
 

ANKETA 
»Občanke in občani Litije za 
varnejši, čistejši in cenejši promet.« 
 

Celostna prometna strategija naj postane osnova 

za vzpostavitev čim višje prometne varnosti vseh 

udeležencev v prometu. CPS občine Litija naj 

zagotavlja trajnostne rešitve pri urejanju 

prometnih koridorjev v urbani mobilnosti v mestu 

in krajevnih središčih po občini. 

Franci Rokavec 
župan Občine Litija 

 
Občina Litija pripravlja Celostno prometno strategijo 

(CPS). To je dokument, ki bo podlaga za pridobivanje 

sredstev za izvedbo posameznih ukrepov s področja 

trajnostne mobilnosti. Izvajanje ukrepov, ki jih bo 

določala CPS, bo imelo vpliv na vaše življenje in 

mobilnost, zato je izjemnega pomena, da sodelujete pri 

njeni pripravi.  

Prosimo vas, da odgovorite na nekaj kratkih vprašanj o 

vaših potovalnih navadah in o zadovoljstvu z ureditvijo 

prometa v Občini Litija. 

Z izpolnjeno anketo lahko sodelujete tudi v 

nagradnem žrebanju. 

Zaradi lažje in natančnejše obdelave podatkov vas 

prosimo, da v kolikor imate možnost, izpolnite 

spletno anketo. Dostopna je na www.litija.si 

 
 
 
 
 

Starost:  od 0 do 14 let  od 27 do 40 let 

  od 14 do 18 let  od 40 do 65 let 

  od 18 do 27 let  nad 65 let 

 
Kraj bivanja:  
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1. Kako ocenjujete stanje prometa v Občini Litija ? 

A. zelo slabo 
B. slabo 
C. zadovoljivo 
D. dobro 
E. zelo dobro 

 
2. Kako ocenjujete obstoječe možnosti prevoza z 

javnim potniškim prometom? 

 do Litije iz ostalih delov občine 

 do Ljubljane 
1 – zelo slabo, 2 – slabo, 3 – zadovoljivo, 
4 – dobro, 5 – zelo dobro 

 
3. Kako ocenjujete obstoječe možnosti prevoza s 

kolesom? 

 med kraji v občini 

 po mestu Litija 

 do Ljubljane 
1 – zelo slabo, 2 – slabo, 3 – zadovoljivo, 
4 – dobro, 5 – zelo dobro 

 

4. Kako običajno potujete? 

 v šolo 

 v službo 

 v trgovino 

 na rekreacijo 
1 – peš, 2 – s kolesom, 3 – z javnim prevozom, 

4 – s sopotniki v osebnem avtomobilu, 

5 – sam v osebnem avtomobilu, 6 – drugo 

 
5. Kako dolga je vaša pot? 

 v šolo 

 v službo 

 v trgovino 

 na rekreacijo 
1 – do 1000 metrov, 2 – od 1 do 4 km, 

3 – od 4 do 10 km, 4 – več kot 10 km 

 
6. Kaj za vas predstavlja največjo težavo pri vaših 

vsakdanjih poteh, da jih ne opravite prš, s kolesom 

ali javnim potniškim prometom? 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

(stroški vozovnice, pomanjkanje kolesarskih stez, varnost, 

poraba časa, neustrezni urniki avtobusov, vlakov …) 


 


 



 

7. Katere tri splošne vrednote se vam zdijo 

najpomembnejše, ko govorimo o načrtovanju 

prometa v Občini Litija? (obkrožite največ tri 

odgovore) 

A. zdravje prebivalstva 
B. varnost pešcev in kolesarjev 
C. dostop do pomembnih ustanov (zdravstveni 

dom, pošta, banka, občina) prilagojen vsem 
uporabnikom (staršem z vozički, gibalno 
oviranim, starejšim …) 

D. čisto okolje (izboljšano stanje / zmanjševanje 
izpušnih plinov, hrupa, emisij …) 

E. privlačni javni prostori  
F. udobnost in hitrost potovanja 
G. hiter in ekonomičen javni potniški promet 
H. dostopnost parkirnih površin 
I. drugo: __________________________________ 

 
8. Kako ocenjujete urejenost naslednjih področij? 

 varne šolske poti 

 kolesarske poti v naseljih 

 kolesarske povezave med naselji 

 površine za pešce v naseljih 

 
prilagoditve prometnih površin za gibalno 
ovirane oziroma vozičke 

 rekreativne poti 

 javni potniški promet 

 
stanje voziščne konstrukcije 
in odvodnjavanje na cestah 

 tovorni promet 

 prometna signalizacija 

 javne površine 

 parkirne površine 

 splošna prometna varnost 

 
obveščanje prebivalstva 
o stanju cest in prometa 

1 – zelo slabo, 2 – slabo, 3 – zadovoljivo, 
4 – dobro, 5 – zelo dobro 

 

9. Katere tri spremembe oziroma izboljšave bi najprej 

uvedli na področju prometa, če bi bili vi 

županja/župan Občine Litija? 

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
___________________________________________
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

 

 

10. Sodelujte z nami pri oblikovanju slogana za 

trajnostno mobilnost v občini! Če imate idejo, 

podajte svoj predlog. 

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
 
 

Hvala, ker ste si vzeli čas in izpolnili anketo. 
 

Izpolnjeno anketo izrežite in do 15.9.2016 oddajte v 

nabiralnik v občinski stavbi ali jo pošljete na naslov 

Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, s pripisom 

»anketa CPS«. 

 

 
Fotografija je simbolična. 

Če želite sodelovati v nagradni igri za mestno kolo, 

prosimo, da vpišete tudi vaše osebne podatke. Osebne 

podatke bomo uporabili samo za namen nagradne igre. V 

nagradni igri lahko sodelujejo le prebivalci občine Litija. 

Ime in priimek 

____________________________________________

____________________________________________ 

Naslov 

____________________________________________

____________________________________________ 

Telefonska številka ali e-naslov 

____________________________________________

____________________________________________ 

Žrebanje nagrajenca bo v sklopu Evropskega tedna 

mobilnosti od 16. do 22. septembra. 
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