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1. UVOD  

Občina Črna na Koroškem je uspešno kandidirala za pridobitev nepovratnih sredstev na javnem razpisu za 
sofinanciranje "Celostne prometne strategije" (v nadaljevanju CPS) v okviru sredstev Sklada za podnebne 
spremembe za leti 2017 in 2018 Ministrstva za okolje in prostor. 
S postopkom javnega naročila oddaje naročila male vrednosti sta bili za izdelovalca CPS izbrani podjetji RRA 
Koroška, regionalna razvojna agencija za Koroško, d.o.o. v sodelovanju z ZUM urbanizem, planiranje, 
projektiranje d.o.o. Vrednost del po pogodbi znaša 36.408,00 € brez DDV oz. 44.417,76 € z DDV. Rok 
izvedbe del pogodbe je najkasneje 30. 9. 2018. 
Slika 1: Predviden terminski plan priprave CPS 
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Med septembrom in koncem februarja so izdelovalci izvedli številne aktivnosti, med drugim terenske oglede, 
priprave analiz obstoječega stanja in vključevanja občanov ter zbiranja pobud – od intervjujev, anket, delavnic 
in javnih razprav. Med temi: 
− pet formalnih terenskih ogledov in več neformalnih terenskih ogledov; 
− 10 intervjujev; 
− prvo (13. decembra 2017) in drugo javno razpravo (21. februarja 2017); 
− delavnico z odgovornimi za promet na občini in z večji zaposlovalci (1. februarja 2018). 
− dodatno smo pripravili pet dokumentov z analizo obstoječega stanja: geografski oris, peš promet in javne 

površine, kolesarjenje, javni potniški promet in motorni promet.  
− v oktobru 2016 smo izvedli 16-urno štetje prometa s kamerami v centru Črne na Koroškem; 
− izdelali načrt vključevanja javnosti in terminski načrt izdelave CPS; 
− izdelali pregled strategij, programov, smernic in prostorskih aktov; 
− pregledali razpoložljive finančne vire in oblikovali možne scenarije razvoja; 
− vzpostavljena je bila podstran CPS na spletni strani Občine Črna na Koroškem, objavljene so bile tri 

novice na spletni strani občine (tudi na socialnem omrežju), novica o pripravi CPS je bila objavljena na 
Koroškem radiu in njihov spletni strani ter objavljen je bil članek v tiskanem mediju Črjanske cajtnge, ki 
ga prejmejo vsa gospodinjstva. 

 

V nadaljevanju podajamo ključne ugotovitve (dosežke, izzive in priložnosti) po posameznih področjih, 
podrobnosti pa so razvidne iz detajlnejših analiz stanja po posameznih področjih v prilogah. V priloga je:  
− pet dokumentov z analizo obstoječega stanja (geografski oris, peš promet in javne površine, kolesarjenje, 

javni potniški promet in motorni promet); 
− pregled strategij, programov, smernic in prostorskih aktov; 
− pregled razpoložljivih finančnih virov in oblikovanje možnih scenarijev razvoja. 
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2. GEOGRAFSKI ORIS 

Ključne ugotovitve: 
− Več kot 2/3 prebivalcev leži v dolinskem delu občine. 
− Občina sodi med demografsko ogroženo območje. 
− Število prebivalcev od 70-ih let prejšnjega stoletja konstantno pada. 
− Prebivalstvo se intenzivno stara. 
− Zaradi starega prebivalstva (upokojenci) je nizek delež aktivnega prebivalstva. 
− Zaradi nizke rodnosti je nizek delež osnovnošolcev in dijakov. 
− Zmanjšuje se delež tistih, ki delajo v lastni občini, jih pa je še vedno slaba tretjina. 
− Brezposelnost je nižja od povprečja v Sloveniji. 
− Zaposleni se vozijo večinoma v severno in vzhodno ležeče občine: Mežica, Prevalje, Ravne, Slovenj 

Gradec. Delno tudi v Avstrijo. 
− Dijaki se vozijo prav tako v severno in vzhodno ležeče občine: Ravne in Slovenj Gradec. V manjši meri 

tudi v Avstrijo. 
− Študenti študirajo večinoma v Ljubljani in Mariboru. V manjši meri tudi v Avstrijo. 

3. PEŠ PROMET 

Občina je dosegla kar nekaj izboljšav v smeri bolj trajnostno naravnanega prometnega sistema oz. na 
področju izboljšanja pogojev za pešačenje: 
− novejše ureditve za pešce in za varnejše pešačenje: gradnja pločnikov z nižjimi robniki, umirjanje 

prometa, hitrostne table, 
− aktivna promocija trajnostne mobilnosti v osnovni šoli z izvajanjem vrste aktivnosti (npr. Pešbus, 

prometna kača …). 

Izzivi 
− staranje prebivalstva – prebivalstvo v Občini črna na Koroškem se v zadnjih letih zmanjšuje in intenzivno 

stara, 
− premalo je še omejevanja motornega prometa in kontrole in nadzora nad nepravilno parkiranimi vozili na 

pločnikih, 
− tovorni promet (prevoz lesa) skozi središče Črne, 
− dotrajane hodne površine, preozki pločniki, ponekod nevarno ali neprimerno vodenje pešcev, premalo 

peš prehodov, 
− neizkoriščen potencial vodotokov za urejanje peš površin opremljenih z urbano opremo, 
− neopremljenost peš povezav in manjših javnih površin ter pomanjkanje javnih površin v Žerjavu in v 

posameznih deli Črne, 
− ovire za gibalno ovirane osebe in ni ureditev za senzorno ovirane osebe. 

Priložnosti 

Naselja v občini Črna na Koroškem so sredi slikovite narave (gore, vodotoki) po kateri je hoja prijetna. Motorni 
promet je redek, z izjemo na regionalni cesti proti Mežici. Poti znotraj obeh večjih naselij so kratke in se lahko 
opravijo peš. Stanovanjske soseske so urejene. 

Priložnosti pri urejanju pogojev za hojo se kažejo v nadaljevanju izvajanja ukrepov in aktivnosti, ki so jih že 
začeli izvajati: urejanje peš površin, umirjanje prometa, aktivnosti v osnovni šoli za spodbujanje uporabe 
nemotornih oblik prometa, ki se lahko razširijo tudi na drugi skupine prebivalcev z drugimi akterji, odprava 
ovir za gibalno ovirane osebe.  
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Priložnost za povečanje pešačenja izkazuje tudi javni prostor v naseljih. Z urejanjem javnih površin: ob 
vodotokih, osrednje krožišče s Plečnikovim spomenikom (preurediti tako, da funkcionira bolj kot javna 
površina in manj kot prometna površina), ob obstoječih peš površinah (opremiti z urbano opremo, zasaditi), 
središčno območje v Žerjavu ipd., se poveča identiteta naselja, površine postanejo uporabne, primerne za 
druženje, spodbuja se prebivalce k pešačenju.  

Ukrepi za izboljšanje pogojev za hojo (urejanje peš povezav in drugih javnih površin) višajo kvaliteto bivanja, 
s čemer se lahko prispeva k zmanjšanju trenda upadanja števila prebivalcev v občini. Prav tako se s temi 
ukrepi izboljšajo pogoji za mobilnost starejših ljudi, katerih delež v občini se veča. 

4. KOLESARSKI PROMET 

Občina je v zadnjem času pričela z aktivnim in strateškim načrtovanjem kolesarskega prometa v občini: 
− priprava Celostne prometne strategije; 
− aktivna promocija trajnostne mobilnosti v osnovni šoli z izvajanjem vrste aktivnosti; 
− aktivno sodelovanje v Evropskem tednu mobilnosti; 
− vključitev v regijski projekt ureditve kolesarskih povezav, v sklopu katerega se bo v sklopu rekonstrukcije 

državne ceste urejala varna kolesarska povezava v smeri Mežice; 
− vključitev v projekt LAS, kjer so uredili pokrite kolesarnice; 
− razvoj turističnega, predvsem. gorskega kolesarjenja.  

Izzivi 
− v občini ni namenskih površin/infrastrukture za kolesarjenje; 
− prometno obremenjena državna cesta R2-425 zaradi gostote prometa ni primerna za kolesarjenje; 
− ozko grajena struktura stavb v Črni na Koroškem in Žerjavu bo omejevala gradnjo ustrezne kolesarske 

infrastrukture; 
− ozka rečna dolina reke Meže je zahtevna za umestitev ločene kolesarske infrastrukture; 
− poplavna ogroženost, ki jo povzroča reka Meža omejuje gradnjo kolesarske infrastrukture ob cestah, ki 

so neposredno. 
 
Priložnosti 

Podjetje Tab d.d., ki je največji zaposlovalec v občini, je pripravljena spodbujati zaposlene k bolj trajnostni 
uporabi prevoznih sredstev za prevoz na delo, k čemur je delno spodbuja tudi pomankanje parkirnih mest 
pred proizvodnimi obrati. Z ureditvijo varne kolesarske povezave med naselji Črna, Žerjav in Mežica se lahko 
poveča mobilnost delavcev, ki so zaposleni v proizvodnih obratih.  

Osnovna šola že sedaj spodbuja otroke k bolj trajnostni obliki prihoda v šolo, z ustrezno infrastrukturo bi 
lahko večji poudarek namenili tudi kolesarjenju. Ta trend se lahko kasneje razširi tudi na drugi skupine 
prebivalcev z drugimi akterji.  

Ukrepi za izboljšanje pogojev za hojo (urejanje varnih kolesarskih povezav) višajo kvaliteto bivanja, s čemer 
se lahko prispeva k zmanjšanju trenda upadanja števila prebivalcev v občini. Prav tako se s temi ukrepi 
izboljšajo pogoji za mobilnost starejših ljudi, katerih delež v občini se veča. Ustrezna kolesarska infrastruktura 
lahko poveča turistično privlačnost občine. Priložnosti se kažejo predvsem v razvoju poti za gorsko 
kolesarjenje, še posebej enoslednic (single trails), za bi bilo potrebno v 1. fazi pripraviti načrt vzpostavitve, ki 
bi vključeval vse potrebne deležnike (lastnike zemljišč, soglasodajalce, občino, zainteresirano kolesarsko 
javnost). 
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5. JAVNI POTNIŠKI PROMET 

Determinante kvalitete ponudbe JAPP so na zadovoljivi ravni: potek skozi težnje pozidav, zadostna frekvenca 
prevozov proti glavnim smerem migracij. Fizično je ponudba javnega potniškega prometa dosegljiva slabi 
tretjini prebivalcev. Pri čemer je potrebno poudariti, da izključno v dolinskem dnu. V okoliških alpskih dolinah, 
zaselkih in na območju samotnih kmetij, ponudbe JAPP ni. 

Izzivi 

Glavni izzivi pri urejanju JAPP so: 
− staranje prebivalstva – prebivalstvo v Občini Črna na Koroškem se v zadnjih letih zmanjšuje in intenzivno 

stara, zato bi bilo smotrno tudi izven obstoječe pokritosti z javnim prevozom prebivalcem (predvsem vse 
večjemu številu starejših) zagotoviti neko obliko javnega prevoza (npr. prevozi na klic), 

− nepovezanost z direktno povezavo proti Šoštanju in Velenju – proučiti potrebe in možnost (glede na 
zahtevni potek regionalne ceste) vzpostavitve linije z manjšimi avtobusi, 

− nezadostno neopremljena postajališča JAPP (vozni redi, odstavna mesta za kolesa, klopi, koši za smeti, 
ipd.), 

Priložnosti 

Priložnosti se kažejo v morebitni optimizaciji šolskih prevozov in integraciji šolskih in javnih prevozov. S tem 
se bi zagotovila dostopnost ponudbe JAPP tudi prebivalcem redko poseljenih območij v občini. Težavo 
predstavlja razpršena poselitev v obliki samotnih kmetij, ki otežuje optimizacijo šolskih prevozov (npr. 
vzpostavitev stalnih vstopno/izstopnih mest). Delno optimizacijo je občina v preteklih letih že izvedla – 
prevoznik na dveh linijah je režijski obrat Občine Črna na Koroškem in ene linije Osnovna šola Črna na 
Koroškem. 

6. MOTORNI PROMET 
Zaradi relativno nizkih prometnih obremenitev na območju občine ni bistvenih problemov glede odvijanja 
motornega prometa. Občina ima eno bolj razvejanih omrežij gozdnih cest v regiji in državi. V občini je 305 
km gozdnih cest. Neredko gozdne ceste niso namenjene zgolj spravilu lesa, temveč povezuje samotne 
kmetije in zaselke v občini. Tudi zaradi tega je letni strošek vzdrževanja gozdnih cest skoraj primerljiv s 
stroškom upravljanja in vzdrževanja občinskih cest. 

V občini je že nekaj izboljšav v smeri upravljanja z motornim prometom: 
− pričetek upravljanjem s parkirnimi površinami (časovno omejevanje na parkirišču pri stavbi občinske 

uprave), 
− postavitev hitrostnih tabel in izvedba ukrepov umirjanja prometa. 

Izzivi 

Glavni izzivi pri urejanju motornega prometa v občini so: 
− tovorni promet (logistika podjetja TAB d.d., prevoz lesa), ki poteka skozi središče Črne, 
− umirjanje prometa na državni cesti R II v smeri Šoštanja, 
− nepravilno parkiranje, 
− neprimerno urejene parkirne površine ob regionalni cesti v Žerjavu, 
− zelo razvejano omrežje gozdnih prometnih, ki funkcionirajo tudi kot povezovalne ceste med zaselki. 
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Priložnosti 

Na območju občine so večinoma malo prometne ceste. Z ustreznim vzdrževanjem in omejevanjem hitrosti 
se lahko zagotovi visoka prometna varnost. Z nadaljevanjem izvajanja upravljanja s parkirnimi površinami in 
s povečanim nadzorom nad nepravilno parkiranimi vozili (predvsem na pločnikih) se lahko vzpostavi red pri 
parkiranju. 

7. OBLIKOVANJE SCENARIJEV 

 
Za pregled zmožnosti finančnih virov in trenutne proračunske politike, smo pregledali Proračun Občine Črna 
na Koroškem za leto 2017 dostopen na spletni strani Občine Črna na Koroškem 
(http://www.crna.si/index.php/obcina-crna/proracuni/proracun-2017). 
S proračunom občine se predvidijo prihodki in drugi prejemki in odhodki in drugi izdatki občine za eno leto. 
Na predlog županje in občinske uprave ga sprejme svet občine. 
Podrobneje smo pregledali Posebni del in Obrazložitev proračunskih postavk. Pri tem smo pozornost 
posvečali proračunskim postavkam povezanih v vzpostavljanje in vzdrževanjem infrastrukture za hojo, 
kolesarjenje, javni potniški promet in avtomobilski promet ter akcijam za spodbujanje hoje, kolesarjenja in 
uporabe javnega potniškega prometa.  
Po pregledu ugotavljamo, da so relevantna predvsem naslednja področja proračunske porabe: 
− 11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 
− 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije 
− 18 Kultura, šport in nevladne organizacija 
− 19 Izobraževanje 

 

Po pregledu proračuna Občine Črna na Koroškem 2018 ugotavljamo: 
− v občini je razvejano omrežje cest, predvsem gozdnih, za katere je potrebno zagotavljati sredstva za 

letno in zimsko vzdrževanje; 
− znaten del preplastitve/asfaltiranja cest se izvaja s sredstvi Ministrstva za okolje in prostor na podlagi 

Odloka za sanacijo Mežiške doline; 
− razpršena poselitev (samotne kmetije) botruje k večjim stroškov za prevoze učencev v osnovno šolo; 
− občina sofinancira infrastrukturo za pešce ob državnih cestah; 
− občina subvencionira tudi prevoze za dijake in študente; 
− občina vzpodbuja vzpostavljanje infrastrukture za športe na prostem (tek, smučarski tek, gorsko 

kolesarjenje) in nekatere druge doživljajske športe v povezavi z razvojem turističnih proizvodov (ferata, 
spust po jeklenici). 
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Pri nadaljnjem oblikovanju vizije, prioritet in ukrepov spodbujanja bolj trajnostnih oblik mobilnosti, lahko izhajamo iz 
treh možnih scenarijev (tabela 1). 
 

Scenarij Opis 
Scenarij 1: nadaljevanje obstoječih politik Nadaljevanju obstoječih politik in izvajanja ukrepov 

občine. 

Scenarij 2: poudarjeno zeleni scenarij Radikalna sprememba politik in uvedba celovitih 
ukrepov na vseh področjih. 

Scenarij 3: uravnotežen scenarij Nadgradnja obstoječih politik in uvedba celovitih 
ukrepov na prioritetnih področjih. 

Tabela 1: možni scenariji oblikovanja vizije, prioritet in ukrepov 
 

Glede na ugotovljeno v analizi stanja, izvedenih intervjujih, javnih razpravah, delavnici z odgovornimi za promet v 
občinski upravi ter večjimi zaposlovalci ocene zmožnosti proračuna Občine Črna na Koroškem smatramo, da bo vizijo, 
prioritete in ukrepe celostne prometne strategije smotrno oblikovati v smislu scenarija 3: uravnotežen scenarij. 
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Podani so za mobilnost relevantni demografski podatki in klimatske razmere. 

1. GIBANJE ŠTEVILA PREBIVALSTVA 

Občina Črna na Koroškem je ob popisu leta 2002 štela 3.616 prebivalcev, leta 2017 pa 3.308. Največ 
prebivalcev, 60% vsega prebivalstva občine, živi v občinskem središču Črna na Koroškem (2.225 preb.).  

Najgosteje je poseljen osrednji in severni del občine ob občinskem središču (Črna na Koroškem, Podpeca, 
Žerjav) in ob glavnih infrastrukturnih koridorjih, nato se poselitev v intenzivno zmanjšuje. Na redkejšo 
poselitev je vplival predvsem hribovit svet Vzhodnih Karavank, ki se zaključuje na severozahodu s 
pogorjem Pece, na jugozahodu in jugu s Savinjskimi Alpami in Smrekovškim pogorjem ter Velenjskim 
hribovjem na zahodu. 

 
Tabela 1: Število prebivalstva leta 2002 in 2017, površina in gostota poselitve, po statističnih naseljih leta 

2017(Vir: si-stat podatkovni portal, september 2017) 
Naselje/občina Površina teritor. 

enote (km2) 
Preb (2002) Preb (2017) Gostota poselitve 

(2017) 

OBČINA 156,0 3616 3308 21,2 

Bistra 26,3 89 79 3,0 

Črna na Koroškem 7,5 2341 2225 295,3 

Javorje 20,8 168 139 6,7 

Jazbina 13,4  39 2,9 

Koprivna 29,7 165 140 4,7 

Ludranski Vrh 18,9 84 87 4,6 

Podpeca 18,5 206 197 10,7 

Topla 13,4  38 2,8 

Žerjav 7,4 479 364 49,4 

 
Tabela 2: Število prebivalstva po statističnih naseljih v občini Črna na Koroškem po posameznih letih od  

1869 do 2017 (Vir: Popisi prebivalstva 1869-2002 ter statistični podatki iz si-stat podatkovnega portala) 
Naselje/občina 1869 1900 1931 1961 1971 1981 1991 2002 2017 

Bistra 178 162 136 178 146 117 116 89 79 

Črna na Koroškem 729 772 1052 2219 2369 2501 2535 2341 2225 

Javorje 253 273 460 272 232 171 147 168 139 

Jazbina 102 105 50 47 82 60 48  39 

Koprivna 493 466 397 279 249 209 169 165 140 

Ludranski Vrh 232 197 253 183 123 110 100 84 87 

Podpeca 327 744 1117 710 502 330 271 206 197 

Topla 87 76 73 54 38 33 34  38 

Žerjav 224 233 686 1044 803 596 515 479 364 

OBČINA 2625 3028 4224 4986 4544 4127 3935 3616 3308 

 



 
Slika 1:   Število prebivalcev po statističnih naseljih leta 2017 

 
Tabela 3: Indeksi gibanja števila prebivalstva med popisi, statističnih po naseljih (Vir: Popis prebivalstva 

1971, 1981, 1991 in 2002, SURS in 2017 (si-stat podatkovni portal)) 
Naselje/občina 71/61 81/71 91/81 02/91 17/02 61/31 91/61 17/71 

Bistra 0,82 0,80 0,99 0,77 0,89 1,31 0,65 0,54 

Črna na Koroškem 1,07 1,06 1,01 0,92 0,95 2,11 1,14 0,94 

Javorje 0,85 0,74 0,86 1,14 0,83 0,59 0,54 0,60 

Jazbina 1,74 0,73 0,80 0,00  0,94 1,02 0,48 

Koprivna 0,89 0,84 0,81 0,98 0,85 0,70 0,61 0,56 

Ludranski Vrh 0,67 0,89 0,91 0,84 1,04 0,72 0,55 0,71 

Podpeca 0,71 0,66 0,82 0,76 0,96 0,64 0,38 0,39 

Topla 0,70 0,87 1,03 0,00  0,74 0,63 1,00 

Žerjav 0,77 0,74 0,86 0,93 0,76 1,52 0,49 0,45 

OBČINA 0,91 0,91 0,95 0,92 0,91 1,18 0,79 0,73 

 
Slika 2:   Grafični prikaz gibanja števila prebivalstva v statističnih naseljih v občini Črna na Koroškem (Vir: 

Popis prebivalstva 1869-2002 in Si-stat podatkovni portal) 
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Slika 3:   Grafični prikaz gibanja števila prebivalcev v občini Črna na Koroškem 

Občina je največje število prebivalstva beležila po 2. svetovni vojni in do 80.-ih let, to je v času razcveta 
industrije, vezane na tamkajšnje naravne vire. S propadom proizvodnje se je zaradi oddaljenosti drugih 
zaposlitvenih centrov število prebivalstva predvsem na račun odseljevanja prebivalstva bistveno zmanjšalo 
in se približuje letu 1900, ko je občina beležila dobrih 3000 prebivalcev. Od leta 1971 do danes je število 
prebivalstva konstantno le v statističnem naselju Topla, kjer pa živi le slab odstotek prebivalstva. Zanimivo 
je v zadnjem desetletju porast prebivalstva beležilo le statistično naselje Ludranski Vrh. 

Demografski upad je prisoten na celotnem območju občine in glede na splošne demografske trende lahko 
pričakujem takšno demografsko stanje tudi v prihodnje. 

 
Tabela 4: Prirast prebivalstva v občini Črna na Koroškem, primerjava med leti 2002 in 2016 (Vir: Popis 

prebivalstva 2002, si-stat podatkovni portal, september 2017) 
 2002 2016 

Naravni prirast 1 -25 

Selitveni prirast s tujino -1 -2 

Selitveni prirast med občinami -7 -2 

Skupni prirast -7 -29 

Skupni prirast na 1000 
prebivalcev 

-1,9 -8,7 

V primerjavi z letom 2002 je občina leta 2014 beležila precej nižji naravni prirast. Selitveni prirast je bil tako 
leta 2002 kot 2016 negativen, med občinami kot s tujino. Skupni prirast je leta 2016 znašal –8,7/1000 
prebivalcev (leta 2002 -1,9/1000 prebivalcev). Pozitiven naravni prirast so leta 2016 beležila le naselja 
Javorje, Koprivna in Ludranski Vrh, pozitiven selitveni prirast pa poleg teh treh naselij še Podpeca in Topla, 
medtem ko se je iz občinskega središča odselilo kar 14 oseb in iz naselja Žerjav 7. 
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Tabela 5: Število gospodinjstev, po statističnih naseljih (Vir: Popis prebivalstva 2002, si-stat podatkovni 
portal, september 2017) 

 Gospodinjstva Povprečna velikost gospod. 

Naselje 2002 2015 2002 2015 

Bistra 
32 

35 2,8 2,2 

Črna na 
Koroškem 

864 
885 2,7 2,3 

Javorje 
49 

52 3,4 2,7 

Jazbina 
14 

16 3,5 2,8 

Koprivna 
50 

54 3,3 2,5 

Ludranski Vrh 
28 

37 3,0 2,4 

Podpeca 
83 

86 2,5 2,3 

Topla 
8 

14 4,4 2,4 

Žerjav 
185 

167 2,6 2,2 

OBČINA 1313 
1346 2,8 2,3 

V vseh statističnih naseljih, razen v naselju Žerjav, in na splošno na območju celotne občine, se je v 
zadnjih 10 letih povečalo število gospodinjstev, zmanjšalo pa se je število članov na gospodinjstvo. 
Povprečna velikost gospodinjstva je bila leta 2002 2,8 člane na gospodinjstvo, leta 2015 pa še samo 2,3. 
Precejšnje zmanjšanje števila članov posameznega gospodinjstva beležijo predvsem podeželska naselja 
(Javorje, Jazbina, Koprivna in Topla). Nad povprečno 3 člane na gospodinjstvo v letu 2015 ni beležilo 
nobeno statistično naselje. Med letoma 2002 in 2015 se je zmanjšalo število družin iz 1.054 v letu 2002 na 
949 v letu 2015, precej pa je bilo zakonskih parov brez otrok (skoraj 26%), kar je zaskrbljujoč podatek, saj 
lahko tudi nadalje pričakujemo precejšnje upadanje rodnosti na območju obravnavane občine. Delež družin 
brez otrok se je od leta 2002 povečal. 



2. STAROSTNA SESTAVA PREBIVALSTVA 

Starostna sestava prebivalstva je pomemben pokazatelj demografskega stanja v občini in s tem 
usmerjevalec prostorskega razvoja. Od starosti prebivalstva se spreminjajo potrebe in interesi lokalnega 
prebivalstva, katerim se lahko občina bolje prilagaja, če pozna smer spreminjanja starosti prebivalstva. Ob 
pričakovanju povečanja mladega prebivalstva je potrebno dopolnjevati mreže šol, izboljšati ponudbo 
dejavnosti za mlade ljudi in mlade družine, organizirati prostor za druženje, zabavo, igranje, športne in 
rekreativne aktivnosti tamkajšnjega prebivalstva. S staranjem prebivalstva se povečujejo potrebe po 
zagotavljanju zdravniške oskrbe in drugih socialnovarstvenih organizacijah – domovih za starejše, pomoč 
na domu in podobno. 

 
Slika 4:   Starostna struktura prebivalcev občine Črna na Koroškem (Vir: statistični podatki za leto 2017, si-

stat podatkovni portal) 

Primerjava starostnih piramid kaže, da sem primerljivo med leti 2000 in 2017 število starejšega prebivalstva 
povečuje. Starostna struktura se je v obravnavanem obdobju spremenila – žarasta oblika piramide (spodaj 
ožja, zgoraj širša) kaže na zmanjševanje mladega in porast starega prebivalstva, Starega prebivalstva je 
več kot mladega. 

 
Slika 5:   Starostna struktura prebivalcev občine Črna na Koroškem leta 2000 (Vir: si-stat podatkovni 

portal, september 2017) 
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Starostna struktura prebivalstva v občini Črna na Koroškem je po podatkih za leto 2017 sledeča: 11,3% 
prebivalstva starega 0-14 let, 68,7% prebivalstva starega 15-64 let in 20,1% prebivalstva starega nad 65 
let. Povprečna starost v občini je leta 2017 znašala 45,7 leta, indeks staranja pa 178. Višji indeks staranja 
je značilen za žensko populacijo (183,7), kar kaže na višji delež starega ženskega prebivalstva kot 
moškega.  

Občina Črna na Koroškem beleži star demografski režim, saj je starega prebivalstva več kot mladega. 
Posledično v prihodnje lahko pričakujem izreden porast starega prebivalstva, če ne bo naravnega prirasta 
ali priseljevanje mladega prebivalstva. 

V občini je na podlagi statističnih podatkov in kot kaže graf v nadaljevanju, opaziti konstantno 
zmanjševanje mladega (do 14 let) in delovno sposobnega prebivalstva (15-64 let). Slednje je močneje 
upadlo po letu 2008, ko je doseglo višek in nato sledi močan upad. Gibanje starega prebivalstva pa je od 
leta 1999 vseskozi v porastu. 

 
Slika 6:   Gibanje števila prebivalstva po različnih starostnih skupinah od leta 1999 do 2017, v občini Črna 

na Koroškem (Vir: si-stat podatkovni portal, september 2017) 

 
Tabela 6: Demografska struktura prebivalstva, po statističnih naseljih leta 2017 (Vir: si-stat podatkovni 

portal, september 2017) 

 

Prebivalstvo Povprečna 
starost 
(leta) 

Indeks 
staranja 

Delež 
prebivalcev, 
starih 0-14 

let (%) 

Delež 
prebivalcev, 
starih 15-64 

let (%) 

Delež 
prebivalcev, 
starih 65 let 
ali več (%) 

Bistra 79 49,4 177,8 11,4 68,4 20,3 

Črna na 
Koroškem 

2225 45,3 171 11,5 68,9 19,6 

Javorje 139 42 150 10,1 74,8 15,1 

Jazbina 39 45,9 266,7 7,7 71,8 20,5 

Koprivna 140 46,5 168,2 15,7 57,9 26,4 

Ludranski 
Vrh 

87 45 154,5 12,6 67,8 19,5 

Podpeca 197 45,9 144,8 14,7 64 21,3 

Topla 38 44,7 160 13,2 65,8 21,1 

Žerjav 364 48,3 316 6,9 71,4 21,7 

OBČINA 3308 45,7 178 11,3 68,7 20,1 
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Indeks staranja (IS) izkazuje kako ugodno starostno strukturo ima občina. Ta se razlikuje med 
posameznimi naselji. Naselja imajo slabo starostno strukturo, saj je indeks staranja leta 2017 znašal v vseh 
naseljih nad 140. Najnižjega sta beležili naselji Podpeca (144,8) in Javorje (150), najvišjega pa naselje 
Žerjav (316). Starostna struktura prebivalstva je zelo neugodna, v primerjavi s slovenskim povprečjem 
(indeks staranj: 126,5) je občina precej nad njim. 

Prebivalstvo Občine Črna na Koroškem se konstantno stara. Delež starega prebivalstva se v primerjavi z 
deležem mladega povečuje, kar izkazuje tudi spodnji graf gibanja indeksa staranja prebivalstva, ki se je od 
95,5 leta 1999 (SLO=83,7) povišal na skoraj 180 (SLO=126,5) v prvi polovici leta 2017 in je vseskozi nad 
slovenskim povprečjem. Indeks staranja je tudi bistveno višji pri ženskah kot pri moških, razlika pa se 
zmanjšuje. 

 
Slika 7:   Prikaz staranja prebivalstva v občini Črna na Koroškem, na podlagi izračunanega indeksa gibanja 

prebivalstva v občini med leti 1999 in 2017, pri moških, ženskah in skupaj (Vir: si-stat podatkovni portal, 
september 2017) 
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3. IZOBRAZBENA SESTAVA PREBIVALSTVA 

Leta 2016 je imelo 34% prebivalstva starega 15 let in več osnovnošolsko izobrazbo, od tega 31% 
nepopolno osnovno šolo, 54% srednješolsko izobrazbo, od tega je bila dobra polovica z nižjo poklicno ali 
srednjo poklicno srednješolsko izobrazbo, in 12% višješolsko izobrazbo. Delež srednješolske izobrazbe je 
v občini še vedno prevladujoč, razmeroma visok, precej nad slovenskim povprečjem, pa je delež 
prebivalstva z nedokončano osnovno šolo. Izobrazbena struktura je najugodnejša v občinskem središču, 
kjer je najmanj prebivalcev s samo osnovnošolsko izobrazbo, v naselju Ludranski Vrh pa je najvišji delež 
prebivalstva z višje- in visokošolsko izobrazbo. 

 
Slika 8:   Grafični prikaz izobrazbene strukture prebivalstva v Občini Črna na Koroškem leta 2016 (Vir: si-

stat podatkovni portal) 

 
Slika 9:   Grafični prikaz izobrazbene strukture prebivalstva v Občini Črna na Koroškem, po statističnih 

naseljih, leta 2016 (Vir: si-stat podatkovni portal) 
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4. DEMOGRAFSKO OGROŽENA OBMOČJA 

V skladu z 2. čl. Uredbe o območjih, ki se štejejo za demografsko ogrožena območja v Republiki Sloveniji 
(Ur. l. RS, št. 19/99)* med demografsko ogrožena obmejna območja spada večina statističnih naselij v 
občini, razen statističnega naselja Topla, ki pa šteje malo prebivalstva in po statističnih podatkih ne beleži 
njihovega upadanja. 

 
Slika 10:   Prikaz demografsko ogroženih območij na območju občine Črna na Koroškem (Vir: *Uredba) 

 



5. AKTIVNOST PREBIVALSTVA 

V občini je leta 2016 struktura 15 in več let starega prebivalstva po statusu aktivnosti odstopala od 
slovenskega povprečja, in sicer občina beleži manjši delež aktivnega prebivalstva (pod 50%) in posledično 
večji delež neaktivnega, pri čemer pa je med aktivnim prebivalstvom delež brezposelnih nižji od 
slovenskega povprečja. Precej nižji od slovenskega povprečja je delež učencev in dijakov, kar je posledica 
nizke rodnosti. 

 
Slika 11:   Grafični prikaz strukture aktivnosti prebivalstva v Občini Črna na Koroškem leta 2016 (Vir: si-stat 

podatkovni portal) 

Leta 2016 je za Občino Črna na Koroškem znašala stopnja aktivnosti prebivalstva 47,6%, višja je bila pri 
moških kot pri ženskah. Stopnja delovne aktivnosti je znašala 43,5% in stopnja brezposelnosti 8,6%. 
Stopnja brezposelnosti je bila višja pri ženskah bistveno višja kot pri moških in je na splošno v Občini nižja 
od slovenskega povprečja. 

Leta 2016 je bilo med delovno aktivnim prebivalstvom največ oseb, ki so bile zaposlene pri drugih podjetjih. 
Manjši je delež samozaposlovanja, leta 2016 je znašal 13,7% in je nad slovenskim povprečjem. Od 
samozaposlenih je polovica kmetov, drugi pa so zaposleni v nekmetijskih dejavnostih, kar pa precej 
odstopa od slovenskega povprečja.  
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6. MIGRACIJE 

6. 1 Delovne migracije 

Na podlagi statističnih podatkov je razvidno, da indeks delovne migracije ostaja konstanten, med 56 in 58. 
Več kot polovica delovno aktivnega prebivalstva občine je zaposlena v drugi občini. Leta 2016 se je delež 
zaposlenih v občini znižal že pod 30%, kar kaže na slab gospodarski položaj in pomanjkanje delovnih mest 
v občini. V kolikor občina v prihodnje ne bo ustvarila novih delovnih mest, se bo odtok delovnih migrantov 
še povečal in posledično je pričakovati tudi nadaljnje odseljevanje prebivalcev iz občine. Indeks delovne 
migracije se povečuje in zmanjšuje se delež zaposlenih v občini prebivališča. 

 

Izbrani kazalniki 2000 2005 2010 2015 

Indeks delovne migracije 58,7 57,5 56,7 57,8 

Delovni migranti, ki delajo 
zunaj občine prebivališča 

68,2% 67,9% 66,2% 70,7% 

Delovni migranti, ki delajo v 
občini prebivališča 

31,8% 32,1% 33,8% 29,3% 

 

 

 
Slika 12:   Grafični prikaz spreminjanja indeksa delovne migracije med leti 2000 in 2015 (VIR: si-stat 

podatkovni portal) 
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Slika 13:   Grafični prikaz najbolj številčnih 
delovnih migracij delovno aktivnega prebivalstva 

iz občine Črna na Koroškem v druge občine v 
Sloveniji, leta 2016 (VIR: si-stat podatkovni portal) 

Slika 14:   Grafični prikaz najbolj številčnih 
delovnih migracij delovno aktivnega prebivalstva v 

občino Črna na Koroškem iz drugih občin v 
Sloveniji, leta 2016 (VIR: si-stat podatkovni portal) 

 
Slika 15:   Dnevna delovna migracija iz občine Črna na Koroškem v izbrane druge občine v Sloveniji (v 
katere je leta 2016 zabeležena delovna imigracija vsaj 10 oseb) v obdobju med 2000-2016 (Vir: si-stat 

podatkovni portal) 

 
Slika 16:   Dnevna delovna migracija v občino Črna na Koroškem iz izbranih drugih občin v Sloveniji (iz 
katerih je leta 2016 zabeležena delovna emigracija vsaj 10 oseb v obravnavano občino) v obdobju med 

2000-2016 (Vir: si-stat podatkovni portal) 
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Največ delovno aktivnega prebivalstva se vozi na delo v občino Mežica, sledijo koroške občine Ravne na 
Koroškem, Prevalje in Slovenj Gradec ter Ljubljana. Več kot 10 zaposlenih se vozi na delo tudi v 
Dravograd, Celje in Maribor. Obratno je pojav manj številčen, kljub vsemu pa je zabeležena delovna 
migracija tudi iz sosednjih občin v občino Črna na Koroškem, in sicer najbolj številčno iz občine Mežica, 
sledita občini Ravne na Koroškem in Prevalje, nato Slovenj Gradec in Dravograd. Delovna migracija iz 
ostalih občin Slovenije je redkejša in tudi manj številčna (pod 10 oseb). 

V letu 2016 je celo več prebivalcev občine Črne na Koroške delalo v sosednji občini Mežica, kot v matični 
občini, kar kaže na precej intenzivno in tudi z vidika prostorskega načrtovanja pomembno migracijo 
delovne sile. 

 
Slika 17:   Grafični prikaz načina potovanja na delo delovno aktivnega prebivalstva v Občini Črna na 

Koroškem (Vir: Popis 2002) 

Zaradi nerazpoložljivosti novejših podatkov so podatki o načinu potovanja na delo povzeti iz popisa leta 
2002. Zaradi časovne oddaljenosti navedenega popisa se lahko predvideva, da so se načini potovanja na 
delo tudi malenkostno spremenili, večjih sprememb pa verjetno do danes ni bilo. Popisnega leta je večino 
delovne migracije predstavljala dnevna delovna migracije, in sicer 92%, preostali delež pa dokaj 
enakovredno na druge oblike pogostosti potovanja na delo (tedensko, manj kot tedensko, dela doma). 

Dve tretjini delovnih migracij so se vršile z avtomobilom kot voznik (59%) ali kot sopotnik (8%), 23% 
delovno aktivnega prebivalstva je hodilo na delo peš ali s kolesom, ostali uporabljajo druge oblike 
prevozov. Uporaba javnega prevoza za prevoz na delo je bila leta 2002 enaka slovenskemu povprečju (cca 
9%). 

Polovica delovnih dnevnih migrantov je za pot na delo potrebovala do 15 minut, tretjina od 15 do 30 minut, 
preostali pa več kot pol ure. Potovalni čas na delovno mesto je bil popisnega leta razmeroma kratek. 
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6. 2 Šolske migracije  

Po statističnih podatkih za šolsko leto 2016/2017 je struktura učencev, dijakov in študentov glede na kraj 
študija primerljiva podatkom za popisno leto 2002. 

V občini je 237 učencev, ki so vključeni v redne ali prilagojene programe osnovne šole. 94% se jih šola v 
matični občini. Nekaj (manj kot 5) pa se jih šola tudi v občina Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem, Mežica, 
po eden pa še v občinah Braslovče, Maribor, Polzela in Prevalje. V občino se šola ena oseba iz občine 
Ravne na Koroškem in dve osebi s stalnim prebivališčem v Piranu. 

Dijakov je 109 in se iz Občine Črna na Koroškem vozijo na šolanje v bližnje občine:  47% v Ravne na 
Koroškem, 31% v Slovenj Gradec, 13% v Maribor, 5% v Celje in 4% v Ljubljano. 

 

 

 

Študentov je 90 in v največjem deležu študirajo v Ljubljani (39%), 31% se jih vozi v Maribor, 10% v Ravne 
na Koroškem in 7% v Slovenj Gradec. Preostali študirajo v drugih občinah v Sloveniji. 
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Podatkov o načinu prevoza do kraja šolanja za novejše obdobje ni dostopnih in so povzeti iz popisa leta 
2002, ker ocenjujemo, da na nivoju šolskih migracij ni prišlo do bistvenih razlik, smo za prikaz značilnosti 
le-teh uporabili edine dostopne podatke. Večina šolske migracije je dnevne, in sicer predstavlja 82% vse 
šolske migracije. 15% odpade na tedensko šolsko migracijo, preostalo pa na manj kot tedensko pogostost. 

 

Način potovanja v šolo prikazuje spodnji graf. Večji del šolskih migracij, 38% poteka z avtobusom, 29% 
poteka peš ali s kolesom, 17% z avtom kot voznik in 15% z avtom kot sopotnik. Potovanje v šolo z vlakom 
ali z motornim kolesom je prisotno v majhnem deležu. 

 

 
Slika 18:   Grafični prikaz načinov potovanja v šolo v Občini Črna na Koroškem, po podatkih popisa leta 

2002 (Vir: Popis 2002) 

36% v izobraževanje vključenih oseb je leta 2002 opravilo pot do šole v manj kot 15 minutah, 21% v od 15 
do 30 minutah, 19% v 30-60 minutah, kar 23% pa je za pot do šole porabilo več kot uro. 
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7. KLIMATSKE RAZMERE 

Vreme je pomemben del naravnega okolja. Neposredno ali posredno vpliva na veliko naših aktivnosti, 
predvsem na mobilnost. 

Podatki o vremenskih razmerah so pridobljeni za padavinsko postajo Koprivna (vir: 
http://meteo.arso.gov.si/). 

 

 
Slika 19:   Količina padavin po mesecih (povprečje 2007-2016) – podatki s padavinske postaje Koprivna 

 
Slika 20:   Vremenske značilnosti po mesecih (povprečje 2007-2016) – podatki s padavinske postaje 

Koprivna 

Povprečna letna količina padavin je nekaj več kot 1600 mm, kar je nad državnim povprečjem, ki znaša 
nekaj več kot 1500 mm na leto. Povprečno je 144 dni na leto s padavinami nad 0.1 mm, to je količina 
padavin, ki se lahko odloži v obliki megle ali slane in na kolesarje nima velikega vpliva. Število dni s 
padavinami nad 1 mm je v povprečju 122 dni. Ob dnevih, ko nekaj ur močneje dežuje ali dežuje ves dan, 
količina padavin preseže 10 mm. To je količina, ki vpliva v takšnih dnevih tudi na izbiro prevoznega 
sredstva. Takih dni je bilo povprečno v letu manj 50 dni. Snežna odeja je skoraj čez ves mesec od 
decembra do marca (23 dni na mesec), pri čemer je ta podatek mišljen za odprte, nepozidane površine. 
Pogoji za varno pešačenje in možno kolesarjenje se v naseljih vzpostavi z ustreznim čiščenjem površin za 
pešce in kolesarje.1 

                                            
1 Povprečje je izračunano za deset let (2007-2016); vir podatkov: http://meteo.arso.gov.si/). 
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7. SKLEP 

Ključne ugotovitve so naslednje: 

 Več kot 2/3 prebivalcev leži v dolinskem delu občine. 

 Občina Črna na Koroškem sodi med demografsko ogroženo območje. 

 Število prebivalcev od 70-ih let prejšnjega stoletja konstantno pada. 

 Prebivalstvo se intenzivno stara. 

 Zaradi starega prebivalstva (upokojenci) je nizek delež aktivnega prebivalstva. 

 Zaradi nizke rodnosti je nizek delež osnovnošolcev in dijakov. 

 Zmanjšuje se delež tistih, ki delajo v lastni občini, jih pa je še vedno slaba tretjina. 

 Brezposelnost je nižja od povprečja v Sloveniji. 

 Zaposleni migrirajo večinoma v severno in vzhodno ležeče občine: Mežica, Prevalje, Ravne, Slovenj 
Gradec. 

 Dijaki migrirajo prav tako v severno in vzhodno ležeče občine: Ravne in Slovenj Gradec. 

 Študenti študirajo večinoma v Ljubljani in Mariboru. 

Velik izziv predstavlja staranje prebivalstva tako z vidika zagotavljanja pogojev za mobilnost starejših, kot 
tudi z vidika dviga kvalitete bivanja z urejanjem javnih površin, zagotavljanjem dobrih povezav z okolico ter 
zagotavljanjem dobrih pogojev za mobilnost, s čemer bi se lahko vplivalo na ustavitev izseljevanja in dvig 
rodnosti. 
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UVOD  

 

Slika 1:   Pešci v Črni na Koroškem 

Pešačenje je osnovni človeški način premagovanja razdalje. Vsaka pot se začne in konča s pešačenjem,  
saj tudi vozniki avtomobilov opravijo pot med parkiranim vozilom in svojim izvorom ali ciljem peš. Večina 
prebivalstva lahko hodi, za hojo ne potrebuje ne dovoljenja, niti posebne opreme.  

Pešačenje je zastonj (ni potrebe po nabavi in vzdrževanju vozila). Pešec s hojo manj kot kolesar ali voznik 
avtomobila ogroža druge udeležence v prometu ter s hojo ne povzroča emisij in drugih negativnih vplivov 
na okolje. Pešačenje je manj stresno od uporabe drugih načinov potovanja, pomaga pri vzdrževanju in 
krepitvi telesnega in duševnega zdravja. 

Pešačenje se od ostalih glavnih načinov premikanja (vožnja s kolesom, javnim potniškim prometom in 
avtomobilom) razlikuje po prilagodljivosti in hitrosti. Je bolj fleksibilno od ostalih načinov prevoza tako glede 
gibanja kot tudi glede izvajanja dejavnosti med premikanjem (npr. pešec se lahko takoj ustavi in prične s 
kakšno drugo aktivnostjo) ter zavzema najmanj prostora. Manj je prilagodljivo vremenskim razmeram in 
možnosti transporta tovora (večji nakupi ipd.). Pešačenje je kot transport manj konkurenčno glede hitrosti 
premikanja. Običajna meja peš dostopnosti je en kilometer, na večjih razdaljah so občani le redko 
pripravljeni pešačiti. 

Prednosti pešačenja so tako predvsem finančne, prostorske in varnostne; pešačenje je naravno in 
nezahtevno.  

Pomemben vidik pešanja oz. uporabe javnih površin so tudi druženje in različne socialne aktivnosti. Dobre 
in atraktivno urejene javne površine (varne, urejene in dostopne) so namreč primerne za vse uporabnike 
(za različne starostne skupine). Običajno nudijo ali omogočajo pogled na arhitekturne in oblikovne 
poudarke v prostoru in so tudi zato za uporabnike vizualno zanimive. Ob tem so unikatne in imajo poseben 
karakter ter tako ustvarjajo v mestu – kraju določeno vzdušje značilno zgolj za ta kraj. So odziv na lokalno 
skupnost (njene potrebe, želje in potenciale) in jo tudi reflektirajo, prebivalce-uporabnike pa posledično 
nagovarjajo k zdravemu načinu življenja in k večjemu sodelovanju v lokalni skupnosti. Kvalitetne javne 
površine pozitivno vplivajo na segment pešačenja. 

Za Občino Črna na Koroškem je najceneje, za njene občane pa prijazneje, da vzpodbuja svoje 
prebivalstvo, da čim več poti opravljajo peš (ali z drugimi trajnostnimi prometnimi sredstvi), po privlačnem, 
raznolikem in varnem omrežju peš površin. 
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1. PEŠCI V ČRNI NA KOROŠKEM 

Za potrebe predmetne naloge je bilo v središču naselja Črna na Koroškem izvedeno 16-urno štetje 
prometa. Štetje se je izvedlo v torek 24. 10. 2017 med 6:00 in 22:00 uro v območju krožišča. Izvedlo se je 
na preseku krakov krožišča in v območju prehoda za pešce. Za potrebe analize izidov so kraki v krožišču 
poimenovani z imeni: krak Pristava, krak Spodnje Javorje in krak Rudarjevo. Na dan štetja je bilo zmerno 
oblačno vreme s temperaturo do 160C. 

 
Slika 2:   Območje 16-urnega štetja prometa (vir: www.maps.google.com) 

 
Slika 3:   Poimenovanje krakov v krožišču 

Štetje je bilo izvedeno z namenskima kamerama za anonimno štetje prometa. 

Na prehodih za pešce v območju krožišča je bilo preštetih skupaj 1318 pešcev. Največ pešcev je bilo 
preštetih pri prečkanju kraka Spodnje Javorje, in sicer 656. 
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Slika 4:   Pešci na prehodu pa pešce, celodnevno štetje 

Upoštevajoč obremenitve na vseh treh prehodih za pešce je bilo največ pešcev preštetih v času med 14:00 
in 15:00 uro.  

 
Slika 5:   Časovna porazdelitev peš prometa med 6:00 in 22:00 uro 
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2. PEŠ POVEZAVE V OBČINI ČRNA NA KOROŠKEM 

2.1 Možnosti za pešačenje po opravkih v občini 

Občina Črna na Koroškem je obsežna občina z malim številom naselij, ki so med sabo precej oddaljena. 
Edini naselji, ki sta dovolj veliki za vsakodnevno pešačenje po opravkih, sta Črna na Koroškem in Žerjav.  

 

Slika 6:   Občina Črna na Koroškem – označeni naselji sta dovolj veliki za pešačenje po opravkih 

Razdalja med obema naseljema znaša 2 km in je zato za večino predolga za vsakodnevno hojo po 
opravkih. Razdalje med ostalimi manjšimi naselji v občini so prav tako preobsežne za vsakodnevno hojo po 
opravkih. 
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2.2. Razmere za pešačenje v Črni na Koroškem 

Naselje Črna na Koroškem leži na stičišču treh dolin. Na obliko in širitev oz. razvoj naselja vplivajo 
predvsem naravne danosti. 

 
Slika 7:   Naselje Črna na Koroškem (vir: Google Maps, 6. 11. 2017) 

Naselje tvori obliko okoli obrnjene črke Y. Večina pomembnih ciljev potovanj (z izjemo pokopališča in 
smučišča) se nahaja ob tem kraku. Na severnem kraku se nahaja stanovanjsko in industrijsko območje, na 
vzhodnem je obsežno območje centralnih dejavnosti ter manjše stanovanjsko območje, na zahodnem pa 
obsežno stanovanjsko območje s stadionom. Avtobusna postaja se nahaja na stičišču vseh treh krakov 
naselja, dva para avtobusnih postajališč sta še na severnem kraku. Glavne povezave za pešce vodijo 
vzdolž vseh treh krakov. 

 
Slika 8:   Črna na Koroškem z označenimi območji pretežnih dejavnosti  
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2.2.1 Analiza severnega kraka 

Severni krak vodi od podjetja TAB na severu naselja do avtobusne postaje v središču. Omenjena povezava 
je dolga 850 m, za kar povprečen pešec potrebuje enajst minut (hitrost povprečnega pešca znaša 4,8 
km/h). Pot je položna, višinska razlika med začetkom in koncem povezave znaša 4 m.  

Ob povezavi se nahaja od severa proti jugu: 
- industrijska cona (podjetje TAB), 
- stanovanjsko območje višje gostote (Rudarjevo), 
- avtobusno postajališče Rudarjevo ter 
- center naselja z avtobusno postajo. 
 

 

Povezava se spušča ob glavni cesti. Pločniki so 
široki, motorni promet ni gost, nekaj je tudi urbane 
opreme. Spremljevalni program je omejen na muzej 
na prostem. 
 
Varnost: ☺ 
Spremljevalni program: ☺ 
Opremljenost: ☺ 
Estetska ureditev: ☺ 
Dostopnost: ☺ 

 

Ob Meži se ponujajo kvalitetni razgledi ter urbana 
oprema. 
 
Varnost: ☺ 
Spremljevalni program: ☺ 
Opremljenost: ☺ 
Estetska ureditev: ☺ 
Dostopnost: ☺ 

 

Povezava skozi Rudarjevo je dolga in monotona. 
Morebiti bo zasajeni drevored v prihodnosti naredil 
povezavo privlačnejšo za hojo. Spremljevalnega 
programa na južnem delu soseske ni. 
 
Varnost: ☺ 
Spremljevalni program:  
Opremljenost:  
Estetska ureditev:  
Dostopnost: ☺ 
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Avtobusno postajališče na Rudarjevem je 
kakovostno urejeno, manjka oprema. 
 
Opremljenost:  
Estetska ureditev: ☺ 
 
 
 

 

V severnem delu Rudarjevega se nahaja omejeni 
spremljevalni program (dve trgovini, en lokal). 
Vendar urbane opreme (klopi) kljub veliki ploščadi 
ni na voljo. 
 
Varnost: ☺ 
Spremljevalni program: ☺ 
Opremljenost:  
Estetska ureditev:  
Dostopnost: ☺ 

 

Skozi Rudarjevo so pešcem na voljo tudi prometno 
manj obremenjene vzporednice. Vendar vse niso 
dostopne za gibalno ovirane osebe. Urbana oprema 
(klopi, igrala) ni enakomerno razporejena. Nekatere 
poti so slabo vzdrževane. 
 
Varnost: ☺/ 
Spremljevalni program:  
Opremljenost:  
Estetska ureditev:  
Dostopnost:  

 

Povezava se na jugu zaključi pri manjšem 
nakupovalnem središču, kjer je spremljevalni 
program. Obstoječi drevored izboljša videz 
omenjene povezave. Prehod preko ceste je 
nekoliko odmaknjen. 
 
Varnost: ☺ 
Spremljevalni program: ☺ 
Opremljenost:  
Estetska ureditev: ☺ 
Dostopnost:  

Povzetek: Povezava je bližje centru bolje opremljena in nudi kvalitetnejšo estetiko. Spremljevalni program 
pa je nekoliko bogatejši proti robu naselja. Povezave za pešce so manj redkejše v Rudarjevem, nekatere 
niso prilagojene gibalno oviranim. Manjka urbana oprema v »središču« Rudarjevega (v bližini osrednje 
trgovine). 
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2.2.2 Analiza vzhodnega kraka  

Vzhodni krak vodi od Lampreč za Osnovno šolo Črne na Koroškem do že omenjene avtobusne postaje v 
središču naselja. Pot je dolga 660 m, pešec jo prehodi v osmih minutah. Pot se od središča naselja do 
Lampreč dvigne za 17 m. 

Ob povezavi se od osnovne šole proti središču naselja nahajajo: 
- stanovanjsko območje Lampreče, 
- Osnovna šola Črna na Koroškem ter 
- center naselja z avtobusno postajo. 

 

Povezava se začne na avtobusni postaji, ki je 
urejena, čista in ima spremljevalni program. Njena 
pomanjkljivost je, da ni klopi (v kolikor si njeni 
uporabniki ne privoščijo pijače v lokalu na sami 
postaji).  
 
Varnost: ☺ 
Spremljevalni program: ☺ 
Opremljenost:  
Estetska ureditev: ☺ 
Dostopnost: ☺ 

 

Osrednji del mesta predstavlja Plečnikov spomenik 
na sredini krožnega križišča, ki že deluje kot skupni 
prometni prostor, čeprav kot tak ni označen, 
prehodi za pešce pa so pomaknjeni bolj ali manj 
daleč izven območja krožišča. Spremljevalni 
program je, območje je opremljeno z urbano 
opremo. 
 
Varnost:  
Spremljevalni program: ☺ 
Opremljenost: ☺ 
Estetska ureditev: ☺ 
Dostopnost:  

 

Regionalna cesta proti Šoštanju prečka staro 
mestno jedro. Ureditev jedra je na tem odseku 
nepopolna, saj je oblikovalski poudarek namenjen 
izključno dvoslednim vozilom: pločniki so preozki, 
spremljevalni program je ponekod umaknjen v 
stavbe, dostava se izvaja kar na pločnikih. 
 
Varnost:  
Spremljevalni program:  
Opremljenost:  
Estetska ureditev:  
Dostopnost:  
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Za pešce je v starem delu mesta zmanjkalo 
prostora. Za dvosledna vozila pa je prostora dovolj. 
 
Varnost:  
Spremljevalni program:  
Opremljenost:  
Estetska ureditev:  
Dostopnost:  
 
 

 

Proti vzhodnemu delu naselja je možno uporabiti 
tudi vzporedno manj prometno povezavo. Ta vodi 
ob Javorskem potoku in je bogato opremljena z 
zelenjem. Most preko Javorskega potoka pa ni 
opremljen s klančinami za gibalno ovirane. 
 
Varnost: ☺ 
Spremljevalni program: ☺ 
Opremljenost: ☺ 
Estetska ureditev: ☺ 
Dostopnost:  

 

Pred kulturnim domom se nahaja raznovrstno 
opremljena ploščad. 
 
Varnost: ☺ 
Spremljevalni program: ☺ 
Opremljenost: ☺ 
Estetska ureditev: ☺ 
Dostopnost: ☺ 
 

 

Ob Javorskem potoku se ponujajo kvalitetni 
razgledi in prijetni zvoki tega vodotoka. Promet na 
tej prometnici ni gost. Urbana oprema je redka. 
 
Varnost: ☺ 
Spremljevalni program: ☺ 
Opremljenost:  
Estetska ureditev: ☺ 
Dostopnost: ☺ 
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Povezava se zaključi v Lamrečah. Pločniki so dovolj 
široki, motorni promet ni gost, urbana oprema je 
prisotna. Spremljevalnega programa ni. 
 
Varnost: ☺ 
Spremljevalni program:  
Opremljenost: ☺ 
Estetska ureditev: ☺ 
Dostopnost: ☺ 

 
Povzetek: Povezava je v bližini vodotoka, večinoma je primerno opremljena z urbano opremo (na 
avtobusni postaji in ob Javorskem potoku manjkajo klopi), z nje so lepi razgledi na gorovje. Najslabše 
stanje je preko starega mestnega jedra: pločniki poniknejo in so preozki, skoraj ves poudarek pa je 
namenjen izvajanju motornega prometa. Prometni koncept jedra naselja bi bilo potrebno na novo premisliti. 
Klopi ob Javorskem potoku bi okrepile privlačnost te povezave. 

2.2.3 Analiza zahodnega kraka  

Zahodni krak poteka od osrednjega križišča v stanovanjski soseski Pristava mimo stadiona do avtobusne 
postaje v središču naselja. Povezava je dolga 1 km in je položna: od središča naselja proti zahodnemu 
robu le-tega se vzpne 14 m. Pešec prehodi to razdaljo v trinajstih minutah. 

Ob povezavi se od križišča v Pristavi proti središču naselja nahajajo: 
- stanovanjsko naselje Pristava, 
- stadion, 
- center naselja z avtobusno postajo. 

 

Povezava se začne v starem delu naselja ob 
regionalni cesti, ki vodi v Koprivno. Pločniki na tem 
delu povezave so preozki, spremljevalni program ni 
bogat, ulica nima urbane opreme. Dostava se vrši 
na pločnikih. 
 
Varnost:  
Spremljevalni program:  
Opremljenost:  
Estetska ureditev:  
Dostopnost:  
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Lokalna cesta v smeri proti Pristavi je mirna, pločnik 
je nekoliko nižji in pešcem prijazen, vendar 
preozek. Na voljo je prijeten razgled na gore in 
Mežo, prav tako je ob povezavi možno poslušati 
reko. Klopi ni. Tukajšnji spremljevalni program je 
preprost: sprehodi ob Meži. 
 
Varnost: ☺ 
Spremljevalni program: ☺ 
Opremljenost:  
Estetska ureditev: ☺ 
Dostopnost:  

 

Skozi stanovanjsko sosesko je pot mirna in varna, 
vendar tudi ozka. Spremljevalnega programa ni, 
prav tako ni urbane opreme, ki bi vabila prebivalce 
tega dela naselja k druženju. 
 
Varnost: ☺ 
Spremljevalni program:  
Opremljenost:  
Estetska ureditev: ☺ 
Dostopnost:  

 

Pri stadionu je pločnik slabo oblikovan: poteka pod 
ostrimi zavoji, v primerjavi s širino vozišča pa je 
precej ozek in stisnjen ob breg. Obglavljena 
(nestrokovno obrezana) drevesa kvarijo estetiko 
tega območja. Spremljevalni program poteka samo 
ob aktivnostih na igrišču. Urbane opreme ni. 
 
Varnost:  
Spremljevalni program:  
Opremljenost:  
Estetska ureditev:  
Dostopnost:  

 

Cesta na Pristavi je med raziskavo bila v 
rekonstrukciji in že daje vtis, da bodo pločniki 
preozki. Spremljevalnega programa ni. 
Opremljenosti ceste in videza povezave zaradi 
trenutne gradnje ni možno oceniti. 
 
Varnost: ☺ 
Spremljevalni program:  
Opremljenost: Ocene ni možno podati 
Estetska ureditev: Ocene ni možno podati 
Dostopnost:  

Povzetek: Povezava ni prometno obremenjena. Odseki, ki potekajo skozi stanovanjske soseske, so 
opremljeni s nekoliko ozkimi pločniki, urbane opreme ni, prav tako ni spremljevalnega programa. Odsek pri 
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stadionu bi lahko bil pešcem prijazneje oblikovan. Pločnik pri stadionu ima neprimerni potek, 
spremljevalnega programa in urbane opreme ni. Povezava skozi staro jedro naselja je pešcem neprijazna. 
Prometni koncept tega dela Črne na Koroškem ni ustrezen, saj so tamkajšnji pločniki ozki, nevarni, včasih 
tudi zaparkirani in ne omogočajo razvoja spremljevalnega programa, kar pa kvarno vpliva na estetiko 
območja. 

2.2.4 Analiza ostalih pomembnih krakov  
 
V naselju se nahajata še dve pomembni povezavi, in sicer center - pokopališče in center - severozahodni 
del naselja. Prva povezava je dolga 100 m in vodi k pokopališču (pot se proti slednjemu dvigne za 9 m), 
druga povezava pa je dolga 200 m, je položna in vodi k stanovanjski soseski stisnjeni med Mežo in 
Navrškim vrhom. 
 

 

Za cerkvijo vodi do pokopališča mirna pešpot. Ta 
sicer ni primerno za invalidske vozičke. Urbane 
opreme ni. 
 
Varnost: ☺ 
Spremljevalni program:  
Opremljenost:  
Estetska ureditev:  
Dostopnost:  

 

Glavna pot do pokopališča vodi ob občinski cesti, ki 
ni zelo prometna, prav tako ob njej ni urbane 
opreme. 
 
Varnost: ☺ 
Spremljevalni program:  
Opremljenost:  
Estetska ureditev:  
Dostopnost: ☺ 

 

Pot proti stanovanjski soseski med Mežo in 
Navrškim vrhom prečka prej omenjeno reko in vodi 
na manjši opremljeni trg. 
 
Varnost: ☺ 
Spremljevalni program: ☺ 
Opremljenost: ☺ 
Estetska ureditev: ☺ 
Dostopnost: ☺ 
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Cesta proti Topli ima mestoma obojestranske 
pločnike, ki pa so valoviti (spuščajo se ob vsakem 
uvozu na parcelo), mestoma so tudi nerodno 
izvedeni. Motorni promet je nekoliko bolj gost na tej 
cesti. 
 
Varnost: ☺ 
Spremljevalni program:  
Opremljenost:  
Estetska ureditev: ☺ 
Dostopnost:  

Povzetek: Povezava od centra do pokopališča bi potrebovala več urbane opreme. Na povezavi proti 
stanovanjski soseski med Mežo in Navrškim vrhom se pojavlja urbana oprema, žal pa so tukajšnji novi 
pločniki izvedeni na valoviti način. Valoviti pločniki pa so neudobni za hojo pešcev (posebej starejših) in 
uporabo invalidov ter mladih kolesarjev. 
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2.3 Stanje za pešačenje v Žerjavu 

 

Slika 9:   Žerjav z označenimi območji pretežnih dejavnosti 

Naselje Žerjav je oblike postrani položene črke T. Na severnem in južnem kraku se razprostira kompleks 
podjetja TAB, na vzhodnem je stanovanjsko, storitveno in oskrbno jedro Žerjava. Avtobusno postajališče je 
na južnem kraku. 

Ob vseh omenjenih krakih se nahajajo glavne povezave za pešce. To pomeni, da se tudi povezave za 
pešce lahko definirajo po krakih: severni, južni in vzhodni krak. Dolžina vseh glavnih povezav za pešce je 
skupaj krajša od enega kilometra. 

Severni krak je dolg samo 150 m, ki jih pešec prehodi v dveh minutah. Vodi od križišča regionalne ceste z 
lokalno cesto v jedro naselja ter poteka proti podjetju TAB.  

 

Povezava prečka regionalno cesto pri križišču z 
lokalno cesto v Žerjav proti podjetju TAB. Prehoda 
za pešce preko regionalne ceste ni, ob podjetju 
TAB je par divjih parkirišč (katerih prisotnost pa 
mogoče tudi upočasnjuje tukajšnji motorni promet). 
To območje je opremljeno s klopjo, spremljevalnega 
programa ni, vendar je ob prisotnosti slikovitih gora 
in Meže ta nepotreben. 
 
Varnost:  
Spremljevalni program: ni potreben 
Opremljenost: ☺ 
Estetska ureditev: ☺ 
Dostopnost:  
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Južni krak  je prav tako dolg samo 150 m, pešec jih prehodi v dveh minutah. Ta povezava prav tako vodi 
od križišča lokalne ceste v Žerjav z regionalno cesto, zaključi pa se pri avtobusnem postajališču v smeri 
Črne. 

 

Povezava vodi gorvodno ob Meži. Pločnik je zaradi 
starosti že nagnjen in neprijeten za hojo. Od 
spremljevalnega programa je le bencinska črpalka. 
Na voljo so tudi zelo kvalitetni razgledi na reko, 
gore in kulturno dediščino. Urbane opreme ni. 
 
Varnost:  
Spremljevalni program: ☺ 
Opremljenost:  
Estetska ureditev: ☺ 
Dostopnost:  

 

Povezava se zaključi pri avtobusnem postajališču. 
Spremljevalnega programa ni. Pešci iz Žerjava, ki 
hočejo uporabiti avtobusno postajališče v smeri 
proti Črni na Koroškem, morajo zaradi samo enega 
prehoda za pešce opraviti nekoliko daljšo pot. 
 
Varnost: ☺ 
Spremljevalni program:  
Opremljenost: ☺ 
Estetska ureditev:  
Dostopnost:  

Vzhodni krak vodi od križišča regionalne ceste z lokalno cesto proti jedru naselja ter se zaključi na 
vzhodnem robu naselja. Dolg je 450 m, pešec ga prehodi v šestih minutah. 

 

Povezava vodi gorvodno ob Jazbinskem potoku. 
Promet na tej cesti ni gost. Cesta poteka tik ob 
potoku in pod nadvozom, kar deluje slikovito. 
Prostora za urbano opremo ni, prav tako ni 
spremljevalnega programa. 
 
Varnost:  
Spremljevalni program:  
Opremljenost:  
Estetska ureditev: ☺ 
Dostopnost: ☺ 
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Povezava se nadaljuje proti jedru Žerjava. 
Spremljevalni program je prisoten (trgovina in 
knjižnica), prav tako je prisotna urbana oprema. 
 
Varnost: ☺ 
Spremljevalni program:  
Opremljenost: ☺ 
Estetska ureditev: ☺ 
Dostopnost: ☺ 

 

Osrednji del Žerjava prekriva parkirišče. Sicer je 
omenjeni prostor najbolj primeren za ureditev 
krajanom (pešcem) prijaznega jedra naselja. Kljub 
prisotnosti spremljevalnega programa, ta za jedro 
naselja ni dovolj razvit. Urbane opreme skoraj ni. 
 
Varnost: ☺/ 
Spremljevalni program:  
Opremljenost:  
Estetska ureditev:  
Dostopnost: ☺ 

 

Povezava se zaključi pri vzhodnem robu naselja. 
Maloštevilna urbana oprema je prisotna tudi 
nekoliko izven območja lokalne ceste. Motorni 
promet je tukaj redek. Spremljevalnega programa 
ni. 
 
Varnost: ☺ 
Spremljevalni program:  
Opremljenost:  
Estetska ureditev:  
Dostopnost: ☺ 

Povzetek: Glavne povezave za pešce v Žerjavu potekajo ob slikovitemu Javorskemu potoku in Meži. 
Skupaj z gorskim okoljem in kulturno dediščino nudijo te povezave zelo prijetne razglede. Skozi jedro 
Žerjava poteka redek motorni promet, ob regionalni cesti je le-ta bistveno gostejši. Glavni pomanjkljivosti v 
tukajšnjih povezavah za pešce so: neurejenost središča naselja (pomanjkanje urbane opreme in ureditve 
za druženje pešcev na tem območju) ter premalo prehodov za pešce preko regionalne ceste. 
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3. JAVNE POVRŠINE V NASELJIH 

3.1.  Splošno 

Pri urejanju in oblikovanju javnih površin ne gre zgolj za stvar osebnega okusa, ampak mora površina kot 
taka izpolnjevati določene kriterije in merila. 

Minimalni standardi, kriteriji in merila, ki določajo ali pa opredeljujejo trg kot kakovosten so naslednji: 
– dostop in povezave, 
– uporaba in dejavnosti, 
– podoba, udobje, varnost, 
– možnost socializacije. 

Posamezni parametri za določanje kvalitete: 
– dodatna oprema (dovolj velika in primerna mesta s sedežnimi in komunikacijskimi sredstvi), 
– dosegljive in označene sanitarne naprave, 
– stik z naravo, 
– življenje znotraj 300 m razdalje od javnega prostora, 
– lokalni in okoliški parki,  
– parki, 
– količina odprtega prostora, 
– kakovost odprtega prostora (procent vegetacije: procent grajenega), 
– dostopnost – povezava z omrežjem, 
– potrebe posebnih skupin (ženske, otroci, invalidi, starejši, samski, družine), 
– naklon površin, 
– širina prostorov, 
– »uporabno za vse«, 
– orientacijski sistem, 
– prisotnost opreme (točke srečanj), 
– orientacija v povezavi s soncem, 
– višinska razlika (topografsko), 
– razgledi, vedute, 
– kje so glavna središča dejavnosti, 
– robovi in stik z okolico. 
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Če pogledamo podrobneje se lahko vprašamo: »Kaj naredi prostor kakovosten?« 

 
Slika 10:   Kaj naredi trg kakovosten? (vir: Vir: http://www.pps.org/reference/grplacefeat/, 21.6.2016) 

Dobro oblikovani prostori zvišujejo meščanski ponos, izboljšujejo socialno vključevanje, zmanjšujejo strah 
pred kriminalom in zmanjšujejo stopnjo kriminala, zvišujejo stopnjo fizičnega in mentalnega zdravja, 
izboljšujejo učinkovitost porabe zemljišč, zmanjšujejo odvisnost od avtomobila, zmanjšujejo količino 
odpadkov, izboljšujejo občutek ugodja in pripadanja ter zagotavljajo vitalnost.  

Dobro oblikovani prostori so jasni in prijetni, taki prostori pa so dobri tudi za posel. Študije kažejo, da dobro 
oblikovan javni prostor poveča posel trgovinam do 40%1, izboljšave v kvaliteti oblikovanja ulice pa dodajo 
5% vrednostim stanovanj in višini najemnin2. 

Pomembno se je zavedati kvalitete posameznih detajlov, ki lahko: 
– ustvarijo (ali uničijo) prostor, 
– stimulirajo najemnike, skupnost in lokalno upravo k visokim standardom (kulturi) uporabe prostora, 
– dovoljujejo vsem uporabnikom prostora njegovo uživanje na uravnotežen in učinkovit način ter 
– ustvarjajo in vzdržujejo vrednost lokacije. 

Najboljši javni prostori imajo pogosto vozlišča aktivnosti (npr. gostinski vrtovi, tržnice) dopolnjena z mirnimi 
območji za počivanje in opazovanje ter manjšimi območji za igro. Določanje lokacije posamezne aktivnosti 
zahteva opredelitev do naslednjih kriterijev: 
– vidnost – omogoča ljudem pregled preko prostora, pri čemer jim je dana možnost izbire zadrževanja v 

relaciji do aktivnih vozlišč, 
– orientacija – sončni prostori odprti proti jugu in zaščiteni prostori,  
– možnosti in oprema za sedenje in ustavljanje na vozliščih, 
– prostori za igro otrok. 

                                                      
1 The Value of Public Space, 2004CABE 
2 Paved with gold, 2007, CABE 

http://www.pps.org/reference/grplacefeat/
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3.2.  Analiza javnih površin 

Podrobnejša analiza urejanja javnih površin obsega površine v naseljih Črna na Koroškem in Žerjav. V 
ospredju analize je središče občinskega središča. Kriteriji in analizo situacije je moč podati s tabelo spodaj. 
V tabeli je so s črno barvo zapisani pojmi, ki so za navedeno področje pozitivni in z rdečo barvo tisti, ki v 
prostoru manjkajo ali jih sploh ni. 

Tabela 1: Kriteriji in merila (v občinskem središču) 

DOSTOP IN POVEZAVE UPORABA IN 
DEJAVNOSTI 

PODOBA UDOBJE IN 
VARNOST 

MOŽNOST 
SOCIALIZACIJE 

Kontinuirano 

Dostopno 

Povezljivo 

Berljivo 

(Peš) dostopno 

Priročno 

Zabavno 

Aktivno 

Vitalno 

Posebno 

Realno 

Uporabno 

Avtohtono 

Proslave 

Trajnostno 

Varno 

Čisto 

Zeleno 

(Peš) dostopno 

Sedenje 

Umirjeno 

Očarljivo 

Privlačno 

Zgodovinsko 

Raznoliko 

Oskrbljeno 

Sodelovalno 

Sosedsko 

Ponosno 

Prijazno 

Interaktivno 

Dobrodošlo 

Več kriterijev in meril kot prostor izpolnjuje boljši je. Jasno pa je da prostor ne more izpolnjevati vseh meril 
ali ustrezati vsem kriterijem, ker tudi ne izpolnjuje vseh funkcij hkrati. 

 

 
Slika 11:   Primer dobre prakse – opremljenost javne površine pred Kulturnim domom 

Javni prostor v naselju Črna na Koroškem je pogosto neartikuliran in zaseden s t.i. urbano opremo ter 
drugo ulično opremo, ki obsega stebričke, klopi, ograje, rešetke, razsvetljavo, oglasne panoje, kolesarska 
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stojala, kioske, opremo posameznih gostinskih vrtov (senčniki, mize, stoli, klopi, …) in podobno. Lastniki in 
upravljavci opreme so različni, med njimi ni koordinacije, njihovi premisleki o postavitvi opreme pa so 
usmerjeni v zadovoljevanje prometnih in drugih tehničnih zahtev. Veliko boljše rezultate ponuja pristop, ki 
koordinira vzdrževalne, upravljavske in oblikovalske strategije s strategijo postavljanja opreme.  

Notranji del naselja je razmeroma enotno urejen, površine so tlakovane, v samem prostoru najdemo nekaj 
urbane opreme in ulično razsvetljavo (največ v središču naselja Črna). Razlika med središčem in ostalim 
delom naselja je glede urejenosti javnih površin velika. V naselju bi bilo potrebno celostno in enotno za ves 
kraj urediti in nadgraditi urbano opremo – ki je ponekod zadovoljiva, ponekod pa zelo pomanjkljiva ali pa je 
ni, mestoma prilagoditi ulično razsvetljavo (višina – merilo človeka) in urediti površine za pešce, kolesarje in 
invalide, skratka za različne uporabnike.  

Še vedno avtomobilski promet v veliki meri izpodriva pešce in jih sili da uporabljajo nemogoče in do neke 
mere nevarne poti do svojih ciljev. V središču naselja tudi ni dodatnih, skupnih zelenih površin z otroškimi 
igrali in gibali za starejše, ki bi doprinesla k večji možnosti socializacije med posamezniki. 

 
Slika 12:   Naselje Črna na Koroškem – analiza 
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V nadaljevanju so analizirane posamezne, z vidika urejanja javnih površin, problematične mikrolokacije. 

 

Črna na Koroškem 

 

Osrednje območje naselja Črna na 
Korškem je v glavnini namenjeno 
prometu. Osrednja površina tako ne 
zaživi kot prostor trga, ampak je 
namenjen zgolj prehajanju iz ene smeri 
v drugo. Manjka ulična oprema in 
osvetlitev. 

 

Glavna avtobusna postaja je v samem 
središču naselja, kar je praktično z 
vidika uporabnika, smiselno pa bi bilo 
na širši osrednji javni površini omogočiti 
uporabnikom dodatne aktivnosti in 
zmanjšati promet skozi strogi center. 
Manjka ulična oprema in osvetlitev. 

 

Vhod do muzeja je označen zgolj kot 
prepoved parkiranju – brez posebnih 
poudarkov. Avtomobili zapolnjujejo 
prostor pred muzejem. Manjka ulična 
oprema in osvetlitev. 
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Razmeroma nevarni dostopi do Meže. 
Zaradi neprimerne širine pločnika so 
tovrstni dostopi še nevarnejši. 

 

Neizkoriščen potencial ureditve javne 
površine ob reki (zasedenost z 
avtomobili, smetmi, neopremljeno). 

 

Cestišče v izjemno slabem stanju. 
Raba površine je nejasna. 
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Neprimerna uporaba površin, 
neurejene prometne površine, brez 
urbane opreme in ulične razsvetljave 
ter nevzdrževana fasada. 

 

Neurejen prehod do glavne ceste. Brez 
urbane opreme in ulične razsvetljave. 

 

Neurejen prehod. Neprimerno urejen za 
pešce in kolesarje. Brez urbane 
opreme in ulične razsvetljave. 
Neprimerno urejeni ekološki otoki. 

 

Zaradi nelegalnega parkiranja in 
gostinskega vrta na pločniku pešec 
nima prostora. 
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Žerjav 

Površine v središču naselja so namenjene predvsem avtomobilom (slike spodaj). V naselju manjka urejena 
in opremljena javna površina namenjena vsem generacijam. 
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4. PROMETNA VARNOST PEŠCEV V OBČINI ČRNA NA KOROŠKEM 

4.1 Prometne nesreče pešcev 

Po podatkih Agencije za varnost v prometu (baza podatkov: http://nesrece.avp-rs.si/) je bilo v letih od 2007 
do 2016 na območju Občine Črna na Koroškem obravnavane 5 prometnih nesreč v katerih je bil 
udeleženec pešec. Pri vseh teh nesrečah je bil drug udeleženec voznik osebnega avtomobila. Štiri nesreče 
so bile v Črni, ena v Koprivni. Štirje udeleženci so bili odrasli (dva hudo in dva lažje poškodovana), en 
udeleženec pa je bil otrok, ki je bil lažje poškodovan. Vzrok je bil premik vozil ali pa vzrok ni bil naveden 
(oz. naveden kot ostalo). 

 
Slika 13:   Gibanje števila prometnih nesreč v katerih je bil udeležen kolesar ali pešec (Vir:AVP.si) 
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4.2 Splošna prometna varnost pešcev 

V zadnjih letih so v občini pričeli izvajati posamezne ukrepe za omejevanja motornega prometa v smislu 
izvajanje ukrepov umirjanja prometa (ležeči »policaji« ipd.)., gradnja pločnikov, postavitev hitrostnih 
opozorilnih tabel. S tem ukrepi se hitrosti vozil zmanjšajo in pešci se počutijo varnejše. 

  
Slika 14:   Ukrepi umirjanja prometa Slika 15:   Ukrepi umirjanja prometa 

 
Slika 16:   Hitrostna tabla na odseku regionalni ceste mimo osnovne šole 

Varnost pešcev v Občini Črna na Koroškem je predvsem zaradi relativno majhnih prometnih obremenitev v 
splošnem dobra. Zaradi motornim vozilom podrejene ureditve in zaradi drugega neprimernega vodenja 
pešcev (npr. za parkiranimi vozili, po preozkih površin) se pešec ne počuti varno, kar ga odvrača od hoje. 
Slabšo varnost pešcev pogojujejo predvsem naslednje ureditve oz. prometne razmere: 
– »kanaliziranje« različnih vrst prometa, pešcem se sicer namenja ločena površina (pločnik), ki je 

pogosto preozek in zaparkiran, na njem so druge ovire ali pa je neprimerno urejen (valovita niveleta 
pločnikov zaradi uvozov), avtomobilom pa se predvsem na regionalni cesti pušča prosta pot, tako da 
lahko (kljub signalizaciji) razvijejo visoke hitrosti, pešci so pri tem ogroženi pri prečkanju ceste in pri 
sestopu na vozišče (v primeru prehitevanja drugega pešca ali zaparkiranega pločnika); 

– tovorni promet (velika tovorna vozila za prevoz lesa), ki poteka skozi središče naselja, 
– na določenih lokacijah predvsem na dolgih cestnih potezah (na regionalni cesti v Črni in Žerjavu) ter v 

središču Črne, je premalo prehodov za pešce, prehodi za pešce večinoma niso v nivoju (dvignjeni 
prehodi za pešce), 

– kolesarji se na vozišču ne počutijo varne, zato se vozijo po pločnikih in ogrožajo pešce, 
– neurejeno ali neprimerno vodenje pešcev:  

o na oz. ob parkirnih površinah ob regionalni cesti pri podjetju TAB v Žerjavu, 
o z vzhodnega kraka naselja Žerjav do avtobusnega postajališča, 
o nepreglednost za pešce predvsem na malo prometnih stanovanjskih cestah ali cestah 

izven naselja, ki funkcionirajo kot skupne prometne površine (terenske razmere, visoke 
ograje-žive meje), 
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o dotrajane vozne površine, ki so hkrati tudi skupne prometne površine za pešce pomenijo, 
neudobno, pogosto tudi nevarno hojo (nevarnost zdrsa, padca, v primeru dežja škropljenje 
s strani vozil ipd.), 

o ponekod shojene bližnjice preko travnatih površin (potrebno takšne in še druge bližnjice 
ustrezno urediti). 

– premalo ukrepov umirjanja prometa: optičnih, dvignjenih križišč ipd. 
 

  
Slika 17:   Zaparkiran pločnik na regionalni cesti v 

središču Črne 
Slika 18:   Zaparkiran pločnik na regionalni cesti v 

središču Črne 

  
Slika 19:   Zaparkiran pločnik na regionalni cesti v 

središču Črne 
Slika 20:   Ovire na pločniku 

  
Slika 21:   Ozek pločnik Slika 22:   Neuporaben pločnik na desni (nevaren 

za starejše, otroke, neuporaben za funkcionalno 
ovirane osebe) 
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Slika 23:   Brez vodenja pešcev čez most Slika 24:   Povsem zožan pločnik – zelo 

nepregledno in nevarno za pešce 

  
Slika 25:   Premalo prehodov za pešce Slika 26:   Središče Črne – uporaba krožišča kot 

skupne prometne površine 

  
Slika 27:   Neurejena pot ob vodotoku  Slika 28:   Neurejena pot, ni rampe za invalide 

  
Slika 29:   Shojena bližnjica, tudi ena od poti do 

pokopališča 
Slika 30:   Shojena bližnjica 
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Slika 31:   Slaba preglednost za pešce (Lampreče) Slika 32:   Ograja ob stopnicah – ovira na vozišču 

(v Žerjavu) 

  
Slika 33:   Ni urejeno vodenje pešcev iz središča 

Žerjava do regionalke (do AP, podjetja TAB)  
Slika 34:   Ni urejeno vodenje pešcev vzdolž 

parkirišč ob regionalki pri podjetju TAB v Žerjavu 

  
Slika 35:   Zaparkiran pločnik pri podjetju TAB v 

Žerjavu 
Slika 36:   Ni urejeno vodenje pešcev vzdolž 

parkirišč ob regionalki pri podjetju TAB v Žerjavu 
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Slika 37:   Dotrajano vozišče – skupna prometna 

površina neprimerna za pešačenje 
Slika 38:   Dotrajano vozišče – skupna prometna 

površina neprimerna za pešačenje 
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4.3 Ranljive skupine 

Otroci 

V Občini Črna na Koroškem je osnovna šola v občinskem središču in ena podružnica v naselju Žerjav (4 
razredi, trenutno vpisanih 6 otrok). Osnovna šola izvaja projekte s katerimi izobražuje otroke in jih spodbuja 
k pešačenju. Izvaja projekt »Prometna kača«, »Varno na kolesu« in vsak petek t.i. »Peš bus«, ko učenci z 
dveh lokacij (Rudarjevo in Pristava) s spremljevalci odidejo peš v šolo. Otroci, ki se  s severne ali zahodne 
strani pripelje s šolskim avtobusom, zadnji kos poti (550 m) opravijo peš, saj šolski avtobus stoji na 
avtobusni postaji v središču Črne. 

Na šolskih poteh bi morale ureditve bolj biti podrejen pešcem. Ponekod manjkajo pločniki ali kakšno drugo 
ustrezno vodenje pešcev po ali ob cesti. Na šolskih poteh je premalo ukrepov umirjanja prometa, 
dvignjenih prehodov za pešce ipd. Šolarji, ki v šolo kolesarijo, pa se vozijo po pločnikih. 

 

  
Slika 39:   Parkiranje pri šoli, kljub temu, da je 

dovoljeno le za organiziran prevoz otrok  
Slika 40:   Urejena površina pred šolo in hitrostna 

tabla ob cesti 

 

 

Slika 41:   Pločnik ob cesti do podružnične OŠ v 
Žerjavu 
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Invalidi 

Občina Črna na Koroškem je leta 2015 prejela listino »Občina po meri invalidov«. V Črni je tudi Center za 
usposabljanje, delo in varstvo (socialni varstveni zavod) z večjim številom zaposlenih in varovancev od 
katerih je veliko funkcionalno oviranih oz. sodijo med ranljive skupine udeležencev v prometu. Ovire za 
gibalno ovirane se sicer odpravljajo, je pa nekaj poti še vedno problematičnih oz. preozkih, ni povsod 
urejenih klančin ali pa so neprimerne (preozke, prestrme). Pogosto so na peščevih površinah različne ovire 
(razsvetljava, oglasne table, stopnice ipd.), ki površine še dodatno zožijo in jih naredijo neprehodne za 
gibalno ovirane osebe. Na javnih površinah manjkajo tudi ureditve za senzorno ovirane osebe (okvare vida, 
okvare sluha). Ureditve, ki so ovira za funkcionalno ovirane osebe, pogosto predstavljajo tudi neprimerno 
ureditev za druge uporabnike, ki so manj spretni (starejše, otroke). 

  
Slika 42:   Invalid v Črni  Slika 43:   Starejša oseba v Črni – varneje po 

vozišču kot po preozkem pločniku 

  
Slika 44:   Invalidi na pločniku v Črni Slika 45:   neprimerna površina za starejše in 

funkcionalno ovirane osebe 

  
Slika 46:   Preozek pločnik in nespuščen robnik – 

neuporabno oz. nevarno za starejše in funkcionalno 
Slika 47:   Nespuščen robnik na prehodu za pešce 
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ovirane osebe  

 

 

Slika 48:   Ovira na pločniku – nevarno za 
funkcionalno ovirane osebe, v temi tudi za ostale 

pešce 
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5. Sklepne ugotovitve 

Dosežki na področju peš promet 

Občina je dosegla kar nekaj izboljšav v smeri bolj trajnostno naravnanega prometnega sistema oz. na 
področju izboljšanja pogojev za pešačenje: 

 novejše ureditve za pešce in za varnejše pešačenje: gradnja pločnikov z nižjimi robniki, umirjanje 
prometa, hitrostne table, 

 aktivna promocija trajnostne mobilnosti v osnovni šoli z izvajanjem vrste aktivnosti (npr. Pešbus, 
prometna kača …). 

Izzivi 

 staranje prebivalstva – prebivalstvo v Občini črna na Koroškem se v zadnjih letih zmanjšuje in 
intenzivno stara, 

 premalo je še omejevanja motornega prometa in kontrole in nadzora nad nepravilno parkiranimi vozili 
na pločnikih, 

 tovorni promet (prevoz lesa) skozi središče Črne, 

 dotrajane hodne površine, preozki pločniki, ponekod nevarno ali neprimerno vodenje pešcev, premalo 
peš prehodov, 

 neizkoriščen potencial vodotokov za urejanje peš površin opremljenih z urbano opremo, 

 neopremljenost peš povezav in manjših javnih površin ter pomanjkanje javnih površin v Žerjavu in v 
posameznih deli Črne, 

 ovire za gibalno ovirane osebe in ni ureditev za senzorno ovirane osebe. 

Priložnosti 

Naselja v občini Črna na Koroškem so sredi slikovite narave (gore, vodotoki) po kateri je hoja prijetna. 
Motorni promet je redek, z izjemo na regionalni cesti proti Mežici. Poti znotraj obeh večjih naselij so kratke 
in se lahko opravijo peš. Stanovanjske soseske so urejene. 

Priložnosti pri urejanju pogojev za hojo se kažejo v nadaljevanju izvajanja ukrepov in aktivnosti, ki so jih že 
začeli izvajati: urejanje peš površin, umirjanje prometa, aktivnosti v osnovni šoli za spodbujanje uporabe 
nemotornih oblik prometa, ki se lahko razširijo tudi na drugi skupine prebivalcev z drugimi akterji, odprava 
ovir za gibalno ovirane osebe.  

Priložnost za povečanje pešačenja izkazuje tudi javni prostor v naseljih. Z urejanjem javnih površin: ob 
vodotokih, osrednje krožišče s Plečnikovim spomenikom (preurediti tako, da funkcionira bolj kot javna 
površina in manj kot prometna površina), ob obstoječih peš površinah (opremiti z urbano opremo, zasaditi), 
središčno območje v Žerjavu ipd., se poveča identiteta naselja, površine postanejo uporabne, primerne za 
druženje, spodbuja se prebivalce k pešačenju.  

Ukrepi za izboljšanje pogojev za hojo (urejanje peš povezav in drugih javnih površin) višajo kvaliteto 
bivanja, s čemer se lahko prispeva k zmanjšanju trenda upadanja števila prebivalcev v občini. Prav tako se 
s temi ukrepi izboljšajo pogoji za mobilnost starejših ljudi, katerih delež v občini se veča. 
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UVOD  

 

Slika 1:   Kolesarji v Črni na Koroškem 

V preteklih desetletjih je bila stopnja motorizacija merilo razvitosti posameznih držav oz. mest. Takšen način 
vrednotenja pa je v razvitih državah zahodne Evrope že nekaj let povsem zastarel, saj se razvijajo predvsem 
alternativne oblike mobilnosti, med katerimi je kolesarjenje med najbolj privlačnimi. Prednost pred drugimi 
oblikami je predvsem v tem, da lahko premagajo tudi daljše razdalje znotraj mest, pri tem pa ugodno vplivajo 
na zdravje ljudi.  

Razvoj kolesarske infrastrukture je ključen za povečanje privlačnosti kolesarjenja in spremembo prevoznega 
sredstva. Pri tem je pomembno, da je kolesarska infrastruktura sklenjena ter v kolikor prostor to omogoča 
ločena od ostalega motoriziranega prometa. Pri tem pa je seveda potrebno analizirati potrebne uporabnikov, 
saj je umestitev kolesarskih povezav drugačna, ko govorimo o dnevni mobilnosti ali o rekreativnem 
kolesarjenju.   

Občina Črna na Koroškem v preteklosti ni posvečala pretirane pozornosti kolesarski infrastrukturi namenjeni 
trajnostni mobilnosti prebivalstva, saj v občini ni že zgrajene kolesarske infrastrukture. Sredstva so se 
namenjala predvsem za ureditev kolesarskih stojal in manjših pokritih kolesarnic. V sklopu rekonstrukcije 
državne ceste med Črno, Žerjavom in Mežico pa je načrtovana urejena ločena kolesarska povezavo med 
kraji.  

V občini tako vodilno vlogo še vedno predstavlja motorni promet, v naselju Črna na Koroškem teer Žerjav pa 
je privlačna tudi hoja, saj sta naselji majhni in v primerjavi z kolesarsko infrastrukturo relativno dobro urejeno 
za pešce. Vendarle pa bi lahko z izboljšanjem pogojev za mestno kolesarjenje ter drugimi ukrepi omejevanja 
motornega prometa povečali privlačnost uporabe kolesa tudi na krajših razdaljah znotraj občine. Trenutno 
so namreč prebivalci primorani kolesariti po državnih in lokalnih cestah, ki so s prometom preobremenjene 
za varno kolesarjenje, predvsem so manj primerne za kolesarjenje otrok, torej najbolj ranljivih udeležencev 
v prometu. 

Za Občino Črna na Koroškem je najceneje, za njene občane pa prijazneje, da vzpodbuja svoje prebivalstvo, 
da čim več poti opravljajo s kolesom (ali z drugimi trajnostnimi prometnimi sredstvi), za kar pa morajo biti 
zagotovljene privlačno, raznoliko in varno omrežju kolesarskih površin. 
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1. PROMET V ČRNI NA KOROŠKEM 

1.1 Štetje kolesarjev 

Za potrebe predmetne naloge je bilo v središču naselja Črna na Koroškem izvedeno 16-urno štetje prometa. 
Štetje se je izvedlo v torek 24. 10. 2017 med 6:00 in 22:00 uro v območju krožišča. Izvedlo se je na preseku 
krakov krožišča in v območju prehoda za pešce. Za potrebe analize izidov so kraki v krožišču poimenovani 
z imeni: krak Pristava, krak Spodnje Javorje in krak Rudarjevo. Na dan štetja je bilo zmerno oblačno vreme 
s temperaturo do 160C. 

 
Slika 2:   Območje 16-urnega štetja prometa (vir: www.maps.google.com) 

 
Slika 3:   Poimenovanje krakov v krožišču 

Štetje je bilo izvedeno z namenskima kamerama za anonimno štetje prometa. 
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Na prehodih za pešce v območju krožišča je bilo preštetih skupaj 84 kolesarjev. Večji del kolesarjev je vozil 
po cesti (72), medtem ko je prehode za pešce prečkalo 12 kolesarjev.  

 

 
Slika 4:   Kolesarji na krakih krožišča oz. prehodih za pešce, celodnevno štetje 

 

S kolesarji je najbolj obremenjen krak Rudarjevo. V času štetja je krak prevozilo 60 in prečkala 2 kolesarja, 
torej skupaj je bilo preštetih 62 kolesarjev. Na kraku Pristava je bilo preštetih 18 kolesarjev (9 prečkalo) in 4-
je kolesarji (1 prečkal) na kraku Spodnje Javorje. 

 

Upoštevajoč obremenitve na vseh treh prehodih za pešce je bilo največ pešcev preštetih v času med 14:00 
in 15:00 uro.  

 
Slika 5:   Časovna porazdelitev kolesarskega prometa med 6:00 in 22:00 uro 
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1.2 Prometne obremenitve motornih vozil na državnih cestah 

Glede na lego občine se odvija pretežno izvorno/ciljni in notranji promet.  

1.2.1. Podatki števcev DRSI 

Na območju občine oz. bližnji okolici se nahajajo avtomatski števci za štetje prometa (v upravljanju Direkcije 
RS za infrastrukturo): Mežica in Javorje na regionalni cesti R2-425 in Pristava (ročno štetje) na turistični cesti 
RT-926. 

 
Slika 6:   Lokacije števnih mest (vir: Direkcija RS za infrastrukturo) 

 
Slika 7:   Prometne obremenitve (PLDP) leta 2015 (vir: Direkcija RS za infrastrukturo) 

Najbolj obremenjen je severni odsek regionalne ceste R2-425 (nekaj čez 3000 PLDP), to je odsek, ki poteka 
skozi središče naselij Črna in Žerjav. Ostale ceste v občini so malo prometne ceste. 
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Slika 8:   Prometne obremenitve (PLDP) državnih cest 2007-2015, podatkih števcev prometa (vir: DRSI) 

Skozi zadnjih deset let se prometne obremenitve niso bistveno spreminjale, najnižje so bile leta 2010 in 2011, 
verjetno kot odraz gospodarske krize. Delež tovornih vozil na teh cestah je povprečno 5,8%, prevladujejo pa 
težki tovornjaki nad 7t. 

 

1.2.2. Štetje prometa s kamerami 

Za potrebe predmetne naloge je bilo v središču naselja Črna na Koroškem izvedeno 16-urno štetje prometa. 
Štetje se je izvedlo v torek 24. 10. 2017 med 6:00 in 22:00 uro v območju krožišča. Štetje prometa se je 
izvedlo na preseku krakov krožišča in v območju prehoda za pešce. Za potrebe analize izidov so kraki v 
krožišču poimenovani z imeni: krak Pristava, krak Spodnje Javorje in krak Rudarjevo. Na dan štetja je bilo 
zmerno oblačno vreme s temperaturo do 160C. 

Za posamezni krak je opredeljeno število preštetih vozil v preseku za posamezno smer vožnje po 15-min 
obdobjih. Vozila so ločena v 6 kategoriji, in sicer: motorji, osebni avto, avtobus, lahko tovorno vozilo (vozilo 
za prevoz blaga oz. tovora z maso do 7.5 tone), težko tovorno vozilo (vozilo za prevoz blaga oz. tovora z 
maso nad 7.5 tone), težko tovorno vozilo – priklopnik (vozilo za prevoz blaga oz. tovora z maso nad 7.5 tone). 

Pešci so prešteti na vsakem prehodu za pešce posebej za obe smeri prečkanja skupaj. Kolesarji, ki vozijo 
po cestišču, pločniku ali prečkajo cesto so prešteti skupaj.  

Krožišče je v 16-urah prevozilo 4408 vozil. Jutranja konica je med 7:45 in 8:45, popoldanska pa med 15:30 
in 16:30. Izrazite so tudi izven konične prometne obremenitve med 12:30 in 14:30. 
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Slika 9:   Časovna porazdelitev prometnih obremenitev z motornim prometom v 15-minutnih intervalih 

 

Najbolj obremenjen krak krožišča je Rudarjevo, kjer je bilo v preseku preštetih 3.656 vozil, sledi Spodnje 
Javorje s 2.911 preštetimi vozili in krak Pristava s 1906 preštetimi vozili.  

 
Slika 10:   Celodnevne prometne obremenitve motornega prometa v preseku po krakih 

 
Znotraj naselja Črna na Koroškem tako nobena od državnih cest ni primerna za vodenje kolesarjev po cesti 
brez ustrezne ločene kolesarske infrastrukture. Zgornja meja varnega kolesarskega vodenja po cestah je 
2000 vozil dnevno, priporočljivo pa 500 vozil dnevno. Pri tem je potrebno upoštevat tudi relativno velik delež 
tovornih vozil, zaradi česar je vožnja po državnih cestah toliko manj primerna. Glede na podatke štetja vozil, 
bi tako bilo varno vodenje kolesarjev možno po turistični cesti RT-926 in z omejitvami na regionalni cesti R2-
425 od konca naselja Črne na Koroškem v smeri Šoštanja.  
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2. KOLESARSKI POTENCIAL V OBČINI ČRNA NA KOROŠKEM 

2.1 Možnosti za kolesarjenje po opravkih v občini 

Občina Črna na Koroškem je obsežna občina z malim številom naselij, ki so med sabo precej oddaljena. 
Občina je prav tako reliefno zelo razgibana, kar je manj ugodno za kolesarjenje iz vidika dnevne mobilnosti. 
Za kolesarjenje so tako primerne rečne doline oz. naselji Črna na Koroškem in Žerjav.  

 

Slika 11:   Občina Črna na Koroškem – označeni naselji sta dovolj blizu za kolesarjenje  

Razdalja med obema naseljema znaša 2 – 4 km in bi tako lahko bila zelo privlačna za kolesarjenje, v kolikor 
bi bila urejena ustrezna kolesarska infrastruktura. Vendar kljub pomankanju ustrezne infrastrukture in 
relativno prometni državni cesti med naseljema, že sedaj videvamo manjše število kolesarjev, ki se dnevno 
vozijo v industrijski obrat v Žerjavu.  

Za dnevno kolesarjenje bi ob ustrezni infrastrukturi lahko bila zanimiva povezava Črne na Koroškem in 
Mežica, saj sta kraja med seboj oddaljena 6 - 8 km, kar bi lahko bila zelo atraktivno predvsem za zaposlene 
na tem območju.  

2.2 Državno kolesarsko omrežje v občini Črna na Koroškem 

V predlogu Pravilnika o kolesarskih povezavah skozi občino Črna na Koroškem potekata dve državni 
kolesarski povezavi. Kolesarska povezava R15 Poljana - Črna na Koroškem - Pavličevo sedlo, vstopi v 
občino iz strani občine Mežica in se skoti Črna na Koroškem nadaljuje v smeri Pavličevega sedla. Druga 
državna kolesarska povezava je označena kot R14 Šoštanj - Črna na Koroškem in poteka od Šoštanja pri 
Črni na Koroškem. Državne kolesarske povezave v občini so kategorizirane kot regionalne kolesarske 
povezave, kar je glede na pomen najnižji nivo povezave.  
 



33 

 

 
Slika 12:   Potek državnih kolesarskih povezav v občini (vir: Pravilnik o kolesarskih povezavah) 

 
Občina Črna na Koroškem je vključena v projekt umestitve kolesarskih povezav v Koroški regiji, ki ga vodi 
RRA Koroška. V projekt so vključene samo tiste kolesarske povezave, ki potekajo po reliefno nezahtevnem 
terenu, večji del po dolinah treh največjih rek na Koroškem. V občini Črna na Koroškem se v projektu umešča 
kolesarska povezava iz Črne na Koroškem proti Mežici ob regionalni cesti R2-425. Kolesarska povezava bo 
urejena v sklopu rekonstrukcije držane ceste, ki je predvidena med leti 2017 in 2020.  
 

 
Slika 13:   Potek kolesarskih povezav v Koroški regiji (vir: RRA Koroška) 
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2.3 Gorsko kolesarjenje v občini Črna na Koroškem 
 
Prvi gorski kolesarski center v Sloveniji obstaja v Črni na Koroškem že od leta 1995. Številne gorske doline 
se v okolici Črne dvigajo pod mogočne alpske vrhove. Gozdovi z nepregledno mrežo gozdnih cest in 
kolovozov nudijo skoraj neomejene možnosti za gorsko kolesarjenje. V naravi in na karti označen labirint 
gozdnih cest in kolovozov po dolinah ter med njimi, na gore in okoli njih je poimenovan SLEDI DIVJINE. Poti 
so poimenovane po živalih iz okolice: Ježev krog, Veveričin krog, Zajčev krog, Lisjakov krog, Risov krog, 
Petelinov krog, Jazbečev krog, Jelenov krog, Gamsov krog, Kanjin krog ... Nekatere poti so označene s 
stopinjami živali na lesenih stebričkih. (vir: www.crna.si) 

2.4. Možnosti ureditve varnih kolesarskih povezav v Črni na Koroškem 

Naselje Črna na Koroškem leži na stičišču treh dolin. Na obliko in širitev oz. razvoj naselja vplivajo predvsem 
naravne danosti. 

 
Slika 14:   Naselje Črna na Koroškem (vir: Google Maps, 6. 11. 2017) 

Naselje tvori obliko okoli obrnjene črke Y. Večina pomembnih ciljev potovanj (z izjemo pokopališča in 
smučišča) se nahaja ob tem kraku. Na severnem kraku se nahaja stanovanjsko in industrijsko območje, na 
vzhodnem je obsežno območje centralnih dejavnosti ter manjše stanovanjsko območje, na zahodnem pa 
obsežno stanovanjsko območje s stadionom. Avtobusna postaja se nahaja na stičišču vseh treh krakov 
naselja, dva para avtobusnih postajališč sta še na severnem kraku. Ločene kolesarske infrastrukture v občini 
Črna na Koroškem nismo zaznali, kolesarski promet tako poteka po cestah, kar je problematično predvsem 
za otroke, ki so najranljivejša skupina.  

2.4.1 Analiza severnega kraka 

Severni krak vodi od podjetja TAB na severu naselja do avtobusne postaje v središču. Omenjena povezava 
je dolga 850 m. Na tem odseku so na obeh straneh državne ceste urejeni pločniki širine 1,75 m do 2 m, ki bi 
se lahko z manjšimi širitvami spremenili v mešano površino ali kolesarske steze.  

Ob povezavi se nahaja od severa proti jugu: 
- industrijska cona (podjetje TAB), 
- stanovanjsko območje višje gostote (Rudarjevo), 
- avtobusno postajališče Rudarjevo ter 
- center naselja z avtobusno postajo. 
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Možnosti ureditve kolesarske povezave v obliki 
ločene kolesarske infrastrukture: 

- srednja; 
- zaradi obstoječih stavb v bližini bi bila potreba 
prestavitev državne ceste; 
- možna je tudi lokalna zožitev površine za 
kolesarje na mestih, kjer ni možne ustrezne 
razširitve.  

 

Možnosti ureditve kolesarske povezave v obliki 
ločene kolesarske infrastrukture: 

- srednja; 
- za zagotavljanje zadostne širitve pločnika v 
kolesarsko površino bi bilo potrebno odstraniti 
parkirišča ob državni cesti; 
- možna je tudi širitev površin za kolesarje v konzoli 
preko reke Meže. 

 

Možnosti ureditve kolesarske povezave v obliki 
ločene kolesarske infrastrukture: 

- srednja; 
- za zagotavljanje zadostne širitve pločnika v 
kolesarsko površino bi bila potrebna razširitev 
površin v konzoli nad reko Mežo; 
- možna je lokalna zožitev kolesarskih površin v 
mešano površino. 

 

Možnosti ureditve kolesarske povezave v obliki 
ločene kolesarske infrastrukture: 

- dobra; 
- za zagotavljanje zadostne širitve pločnika v 
kolesarsko površino je dovolj prostora na bližnjih 
zelenicah; 
- lahko prihaja do težav z odkupom ustreznih 
zemljišč ob stanovanjskem naselju. 
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V stanovanjskem naselju ob državni cesti smo 
zaznali pokrito kolesarsko stojalo za 6 koles. 
Stojalo je manj primerno za zaklepanje koles. 
Nevaren je tudi vijak, ki se nahaja na robu kritine. 
 
 
 

 

Možnosti ureditve kolesarske povezave v obliki 
ločene kolesarske infrastrukture: 

- dobra; 
- za zagotavljanje zadostne širitve pločnika v 
kolesarsko površino je dovolj prostora v smeri 
parkirišč pred trgovino; 
- lahko prihaja do težav zaradi parkiranja in možnih 
konfliktov avtomobila in kolesarja.  

 

Možnosti ureditve kolesarske povezave v obliki 
ločene kolesarske infrastrukture: 

- dobra; 
- za zagotavljanje zadostne širitve pločnika v 
kolesarsko površino je dovolj prostora na bližnjih 
zelenicah; 
- lahko prihaja do težav z odkupom ustreznih 
zemljišč. 

Povzetek: Z izjemo krajših odsekov je možna relativno enostavna razširitev pločnika v kolesarsko stezo ali 
mešano površino za kolesarje in pešce. Problematični so odseki, kjer so stavbe zelo blizu obstoječemu 
pločniku ter kjer je pločnik neposredno ob reki Meži, kjer je možna širitev samo v obliki konzole nad reko 
Mežo.  

2.4.2 Analiza vzhodnega kraka  

Vzhodni krak vodi od Lampreč za Osnovno šolo Črne na Koroškem do že omenjene avtobusne postaje v 
središču naselja. Pot je dolga 660 m.  

Ob povezavi se od osnovne šole proti središču naselja nahajajo: 
- stanovanjsko območje Lampreče, 
- Osnovna šola Črna na Koroškem ter 
- center naselja z avtobusno postajo. 
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Možnosti ureditve kolesarske povezave v obliki 
ločene kolesarske infrastrukture: 

- srednja; 
- zaradi obstoječih stavb v bližini je možnost 
širjenja obstoječega pločnika omejena; 
- problem prestavlja tudi območje avtobusne 
postaje, kjer ni možnost širitve pločnika v 
kolesarsko stezo. 

 

Možnosti ureditve kolesarske povezave v obliki 
ločene kolesarske infrastrukture: 

- slaba; 
- zaradi obstoječih stavb v bližini ni možnost širitve 
obstoječega pločnika; 
- že obstoječ pločnik v nekaterih delih ne ustreza 
potrebam. 

 

Možnosti ureditve kolesarske povezave v obliki 
ločene kolesarske infrastrukture: 

- slaba; 
- zaradi obstoječih stavb v bližini ni možnost širitve 
obstoječega pločnika; 
- že obstoječ pločnik v nekaterih delih ne ustreza 
potrebam. 
 
 

 

Proti vzhodnemu delu naselja je možno uporabiti 
tudi vzporedno manj prometno povezavo. Ta vodi 
ob Javorskem potoku in je bogato opremljena z 
zelenjem. Cesta je primerna za preureditev v 
mešano površino za kolesarje in pešce.  
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V nadaljevanju poti ob Javorskem potoku se pojavi 
težava neustreznih premostitev. Oba mostova 
preko Javorskega potoka nista opremljena s 
klančinami za kolesarje. Ureditev klančin bi bila 
zahtevna zaradi pomankanja prostora in bližine 
parkirišč.  

 

Možnosti ureditve kolesarske povezave v obliki 
ločene kolesarske infrastrukture: 

- srednja; 
- za zagotavljanje zadostne širitve pločnika v 
kolesarsko površino je dovolj prostora v smeri proti 
vodotoku.  
- manj prostora je na drugi strani ceste, kjer so 
nekatere stavbe zelo blizu obstoječega pločnika. 

 

Možnosti ureditve kolesarske povezave v obliki 
ločene kolesarske infrastrukture: 

- dobra; 
- za zagotavljanje zadostne širitve pločnika v 
kolesarsko površino je dovolj prostora na bližnjih 
zelenicah pred osnovno šolo; 
- potrebna bi bila prestavitev ograje in odstranitev 
nekaterih parkirišč. . 

 

Pred osnovno šolo smo zaznali večje število stojal 
za koles. Potrebno bi bilo urediti nadstrešek ter 
zamenjati stojala z tipom, ki je primernejši za varno 
zaklepanje koles.  
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Manjše stojalo za kolesa se nahaja tudi pred 
Centom za usposabljanje, delo in varstvo Črna na 
Koroškem. Njihovo število je premalo. Prav tako tip 
stojala ni najprimernejši.  

 
Povzetek: Vzpostavitev ločene kolesarske površine za kolesarje skozi center mesta ob državni cesti ni 
mogoča, zaradi pomankanja prostora. Smiselna je ureditev povezave ob Javorskem potoku ter preureditev 
mostov oz. zagotovitev nove povezave mimo mostov z odkupom privatnih zemljišč ob vodotoku. V 
nadaljevanju proti osnovni šoli je več prostora za razširitev pločnika v mešano površino za kolesarje in pešce.  

2.4.3 Analiza zahodnega kraka  

Zahodni krak poteka od osrednjega križišča v stanovanjski soseski Pristava mimo stadiona do avtobusne 
postaje v središču naselja. Povezava je dolga 1 km. 

Ob povezavi se od križišča v Pristavi proti središču naselja nahajajo: 
- stanovanjsko naselje Pristava, 
- stadion, 
- center naselja z avtobusno postajo. 

 

Možnosti ureditve kolesarske povezave v obliki 
ločene kolesarske infrastrukture: 

- slaba; 
- zaradi obstoječih stavb v bližini ni možnost širitve 
obstoječega pločnika; 
- že obstoječ pločnik v nekaterih delih ne ustreza 
potrebam. 
 

 

Ena od možnih alternativ za ureditev varnejše 
kolesarske povezave je ureditev po cesti mimo 
pokopališča ter nato naprej proti Javorskem 
potoku. Na novo bi bilo potrebno urediti cca. 20 m 
dolgo pot med cestama pod pokopališčem.  



40 

 

 

Možnosti ureditve kolesarske povezave v obliki 
ločene kolesarske infrastrukture: 

- slaba; 
- zaradi vodotoka v bližini pločnika je omejena 
širitev; 
- obstaja možnost širitve v obliki konzole nad reko, 
ki je zaradi poplavne ogroženost tečko izvedljiva. 

 

Možnosti ureditve kolesarske povezave v obliki 
ločene kolesarske infrastrukture: 

- slaba; 
- zaradi obstoječih stavb v bližini ni možnost širitve 
obstoječega pločnika; 
- cesta na tem odseku ni zelo prometna.  

 

Možnosti ureditve kolesarske povezave v obliki 
ločene kolesarske infrastrukture: 

- dobra; 
- možna je razširitev pločnika v smeri stadiona; 
- možna je tudi razširitev v smeri parkirišč. 

 

Možnosti ureditve kolesarske povezave v obliki 
ločene kolesarske infrastrukture: 

- slaba; 
- zaradi obstoječih stavb v bližini ni možnost širitve 
obstoječega pločnika; 
- cesta na tem odseku ni zelo prometna. 

Povzetek: Na tem kraki je vzpostavitev ločene infrastrukture zahtevna, v večjem delu neizvedljiva. V večjem 
delu bo tako možno le vodenje kolesarjev po obstoječi cesti, ki pa v drugem delu ni tako obremenjena s 
prometom. Ozkemu, prometnemu delu skozi center mesta se je mogoče izogniti tudi z vzpostavitvijo 
alternativne povezave pod pokopališčem.  

  



41 

 

2.5 Možnosti ureditve varnih kolesarskih povezav v Žerjavu 

 
Slika 15:   Naselje Žerjav (vir: RRA Koroška) 

Naselje Žerjav je oblike postrani položene črke T. Na severnem in južnem kraku se razprostira kompleks 
podjetja TAB, na vzhodnem je stanovanjsko, storitveno in oskrbno jedro Žerjava. Avtobusno postajališče je 
na južnem kraku. 

Ob vseh omenjenih krakih se nahajajo glavne povezave za pešce, za kolesarje podobno kot v naselju Črna 
na Koroškem ni urejene ločene kolesarske infrastrukture.  

Severni krak je dolg samo 150 m, ki jih pešec prehodi v dveh minutah. Vodi od križišča regionalne ceste z 
lokalno cesto v jedro naselja ter poteka proti podjetju TAB.  

 

Možnosti ureditve kolesarske povezave v obliki 
ločene kolesarske infrastrukture: 

- srednja; 
- za zagotavljanje zadostne širine kolesarske steze 
ob državni cesti bi bilo potrebno posegati v 
obstoječe parkirišče podjetja TAB; 
- v nadaljevanju poti je lažja možnost razširitve 
zaradi uporabe zelenice ob državni cesti. 

Južni krak je prav tako dolg samo 300 m. Ta povezava prav tako vodi od križišča lokalne ceste v Žerjav z 
regionalno cesto, zaključi pa se pri vhodu v tovarno Tab, kjer so urjena stojala za kolesa. 

 

Možnosti ureditve kolesarske povezave v obliki 
ločene kolesarske infrastrukture: 

- slaba; 
- za zagotavljanje zadostne širine kolesarske steze 
ob državni cesti bi bilo potrebno odstraniti steber, 
ki podpira železno konstrukcijo nad državno cesto; 
- za zagotovitev ustrezne širine bi bilo potrebno 
posegati v skalo ob državni cesti. 
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Možnosti ureditve kolesarske povezave v obliki 
ločene kolesarske infrastrukture: 

- srednja; 
- za zagotavljanje zadostne širine kolesarske steze 
ob državni cesti bi bilo potrebno razširiti obstoječ 
pločnik in preurediti avtobusno postajališče; 
- možna je ureditev kolesarske povezave v obliki 
kolesarskega pasa na vozišču. 

 

Pred vhodom v tovarno Tab se nahaja manjše 
število stojal za kolesa (cca. 10) . Celoten prostor 
je urejen z nadstrešnico. Ob ureditvi ustrezne 
kolesarske infrastrukturo bi bilo potrebno urediti 
kolesarnico za večje število koles.  

Vzhodni krak vodi od križišča regionalne ceste z lokalno cesto proti jedru naselja ter se zaključi na vzhodnem 
robu naselja. Dolg je 450 m. 

 

Možnosti ureditve kolesarske povezave v obliki 
ločene kolesarske infrastrukture: 

- slaba; 
- zaradi pomankanja prostora ni možno zagotoviti 
ločene površine za kolesarje; 
- zaradi manjšega prometa motornih vozil bi bilo 
sprejemljivo vodenje kolesarjev po vozišču. 

 

Možnosti ureditve kolesarske povezave v obliki 
ločene kolesarske infrastrukture: 

- srednja; 
- možna je širitev in ureditev kolesarske 
infrastrukture na travnati površini ob cesti; 
- zaradi manjšega prometa motornih vozil bi bilo 
sprejemljivo vodenje kolesarjev po vozišču. 
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Možnosti ureditve kolesarske povezave v obliki 
ločene kolesarske infrastrukture: 

- srednja; 
- možna je ureditev kolesarske površine na mestu, 
kjer so sedaj urejene površine za parkiranje 
avtomobilov.  
- zaradi manjšega prometa motornih vozil bi bilo 
sprejemljivo vodenje kolesarjev po vozišču. 

 

Možnosti ureditve kolesarske povezave v obliki 
ločene kolesarske infrastrukture: 

- slaba; 
- zaradi pomankanja prostora ni možno zagotoviti 
ločene površine za kolesarje; 
- zaradi manjšega prometa motornih vozil bi bilo 
sprejemljivo vodenje kolesarjev po vozišču. 

Povzetek: Glavne povezave v Žerjavu potekajo ob slikovitemu Javorskemu potoku in Meži. Skupaj z gorskim 
okoljem in kulturno dediščino nudijo te povezave zelo prijetne razglede. Skozi jedro Žerjava poteka redek 
motorni promet, ob regionalni cesti je le-ta bistveno gostejši. Smiselno ureditve varne, od prometa ločene 
kolesarske povezave je tako le ob regionalni cesti.  
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3. PROMETNA VARNOST KOLESRJEV V OBČINI ČRNA NA KOROŠKEM 

3.1 Prometne nesreče kolesarjev 

Po podatkih Agencije za varnost v prometu (baza podatkov: http://nesrece.avp-rs.si/) je bilo v letih od 2007 
do 2016 na območju Občine Črna na Koroškem obravnavane 10 prometnih nesreč v katerih je bil udeleženec 
kolesar. 5 nesreč se je zgodilo v naselju Črna na Koroškem, medtem ko se je ostalih 5 nesreč zgodilo izven 
naselja Črna na Koroškem, na cesti proti Podpeci, Koprivni, Ludranskem vrhu, Uršlji gori.  

Pri nesrečah v Črni na Koroškem je bil udeležen avtomobil, medtem ko je pri nesrečah izven Črne na 
Koroškem udeležene samo kolesar. Predvidevamo, da gre izven naselja predvsem za rekreativne ali gorske 
kolesarje, katere vzrok nesreče je predvsem neprilagojena hitrost. V naselju Črna na Koroškem pa so 
udeleženci predvsem dnevni kolesarji, med vzroke nesreče pa lahko navedemo predvsem neustrezno 
kolesarsko infrastrukturo ter povečan motorni promet.  

Viden je trend povečevanja števila nesreč kolesarjev v zadnjih 7 letih, predvsem med 2010 in 2013, ko se je 
zgodilo 80 % vseh nesreč v zadnjih 10 letih.  

 
Slika 16:   Gibanje števila prometnih nesreč v katerih je bil udeležen kolesar ali pešec (Vir:AVP.si) 
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3.2 Ranljive skupine 

V Občini Črna na Koroškem je osnovna šola v občinskem središču in ena podružnica v naselju Žerjav (4 
razredi, trenutno vpisanih 6 otrok). Osnovna šola izvaja projekte s katerimi izobražuje otroke in jih spodbuja 
k pešačenju in kolesarjenju. Vendar otroci nimajo ustreznih pogojev za varno kolesarjenje do osnovne šole.  

Zaradi pomankanja ločene kolesarske infrastrukture otroci uporabljajo pločnike, katerih širina ne ustreza 
mešanemu prometu. Ob tem so prav tako v prekršku, vendar državna cesta ne omogoča varnega 
kolesarjenja otrokom.  

Kljub pomankanju infrastrukture v šolo prihaja relativno veliko število kolesarjev. Pomanjkljivo urejena tudi 
stojala za kolesa, ki prav tako niso zaščitena pred dežjem.  

 

  
Slika 17:   Neustrezna širina obstoječega pločnika, 

ki ni primeren za kolesarjenje  
Slika 18:   Pomanjkljiva ureditev stojal za kolesa 

pred šolo v Črni na Koroškem 

 

 

Slika 19:   Veliko koles je parkiranih kar pred 
vhodom osnovne šole 
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4. Sklepne ugotovitve 

Dosežki na področju kolesarskega prometa 

Občina je v zadnjem času pričela z aktivnim in strateškim načrtovanjem kolesarskega prometa v občini: 

 priprava Celostne prometne strategije; 

 aktivna promocija trajnostne mobilnosti v osnovni šoli z izvajanjem vrste aktivnosti; 

 aktivno sodelovanje v Tednu mobilnosti; 

 vključitev v regijski projekt ureditve kolesarskih povezav, v sklopu katerega se bo v sklopu rekonstrukcije 
državne ceste urejala varna kolesarska povezava v smeri Mežice; 

 vključitev v projekt LAS, kjer so uredili pokrite kolesarnice; 

 razvoj turističnega, predvsem. gorskega kolesarjenja.  

Izzivi 

 v občini ni namenskih površin/infrastrukture za kolesarjenje; 

 prometno obremenjena državna cesta R2-425 zaradi gostote prometa ni primerna za kolesarjenje; 

 ozko grajena struktura stavb v Črni na Koroškem in Žerjavu bo omejevala gradnjo ustrezne kolesarske 
infrastrukture; 

 ozka rečna dolina reke Meže je zahtevna za umestitev ločene kolesarske infrastrukture; 

 poplavna ogroženost, ki jo povzroča reka Meža omejuje gradnjo kolesarske infrastrukture ob cestah, ki 
so neposredno ob vodotoku. 

Priložnosti 

Naselja v občini Črna na Koroškem so sredi slikovite narave (gore, vodotoki) po kateri je prijetno kolesarjenje. 
Motorni promet je redek, z izjemo na regionalni cesti proti Mežici in znotraj Črne na Koroškem. Poti znotraj 
in med obema večjima naseljema so kratke in se lahko opravijo s kolesom.  

Podjetje Tab d.d., ki je največji zaposlovalec v občini, je pripravljena spodbujati zaposlene k bolj trajnostni 
uporabi prevoznih sredstev za prevoz na delo, k čemur je delno spodbuja tudi pomankanje parkirnih mest 
pred proizvodnimi obrati. Z ureditvijo varne kolesarske povezave med naselji Črna, Žerjav in Mežica se lahko 
poveča mobilnost delavcev, ki so zaposleni v proizvodnih obratih.  

Osnovna šola že sedaj spodbuja otroke k bolj trajnostni obliki prihoda v šolo, z ustrezno infrastrukturo bi 
lahko večji poudarek namenili tudi kolesarjenju. Ta trend se lahko kasneje razširi tudi na drugi skupine 
prebivalcev z drugimi akterji.  

Ukrepi za izboljšanje pogojev za hojo (urejanje varnih kolesarskih povezav) višajo kvaliteto bivanja, s čemer 
se lahko prispeva k zmanjšanju trenda upadanja števila prebivalcev v občini. Prav tako se s temi ukrepi 
izboljšajo pogoji za mobilnost starejših ljudi, katerih delež v občini se veča. Ustrezna kolesarska infrastruktura 
lahko poveča turistično privlačnost občine. Priložnosti se kažejo predvsem v razvoju poti za gorsko 
kolesarjenje, še posebej enoslednic (single trails), za bi bilo potrebno v 1. fazi pripraviti načrt vzpostavitve, ki 
bi vključeval vse potrebne deležnike (lastnike zemljišč, soglasodajalce, občino, zainteresirano kolesarsko 
javnost). 
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1. OMREŽJE JPP 

Na območju občine Črna na Koroškem se odvija primestni avtobusni potniški promet. Najbližja železniška 
postaja je v Šoštanju.  

Naselji Črna in Žerjav sta z linijami javnega avtobusnega potniškega prometa (JAPP) povezani proti 
severu: Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem, in nato dalje preko Slovenj Gradca proti Velenju in centralni 
Sloveniji ali pa preko Dravograda proti Mariboru. V smeri proti jugovzhodu proti Šoštanju in Velenju linije ni; 
razlog je zahteven oz. razgiban teren in posledično cesta z zelo problematičnimi tehničnimi elementi. Na tej 
relaciji je tudi izredno redka poselitev. 

 
Slika 1:   Odseki linij JAPP (vir: MzI) 

Iz podatkov nacionalnega voznega reda (vir: http://jpp.si/web/guest/pregledovalnik) je razvidno, da je z 
direktnimi linijimi Črna na Koroškem povezana: 

 najbolj frekventno s Slovenj Gradcem: 13 voženj ob delavnikih in/ali v dneh šolskega pouka, 1 vožnja v 
dneh šolskih počitnic (na delovni dan), 1 vožnja vsak dan in 2 vožnji ob delavnikih in v soboto; 

 Prevalje: 2 vožnje ob delavnikih in/ali v dneh šolskega pouka, 1 vožnja v dneh šolskih počitnic (na 
delovni dan); 

 Ravne na Koroškem: 1 v dneh šolskih počitnic (na delovni dan), 1 vožnja ob delavnikih in v soboto in 1 
vožnja le v soboto; 

 Dravograd: 1 vožnja ob delavnikih; 

 Maribor: 3 vožnje vsak dan; 

 Celje: 1 vožnja v dneh šolskega pouka; 

 Ljubljana: 2 vožnji ob delavnikih in/ali v dneh šolskega pouka, 1 vožnja vsak dan in še tri le v nedeljo. 

http://jpp.si/web/guest/pregledovalnik


Vse linije imajo v občini skupni trasni potek in potekajo dalje skozi sosednjo občino Mežica in nato do 
različnih ciljnih postaj.  

Na območju občine je v občinskem središču avtobusna postaja nato pa so še tri avtobusna postajališča:, 
Rudarjevo, Mušenik in Žerjav. Večina avtobusov stoji na vseh štirih postajah, vse pa na avtobusni postaji 
Črna na Koroškem. 

 
Slika 2:   Trasa linij JAPP ter avtobusna postaja in postajališča v občini Črna na Koroškem (vir: 

http://jpp.si/web/guest/pregledovalnik) 

 

 

  

http://jpp.si/web/guest/pregledovalnik


2. DETERMINANTE KVALITETE JAVNEGA POTNIŠKEGA PROMETA 

Glavne determinante kvalitete JAPP so v splošnem: 

 dosegljivost in dostopnost (geografska in časovna pokritost s storitvami JAPP (mreža, vozni redi), 
cenovna dostopnost, fizična dostopnost do storitev JAPP),  

 čas (potovalni čas, zanesljivost in točnost),  

 informiranost (razpoložljive informacije o planiranem in izvajanem potovanju)  

 ostalo (skrb za potnika, udobje, varnost). 

Število voženj na trasi linij JAPP: 

 med delavniki (izven počitnic) skupaj 30 parov voženj, 

 med delavniki med šolskimi počitnicami skupaj 22 parov voženj, 

 v soboto skupaj 9 parov voženj, 

 v nedeljo skupaj 7 parov voženj. 

Potniki lahko določena končna postajališča dosežejo tudi s prestopanjem npr. v Ravnah (proti Slovenj 
Gradcu), Dravogradu (proti Radljam ob Dravi, Mariboru, Velenju, Ljubljani) in Slovenj Gradcu (proti 
Velenju). 

Tabela 1: Standard dostopnosti do JPP (vir: Gabrovec M., Bole D., 2006: Dostopnost do avtobusnih 
postajališča Geografski vestnik 78-2) 

 sreda sreda - počitnice sobota in nedelja 

Primerno število voženj 23 parov (46 voženj) 23 parov (46 voženj) 8 parov (16 voženj) 

Zadovoljivo število voženj 8 parov (16 voženj) 8 parov (16 voženj) 4 pari (8 voženj) 

 

Črna na Koroškem ima z določenimi občanami (Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem, Dravograd in 
Slovenj Gradec) primerno število voženj oz. direktnih povezav JAPP. 

Tabela 2: Število voženj na avtobusni postaji oz. postajališčih (vir podatkov: 
http://jpp.si/web/guest/pregledovalnik) 

 ob delavnikih in/ali v 
dneh šolskega pouka1 

sobota nedelja 

AP Črna 30 voženj za smer Črna 
in 30 voženj za smer 

sever 

10 voženj za smer Črna 
in 10 voženj za smer 

sever  

8 voženj za smer Črna in 
8 voženj za smer sever  

Rudarjevo 27 voženj za smer Črna 
in 27 voženj za smer 

sever  

10 voženj za smer Črna 
in 10 voženj za smer 

sever  

7 voženj za smer Črna in 
8 voženj za smer sever  

Mušenik 27 voženj za smer Črna 
in 26 voženj za smer 

sever  

10 voženj za smer Črna 
in 9 voženj za smer sever  

7 voženj za smer Črna in 
8 voženj za smer sever  

Žerjav 28 voženj za smer Črna 
in 29 voženj za smer 

sever  

10 voženj za smer Črna 
in 10 voženj za smer 

sever  

7 voženj za smer Črna in 
8 voženj za smer sever  

Frekvenca voženj je približno 30 minut v koničnem času in 1 in 2 uri izven njega do občin: Mežica, Prevalje, 
Ravne in Slovenj Gradec. Do ostalih ciljev so frekvence višje. 

Za območje dostopnosti se uporabi 1000 m radij okrog avtobusnih postajališč, to je maksimalna 
oddaljenost do postajališč, ki so jo uporabniki še pripravljeni premagati.2 Znotraj tega radija dostopnosti živi 

                                            
1 od tega sta dve vožnji ob delavnikih le v času šolskih počitnic 

http://jpp.si/web/guest/pregledovalnik


2360 prebivalcev občine oz. dobrih 70% prebivalcev občine. To so večinoma prebivalci naselja Črna in 
Žerjav. Ostalim prebivalcem obstoječi JAPP ne predstavlja alternativnega prevoza. 

 

 
Slika 3:   Območje 1000 metrskega radija dostopnosti do avtobusnih postajališča 

 

 

RRA Koroška je v okviru projekta TRANS-BORDERS (/www.rra-koroska.si/si/projekti), ki ga izvaja v okviru 
programa Interreg Central Europe, pridobila podatke Ministrstva za infrastrukturo o validacijah IJPP za 
marec 2017 za celotno Koroško regijo. Za avtobusno postajo in avtobusna postajališča na območju Črne 
na Koroškem kažejo sledeče: Črna na Koroškem 1.609 validacij, Rudarjevo 611, Žerjav 237, Mušenik 190. 
Ti podatki zajemajo dijaki in študente. Podatki se prenesejo z validacijo vozovnice dijaka in/ali študenta 
neposredno v sistem IJPP. Podatkov o številu ostalih potnikov, ki plačajo vozovnico neposredno pri 
vozniku na avtobusu, po informacijh izvajalca avtobusnih prevozov Izletnik d.o.o. ni možno pridobiti. 
Ocenjujemo, da je večina prepeljanih potnikov dijakov in študentov. 

 

                                                                                                                                             
2 vir: Gabrovec M., Bole D., 2006: Dostopnost do avtobusnih postajališča Geografski vestnik 78-2 



 

 

 

Postajališča nimajo vse opreme, ki bi jo postajališča morala imeti: nadstrešek, klop, koš za smeti, 
informacije o voznem redu. 

 

  
Slika 4:   Avtobusna postaja v Črni – pogled z juga Slika 5:   Vozni red na izložbi bara na avtobusni 

postaji Črna 

  
Slika 6:   Avtobusno postajališče Rudarjevo Slika 7:   Avtobusno postajališče Mušenik 

  
Slika 8:   Avtobusno postajališče Žerjav (vzhod) Slika 9:   Avtobusno postajališče Žerjav (zahod) 

 
  



3. ŠOLSKI PREVOZI3 

Osnovna šola ima organiziran šolski prevoz. Uporablja ga slaba tretjina učencev. Šolski prevoz je 
organiziran na sedmih relacijah: 

 Jelenova bajta – Lipold – Jelen – AP Črna na Koroškem (5 voženj zjutraj in ena popoldne nazaj), 

 Golob – Lipold – Topla – AP Črna na Koroškem (5 voženj zjutraj in ena popoldne nazaj), 

 Javorje – Mlakužnik – Žaga – Drol – garaže – OŠ Črna (nazaj iz AP Črna na Koroškem) (4 vožnje 
zjutraj in ena popoldne nazaj), 

 Podpeca (Helena) – Najberževo – odcep Pori – muzej (bivša trgovina) – AP Črna na Koroškem (4 
vožnje zjutraj in ena popoldne nazaj),  

 Podpeca (Bisternik, Petek) – AP Črna na Koroškem (3 vožnje zjutraj in ena popoldne nazaj), 

 Bistra – AP Črna na Koroškem (3 vožnje zjutraj in ena popoldne nazaj), 

 Ludranski vrh – AP Črna na Koroškem (4 vožnje zjutraj in ena popoldne nazaj). 

Za aktualno šolsko leto šolske prevoze izvaja Izletnik d.d., Geršak Turs, Aleksander Geršak s.p., Občina 
Črna na Koroškem in OŠ Črna na Koroškem.  

 

 

 

 

 

  

                                            
3 vir podatkov: http://www.os-crna.si/files/2011/10/Prometno-varnostni_nacrt_sole-2014-2015.pdf in http://www.os-
crna.si/prevozi-v-olskem-letu-201617/ 

http://www.os-crna.si/files/2011/10/Prometno-varnostni_nacrt_sole-2014-2015.pdf


4. SKLEPNE UGOTOVITVE – IZZIVI IN PRILOŽNOSTI 

Determinante kvalitete ponudbe JAPP so na zadovoljivi ravni: potek skozi težnje pozidav, zadostna 
frekvenca prevozov proti glavnim smerem migracij. Fizično je ponudba javnega potniškega prometa 
dosegljiva slabi tretjini prebivalcev. Pri čemer je potrebno poudariti, da izključno v dolinskem dnu. V 
okoliških alpskih dolinah, zaselkih in na območju samotnih kmetij, ponudbe JAPP ni. 

Glavni izzivi pri urejanju JAPP so: 

 staranje prebivalstva – prebivalstvo v Občini Črna na Koroškem se v zadnjih letih zmanjšuje in 
intenzivno stara, zato bi bilo smotrno tudi izven obstoječe pokritosti z javnim prevozom prebivalcem 
(predvsem vse večjemu številu starejših) zagotoviti neko obliko javnega prevoza (npr. prevozi na klic), 

 nepovezanost z direktno povezavo proti Šoštanju in Velenju – proučiti potrebe in možnost (glede na 
zahtevni potek regionalne ceste) vzpostavitve linije z manjšimi avtobusi, 

 nezadostno neopremljena postajališča JAPP (vozni redi, odstavna mesta za kolesa, klopi, koši za 
smeti, ipd.), 

Priložnosti se kažejo v morebitni optimizaciji šolskih prevozov in integraciji šolskih in javnih prevozov. S tem 
se bi zagotovila dostopnost ponudbe JAPP tudi prebivalcem redko poseljenih območij v občini. Težavo 
predstavlja razpršena poselitev v obliki samotnih kmetij, ki otežuje optimizacijo šolskih prevozov (npr. 
vzpostavitev stalnih vstopno/izstopnih mest). Delno optimizacijo je občina v preteklih letih že izvedla – 
prevoznik na dveh linijah je režijski obrat Občine Črna na Koroškem in ene linije Osnovna šola Črna na 
Koroškem. 
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1. CESTNO  OMREŽJE 

1.1 Stanje 

Občina Črna na Koroškem je prometno križišče državnih cest proti Mežici, Šoštanju in Solčavi. Na daljinsko 
cestno omrežje se priključuje na 48 km oddaljenem avtocestnem priključku Arja vas jugovzhodno od 
občine oz. preko regionalne ceste R2-425 skozi Šoštanj in glavne ceste G1-4 skozi Velenje. 

Z izgradnjo tretje razvojne osi se bo pot do daljinskega cestnega omrežja za prebivalce koroških občin in 
tudi občine Črne na Koroškem skrajšala; avtocestni priključki so načrtovani v Slovenj Gradec-jug in Velenje  

Z naselji h katerim prebivalstvo dnevno gravitira v največji meri je povezano z državnimi cestami: z Mežico, 
Ravnami na Koroškem, Prevaljami in Slovenj Gradcem preko regionalne ceste R2-425 (Poljana–Črna–
Šentvid–Šoštanj–Velenje) in glavnih cest G2-112 (Holmec–Poljana–Ravne–Dravograd) in G1-4 
(Dravograd–Slovenj Gradec–Velenje–Arja vas). 

 

 
Slika 1:   Obstoječe državno cestno omrežje širšega območja Črne na Koroškem (vir: Direkcija RS za 

ceste, 2009) s prikazom poteka načrtovane daljinske ceste 3. razvojne osi (sprejeti DPN-ji) in južne 
obvoznice Slovenj Gradca 

 

 



 

Cestno omrežje občine je odraz geografskih in poselitvenih značilnosti. Osnovno prometno hrbtenico 
občine predstavlja regionalna cesta R2-425 (Poljana–Črna–Šentvid–Šoštanj–Velenje), ki povezuje občini z 
ostalimi deli Slovenije. Cesta prečka občino v smeri SV–JV in poteka po robu naselja Žerjav in skozi 
občinsko središče. Pomembna povezava je tudi regionalna turistična cesta RT-926 (Solčava–Podolševa–
Sleme–Koprivna–Črna), ki povezuje občino proti zahodu s Solčavo in zbira promet s Koprivne, Tople in 
Podpece. Regionalni cesti potekata po ozki dolini, po redko poseljenih pobočjih pa poteka omrežje 
občinskih cest: lokalnih cest: LC05211 (Pristava - Pudgarsko - Nejevska lipa - Prhanija - Mala Črna), 
LC052021 (Cesta Rezman - Javorje - Ciganija - Sv. Vid), LC257011 (Mežica - Podkraj - Črna), LC052041 
(Toplska centrala (Topla) - karavla Topla) in LC052031 (Cesta Šumel (Koprivna) - mejni prehod Luže), ki jih 
dopolnjujejo javne poti. Po pobočjih je razvejano omrežje gozdnih cest. 

 
Slika 2:   Cestno omrežje v Občini Črna na Koroškem (vir: PISO) 

Državni cesti sta za motorni promet v občinskem središču ustrezno urejeni (vozišče, tehnični elementi), 
izven naselja pa ne: uničeno vozišče, neurejene bankine. Problematični so predvsem odseki regionalne 
ceste R2-425, najbolj odsek med Črno na Koroškem in Žerjavom, ki je tudi najbolj prometno obremenjen 
odsek v občini. Občinske ceste so, zaradi redkega prometa, pretežno enopasovne, ponekod še 
makadamske in zelo ozke. Vzdrževanje občinskih cest predvsem zaradi veliko premostitvenih objektov 
(mostovi, prepusti) in vremenskih razmer, zahteva velik delež proračunskih sredstev. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

  
Slika 3:   Tovorni promet v središču Črne (križišče 

dveh regionalnih cest) 
Slika 4:   Promet v središču Črne na R2-425 

  
Slika 5:   R2-425 v središču naselja Črna Slika 6:   R2-425 na vzhodnem robu naselja Črna 

  
Slika 7:   R2-425 v severnem delu naselja Črna Slika 8:   R2-425 na severnem robu naselja Črna 

  
Slika 9:   R2-425 z Javorja proti Črni Slika 10:   R2-425 na vzhodnem robu naselja Črna 



  
Slika 11:   Stanovanjska ulica v Črni (Lampreče) Slika 12:   RT-926 skozi naselje Črna  

  
Slika 13:   Cesta Žerjav–Merdavs – vzhodni vstop v 

naselje Žerjav 
Slika 14:   Cesta Žerjav–Merdavs – naselje Žerjav  

  
Slika 15:   RT-926 skozi Koprivno Slika 16:   Cesta na območju Ludranskega vrha  

  
Slika 17:   Cesta na območju Javorja Slika 18:   Javorje 

 
  



1.2 Prometne obremenitve 

Glede na lego občine se odvija pretežno izvorno/ciljni in notranji promet.  

1.2.1. Podatki števcev DRSI 

Na območju občine oz. bližnji okolici se nahajajo avtomatski števci za štetje prometa (v upravljanju 
Direkcije RS za infrastrukturo): Mežica in Javorje na regionalni cesti R2-425 in Pristava (ročno štetje) na 
turistični cesti RT-926. 

 
Slika 19:   Lokacije števnih mest (vir: Direkcija RS za infrastrukturo) 

 
Slika 20:   Prometne obremenitve (PLDP) leta 2015 (vir: Direkcija RS za infrastrukturo) 

Najbolj obremenjen je severni odsek regionalne ceste R2-425 (nekaj čez 3000 PLDP), to je odsek, ki 
poteka skozi središče naselij Črna in Žerjav. Ostale ceste v občini so malo prometne ceste. 

 



 
Slika 21:   Prometne obremenitve (PLDP) državnih cest 2007-2015, podatkih števcev prometa (vir: DRSI) 

Skozi zadnjih deset let se prometne obremenitve niso bistveno spreminjale, najnižje so bile leta 2010 in 
2011, verjetno kot odraz gospodarske krize. Delež tovornih vozil na teh cestah je povprečno 5,8%, 
prevladujejo pa težki tovornjaki nad 7t. 

1.2.2. Štetje prometa s kamerami 

Za potrebe predmetne naloge je bilo v središču naselja Črna na Koroškem izvedeno 16-urno štetje 
prometa. Štetje se je izvedlo v torek 24. 10. 2017 med 6:00 in 22:00 uro v območju krožišča. Štetje 
prometa se je izvedlo na preseku krakov krožišča in v območju prehoda za pešce. Za potrebe analize 
izidov so kraki v krožišču poimenovani z imeni: krak Pristava, krak Spodnje Javorje in krak Rudarjevo. Na 
dan štetja je bilo zmerno oblačno vreme s temperaturo do 160C. 

 
Slika 22:   Območje 16-urnega štetja prometa(vir: www.maps.google.com) 
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Slika 23:   Poimenovanje krakov v krožišču 

Štetje je bilo izvedeno z namenskima kamerama za anonimno štetje prometa. 

 

 
Slika 24:   Lokacija namenskih kamer za štetje prometa (vir: PNZ d.o.o.) 

 

Za posamezni krak je opredeljeno število preštetih vozil v preseku za posamezno smer vožnje po 15-min 
obdobjih. Vozila so ločena v 6 kategoriji, in sicer: motorji, osebni avto, avtobus, lahko tovorno vozilo (vozilo 
za prevoz blaga oz. tovora z maso do 7.5 tone), težko tovorno vozilo (vozilo za prevoz blaga oz. tovora z 
maso nad 7.5 tone), težko tovorno vozilo – priklopnik (vozilo za prevoz blaga oz. tovora z maso nad 7.5 
tone). 



Pešci so prešteti na vsakem prehodu za pešce posebej za obe smeri prečkanja skupaj. Kolesarji, ki vozijo 
po cestišču, pločniku ali prečkajo cesto so prešteti skupaj.  

Krožišče je v 16-urah prevozilo 4408 vozil. Jutranja konica je med 7:45 in 8:45, popoldanska pa med 15:30 
in 16:30. Izrazite so tudi izven konične prometne obremenitve med 12:30 in 14:30. 

 
Slika 25:   Časovna porazdelitev prometnih obremenitev z motornim prometom v 15-minutnih intervalih 

 

Najbolj obremenjen krak krožišča je Rudarjevo, kjer je bilo v preseku preštetih 3.656 vozil, sledi Spodnje 
Javorje s 2.911 preštetimi vozili in krak Pristava s 1906 preštetimi vozili.  

 
Slika 26:   Celodnevne prometne obremenitve motornega prometa v preseku po krakih 

  



2. MOTORIZACIJA 

V občini Črna na Koroškem število registriranih motornih vozil narašča. V letu 2016 je bilo registriranih 
1978 cestnih vozil. Večino motornih vozil predstavljajo osebni avtomobili (2016 – 82%), sledijo traktorji 
(6%), motorna kolesa (5%), kolesa z motorjem (4%) in tovorna motorna vozila (3%). Med priklopnimi vozili 
pa so prevladovala tovorna priklopna vozila (2016 – 62%), sledijo bivalni priklopniki in traktorski priklopniki. 

Tabela 1: Število registriranih motornih vozil v občini Črna na Koroškem 
 2001 2005 2010 2016 

Vozila - SKUPAJ 1487 1683 1847 1978 

Motorna vozila 1455 1657 1823 1933 

Priklopna vozila 32 26 24 45 

Glede na to, da število prebivalcev v občini pada, stopnja motorizacije še bistveno bolj narašča.(z zadnjih 
desetih letih za več kot 14 %). 

Tabela 2: Stopnja motorizacije v občini Črna na Koroškem 
 2001 2005 2010 2016 

Osebni 
avtomobili 

1372 1515 1594 1582 

Št. prebivalstva 3686 3651 3586 3324 

Stopnja 
motorizacije (št. 
OA/1000 preb.) 

372,2 414,9 444,5 475,9 

 

 
Slika 27:   Gibanje števila prebivalcev, števila osebnih avtomobilov in stopnja motorizacije med leti 2001 in 

2016 v občini Črna na Koroškem (Vir: si-stat podatkovni portal) 
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Slika 28:   Primerjava stopnje motorizacije med Občino Črna na Koroškem in slovenskim povprečjem (Vir: 

si-stat podatkovni portal) 

Stopnja motorizacije v občini je še vedno nižja kot stopnja motorizacije slovenskega povprečja, vendar je 
rast v zadnjih letih hitrejša kot povprečna rast motorizacije v Sloveniji. 
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3. MOBILNOST PREBIVALCEV 

Prodaja avtomobilov, novih in rabljenih, v Sloveniji raste. Naraščajo pa tudi izdatki za mobilnost. To je 
največ med vsemi članicami EU-ja. Največ sredstev se nameni za nakup vozil in delovanje osebnih 
prevoznih sredstev (gorivo, popravila, rezervni deli), precej manjši delež pa za uporabo javnega prevoza. 

 

V letu 2015 smo Slovenci za različne vrste prevozov odšteli v povprečju kar 16 odstotkov vseh prihodkov, 
kar nas uvršča v sam vrh med državami EU. Slovaki recimo samo 7,5 odstotka, medtem ko je povprečje 
med 28 članicami EU-ja 13 odstotkov. V letu 2015 so gospodinjstva vseh držav članic EU-ja za osebno 
mobilnost porabila kar 1.000 milijard evrov, od tega Slovenci 3,4 milijarde evrov. Izdatki za osebno 
mobilnost so se med letoma 2008 in 2015 pri nas povečali kar za 250 milijonov evrov. 

  



4. PROMETNA VARNOST 

Inventarizacija prometnih nesreč je narejena iz podatkov Agencije za varnost v prometu (baza podatkov: 
http://nesrece.avp-rs.si/). 

 
Slika 29:   Prikaz prometnih nesreč v zadnjih 5-ih letih (20011-2016) 

V zadnjih 10-ih letih (2007-2016) je bilo na območju Občine Črna na Koroškem obravnavanih 128 
prometnih nesreč s 224 udeleženci. Število nesreč se giblje med 5 in 18 na leto. Skozi leta trend ni jasen.  
Število nesreč je pod slovenskim povprečjem. 

 
Slika 30:   Število prometnih nesreč in udeležencev v občini črna na Koroškem 

Večina nesreč se je zgodila na državnih cestah in v naselju Črna in v naselju Žerjav. Ostale ceste so malo 
prometne ceste, zato so prometne nesreče tam zelo redke. Največkrat je vzrok nesreče premik z vozilom, 
prevelika hitrost in nepravilna smer vožnje. 

Med udeleženci prometnih nesreč v zadnjih desetih letih ni bilo smrtnih žrtev. 
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Slika 31:   število udeleženih v prometni nesreči glede na vrsto poškodbe 

 

Na državni cesti R2-425 na severni strani naselja Črna in na odseki mimo osnovne šole sta postavljeni 
hitrostni opozorilni tabli, namenjeni povečanju pozornosti voznikov na določenih, kritičnih odsekih 

 
Slika 32:   Hitrostna tabla pri osnovni šoli 

V letih 2016 in 2017 je podjetje Sipronika izvajalo meritve hitrosti. V obdobju med 23. 9. 2016 in 15. 9. 2017 
je 24 % izmerjenih hitrosti bilo nad 50 km/h, povprečna hitrost vozil 43 km/h, najvišja izmerjena pa 102 
km/h (Sipronika d.o.o., 2017). 
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4. MIRUJOČI PROMET 

Javne parkirne površine so v naselju Črna in v naselju Žerjav. Parkirne površine se v naseljih primerno 
razpršene. Ni urejenih parkirnih mest za motorna kolesa. 

Občina je v letu 2017 pričela z upravljanjem s parkirnimi površinami in sicer na parkirišču pri stavbi Občine, 
kjer je uvedla modro cono oz. časovno omejeno parkiranje. 

Na območju občin Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica in Črna na Koroškem je ustanovljeno 
Medobčinsko redarstvo občin Mežiške doline, ki so ga navedene občine ustanovile z Odlokom o ustanovitvi 
organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin mežiške doline«, ki opravlja nadzor nad 
mirujočim prometom. 

 
Slika 33:   Lokacije javnih in poljavnih (javno dostopnih) parkirišč v naselju Črna na Koroškem 

 

 



 
Slika 34:   Lokacije javnih in poljavnih (javno dostopnih) parkirišč v naselju Žerjav 

Parkirišča so zasedena (inventarizacija je bila opravljena v sredo med 10:00 in 13:00) v povprečju 70 %. 
Ob regionalni cesti v naselju Žerjav pri podjetju TAB so parkirišča skoraj 100% zasedena, skoraj v celoti so 
zasedena parkirišča pri Občini in na obeh straneh CUDV. Poleg javnih in t.i. poljavnih parkirišč so 
parkirišča, dostopna vsakem, tudi ob trgovinah. 

Parkirišča (predvsem tista namenjena parkiranju delavcev Žerjava) neurejena. V središču Črne vozila 
pogosto parkirajo na pločnikih ali pa ustavljajo in parkirajo za kratek čas na vozišču. 

 

  
Slika 35:   Parkirišče pri Zdravstvenem domu Slika 36:   Parkirišče pri OŠ 



  
Slika 37:   Parkirišče pri Občini – uvedba modre 

cone 
Slika 38:   Parkirišče v središču Črne 

  
Slika 39:   Parkirišče pri muzeju Slika 40:   Parkiranju na pločniku v središču Črne 

  
Slika 41:   Parkirišče pri podjetju TAB v Žerjavu Slika 42:   Parkiranje ob regionalni cesti pri podjetju 

TAB v Žerjavu 

  
 Slika 43:   Parkirišče v središču Žerjava 

 
  



5. SKLEPNE UGOTOVITVE 

Zaradi relativno nizkih prometnih obremenitev na območju občine ni bistvenih problemov glede odvijanja 
motornega prometa. Občina ima eno bolj razvejanih omrežij gozdnih cest v regiji in državi. V občini je 305 
km gozdnih cest. Neredko gozdne ceste niso namenjene zgolj spravilu lesa, temveč povezuje samotne 
kmetije in zaselke v občini. Tudi zaradi tega je letni strošek vzdrževanja gozdnih cest skoraj primerljiv s 
stroškom upravljanja in vzdrževanja občinskih cest. 

V občini je že nekaj izboljšav v smeri upravljanja z motornim prometom: 

 pričetek upravljanjem s parkirnimi površinami (časovno omejevanje na parkirišču pri stavbi občinske 
uprave), 

 postavitev hitrostnih tabel in izvedba ukrepov umirjanja prometa. 

Glavni izzivi pri urejanju motornega prometa v občini so: 

 tovorni promet (logistika podjetja TAB d.d., prevoz lesa), ki poteka skozi središče Črne, 

 umirjanje prometa na državni cesti R II v smeri Šoštanja, 

 nepravilno parkiranje, 

 neprimerno urejene parkirne površine ob regionalni cesti v Žerjavu, 

 zelo razvejano omrežje gozdnih prometnih, ki funkcionirajo tudi kot povezovalne ceste med zaselki. 

Na območju občine so večina cest malo prometne ceste. Z ustreznim vzdrževanjem in omejevanjem hitrosti 
se lahko zagotovi visoka prometna varnost. Z nadaljevanjem izvajanja upravljanja s parkirnimi površinami 
in s povečanim nadzorom nad nepravilno parkiranimi vozili (predvsem na pločnikih) se lahko vzpostavi red 
pri parkiranju. 
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1 DRŽAVNE STRATEGIJE IN SPLOŠNE SMERNICE 

1.1 Strategija prostorskega razvoja slovenije 

Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (SPRS) je leta 2004 sprejel Državni zbor RS (Uradni list 
RS, št. 76/2004). SPRS je temeljni državni prostorski akt o usmerjanju razvoja v prostoru. Podaja 
splošna izhodišča, na osnovi katerih so določeni cilji prostorskega razvoja Slovenije, na podlagi 
katerih je opredeljena zasnova bodočega prostorskega razvoja in prioritete ter usmeritve za 
njegovo doseganje. Prioritete v zasnovi so: enakovredna vključenost Slovenije v evropski prostor, 
policentrični urbani sistem in regionalni prostorski razvoj, vitalna in urejena mesta, usklajen razvoj 
širših mestnih območij, povezan in usklajen razvoj prometnega in poselitvenega omrežja ter 
izgradnja gospodarske javne infrastrukture, vitalnost in privlačnost podeželja, krepitev 
prepoznavnosti kakovostnih naravnih in kulturnih značilnosti krajine ter prostorski razvoj v 
območjih s posebnimi potenciali in problemi. V SPRS so poleg splošnih podane tudi nekoliko bolj 
konkretne usmeritve za prostorski razvoj za posamezna območja v državi. Gre za usmeritve, ki 
pomenijo vsebinska izhodišča za usmerjanje prostorskega (in gospodarskega!) razvoja tako 
opredeljenih območij in ki se morajo ustrezno odražati v strateških, pa tudi v izvedbenih 
prostorskih aktih občin. 

Za Črno na Koroškem oz. za pripravo celostne prometne strategije so relevantne predvsem 
usmeritve za razvoj prometne infrastrukture: Z optimalnim izkoriščanjem vseh elementov 
prometnega sistema se razvija uravnotežene in enakomerno obremenjene prometne sisteme. Pri 
tem se spodbuja gospodarsko, socialno, okoljsko in prostorsko najbolj smotrne in učinkovite 
oblike in poteke prometa. In konkretnejše usmeritve za kolesarsko omrežje in peš omrežje oz. 
predvsem: na območju mest in drugih naselij se izgrajuje kolesarsko omrežje tudi za dnevno 
migracijo na krajših razdaljah in Omrežje pešpoti se razvija v turističnih območjih in se povezuje s 
kolesarskim omrežjem 

1.2 Strategija razvoja prometa 

Strategijo razvoja prometa v Republiki Sloveniji je leta 2015 sprejela Vlada RS. Namen 
dokumenta je prikazati izhodišča, potrebe in možnosti za razvoj ključnih področij prometa v RS, 
pripraviti usklajen program razvoja ključnih področij prometa v RS, zagotoviti predhodno 
izpolnitev pogojev za črpanje EU-sredstev v finančnem obdobju 2014–2020 za prometno 
področje in zagotoviti podlago za pripravo resolucije o nacionalnem programu zgraditve prometne 
infrastrukture oziroma ustreznega operativnega programa. 

Vizija prometne politike je opredeljena kot zagotavljanje trajnostne mobilnosti prebivalstva in 
oskrbe gospodarstva s temi cilji: izboljšati mobilnost in dostopnost, izboljšati oskrbo 
gospodarstva, izboljšati prometno varnost in varovanje, zmanjšati porabo energije, zmanjšati 
stroške uporabnikov in upravljavcev, zmanjšati okoljske obremenitve. 

Na podlagi napovedi o prometnih tokovih, prometne varnosti, vplivov na okolje in socialne 
sprejemljivosti (zahtevana dostopnost na podlagi Strategije prostorskega razvoja Slovenije) so bili 
določeni prihodnji prometni ukrepi, in sicer za vse vrste prometa (pomorstvo, letalstvo, železnice, 
ceste) in za javni potniški promet oz. trajnostno mobilnost, in sicer je bilo opredeljenih več 



 

 

ukrepov za železnice, ceste, javni potniški promet oz. trajnostno mobilnost, vodni promet (morje 
in celinske plovne poti) in letalstvo. Skupaj 108 ukrepov, ki pa se ne tičejo le infrastrukture, 
temveč tudi organiziranosti, vodenja prometa, prometne varnosti in voznega parka. Med drugim: 

 izboljšanje dostopnosti regij brez neposredne povezave z omrežjem TEN-T (poleg regionalnih 
povezav je predvidena zgraditev obvoznic, ki so potrebne zaradi težav s prepustnostjo, 
čezmernega obremenjevanja okolja in varnosti cestnega prometa), 

 omejevalna politika parkiranja, 

 zagotavljanje ustreznega standarda obstoječe cestne infrastrukture (vključno z obnovo cest 
na sekundarni in terciarni ravni), 

 povečanje intermodalnostni (P&R, kiss&ride, bike&ride), 

 kolesarsko omrežje,  

 spodbujanje rabe ekoloških vozil in zgraditev omrežja za polnilne postaje, 

 uvedba enotne vozovnice, 

 storitev javnega prevoza na zahtevo, 

 dostopnejša infrastruktura manj mobilnim osebam. 

1.3 Splošne smernice nosilcev urejanja prostora  

Za pripravo državnih in občinskih prostorskih aktov so nekateri nosilci urejanja prostora opredelili 
tudi splošne smernice, ki pa so relevantne tudi za pripravo celostne prometne strategije. 
Relevantne so s področja mobilnosti in poselitve. 

Splošne smernice za področje trajnostne mobilnosti (izdalo MzI, 2017) – smernice podajajo 
usmeritve z naslednjih področij: 

 zagotavljanja trajnostne mobilnosti z vidika vizije mobilnosti prebivalstva in trajnostnega 
razvoja; 

 razvoja učinkovitega sistema javnega potniškega prometa ter infrastrukturnih pogojev za 
pešačenje in kolesarjenje; 

 zagotavljanja fizične integracije prometnih podsistemov za učinkovitejše izvajanje 
gospodarske javne službe javnega potniškega prometa; 

 potreb po zmanjšanju onesnaževanja iz naslova osebnega prometa. 

Podane so smernice za. 

 fizično integracijo prometsnih podsistemov, 

 Izboljšanje pogojev za hojo in kolesarjenje, 

 umeščanje velikih generatorjev prometa v prostor, 

 parkirni standardi, 

 regionalni vidik načrtovanja trajnostne mobilnosti, 

 izboljšanje ponudbe JPP, 

 standard dostopnosti, 

 postaje in postajališča JPP, 

 kartografski prikaz postajališč JPP, 

 smernice za pripravo celostne prometne strategije. 

Splošne smernice s področja razvoja poselitve (izdalo MOP, Direktorat za prostor, 2013) – 
smernice vsebujejo usmeritve za: 

 določitev omrežja naselij z vlogo in funkcijo posameznih naselij,  



 

 

 razvoj naselij in razpršene poselitve,  

 ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora,  

 razmestitev dejavnosti v prostoru in določitev namenske rabe prostora. 

Dokument se navezuje na sprejete državne strategije in zakonodajo. Glavni cilj pa je, da se 
podane usmeritve odražajo tudi v vseh občinskih prostorskih aktih. 

1.4 Regionalni razvojni program za Koroško razvojno regijo 2014–
2020 

 

V skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja je v Sloveniji 12 razvojnih 
regij, za katere se pripravijo regionalni razvojni programi. Regionalni razvojni program za Koroško 
razvojno regijo 2014–2020 je "temeljni programski dokument regije in hkrati povezovalni 
dokument s programi na nacionalni ravni /…/; na podlagi ocene stanja opredeljuje razvojne 
prednosti in priložnosti regije, razvojno vizijo in strateške cilje, razvojne prioritete ter finančni okvir 
za izvedbo programa". V ukrepu 2.1.1 "Dostopnost in trajnostna mobilnost" so predvidene 
aktivnosti: 

• celostno načrtovanje prometa za celotno funkcionalno regijo Koroška, vključno s 
pripravo; 

• celostne prometne strategije za Koroško regijo; 

• priprava trajnostne urbane strategije kot podlaga za izvajanje celostnih teritorialnih 

• naložb (CTN); 

• aktivnosti za izgradnjo 3. razvojne osi; 

• aktivnosti za modernizacijo železniške proge Maribor–Dravograd; 

• sanacija za razvoj regije ključnih odsekov državnih in lokalnih cest; 

• aktivno reševanje problema gozdnih cest javnega značaja; 

• celovita obnova mestnih jeder; 

• nadaljevanje vzpostavljanja širokopasovnih komunikacijskih omrežij (predvsem na 
območjih t.i. belih lis); 

• nadaljevanje vzpostavljanja celovitega omrežja kolesarskih povezav in druge kolesarske 
infrastrukture; 

• posodobitev prevoznih sredstev javnega sektorja (npr. z električnimi ali drugimi okoljsko 
sprejemljivejšimi vozili); 

• napredne tehnologije za spremljanje in upravljanje javnega potniškega prometa; 

• združevanje in optimizacija procesov načrtovanja, upravljanja in vzdrževanja javne 
infrastrukture; 

• nove oblike okolju prijazne mobilnosti; 

• aktivnosti ozaveščanja, informiranja na vseh ravneh družbe. (Regionalni razvojni …, 
2014). 

 

  



 

 

2 OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT 

2.1 Uvod  

Občina Črna na Koroškem je v zaključni fazi priprave Občinskega prostorskega načrta (priprava 
se je začela leta 2011). Pripravlja se skladno z v veljavnim Zakonom o prostorskem načrtovanju 
in ob upoštevanju ciljev in usmeritev Strategije prostorskega razvoja Slovenije. 

2.1. Vsebina 

2.1.1 Splošno o vsebini OPN 

Občinski prostorski načrt (v nadaljnjem besedilu OPN) je temeljni prostorski razvojni dokument s 
katerim občina določi cilje in izhodišča prostorskega razvoja občine, rabo prostora in pogoje za 
umeščanje posegov v prostor in načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena. Občina na 
osnovi sprejetega OPN določa pogoje za vsak poseg v prostor.  

Ob upoštevanju izhodišč prostorskega razvoja so splošni cilji prostorskega razvoja Občine Črna 
na Koroškem konkretizirani zakonsko opredeljeni splošni cilji skladnega prostorskega razvoja 
občine: 
1. zagotavljanje trajnostnega razvoja v prostoru ter učinkovita in gospodarna raba zemljišč na 
celotnem območju občine, 
2. zagotavljanje kakovostnih bivalnih razmer za vse prebivalce občine, 
3. prostorsko usklajeno in med seboj dopolnjujoče se razmeščanje različnih dejavnosti c prostoru. 
4. prenova obstoječega, ki ima prednost pred graditvijo novega, 
5. ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora, 
6. sanacija degradiranega prostora, 
7. trajno varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanje narave, 
8. celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino, 
9. zagotavljanje zdravja prebivalstva 
10. omogočanjem funkcionalno oviranim osebam neoviran dostop do objektov in njihova 
uporaba, 
11. obramba države in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

Opredeljena je tudi vizija prostorskega razvoja občine: »Vizija prostorskega razvoja Občine 
Črna na Koroškem je ustvariti takšne razmere v prostoru, ki bodo omogočile krepitev položaja 
občine v okviru Koroške regije. Občina bo z uveljavljanjem načel trajnostnega razvoja 
zagotavljala usklajen in uravnotežen prostorski razvoj, ki bo omogočil uresničevanje razvojnih 
pobud in ob tem ohranil naravne kakovosti in kakovosti bivalnega okolja ter zagotovil povečanje 
prepoznavnosti občine v slovenskem in širšem prostoru.« 

OPN obsega strateški in izvedbeni del: 
– Strateški del določa: izhodišča in cilje prostorskega razvoja občine, zasnovo prostorskega 

razvoja občine, zasnovo gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena, zasnovo 
poselitve z območji naselij, razpršene poselitve in razpršene gradnje, in usmeritve za 
prostorski razvoj občine. 



 

 

– Izvedbeni del določa: enote urejanja prostora, skupne prostorske izvedbene pogoje po 
enotah urejanja prostora in namenski rabi prostora, podrobnejše prostorske izvedbene 
pogoje, prostorske izvedbene pogoje za območja, za katera je predvidena izdelava občinskih 
podrobnih prostorskih načrtov. 

OPN vsebuje tekstualni in grafični del.  

Kot strokovna podlaga za pripravo OPN je bil za naselji Črna in Žerjav izdelan Urbanistični načrt.  

 

  



 

 

2.1.2 Vsebine OPN relevantne za pripravo CPS 

Večja razvojna območja (kot sprememba namenske rabe ali večje nepozidano območje stavbnih 
zemljišč) so predvidena v obeh naseljih Črna in Žerjav.  

V naselju Črna se razvojna območja (kot širitev naselja ali notranji razvoj) večinoma namenijo za 
območja stanovanj. Na severnem vstopu je ob regionalni cesti je načrtovano območje prometnih 
površin za parkiranje vozil podjetja TAB. 

 
Slika 1:   Podrobna namenska raba in enote urejanja, Urbanistični načrt Črne (konceptualni in 

podrobnejši del) (AREA ARS d.o.o., št. pr.: AREA ARS/09/2008-OPN , junij 2011 – junij)  
  



 

 

V naselju Žerjav se razvojna območja (kot širitev naselja ali notranji razvoj) se v vzhodnem delu 
naselja nameni za območja stanovanj v osrednjem delu se predvidi za poslovni center v 
severnem delu v osrednjega dela naselja pa za intenziviranje centra naselja. 

 
Slika 2:   Podrobna namenska raba in enote urejanja, Urbanistični načrt Žerjava (konceptualni in 

podrobnejši del) (AREA ARS d.o.o., št. pr.: AREA ARS/09/2008-OPN , junij 2011 – junij)  

 

2.1.3 Vsebina OPN z vidika ciljev trajnostne mobilnosti 

Izhodišča prostorskega razvoja občine Črna na Koroškem določajo tudi splošne, strateško 
pomembne usmeritve, ki jih mora upoštevati prostorski razvoj in sicer med drugim tudi 
zagotavljanje trajnostnega razvoja in sicer: prostorski razvoj mora biti usmerjen k uravnoteženem 
doseganju družbene blaginje in svobode posameznika pri uresničevanju prostorskih potreb, tako 
da ne bodo ogrožene bodoče generacije (zagotavljanje trajnostnega razvoja). 

Konkretna izhodišča / usmeritve prostorskega razvoja med drugim določajo: Zaradi prometno 
neugodne lege je potrebno vzpostavljati pogoje za boljše prometne tokove, vsaj z visoko 
kvalitetnim urejanjem obstoječega omrežja 

Nujno je sodelovanje občine Črna s sosednjimi občinami na med drugim na področju: 

 Urejanja prometnih navezav: regionalna cesta s sosednjimi občinami Šoštanj, Mežica in 
Solčava.  

 Zagotavljanje trajne mobilnosti znotraj občine in navzven tako, da se skupno urejajo tiste 
vsebine: ki jih je na nivoju občini težko ali je nemogoče urejati na ekonomsko učinkovit način 
(urejanje javnega potniškega prometa), za katere na nivoju občine ni razpoložljivih površin ali 
pa glede na lego to ni smiselno (logistični center, parkirišča za tovornjake), za katere je 
smiselno, da se povezujejo v širše omrežje (kolesarske in pešpoti). 

 Skupno urejanje področja tovornega transporta. 

 

 



 

 

Z OPN so v strateškem delu načrtovane naslednje ureditve prometne infrastrukture: 

 proučitev nove prometne ureditve v centru Črne - celovita prometna, urbanistična in 
ekonomska analiza možnosti ureditve prometa znotraj centra v smislu razbremenjevanja 
centra in sočasnega ohranjanja kulturne dediščine (tudi preveritev nekdanjih predlogov t.i. 
Velike alpske ceste oz. vsaj obvoza okoli centra Črne), 

 državna cesta Velenje - Mežica, nujna rekonstrukcija na odseku Črna na Koroškem Mežica 
(celoten odsek je potrebno temeljito prenoviti in razmišljati tudi o manjših spremembah trase, 
predvsem na območju skozi Žerjav in Črno tako, da bo postala pomemben del urbanega 
prostora obeh naselij ter da bo odsek Žerjav Črna omogočal varno povezavo za pešce in 
kolesarje) – skladno z načrti upravljavca prednostno ureditev ceste R2- 425/1265, Poljana – 
Šentvid na odseku od 10.900 do 11.580 in rekonstrukcija na odseku od 5.000 do 10.900; 

 državna cesta Črna-Solčava, nujna celovita rekonstrukcija celotnega odsek regionalne 
turistične ceste na območju občine Črna - skladno z načrti upravljavca prednostno ureditev 
ceste R3-926/6505 Koprivna-Črna na odseku 7.850 do 7.980; 

 celovita (pre)ureditev prometa znotraj naselja Črna na Koroškem (zasnova prometa, nove 
povezave, oprema cest s pločniki in kolesarskimi stezami, kjer je to mogoče; 

 omrežje lokalnih cest (prenova, novogradnja). 

 kolesarska povezava Solčava-Črna-Šoštanj in Šoštanj-Črna-Mežica, 

 gozdne ceste (vzdrževanje), 

 uporaba obstoječih lokalnih cest in gozdnih cest za gorsko kolesarstvo (povezan sistem 
obstoječih cest), 

 urejanje različnih kolesarskih povezav in različnih pešpoti ter njihovo povezovanje v celovito 
omrežje za potrebe dnevne migracije, rekreacije in turizma,  

 bencinski servis v Javorju, 

 širitev smučarske infrastrukture v Črni, 

 prednostno se združuje javni potniški promet in druge oblike prevozov (šolski prevoz, 
organiziran prevoz podjetij ipd.) ter se s tem zagotavlja povečevanje standarda dostopnosti 
občanov na ekonomsko in okoljsko racionalen način. 

V izvedbenem delu so strateške odločitve ponovljene in nekoliko konkretizirane. Določeni so tudi 
prostorski izvedbeni pogoji za urejanje parkirnih površin vključno s parkirnimi standardi, v smislu 
minimalnega števila parkirnih mest glede na vrste objektov. 
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PREGLED RAZPOLOŽLJIVIH VIROV – PRORAČUN OBČINE ČRNA NA 
KOROŠKEM 2018 
 

Za pregled zmožnosti finančnih virov in trenutne proračunske politike, smo pregledali Proračun Občine Črna 
na Koroškem za leto 2017 dostopen na spletni strani Občine Črna na Koroškem 
(http://www.crna.si/index.php/obcina-crna/proracuni/proracun-2017). 

S proračunom občine se predvidijo prihodki in drugi prejemki in odhodki in drugi izdatki občine za eno leto. 
Na predlog županje in občinske uprave ga sprejme svet občine. 

Podrobneje smo pregledali Posebni del in Obrazložitev proračunskih postavk. Pri tem smo pozornost 
posvečali proračunskim postavkam povezanih v vzpostavljanje in vzdrževanjem infrastrukture za hojo, 
kolesarjenje, javni potniški promet in avtomobilski promet ter akcijam za spodbujanje hoje, kolesarjenja in 
uporabe javnega potniškega prometa.  

Po pregledu ugotavljamo, da so relevantna predvsem naslednja področja proračunske porabe: 

11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 

13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije 

18 Kultura, šport in nevladne organizacija 

19 Izobraževanje 

 

V tabelah v nadaljevanju povzemamo opise posameznih relevantnih proračunskih postavk po področjih 
proračunske porabe. 

http://www.crna.si/index.php/obcina-crna/proracuni/proracun-2017
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PODROČJE PRORAČUNSKE PORABE: 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 
 

Proračunski program/postavka Obrazložitev Vrednost 

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest   

11008 Letno vzdrževanje gozdnih cest 

Redno letno vzdrževanje gozdnih cest, ki obsega 
tista dela, ki zagotavljajo ohranjanje stanja 
gozdnih cest in preprečujejo zmanjšanje 
prevoznosti. 140.000,00 

11010 Zimsko vzdrževanje gozdnih cest plačilo zimskega vzdrževanje javnih gozdnih cest 50.000,00 

 

Občina ima eno bolj razvejanih omrežij gozdnih cest v regiji in državi. V občini je 305 km gozdnih cest. Neredko gozdne ceste niso namenjene zgolj spravilu lesa, temveč 
povezuje samotne kmetije in zaselke v občini. Tudi zaradi tega je letni strošek vzdrževanja gozdnih cest skoraj primerljiv s stroškom upravljanja in vzdrževanja občinskih 
cest. 
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PODROČJE PRORAČUNSKE PORABE: 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
 

Proračunski program/postavka Obrazložitev Vrednost 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest   
13002 Letno vzdrževanje in zavarovanje občinskih cest  75.000,00 € 

13003 Zimsko vzdrževanja občinskih cest  81.000,00 € 

13004 Mostovi 

tekoče vzdrževanje mostov na občinskih cestah na 
območju občine Črna na  
Koroškem 57.000,00 € 

13102 Vzdrževanje gradbene mehanizacije - kombinirke nabava stroja 10.000,00 € 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest   
13059 Preplastitev ceste Lampreče in Center z okolico (MOP) zaključevanja investicije 7.409,00 € 

13060 Asfaltiranje makadamskih površin v Žerjavu (MOP) zaključevanja investicije 2.675,00 € 

13066 Asfaltiranje makadamskih površin Javorje (MOP) zaključevanja investicije 4.653,00 € 

13069 Preplastitev makadamske ceste mimo kmetije v Koprivni (MOP 2016) zaključevanja investicije 1.729,00 € 

13071 Asfaltiranje makadamske ceste Ludranski vrh(MOP) zaključevanja investicije 767,00 € 

13072 Ureditev parkirišča Faktor pri Prahovem mostu (MOP) zaključevanja investicije 4.500,00 € 

13075 Celostna prometna strategija Občine Črna na Koroškem  6.292,00 € 

13077 Preplastitev cest in parkiriščv naselju Rudarjevo (MOP 2016) zaključevanja investicije 4.851,00 € 

13080 Asfaltiranje makadamske ceste Podpeca-Mitnek (MOP 2016) zaključevanja investicije 6.504,00 € 

13081 Asfaltiranje makadamskih cest mimo kmetij vBistri (MOP 2016) zaključevanja investicije 5.214,00 € 

13082 Asfaltiranje makadamskih površin v središču Črne na Koroškem (MOP 2016) zaključevanja investicije 5.689,00 € 

13085 Asfaltiranje makadamskih površin v Šmelcu-Topli (MOP 2016) zaključevanja investicije 7.414,00 € 

13086 Asfaltiranje makadamske ceste Pristava 28,29 zaključevanja investicije 570,00 € 

13087 
Preplastitev makadamskih cest mimo kmetij na Ludranskem vrhu  
(MOP 2016) zaključevanja investicije 55.900,00 € 

13089 Preplastitev ceste v Žerjavu (MOP 2016) zaključevanja investicije 3.867,00 € 

13090 Preplastitev makadamskih cest v Javorju in Sp. Javorju (MOP 2016) zaključevanja investicije 6.247,00 € 

13091 Preplastitev ceste v središču Črne na Koroškem (MOP 2016)  zaključevanja investicije 1.859,00 € 

13095 Preplastitev ceste Pristava IV.del 
preplastitev 400 m ceste, 200 m novogradnje 
pločnika 

195.895,00 
€ 
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13097 Spodbujanje trajnostne mobilnosti in urbana ureditev Mežiške doline 

ureditev 4 nadstrešnic s stojali za kolesa – v centru 
Črne, na Pristavi, v Rudarjevem in v Žerjavu; 
ureditev pešpoti Rudarjevo, OŠ Črna, Pristava, 
Delavski dom Žerjav – Mrdavsovo (oznake, table, 
klopi, pesek); programi in aktivnosti za zdrav 
življenjski slog (Zdrava Črna) 19.037,00 € 

13098 Asfaltiranje površin v Žerjavu (MOP 2017)   50.800,00 € 

13099 Asfaltiranje makadamskih površin pri kmetijah (MOP 2017)  

149.352,00 
€ 

13100 Asfaltiranje makadamskih površin v Centru Črne in bližnji okolici (MOP 2017) ceste, parkirišča 
152.400,00 

€ 

13101 Projektna dokumentacija (MOP 2017)  12.000,00 € 

13104 Asfaltiranje makadamske ceste Podpeca (Mitnek - Najbrževo)  49.535,00 € 

13029003 Urejanje cestnega prometa   

13008 Prometna signalizacija 
vertikalna, horizontalne prometna signalizacija in 
oprema na občinskih cestah 3.500,00 € 

13029004 Cestna razsvetljava   
13010 Javna razsvetljava Žerjav  4.000,00 € 

13047 Splošni stroški javne razsvetljave  18.000,00 € 

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest   

13076 Ureditev pločnika ob državni cesti RT 6506 
zaključevanje investicije izgradnje pločnika ob 
državni cesti RT 6506 (Center 78 - 98) 21.949,00 € 

13078 
Rekonstrukcija ceste R2--425-1265 Poljana-Šentvid (pločnik, javna 
razsvetljava, AP, odvodnavanje) sofinanciranje državi 51.000,00 € 

13096 
Izgradnja pločnika ob državni cesti R2-425-1265 Poljana – Šentvid (Spodnje 
Javorje) 370 m pločnika za pešce (šolska pot, ostali) 44.238,00 € 

  

Na območju občine je 71 km občinskih cest in 29 km državnih cest (SURS, si-stat, 2012). Pretežen del sredstev področja proračunske porabe je namenjen 
preplastitvam/asfaltiranje občinskih cest, ki se v pretežni meri izvajajo s sredstvi Ministrstva za okolje in prostor na podlagi Odloka za sanacijo Mežiške doline. Med 
drugim so sredstva tega področja proračunske porabe namenjena ureditvam pločnikov in pešpoti, izdelavi celostne prometne strategije, ureditvam nadstrešnic za kolesa 
in programom in aktivnostim za zdrav življenjski slog. 



5 

 

 

PODROČJE PRORAČUNSKE PORABE: 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

 
Proračunska program/postavka Obrazložitev Vrednost 

18039005 Drugi programi v kulturi   

18086 Občina po meri invalidov 
različne aktivnostmi izboljšanja kakovosti bivanja za invalide v 
kraju (npr. ureditev klančin, stoječih prometnih znakov, itd.) 4.000,00 € 

18059001 Programi športa   

18022 Maraton "Kralja Matjaža" 

sofinanciranje izvedbe prireditve Maraton "Kralja Matjaža" in 
pokritje stroškov izdelave petletnega elaborata prometne ureditve 
za potrebno zaporo ceste 3.500,00 € 

18075 
Obnova atletske steze ob nogometnem stadionu Peca v 
Črni na Koroškem nadaljevanje obnove iz leta 2016 163.465,00 € 

18087 Stroški obratovanja tekaškega poligona Bistra vzdrževanje in obratovanje na tekaškem poligonu v Bistri 31.000,00 € 

18090 
Sofinanciranje projekta "Mreža kolesarskih poti v regiji" 
(RRA) 

sofinanciranje vodenja in koordinacije regijskega projekta "Mreža 
kolesarskih poti v regiji" 3.660,00 € 

18094 Outdoor park Črna na Koroškem 

V okviru projekta bo zgrajena naslednja infrastruktura:  
- ferata, zahtevna plezalna pot;  
- zip line, spust po jeklenici;  
- flow trail, kolesarska proga;  
- razgledna ploščad;  
- zaščita objektov pod parkom. 385.729,00 € 

18096 
Dobava in vgradnja vodopropustnega zaključnega sloja - 
umetna masa za atletsko stezo 129.670,00 € 

18097 Gorsko kolesarski poligon ureditev gorskokolesarske poti oz. poligona ob smučišču v Črni 10.734,00 € 

 

Na tem področju proračunske porabe so med drugim sredstva namenjena odpravljanju arhitektonskih ovir za gibalno ovirane. Občina spodbuja urejanje infrastrukture za 
tek (atletski stadion) in tek na smučeh, kolesarjenje (mreža kolesarskih poti v regiji), gorskega kolesarjenja in nekaterih drugih doživljajskih športov. Med prereditvami 
sofinancira prireditev tekaškega maratona. 
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PODROČJE PRORAČUNSKE PORABE: 19 IZOBRAŽEVANJE 

 
Proračunski program/postavka Obrazložitev Vrednost 

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu   

19017 Regresiranje prevozov učencev 

Stroški prevozov učencev na razdalji od doma do šole, ki je daljša od 4 km 
in jih je dolžna kriti občina ter stroške prevozov na nevarnih poteh, ki jih 
določi pristojni organ za preventivo, če ugotovi, da je ogrožena varnost 
učencev na poti v šolo. Občina bo zagotovila tudi sredstva za prevoz otrok 
s posebnimi potrebami, za katere je bila izdana odločba o usmeritvi, do 
institucij, v okviru katerih se jim nudi dodatna strokovna pomoč. 137.000,00 € 

19029 

Subvencioniranje prevozov za dijake 
in študente, ki imajo stalno 
prebivališče v Občini Črna na 
Koroškem 

Na podlagi sprejetega Pravilnika o subvencioniranju prevozov za dijake in 
študente, ki imajo stalno prebivališče v Občini Črna na Koroškem občina 
subvencionira prevoze za dijake in študente (dijakom, ki imajo stalno 
prebivališče v Občini Črna na Koroškem in so od najbližjega avtobusnega 
postajališča oddaljeni 3 kilometre ali več in se redno šolajo izven občine, 
pripada enkratni znesek v višini 30 EUR v obdobju tekočega šolskega leta. 
Vsem študentom, ki imajo stalno prebivališče v Občini Črna na Koroškem in 
se redno šolajo izven občine, pripada subvencija v enkratnem znesku 40 
EUR v obdobju tekočega študijskega leta.) 1.000,00 € 

 

Razpršena poselitev botruje k večjim stroškov za prevoze učencev v osnovno šolo. Dodatno pa občina subvencionira prevoze za dijake in študente, ki imajo stalno 
prebivališče v Občini Črna na Koroškem. Morda je slednje povezave tudi s spodbujanjem vračanja dijakov in študentov v kraj in občino me dijaškim/študijskim letom. 
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OBLIKOVANJE SCENARIJEV 

Po pregledu proračuna Občine Črna na Koroškem 2018 ugotavljamo: 

• v občini je razvejano omrežje cest, predvsem gozdnih, za katere je potrebno zagotavljati sredstva 
za letno in zimsko vzdrževanje; 

• znaten del preplastitve/asfaltiranja cest se izvaja s sredstvi Ministrstva za okolje in prostor na podlagi 
Odloka za sanacijo Mežiške doline; 

• razpršena poselitev (samotne kmetije) botruje k večjim stroškov za prevoze učencev v osnovno šolo; 

• občina sofinancira infrastrukturo za pešce ob državnih cestah; 

• občina subvencionira tudi prevoze za dijake in študente; 

• občina vzpodbuja vzpostavljanje infrastrukture za športe na prostem (tek, smučarski tek, gorsko 
kolesarjenje) in nekatere druge doživljajske športe v povezavi z razvojem turističnih proizvodov 
(ferata, spust po jeklenici). 

 

Pri nadaljnjem oblikovanju vizije, prioritet in ukrepov spodbujanja bolj trajnostnih oblik mobilnosti, lahko izhajamo iz 
treh možnih scenarijev (tabela 1). 

 

Scenarij Opis 

Scenarij 1: nadaljevanje obstoječih politik Nadaljevanju obstoječih politik in izvajanja ukrepov 
občine. 

Scenarij 2: poudarjeno zeleni scenarij Radikalna sprememba politik in uvedba celovitih 
ukrepov na vseh področjih. 

Scenarij 3: uravnotežen scenarij Nadgradnja obstoječih politik in uvedba celovitih 
ukrepov na prioritetnih področjih. 

Tabela 1: možni scenariji oblikovanja vizije, prioritet in ukrepov 

 

Glede na ugotovljeno v analizi stanja, izvedenih intervjujih, javnih razpravah, delavnici z odgovornimi za promet v 
občinski upravi ter večjimi zaposlovalci ocene zmožnosti proračuna Občine Črna na Koroškem smatramo, da bo vizijo, 
prioritete in ukrepe celostne prometne strategije smotrno oblikovati v smislu scenarija 3: uravnotežen scenarij. 


