vir: https://moski.hudo.com/l) 
 

 
Slika 23: Turistična ladja Lucija, Most na Soči  

https://moski.hudo.com/l
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10.3 Cilji 
 
Preglednica 8: Cilji in ciljne vrednosti četrtega prometnega stebra: Javni potniški promet 

Cilji Ciljne vrednosti Kazalci 

4.1 
Povečanje uporabe 
JPP. 

Povečati število potnikov na železniških 
postajah za 10 % do leta 2022 glede 
na leto 2015. 

Število prodanih kart v 
železniškem prometu na leto 
(podatki SŽ). 
Leta 2015 je bilo na ŽP Most na 
Soči prodanih 13.692 vozovnic, 
zadnja leta je bil 3,5-odstotni letni 
upad. (leta 2022: 15.000) 

Povečati delež poti opravljenih z 
avtobusom in vlakom v šolo in na delo 
za 75 % do leta 2022 glede na leto 
2016. 

Delež opravljenih poti z 
avtobusom glede na analizo 
stanja (vir: anketa). 
Leta 2016 je bilo 6 % vseh poti 
opravljenih z JPP (leta 2022: 
10 %) 

4.2 
Izboljšanje kakovosti 
JPP. 

Povečanje frekvence voženj in 
optimizacija tras JPP do leta 2022. 

Dolžina časovnega intervala med 
vožnjami ter število prilagoditev 
tras JPP. 

100 % delež ponudnikov JPP 
vključenih v sistem enotne vozovnice 
do leta 2019. 

Vzpostavitev enotne kartice in 
integracija z državnim sistemom. 

Prilagoditi celoten JPP gibalno in 
senzorično oviranim osebam do leta 
2022. 

Delež vozil in postajališč, ki so 
prilagojena gibalno oviranim. 

 
 
10.4 Ukrepi 
 
Celostna prometna strategija občine Tolmin predvideva na področju javnega potniškega prometa 
naslednje ukrepe: 
 
4a) Izboljšanje avtobusnih prevozov  
 
Naročili bomo študijo, da bi našli načine za optimizacijo avtobusnega prometa, saj je namen razširiti 
pokritost območij z avtobusnim omrežjem, optimizirati časovni interval voženj in potek linij, da 
uporabnikom zagotovimo najbolj optimalno možno storitev. Preučili bomo možnost sofinanciranja 
avtobusnega prometa, možnost uvedbe avtobusne krožne linije in uvedbe prevoza »na klic«, ki bo 
omogočal dostopnost prebivalcem v krajih in ob časih, ko tradicionalne oblike javnega prevoza niso 
zadovoljive. Uredili bomo tudi postajališča z nadstrešnicami, sedišči in voznimi redi, označili s prometno 
signalizacijo, prilagodili postajališča in vozni park za kolesa ter osebe z omejeno mobilnostjo. Prenovo 
bomo izvajali fazno, glede na število potnikov in možnost raznih oblik omejene mobilnosti na 
posameznih postajališčih. 
 
Ukrep se nanaša na cilja: 4.1 in 4.2. 
 
4b) Izboljšanje železniških prevozov  
 
Občina bo s pobudami na Slovenske železnice sodelovala pri izboljšanju železniške infrastrukture in 
povečanju števila ter frekvence avtovlakov in muzejskih vlakov. Posebej bi radi pospešili ureditev 
železniške postaje Most na Soči z vso potrebno postajno infrastrukturo. 
 
Ukrep se nanaša na cilja: 4.1 in 4.2. 
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4c) Načrtovanje turističnih prevozov  
 
S študijo bomo preučili možnosti uvedbe avtobusa do večjih turističnih točk (na primer Tolminska korita, 
Čadrg, Polog in Stador). Preučili bomo tudi možnosti uvedbe avtobusa Hop-on hop-off idr. 
 
Ukrep se nanaša na cilja: 4.1 in 4.2. 
 
4č) Integracija sistemov JPP  
 
V sklopu optimizacije JPP bi za namen integracije med posameznimi prometnimi načini prilagodili vozne 
rede in linije avtobusnih prevozov. Na avtobusnih in železniških postajah bi postavili tudi parkirišča za 
kolesa. Hkrati želimo proučiti možnost integracije šolskih prevozov z javnim potniškim prometom, kot je 
to že praksa v nekaterih občinah ter vzpostavitev enotne kartice mobilnosti, ki bi pripomogla k integraciji 
prometnih načinov in olajšanju večmodalnosti. 
 
Ukrep se nanaša na cilja: 4.1 in 4.2. 
 
4d) Informacije o JPP  
 
V sklopu informatizacije sistema JPP se pri obstoječem javnem prevozu in ob uvajanju posameznih 
oblik javnega prevoza predvidi možnost uvedbe prikazovalnikov časov prihodov avtobusov ter vlakov 
na postajališčih. To bo pomembno prispevalo k izboljšanju kakovosti ponudbe, saj prispeva k prijetnejši 
uporabniški izkušnji. Potniki si namreč lahko skrajšajo čakalni čas na postajališču, zmanjša se tudi stres, 
povezan z nepredvidljivostjo prihodov avtobusov. Izboljša pa se lahko tudi delovanje prevoznika, saj 
omogoča boljše upravljanje voznega parka in zmanjšuje obseg zamud, kar pripomore tudi k boljši javni 
podobi javnega potniškega prometa. Občina bo na svoji spletni strani vzpostavila tudi vozne rede ter 
izdelala aplikacijo za načrtovanje poti. 
 
Ukrep se nanaša na cilja: 4.1 in 4.2. 
 

 
Slika 24: Vizija – predlog ureditve javne površine  t zmanjšanjem negativnih vplivov parkiranja v 
mestu, Trg 1. maja, Tolmin 
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10.5 Akcijski načrt 
 

Izvedba  

Načrt/študija  

 
Preglednica 9: Akcijski načrt četrtega prometnega stebra: Javni potniški promet 
Zap. 
Št. Ukrep Strošek občine Zahtev 

nost Odgovornost 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

4a Izboljšanje avtobusnih 
prevozov 

Ob predpostavki 
sofinanciranja 
25.000 € letno 
(izvedba) 
in 50.000 € v 5 
letih (načrt) 

srednja OT, 
prevozniki 

      

      

4b Izboljšanje železniških 
prevozov 7.000 € srednja OT, SŽ       

4c Načrtovanje turističnih 
prevozov 

Ob predpostavki 
sofinanciranja 
20.000 € (načrt) 

srednja OT, LTO, 
prevozniki 

      

      

4č Integracija sistemov JPP brez srednja OT, 
prevozniki       

4d Informacije o JPP 

Ob predpostavki 
sofinanciranja 
200.000 € 
(vzpostavitev) 
5.000 € letno 
(vzdrževanje) 

srednja OT, 
prevozniki       
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11. PETI STEBER: Motorni promet 
 
Dejstvo je, da je v naši občini povečana uporaba avtomobilov. S tem se krepijo negativni vplivi 
motornega prometa na družbo in povečujejo pritiski mirujočega prometa na prostor. Avtomobil 
bo sicer ostal zelo pomembna in v marsikaterih primerih optimalna oblika mobilnosti, vendar še 
vedno opravimo zelo veliko kratkih poti, ki bi jih lahko premagali z uporabo bolj trajnostnih 
prometnih načinov. S spodbujanjem odgovornejše rabe osebnih motornih vozil, ko je to 
smiselno, lahko dosežemo pomembne pozitivne učinke na kakovost bivanja v občini. 
 
 
11.1 Izzivi 
 
Stopnja motorizacije v tolminski občini, ki se sicer v zadnjih letih skoraj ne spreminja, kar pripisujemo 
staranju prebivalstva (sicer bi verjetno še naraščala), je približno 547 avtomobilov na 1.000 prebivalcev 
(podatek iz leta 2015), torej skoraj 5 % nad povprečjem v Sloveniji.  
 
Zaradi omenjene razmeroma visoke stopnje motorizacije in nekonkurenčnosti javnega potniškega 
prometa, ob hkratnem povečevanju zaposlenosti in deleža dnevnih migracij, prebivalci za večino poti in 
vse pogosteje uporabljajo osebni avtomobil. Za pot na delo oz. v šolo, kot tudi po opravkih, ta delež 
znaša okrog 70 %.  
 
Tolmin, razen ponekod v večstanovanjskih soseskah, nima težav zaradi pomanjkanja parkirnih 
prostorov, prej je težava v tem, da je parkiranje (celó brezplačno) mogoče na trgih v mestnem središču 
(npr. pred muzejem in na Trgu 1. maja), katerih površine bi morale biti predvsem namenjene pešcem.  
 
Delež izdatkov za mobilnost v Sloveniji znaša 16 %, medtem ko je v 28 članicah EU 13 odstoten, kar 
nas po tem kazalcu uvršča na prvo mesto. To povečuje socialno neenakost, saj so prebivalci, ki si ne 
morejo ali ne želijo privoščiti avtomobila, zapostavljeni in neenakovredno obravnavani pri prometnem 
načrtovanju.  
 
Promet v občini tudi zaradi nerazvitega javnega potniškega prometa, ki je posledica razpršene poselitve 
in zaradi slabe povezanosti z železniškim omrežjem, večinoma sloni na cestni infrastrukturi. Ta sicer 
glede na izmerjene prometne obremenitve večinoma zadošča, vendar glavna cesta poteka tudi skozi 
mesto Tolmin, kjer so njeni vplivi zaradi goste poseljenosti najbolj škodljivi (onesnaževanje zraka in tal, 
hrup, slabša prometna varnost, zastoji, poškodbe infrastrukture …). Težave se pojavljajo predvsem v 
času poletne turistične sezone, ko je na cestah poleg povečanega avtomobilskega prometa tudi 
nadpovprečno veliko motoristov. Ti so poleg pešcev, zlasti otrok in starostnikov, prometno-varnostno 
najbolj ogroženi. Posredno je z uporabo avtomobila povezan tudi čedalje bolj sedeč življenjski slog, ki 
slabo vpliva na zdravje.  
 
Po mnenju prebivalcev so ceste na splošno v slabem stanju, neurejene in preozke, želijo si obvoznice 
in umirjanja prometa v mestnem središču, kjer so se pripravljeni odreči tudi brezplačnemu parkiranju. 
Moti jih tovorni promet, ki ga je 3 odstotke, kar pa je razmeroma malo. 
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Slika 25: V občini Tolmin je veliko ozkih ulic in cest, kjer se težko srečata dve vozili 
 

 
Slika 26: Parkirišče na Trgu 1. maja, Tolmin 
 
 
11.2 Dosežki 
 
V anketi je večina sodelujočih izrazila zadovoljstvo s pretočnostjo prometa v občini, v mestu Tolmin so 
tudi že prisotni nekateri ukrepi za umirjanje prometa, vendar ne zadoščajo. V anketi je bila sicer jasno 
izražena podpora umirjanju prometa v naseljih in zmanjšanju števila avtomobilov v središču mesta. 
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Slika 27: Obvezna smer vožnje za avtobusni promet ter opozorilna tabla in talne označbe, ki opozarjajo 
na prisotnost šolarjev v bližini 
 

 
Slika 28: Ureditev ulice z možnostjo ustavljanja pred Glasbeno šolo, Tolmin 
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11.3 Cilji 
 
Preglednica 10: Cilji in ciljne vrednosti petega prometnega stebra: Motorni promet 

Cilji Ciljne vrednosti Kazalci 

5.1 
Zmanjšanje 
odvisnosti 
prebivalcev od 
avtomobila 

Zmanjšati količino motornega prometa v 
občini za 10 % do leta 2022 glede na 
leto 2016. 

Število vozil na referenčnih 
mestih (vir: štetje). 

Zmanjšati delež uporabe avtomobila za 
poti na delo in v šolo za 15 % do leta 
2022 glede na leto 2016. 

Delež z avtomobilom opravljenih 
poti v službo ali šolo (vir: 
anketa). 
Leta 2016 je bilo 71 % poti v 
službo ali šolo opravljenih z 
avtomobilom in motorjem (leta 
2022: 61 %). 

Zmanjšati število avtomobilov na 
prebivalca za 1 % do leta 2022. 

Stopnja motorizacije (vir: SURS). 
Stopnja motorizacije v občini 
Tolmin je leta 2015 znašala 547 
vozil/1.000 preb. (leta 2022: 542 
vozil/1.000 preb.). 

5.2 
Umirjanje motornega 
prometa 

Umiriti promet na vsaj enem (1) 
območju letno v mestu ter v vsaj treh 
(3) primestnih naseljih v občini do leta 
2022. 

Število območij z umirjanjem 
prometa. 

5.3 
Zmanjšanje 
negativnih vplivov 
parkiranja 

Sprememba parkirne politike do leta 
2020. 

Vzpostavitev trajnostno 
naravnane parkirne politike. 

5.4 
Povečanje prometne 
varnosti 

Zmanjšati število poškodovanih v 
nesrečah z motoriziranimi udeleženci 
za 50 % do leta 2022 glede na obdobje 
2013–2015 ter izničiti število smrtnih 
žrtev do leta 2022. 

Število prometnih nesreč (vir: 
AVP). 
V obdobju 2013-2015 je bilo v 
povprečju 72 prometnih nesreč z 
motoriziranimi udeleženci na 
leto, od tega povprečno 1 
prometna nesreča s smrtnim 
izidom letno (leta 2022: 36). 

 
 
11.4 Ukrepi 
 
Celostna prometna strategija občine Tolmin predvideva na področju racionalne rabe motoriziranega 
prometa naslednje ukrepe: 
 
5a) Izgradnja nove in izboljšanje obstoječe infrastrukture  
 
Občina Tolmin bo izdelala potrebne načrte in pridobila ustrezno dokumentacijo za vzdrževanje in 
rekonstrukcije obstoječih vozišč ter izgradnjo novih cest za namen razbremenitve urbanih središč. V 
izogib negativnim vplivom motornega prometa na glavnih cestah skozi Tolmin, je v prihodnosti v načrtu 
gradnja obvoznic, ki bi preusmerile tranzitni promet iz naselij. Občina bi rada nadgradila tudi glavne 
prometne povezave nacionalnega (cesta R1-102 osrednja Slovenija, cesta R1-103 do Nove Gorice) in 
regionalnega pomena (cesta R3-607 preko Čepovana do Nove Gorice in cesta R2-403 po Baški grapi 
in naprej na Gorenjsko). Občina ima sicer omejene možnosti vpliva na gradnjo infrastrukture, ki je v 
domeni države. Kljub temu so možni načini vpliva na modernizacijo z intenzivnim povezanim dialogom 
med lokalnimi skupnostmi, sosednjimi občinami in odločevalci na državni ravni.  
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Poleg potniškega in tovornega prometa, ki poteka po železnici, je izrednega pomena tudi avtovlak, ki 
vozi na relaciji Bohinjska Bistrica–Podbrdo–Most na Soči (Nova Gorica). Občina bo s pobudami na 
Slovenske železnice in DRSI poskusila preusmeriti del tovornjakov na avtovlak. 
 
Ukrep se nanaša na cilje: 5.1, 5.3, 5.4 in 5.5. 
 
5b) Načrtovanje ukrepov za mirujoč promet  
 
Občina Tolmin bo izdelala študijo in optimizacijo parkirne politike, ki bo temeljila na ciljih in usmeritvah 
CPS, posodobila parkirne standarde ter povečala nadzor parkiranja. Parkirne tarife bodo določene tako, 
da bodo s časovnimi omejitvami in ceno parkirnin v mestnem središču spodbujale kratkotrajno parkiranje 
ter, obratno, spodbujale dolgotrajno parkiranje zunaj strogega mestnega jedra. Postavili bomo tudi 
usmeritvene table za parkirišča. V okviru razbremenitve središč z mirujočim prometom (npr. celovita 
ureditev ožjega mestnega središča Tolmina in drugje) bomo zmanjšali število parkirnih mest ter zato 
vzpostavili dodatna parkirišča na obrobju naselij, ki bodo namenjena vsakodnevnim migracijam in 
potrebam turizma. Poleg tega bomo vzpostavili parkirišče za tovorna vozila in avtodome. 
 
Ukrep se nanaša na cilj: 5.4. 
 
5c) Izboljšanje varnosti motornega prometa  
 
S celovitim umirjanjem prometa želimo izboljšati prometno varnost in kakovost okolja z zmanjšanjem 
obsega in hitrosti motornega prometa v preurejenih območjih. S tem želimo tudi spodbujati hojo in 
kolesarjenje. V ta namen bomo proučili potrebo po dodatnih sklenjenih območjih umirjanja prometa, v 
katerih bomo dosegli zmanjšanje hitrosti z znižanjem hitrostnih omejitev (v sodelovanju s poostrenim 
nadzorom nad prekoračenimi hitrostmi) ter preurejanjem elementov na cestah in križiščih. Na zdajšnjih 
območjih umirjenega prometa bomo dodajali dodatne potrebne ukrepe umirjanja (hitrostni otoki, šikane, 
deljeni prostor (sharedspace) idr.). Pripravili bomo register nevarnih točk za motorni promet, ki bo 
podlaga za njihovo odpravljanje. 
 
Ukrep se nanaša na cilj: 5.5. 
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5č) Okolju prijazna vozila  
 
Podpora za večjo uporabo okolju prijaznih vozil je pomembna predvsem z vidika zmanjševanja izpustov 
toplogrednih plinov, izboljšanja kakovosti zraka in zmanjševanja odvisnosti od fosilnih goriv. V ta namen 
bo Občina Tolmin spodbujala izgradnjo električnih polnilnic in s tem olajšala uporabo električnih vozil in 
električnih koles, ki so primerna za kolesarjenje na daljše razdalje in na razgibanem reliefu. Občina 
Tolmin bo kupila tudi okolju prijazna vozila za izvajanje javnih služb. 
 
Ukrep se nanaša na cilj: /. 
 
 
11.5 Akcijski načrt 
 

Izvedba  

Načrt/študija  

 
Preglednica 11: Akcijski načrt petega prometnega stebra: Motorni promet 
Zap. 
Št. Ukrep Strošek občine Zahtev 

nost Odgovornost 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

5a Izgradnja nove in izboljšanje 
obstoječe infrastrukture 

Ob predpostavki 
sofinanciranja 
1.000.000 € letno 
(načrti in izvedba) 

velika OT, MzI, 
DRSI, DRI 

      

      

5b Načrtovanje ukrepov za 
mirujoč promet 300.000 € v 5 letih velika OT 

      
      

5c Izboljšanje varnosti motornega 
prometa 50.000 € srednja 

OT, 
Komunala; 
Medobčinska 
inšpekcija 

      

5č Okolju prijazna vozila 20.000 € majhna OT       

 
 

 
Slika 29: Vizija – Primer možne ureditve s souporabo voznega pasu – »Sharrow«, Gregorčičeva ulica, 
Tolmin 
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OBRAZLOŽITEV 
Pravna podlaga: 
Statut Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/2009, 17/2011, 106/2015) 
 
Ocena stanja: 
Sodoben pristop, za katerega smo se odločili in zanj uspešno pridobili nepovratna sredstva, ni le 
priprava in sprejetje strateškega prometnega dokumenta Občine Tolmin, temveč pomeni začetek 
dolgoročnega procesa ustvarjanja trajnostnega prometnega sistema, pri katerem je gradnja šele zadnji 
korak reševanja izzivov v prometu. Zdajšnje načrtovalske prakse nadgrajuje s temeljito analizo stanja, 
vizijo prometnega razvoja, strateškimi cilji in stebri, ki celovito vključujejo področja daljnovidnega 
ukrepanja: trajnostno načrtovanje, hojo, kolesarjenje, javni potniški promet in motorni promet. 
 
Razlogi za sprejetje akta so: 
Občina Tolmin potrebuje sprejeto Celostno prometno strategijo za potrebe prijav na razne projekte na 
področju izvajanja ukrepov trajnostne mobilnosti in celostnega prometnega načrtovanja ter drugih 
vidikov trajnostnega razvoja v občini Tolmin. Sredstva za izvajanje celostne prometne strategije v Občini 
Tolmin 2017–2022 bodo zagotovljena v okviru letnih proračunov občine in razpisov. 
 
Ocena finančnih posledic: 
Sprejetje predlagane strategije prinaša dodatne finančne posledice za občinski proračun. 


