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LJUTOMER GLEDA DALEČ 
NAPREJ

NARAVA IN VLOGA DOKUMENTA 

Ljutomer gleda daleč naprej

7



Proces oblikovanja trajnostnega in 
dolgoročno vzdržnega prometnega 
sistema je v Ljutomeru prvi vrhunec 
doživel leta 2012 s sprejetjem Prometne 
strategije. Ta je bila hkrati prva Celostna 
prometna strategija (CPS) v Sloveniji, 
ki jo je kakšna občina izdelala v skladu 
s sodobnimi smernicami Evropske 
komisije. S prenovo omenjene strategije 
se proces nadaljuje – v Ljutomeru z 
njim preverjamo, kakšne napredke smo 
dosegli v štirih letih izvajanja prometne 
strategije in ga v tej fazi zaključujemo 
z novo Celostno prometno strategijo, v 
njej pa opredeljujemo nadaljnje korake 
načrtovanja in upravljanja prometa v 
občini.

Na pot sodobnega in celovitega načrtovanja prometa 
se je Občina Ljutomer podala že v letih 2011 in 2012, 
ko je kot prva občina v Sloveniji izdelala in sprejela 
Prometno strategijo. Z njenim uresničevanjem je postala 
oblikovalka standardov kakovosti na tem področju v 
Sloveniji, pa tudi nekakšna znanilka sprememb v širši 
regiji. 

Kakovost prometne strategije iz 2012 in uspešnost 
njenega izvajanja sta bili že večkrat prepoznani in 
potrjeni. Že sam proces priprave Prometne strategije je 
bil izpeljan kot pilotni projekt, s katerim je Ministrstvo 
za infrastrukturo preverilo primernost metedologije 
celostnih prometnih strategij na ravni manjših občin. 
Uspeh procesa in kakovost dokumenta sta potrdila 
pričakovanja in strokovne ocene: Prometna strategija 
Občine Ljutomer se je uvrstila med tri najboljše CPS 
v Evropski uniji za leto 2013. Na izboru je bil tisto leto 
poudarek na aktivnostih vključevanja javnosti. 

Najpogosteje izpostavljen ukrep iz takratne strategije je 
preureditev stanovanjske soseske Juršovka v območje 
prijaznega prometa. Slednjega je tudi Slovenska 
fundacija za trajnostni razvoj, Umanotera, v letu 2015 
uvrstila med tiste dobre prakse, ki si zaslužijo posebno 
omembo v okviru projekta Slovenija znižuje CO₂. Na 
področju celostnega načrtovanja prometa sta bili med 
dobrimi praksami izbrani le dve mesti, ob omenjeni 
ljutomerski soseski še ozelenitev voznega parka uprave 
Mestne občine Ljubljana. Glas o uspešnih ukrepih se je 

razširil tudi zunaj meja Slovenije, in v Ljutomer si je prišlo 
primere dobre prakse ogledat že več predstavnikov 
tujih občin, večinoma v okviru evropskih (EU) projektov. 
Ljutomerska strategija je tudi zgled več kot šestdesetim 
slovenskim občinam, predvsem manjšim, ki svoje CPS 
pripravljajo v okviru razpisa Ministrstva za infrastrukturo. 
Dokument Občine Ljutomer je namreč eden redkih 
obstoječih tovrstnih strategij v Sloveniji.  

Proces prenove Prometne strategije Občine Ljutomer 
je potekal v letih 2016 in 2017. Osnovno izhodišče je 
bil dokument iz leta 2012, postopek priprave novega 
dokumenta pa je sledil korakom, priporočenim v 
Smernicah za pripravo CPS. S prenovo dokumenta 
želimo zagotoviti novo kakovost in ažurnost dokumenta 
na podlagi rezultatov izvajanja obstoječe strategije. 
Struktura strategije pri tem ostaja enaka: analiza stanja, 
vizija razvoja prometnega sistema, strateški in podrobni 
cilji ter stebri, ki obravnavajo ključna področja ukrepanja 
za posamezne potovalne načine. Ključni del dokumenta 
je tudi tokrat predstavljen v obliki podrobnejšega 
akcijsko-finančnega načrta (tokrat do konca leta 2022), 
ki opredeljuje kratkoročne ukrepe za naslednjih pet let. 
Novo poglavje se nanaša na vrednotenje prve strategije, 
bolj podrobno pa so tokrat izpostavljeni tudi kazalniki 
za spremljanje izvajanja in vrednotenje uspešnosti 
strategije.

OZADJE
Prenova Prometne strategije Občine Ljutomer je nastala 
v okviru razpisa Ministrstva za infrastrukturo za izdelavo 
CPS v slovenskih občinah. Izdelavo sta sofinancirala 
Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega 
sklada, izdelali pa sta jo podjetji ZUM iz Maribora in Biro 
Skiro iz Ljubljane s svetovalci. 

Trajnostna mobilnost je v Sloveniji v zadnjih letih 
pridobivala pomen, njene vsebine pa so bile najbolj 
prisotne v izvedbi pobude Evropskega tedna mobilnosti, 
ki jo na nacionalni ravni koordinira Ministrstvo za 
infrastrukturo. V pobudi v zadnjih letih sodeluje vse več 
občin, udeležba je v letu 2016 že presegla število 70, 
kar je več kot tretjina vseh slovenskih občin. Prepletanje 
številnih vsebin, s katerimi ministrstvo spodbuja bolj 
trajnostno naravnan promet občin in regij, je postavilo 
trajnostno mobilnost med prioritete delovanja 
ministrstva. Pomemben rezultat tega je bil tudi razpis 
za pripravo CPS, v okviru katerega je nastal pričujoči 
dokument. Pomemben motiv za pripravo strategij je tudi 
pogojevanje pridobitve sredstev za izvajanje ukrepov z 
obstojem CPS v občini.

Celostna prometna strategija Občine Ljutomer
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PROCES PRIPRAVE
Prenova Prometne strategije Občine Ljutomer se je 
začela maja 2016 ter se nanaša na dokument, ki ga 
je Občina Ljutomer izdelala v letu 2011 in sprejela na 
občinskem svetu leta 2012. Strategija je bila prenovljena v 
okviru pilotnega projekta prenove tovrstnih dokumentov 
v Sloveniji.

Priprava prenovljene strategije temelji na dokumentu 
Trajnostna mobilnost za uspešno prihodnost – Smernice 
za pripravo Celostne prometne strategije (MzIP, 2012), 
katerega soavtorji so tudi člani konzorcija prenove. 
Navodila iz omenjenih smernic so bila med procesom 
priprave dopolnjena z rezultati vrste EU-projektov na 
to temo (predvsem CH4LLENGE, EVIDENCE, CHAMP, 
PUSH & PULL in CIVITAS ELAN) ter izkušnjami partnerjev 
konzorcija s pripravo drugih CPS v Sloveniji (Ljubljana, 
Maribor, Nova Gorica) in tujini.

Proces prenove dokumenta je vključeval pet delovnih 
korakov: analizo stanja, opredelitev vizije in ciljev, 
izdelavo strategije, opredelitev odgovornosti in virov ter 
vzpostavitev sistema spremljanja izvajanja strategije na 
temelju dogovorjenih kazalnikov. Na podlagi izkušenj 
članov konzorcija je bil delovni korak opredelitev vizije 
in ciljev izveden pred analizo stanja. Tako zgodnje 
oblikovanje vizije je bilo izvedeno z namenom, da se za 
proces priprave CPS že na začetku opredelita okvir in 
smer, znotraj katerih nato potekajo vse druge aktivnosti, 
ki so v tem primeru usklajene z vidika končnega cilja. 
Vizija želenega stanja je bila tako obravnavana kot kriterij, 
s pomočjo katerega je mogoče oceniti relevantnost 
vhodnih podatkov kot tudi usmerjati potek priprave 
celotnega dokumenta.

Dokument je bil predstavljen, obravnavan in sprejet 
na občinskem svetu. Ta korak je nujen za zagotovitev 
izvajanja strategije in ukrepov, saj z njim dokument 
pridobi tudi pravno zavezujočo naravo. Splošni javnosti in 
ključnim deležnikom bo končna strategija predstavljena 
prek različnih kanalov, med njimi na občinski spletni 
strani, po elektronski pošti in z zloženko v občinskem 
glasilu, ki ga prejemajo vsa gospodinjstva v občini.

Sicer pa sta bila strokovna javnost in lokalna skupnost 
intenzivno vključeni v proces ves čas prenove CPS, 
saj tak način dela omogoča pridobitev pomembnih 
podatkov, ki jih terenske in druge analize ne morejo 
zagotoviti. V okviru analize stanja in izbire ukrepov je bila 
izvedena vrsta intervjujev z glavnimi akterji na področju 
mobilnosti v občini. Ključni deležniki so sodelovali tudi 
na delavnici za oblikovanje vizije, rezultati slednje pa 
so bili pozneje preverjeni še znotraj lokalne skupnosti. 
Ta je bila v pripravo strategije vključena skozi ankete in 
javne razprave, o samem procesu priprave pa je bila 
obveščena prek razstave o viziji in z več sporočili za 
javnost. 

Iz odziva javnosti je razvidno, da so učinki izvajanja prve 
CPS Občine Ljutomer in drugih aktivnosti, povezanih 
s trajnostno mobilnostjo, že vidni. Očitno je namreč, 
da so prebivalci začeli drugače opredeljevati njim 
najpomembnejše vrednote – namesto kakovosti cestišč 
so danes na prvem mestu varnost udeležencev v 
prometu, kakovost bivanja v sožitju z okoljem in naravo, 
dostopnost za vse (s poudarkom na skrbi za najmlajše 
in starejše) ter zdravje prebivalcev. Pomembno je torej 
nadaljevati z javno razpravo o razvojnih ciljih prometa 
ter ozaveščanjem in informiranjem prebivalstva.

ČASOVNI HORIZONT 
V smislu terminskega načrta dokument obravnava več 
časovnih horizontov razvoja prometa. V izhodiščih 
postavlja dolgoročno vizijo razvoja prometa. Znotraj 
tega obdobja je opredeljena tudi večina strateških 
in podrobnih ciljev ter ciljnih vrednosti strategije. 
Podrobnejši akcijsko-finančni načrt ima 5-letni doseg 
z obdobjem do konca leta 2022. Po petih letih je 
predvidena ponovna prenova strategije. 

V smislu predstavitve celotnega načrtovalskega cikla 
dokument poleg predstavitve vizije, ciljev in ukrepov 
podrobneje predstavlja tudi načrtovane aktivnosti 
spremljanja in vrednotenja izvajanja strategije.

OBMOČJE OBRAVNAVE 

Prostor in prometni sistem celotne Občine Ljutomer 
ostajata območje obravnave dokumenta, vendar pa 
tokratni, prenovljeni dokument nekaj več pozornosti 
posveča tudi drugim naseljem v občini. Regionalnih 
prometnih tokov strategija ne zanemarja, vendar v 
ospredje postavlja strateške cilje občine in z njimi 
povezane potovalne vzorce občanov, dnevnih migrantov 
in obiskovalcev Ljutomera. 

Ljutomer gleda daleč naprej
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VSI NAČRTUJEMO ZA VSE

CELOSTNO NAČRTOVANJE PROMETA  

Vsi načrtujemo za vse
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Ključni deležniki 
na delavnici za 
oblikovanje vizije.
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Načrtovanje prometa žal večina še vedno prepogosto 
razume kot izrazito tehnično področje, ki se ukvarja z 
gradnjo cest, mostov, parkirišč, krožišč ali železniških 
prog. Vidimo ga v gradbenih projektih, s katerimi 
zagotavljamo pretočnost vozil oziroma povečujemo 
zmogljivosti cest in parkirišč. A takšno razumevanje 
nas vse bolj oddaljuje od stvari, ki so nam pomembne. 
Kljub velikim investicijam so ceste vse bolj polne, prosta 
parkirišča redkost, zrak vse bolj onesnažen, hrup 
nadležen, kakovost bivanja in poslovanja pa okrnjeni. 

Izkušnje mest in držav, ki so se uspešno spopadli 
s problematiko prometa, kažejo na prednosti 
sodobnejšega razmišljanja. Opazne spremembe 
dosegajo le lokalne skupnosti, ki so si upale zastaviti 
konkretne in uresničljive cilje. V ospredje obravnave so 
postavile ljudi in kakovost bivanja, promet in mobilnost 
pa obravnavajo kot orodje za doseganje teh ciljev. Med 
mesta s sodobnim pogledom na promet vse bolj sodi 
tudi Ljutomer.

DOSEGANJE MERLJIVIH CILJEV 
Kratkoročni cilji so izpeljani iz strateških ciljev in usklajeni 
z vizijo mobilnosti. 

VKLJUČEVANJE NEVIDNIH STROŠKOV
Sodobno načrtovanje upošteva širše družbene stroške 
in koristi v vseh sektorjih. 

NALOŽBENA UČINKOVITOST 
Prednost imajo rešitve, ki so realistične, praktične, 
izvedljive z razpoložljivimi sredstvi in imajo največ učinka 
za najmanj denarja. 

S celostnim načrtovanjem mobilnosti, katerega 
značilnosti predstavljamo v nadaljevanju, lahko sodobna 
skupnost uresniči svoje strateške cilje: 

CELOSTNA OBRAVNAVA 
Sodobno načrtovanje ni omejeno na en sam pristop 
– upošteva prispevke različnih praks in strategij, vrst 
potovalnih načinov, odločevalskih sektorjev, javnih 
ustanov in podjetij ter ravni oblasti. 

JAVNOST ODLOČANJA
Kompleksna razvojna vprašanja občina lažje rešuje, ko 
vključuje prebivalce in zainteresirane deležnike v celoten 
potek odločanja, izvajanja in ocenjevanja. 

ZAGOTAVLJANJE TRAJNOSTNEGA RAZVOJA 
Načrtovanje je usmerjeno v doseganje ravnotežja med 
družbeno enakostjo, kakovostjo okolja in gospodarskim 
razvojem. 

SEŠTEVANJE UČINKOV
Izkoriščanje potenciala posameznih ukrepov, njihovo 
medsebojno dopolnjevanje in krepitev povečuje 
sposobnost občine za premagovanje ovir pri 
uresničevanju vizije. 

Vsi načrtujemo za vse
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NAŠ CILJ SO UDOBNA, 
ZDRAVA IN VARČNA 
POTOVANJA – ZA VSE!

VIZIJA ZA DRUGAČNO PRIHODNOST  

Naš cilj so udobna, zdrava in varčna potovanja – za vse!
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»S pametnim načrtovanjem in razvojem 
zgledne prometne kulture v občini vsi 
skupaj – kot odgovorna in v prihodnost 
obrnjena skupnost – skrbimo za to, da 
je dostopnost zagotovljena vsakomur: 
kadarkoli in kamorkoli, na varen, varčen 
in zdrav način.«

Navedeno vizijo razvoja prometa v Občini Ljutomer smo 
oblikovali znotraj lokalne skupnosti, z vključevanjem vrste 
deležnikov, ter smo jo nato v okviru procesa prenove 
CPS večkrat preverili in dopolnili.

Prvi del vizije izpostavlja in kvalificira nujno primarno 
aktivnost (pametno načrtovanje) in držo oziroma odnos 
vpletenih (zgledna prometna kultura). Poudarjeni sta 
aktivnost na območju celotne občine in z besedo skupaj 
nuja po sodelovanju. Te štiri stvari so predpogoj za 
doseganje želenega rezultata (zagotavljanja dostopnosti 
vsakomur). 

Drugi del vizije je motivacijski in lahko zapomnljiv. 
Govori o dostopnosti za vse, tako prebivalce kot goste 
in turiste, za starejše in najmlajše, po celotni občini 
ter ob slehernem času dneva, tedna, leta (kadarkoli, 
kamorkoli). Zadnje tri besede postavljajo v ospredje 
najpomembnejšo vrednoto (varnost), obnjo postavljajo 
zvočno in ritmično podobno besedo (varčnost), ki 
zajema elemente smotrne rabe sredstev ter baziranje 
mobilnosti na kolesih, električnih vozilih in javnem 
prevozu. Vse to so osnove za optimalno (zdravo) bivalno 
okolje, v katerem živijo zdravi občani, ki več hodijo in 
kolesarijo (aktivna mobilnost); s tem pa hkrati ohranjajo 
naravo ter tako zagotavljajo izjemno privlačnost občine 
za turiste (med drugim tudi z zelenim mestnim jedrom 
brez prometa).

ciljev je bila tudi analiza izvajanja prve CPS, s katero 
smo preverili sledenje tam zapisanih strateških ciljev in 
morebitno potrebo po njihovem spreminjanju. 

Na podlagi temeljnih vrednot, ugotovitev analize 
izvajanja prve CPS ter znanj in izkušenj, pridobljenih pri 
razvoju nacionalnega programa za CPS, so strokovni 
sodelavci tudi v primeru prometne strategije za Ljutomer 
predlagali nabor strateških ciljev, ki je sicer enoten za 
vse občine, znotraj katerih so pripravljali tovrstne 
dokumente. Izkazalo se je namreč, da je bil tak nabor 
dobro sprejet in potrjen v vseh obravnavanih občinah. 
Velika verjetnost je, da bodo tovrstni enotni strateški cilji 
v prihodnje sprejeti tudi na državni ravni. 

Zgodnje oblikovanje osnutka vizije, vrednot in strateških 
ciljev smo izpeljali z namenom, da bi že na začetku 
lahko pridobili okvir in usmeritev za proces priprave 
CPS. Znotraj opredeljene vizije, vrednot in strateških 
ciljev so nato potekale vse druge aktivnosti, ki so tako 
bile usklajene z vidika končnega cilja. Vizija, vrednote in 
strateški cilji so bili merilo, s pomočjo katerega smo lahko 
ocenjevali relevantnost vhodnih podatkov in usmerjali 
potek priprave celotne CPS, vključno z analizo stanja.

STRATEŠKI CILJI 
Na delavnici za oblikovanje vizije smo evidentirali 
temeljne vrednote, ki naj bodo gonilo delovanja in 
uspeha prenovljene CPS Občine Ljutomer. Skozi javno 
obravnavo (tej je sledila tudi anketa) je temeljne vrednote 
potrdila tudi lokalna skupnost. Tako opredeljene vrednote 
so bile podlaga za proces oblikovanja strateških ciljev. 
Pomemben vsebinski vložek za opredelitev strateških 

Celostna prometna strategija Občine Ljutomer
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STRATEŠKI CILJI PROMETNE STRATEGIJE SO:

1. Vzpostavljanje živahne občine po meri ljudi
2. Omogočanje kakovostne dostopnosti vseh ciljev v občini
3. Zagotavljanje mobilnosti vsem prebivalcem in obiskovalcem občine
4. Zagotavljanje visoke prometne varnosti, predvsem najranljivejšim udeležencem v prometu
5. Zmanjšanje negativnih posledic prometa na okolje in zdravje prebivalcev

Živahno dogajanje 
na Glavnem trgu v 
Ljutomeru v času 
Evropskega tedna 
mobilnosti.

Naš cilj so udobna, zdrava in varčna potovanja – za vse!
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PET KLJUČNIH DOSEŽKOV 
CELOVITEGA PRISTOPA

STANJE PROMETA V LJUTOMERU   

Pet ključnih dosežkov celovitega pristopa
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Analiza izvajanja pilotne Prometne 
strategije je pokazala, da je Občina 
Ljutomer ena redkih občin v državi, ki 
CPS načrtno izvaja. Večina drugih občin, 
ki že imajo CPS, večinoma kot rezultat 
kakšnega od EU-projektov, strategije 
ne uporablja kot temeljnega orodja za 
načrtovanje in upravljanje prometnega 
sistema. Analiza je ob tem izpostavila 
kar nekaj pomembnih dosežkov 
Prometne strategije.

PREBIVALCI SO ZADOVOLJNI Z 
UREJENOSTJO PROMETA
V zvezi z zadovoljstvom prebivalcev z izvedbo ukrepov, 
opredeljenih v prvi CPS, je slika zelo pozitivna. Glede na 
rezultate ankete jih največ (55 %) ocenjuje, da je izvedba 
ukrepov dobra. Kar 83 % se jih nagiba v pozitivno stran 
in le 5 % je nezadovoljnih. Le 13 % je neopredeljenih. 
Povprečna ocena zadovoljstva prebivalcev je 4,04 (5 je 
najvišja ocena).

Tudi s splošnim stanjem na področju prometa so 
prebivalci večinoma zadovoljni. Kar 52 % jih ocenjuje, 
da je stanje dobro, skupno pa se jih kar 61 % nagiba v 
pozitivno smer v primerjavi s 13 %, ki so nezadovoljni. 26 
% je neopredeljenih.

Ocene urejenosti prometa po posameznih področjih so 
dobre. Najvišje ocene so dosegla področja »taksi služba«, 
»javne površine« in »splošna prometna varnost«.

CPS JE IZBOLJŠALA VKLJUČEVANJE 
JAVNOSTI V PROMETNE ODLOČITVE 
Z začetkom procesa priprave prve CPS se je praksa 
vključevanja javnosti v prometno načrtovanje 
pomembno izboljšala. Če je analiza stanja 2011 
ugotavljala, da se vključenost javnosti bistveno manjša, 
ko gre za operativne odločitve in ukrepe na področju 
prometa, je kar nekaj projektov v zadnjih petih letih 
pokazalo drugačno prakso. 

Projekt ureditve Juršovke v območja prijaznega 
prometa je bil eden od ukrepov z načrtnim in celovitim 
vključevanjem javnosti ter spremljanjem in vrednotenjem 

projekta v vseh fazah, kar je v Sloveniji zelo redka praksa, 
predvsem v prometnih projektih. Pristop, ki je prebivalce 
vključeval od same ideje preureditve do odprtja, je v naši 
državi redkost. Izvedeni sta bili dve delavnici, od katerih 
je bila prva organizirana kot ulični dogodek s simulacijo 
ureditev, dva dneva sta bila namenjena individualnim 
konzultacijam prebivalcev s projektanti, prebivalci so 
bili večkrat anketirani, odprtje urejene soseske pa je bila 
organizirana kot ulična zabava.

UREDILI SMO PRVO OBMOČJE 
PRIJAZNEGA PROMETA
Občina si je v prvi CPS kot enega od ciljev zadala, da 
vsa stanovanjska območja v Ljutomeru in nekatere 
dele manjših naselij postopoma preuredi v območja 
prijaznega prometa z inovativnimi ureditvami, prevzetimi 
iz dobrih praks v EU. Kot pilotno območje je bila izbrana 
soseska Juršovka, ker je občina v njej že prej načrtovala 
sanacijo podzemne infrastrukture in je izkoristila 
priložnost načrtovanih gradbenih del za inovativno 
izboljšavo prometne ureditve. Pomembna novost za 
take projekte v občini in državi je, da je preureditev v 
procesu od ideje, projektiranja do izvedbe potekala z 
načrtnim vključevanjem prebivalcev ter s spremljanjem 
in vrednotenjem učinkov. Preurejena soseska je bila 
odprta avgusta 2016 ter je takoj požela veliko zanimanja 
domače in tuje strokovne in širše javnosti.

Prometna preureditev soseske je izboljšala prometne 
razmere in varnost ter povečala kakovost bivanja in (glede 
na tuje izkušnje) verjetno tudi vrednost nepremičnin. 
Elementi umirjanja prometa fizično onemogočajo večje 
hitrosti avtomobilov. Zaradi uspešnosti projekta je občina 
že začela s projektiranjem šestih drugih območij.

PRIPRAVILI SMO KOLESARSKE 
SMERNICE IN ZASNOVO PROMETNIH 
POVRŠIN 
Prva CPS je kolesarjenju namenila osrednjo vlogo, ker 
je želela precej povečati delež poti občanov s kolesom. 
Občinske smernice za gradnjo kolesarske infrastrukture 
so bile opredeljene kot prvi ukrep na področju 
kolesarjenja v akcijskem načrtu strategije. Pred pripravo 
smernic je bilo komuniciranje občine s projektanti 
glede zahtev po kakovosti infrastrukture v gradnji 
oteženo. Nacionalne smernice na področju kolesarske 
infrastrukture so neobvezne ali presplošne, projektanti 
praviloma niso seznanjeni s primeri dobre prakse na tem 
področju, občina pa brez lastnih smernic ni imela osnov 
za postavljanje jasnih usmeritev in zahtev projektantom 
za zagotavljanje kakovostne kolesarske infrastrukture. 
To vrzel so zapolnile smernice in odgovornim na občini 
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služijo kot strokovna podlaga za uspešno komunikacijo 
z investitorji, projektanti, občinskim svetom in občani pri 
gradnji občinske kolesarske infrastrukture.

Zasnova prometnih površin v Ljutomeru podrobneje 
opredeljuje vsebine in ukrepe, predvidene v prvi. Izhaja 
iz tam opredeljenega akcijskega načrta, ki je predvidel 
izdelavo Občinskih tehničnih smernic za gradnjo 
infrastrukture za pešce, kolesarje in gibalno ovirane ter 
ukrepe, kot sta pilotno območje prijaznega prometa ter 
dopolnitev varnih poti v šolo in ureditev problematičnih 
prečkanj. Načrtovani ukrepi iz akcijskega načrta prve 
CPS in izkušnje z načrtovanjem in izvedbo ureditve 
stanovanjske soseske Juršovka kot območja prijaznega 
prometa so izkazali potrebo, da se ožje območje 
mesta Ljutomer obdela podrobneje in celovito. Zato je 
občina naročila izdelavo dokumenta, ki določa zasnovo 
naslednjih prometnih ureditev: opredelitev hierarhije 
cest in ulic, opredelitev območij prijaznega prometa, 
zasnovo omrežja peš in kolesarskih povezav ter zasnovo 
mirujočega prometa. S tem je občina dobila podrobna 
izhodišča za konkretne izboljšave in preureditve v 
obravnavanem delu mesta kot tudi na preostalem 
območju Ljutomera in območju celotne občine.

IZBOLJŠALI SMO DOSTOP DO 
OSNOVNE ŠOLE IVANA CANKARJA 
IN GIMNAZIJE LJUTOMER
V analizi stanja leta 2011 je bilo prepoznanih več 
problematičnih pešpovezav, katerih ureditev je bila 
nujna za spodbujanje hoje v Ljutomeru. Med njimi so 
povezava Osnovne šole Ivana Cankarja (OŠ) z avtobusno 
postajo in Glavnim trgom ter povezava Gimnazije Franca 
Miklošiča z železniško postajo. Akcijski načrt je predvidel 
dopolnitev varnih poti v šolo in ureditev problematičnih 
prečkanj v zaledju OŠ ter vzpostavitev pešpovezave 
Gimnazija-železniška postaja.

Oba ukrepa sta imela visoko prioriteto in kmalu po 
sprejetju prve CPS je bil urejen problematičen dostop 
do OŠ z zaporo motornega prometa ob jutranji konici. 
Problem dostopa srednješolcev do železniške povezave 
je bil rešen z izgradnjo lesene brvi, ki je hkrati odprla 
kakovostno pešpovezavo do lokalnega parka. Oba 
ukrepa sta pokazala na nujnost celovitega pogleda 
na promet v strategiji in hitro ukrepanje občine ob 
zaznavanju dolgo prikritih težav mobilnosti najbolj 
ogroženih skupin v prometu.

Pet ključnih dosežkov celovitega pristopa
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PET NAŠIH KLJUČNIH 
IZZIVOV 

STANJE PROMETA V LJUTOMERU    
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Analiza stanja, opravljena po prvih 
letih izvajanja prometne strategije, 
je pokazala, da smo naredili odločne 
korake v smeri pravih sprememb. 
Vseeno pa še ostajajo aktualni nekateri 
izzivi, s katerimi smo se srečevali že pred 
odločitvijo za trajnostno načrtovanje 
prometa.

PRIMANJKUJE NAM NAČRTOVALSKE 
PRAKSE 

S sprejetjem in izvajanjem prve CPS so se mnoge prakse 
in pristopi v občini spremenili. V načrtovanje mobilnosti 
je vključenih vse več deležnikov, ureditve se načrtuje bolj 
uravnoteženo za različne potovalne načine, tudi javnost 
je v procese sprejemanja odločitev vključena načrtno in 
bolj aktivno. Vseeno bomo morali v prihodnje nadgraditi 
prakso prostorskega in prometnega načrtovanja, 
predvsem na področju državne infrastrukture, ki 
predstavlja pomemben delež prometnih povezav v občini, 
ter na področju integracije prostorskega in prometnega 
načrtovanja v načrtovalskih procesih v občini.

SLABE POTOVALNE NAVADE SO 
MOČNO ZAKORENINJENE
Kljub vrsti ukrepov na področju zagotavljanja boljših 
pogojev (za hojo, kolesarjenje in javni potniški prevoz) 
bistvenih sprememb v potovalnih navadah še nismo 
dosegli. Podatki kažejo, da prebivalci še vedno velik 
delež poti opravljajo z osebnim avtomobilom in zelo 
majhen delež z njegovimi alternativami. Osebni avto 
uporabljajo tudi v primerih, ko so njihove poti kratke 
in bi jih preprosto lahko opravili peš ali s kolesom. 
Take potovalne navade prebivalcev škodijo zdravju, saj 
dodatno zmanjšujejo njihovo telesno dejavnost, že tako 
nizko zaradi prevladujočega sedečega načina bivanja. 
Posebej skrb vzbujajoči so ti trendi med mladimi, ki vse 
bolj trpijo zaradi čezmerne prehranjenosti in debelosti.

PONUDBA JAVNEGA POTNIŠKEGA 
PREVOZA ŠE VEDNO UPADA
Od osamosvojitve naprej ponudba avtobusnih prevozov 
v občini ves čas upada, posledično pa se je v tem obdobju 

strmo zmanjševalo tudi število potnikov. Med delavniki se 
je število povezav s številnimi središči v regiji prepolovilo. 
Še slabše so avtobusne povezave ob sobotah, nedeljah in 
praznikih. Kljub vse večjemu številu osebnih avtomobilov 
v občini je za precejšnji delež prebivalcev JPP pravzaprav 
edina izbira prevoza. Sočasno s staranjem prebivalstva 
postaja slabša ponudba JPP vse večji socialni problem. 
To trditev dodatno potrjuje dejstvo, da mora zadnja leta 
vse več prebivalcev manjših naselij v občini za dostop do 
osnovnih storitev uporabljati taksi. 

Kljub temu da je prva CPS po letu 2012 predvidevala 
vrsto ukrepov za izboljšanje ponudbe, nam stanja na 
tem področju ni uspelo spremeniti. Izziv predstavlja 
predvsem dejstvo, da sta tako železnica kot sistem 
medkrajevnih prevozov v upravljanju državnih institucij, 
zato sama občina pri tem nima veliko vpliva.

POGOJI ZA HOJO IN KOLESARJENJE 
SO ŠE VEDNO SLABI
Ljutomer je naselje in občina kratkih razdalj, ki prebivalcem 
omogočajo, da večji del svojih poti znotraj domačega 
naselja opravijo peš ali s kolesom. Načrtovalci potenciala 
hoje in kolesarjenja v preteklosti niso dovolj izkoriščali. 
Razmestitev nekaterih novih dejavnosti (predvsem 
trgovin) je podaljšala poti in spodbudila prebivalce k večji 
uporabi avtomobilov. Podobno omejitev prebivalcem 
predstavlja infrastruktura za hojo in kolesarjenje. 
Čeprav novejši cestni projekti vključujejo tudi pločnike 
in kolesarske steze, njihova izvedba zaostaja za dobro 
prakso drugje. S to težavo se je občina že začela soočati, 
ko je izdelala občinske Kolesarske smernice leta 2014 in 
Zasnovo prometnih površin leta 2015.

ZARADI CESTNEGA 
MOTORIZIRANEGA PROMETA 
BELEŽIMO NIŽJO KAKOVOST 
BIVANJA 
Analiza stanja na terenu je pokazala, da je prometna 
varnost prebivalcev v mestu ponekod slaba zaradi 
neurejenih pločnikov, širokih cestišč, neurejenih prehodov 
za pešce in predvsem na zbirnih cestah zaradi prevelikih 
hitrosti nekaterih voznikov. Pomemben del prometa 
skozi mesto še vedno predstavlja tranzitni promet.

K tem težavam veliko prispevajo tudi sami prebivalci 
občine, ki avtomobil uporabljajo tudi takrat, ko za to ni 
pravega razloga. Težave so skoncentrirane v občinskem 
središču ter se kažejo v slabšanju prometnih, varnostnih 
in okoljskih razmer. Glavna prometnica skozi Ljutomer je 
težko in nevarno prehodna. Infrastrukturne prilagoditve 
gredo pogosto na račun mestnega prostora in njegovih 
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nemotoriziranih uporabnikov, kakovost bivanja 
prebivalcev ob tej prometnici pa dodatno zmanjšujeta 
hrup in slabša kakovost zraka.

Deleži potnikov v 
kordonskem štetju 
v Ljutomeru leta 
2016.

Osebe v osebnih
avtomobilih

82%

Motoristi
1%

Kolesarji
3%

Pešci
5%

Potniki avtobusov
9%

Pet naših ključnih izzivov 
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PET NAŠIH KLJUČNIH 
PRILOŽNOSTI 

STANJE PROMETA V LJUTOMERU    

Pet naših ključnih priložnosti 
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Ljutomer je prve odločne korake v smeri 
prijaznejšega prometa že storil. Kar 
nekaj načrtovanih in izvedenih ukrepov 
iz prve CPS pomeni pomemben premik 
v smeri izboljšanja kakovosti bivanja. Res 
pa je velik del sredstev in pozornosti še 
vedno namenjen infrastrukturi cestnega 
prometa.

IZKORISTITI PODPORO PREBIVALCEV 
IN VODSTVA OBČINE V CELOSTNEM 
NAČRTOVANJU PROMETA
Ljutomer je ena redkih slovenskih občin, ki redno 
in aktivno izvaja svojo CPS. V obdobju od njenega 
sprejetja je postala prepoznan in uporabljan dokument 
ter orodje načrtovanja in upravljanja prometa tako v 
občinski upravi kot med precejšnjim delom prebivalcev 
občine. Prepoznana je bila tudi širše, kar je prispevalo 
tudi k njeni utrditvi doma. Politična podpora in podpora 
javnosti pomembno prispevata k uspešnosti CPS ter 
predstavljata velik potencial tudi v prihodnje.

BOLJE URESNIČITI POTENCIAL HOJE 
IN KOLESARJENJA
Geografske značilnosti Ljutomera omogočajo veliko 
večji delež opravljenih poti brez avtomobila. Ljutomer 
je naselje in občina kratkih razdalj, še posebej samo 
naselje je zaradi uravnanosti večjega dela zelo primerno 
za hojo in kolesarjenje. Večina najpomembnejših ciljev 
v naselju Ljutomer in drugih večjih krajih v občini se 
nahaja znotraj radija en kilometer ter je tako v manj kot 
10 minutah hoje dosegljiva večini prebivalcev. Razdalje 
so še posebej naklonjene kolesarjenju, ki je v takem 
merilu najhitrejši potovalni način. Tako je s kolesom v 
15 minutah dosegljiv velik del naselij v neposrednem 
zaledju Ljutomera, ob upoštevanju drugih večjih krajev 
pa kar dve tretjini občine. Izjema je zahodni del občine, 
kjer je dostopnost opazno slabša zaradi gričevnatega 
reliefa in strmih vzponov. Treba bi bilo izkoristiti tudi 
potencial osnovnošolcev, med katerimi bi jih več kot 40 
% želelo v šolo kolesariti (trenutno jih kolesari le 3 %).

UVELJAVITI PREDNOSTI MAJHNE 
OBČINE 
Majhnost občine ima številne pomanjkljivosti, kot so 
majhne investicijske zmožnosti, maloštevilna uprava ali 
omejen pogajalski položaj do velikih občin ali države. 
Po drugi strani se je v zadnjih letih izkazalo, da majhnost 
občine predstavlja potencial za bolj učinkovito pripravo 
in predvsem izvajanje CPS. Pripravljalne faze so tako že 
pokazale visoko vključenost in pripravljenost sodelovanja 
večine akterjev na področju prometa. Manjša količina 
investicijskih sredstev povečuje potrebo po racionalnih 
odločitvah in premišljeni gradnji infrastrukture. 
Majhnost občine nam omogoča tudi, da pomembnejše 
spremembe dosežemo z manj zahtevnimi ukrepi.

IZPELJATI REFORMO JAVNIH 
PREVOZOV 
Socialne težave zaradi upada ponudbe javnih prevozov 
in staranja prebivalstva zahtevajo posebno pozornost 
prometne strategije. Reforma ponudbe mora izkoristiti in 
povezati obstoječo ponudbo javnih in šolskih prevozov 
ter taksi službe, hkrati pa bolj premišljeno izrabiti 
precejšnja sredstva, ki jih država in občina namenjata 
sistemu javnih prevozov. Rešitev ponujata na primer 
integracija šolskih prevozov in javnega prevoza na poziv.     

IZBOLJŠATI DOSTOP DO EVROPSKIH 
ZNANJ, IZKUŠENJ IN SREDSTEV 
Evropska unija se s prometom na lokalni ravni ukvarja 
vse bolj intenzivno. To omogoča vse bolj preprost dostop 
do znanj, informacij, izmenjave izkušenj in sredstev za 
trajnostno načrtovanje prometa. Izkušnje z EU-projekti 
na področju mobilnosti kažejo na velik pomen in 
potencial evropskih iniciativ pri doseganju trajnostnega 
prometa v občinah. Občina Ljutomer se aktivno vključuje 
v EU-projekte na področju mobilnosti. S temi znanji in 
izkušnjami ter z nadaljevanjem izvajanja CPS Občine 
Ljutomer bomo izboljšali možnost dostopa do evropskih 
in nacionalnih virov, ki so vse bolj pogojeni z obstojem 
tovrstnega dokumenta.
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Radiji dostopnosti 
peš in s kolesom 
za glavna naselja v 
občini.

Pet naših ključnih priložnosti 
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KORAKI V SMERI VEČJE 
KAKOVOSTI ŽIVLJENJA

5 STRATEŠKIH STEBROV   

Koraki v smeri večje kakovosti življenja
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Območje 
prijaznega prometa 
v soseski Juršovka v 
Ljutomeru.
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Celostna prometna strategija Občine Ljutomer 
prepoznava pet področij ukrepanja, ključnih na 
poti do sodobno organiziranega prometa v občini. 
Sklopi se med seboj povezujejo in na mnogih ravneh 
dopolnjujejo, njihova ključna lastnost pa je odmik od 
osredotočenosti na gradnjo infrastrukture in usmeritev 
v sprožanje vrste naložbeno in okoljsko manj spornih, 
vendar hkrati bolj učinkovitih ukrepov. 

STEBER 01: CELOSTNO NAČRTOVANJE MOBILNOSTI

STEBER 02: CELOVITA PODPORA HOJI

STEBER 03: IZKORIŠČEN POTENCIAL KOLESARJENJA

STEBER 04: INOVATIVEN JAVNI POTNIŠKI PREVOZ

STEBER 05: OPTIMIZIRANI CESTNI PROMET

STRATEŠKI STEBRI PROMETNE STRATEGIJE SO:

Koraki v smeri večje kakovosti življenja

33



Celostna prometna strategija Občine Ljutomer

34



01
5 STRATEŠKIH STEBROV

STEBER 01:
CELOSTNO NAČRTOVANJE 
MOBILNOSTI

Prvi steber: Celostno načrtovanje mobilnosti
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Občina Ljutomer že nekaj let trajnostno 
mobilnost postavlja v ospredje 
obvladovanja cestnega motornega 
prometa in spodbujanja njegovih 
alternativ. Takšni so tudi strateški 
dokumenti države, vendar realna praksa 
tem načelom le redko sledi. S sprejetjem 
in izvajanjem prve CPS so se mnoge 
prakse in pristopi v občini že spremenili, 
udejanjanje trajnostne mobilnosti pa 
naj bi se v praksi nadaljevalo tudi v 
prihodnje. 

Učinki uvajanja novih praks v prometno načrtovanje niso 
takoj vidni. V Občini Ljutomer je delež avtomobilskega 
prometa še vedno prevladujoč. Zato bo občina 
nadaljevala z vzpostavljanjem osnovnih pogojev za 
uvedbo novih praks v prometnem načrtovanju – s 
strokovno krepitvijo uprave, zagotavljanjem celovitega 
financiranja področja mobilnosti, rednim vključevanjem 
javnosti in integracijo prometnega z drugimi sektorji. 
Nadaljevala bo tudi z uvedbo novih metod in postopkov, 
kot so spremljanje in vrednotenje kazalnikov mobilnosti, 
presoje prometnih projektov ali upravljanje mobilnosti.

36

ZAZNANI IZZIVI
V Ljutomeru se celostni in strateški pristop k načrtovanju 
prometa uvaja zadnja štiri leta. Vse več poudarka je na 
celostni obravnavi prometnega sistema in njegovem 
upravljanju. Kljub novostim pa je načrtovanje za 
avtomobilski promet še vedno v prednosti in vsi 
elementi prometnega sistema pogosto niso obravnavani 
enakovredno. Tak primer je recimo redno vzdrževanje 
cestne infrastrukture, kjer gre pogosto zgolj za 
preplastitev obstoječe vozne površine, namenjene 
avtomobilom. Površine za pešce in kolesarje se pri tem 
ne izboljšajo. Občina mora več pozornosti in aktivnosti 
posvetiti sodelovanju z državo pri načrtovanju in 
upravljanju državne infrastrukture. 

Potencial prostorskih aktov za doseganje trajnostnega 
prometa ni izkoriščen, še posebej, če primerjamo 
načrtovalsko prakso in instrumente v Ljutomeru s 

tistimi v načrtovalsko razvitih občinah v EU. Nekateri 
od potencialnih načrtovalskih instrumentov, ki bi lahko 
izboljšali učinkovitost prostorskega sektorja pri doseganju 
trajnostnega prometa, so integracija prometnega in 
prostorskega načrtovanja v smislu skupnega odločanja 
o strateških in konkretnih prostorskih in prometnih 
vprašanjih, parkirni standardi za novogradnje, celovite 
presoje vplivov slednjih na promet in zagotavljanje 
njihove dostopnosti z nemotoriziranimi potovalnimi 
načini in JPP.

Občina si zaradi svoje majhnosti ne more privoščiti 
bistveno večje občinske uprave, zato so zmogljivosti 
zaposlenih za celovito obravnavo prometnega sistema 
omejene. Rešitve za premostitev te težave mora zato 
občina poiskati v intenzivnejšem sodelovanju s kadri 
sosednjih občin ali na regionalni ravni, izobraževanjem 
kadrov ter pridobivanjem izkušenj skozi sodelovanje v 
evropskih projektih. Pripomorejo lahko tudi na strategiji 
temelječe podrobnejše usmeritve in zahtevnejši 
pogoji pri oddaji del zunanjim izvajalcem (predvsem 
načrtovalcem in projektantom).

V občini v preteklosti nismo sistematično spremljali 
področja mobilnosti, potovalnih navad prebivalcev in 
učinkov investicij in ukrepov v prometnem sistemu. S 
prenovo prometne strategije bo tak sistem vzpostavljen, 
z njim pa se bosta spremljala razvoj mobilnosti in 
učinkovitosti strategije.

OPAZNI DOSEŽKI 
V Občini Ljutomer smo v zadnjih letih krenili v smer 
pomembnih sprememb prometnega sistema. Prva CPS 
je bila hkrati pilotna CPS za manjšo občino v Sloveniji. 
Z njo je občina tudi uspešno kandidirala na razpisu 
Evropske komisije za Celostne prometne strategije leta 
2013. Strategija se je uvrstila med 3 najboljše CPS v 
EU s področja vključevanja javnosti. Dokument je tudi 
pomemben vzor drugim občinam, ki so v letu 2016 
začele s pripravo svojih CPS v okviru razpisa Ministrstva 
za infrastrukturo. Ne nazadnje pa je pričujoči dokument 
prvi primer prenove CPS v državi.

Aktivno sodelovanje v evropskih projektih na področju 
trajnostne mobilnosti je postalo stalna praksa občine. 
Skozi aktivnosti v evropskih projektih smo na mnogih 
segmentih načrtovanja trajnostne mobilnosti ena 
vodilnih malih občin v Sloveniji in širši regiji. Z izvedenimi 
ukrepi je Ljutomer postal tudi vzorčni primer dobrih 
praks in cilj strokovnih ekskurzij.

Povečal se je obseg naložb v infrastrukturo za trajnostne 
potovalne načine in celostne prometne ureditve. 

Celostna prometna strategija Občine Ljutomer
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Uspešno smo izvedli načrtovanje in izvedbo prvega 
območja prijaznega prometa v občini, na več lokacijah 
smo izboljšali pogoje za hojo in kolesarjenje, načrtujemo 
več novih ureditev, ki bodo zagotovile kakovostne 
pogoje za trajnostne potovalne načine. Izdelali smo tudi 
dva strateška dokumenta, Zasnovo prometnih površin v 
mestu Ljutomer (2015) ter Kolesarske smernice Občine 
Ljutomer (2014). Oba dokumenta bosta izhodišče 
za celovito in kakovostno načrtovanje prometa v 
prihodnosti.   

Majhnost občine ima številne pomanjkljivosti, po drugi 
strani pa predstavlja potencial za pripravo in predvsem 
izvajanje celovite prometne strategije. Proces prenove 
strategije je ponovno pokazal visoko vključenost in 
pripravljenost sodelovanja večine akterjev na področju 
prometa, kar predstavlja odličen temelj za uspešno 
izvajanje strategije. 

Po sprejemu prve CPS se je praksa vključevanja javnosti 
v prometno načrtovanje pomembno izboljšala. Pilotni 
projekti v zadnjih letih so pokazali drugačen pristop, 
pri katerem je bila javnost v izvedbo ukrepa vljučena 
med celotnim procesom načrtovanja in izvedbe. Redno 
vključevanje in informiranje javnosti je bilo tudi del 
izdelave prenove CPS. Z naštetim je občina pridobila 
pomembne izkušnje glede vključevanja javnosti. 

KAJ ŽELIMO DOSEČI?
Načrtovanje mobilnosti ostaja pomembna strateška 
priložnost Občine Ljutomer. Zaradi uporabe sodobnih 
pristopov bomo na področju trajnostne mobilnosti 
ostali primer male občine, ki dosega velike spremembe. 
Prakso načrtovanja mobilnosti bomo še naprej 
nadgrajevali s sodobnimi postopki in metodami ter 
jo integrirali z drugimi sektorji. Za doseganje ciljev in 
preseganje omejitev se bomo še intenzivneje povezovali 
tako na regionalni kot tudi državni in evropski ravni. 
Transparentno odločanje in redno vključevanje javnosti 
bosta vsakodnevna praksa. Redno bomo merili, vrednotili 
in promovirali naše dosežke. 

Prvi steber: Celostno načrtovanje mobilnosti
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Shema območij 
prijaznega prometa
(Vir: Zasnova 
prometnih površin 
v mestu Ljutomer, 
2015).

CILJI 

1. V letu 2017 vzpostaviti sistem zagotavljanja aktualnosti strategije – posodobitev na dve in 
prenova na pet let.

2. Doseči, da bo vsak proračun občine od leta 2018 kazal na uravnotežena vlaganja v vse 
potovalne načine. 

3. Do leta 2018 narediti načrt okrepitve kapacitet občinske uprave na področju trajnostne 
mobilnosti.

4. V letu 2017 vzpostaviti sistem rednega spremljanja in vrednotenja stanja mobilnosti.
5. V letu 2017 sprejeti Načrt promocije dosežkov CPS in trajnostne mobilnosti.
6. Do leta 2018 narediti evidenco najmanj petih inovativnih rešitev za izzive trajnostne mobilnosti 

(opredljene v CPS).

območja prijaznega 
prometa
umirjanje prometa ob 
koridorjih
povezave med območji 
prijaznega prometa
pešcem in kolesarjem 
prijazne povezave
večji trgi
tranzitne ceste
železnica
center mesta
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PREGLED SVEŽNJEV UKREPOV 
ZA PODROČJE CELOSTNEGA 
NAČRTOVANJA MOBILNOSTI 

Posamezni ukrepi in podrobnosti o njihovi izvedbi so 
navedeni v poglavju Akcijsko-finančni načrt na koncu 
dokumenta.

Sveženj 1: Izvajanje in prenova CPS 

S pripravo prenove Celostne prometne strategije 
Občine Ljutomer se nadaljuje dolgoročni proces 
trajnostnega načrtovanja prometa, ki ga je občina 
vpeljala leta 2012. Proces vključuje tudi skrbno 
spremljanje in vrednotenje izvajanja strategije, 
njegovo redno (na vsaki dve leti) posodobitev ter 
prenovo (na vsakih pet let), vse to pod budnim 
očesom splošne javnosti in ključnih deležnikov, ki 
bodo še bolj aktivno vključeni v vse faze načrtovanja 
in upravljanja mobilnosti. Še naprej bomo ohranjali 
proračun, ki bo zagotavljal uravnotežena sredstva za 
vse potovalne načine.

Sveženj 2: Spremljanje in vrednotenje CPS

Spremljanje in vrednotenje CPS sta nujni upravljavski 
orodji, ki omogočata, da bomo lahko učinkovito 
sledili uresničevanju strategije. Pomembni orodji sta 
tudi zato, da se iz nabranih izkušenj sproti učimo in 
spoznamo, kaj se v naši občini dobro obnese in kaj ne. 
Med drugim nam bo to prav prišlo pri uveljavljanju 
podobnih ukrepov v prihodnosti. Vzpostavljeno 
bo redno zbiranje podatkov ter spremljanje in 
vrednotenje ključnih kazalnikov mobilnosti v občini, 
ki bo postalo osrednje orodje spremljanja izvajanja 
strategije. Rezultati bodo komunicirani javnosti, s 
čimer bo zagotovljena transparentnost prometnega 
načrtovanja.

Sestavni del procesa priprave strategije je bila 
izdelava Načrta spremljanja in vrednotenja CPS 
Občine Ljutomer, ki opredeljuje kazalnike izvajanja 
in uspešnosti celotnega dokumenta in posameznih 
ukrepov iz akcijskega načrta. Načrt opredeljuje 
metode in pogostost pridobivanja podatkov ter 
odgovorne za njihovo zbiranje.

Letno bomo spremljali izvajanje predvidenih ukrepov 
iz prenovljene CPS in dva strateška kazalnika CPS, ki 
ju bomo poročali Ministrstvu za infrastrukturo:

• potovalne navade v središču Ljutomera z metodo 
kordonskega štetja;

• potovalne navade učencev OŠ Ivana Cankarja v 
Ljutomeru in OŠ Cezanjevci z anketami v razredih.

Ob posodobitvi CPS čez dve leti bomo spremljali še 
dodatne (ob vsakoletnih) kazalnike:

• zadovoljstvo z urejanjem prometa med prebivalci 
in zbiranje predlogov za spremembe z anketo, 
priloženo občinskemu glasilu;

• potovalne navade srednješolcev z anketami v 
razredih;

• potovalne navade zaposlenih s spletno anketo;
• število prometnih nesreč z udeleženimi pešci, 

kolesarji, otroci in mladoletniki z analizo podatkov 
Ministrstva za notranje zadeve.

Ob prenovi CPS čez pet let bomo ponovili celotno 
analizo stanja, kot je bila izvedena ob pripravi obeh 
CPS.

Sveženj 3: Krepitev občinske uprave 

Občina ima zaradi svoje majhnosti razmeroma 
maloštevilno občinsko upravo, ki težko prevzema 
dodatne naloge. Ker je celovito upravljanje 
prometnega sistema zahteven proces, bo občina 
zaposlila strokovnjaka za mobilnost, ki se bo ukvarjal 
s pridobivanjem državnih in evropskih sredstev 
ter bo tudi financiran skozi EU-projekte. S tem bo 
občina pridobila novo delovno moč in se hkrati 
še aktivneje vključevala v EU-projekte na temo 
trajnostne mobilnosti. Poskrbljeno bo tudi za redno 
izobraževanje občinskega kadra o novih praksah na 
področju trajnostne mobilnosti.

Sveženj 4: Integracija sektorjev in ravni upravljanja 

Vse sektorje, relevantne za načrtovanje mobilnosti, 
bomo povezali. Pozorni bomo na sočasno in 
integrirano načrtovanje prostorskega razvoja in 
prometne ponudbe. V postopke prostorskega 
planiranja bomo integrirali vsebine CPS in obratno. 
S tem bomo zagotovili večjo kakovost in učinkovitost 
prihodnjih projektov. Intenzivno bomo sodelovali 
z regijo in državo. Na regionalni ravni se bomo s 
sosednjimi občinami povezovali pri načrtovanju 
skupnih medobčinskih ukrepov in pripravi regionalne 
CPS. Na državni ravni bomo z lastnimi pobudami in 
dobrim zgledom spodbujali aktivnosti drugih občin 
ter sodelovali pri razvoju nacionalnega programa za 
CPS. Še naprej bomo intenzivno in redno vključeni v 
projekte in omrežja EU na temo mobilnosti.

Prvi steber: Celostno načrtovanje mobilnosti
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Sveženj 5: Promocija dosežkov CPS in trajnostne 
mobilnosti

Številne dosežke na področju prometa, s katerimi se 
že ponašamo (pa tudi v prihodnje), bomo promovirali 
znotraj občine in širše. Pridobljene izkušnje bomo 
prenašali na druge občine in se ob izmenjavi mnenj 
hkrati tudi sami učili. Poskrbeli bomo, da bo Občina 
Ljutomer na področju trajnostne mobilnosti ostala 
vodilna manjša občina v regiji, vzor in navdih drugim.

Eden od temeljev spreminjanja potovalnih navad 
oziroma upravljanja mobilnosti so tako imenovani 
mehki ukrepi, ki obsegajo predvsem informiranje, 
komuniciranje, organizacijo storitev in koordiniranje 
dejavnosti. Pomembno je, da je javnost redno 
informirana o prednostih trajnostnih potovalnih 
načinov, izvedenih ukrepih in drugih aktivnostih, ki 
potekajo na temo urejanja prometa. Največji učinek 
imajo celovite akcije na temo trajnostne mobilnosti, 
kot je Evropski teden mobilnosti. Te nagovarjajo 
vse skupine javnosti in obravnavajo vse potovalne 
načine. Učinkovite pa so tudi aktivnosti promoviranja 
trajnostnih oblik potovanj in njihovih prednosti, ki se 
izvajajo kot podporne aktivnosti drugim kampanjam 
in dogodkom. 

Sveženj 6: Izvajanje celovitih ukrepov na področju 
mobilnosti

Za nekatere vrste ukrepov upravljanja mobilnosti je še 
posebej značilno, da urejajo razmere na več področjih 
prometa hkrati. Tovrstne ukrepe imenujemo »celoviti 
ukrepi«, mednje pa spadajo na primer območja 
prijaznega prometa, mobilnostni načrti ter splošne 
promocijske, ozaveščevalne in izobraževalne akcije. 

Preurejanje celotnega območja mesta Ljutomer v 
območja prijaznega prometa se je začelo z ureditvijo 
soseske Juršovka, v pripravi so načrti za naslednje 
štiri predele mesta, v naslednjih letih pa se bo pilotno 
izvedla tudi umiritev prometa v manjšem naselju 
v občini. Hkrati z ureditvijo območij prijaznega 
prometa bo v mestu vpeljana nova hierarhija cest, ki 
bo še dodatno pripomogla k umiritvi in optimizaciji 
cestnega prometa. Z novo ureditvijo bo tranzitni 
promet motornih vozil preusmerjen na tranzitne 
ceste, tako da bo v območjih prijaznega prometa 
lahko hitrost vožnje omejena na največ 30 km/h. Nizke 
hitrosti bodo zagotovljene z različnimi prostorskimi 
elementi, ki bodo voznike obveščali o tem, da 
vstopajo na območje, v katerem potekajo tudi druge 
aktivnosti, hkrati pa jim bodo onemogočali hitrejšo 
vožnjo. Nove ureditve bodo povečale varnost ter 
izboljšale kakovost bivanja in privlačnost mesta kot 
celote, kar bo prebivalce in obiskovalce spodbudilo 
k pogostejši hoji in kolesarjenju. Ureditev območij 

prijaznega prometa bo pripomogla tudi k doseganju 
številnih ciljev za področja hoje, kolesarjenja ter 
cestnega in mirujočega prometa.

Informiranje o možnostih dostopa in dejanska 
dostopnost vsakega ključnega cilja poti imata 
pomembno vlogo pri potovalnih navadah 
njegovih obiskovalcev. Urejanje pogojev za dostop 
in posledično vplivanje na potovalne navade 
uporabnikov najbolj celovito rešuje kakovosten 
Mobilnostni načrt. Ta vsebuje podatke o trenutni 
dostopnosti in potovalnih navadah ter vrsto ukrepov, 
katerih cilj je izboljšanje dostopnosti lokacije s 
trajnostnimi potovalnimi načini, promocija slednjih 
in spreminjanje potovalnih navad v bolj trajnostne. 
Občina bo začela z izdelavo pilotnega Mobilnostnega 
načrta za osrednjo osnovno šolo.

Celostna prometna strategija Občine Ljutomer
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DOBRA PRAKSA OBČINE 

Marca 2013 so v Bruslju podelili prvo nagrado Evropske 
komisije za najboljše Celostne prometne strategije (SUMP 
award 2012). Pri ocenjevanju je bilo največ pozornosti 
namenjene vključevanju javnosti v proces priprave 
in izvajanja Celostnih prometnih strategij. Med 29 
prijavljenimi mesti iz vse Evrope se je s svojo Prometno 
strategijo med tri finaliste uvrstil Ljutomer, na koncu pa je 
prvo nagrado prejelo škotsko mesto Aberdeen.

“Ljutomerska strategija med 
najboljšimi v EU.”

Prvi steber: Celostno načrtovanje mobilnosti
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02
5 STRATEŠKIH STEBROV

STEBER 02:
CELOVITA PODPORA HOJI 

Drugi steber: Celovita podpora hoji 
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Hoja je najbolj naraven, demokratičen, 
zdrav in socialno pravičen način 
premikanja. Ne povzroča emisij in 
drugih vplivov na okolje, v primerjavi 
z drugimi potovalnimi načini pa 
je prostorsko in infrastrukturno 
nezahtevna. Primerna je za krajše 
razdalje, kar se ujema z velikostjo 
Ljutomera, oddaljenostjo naselij v 
njegovem neposrednem zaledju 
in drugimi naselji v občini. Hoja je 
ključna, saj se tudi vse poti z drugimi 
potovalnimi načini začnejo in končajo 
s hojo. To so tudi osnovni motivi, zakaj 
je vredno prednostno zagotoviti dobre 
pogoje za hojo. 

Občina Ljutomer se je že v prvi prometni strategiji 
zavezala, da bo ustvarila pogoje, ki bodo vsem 
prebivalcem omogočili velik del dnevnih poti opraviti 
peš, s čimer bo hoja ponovno postala eden od osnovnih 
načinov premikanja v mestu in občini. V ta namen 
bodo za pešce izvedene kakovostne ureditve, ki bodo 
nadgradile in dopolnile obstoječe površine za pešce. 
Poseben poudarek bo na večanju prometne varnosti in 
ureditvah za gibalno ovirane prebivalce. Informiranje in 
ozaveščanje javnosti o ugodnih vplivih hoje na zdravje in 
okolje bosta postala redni praksi občine. 
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ZAZNANI IZZIVI
Prebivalci občine v hoji še premalo prepoznavajo 
način za opravljanje vsakodnevnih poti in še niso 
dovolj informirani o ugodnih vplivih hoje na zdravje, 
učinkovitost in okolje ter po drugi strani o negativnih 
posledicah pretirane uporabe avtomobilov. Delež poti 
v občini, opravljenih peš, je le 5 %, in to kljub dejstvu, 
da so razdalje znotraj Ljutomera in drugih večjih naselij, 
kot so Cezanjevci, Cven in Stročja vas, krajše od dveh 
kilometrov, kar je sicer za hojo optimalno.

Ker hoja ni obravnavana kot enakovreden način 
premikanja, ni ustrezno vključena v prometno in 
prostorsko načrtovanje, kar se kaže v pomanjkljivem 

zbiranju podatkov o hoji, pomanjkljivih rešitvah za 
pešce, odsotnosti vrednotenja vplivov gradnje objektov 
in infrastrukture na pogoje za hojo, odsotnosti merjenja 
učinkov izvedenih ukrepov. V prostoru je hoja podrejena 
drugim oblikam prometa (predvsem cestam in 
parkiriščem), za poti se prepogosto uporabljajo ostanki 
prostora, kar pa ne omogoča vzpostavitve kakovostnih 
pešpovezav. Površine za pešce se ožijo tudi na račun 
drugih uporabnikov, na primer kolesarjev. Pri načrtovanju 
površin za hojo je tudi premalo razmisleka o logičnih, 
varnih in najkrajših povezavah do ključnih ciljev poti 
(mestno središče, postajališča JPP, nakupovalna središča, 
šole, stanovanjske soseske in podobno), torej o njihovi 
dostopnosti za pešce.

Hojo ovirajo tudi neustrezne razmere zanjo. Med temi 
so največkrat izpostavljeni manjkajoči pločniki oziroma 
neurejene ključne pešpovezave, slabo stanje pločnikov 
in drugih površin za pešce ter odsotnost prehodov za 
pešce prek glavnih cest na pomembnih povezovalnih 
točkah in ob ključnih ciljih poti. Prebivalci pogrešajo 
smerokaze s prikazom razdalj do ključnih ciljev poti v 
mestu, saj pogosto nimajo občutka, kako daleč je njihov 
cilj oziroma kako do njega priti peš. Med drugimi ovirami 
so še na določenih odsekih neustrezno urejene in zato 
nevarne označene šolske poti ter nizka prometna kultura 
motoriziranih udeležencev. Obe oviri krepita občutek 
ogroženosti in zmanjšujeta varnost pešcev. To od hoje 
odvrača predvsem šibkejše udeležence (otroke, osebe z 
omejeno mobilnostjo, starejše).

S težavami se srečujejo tudi gibalno ovirani. Mednje ne 
sodijo le invalidi, ampak tudi starejši prebivalci, družine 
z majhnimi otroki in osebe z začasnimi poškodbami. 
Vse te zelo ovirajo manjkajoče in slabo urejene površine 
za pešce, odsotnost klančin na križiščih in prehodih 
ter preozki pločniki. Gibanje slepih in slabovidnih ovira 
predvsem pomanjkanje talnih oznak za prečkanje cest in 
semaforjev z zvočnimi signali.

OPAŽENI DOSEŽKI
Razmere za hojo smo v zadnjih letih izboljšali predvsem 
v Ljutomeru. Dogradili ali preuredili smo posamezne 
odseke šolskih poti do OŠ, urejeno je bilo prvo območje 
prijaznega prometa na Juršovki. Problem dostopa 
srednješolcev do železniške povezave je bil rešen z 
izgradnjo lesene brvi, ki je hkrati odprla kakovostno 
pešpovezavo do lokalnega parka. Saniranih ali 
dograjenih je bilo tudi več odsekov pločnikov in pešpoti 
na območju celotne občine. 

Vse pogosteje izvajamo promocijske akcije za 
spodbujanje hoje in ozaveščanje o njenem pomenu. Na 
občini sodelujemo tudi v evropskih projektih na to temo, 
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kot so Healthy, Prometna kača in Active Travel Network. 
Projekti so pomemben vir znanja in podatkov, ki nam 
pomagajo pri izboljševanju pogojev za hojo in k večji 
uporabi hoje na vsakdanjih poteh. 

Osnovne šole so že tradicionalno vključene v program 
varnih poti v šolo, skozi katerega so otroci posredno 
spodbujani k hoji v šolo in s katerim je bila odpravljena 
vrsta konfliktnih točk v šolskih okoliših. Pred začetkom 
šolskega leta urejamo in označujemo varne poti v 
šolo ter s tem otrokom zagotavljamo osnovno mrežo 
varnega dostopa do šol. 

KAJ ŽELIMO DOSEČI?
Pešci bodo bolj prisotni v vseh naseljih občine, saj bodo 
imeli za hojo na voljo kakovostne ureditve, z umiritvijo 
prometa pa bo poskrbljeno tudi za večjo prometno 
varnost. Ureditve za hojo bodo bolj izpostavljene že 
v načrtovalskih procesih, kjer bo poseben poudarek 
na zagotavljanju dobrih pogojev za gibalno ovirane 
osebe ter na vzpostavljanju direktnih oziroma smiselnih 
povezav vseh ključnih točk. Hoja bo prepoznana kot 
zdrav in priljubljen način potovanja. 

Shema omrežja peš 
povezav
(Vir: Zasnova 
prometnih površin 
v mestu Ljutomer, 
2015).

omrežje pešpoti in peš povezav 
v območjih prijaznega prometa
predvidene nove pešpoti
peš povezave ob prometnicah
prehodi prek glavnih prometnic

(večji) ključni cilji poti
železnica
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CILJI 

1. Do leta 2022 povečati delež hoje v Ljutomeru na 8 %.
2. Do leta 2022 povečati deleža otrok, ki prihajajo peš v vrtec in osnovno šolo, oba na 50 %.
3. Do leta 2022 vzpostaviti mrežo ključnih pešpovezav v Ljutomeru.
4. Do leta 2022 celovito umiriti promet v Ljutomeru in enem manjšem naselju v občini; v vsaj 

še dveh manjših naseljih v občini pa do leta 2027.
5. Do leta 2022 zmanjšati število nesreč s poškodovanimi pešci za 50 % (glede na povprečje 

2010-2015).
6. Do leta 2022 doseči prilagojenost infrastrukture gibalno oviranim osebam v ožjem središču 

in na ključnih pešpovezavah v Ljutomeru.

PREGLED SVEŽNJEV UKREPOV ZA 
PODROČJE CELOVITE PODPORE HOJI 

Posamezni ukrepi in podrobnosti o njihovi izvedbi so 
navedeni v poglavju Akcijsko-finančni načrt na koncu 
dokumenta.

Sveženj 1: Izboljšanje infrastrukture za hojo

Infrastruktura za pešce se bo še naprej sistematično 
izboljševala, nadaljevala se bosta izgradnja celovitega 
omrežja pešpovezav v naseljih in ponekod tudi med 
njimi ter urejanje območij prijaznega prometa. Povezave 
bodo čim bolj direktne, pa tudi dovolj široke, smiselno 
povezane, brez ovir, dobro osvetljene in opremljene, 
senčene, varne, ambientalno zanimive in prijetne, čiste in 
redno vzdrževane ter opremljene s smerokazi. Urejena 
bo pešdostopnost vseh ključnih ciljev poti, povezave 
bodo v največji možni meri speljane skozi območja 
prijaznega prometa z nizkimi omejitvami hitrosti in 
vzpostavljeno prioriteto pešcev pred avtomobili. Kjer 
bo izvedljivo, bodo kolesarske steze urejene ločeno od 
površin za pešce.

Osnovno ogrodje pešpovezav bo povezovalo središča 
naselij z drugimi ključnimi cilji poti, do katerih se 
pričakuje največ hoje. To so vrtec, osnovna in srednja 
šola, dom starejših občanov, avtobusne in železniške 
postaje, nakupovalna središča in stanovanjske soseske. 
Prioritetno bomo še naprej urejali varne poti v šolo. 

Uredili bomo nove in obstoječe prehode za pešce, ki 
bodo varni, primerno označeni in osvetljeni. Posebno 
pozornost bomo posvetili ureditvi prehodov in lokacij, 
kjer se pogosteje pojavljajo prometne nesreče, v katere 
so vpleteni pešci. Cestišča v križiščih bomo zožili na 
minimum, priključke stranskih cest pa bomo preuredili 
tako, da bodo imeli prioriteto prečkanja nemotorizirani 

udeleženci. Še naprej bomo izvajali poostren nadzor 
nad nelegalnim parkiranjem na površinah za pešce. 

Glavne pešpoti znotraj naselij bomo kombinirali z 
območji umirjenega prometa, ki jih bomo izvajali na 
podlagi izkušenj z vzpostavitvijo pilotnega območja 
z umirjenim prometom, izvedenim v letu 2016. V teh 
območjih bodo hitrosti motornega prometa tako nizke 
(do največ 30 km/h), da bosta hoja in kolesarjenje 
tam varna tudi brez ločene infrastrukture. Izkušnje z 
rekreacijskimi potmi kažejo, da imajo slednje potencial 
združevanja rekreativnih, turističnih in dnevnih poti med 
naselji. Zato bomo v neposrednem zaledju Ljutomera in 
drugih delih občine začeli z urejanjem kakovostnih poti 
za hojo in kolesarjenje. 

Sveženj 2: Promocijske in izobraževalne aktivnosti 
o prednostih hoje

Prednosti hoje bodo vsebina rednih in sistematičnih 
promocijskih, ozaveščevalnih in izobraževalnih akcij 
za vse ciljne skupine prebivalstva. Najmlajši bodo 
prioritetno nagovorjeni v akcijah mobilnostnih načrtov 
za vrtce in šole. Šole bodo nadgradile obstoječe 
aktivnosti na področju varnih poti v šolo. Odrasle bomo 
v akcijah nagovarjali predvsem z argumenti ugodnih 
vplivov hoje na zdravje in okolje. Te aktivnosti se bodo 
na občinski ravni primarno izvajale v času Evropskega 
tedna mobilnosti, ob občinskem prazniku in v času 
drugih večjih prireditev v občini.

Celostna prometna strategija Občine Ljutomer
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“Drobna izboljšava, veliko 
prednosti za vse.”

DOBRA PRAKSA OBČINE

Analiza stanja za prvo CPS je leta 2011 pokazala vrsto 
problematičnih pešpovezav v občini. Na eno najbolj 
perečih so opozorili na Gimnaziji Franca Miklošiča. Kljub 
vse slabši ponudbi javnih prevozov železnica ostaja 
pomemben element mobilnosti za številne dijake prej 
omenjene gimnazije. Zaradi neustrezne povezave med 
gimnazijo in železniško postajo pa so dijaki uporabljali 
nevarno bližnjico čez železniški most in po travniku. 
Občina je med prioritetne ukrepe strategije uvrstila 
izgradnjo brvi, ki je skrajšala pot med postajo in gimnazijo. 
Brv je bila izgrajena že v prvem letu izvajanja strategije 
in je poleg odprave problema dostopa srednješolcev do 
železniške povezave odprla tudi kakovostno pešpovezavo 
do lokalnega parka.

Drugi steber: Celovita podpora hoji 
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03
5 STRATEŠKIH STEBROV

STEBER 03:
IZKORIŠČEN POTENCIAL 
KOLESARJENJA

Tretji steber: Izkoriščen potencial kolesarjenja
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Kolo je najsmotrnejše urbano prevozno 
sredstvo: je poceni in dostopno vsem 
socialnim skupinam, na večini krajših poti 
v mestih najhitrejše, okolju prijazno in 
ne zaseda veliko prostora. Vsakodnevno 
kolesarjenje ugodno vpliva tudi na 
zdravje. Zaradi pozitivnega vpliva na 
kakovost bivanja se je kolesarjenje marsikje 
uveljavilo kot enakovreden, ugleden in 
učinkovit način opravljanja vsakodnevnih 
poti. Zaradi kratkih razdalj in ravnega 
terena v precejšnjem delu občine je kolo 
zelo primerno za opravljanje večine poti 
tudi v Ljutomeru.

Ko razmišljamo o razvoju kolesarjenja, moramo 
upoštevati potrebe dveh skupin kolesarjev, od katerih 
ima vsaka svoje specifične potrebe. V prvo sodijo 
prebivalci, ki jim kolesarjenje služi kot način opravljanja 
vsakodnevnih poti. Zanje je pomembna varna 
infrastruktura za kolesarjenje v območju naselja Ljutomer 
in njegovem neposrednem zaledju, še posebej dobra 
povezanost ključnih točk v naselju. V drugo skupino 
pa sodijo prebivalci in obiskovalci Občine Ljutomer, ki 
kolesarijo rekreativno. Njim je pomembnejša udobna, 
varna in prijetna infrastruktura v zaledju Ljutomera, 
povezave med drugimi naselji ter ključnimi turističnimi 
točkami v občini in širše. 

Ljutomer je občina kratkih razdalj. Relief je v vzhodnem 
delu občine večinoma uravnan, zato razen na nekaterih 
relacijah ni treba premagovati večjih vzponov. Preostanek 
občine je gričevnat in nudi vrsto privlačnih turističnih 
ciljev, kot je Jeruzalem z okolico. Tudi klimatske razmere 
so ugodne in omogočajo uporabo kolesa večino dni v 
letu. Z dvigom kolesarske kulture, izboljšanjem kolesarske 
infrastrukture in ozaveščanjem bomo prebivalce in 
obiskovalce spodbudili, da bodo bistveno večji delež 
poti čez vse leto opravili s kolesom.

50

pomen zmanjšal s pojavom motorjev in pozneje 
osebnega avtomobila. S prevlado avtomobilov se je 
spremenila prometna kultura v občini, v kateri zdaj 
dominirajo motorizirani udeleženci, kar kolesarjem 
povzroča občutek ogroženosti in večino odvrača od 
kolesarjenja. 

Za področje kolesarjenja so bili dolgo značilni odsotnost 
strateškega pristopa, sledenje projektom cestne 
infrastrukture in počasno odpravljanje nevarnih točk. 
Kolesarjenje smo v preteklosti obravnavali predvsem 
kot rekreacijsko dejavnost, zato mu pri načrtovanju 
prostora in prometne infrastrukture nismo namenjali 
večje pozornosti. Ključna ovira za povečanje privlačnosti 
kolesarjenja je le delno izgrajena kolesarska infrastruktura. 
Nepovezano omrežje kolesarskih stez omogoča varno 
kolesarjenje le na nekaterih kratkih odsekih, ki pa 
kolesarje kmalu usmerijo na vožnjo po glavni cesti. Taki 
prehodi so nepredvidljivi in nevarni, zato se kolesarji raje 
odločijo za nadaljevanje poti po pločniku. Posledično je 
v Ljutomeru dostopnost ključnih točk za kolesarje slaba 
in ne spodbuja večjega deleža kolesarjev.

Veliko zadreg povzroča usklajevanje infrastrukture ob 
državnem cestnem omrežju, kjer ima Direkcija Republike 
Slovenije za infrastrukturo, ki je usmerjena predvsem na 
napretočnost in varnost cestnega motornega prometa, 
še vedno zadnjo besedo o primernosti načrtovanih 
ureditev, zato so potrebna usklajevanja in prilagajanja. 
Ministrstvo za infrastrukturo sicer pripravlja smernice za 
načrtovanje kolesarske infrastrukture v naseljih, vendar 
njihova vloga in moč za zdaj še nista jasni.

Zaradi prioritetne obravnave motornega prometa 
je kolesarsko omrežje pogosto izvedeno nevarno s 
preveč križanji ali neposrednim potekom ob cestah, kjer 
motorna vozila dosegajo velike hitrosti. V preteklosti 
je bila pogosta tudi slaba tehnična izvedba novih stez, 
ki so načrtovane tako, da kolesarje upočasnijo ali celo 
ogrožajo njihovo varnost (na primer širina stez, izvedba 
robnikov, prioritetni uvozi stranskih cest, količki za 
preprečevanje parkiranja, prometna signalizacija sredi 
stez ter vodenje in razporejanje kolesarjev v križiščih). 

Za povezave z zaledjem Ljutomera v večini niso 
zagotovljene varne kolesarske poti ali steze. Kjer so 
že urejene, praviloma potekajo po obstoječih lokalnih 
cestah in so zgolj označene s prometnim znakom.

Varno parkiranje koles je še zmeraj težava v večjem 
delu Ljutomera in okolici pomembnejših generatorjev 
prometa. Kolesarjenju še ne priznavamo statusa 
celoletnega prevoza, zato zimska služba pozimi ne čisti 
kolesarskih stez ter jih pogosto uporablja kot odlagališče 
snega s cest in pločnikov. 

Kljub okrepljeni promociji vanjo za zdaj še nismo 
dovolj vključili zdravega življenjskega sloga, ki vključuje 
kolesarjenje kot način vsakodnevnega opravljanja poti. 

ZAZNANI IZZIVI 
Kolesarjenje je nekoč že bilo eno najpomembnejših 
načinov premikanja po Ljutomeru, vendar se je njegov 

Celostna prometna strategija Občine Ljutomer
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Velik potencial za promocijo ponujajo mlajši, ki so v 
preteklosti pogosto kolesarili v šolo, danes pa jih starši 
zaradi (ne)varnosti raje vozijo z osebnim avtomobilom. 
Brez kolesarskih izkušenj mladi pozneje, kot najstniki, 
razmišljajo o avtomobilu kot o edinem možnem načinu 
za potovanje.

tehničnih normativov, ki jih zahteva državna zakonodaja. 
Opredeljeni so tudi elementi označevanja omrežja in 
parkiranja za kolesa.

V okviru obnove nekaterih pomembnejših križišč in 
cestnih odsekov smo začeli s primernejšim urejanjem 
kolesarske infrastrukture. Tudi v zaledju Ljutomera je bilo 
vzpostavljenih nekaj odsekov novih kolesarskih poti, ki 
potekajo po ločenih površinah ob glavnih cestah. Prav 
tako je že označenih nekaj kolesarskih poti med naselji, 
ki so speljane po manj obremenjenih lokalnih cestah. 
Na temelju teh, za zdaj sicer kratkih odsekov, bomo v 
prihodnje izgrajevali celovito kolesarsko omrežje občine.

V sodelovanju s sosednjo občino Ormož smo začeli 
urejati kolesarsko infrastrukturo med pomembnima 
turističnima točkama – Jeruzalemom in Svetinjami. S 
tem želimo izboljšati turistično ponudbo ter zmanjšati 
negativen vpliv avtomobilov in avtobusov v tem 
območju.

Dober primer, kako lahko uredimo parkiranje kolesa, 
je ureditev kolesarnice pred Gimnazijo Ljutomer. Ta 
zagotavlja v neposredni bližini vhoda primerno število 
pokritih parkirnih mest, kjer svoja kolesa varno in udobno 
puščajo zaposleni in dijaki.

K razvoju kolesarstva prispeva tudi uspešno sodelovanje 
občine v evropskih projektih, v katerih se ukvarjamo s 
promocijo zdravja prek aktivnih načinov opravljanja poti. 

Shema omrežja 
kolesarskih 
povezav v občini 
(Vir: Kolesarske 
smernice Občine 
Ljutomer, 2014).

OPAŽENI DOSEŽKI 
Kolesarjenje se v Ljutomeru vrača med pomembne 
potovalne načine, saj vse več ljudi spoznava njegove 
prednosti in koristi. Na Občini Ljutomer se vse bolj 
odzivamo na povečano povpraševanje in pobude 
meščanov in obiskovalcev ter priložnosti, ki se pojavljajo 
v obliki državnih in evropskih sredstev za razvoj 
kolesarstva. 

Z namenom učinkovitega usmerjanja razpoložljivih 
sredstev v ključne odseke omrežja in zagotavljanja 
visoke kakovosti izgrajene infrastrukture je občina kot 
ena redkih v Sloveniji pripravila Kolesarske smernice. 
V njih so opredeljeni osnovno omrežje glavnih in 
sekundarnih kolesarskih povezav ter tehnični elementi 
za izvedbo. Ti so pogosto zahtevnejši od minimalnih 

Tretji steber: Izkoriščen potencial kolesarjenja

51



KAJ ŽELIMO DOSEČI?
Ljutomer bo občina z dobro kolesarsko infrastrukturo in 
prometno kulturo, v kateri bo kolesarjenje enakovreden in 
varen potovalni način za opravljanje vsakodnevnih poti kot 
tudi uveljavljena oblika rekreacije. 

S kolesom bodo varno in udobno dostopni vsi ključni cilji 
poti v Ljutomeru in njegovem zaledju, vse najbolj zanimive 
lokacije pa bodo dobro opremljene z opremo za varno 
parkiranje koles. Omrežje varnih kolesarskih stez bo dobro 
razvito na območju celotne občine in redno vzdrževano. 
Občani bodo zaradi kolesarjenja bolj zdravi, večja pa bo 
tudi varnost v prometu. Povečanje ugleda kolesarjenja 
bo pripomoglo k doseganju kritične mase kolesarjev in 
posledično večji varnosti, sprejetosti kolesarjev med drugimi 
udeleženci v prometu in njegovimi načrtovalci.

Celostna prometna strategija Občine Ljutomer
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CILJI 

1. Do leta 2022 podvojiti dolžino kolesarskega omrežja v naselju Ljutomer z zaledjem; 
vzpostaviti celovito kolesarsko omrežje do leta 2027.

2. Do leta 2022 vpeljati ureditve za varno parkiranje koles ob večini ključnih ciljev poti v 
Ljutomeru.

3. Do leta 2022 povečati delež kolesarjenja v Ljutomeru na 5 %.
4. Do leta 2022 povečati delež zaposlenih, ki na delo kolesarijo, na 20 %.
5. Do leta 2022 povečati deleža otrok, ki prihajajo s kolesom v vrtec in osnovno šolo, oba na 

10 %.
6. Do leta 2022 zmanjšati število nesreč s poškodovanimi kolesarji za 50 % (glede na povprečje 

2010-2015).

Shema omrežja 
kolesarskih povezav
(Vir: Zasnova 
prometnih površin 
v mestu Ljutomer, 
2015).
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PREGLED SVEŽNJEV UKREPOV 
ZA PODROČJE IZKORIŠČANJA 
POTENCIALA KOLESARJENJA 

Posamezni ukrepi in podrobnosti o njihovi izvedbi so 
navedeni v poglavju Akcijsko-finančni načrt na koncu 
dokumenta.

Sveženj 1: Razvoj omrežja kolesarskih povezav

NadaljevalI bomo z urejanjem manjkajočih odsekov 
kolesarskih povezav v Ljutomeru. Prednostno bomo 
urejali povezave, ki so bile v okviru Kolesarskih smernic 
opredeljene kot del omrežja Glavnih povezav. Vse 
ureditve, predvsem pa novo izgrajeni odseki, bodo 
sledili normativom kakovosti, opredeljenih v smernicah.

Poseben poudarek bomo v naslednjih letih namenili 
izgradnji povezav s turističnim pomenom. Tako bomo 
uredili tri pomembne odseke: Jeruzalem – Svetinje, 
Ljutomer – Jeruzalem in Ljutomer – Bioterme. Vse tri 
povezave bodo urejene tako, da bodo zagotavljale 
kombinirano kolesarsko in sprehajalno funkcijo. S tem 
bosta izboljšani turistična ponudba za obiskovalce in 
rekreativna za prebivalce občine. Prenovili bomo tudi 
kolesarsko infrastrukturo ob državni cesti v naselju 
Ljutomer.

Poleg izgradnje in urejanja nove kolesarske infrastrukture 
bo več pozornosti namenjeno tudi vzdrževanju 
obstoječega omrežja. Poskrbeli bomo tako za zimsko 
vzdrževanje in čiščenje pomembnejših povezav kot tudi 
za letno vzdrževanje kakovosti tlakovanja, označb in 
drugih elementov. S tem bosta zagotovljeni prevoznost 
in visoka kakovost kolesarskega omrežja skozi vse leto, 
zaradi rednega vzdrževanja pa bo daljša tudi življenjska 
doba ureditev.

Sveženj 2: Podporne storitve za kolesarje

V večini evropskih držav smo že priča razcvetu 
električnih koles, zato lahko razvoj tega področja v 
naslednjih letih pričakujemo tudi pri nas. Električna kolesa 
bistveno povečajo sprejemljive razdalje za kolesarjenje, 
omogočajo lažje kolesarjenje po neravnem terenu in s 
tem omogočijo kolesarjenje večjemu delu populacije, 
tudi starejši. Vendar je za razvoj poleg samih koles treba 
zagotoviti tudi primerno mrežo polnilnic za ta kolesa, 
kar bo omogočilo njihovo udobno uporabo. Vzpostavili 
bomo občinski sistem izposoje e-koles za turistične 
namene.

Vzpostavlili bomo tudi kolesarsko informativno-
servisno točko ob TIC-u na Glavnem trgu v Ljutomeru. 
Ta bo nudila vse informacije o kolesarskem omrežju in 
destinacijah ter storitvah za kolesarje. Poleg tega bo v 

ovkiru točke zagotovljeno orodje za osnovne nastavitve 
in popravila koles, ki bo dostopno vsem uporabnikom.

Za lažje spremljanje sprememb števila uporabnikov 
omrežja bomo v Ljutomeru postavili prvi občinski števec 
kolesarjev. Zbrani podatki bodo omogočali vpogled 
v to, kako izboljšanje pogojev za kolesarjenje v občini 
vpliva na število kolesarjev. Omogočali nam bodo tudi 
spremljanje učinkov posameznih večjih kolesarskih 
ureditev.

Sveženj 3: Zagotavljanje varnega parkiranja koles

V Sloveniji nimamo normativov za kolesarske površine za 
novogradnje. Ko potrebe niso jasne, jih lahko ocenimo 
na podlagi predvidenega deleža uporabnikov, ki bodo 
na cilj prihajali s kolesom. Tudi Kolesarske smernice 
so opredelile priporočeno število parkirnih mest za 
določene programe na podlagi primerov iz literature. 
Vseeno bomo morali na podlagi strokovne podlage te 
normative v prihodnje vključiti tudi v Občinski prostorski 
načrt.

Poseben poudarek bomo v naslednjih letih namenili tudi 
opremljanju ključnih postajališč JPP s kolesarskimi stojali. 
Ta ukrep bistveno poveča sprejemljivi radij dostopnosti 
do postajališča, saj namesto pešdostopa lahko uporabnik 
na njem svoje kolo tudi varno zaklene.

Sveženj 4: Promocijske in izobraževalne aktivnosti 
o prednostih kolesarjenja

Nadaljevali bomo že vzpostavljene promocijske aktivnosti 
za različne ciljne skupine. Kot del mobilnostnega načrta 
za OŠ se bodo izvajale promocijske in izobraževalne 
aktivnosti o kolesarjenju za otroke. Aktivnosti za 
odrasle bodo povezane z nacionalnimi kampanjami 
za spodbujanje kolesarjenja. Poseben poudarek pa 
bo namenjen kolesarjenju na delo prek delodajalcev s 
pridobivanjem certifikatov Kolesarjem prijazno delovno 
mesto za podjetja.

Celostna prometna strategija Občine Ljutomer
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“Krog ali dva pred državo.”

DOBRA PRAKSA OBČINE

Nacionalne smernice na področju kolesarske 
infrastrukture so neobvezne ali presplošne, projektanti 
pa praviloma niso seznanjeni s primeri dobre prakse na 
tem področju. Brez lastnih smernic občina ni imela osnov 
za postavljanje jasnih usmeritev in zahtev projektantom 
za zagotavljanje kakovostne kolesarske infrastrukture. 
To vrzel so zapolnile smernice, ki odgovornim na občini 
služijo kot strokovna podlaga za uspešno komunikacijo 
z investitorji, projektanti, občinskim svetom in občani pri 
gradnji občinske kolesarske infrastrukture. Smernice so 
preprost in sistematičen dokument, ki dopolnjuje državne 
smernice in upošteva sodobne trende v kolesarsko 
razvitejših državah.

Tretji steber: Izkoriščen potencial kolesarjenja
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Četrti steber: Inovativen javni potniški prevoz 
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Kadar je učinkovit, lahko javni potniški 
prevoz (JPP) v kratkem času in z nizkimi 
stroški prepelje največ ljudi. Omogoča 
kakovostno dostopnost do glavnih ciljev 
v občini za vse skupine prebivalcev, 
zmanjšuje s prometom povezane 
probleme in izboljšuje funkcionalno 
zgradbo občine. 

Pri zagotavljanju privlačnega JPP se osredotočamo na 
vzpostavitev kakovostne ponudbe, in sicer v kratkem 
času in z obvladljivimi sredstvi. Kakovostna ponudba bo 
temeljila na optimizaciji obstoječih in uvajanju novih oblik 
JPP, integraciji različnih ponudb, informacijski podpori in 
ozaveščanju prebivalcev. 
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ZAZNANI IZZIVI
Od osamosvojitve Slovenije se je stopnja motorizacije 
v Občini Ljutomer dvignila z 250 na 500 vozil na 1000 
prebivalcev. Sočasno je bistveno upadla ponudba 
avtobusnih prevozov. Med delavniki se je število povezav 
s številnimi središči v regiji prepolovilo. Ob sobotah, 
nedeljah in praznikih ter večernih urah pa so velik del 
avtobusnih povezav celo ukinili. Ob sobotah in nedeljah 
predstavlja vlak edino povezavo z JPP do večjih bližnjih 
središč, kot sta Ormož in Murska Sobota.

Železnica ostaja pomemben element mobilnosti 
(predvsem) za dijake gimnazije kljub dolgoletni stagnaciji 
ponudbe in nekonkurenčnim potovalnim časom. 
Glavna pomanjkljivost železniških prevozov je njihova 
nefleksibilnost – predvsem neusklajenost voznih redov 
z delovnim časom. (Ne)fleksibilnost je deloma pogojena 
z enotirno progo, ki ne omogoča veliko manevrskega 
prostora spremembam voznih redov. 

Kljub večanju števila osebnih avtomobilov precejšnjemu 
deležu prebivalcev v občini, predvsem mladoletnim in 
starejšim, pogosto ostaja JPP edina izbira prevoza na 
srednje in večje razdalje. Zaradi staranja prebivalstva 
postaja slaba ponudba JPP vse večji socialni problem. 
Poleg nizke frekvence uporabo avtobusov in vlakov 
otežuje tudi neprilagojenost vozil gibalno oviranim 
osebam.

Kot odgovor na vse slabšo ponudbo JPP je zaživela 
ponudba taksi prevozov – vse več starejših prebivalcev 
je primoranih najemati taksi za zadovoljevanje osnovne 
oskrbe. Taksi prevozi niso regulirani in delujejo po 
tržnem principu. Urejeno je samo njihovo parkiranje, in 
sicer so jim bila z Odlokom o ureditvi cestnega prometa 
namenjena mesta na parkirišču nekdanje tržnice v 
Ljutomeru. Taksiji predstavljajo potencial integracije v 
prihodnji občinski sistem JPP, predvsem za javne prevoze 
na poziv.

Na področju JPP predstavlja velik strošek za občino 
zagotavljanje osnovnošolskih prevozov. Zanje občina 
letno nameni okoli 250.000 € sredstev.

OPAŽENI DOSEŽKI
Ljutomer ima sistemsko urejen in razširjen sistem 
prevozov v osnovno šolo in dobro urejen prevoz dijakov 
v gimnazijo. Občina je doživela tudi razmah taksi 
prevozov, ki so se pojavili kot odgovor na nefleksibilno 
in nezadostno ponudbo JPP. Zato obstaja veliko 
potencialov za modernizacijo sistema JPP: od izboljšav 
klasičnega sistema JPP v sodelovanju z državo do 
možnosti integracije šolskih prevozov v javni sistem ali 
uvajanja novih oblik JPP, kot so »prevozi na poziv«.

KAJ ŽELIMO DOSEČI?
JPP bo v občini Ljutomer postal bolj konkurenčen 
osebnim avtomobilom. Prebivalci bodo imeli na voljo 
sodoben, učinkovit in poselitvenim vzorcem prilagojen 
JPP. Dostopnost ključnih ciljev poti za vse skupine 
prebivalcev se bo povečala, hkrati pa se bodo zmanjšali 
negativni vplivi na okolje in prometno varnost.

Celostna prometna strategija Občine Ljutomer
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Vizija zagotavljanja 
ponudbe JPP po 
meri prebivalcev.

Četrti steber: Inovativen javni potniški prevoz 
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CILJI
 

1. Do leta 2018 sprejeti Strategijo razvoja JPP v Občini Ljutomer.
2. Do leta 2019 narediti načrt in izboljšati ponudbo in storitve JPP.
3. Do leta 2027 povečati delež uporabe JPP v občini na 15 %.

Sočasno bomo izboljšali tudi opremljenost obstoječih 
postajališč v občini in s tem povečali kakovost storitve.

Sveženj 3: Promocijske in izobraževalne aktivnosti 
o ponudbi in koristih JPP

Velik poudarek bomo v prihodnje namenili boljši 
informiranosti prebivalcev o ponudbi in možnostih 
uporabe JPP. Za to bodo uporabljene različne 
tehnologije, ki bodo uporabnikom ponudile aktualne 
informacije o celotni ponudbi s poudarkom na novostih, 
cenah vozovnic in voznih redih. Komunicirane bodo tudi 
koristi uporabe JPP v primerjavi z vožnjo z avtomobilom.

PREGLED UKREPOV ZA PODROČJE 
INOVATIVNEGA JAVNEGA 
POTNIŠKEGA PREVOZA 

Posamezni ukrepi in podrobnosti o njihovi izvedbi so 
navedeni v poglavju Akcijsko-finančni načrt na koncu 
dokumenta.

Sveženj 1: Preučitev možnosti razvoja javnega 
potniškega prevoza v občini

Kompleksnost sistema in majhne pristojnosti občine 
zahtevajo podrobno preučitev možnosti razvoja JPP. 
Možnosti za izboljšanje ponudbe rednega linijskega 
JPP so predvsem na glavni osi v smeri sever-jug, torej 
proti Murski Soboti in Ormožu. Na tej relaciji bomo 
preverili možnosti za povečanje frekvence prevozov ob 
koničnih urah in ponovne uvedbe pogostejših prevozov 
v večernih urah ter ob sobotah, nedeljah in praznikih. 
Za izvedbo izboljšav bomo navdih in sredstva iskali 
tudi v nacionalnih in evropskih razpisih, možnosti za 
sodelovanje pa v pilotnih projektih razvoja JPP v malih 
občinah.

Sveženj 2: Izboljšanje ponudbe JPP

Zagotavljanje rednih linijskih prevozov med naselji, ki ne 
ležijo ob glavni prometni osi občine, pri tako majhnem 
številu prebivalcev ni ekonomsko vzdržno. Zato bomo 
proučili in poskusno uvedli eno od različic sistema 
»javnih prevozov na poziv«, s katero bo zagotovljena 
zadovoljiva razpoložljivost javnih prevozov na območjih 
in ob časih, kjer s klasičnimi prevoznimi storitvami to ni 
mogoče. 

Ena od vse pogostejših oblik zagotavljanja boljše 
ponudbe je tudi integracija različnih oblik javnih 
prevozov, na primer integracija šolskih prevozov v sistem 
rednega linijskega avtobusnega prevoza ali »prevoze 
na poziv«. Takšni ukrepi pomenijo tudi bolj učinkovito 
uporabo javnega denarja. Ob tem bomo sodelovali tudi 
v procesih vzpostavljanja enotne vozovnice, predvsem 
pri prestopanjih iz sistema železniškega prevoza na 
lokalne avtobusne linije, »prevoze na poziv« ali taksi 
prevoze.

Celostna prometna strategija Občine Ljutomer
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DOBRA PRAKSA

Storitve javnega potniškega prevoza je v redko poseljenih 
območjih težko zagotoviti, kar je povzročilo iskanje bolj 
fleksibilnih in ekonomsko sprejemljivejših rešitev. Lokalne 
skupnosti in ponudniki prevozov v tujini tako preizkušajo 
storitve na poziv, ki osnovno raven storitve javnega 
prevoza zagotavlja na območjih z majhnim številom 
potnikov oziroma zunaj sezonskih konic, ko linijski 
avtobus ni ekonomsko upravičen. Prevoz na klic ima kot 
linijski avtobus svojo predpisano pot in urnik. Storitev pa 
ponudnik izvaja le takrat, ko potnik predhodno najavi 
uporabo.

Prvi primeri take storitve se pojavljajo tudi v Sloveniji. V 
Piranu so prevoz na klic začasno uvedli ponoči v poletnih 
mesecih leta 2010, ko ni na voljo rednih avtobusov in je 
število potnikov majhno. V Škofji Loki se je uvedba storitve 
za zdaj zaustavila na ravni študije, Ljubljanski potniški 
promet pa v letu 2017 pripravlja uvedbo pilotnega 
projekta.

“Prevozi v času zatišja.”

Četrti steber: Inovativen javni potniški prevoz 
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Zmeraj bodo obstajali razlogi ali 
razmere, ko bo avto smiselna izbira in 
bo njegova uporaba brez negativnih 
posledic. Vedno pa bomo imeli tudi 
veliko primerov, ko avto ni učinkovita 
izbira in ko bo njegova uporaba draga 
za uporabnika in družbo. 

Izkušnje kažejo, da je rasti cestnega prometa nesmiselno 
slediti z gradnjo vedno nove infrastrukture in parkirišč. 
Nova infrastruktura namreč privabi dodaten promet, 
ki nove površine kmalu zapolni. Napredna mesta 
zato zastojev in drugih težav, ki jih povzročajo osebni 
avtomobili, že dolgo ne obvladujejo z nenehnim 
prilagajanjem infrastrukture. Takšna mesta prilagajajo 
obseg in razporeditev avtomobilskega prometa mestu 
in ne obratno; v nekaterih mestih je s kakovostno 
ponudbo trajnostnih potovalnih načinov ter možnostmi 
souporabe avtomobilov in skupnih voženj prisoten celo 
trend zmanjševanja lastništva avtomobilov. 
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nad železniško progo v primeru izrednih razmer nima 
alternativnih cestnih povezav proti severu. 

Promet, ki nima izvora in cilja v stanovanjskih in 
centralnih območjih naselij, poslabšuje kakovost bivanja 
teh območij ter zmanjšuje njihovo privlačnost za hojo 
in kolesarjenje. Težave poglabljata nizka prometna 
kultura voznikov in neupoštevanje omejitev hitrosti, kar 
je pomemben vzrok slabe prometne varnosti. 

V načrtih varnih šolskih poti, ki so sicer vzorno označene, 
pristop večinoma pasivno povzema stanje v prostoru, 
medtem ko v načrtu označi najbolj optimalno med 
obstoječimi potmi, večinoma pa ne predvidi ukrepov in 
naprav za umirjanje prometa. 

ZAZNANI IZZIVI
Motorizacija prebivalstva v Sloveniji in Občini Ljutomer 
kljub visokim stroškom lastništva in uporabe avtomobila 
še vedno narašča. Delež izdatkov za mobilnost je 
med višjimi v EU, prebivalci pa nimajo kakovostne 
alternative lastništvu osebnega avtomobila. V prostoru 
se povečevanje lastništva osebnih avtomobilov kaže 
predvsem v zastojih ob konicah in kot pomanjkanje 
parkirnih mest na nekaterih najbolj zaželenih lokacijah v 
mestu in občini. Težava je tudi v tem, da osebni avtomobil 
prebivalci uporabljajo tudi v primerih, ko so njihove poti 
kratke in bi jih lahko preprosto opravili peš ali s kolesom. 

Rast obsega prometa povzroča vse večje obremenitve, 
predvsem ob glavnih prometnicah. Onesnaženje zraka 
in hrup postajata zdravstveni problem. Slednjemu se 
zaradi vse bolj sedečega sloga življenja pridružujejo še 
debelost in druge zdravstvene težave. Značilno je tudi, 
da večine stroškov rabe cest ne plačajo uporabniki, 
temveč družba – od uporabe občinskih zemljišč, stroškov 
infrastrukture do zunanjih stroškov, kot so onesnaženje, 
nesreče ali vpliv na globalno segrevanje.

Zdravje in življenja ogrožajo tudi prometne nesreče, 
katerih število v občini še zmeraj presega državno 
povprečje na letni ravni. Problematično je tudi 
pomanjkanje alternativnih cestnih povezav občinskega 
središča. Ljutomer namreč tudi po izgradnji nadvoza 

OPAŽENI DOSEŽKI
Osrednji del mesta Ljutomer in ena od stanovanjskih 
sosesk sta se v kratkem času spremenila v privlačen 
urbani prostor, kjer imajo avtomobili podrejeno vlogo. 
Prepoznali smo prednosti novega pristopa k urejanju 
prometnih površin, v pripravi pa so že načrti za nove 
ureditve znotraj Ljutomera ter na pomembni turistični 
lokaciji, Jeruzalemu z okolico. Ukrepi umirjanja in 
omejevanja motornega prometa so bili uvedeni 
tudi pri osrednji osnovni šoli. Rezultat sta občutno 
razbremenjeno šolsko dvorišče in povečana varnost na 
dostopni poti do šole.

Vzpostavili smo tudi območja kratkotrajnega parkiranja, 
zaradi česar prebivalci in obiskovalci lažje najdejo 
parkirno mesto. Povečanje nadzora je zmanjšalo obseg 
nepravilnega in brezobzirnega parkiranja.

Direkcija Republike Slovenije za ceste se je odzvala na 
številne pozive občine in obnovila prepoved daljinskega 
tranzitnega tovornega prometa skozi občino.

KAJ ŽELIMO DOSEČI?
Trajnostno načrtovan promet bo dosegel zmanjšanje 
avtomobilskega prometa in njegovih negativnih posledic. 
Nadaljevali bomo z ukrepi za oživljanje središča in 
povečanje privlačnosti občine za bivanje. Izboljšali bomo 
dostopnost za vse (tudi za ljudi z zmanjšano mobilnostjo), 
prometno varnost, omejili konflikte motoriziranih in 
nemotoriziranih udeležencev ter dvignili prometno 
kulturo voznikov. Parkirne obremenitve okolice večjih 
generatorjev prometa bodo z uvedbo upravljanja 
parkiranja zmanjšane, parkirne površine ob novogradnjah 
pa bodo zagotovljene premišljeno. Zmanjšali bomo 
število motoriziranih voženj s poudarkom na odpravljanju 
tranzita skozi središča in stanovanjske dele naselij ter 
umirjanju prometa v teh območjih. 
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CILJI 

1. Do leta 2022 zmanjšati delež poti z avtomobili na 71 %.
2. Do leta 2022 zaustaviti rast števila avtomobilov v lasti gospodinjstev.
3. Do leta 2022 zmanjšati število poškodovanih v nesrečah z motoriziranimi udeleženci za 50 

% (glede na povprečje 2010-2015).
4. Do leta 2022 zagotoviti upravljanje parkiranja v celotnem naselju Ljutomer.

tranzitne ceste 50 km/h
tranzitne ceste 40 km/h
dovozne ceste 30 km/h
dovozne ulice 10 km/h
železnica
center mesta

Shema hierarhije 
cest in ulic v 
Ljutomeru 
(Vir: Zasnova 
prometnih površin 
v mestu Ljutomer, 
2015).

Peti steber: Optimizirani cestni promet
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PREGLED SVEŽNJEV UKREPOV 
ZA PODROČJE OPTIMIZIRANEGA 
CESTNEGA PROMETA 

Posamezni ukrepi in podrobnosti o njihovi izvedbi so 
navedeni v poglavju Akcijsko-finančni načrt na koncu 
dokumenta.

Sveženj 1: Nadgradnja in vzdrževanje cestnega 
omrežja

Splošno stanje cestnega omrežja v občini je slabo, 
veliko cestišč je poškodovanih ali neustrezno urejenih. 
Sredstva, namenjena rednemu vzdrževanju cestnega 
omrežja, bodo uporabljena čim bolj smotrno. V sklopu 
vzdrževanja in prenove cest bodo tako redno proučene 
možnosti za hkratno izboljšanje pogojev za hojo in 
kolesarjenje ter preverjena dostopnost za intervencijska 
vozila. Na področju varnosti bo poseben poudarek tudi 
na preveritvi alternativnih povezav za primer izrednih 
razmer na obstoječem omrežju v okolici Ljutomera v 
času do izgradnje obvoznice. 

 
Sveženj 2: Umirjanje motoriziranega prometa

Glavnino dela na področju umirjanja prometa bo 
opravljenega v celovitih ukrepih vzpostavljanja območij 
prijaznega prometa v prvem stebru strategije. Potrebno 
je tudi obvladovanje tranzitnega prometa, ki v naseljih 
predstavlja eno večjih ovir, ima negativne posledice 
na okolje in zmanjšuje prometno varnost. Zato bodo 
na odsekih tranzitnih cest znotraj naselij in ob ključnih 
generatorjih prometa urejeni manjkajoči prehodi za 
pešce in uvedene ureditve za umirjanje prometa. 
Okrepljen bo tudi nadzor nad upoštevanjem prepovedi 
daljinskega tranzitnega tovornega prometa skozi občino.

Sveženj 3: Upravljanje mirujočega prometa

Za celovito prometno ureditev je ključnega pomena 
upravljanje parkiranja, saj lahko z njim reguliramo delež 
poti, opravljenih z avtomobilom. V primeru zaračunavanja 
parkirnine lahko z njim pridobimo dodatna sredstva za 
izvajanje ukrepov trajnostne mobilnosti. 

Uporabniku prijazno upravljanje parkiranja zahteva 
celostno obravnavo parkiranja na celotnem območju 
naselja. S strožjimi režimi in zadostno frekvenco nadzora 
zagotavlja razpoložljivost prostih mest na ključnih ciljih 
poti, z označbami krajša iskalni čas parkirnega prostora. 
Zagotavlja tudi primerno lokacijo in opremljenost 
parkirišč za gibalno ovirane osebe, vozila na alternativni 
pogon ter za tovornjake in avtobuse. Parkiranje ob 
novogradnjah upravlja parkirne standarde v prostorskih 
aktih, ki podpirajo cilje CPS. 

Sveženj 4: Promocijske in izobraževalne aktivnosti 
o varnosti v prometu

Izboljšanje prometne varnosti bo vsebina rednih 
promocijskih, ozaveščevalnih in izobraževalnih akcij 
za vse ciljne skupine prebivalstva. Poudarek bo na 
ozaveščanju voznikov o nevarnostih, ki jih povzroča 
neprilagojena vožnja. Izvajale se bodo aktivnosti na 
temo prometne varnosti, ki bodo vključevale prikaze 
sil pri trkih, izobraževanja o varčni in varni vožnji in 
podobno. Prebivalci bodo redno informirani o vseh 
ukrepih s področja optimizacije cestnega prometa in 
parkiranja, njihovih izhodiščih in namenu. Navedene 
aktivnosti se bodo na občinski ravni primarno izvajale v 
času Evropskega tedna mobilnosti, ob začetku in koncu 
šolskega leta ter v okviru drugih prireditev s povezano 
vsebino.
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DOBRA PRAKSA OBČINE

Umirjanje motornega prometa lahko uspešno zmanjša 
hitrosti motornih vozil in poveča varnost drugih 
udeležencev, predvsem pa izboljša kakovost bivanja ter 
privlačnost naselja. Stanovanjska soseska Juršovka je 
prvi primer preurejene soseske v občini, zato predstavlja 
zgled za preurejanje drugih sosesk in manjših naselij v 
občini. Ukrepi za umirjanje prometa v njej niso bistveno 
podaljšali potovalnih časov, so pa precej izboljšali varnost 
njenih prebivalcev in obiskovalcev, saj preprečujejo 
večje hitrosti vožnje nekaterih posameznikov. Ulice so 
s tem postale bolj privlačne za hojo in kolesarjenje ter 
druženje prebivalcev vseh starostnih skupin. Preureditev 
je potekala skupaj s prebivalci Juršovke, ki so sodelovali 
v posebnih delavnicah, kjer so iskali optimalne rešitve za 
prometno ureditev.

“Tu je doma večja kakovost 
bivanja.”

Peti steber: Optimizirani cestni promet
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ZAVEZE, KI URESNIČUJEJO 
VIZIJO

AKCIJSKO-FINANČNI NAČRT  

Zaveze, ki uresničujejo vizijo
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Območje 
prijaznega prometa 
v soseski Juršovka v 
Ljutomeru.
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Vsaka strategija postane uresničljiva z akcijsko-finančnim 
načrtom. Podrobno načrtovanje odgovornosti ter 
časovnih in finančnih zavez, ki izhajajo iz strateških 
opredelitev, je nujno za uspešno uresničevanje 
strategije, ki je brez jasnega načrta izvedbe ni mogoče 
resno obravnavati. CPS zato vsebuje seznam ukrepov za 
izvedbo v naslednjih 5-ih letih (do leta 2022), odgovorne 
osebe, vire financiranja in časovni razpored izvedbe 
ukrepov po letih. 

Nabor ukrepov je izdelan tako, da kar najbolj učinkovito 
pripomore k doseganju specifičnih in strateških ciljev 
ter uresničevanju vizije razvoja prometa v občini. 
Ukrepi so izbrani na podlagi rezultatov analize stanja, 
prioritet splošne javnosti in ključnih deležnikov pa tudi 
izkušenj od drugje ter usmeritev s strani občine. Znotraj 
stebra so združeni v svežnje ukrepov. Slednji naslavljajo 
posamezno tematsko področje znotraj stebra. Akcijski 
načrt je potrdil občinski svet. 

Uporabljene kratice:

IS Intervencijske službe
MR Medobčinsko redarstvo
OL Občina Ljutomer
OS Občinski svet
OŠ Osnovna šola
VOC Vzdrževalec občinskih cest
ZI Zunanji izvajalec

Zaveze, ki uresničujejo vizijo
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Sveženj 1: Izvajanje in prenova CPS

Ukrep Strošek občine Zahtevnost Odgovornost Rok izvedbe Opombe

1.01 Aktivno vključevanje javnosti v 
vse faze načrtovanja brez* majhna OL in ZI redna aktivnost 

od 2017
*v okviru načrtovanja in 
izvajanja ukrepov

1.02 Priprava uravnoteženega 
proračuna brez srednja OL in OS od 2018  

1.03 Posodobitev CPS 10.000 € srednja OL in ZI 2019  

1.04 Prenova CPS 50.000 €* srednja OL, OS in ZI 2022 *pričakovano 
sofinanciranje MzI

Sveženj 2: Spremljanje in vrednotenje CPS

Ukrep Strošek občine Zahtevnost Odgovornost Rok izvedbe Opombe

1.05 Spremljanje kazalnikov CPS in 
poročanje MzI* 1.000 € letno** majhna OL in ZI letno 2017-2022

*zahtevano po pogodbi 
z MzI
**višji strošek ob 
posodobitvi in prenovi 
CPS, vključen v Sveženj 1

Sveženj 3: Krepitev občinske uprave

Ukrep Strošek občine Zahtevnost Odgovornost Rok izvedbe Opombe

1.06 Aktivno sodelovanje v EU 
projektih brez* srednja OL in ZI redna aktivnost

*prihodek občine, razen 
v primeru sofinanciranja 
projekta

1.07

Redno izobraževanje 
odgovornih na občini o 
novih praksah na področju 
trajnostne mobilnosti

brez* majhna OL redna aktivnost 
od 2018

*udeležba kot del 
sodelovanja v EU-
projektih, razen v primeru 
sofinanciranja projekta

1.08

Zaposlitev strokovnjaka za 
mobilnost, ki se bo ukvarjal 
s pridobivanjem državnih 
in evropskih sredstev ter bo 
financiran z EU-projekti 

brez* srednja OL 2018 *razen v primeru 
sofinanciranja projekta

STEBER 01: CELOSTNO NAČRTOVANJE MOBILNOSTI

CILJI

1. V letu 2017 vzpostaviti sistem zagotavljanja aktualnosti strategije – posodobitev na dve in prenova na pet let.

2. Doseči, da bo vsak proračun občine od leta 2018 kazal na uravnotežena vlaganja v vse potovalne načine. 

3. Do leta 2018 narediti načrt okrepitve kapacitet občinske uprave na področju trajnostne mobilnosti.

4. V letu 2017 vzpostaviti sistem rednega spremljanja in vrednotenja stanja mobilnosti.

5. V letu 2017 sprejeti Načrt promocije dosežkov CPS in trajnostne mobilnosti.

6. Do leta 2018 narediti evidenco najmanj petih inovativnih rešitev za izzive trajnostne mobilnosti (opredljene v CPS).

UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE CELOSTNEGA NAČRTOVANJA MOBILNOSTI
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Sveženj 4: Integracija sektorjev in ravni upravljanja

Ukrep Strošek občine Zahtevnost Odgovornost Rok izvedbe Opombe

1.09 Integracija prostorskih aktov 
s CPS brez* majhna OL in ZI redna aktivnost 

od 2017

*v okviru rednih 
sprememb prostorskih 
aktov

1.10 Sodelovanje z občinami v regiji 
pri pripravi regionalne CPS 10.000 €* srednja OL, OS in ZI 2022 *pričakovano 

sofinanciranje MzI

Sveženj 5: Promocija dosežkov CPS in trajnostne mobilnosti

Ukrep Strošek občine Zahtevnost Odgovornost Rok izvedbe Opombe

1.11
Promocija OL kot vodilne 
občine v regiji na področju 
trajnostne mobilnosti

brez* srednja OL in ZI 2017-2020 *v okviru projekta 
PROSPERITY

1.12

Promocijske, ozaveščevalne 
in izobraževalne akcije za vse 
stebre, npr. Evropski teden 
mobilnosti

2.000 € letno srednja OL in ZI redna aktivnost 
od 2017* *vsaj ena akcija na leto

1.13
Izdelava programa študijskih 
obiskov dosežkov OL za 
druge manjše občine

brez* srednja OL in ZI 2018 *v okviru projekta 
PROSPERITY

Sveženj 6: Izvajanje celovitih ukrepov na področju mobilnosti

Ukrep Strošek občine Zahtevnost Odgovornost Rok izvedbe Opombe

1.14
Pilotna izvedba območja 
prijaznega prometa v vaškem 
naselju – Babinci 

500.000 €* velika OL in ZI 2018
*vključno s prenovo 
podzemne 
infrastrukture

1.15
Mobilnostni načrt za OŠ 
Ivana Cankarja z načrtom 
varnih šolskih poti 

10.000 € srednja OL in ZI 2019  

1.16
Preurejanje 4 sosesk 
Ljutomera v območja 
prijaznega prometa

1.000.000 €* velika OL in ZI 2019-2020
*vključno s prenovo 
podzemne 
infrastrukture

Zaveze, ki uresničujejo vizijo
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Sveženj 1: Izboljšanje infrastrukture za hojo

Ukrep Strošek občine Zahtevnost Odgovornost Rok izvedbe Opombe

2.01 Redno vzdrževanje 
infrastrukture za pešce 10.000 € letno srednja OL in ZI redna aktivnost  

2.02

Odprava ovir za osebe z 
omejeno mobilnostjo v 
ožjem središču in na ključnih 
pešpovezavah v občini

5.000 € letno srednja OL in ZI redna aktivnost  

2.03 Ureditev šolske poti do OŠ v 
Cezanjevcih 75.000 € srednja OL in ZI 2017  

2.04 Ureditev pločnikov v mestu 
Ljutomer 60.000 €* srednja OL in ZI 2018 *prijava na kohezijska 

sredstva MzI

2.05 Izgradnja pločnika v Mali 
Nedelji do Bioterm 376.000 €* srednja OL in ZI 2018

*vrednost vključno z 
rekonstrukcijo lokalne 
ceste, prijava na 
sredstva EU

2.06

Izdelava Občinskih tehničnih 
smernic za odpravljanje 
ovir za osebe z omejeno 
mobilnostjo

5.000 € srednja OL in ZI 2020  

2.07

Izgradnja turistične 
kolesarsko-sprehajalne 
povezave Ljutomer – 
Bioterme

6.000.000 €* velika OL in ZI do 2022
*prijava na sredstva EU
ukrep zapisan tudi v 
stebru Kolesarjenje

2.08

Izgradnja turistične 
kolesarsko-sprehajalne 
povezave Jeruzalem – 
Svetinje

150.000 €* velika OL in ZI 2022
*prijava na sredstva EU
ukrep zapisan tudi v 
stebru Kolesarjenje

2.09

Izgradnja turistične 
kolesarsko-sprehajalne 
povezave Ljutomer – 
Jeruzalem

600.000 €* velika OL in ZI 2022
*prijava na sredstva EU
ukrep zapisan tudi v 
stebru Kolesarjenje

STEBER 02: CELOVITA PODPORA HOJI

UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE CELOVITE PODPORE HOJI

CILJI

1. Do leta 2022 povečati delež hoje v Ljutomeru na 8 %.

2. Do leta 2022 povečati deleža otrok, ki prihajajo peš v vrtec in osnovno šolo, oba na 50 %.

3. Do leta 2022 vzpostaviti mrežo ključnih pešpovezav v Ljutomeru.

4. Do leta 2022 celovito umiriti promet v Ljutomeru in enem manjšem naselju v občini; v vsaj še dveh manjših 
naseljih v občini pa do leta 2027.

5. Do leta 2022 zmanjšati število nesreč s poškodovanimi pešci za 50 % (glede na povprečje 2010-2015).

6. Do leta 2022 doseči prilagojenost infrastrukture gibalno oviranim osebam v ožjem središču in na ključnih 
pešpovezavah v Ljutomeru.
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Sveženj 2: Promocijske in izobraževalne aktivnosti o prednostih hoje

Ukrep Strošek občine Zahtevnost Odgovornost Rok izvedbe Opombe

2.10

Promocijske in izobraževalne 
aktivnosti za odrasle, 
predvsem z argumenti 
zdravstvenih koristih hoje*

Brez majhna OL in ZI redna aktivnost
*sodelovanje 
v kampanjah 
zdravstvenega resorja

2.11
Promocijske in izobraževalne 
aktivnosti za otroke – del 
mobilnostnega načrta za OŠ  

2.000 € srednja OL in ZI 2019  

Zaveze, ki uresničujejo vizijo
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Sveženj 1: Razvoj omrežja kolesarskih povezav

Ukrep Strošek občine Zahtevnost Odgovornost Rok izvedbe Opombe

3.01 Redno vzdrževanje 
kolesarske infrastrukture 10.000 letno srednja OL in ZI redna aktivnost 

od 2017  

3.02
Ureditev manjkajočih 
kolesarskih povezav v 
Ljutomeru

285.000 €* srednja OL in ZI 2018 *prijava na kohezijska 
sredstva MzI

3.03

Izgradnja turistične 
kolesarsko-sprehajalne 
povezave Jeruzalem – 
Svetinje

150.000 €* velika OL in ZI 2022
*prijava na sredstva EU
ukrep zapisan tudi v 
stebru Hoja

3.04

Izgradnja turistične 
kolesarsko-sprehajalne 
povezave Ljutomer – 
Jeruzalem

600.000 €* velika OL in ZI 2022
*prijava na sredstva EU
ukrep zapisan tudi v 
stebru Hoja

3.05

Izgradnja turistične 
kolesarsko-sprehajalne 
povezave Ljutomer – 
Bioterme

6.000.000 €* velika OL in ZI do 2022
*prijava na sredstva EU
ukrep zapisan tudi v 
stebru Hoja

STEBER 03: IZKORIŠČEN POTENCIAL KOLESARJENJA

UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE IZKORIŠČENEGA POTENCIALA KOLESARJENJA

CILJI

1. Do leta 2022 podvojiti dolžino kolesarskega omrežja v naselju Ljutomer z zaledjem; vzpostaviti celovito 
kolesarsko omrežje do leta 2027.

2. Do leta 2022 vpeljati ureditve za varno parkiranje koles ob večini ključnih ciljev poti v Ljutomeru.

3. Do leta 2022 povečati delež kolesarjenja v Ljutomeru na 5 %.

4. Do leta 2022 povečati delež zaposlenih, ki na delo kolesarijo, na 20 %.

5. Do leta 2022 povečati deleža otrok, ki prihajajo s kolesom v vrtec in osnovno šolo, oba na 10 %.

6. Do leta 2022 zmanjšati število nesreč s poškodovanimi kolesarji za 50 % (glede na povprečje 2010-2015).

Sveženj 2: Podporne storitve za kolesarje

Ukrep Strošek občine Zahtevnost Odgovornost Rok izvedbe Opombe

3.06
Vzpostavitev kolesarske 
informativno-servisne točke 
ob TIC-u

10.000 €* majhna OL in ZI 2018 *prijava na kohezijska 
sredstva MzI

3.07 Postavitev števca kolesarjev v 
Ljutomeru 20.000 €* majhna OL in ZI 2018 *prijava na kohezijska 

sredstva MzI

3.08 Postavitev polnilnice za 
e-kolesa 16.000 €* srednja OL in ZI 2018 *del projekta MOVECIT

3.09
Vzpostavitev občinskega 
sistema izposoje e-koles za 
turistične namene

50.000 €* srednja OL in ZI 2020
*prijava na državna 
sredstva – Podnebni ali 
Eko sklad
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Sveženj 3: Zagotavljanje varnega parkiranja koles

Ukrep Strošek občine Zahtevnost Odgovornost Rok izvedbe Opombe

3.10 Oprema postajališč JPP s 
kolesarskimi stojali 1.000 € letno srednja OL in ZI redna aktivnost 

od 2018  

3.11 Uvedba kolesarskih parkirnih 
standardov za novogradnje 5.000 € majhna OL in ZI 2020  

Sveženj 4: Promocijske in izobraževalne aktivnosti o prednostih kolesarjenja

Ukrep Strošek občine Zahtevnost Odgovornost Rok izvedbe Opombe

3.12
Sodelovanje v nacionalnih 
kampanjah spodbujanja 
kolesarjenja

brez majhna OL redna aktivnost  

3.13
Promocija Kolesarjem 
prijaznega delovnega mesta 
med podjetji v OL

brez* majhna OL 2018 *del kampanje EU

3.14

Promocijske in izobraževalne 
aktivnosti o kolesarjenju za 
otroke – del mobilnostnega 
načrta za OŠ  

2000 srednja OL in ZI 2019  
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Sveženj 1: Preučitev možnosti razvoja javnega potniškega prevoza v občini

Ukrep Strošek občine Zahtevnost Odgovornost Rok izvedbe Opombe

4.01 Preučitev možnosti razvoja 
JPP v OL brez* majhna OL in ZI 2019 *v okviru projekta 

PROSPERITY

4.02
Prijava na državne in EU-
razpise za razvoj alternativnih 
oblik JPP v OL

brez* velika OL in ZI 2022 *razen v primeru 
sofinanciranja

4.03 Pridobitev pilotnih projektov 
razvoja JPP v malih občinah brez* velika OL in ZI 2022 *razen v primeru 

sofinanciranja

STEBER 04: INOVATIVEN JAVNI POTNIŠKI PREVOZ

UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE INOVATIVNEGA JAVNEGA POTNIŠKEGA PREVOZA

CILJI

1. Do leta 2018 sprejeti Strategijo razvoja JPP v Občini Ljutomer.

2. Do leta 2019 narediti načrt in izboljšati ponudbo in storitve JPP.

3. Do leta 2027 povečati delež uporabe JPP v občini na 15 %.

Sveženj 2: Izboljšanje ponudbe JPP

Ukrep Strošek občine Zahtevnost Odgovornost Rok izvedbe Opombe

4.04 Oprema vseh postajališč JPP 
v občini* 1.000 € letno srednja OL in ZI redna aktivnost 

od 2018

*nadstreški, klopi, 
vozni redi, razsvetljava, 
stojala za kolesa

4.05
Integracija šolskih prevozov 
v sistem rednega JPP ali 
»prevoze na poziv«

5.000 € srednja OL in ZI 2019  

4.06 Uvedba poskusnega sistema 
»javnih prevozov na poziv« brez* velika OL in ZI 2022

*razen v primeru 
sofinanciranja – prijava 
na projekte

4.07
Uvedba integrirane 
vozovnice za vse prevoze v 
občini, regiji in državi

brez* velika OL in ZI 2022
*razen v primeru 
sofinanciranja – prijava 
na pilotne projekte

Sveženj 3: Promocijske in izobraževalne aktivnosti o ponudbi in koristih JPP

Ukrep Strošek občine Zahtevnost Odgovornost Rok izvedbe Opombe

4.08
Informiranje prebivalcev v 
občini o izboljšani ponudbi 
JPP

brez majhna OL in ZI redna aktivnost 
od 2017  
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Sveženj 1: Nadgradnja in vzdrževanje cestnega omrežja

Ukrep Strošek občine Zahtevnost Odgovornost Rok izvedbe Opombe

5.01 Redno vzdrževanje cestnega 
omrežja* 850.000 € letno srednja OL in ZI redna aktivnost *vključuje tudi zimsko 

službo

5.02 Izdelava načrta investicij na 
cestni infrastrukturi brez srednja OL in VOC redna 

aktivnost*
*ob sprejemu 
proračuna

5.03

Redno preverjanje in 
zagotavljanje dostopnosti 
vseh objektov za 
intervencijska vozila*

brez majhna OL, MR in IS redna aktivnost
*skupni obhod 
pristojnih služb vsakih 6 
mesecev

5.04

Preučitev alternativnih 
povezav v Ljutomeru v 
primeru izrednih razmer na 
obstoječem omrežju

5.000 € majhna OL in ZI 2019  

5.05 Lobiranje na državni ravni za 
gradnjo obvoznice brez velika OL 2022  

STEBER 05: OPTIMIZIRANI CESTNI PROMET

UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE OPTIMIZIRANEGA CESTNEGA PROMETA

CILJI

1. Do leta 2022 zmanjšati delež poti z avtomobili na 71 %.

2. Do leta 2022 zaustaviti rast števila avtomobilov v lasti gospodinjstev.

3. Do leta 2022 zmanjšati število poškodovanih v nesrečah z motoriziranimi udeleženci za 50 % (glede na 
povprečje 2010-2015).

4. Do leta 2022 zagotoviti upravljanje parkiranja v celotnem naselju Ljutomer.

Sveženj 2: Umirjanje motoriziranega prometa

Ukrep Strošek občine Zahtevnost Odgovornost Rok izvedbe Opombe

5.06 Reden nadzor nedovoljenega 
tovornega prometa brez majhna OL, MR in IS redna aktivnost  

5.07 Ureditev prehodov prek 
glavnih cest v Ljutomeru 50.000 €* srednja OL in ZI 2019 *prijava na kohezijska 

sredstva MzI

5.08 Umirjanje prometa ob 
Biotermah v Mali Nedelji 700.000 €* majhna OL in ZI 2019 *prijava na EU sredstva
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Sveženj 3: Upravljanje mirujočega prometa

Ukrep Strošek občine Zahtevnost Odgovornost Rok izvedbe Opombe

5.09 Postavitev polnilnice za 
e-avtomobile 16.000 €* srednja OL in ZI 2017 in 2018 *del projekta MOVECIT

5.10
Namenska poraba sredstev 
iz parkirnin za ukrepe 
trajnostne mobilnosti

brez srednja OL po 2018  

5.11 Postavitev označevalnih tabel 
do javnih parkirišč, naselij 20.000 €* majhna OL in ZI 2019 *prijava na kohezijska 

sredstva MzI

5.12
Širitev upravljanja parkiranja 
na celotno naselje Ljutomer 
in dele drugih naselij v občini

50.000 €* velika OL in ZI 2020

*upravljanje parkiranja 
predstavlja po 
vzpostavitvi prihodek 
za občino

5.13
Ureditev osrednjega 
parkirišča za tovornjake in 
avtobuse

100.000 € srednja OL in ZI 2022  

Sveženj 4: Promocijske in izobraževalne aktivnosti o varnosti v prometu

Ukrep Strošek občine Zahtevnost Odgovornost Rok izvedbe Opombe

5.14

Redne promocijske in 
izobraževalne akcije za 
izboljšanje varnosti v 
prometu

brez* majhna OL redna aktivnost *sodelovanje pri 
nacionalnih kampanjah

5.15
Informiranje prebivalcev 
o ukrepih na področju 
parkiranja

brez majhna OL redna aktivnost  
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Celostna graficna podoba podjetja Biro SkiroBIRO SKIRO

OSNOVNI LOgOtIp IN pOZICIJSKI SLOgAN

ideje za mobilnost

ideje za mobilnost

Udobna, zdrava in varčna potovanja za vse
CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA OBČINE LJUTOMER

IZDALA IN ZALOŽILA
Občina Ljutomer
Vrazova 1
9240 Ljutomer

marec 2017

AVTORJI (po abecednem vrstnem redu)
Mojca Balant
Mateja Kukovec
Luka Mladenovič
Aljaž Plevnik
Veronika Ščetinin

SODELAVCI
Katja Kerkez
Simon Koblar
Andreja Kuzmanić
Mirjam Luketič
Gašper Žemva 

Prenova prometne strategije za Občino Ljutomer je nastala v okviru razpisa Ministrstva za 
infrastrukturo za izdelavo Celostnih prometnih strategij v slovenskih občinah. Operacijo sta 
sofinancirali Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

IZVAJALCI
ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje, d. o. o., Maribor
Biro Skiro, ideje za mobilnost, d. o. o., Ljubljana

FOTOGRAFIJE
Nada Žgank
arhiv avtorjev in sodelavcev
arhiv Občine Ljutomer
EMTA

OBLIKOVNA ZASNOVA
ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje, d. o. o., Maribor

PRELOM
Biro Skiro, ideje za mobilnost, d. o. o., Ljubljana

OBDELAVA BESEDILA IN VSEBINSKA UREDITEV
Rdeči oblak 2017

TISK
Tisk Šepic, Novo mesto

NAKLADA
200 izvodov
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