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VABILO V DRUGAČNO PRIHODNOST

LJUTOMER NA POTI DO VEČJE  
KAKOVOSTI BIVANJA

Za vsako skupnost sta promet in mobilnost kl jučnega 
pomena. Od obeh je namreč odvisno učinkovito 
premikanje l judi ter dobrin, s tem pa tudi kakovost 
živl jenja cele občine. Načrtovanje prometa tako 
pomeni sprejemanje nekaterih kl jučnih odločitev, ki 
bodo sooblikovale prihodnost Ljutomera. 

Ljutomer bi  lahko bi l  v prometnem smislu 
napredna in varna občina, zgled drugim 
lokalnim skupnost im v državi  ter  Evropi . 

Z izvajanjem prometne strategi je bomo 
v Ljutomeru razvi l i  celovi to in pametno 
stkano mrežo razl ičnih obl ik prevozov, 
k i  bo pomembno uravnoteži la ponudbo. 
Tako bomo razvi l i  prometni  s istem, k i 
nas ne bo več omejeval  oziroma nam 
oteževal  g ibanja,  temveč nam bo vsem 
ponujal  nove možnost i  dostopa, potovanj , 
druženja,  poslovanja,  b ivanja in rast i .  Naša 
občina bo tudi  vzpostavi la bol j  ž iv l jenjsko 
hierarhi jo uporabnikov prometnega sistema 
– namesto voznikov avtomobi lov bodo 
prednost dobi l i  otroci ,  mamice z vozički , 
osebe z omejeno mobi lnost jo,  pešci  ter 
kolesar j i . 

Občina bo ponudi la udobne in zanesl j ive 
možnost i  prevozov – pr iv lačni  javni  potniški 
prevoz, razvejano mrežo varnih kolesarskih 
stez ter  dobre pogoje za hojo.  Podpirala 
bo uvajanje novih tehnologi j  in ustvar ja la 
pogoje za uporabo vozi l  na al ternat ivni 
pogon. Brez avtomobi lov seveda ne bo šlo, 
vendar bo občina skrbela za to,  da t ist i ,  k i 
j ih vozi jo,  to počnejo smotrneje. 

Prostorsko in prometno načrtovanje 
bosta akt ivno vpl ivala na obl ikovanje 
potovalnih navad. Odmakni la se bosta od 
zadovol jevanja apet i tov po večj ih pretokih 
avtomobi lskega prometa ter se posvet i la 
negovanju t ra jnostno naravnane mobi lnost i , 
ki  soobl ikuje urejen, dostopen in varen 
prostor. 
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NARAVA IN VLOGA DOKUMENTA 

LJUTOMER KOT VZOR 
DRUGIM? ZAKAJ PA NE? 

Sodobna prometna strategi ja prispeva k doseganju 
ravnotežja med družbeno enakostjo, kakovostjo 
živl jenjskega okol ja in uspešnostjo gospodarskega 
razvoja. Pomeni nov pristop k načrtovanju prometa 
ter ne zamenjuje, temveč dopolnjuje oziroma 
nadgrajuje obstoječe strateške dokumente občine. 
Ambici ja novega pristopa ni zgol j  pr iprava in 
sprejet je Prometne strategi je Občine Ljutomer, 
temveč pomeni začetek dolgoročnega procesa 
obl ikovanja trajnostnega prometnega sistema. 

Prometna strategi ja nam ponuja pr i ložnost 
za prehod v sodobno ter celovi to 
načrtovanje prometa.  S sprejet jem 
takšnega dokumenta bi  L jutomer postal 
prva manjša slovenska občina s celovi to in 
t ra jnostno naravnano prometno strategi jo. 
Ker v Sloveni j i  še nimamo tradic i je 
celovi tega urejanja prometa na lokalni 
ravni ,  bo uresničevanje strategi je Ljutomer 
uvrst i lo med najbol j  napredne občine tudi  v 
š i rš i  evropski  regi j i . 

Prometna strategi ja Občine Ljutomer je 
nastajala v letu 2011 in vsebuje anal izo 
stanja,  v iz i jo razvoja prometnega sistema, 
strateške ci l je ter  stebre,  k i  evident i ra jo 
k l jučna področja ukrepanja.  Njen kl jučni  del 
je podrobnejš i  akci jski  načrt  do konca leta 
2016, k i  natančno opredel ju je kratkoročne 
ukrepe, k i  se bodo izvedl i  v prvih pet ih let ih 
izvajanja strategi je. 

OZADJE
Prometna strategi ja Občine Ljutomer je 
nastala znotraj  projekta Izdelava mestnih 
prometnih načrtov.  Ta je del  akt ivnost i 
Ministrstva za infrastrukturo in prostor na 
področju integraci je javnega potniškega 
prevoza (projekt  Integr i rani  javni  potniški 
prevoz).  Ci l j  projekta je izdelana zakonska 
podlaga ter predpisana metodologi ja 
za izdelavo mestnih prometnih načrtov. 
Operaci jo je delno f inancirala EU iz 
Kohezi jskega sklada. Koordinator projekta 
je Urbanist ični  inšt i tut  Republ ike Sloveni je, 
partner ja sta Fakul teta za gradbeništvo 
Univerze v Mariboru in Biro Pomlad  
d. o.  o. ,  podizvajalc i  pa Edinburgh Napier 
Universi ty – Transport  Research Inst i tute, 
Logi teh d.  o.  o.  ter  Rdeči  oblak d.  o.o. 
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S pr ipravo strategi je se Ministrstvo 
za infrastrukturo in prostor ter  Občina 
Ljutomer navezujeta na akt ivnost i  oziroma 
pobude Evropske komisi je.  Ta je leta 2006 
s Tematsko strategi jo o urbanem okol ju 
postavi la mejnik na pot i  k izbol jšanju 
t ra jnostnega urbanega razvoja v Evropi 
s povezavo dveh sorodnih področi j 
lokalne pol i t ike:  okol jskega upravl janja 
ter  načrtovanja mestnega prometa. 
Najnovejš i  mot iv za pr ipravo trajnostne 
prometne strategi je so evropska sredstva 
in sodelovanje pr i  projekt ih EU, k jer  je kot 
pogoj  za pr idobi tev sredstev naveden prav 
obstoj  prometne strategi je. 

PROcES PRIPRAVE
Pri  pr ipravi  dokumenta smo se zgledoval i 
po smernicah EU in izkušnjah strateškega 
načrtovanja mestnega prometa v 
državah, kot  so Vel ika Br i tani ja,  Franci ja, 
Nizozemska, Švedska ter Avstr i ja. 
Pomemben vir  izkušenj  in metodologi je 
so nudi l i  rezul tat i  projektov EU, predvsem 
PILOT, BUSTRIP, CIVITAS Elan ter ELTIS 
plus. 

Priprava takšnega dokumenta vsebuje šest 
delovnih korakov: vzpostavi tev okvir ja 
t ra jnostnega načrtovanja prometa,  anal izo 
stanja,  opredel i tev v iz i je in c i l jev,  izdelavo 
strategi je,  opredel i tev odgovornost i  ter 
v i rov in vzpostavi tev s istema spreml janja 
izvajanja strategi je na temel ju dogovor jenih 
kazalnikov. 

Pripravi  osnutka dokumenta sta s ledi l i 
razprava in sprejet je na sej i  občinskega 
sveta 27. juni ja 2012. S tem je bi l  strategi j i 
in ukrepom zagotovl jen zakoni t  položaj , 
razdel jene so bi le odgovornost i .  Nujno 

bo tudi  redno prever janje strategi je,  k i 
je temel jn i  mehanizem za zagotavl janje 
pr i lagodl j ivost i  oziroma ohranjanja 
smotrnost i  vpel janih ukrepov.

Vkl jučevanje strokovne in zainteresirane 
javnost i  v proces načrtovanja prometa 
je novost v Občini  L jutomer.  Za to je 
skrbela vrsta intervjujev z glavnimi akter j i 
na področju mobi lnost i  v občini ,  k i  so 
bi l i  opravl jeni  v okviru anal ize stanja.  V 
mesecu novembru 2011 so vsi  prebivalc i 
na dom dobi l i  z loženko, v kater i  so bi l i 
predstavl jeni  razlogi  za pr ipravo strategi je. 
Z njo so bi l i  prebivalc i  naprošeni ,  da 
akt ivno sodelujejo pr i  pr ipravi  s svoj imi 
predlogi  ter  pr ipombami.  Zloženka je 
vsebovala tudi  anketo,  s katero so občani 
izrazi l i  svoje poglede na sedanjo prometno 
uredi tev v občini .

Rezul tat i  ankete ne odstopajo od stal išč v 
drugih manjših občinah po Sloveni j i .  Kažejo 
na zahtevno okol je za strateško urejanje 
prometa,  k jer  prebivalc i  n imajo jasne 
hierarhi je vrednot,  saj  denimo kakovost 
cest išč uvrščajo nad splošno kakovost 
ž iv l jenja.  Tudi  t r i  pomembnejše vrednote 
uspešnega urbanega okol ja – prostor i 
za druženje,  pr iv lačno mesto in dober 
javni  prevoz – so se v anket i  uvrst i le med 
najmanj pomembne. Razvoj  v tem trenutku 
meri jo s cestami,  k i  imajo pločnik (vse 
pogosteje tudi  kolesarsko stezo),  manj pa 
pr ičakujejo na področj ih umir janja prometa, 
območj ih za pešce, javnem potniškem 
prevozu ter kakovostnih javnih prostor ih. 
Rezul tat i  kažejo na pomen javne debate 
o razvojnih c i l j ih prometa,  ozaveščanja 
in informiranja prebivalstva ter  pr ikaz 
drugačnih reši tev s pi lotnimi projekt i  v 
občini .

Rang Mesto Hoja Kolesarjenje Javni potniški prevoz Avto Leto

1 DUNAJ 11 % 2 % 45 % 42 % 2001

2 ZURICH 8 % 5 % 63 % 25 % 2001

3 ŽENEVA 16 % 5 % 41 % 38 % 2001

6 DUSSELDORF 11 % 5 % 31 % 53 % 2004

7 FRANKFURT 11 % 7 % 39 % 43 % 2004

7 MUNCHEN 9 % 8 % 41 % 41 % 2004

9 BERN 11 % 11 % 54 % 24 % 2001

11 KOEBENHAVN 6 % 6 % 36 % 26 % 2004

13 AMSTERDAM 4 % 22 % 30 % 44 % 2004

77 LJUBLJANA 19 % 10 % 13 % 58 % 2003

De ež uporabe prevoznih načinov v najv iš je uvrščenih evropskih mest ih 
na Mercer jev i  is t i  kakovost i  b ivanja eta 2010
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PROMETNE STRATEGIJE POSTAJAJO VROČA TEMA
Mesta in občine trajnostne prometne strategi je vse bol j 
zagnano pr ipravl ja jo predvsem zaradi  spodbud na evropski  ter 
nacionalni  ravni .  V začetku 2011 je Evropska komisi ja v svoj i 
Bel i  knj ig i  o prometu celo predlagala,  da bi  postale obvezne za 
vsa mesta v EU nad določenim pragom vel ikost i .  Predlagala je 
tudi ,  da se z nj ihovim obstojem poveže dostop do regionalnih 
in kohezi jskih sredstev. 

Dogajanju na ravni  EU so pr is luhni la tudi  večja s lovenska 
mesta,  k i  imajo oziroma pr ipravl ja jo prometno strategi jo (npr. 
L jubl jana, Nova Gorica,  Murska Sobota).  Gre za mesta,  k i 
so v s lovenskem meri lu najakt ivnejša na področju t ra jnostne 
mobi lnost i . 

ČASOVNI HORIzONT 
Dokument obravnava več časovnih 
hor izontov razvoja prometa.  V izhodiščih 
postavl ja dolgoročno dvajset letno viz i jo 
razvoja prometa do leta 2030. Ci l j i  in 
c i l jne vrednost i  strategi je so opredel jeni 
srednjeročno, večinoma do leta 2020, saj 
je dolgoročni  hor izont težko napovedl j iv  s 
števi lčno opredel jenimi c i l j i .  Podrobnejš i 
akci jski  načrt  ima 5- letni  domet z obdobjem 
do konca leta 2016. Po pet ih let ih je 
predvidena reviz i ja oziroma osveži tev 
strategi je.  Še pogostejše so akt ivnost i 
spreml janja ter  vrednotenja kazalcev 
mobi lnost i ,  k i  sta del  rednih poroči l 
napredka (vsako leto oziroma vsaki  2 let i ) . 

OBMOČJA OBRAVNAVE 
Dokument se osredotoča na prostor in 
prometni  s istem celotne Občine Ljutomer 
s poudarkom na nasel ju Ljutomer,  k jer  je 
zgoščena večina prometnih tokov ter so 
potrebe po ukrepanju največje.  Regionalnih 
prometnih tokov strategi ja ne zanemarja, 
vendar v ospredje postavl ja strateške 
ci l je občine, kater im pr i lagaja potovalne 
vzorce občanov, dnevnih migrantov in 
obiskovalcev Ljutomera. 

KAKO RAZMIŠLJAJO  
DRUGA MESTA?
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Načrtovanje prometa žal mnogi še vedno razumemo 
kot izrazito tehnično področje, ki  se ukvarja 
predvsem z gradnjo cest, mostov, parkir išč, 
krožišč al i  železniških prog. Vidimo ga v gradbenih 
projekt ih, s katerimi zagotavl jamo pretočnost vozi l 
oziroma povečujemo zmoglj ivosti  cest in parkir išč. 
Takšno razumevanje nas vse bol j  oddaljuje od stvari , 
ki  so nam pomembne. Kl jub vel ikim investici jam 
so ceste vse bol j  polne, prosta parkir išča redkost, 
zrak vse bol j  onesnažen, hrup nadležen, kakovosti 
bivanja ter poslovanja pa okrnjeni. 
Izkušnje mest in držav, v kater ih so se 
uspešno spopadl i  s problemat iko prometa, 
kažejo na prednost i  sodobnejšega 
razmišl janja.  Opazne spremembe dosegajo 
le lokalne skupnost i ,  k i  so s i  upale zastavi t i 

TRAJNOSTNO NAČRTOVANJE PROMETA 

PREDNOSTI SVEžEGA NAČINA 
RAZMIŠLJANJA

Tradicionalno načrtovanje mestnega prometa  Trajnostno načrtovanje mestnega prometa 
Osrednji predmet obravnave je infrastruktura  >  Infrastruktura je eden od načinov doseganja širših ciljev
Projektno načrtovanje    >  Strateško in ciljno načrtovanje
Netransparentno odločanje   >  Transparentno odločanje z vključevanjem javnosti
Osrednja cilja sta pretočnost in hitrost   >  Osrednja cilja sta dostopnost in kakovost bivanja 
Osredotočenost na avtomobile   >  Osredotočenost na človeka
Investicijsko intenzivno načrtovanje   >  Stroškovno učinkovito načrtovanje
Zadovoljevanje prometnega povpraševanja  >  Upravljanje prometnega povpraševanja
Osredotočenost na velike in drage projekte  >  Osredotočenost na učinkovite in postopne izboljšave
Domena prometnih inženirjev   >  Interdisciplinarost, integracija sektorjev za zdravje, okolje, prostor
Izbor prometnih projektov brez strateških presoj  >  Strateške presoje opcij glede na zastavljene cilje

K jučne raz ike med t ra jnostn im in t radic iona nim načinom načrtovanja prometa  

konkretne ter uresnič l j ive c i l je.  V ospredje 
obravnave so postavi le l judi  in kakovost 
bivanja,  promet ter  mobi lnost  pa so 
obravnavale kot  orodje za doseganje teh 
c i l jev. 
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S trajnostnim načrtovanjem mobi lnost i , 
katerega znači lnost i  predstavl jamo v 
nadal jevanju,  lahko sodobna skupnost 
uresnič i  svoje strateške ci l je: 

a) cELOSTNA OBRAVNAVA 
Sodobno načrtovanje ni  omejeno na en 
sam pr istop – upošteva pr ispevke razl ičnih 
praks in strategi j ,  vrst  prevoznih načinov, 
odločevalskih sektor jev,  javnih ustanov, 
podjet i j  ter  ravni  oblast i . 

b)  JAVNOST ODLOČANJA
Kompleksna razvojna vprašanja občina 
lažje rešuje,  ko vkl jučuje prebivalce in 
zainteresirane deležnike v celoten potek 
odločanja,  izvajanja ter  ocenjevanja. 

c) ZAGOTAVLJANJE TRAJNOSTNEGA 
RAZVOJA 
Načrtovanje je usmerjeno v doseganje 
ravnotežja med družbeno enakost jo, 
kakovost jo okol ja in gospodarskim 
razvojem. 

d)  SEšTEVANJE UČINkOV
Izkor iščanje potenciala posameznih 
ukrepov, nj ihovo medsebojno dopolnjevanje 
ter  krepi tev,  povečuje sposobnost občine 
za premagovanje ovir  pr i  uresničevanju 
v iz i je. 

e) DOSEGANJE MERLJIVIH cILJEV 
Kratkoročni  c i l j i  so izpel jani  iz  strateških 
c i l jev in usklajeni  z v iz i jo mobi lnost i . 

OPAzNE PREDNOSTI NAČRTNEGA PRISTOPA 
Slovenske občine pravi loma ne upoštevajo celovi tega 
prometnega načrtovanja.  To je razumlj ivo,  saj  je t radic ionalni 
način dela zaradi  »hi t rost i« ter  »učinkovi tost i« pr i  sprejemanju 
odloči tev pr i l jubl jen predvsem pr i  invest i tor j ih.  A hi t rost 
ima tudi  svojo ceno. V takšnih projekt ih dobi jo lokalni 
lobi j i  pomemben vpl iv na kl jučne projekte v občini .  Proces 
sprejemanja odloči tev ni  pregleden in ne vkl jučuje vseh 
kl jučnih skupin deležnikov. 

Trajnostne prometne strategi je občinam pomagajo preseči 
tovrstne slabe prakse. Pomeni jo namreč sprejemanje odloči tev 
v sodelovanju z deležnik i  in prebivalc i ,  izbol jšanje javne 
podobe občine, v iš jo kakovost bivanja,  izbol jšanje mobi lnost i 
oziroma dostopnost i  ter  pozi t ivne učinke na okol je in zdravje 
prebivalcev.

f )  VkLJUČEVANJE NEVIDNIH STROškOV
Sodobno načrtovanje upošteva širše 
družbene stroške ter kor ist i  v vseh 
sektor j ih. 

g)  NALOžBENA UČINkOVITOST 
Prednost imajo reši tve,  k i  so real ist ične, 
prakt ične, izvedl j ive z razpoložl j iv imi 
sredstvi  in imajo največ učinka za najmanj 
denar ja. 

KAKO RAZMIŠLJAJO  
DRUGA MESTA?
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STANJE PROMETA V LJUTOMERU 

PET kLJUČNIH IzzIVOV OBČINE 

Podrobnejša analiza stanja prometa je pokazala, 
da se pred Občino Ljutomer izr isujejo sklopi 
pomembnejših izzivov. Bol j  uspešno j ih bomo 
nagovori l i ,  lažje bomo promet obrni l i  v pravo smer. 

POMANJkLJIVOSTI NAČRTOVALSkE 
PRAKSE 
Kot v drugih s lovenskih občinah tudi  v 
Ljutomeru nimamo prakse oziroma izkušenj 
s strateškim načrtovanjem prometa. Če 
so si  strateški  dokument i  (prostorski , 
okol jski  ter  razvojni)  enotni  v skupnem 
ci l ju doseganja t ra jnostnega prometa,  se 
na hierarhično niž j i  ravni  dokumentov in 
ukrepov ter v vsakodnevni  operat ivni  praksi 
to vodi lo preprosto izgubi .  Brez strateških 
okvir jev tudi  n imamo mehanizmov za 
določanje pr ior i tet  in presojo pr ispevka 
nekega prometnega ukrepa k doseganju 
c i l jev,  k i  smo si  j ih zastavi l i .  Pr imer 
takšne prakse je gradnja krožišč po 
nasel j ih Sloveni je.  Presoja je omejena na 
zagotavl janje pretočnost i  kr iž išč,  spregleda 
pa se vpl ive na nemotor iz i rane udeležence 
v prometu. 

Pri  prometnem načrtovanju se še vedno 
preveč osredotočamo na povečevanje 
zmogl j ivost i  oziroma pretočnost i  cestne 
infrastrukture.  Posledic i  sta niž ja kakovost 
bivanja in vel ika poraba javnega denar ja za 
gradnjo cestne infrastrukture,  k i  b istveno 
ne izbol jšuje stanja,  saj  l judje potujejo dl je, 
porabi jo več denar ja za mobi lnost ,  za svoje 
pot i  pa pogosteje uporabl ja jo osebni  avto. 

Poleg tega da v Ljutomeru nimamo celovi te 
prometne strategi je,  v praksi  ne izvajamo 
nit i  n jenih sestavnih elementov – na pr imer 

strategi je kolesar jenja,  parkirne pol i t ike, 
upravl janja mobi lnost i  in podobnih.  Med 
nj imi ima prav upravl jane mobi lnost i  vel ik 
potencial ,  saj  vpl iva na potovalne navade s 
pomočjo »mehkih« ukrepov, kot  sta denimo 
informiranje ter  komuniciranje,  k i  ne 
zahtevajo vel ik ih denarnih v ložkov in imajo 
pogosto zelo ugodno razmerje med učinki 
ter  stroški . 

NEZDRAVE POTOVALNE NAVADE
Podatki  kažejo,  da prebivalc i  L jutomera 
sledi jo t rendom potovalnih navad v državi 
– vse večj i  delež pot i  opravl ja jo z osebnim 
avtom in vse manj hodi jo,  kolesar i jo al i 
uporabl ja jo javni  potniški  prevoz. Osebni 
avto uporabl ja jo tudi  v pr imerih,  ko so 
nj ihove pot i  kratke ter  b i  j ih enostavno 
lahko opravi l i  peš al i  s kolesom. Take 
potovalne navade prebivalcev škodi jo 
zdravju,  saj  dodatno zmanjšujejo nj ihovo 
telesno akt ivnost – že tako nizko zaradi 
prevladujočega sedečega načina bivanja. 
Posebej  zaskrbl ju joči  so t i  t rendi  med 
mladimi,  k i  vse bol j  t rp i jo zaradi  čezmerne 
prehranjenost i  in debelost i .

UPAD PONUDBE JAVNEGA POTNIŠKEGA 
PREVOZA
Od osamosvoj i tve naprej  ponudba 
avtobusnih prevozov v občini  ves čas 
upada, posledično pa se je v tem obdobju 
strmo zmanjševalo tudi  števi lo potnikov. 
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Med delavnik i  se je števi lo povezav s 
števi ln imi središči  v regi j i  prepolovi lo.  Še 
slabše so avtobusne povezave ob sobotah, 
nedel jah in praznik ih,  saj  so vel ik del 
povezav ukini l i .  Kl jub vse večjem števi lu 
osebnih avtomobi lov v občini  precejšnjemu 
deležu prebivalcev pogosto ostaja javni 
potniški  prevoz edina izbira prevoza. 
Sočasno s staranjem prebivalstva postaja 
s labša ponudba javnega potniškega 
prevoza vse večj i  socialni  problem. To 
t rd i tev dodatno potr ju je dejstvo,  da mora 
zadnja leta vse več prebivalcev per i fernih 
nasel i j  v  občini  za dostop do osnovnih 
stor i tev uporabi t i  taksi .

SLABI POGOJI ZA HOJO IN 
KOLESARJENJE
Ljutomer je nasel je kratk ih razdal j ,  k i 
prebivalcem omogočajo,  da večj i  del  svoj ih 
pot i  opravi jo peš al i  s kolesom. Načrtovalc i 
tega potenciala v preteklost i  n iso dovol j 
izkor iščal i  – razmest i tev nekater ih novih 
dejavnost i  (predvsem trgovin) je podal jšala 
pot i  ter  spodbudi la prebivalce k večj i 
uporabi  avtomobi lov.  Podobno omej i tev 
prebivalcem predstavl ja jo razmere za 
hojo in kolesar jenje – mreža pločnikov al i 
kolesarski  stez je nesklenjena, podrejena 
osebnim avtomobi lom ter pogosto 
zaparkirana. Čeprav novejš i  cestni  projekt i 
vkl jučujejo tudi  p ločnike in kolesarske 
steze, nj ihova izvedba zaostaja za dobro 
prakso drugod. 

NIžANJE kAkOVOSTI BIVANJA zARADI 
cESTNEGA MOTORNEGA PROMETA 
Kl jub dogradi tv i  pomurskega kraka 
avtocestnega kr iža se zaradi  izogibanja 
cestninjenju del  tovornega tranzi ta še 
zmeraj  odvi ja skozi  L jutomer ter  ga 
obremenjuje.  K tem težavam vel iko 
pr ispevajo tudi  sami prebivalc i  občine, 

VELIKI IZZIVI MAJHNIH KRAJEV 
Zahtevnost prometnega načrtovanja je odvisna od vel ikost i 
nasel ja oziroma občine. Kl jub temu pa so si  k l jučni  izz iv i , 
s kater imi se srečuje večina slovenskih občin,  pravzaprav 
zelo podobni .  Težave s parkiranjem, omej i tve pr i  dostopu 
z javnim prevozom, pomanjkanje kolesarske infrastrukture, 
nekakovostne uredi tve za pešce, nizka prometna varnost in 
spremembe v potovalnih navadah prebivalcev v smeri  uporabe 
avtomobi la so ponavl ja joče se teme po cel i  Sloveni j i .

Bistvena prednost manjših občin je prav nj ihova majhnost. 
Procesi  načrtovanja in vodenja projektov se namreč tu izvajajo 
v manjših skupinah, k i  omogočajo lažje ter  bol j  učinkovi to 
komuniciranje med deležnik i .

ki  avtomobi l  uporabl ja jo tudi  takrat ,  ko 
za to ni  pravega razloga. Težave so 
skoncentr i rane v občinskem središču in se 
kažejo v s labšanju prometnih,  varnostnih 
ter  okol jskih razmer.  Glavna prometnica 
skozi  L jutomer je težko in nevarno 
prehodna. Infrastrukturne pr i lagodi tve 
gredo pogosto na račun mestnega 
prostora oziroma njegovih nemotor iz i ranih 
uporabnikov,  kakovost bivanja prebivalcev 
ob tej  prometnic i  pa dodatno zmanjšujeta 
hrup ter s labša kakovost zraka.

KAKO RAZMIŠLJAJO  
DRUGA MESTA?
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Ljutomer se nahaja na razpotju. Kar nekaj 
načrtovanih ukrepov pomeni pomembne korake v 
smeri izbol jšanja kakovosti  bivanja, hkrati  pa večj i 
del sredstev in pozornosti  še vedno namenjamo 
infrastrukturi  cestnega prometa. V procesu izdelave 
predloga Prometne strategi je Občine Ljutomer so se 
pokazale nekatere pomembne pri ložnosti ,  ki  bi lahko 
tehtnico odloči lno prevesi le v trajnostno smer.

POTENcIAL HOJE IN KOLESARJENJA
Geografske znači lnost i  L jutomera 
omogočajo vel iko večj i  delež opravl jenih 
pot i  brez avtomobi la.  L jutomer je nasel je 
in občina kratk ih razdal j ,  še posebej  samo 
nasel je je zaradi  uravnanost i  večjega dela 
zelo pr imerno za hojo ter  kolesar jenje. 
Večina najpomembnejših c i l jev v nasel ju 
se nahaja znotraj  radi ja 1 km, zato je 
v manj kot  10 minutah hoje dosegl j iva 
večini  prebivalcev.  Razdal je so še posebej 
naklonjene kolesar jenju,  k i  je v takem 
meri lu najhi t re jš i  prevozni  način.  Tako je 
s kolesom v 15 minutah dosegl j iv  vel ik del 
nasel i j  v  neposrednem zaledju Ljutomera 
razen na zahodu, k jer  je dostopnost 
opazno slabša zaradi  gr ičevnatega rel iefa 
in strmih vzponov. Pomembno je izkor ist i t i 
tudi  potencial  osnovnošolcev,  med kater imi 
bi  kar polovica želela v šolo kolesar i t i 
( t renutno j ih kolesar i  7 %).

STANJE PROMETA V LJUTOMERU 

PET kLJUČNIH PRILOžNOSTI 
OBČINE 

NOVEJŠE PARKIRNE UREDITVE
Parkirna mesta so osrednja težava, k i 
jo na področju prometa izpostavl ja jo 
prebivalc i  L jutomera. Zaradi  aktualnost i 
problemat ike smo se parkirnih problemov 
pred let i  že lot i l i  z  uvedbo modrih con in 
plačevanja parkiranja v središču nasel ja. 
Prvi  poskus upravl janja z zaračunavanjem 
parkiranja se ni  pr i je l ,  zato smo juni ja 
2011 z novim odlokom opredel i l i  območja 
kratkotrajnega parkiranja ter  rezervirane 
parkirne površine. Akt ivno soočanje s 
to problemat iko v preteklost i  nudi  dobro 
osnovo za akt ivno parkirno pol i t iko,  k i  bo 
pomemben del  prometne strategi je. 

MAJHNOST OBČINE IN PRIPRAVLJENOST 
NA SPREMEMBE
Majhnost občine ima števi lne 
pomanjkl j ivost i ,  kot  so majhne invest ic i jske 
zmožnost i ,  maloštevi lčna uprava 
oziroma omejen pogajalski  položaj  do 
vel ik ih občin al i  države. Po drugi  strani 
predstavl ja majhnost občine potencial  za 
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pr ipravo in predvsem izvajanje celovi te 
prometne strategi je.  Pr ipravl ja lne faze 
so tako že pokazale v isoko vkl jučenost 
ter  pr ipravl jenost sodelovanja večine 
akter jev na področju prometa.  Pomanjkanje 
invest ic i jsk ih sredstev povečuje potrebo 
po racionalnih odloči tvah in premišl jeni 
gradnj i  infrastrukture.  Majhnost občine nam 
omogoča tudi ,  da pomembnejše spremembe 
dosežemo z manj zahtevnimi ukrepi .

REfORMA PONUDBE JAVNIH PREVOZOV 
Socialne težave zaradi  upada ponudbe 
javnih prevozov ter staranje prebivalstva 
zahtevajo posebno pozornost prometne 
strategi je.  Reforma ponudbe mora izkor ist i t i 
oziroma povezat i  obstoječo ponudbo javnih 
in šolskih prevozov ter taksi  s lužbe in bol j 
premišl jeno izrabi t i  precejšnja sredstva, 
k i  j ih država ter občina namenjata s istemu 
javnih prevozov. Reši tev ponuja tudi  javni 
prevoz na poziv.     

DOSTOP DO EVROPSKIH ZNANJ, 
IZKUŠENJ IN SREDSTEV 
EU se s prometom na lokalni  ravni  vse 
bol j  intenzivno ukvar ja.  To omogoča vse 
bol j  preprost  dostop do znanj ,  informaci j , 
izmenjave izkušenj  ter  sredstev za 

Dostopnost  oko ice L jutomera iz  središča mesta peš in s ko esom

PEŠ (5 km/h) S KOLESOM (17 km/h)

t ra jnostno načrtovanje prometa.  Izkušnje s 
projekt i  EU na področju mobi lnost i  kažejo 
na vel ik pomen in potencial  in ic iat iv EU pr i 
doseganju t ra jnostnega prometa v občinah. 
S sprejet jem prometne strategi je Ljutomera 
bomo izbol jšal i  možnost dostopa do virov 
EU, k i  so vse bol j  pogojeni  z obstojem 
trajnostne prometne strategi je.

5 minutna dostopnost
10 minutna dostopnost
15 minutna dostopnost

cesta
železnica

železniška posta ja

glavna avtobusna posta ja

zdravstveni  dom
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BOLJ MOBILNI,  BOLJ ZDRAVI
Koprivnica je mesto s 33.700 prebivalc i  na severozahodu 
Hrvaške. Kl jub zahtevnim razmeram je mestu uspelo doseči 
skoraj  polovični  delež pot i ,  opravl jenih bodis i  peš,  s kolesom 
bodis i  z javnim prevozom ( l .  2007).  To Kopr ivnico uvršča med 
uspešnejše občine v š i rš i  regi j i .  Strateški  pr istop k upravl janju 
prometa so opredel i l i  v  Trajnostni  prometni  strategi j i  iz 
leta 2001, k jer  so kot  k l jučna področja delovanja določi l i 
prenovo prometne infrastrukture in akt ivno promoci jo hoje ter 
kolesar jenja.

Prihodnj i  načrt i  mesta vkl jučujejo spodbujanje ž iv l jenjskega 
sloga prebivalcev,  k i  bo manj odvisen od osebnega 
avtomobi la,  predvsem pr i  potovanj ih na delo,  v šolo in na 
rekreaci jo.  S tem žel i jo v t reh let ih deleže pot i ,  opravl jenih s 
t ra jnostnimi prevoznimi načini ,  povečat i  še za 20 %.

KAKO RAZMIŠLJAJO  
DRUGA MESTA?
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V naslednj ih 20 let ih se lahko Ljutomer bistveno 
spremeni. S pripravo in izvajanjem Celostne 
prometne strategi je lahko občina razvi je široko 
paleto prevoznih načinov visoke kakovosti ,  s 
katerimi bodo občani potoval i  hi treje, udobneje, 
z večj im občutkom varnosti  ter zadovoljstva, z 
manj težavami, hrupa in onesnaževanja zraka ter 
predvsem ceneje – z manjšimi potrebami po gorivu, 
brez dragega šir jenja cestne infrastrukture. 

VIzIJA VEČJE kAkOVOSTI žIVLJENJA
Ljutomer bo v prehodu na trajnostno 
mobi lnost  prepoznal  svojo k l jučno razvojno 
pr i ložnost. 

Občani  L jutomera bodo lahko kakovostno 
živel i  tudi  brez osebnih avtomobi lov.  V 
središču in drugih nasel j ih se bodo počut i l i 
varno, saj  bo prometna kul tura v občini 
na v isoki  ravni .  Manj bo nesreč oziroma 
poškodb, ul ice in t rg i  pa bodo spet postal i 
bol j  prostor srečevanja,  igre ter  druženja. 

Kakovost bivanja v občini  se bo izbol jšala. 
S sodobnim načinom razmišl janja in 
načrtovanja,  zdravim okol jem ter dobro 
razvi to uravnoteženo prometno ponudbo bo 
Ljutomer pr ivabl ja l  prebivalce in podjet ja, 
j im omogočal  razvoj  ter  rast . 

L jutomer bo občina s č ist im zrakom in 
minimalnim hrupom, zaradi  n izke porabe 
energi je pa konkurenčen v svetu dragih 
gor iv. 

STRATEGIJA PROMETA V LJUTOMERU 

PODAJMO SE V SMER  
DOBREGA

Števi o ponesrečenih v prometnih nezgodah  
(v i r :  Po ic i jska posta ja L jutomer  2011)

 Mrtvi Hudo poškodovani
2000 2 23
2001 1 13
2002 1 8
2003 1 9
2004 3 12
2005 4 11
2006 4 7
2007 2 5
2008 2 5
2009 0 7
2010 1 3
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ZGODBA SLOVENSKEGA PRVAKA
Občina Trzin je bi la leta 2011 po rezul tat ih Cipr ine raziskave 
najuspešnejša manjša občina na področju t ra jnostne 
mobi lnost i ,  n jene izkušnje pa kažejo na potenciale ukrepanja v 
manjših občinah. V tem smislu so povečal i  f rekvenco javnega 
potniškega prevoza, zgradi l i  novo postajal išče, obstoječa 
postajal išča opremi l i  z nadstreški ,  pokr i t imi  kolesarnicami 
in voznimi redi .  Svoj im občanom nudi jo tudi  kombinirano 
vozovnico,  k i  jo lahko uporabl ja jo pr i  razl ičnih prevoznik ih. 
Zgradi l i  so parkir išča P+R ob avtobusnih postajal iščih, 
dodatnega načrtujejo še v bl iž in i  železniške postaje.  Uvedl i 
so posebno kart ico,  k i  omogoča brezplačno parkiranje za 
t is te,  k i  s P+R prestopi jo na javni  potniški  prevoz. Občina se 
je s postavi tv i jo polni ln ic za elektr ična vozi la lot i la tudi  tega 
področja mobi lnost i .

Posebno skrb kažejo do pešcev in urejajo sprehajalne pot i , 
pr i lagojene vsem skupinam uporabnikov – staršem z vozički , 
g ibalno oviranim osebam idr. 

STRATEškI IzzIVI OBČINE LJUTOMER 
1. Vzpostavi t i  s istemske in upravne pogoje 

za t ra jnostno načrtovanje ter  upravl janje 
mobi lnost i . 

2. Uravnoteži t i  uporabo prevoznih načinov. 
3.  Reformirat i  s istem javnega potniškega 

prevoza. 
4.  Izkor ist i t i  potenciale kolesar jenja in hoje. 
5.  Opt imizirat i  avtomobi lski  ter  tovorni 

promet. 

STRATEškI CILJI OBČINE LJUTOMER
1. Postat i  vodi lna majhna občina v Sloveni j i 

na področju t ra jnostne mobi lnost i  do leta 
2016.

2. Ustavi t i  t rend zmanjševanja števi la 
prebivalstva do leta 2020.

3. Uravnoteži t i  potovalne navade 
prebivalcev v občini  do leta 2020. 

4.  Zagotovi t i  kakovostno dostopnost vseh 
nasel i j  v  občini  z javnim potniškim 
prevozom in kolesom do leta 2020.

5.  Iznič i t i  š tevi lo žr tev ter  prepolovi t i  š tevi lo 
poškodovanih v prometnih nesrečah do 
leta 2020.

KAKO RAZMIŠLJAJO  
DRUGA MESTA?
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Prometna strategi ja Občine Ljutomer predvideva 
5 kl jučnih področi j  ukrepanja na poti  do sodobno 
organiziranega prometa v občini.  Sklopi se 
med seboj povezujejo in na mnogih ravneh 
dopolnjujejo, nj ihova kl jučna lastnost pa je odmik 
od osredotočenosti  na gradnjo infrastrukture ter 
usmeritev v sprožanje vrste naložbeno in okol jsko 
manj spornih, a hkrati  bol j  učinkovit ih ukrepov.

5 STRATEŠKIH STEBROV

NABOR NUJNIH KORAKOV

Strateški  stebr i  prometne strategi je so:
1.  Trajnostno načrtovanje mobi lnost i
2.  Celovi ta promoci ja hoje
3. Izkor iščen potencial  kolesar jenja
4. Pr iv lačen javni  potniški  prevoz
5. Opt imiziran cestni  promet
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Strateški dokumenti države in Občine Ljutomer si že 
leta za ci l j  postavl jajo obvladovanje avtomobilskega 
prometa ter spodbujanje njegovih alternativ. Kl jub 
temu delež avtomobilskega prometa v občini 
narašča, delež javnega potniškega prevoza, 
kolesarjenja in hoje pa upada. 

PROBLEMI LJUTOMERA 
V Ljutomeru nimamo tradic i je strateškega 
načrtovanja prometa.  Glavnino dosedanj ih 
strateških prometnih odloči tev smo 
obl ikoval i  znotraj  prostorskih aktov občine. 
Ti  se osredotočajo na infrastrukturo za 
cestni  motorni  promet in ne obravnavajo 
celostno prometnega sistema ter njegovega 
upravl janja.  Ob tem so v nj ih odsotni  tudi 
element i  prometnega sistema, kot  so javni 
potniški  prevoz, kolesar jenje al i  parkiranje. 

Kakor so posamezni del i  prometnega 
sistema obravnavani  razpršeno al i  sploh 
ne, deluje na tem področju tudi  občinska 
uprava, k i  se ukvar ja s posameznimi 
projekt i  in ne s celotnim prometnim 
sistemom. Vzrok je v majhnost i  naše 
občine, saj  s i  ne moremo pr ivošči t i 
š tevi lčnejše uprave, zato so zmogl j ivost i 
zaposlenih za celovi to obravnavo 
prometnega sistema omejene. Finančna 
sredstva so omejena, večinoma pa j ih 
namenjamo gradnj i  infrastrukture za cestni 
motorni  promet,  k i  v t ra jnostni  h ierarhi j i 
prevoznih načinov nima osrednje v loge. 

Potencial  prostorskih aktov za doseganje 
t ra jnostnega prometa ni  izkor iščen, 
sploh če pr imerjamo načrtovalsko prakso 
in instrumente v Ljutomeru s t is t imi  v 

načrtovalsko razvi t ih občinah v EU. 
Nekater i  izmed potencialnih načrtovalskih 
instrumentov,  k i  b i  lahko izbol jšal i 
učinkovi tost  prostorskega sektor ja pr i 
doseganju t ra jnostnega prometa,  so 
integraci ja prometnega in prostorskega 
načrtovanja,  parkirni  standardi  za 
novogradnje,  celovi te presoje vpl ivov 
s lednj ih na promet ter  zagotavl janje nj ihove 
dostopnost i  z nemotor iz i ranimi prevoznimi 
načini  in javnim potniškim prevozom.

Na področju vkl jučevanja javnost i  v 
prometne odloči tve imamo vel iko rezerv. 
Predvsem na ravni  operat ivnega delovanja 
odločanje ni  dovol j  t ransparentno in 
redko vkl jučuje zainteresirano javnost. 
Tudi  s istem določanja pr ior i tet  ukrepov 
je nejasen, odloči tve pa so pravi loma 
rezul tat  razl ičnih pr i t iskov,  tudi  javnost i . 
Obveščanje prebivalstva o že odločenih in 
načrtovanih ukrepih ter  o korakih nj ihovega 
izvajanja je pomanjkl j ivo. 

V občini  ne spreml jamo sistemat ično 
področja mobi lnost i ,  potovalnih navad 
prebivalcev,  učinkov invest ic i j  in ukrepov 
v prometnem sistemu. Naloga prometne 
strategi je je,  da tak s istem vzpostavi 
ter  z nj im spreml ja razvoj  mobi lnost i  in 
učinkovi tost  strategi je.

5 STRATEŠKIH STEBROV

PRVI STEBER: TRAJNOSTNO 
NAČRTOVANJE MOBILNOSTI
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DOSEžkI LJUTOMERA
V Občini Ljutomer smo v zadnjih letih 
krenil i  v smer pomembnih sprememb 
prometnega sistema. Povečal se je obseg 
naložb v infrastrukturo alternativ cestnemu 
motornemu prometu. Eden pomembnejših 
dosežkov je prometna oziroma prostorska 
preureditev ožjega središča Ljutomera, kjer 
smo dali prednost pešcem in kolesarjem. 
Večji del Glavnega trga smo tako preuredil i 
v privlačno javno površino, namenjeno 
predvsem pešcem. Večji poudarek obravnavi 
pešcev ter kolesarjev kažejo tudi novejše 
naložbe v ceste, v sklopu katerih večinoma 
uredimo tudi površine za nemotorizirane 
udeležence v prometu.

Težav s parkiranjem smo se v Ljutomeru 
že pred leti lot i l i  z uvedbo modrih con in 
plačevanja parkiranja v središču naselja. 
Uvedli smo tudi kratkotrajno parkiranje ter 
rezervirane parkirne površine, kar je dobro 
izhodišče za aktivno parkirno polit iko in 
učinkovito prometno strategijo.

Majhnost občine ima številne pomanjkl j ivosti, 
a po drugi strani predstavlja potencial za 
pripravo, predvsem pa za izvajanje celovite 
prometne strategije. Pripravljalne faze 
strategije so pokazale visoko vključenost in 
pripravljenost sodelovanja večine akterjev 
na področju prometa, kar predstavlja odličen 
temelj za uspešno izvajanje strategije. 

Aktivno smo se vključi l i  v evropske projekte 
na področju trajnostne mobilnosti. V 
projektih se trenutno posvečamo predvsem 
zapostavljenemu področju upravljanja 
mobilnosti, ko s promocijo in informiranjem 
poskušamo spreminjati potovalne navade 
občanov.

VIzIJA TRAJNOSTNEGA NAČRTOVANJA 
MOBILNOSTI 
Področje mobilnosti bo uvrščeno med 
strateške pri ložnosti Občine Ljutomer. 
Zaradi uporabe sodobnih pristopov bomo 
na področju trajnostne mobilnosti postali 
primer male občine, ki je  dosegla velike 
spremembe. Prakso načrtovanja mobilnosti 
bomo nadgradil i  s sodobnimi postopki ter 
metodami in jo integriral i  z drugimi sektorj i . 
Za doseganje ci l jev in preseganje omejitev 
se bomo povezovali tako na regionalni kot 
tudi državni ter evropski ravni. Odločali se 
bomo transparentno, za kar bomo skrbeli 
tudi z rednim vključevanjem javnosti v 
vse faze načrtovanja. Aktivno se bomo 
vključevali v evropske projekte na temo 
trajnostne mobilnosti, preko njih nadgrajevali 
svojo prakso in pridobivali dodatna sredstva 
za izboljšave. 

cILJI
1. Sprejetje in zagon Prometne strategije 

Občine Ljutomer leta 2012, revizi ja vsaki 
dve, prenova vsakih pet let. 

2. Sprejetje takšnega občinskega proračuna 
v letu 2013, ki bo uravnotežil sredstva 
med prometnimi sistemi. 

3. Skupna zaposlitev dodatnih kadrov 
za področje mobilnosti z občinami na 
regionalni ravni do leta 2014. 

4. Vzpostavljen sistem presoj projektov, 
sistem celovitega in rednega spremljanja 
ter vrednotenja kazalcev mobilnosti do 
leta 2015.

5. Redna vključenost v evropske projekte na 
temo trajnostne mobilnosti po letu 2012.

PREDLAGANI UKREPI 
zagon prometne strategije in vzpostavitev 
novih praks 
Sprejetje Prometne strategije Občine 
Ljutomer pomeni začetek dolgoročnega 
procesa trajnostnega načrtovanja prometa, 
ki ga bomo nadaljevali z revizi jo strategije 
vsaki dve leti  in prenovo vsakih pet let. 
Do leta 2015 bomo vpeljal i  proračun, ki bo 
zagotavljal uravnotežena sredstva za vse 
prevozne načine.

Načrtovalsko prakso bomo nadgradil i 
s sodobnimi postopki in metodami ter 
aktivnim vključevanjem javnosti v vse faze 
načrtovanja oziroma upravljanja prometnega 
sistema. Leta 2015 bomo vzpostavil i  redno 
spremljanje in vrednotenje kl jučnih kazalcev 
mobilnosti v občini, ki bo osrednje orodje 
spremljanja izvajanja strategije. V letu 2013 
bomo izvedli tudi prvo anketo o potovalnih 
navadah občanov ter jo kasneje redno 
ponavljal i .

Upravljanje mobilnosti bo nov način 
spreminjanja stal išč in potovalnih navad 
prebivalcev, ki ga bomo od leta 2013 
uporabljal i  kot vsakodnevno prakso. V 
ospredju bodo »mehki« ukrepi, kot so 
informiranje ter komuniciranje, organizacija 
storitev in koordiniranje dejavnosti različnih 
partnerjev. V primeru novih infrastrukturnih 
posegov (npr. nove ponudbe javnega 
potniškega prevoza, ceste ter kolesarske 
steze) bomo »mehke« ukrepe uporabil i 
za okrepitev nj ihove učinkovitosti.  Do 
leta 2014 bomo pripravil i  Mobilnostni 
načrt za Osnovno šolo Ivana Cankarja, 
s katerim bomo celostno rešil i  probleme 
dostopnosti te zahtevne lokacije. Celovite 
presoje vplivov novogradenj na promet in 
izdelava mobilnostnih načrtov zanje bodo 
od leta 2015 zagotavljale dostopnost večjih 
generatorjev prometa z vsemi prevoznimi 
načini ter posledično zmanjševanje 
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mobilnostnih težav, ki j ih taki objekti 
povzročajo.

Do leta 2014 bomo zagotovil i  tudi 
podrobnejše usmeritve in zahtevnejše 
pogoje pri oddaji del s področja 
prometa zunanjim izvajalcem (predvsem 
načrtovalcem ter projektantom).

krepitev občinske uprave 
Ker si na Občini Ljutomer zaradi majhnosti 
ne moremo privoščit i  večje občinske 
uprave, ki bi zagotavljala celovito 
obravnavo prometnega sistema, se bomo 
povezali z občinami v regij i .  Do leta 2014 
bomo zagotovil i  kadre, ki se bodo v regij i 
special izirano ukvarjal i  s področji javnega 
potniškega prevoza, kolesarjenja, varnostjo 
in umirjanjem prometa, upravljanjem 
mobilnosti ter pridobivanjem državnih in 
evropskih sredstev za projekte na to temo. 
Organizacijska oblika zaposlovanja kadrov je 
odvisna od dogovora na regionalni ravni. 

DVE SLOVENSKI ZGODBI
Mesta in kraj i ,  k i  s ledi jo sodobnim trendom, v svoj ih središčih 
absolutno prednost namenjajo hoj i  ter  kolesar jenju,  kar 
dosegajo z zaporo za motor iz i ran promet in omejeno dostavo. 
Ver jetno najbol jš i  pr imer take preuredi tve predstavl ja celovi ta 
preuredi tev središča prestolnice države. 

Tudi  nekater i  manjši  kraj i ,  na pr imer Kranjska Gora, so s ledi l i 
tem trendom ter vsaj  del  ožjega središča nameni l i  zgol j  pešcem 
in kolesar jem. Na drugi  strani  lahko opazujemo nove ter 
motor iz i ranemu prometu podrejene uredi tve.  Novejš i  pr imer je 
središča Bovca, k jer  so k l jub tur ist ični  usmeri tv i  kraja površine 
za pešce podredi l i  motor iz i ranemu prometu.   

KAKO RAZMIŠLJAJO  
DRUGA MESTA?

Ukrep Strošek občine Zahtevnost Odgovornost Rok izvedbe

Sprejetje, zagon, rev z je n prenova strateg je 5.000 € za re-
v z je na 2 et
30.000 € za 
prenovo na 5 let

srednja OL, OS n zunanj  
zvaja ec

2012 sprejetje
2014 prva rev z ja
2016 prva prenova

Pr prava uravnoteženega proračuna brez srednja – zahtevna OL in OS 2014

Izvedba per od čne te efonske ankete o potova n h 
navadah

3.000 € srednja OL n zunanj  
zvaja ec

2013

Obč nske tehn čne smern ce za gradnjo nfrastruk-
ture za pešce, ko esarje n g ba no ov rane

10.000 € majhna OL n zunanj  
zvaja ec

2013

Promoc jske, ozaveščeva ne n zobraževa ne akc je 
za vse stebre (1–2 akc j  etno)

5.000 € letno srednja OL n zunanj  
zvaja ec

Od 2013

Mob nostn  načrt za OŠ Ivana Cankarja 20.000 € srednja OL, OŠ, SVPCP, 
n zunanj  zvaja ec

2012–2014

Dogovor o de tv  kadrov na reg ona n  ravn  brez srednja OL n obč ne v 
reg j

2014

Uvedba avtomob sk h n ko esarsk h park rn h stand-
ardov

5.000 € majhna OL n zunanj  
zvaja ec

2014

Akt vno sode ovanje v EU projekt h brez srednja OL n zunanj  
partner

od 2012

OL – Občina L jutomer
OS – Občinski  svet

SPVCP – Svet  za prevent ivo in varnost  v  cestnem prometu
OŠ – osnovna šola

Integracija sektorjev in ravni upravljanja 
Vse sektorje, relevantne za načrtovanje 
mobilnosti, bomo povezali. Do leta 2015 
bosta prostorski razvoj in prometna ponudba 
načrtovana sočasno ter integrirano. V okviru 
postopkov prostorskega planiranja bomo 
uvedli avtomobilske in kolesarske parkirne 
standarde za novogradnje ter večje prenove 
objektov, ki bodo od leta 2014 prispevali k 
urejanju parkirne problematike. 

Intenzivno bomo sodelovali tako z regijo 
kot državo. Občina Ljutomer bo kot vodilna 
majhna občina v regij i  z lastnimi pobudami 
in dobrim zgledom spodbujala večjo 
aktivnost ter sodelovanje drugih občin. Še 
naprej bomo intenzivno in redno vključeni 
v projekte oziroma omrežja EU na temo 
mobilnosti.

AkCIJSkI NAČRT zA TRAJNOSTNI RAzVOJ MOBILNOSTI V OBČINI LJUTOMER
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5 STRATEŠKIH STEBROV

DRUGI STEBER: cELOVITA  
PROMOcIJA HOJE

Hoja je najbol j  naraven, demokratičen, zdrav ter 
socialno pravičen način premikanja. Ne povzroča 
emisi j  al i  drugih vpl ivov na okol je, v primerjavi 
z ostal imi prevoznimi načini pa je prostorsko in 
infrastrukturno nezahtevna. Primerna je za krajše 
razdalje, kar se ujema z vel ikostjo Ljutomera ter 
oddaljenostjo nasel i j  v njegovem neposrednem 
zaledju. Hoja je kl jučna, saj se tudi vse poti  z 
avtomobilom in javnim prevozom začnejo ter končajo 
z njo. To so tudi kl jučni motivi ,  zakaj je vredno 
prednostno zagotovit i  dobre pogoje za hojo. 
Ponovno umest i tev hoje med osnovne 
načine premikanja bomo dosegl i 
z nadgradnjo,  označevanjem in 
vzdrževanjem obstoječih površin za pešce, 
vzpostavl janjem novih površin oziroma 
povezav, umir janjem motor iz i ranega 
prometa ter informiranjem oziroma 
ozaveščanjem prebivalcev o pomenu in 
prednost ih hoje. 

PROBLEMI LJUTOMERA
Prebivalc i  občine v hoj i  premalo 
prepoznavamo način za opravl janje 
vsakodnevnih pot i  in ne opazimo njenih 
ugodnih vpl ivov na zdravje,  učinkovi tost  ter 
okol je.  Posledično jo vse bol j  opuščamo in 
prevzemamo nezdrave potovalne navade, k i 
tudi  pr i  kratk ih poteh temel j i jo na osebnih 
avtomobi l ih.  Oči tno se ne zavedamo, kako 
kratke so povprečne razdal je naših pot i 
ter  kako vel ike so posledice pret i rane rabe 
avtomobi lov. 

Gost promet,  pr isotnost tovornih vozi l  na 
glavnih cestah ter nizka prometna kul tura 
motor iz i ranih udeležencev v prometu 
krepi jo občutek ogroženost i .  Takšna kl ima 
nas dodatno odvrača od hoje,  kar je še 
posebej  opazno pr i  š ibkejš ih udeležencih 
(otroci ,  osebe z omejeno mobi lnost jo, 
starejš i ) . 

Hojo ovirajo tudi  f iz ične ovire v prostoru – 
od nepravi lno parkiranih vozi l  do tehničnih 
detaj lov,  kot  so s labi  t laki ,  pomanjkl j iva 
osvet l i tev,  preozki  p ločnik i ,  kol ički , 
v isoki  robnik i  a l i  pomanjkanje k lančin. 
Števi ln i  stanovanjski  del i  L jutomera sploh 
nimajo urejenih pločnikov oziroma drugih 
površin,  namenjenih pešcem. Prečkanja 
pomembnejših prometnic so marsik je 
težavna zaradi  nepr imerno umeščenih 
al i  manjkajočih prehodov za pešce, 
intenzivnega motornega prometa,  s labega 
označevanja in vzdrževanja označb 
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oziroma slabe izvedbe prehodov. Zaradi 
združevanja površin za pešce in kolesar je 
na razmeroma ozkih površinah so na 
posameznih odsekih mogoči  konf l ik t i .

Vel iko težav imajo tudi  g ibalno ovirani . 
Mednje ne sodi jo le inval id i ,  ampak tudi 
starejš i  prebivalc i  ter  družine z majhnimi 
otroki .  Zelo j ih ovirajo manjkajoče in s labo 
urejene površine za pešce, odsotnost 
k lančin na kr iž iščih oziroma prehodih ter 
preozki  p ločnik i  v občinskem središču. 
Gibanje s lepih in s labovidnih ovira 
pomanjkanje ta ln ih oznak za prečkanje ter 
semafor jev z zvočnimi s ignal i .

V anal iz i  stanja smo prepoznal i  več 
problemat ičnih pešpovezav, kater ih 
uredi tev bo nujna za spodbujanje hoje v 
Ljutomeru. Med nj imi so povezava Osnovne 
šole Ivana Cankar ja z avtobusno postajo 
oziroma zaledjem na vzhodu, povezava 
Osnovne šole Ivana Cankar ja z Glavnim 
trgom in Podružnično šolo Cvetka Golar ja, 
povezava Gimnazi je Franca Miklošiča 
Ljutomer z železniško postajo ter  povezava 
glavne avtobusne postaje s Podružnično 
šolo Cvetka Golar ja. 

DOSEžkI LJUTOMERA
Razmere za hojo se izbol jšujejo predvsem 
v središču Ljutomera. V zadnj ih let ih 
je bi la to preuredi tev Glavnega trga in 
njegovega zaledja,  nekaj  pešpot i  pa je 
bi lo urejenih v stanovanjskih soseskah ter 
parkih.  Te postavl ja jo temel je za nadal jn jo 
vzpostavi tev kakovostnega omrežja 
pešpot i .

Osnovne šole so že t radic ionalno vkl jučene 
v program varnih pot i  v šolo,  skozi 
katerega so otroci  posredno spodbujani  k 
hoj i  v šolo in s kater im je bi la odpravl jena 
vrsta konf l ik tn ih točk v šolskih okol iš ih. 
Pred začetkom šolskega leta urejamo ter 
označujemo varne pot i  v šolo,  k i  otrokom 
zagotavl ja jo osnovno mrežo varnega 
dostopa v šole.  Vse pogosteje izvajamo 
promoci jske akci je za spodbujanje hoje in 
ozaveščanje o njenem pomenu.

Občina Ljutomer sodeluje tudi  v evropskih 
projekt ih na to temo, kot  je na pr imer Act ive 
Travel  Network.  V okviru projekta je bi la v 
nasel ju Ljutomer izvedena ocena stanja na 
področju hoje in kolesar jenja,  k i  predstavl ja 
pomemben vir  podatkov za izbol jšanje tega 
področja.

OMEJITVE SEDANJEGA PRISTOPA 
Hoje ne obravnavamo kot način premikanja 
po nasel ju,  zato ni  enakovredno vkl jučena 
v prometno in prostorsko načrtovanje,  kar 
se kaže v pomanjkanju zbiranja podatkov 
o hoj i ,  odsotnost i  vrednotenja vpl ivov 
gradnje objektov na pogoje za hojo,  po 
izvedbi  projektov pa ne ocenjujemo učinkov 
ter odpravl janja črnih točk.  V prostoru je 
hoja podrejena ostal im obl ikam prometa 
(predvsem cestam in parkir iščem), za 
pot i  se uporabl ja jo ostanki  prostora,  kar 
pogosto ne zadošča. Površine za pešce se 
oži jo tudi  na račun drugih uporabnikov,  na 
pr imer kolesar jev.  Pr i  načrtovanju površin 
za hojo ne razmišl jamo o logičnih in 
najkrajš ih povezavah kl jučnih točk,  udobju 
in dostopnost i  za pešce ter kor idor j ih za 
hojo do glavnih generator jev prometa 
(mestno središče, postajal išča javnega 
potniškega prevoza, nakupovalna središča, 
šole,  stanovanjske soseske). 

Kl jub prostorskim možnost im manjkajo 
nekatere k l jučne pot i ,  druge pa so 
pomanjkl j ivo urejene. Predvsem najš ibkejš i 
uporabnik i  (otroci  in starejš i )  se tako ne 
morejo varno ter samostojno premikat i  v 
prostoru.

G avne peš povezave in območja umir janja prometa v 
Ljutomeru.

rgovina

Zdravstveni  dom

Dom starejš ih občanov

Varstveno delovni  center

Glavni  t rg

Osnovna šola

Gimnazi ja

Železniška posta ja

Vrtec
Avtobusna
postaja

cesta
železnica
območje umir jenega prometa
pomembnejš i  generator j i  prometa
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VIZIJA ZA cELOVITO PROMOcIJO HOJE 
Občina Ljutomer bo ustvar i la pogoje,  k i 
bodo večini  prebivalcev omogoči l i  vel ik del 
dnevnih pot i  opravi t i  peš. 

Pešci  bodo v prostoru zelo pr isotni ,  hoja pa 
bo prepoznana kot zdrav način potovanja. 
Hoja bo kot pomemben način potovanja 
prepoznana tudi  v načrtovalskih procesih. 
Prebivalc i  bodo radi  hodi l i  tudi  na dal jše 
razdal je.  Kakovostne uredi tve bodo pešcem 
na razpolago v vsem nasel ju,  kar bo skupaj 
z umir i tv i jo motornega prometa povečalo 
prometno varnost in splošen občutek 
varnost i .  Uredi tve bodo pr imerne za vse 
prebivalce,  zato bo poseben poudarek 
namenjen zagotavl janju dobr ih pogojev za 
gibalno ovirane prebivalce.

cILJI
1. Povečanje deleža hoje za petino do leta 

2020 v primerjavi z letom 2010.
2. Vzpostavitev kl jučnih povezav v omrežju 

pešpoti  v Ljutomeru do leta 2020.
3. Celovita umiri tev prometa v Ljutomeru 

ter vsaj še v treh nasel j ih v občini do leta 
2020.

4. Zmanjšanje števi la nesreč s 
poškodovanimi pešci za 50 % do leta 
2020 glede na povprečje v obdobju 2005–
2010.

5. Pri lagojenost infrastrukture gibalno 
oviranim osebam v ožjem središču in 
zaledju do leta 2020.

PREDLAGANI UKREPI 
Izboljšanje infrastrukture
Osnovni  ukrep za povečanje pr iv lačnost i 
hoje v nasel ju bo sistemat ično izbol jševanje 
infrastrukture za pešce. Vzpostavi l i  bomo 
omrežje pot i ,  k i  bodo direktne, smiselno 
povezane, brez ovir,  dobro osvet l jene, 
senčene, varne, ambientalno zanimive 
in pr i jetne, č iste ter  redno vzdrževane. 
Nj ihovo pr iv lačnost bodo dopolnjevale 
tudi  možnost i  za poči tek oziroma sedenje, 
javno dostopna stranišča ter označevalne 
table in smerokazi .  Kjer bo izvedl j ivo, 
bodo kolesarske steze umaknjene s 
pločnikov na ceste.  Sistemat ično bomo 
povečal i  števi lo prehodov za pešce, 
oži l i  vozišča v kr iž iščih,  krajšal i  čakanje 
na semafor iz i ranih prehodih za pešce 
ter preurejal i  dovoze stranskih cest  in 
pr ior i teto prečkanja dal i  nemotor iz i ranim 
udeležencem. Smiselno umeščeni  in varni 
prehodi  čez ceste oziroma železnico bodo 
pr imerno označeni  ter  osvet l jeni .  Posebno 
pozornost bomo posvet i l i  uredi tv i  prehodov, 
k jer  se pogosteje pojavl ja jo prometne 

nesreče, v katere so vpleteni  pešci .  S 
poostr i tv i jo nadzora nad nelegalnim 
parkiranjem na površinah za pešce bo to 
postal  obrobni  problem. 

Omrežje pešpot i  bomo nadgrajeval i .  Pr i 
tem bomo izhajal i  iz  ožjega središča, k jer 
bomo pr ior i tetno razšir i l i  sedanje območje 
za pešce in umir i l i  promet na ostal ih 
ul icah v njegovem neposrednem zaledju 
do leta 2014. Iz ožjega središča bomo 
vzpostavi l i  omrežje glavnih pešpot i  do ter 
med kl jučnimi točkami,  do kater ih lahko 
pr ičakujemo največ hoje,  kot  so vr tec, 
osnovna in srednja šola,  dom starejš ih 
občanov, avtobusne ter železniški  postaj i , 
nakupovalno središče in stanovanjske 
soseske. Pr ior i tetno bomo še naprej  urejal i 
varne pot i  v šolo. 

Glavne pešpot i  bomo kombiniral i  z območj i 
umir jenega prometa,  k i  bodo leta 2020 
vzpostavl jena na celotnem območju 
Ljutomera. Izvajal i  j ih bomo na podlagi 
izkušenj  z vzpostavi tv i jo pi lotnega območja 
z umir jenim prometom, katerega bomo 
končal i  do leta 2014. V teh območj ih bodo 
hi t rost i  motornega prometa tako nizke 
(do največ 30 km/h),  da bosta hoja in 
kolesar jenje tam varna tudi  brez ločene 
infrastrukture.  V območj ih s pr ior i teto 
pešcev bo zagotovl jeno izogibanje 
konf l ik tn im si tuaci jam med kolesar j i  ter 
pešci .

Za hojo pr i lagojene razmere bomo 
poskrbel i  tudi  v drugih nasel j ih občine in 
nj ihovem zaledju.  Najprej  bomo izvedl i 
p i lotno območje celovi tega umir janja 
prometa v enem od nasel i j  v  občini 
(do leta 2014),  kasneje pa še celovi to 
umir i tev prometa vsaj  še v t reh nasel j ih v 
občini  do 2020. Izkušnje z rekreaci jskimi 
potmi kažejo,  da imajo s lednje potencial 
združevanja rekreat ivnih ter  dnevnih pot i . 
Zato bomo do leta 2015 uredi l i  eno, do leta 
2020 pa vsaj  še t r i  kakovostne pešpot i  (v 
kombinaci j i  s  kolesarskimi)  do nasel i j  v 
neposrednem zaledju Ljutomera. 

Izboljšanje pogojev za načrtovanje
Do leta 2014 bomo v okviru občine 
vzpostavi l i  s istem za redno zbiranje 
podatkov na področju hoje.  Poleg osnovnih 
podatkov o hoj i ,  k i  bodo del  celovi tega 
sistema zbiranja podatkov o mobi lnost i  v 
občini ,  bomo zbiral i  tudi  druge podatke, 
katere smo zbral i  že v okviru te strategi je 
za potrebe anal ize stanja.  S pogost im 
ponavl janjem opravl jene anal ize bomo 
natančno spreml ja l i  spremembe na 
področju hoje.
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Promocijske in izobraževalne aktivnosti
Prednost i  hoje bodo vsebina rednih in 
sistemat ičnih promoci jskih,  ozaveščevalnih 
ter  izobraževalnih akci j  za vse ci l jne 
skupine prebivalstva.  Najmlajš i  bodo 
pr ior i tetno nagovor jeni  v akci jah 
mobi lnostnih načrtov za šole in vr tce, 
k i  bodo nadgradi le obstoječe akci je 
varnih pot i  v šolo do leta 2014, podobno 
celovi to bomo do istega leta obravnaval i 
tudi  g imnazi jo.  Odrasle bomo v akci jah 
nagovar ja l i  predvsem z argument i 
zdravstvenih kor ist i  hoje. 

Ukrep Strošek Zahtevnost Odgovornost Rok izvedbe

P otno območje um rjenega prometa v Ljutomeru 10.000 € projekt
150.000 € zvedba

zahtevna OL n zunanj  
zvaja ec

2013 projekt 2014 
zvedba

P otno območje um rjenega prometa v zbranem 
manjšem nase ju 

10.000 € projekt
150.000 € zvedba 

zahtevna OL n zunanj  
zvaja ec

2015 projekt 2016 
zvedba

Dopo n tev varn h pot  v šo o n ured tev 
prob emat čn h prečkanj (prednostno OŠ–G avn  
trg–avtobusna postaja)

20.000 € letno srednja OL, OŠ, SPVCP n 
zunanj  zvaja ec

2014

Vzpostav tev pešpovezave G mnaz ja–že ezn ška 
postaja (nova brv)

60.000 € srednja OL n zunanj  
zvaja ec

2014

Pr agod tev nfrastrukture g ba no ov ran m os-
ebam v ožjem sred šču n za edju

8.000 € letno srednja OL n zunanj  
zvaja ec

Od 2012

OL – Občina L jutomer
OS – Občinski  svet

SPVCP – Svet  za prevent ivo in varnost  v  cestnem prometu
OŠ – osnovna šola

AkCIJSkI NAČRT zA CELOVITO PROMOCIJO HOJE

Z AVTOM V ŠOLO? NE, HVALA!
V Vel ik i  Br i tani j i  so se s promoci jo hoje med osnovnošolc i 
pr ičel i  načrtno ukvar jat i ,  potem ko so opazi l i  h i t ro naraščanje 
deleža otrok,  k i  j ih v šolo z avtomobi l i  pr ipel je jo starši .  Ob 
spremembah potovalnih navad ter skrbi  za varnost šolar jev j ih 
je pr i  tem vodi la predvsem potreba po akt ivni  skrbi  za zdravje 
učencev. Izdelal i  so mobi lnostne načrte,  k jer  so se osredotoči l i 
na informat ivne in izobraževalne akci je ter  manjše izbol jšave 
infrastrukture v zaledju šol .  Podatki  iz  t r ideset ih podrobneje 
ovrednotenih šol  kažejo,  da je vel ik delež (60–90 %) šolar jev 
zmanjšal  uporabo avtomobi lov,  dodaten delež (15–40 %) pa naj 
b i  uporabo avtomobi la v pr ihodnost i  zmanjšal  za več kot 20 %. 
Skupni  učinek mobi lnostnega načrta je povprečno med 8 in 15 
% manjša uporaba avtomobi la za vožnje v šolo. 

KAKO RAZMIŠLJAJO  
DRUGA MESTA?
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Kolo je najsmotrnejši urbani prevozni način: je 
poceni in dostopno vsem socialnim skupinam, na 
večini poti v mestih najhitrejše, okolju pri jazno ter ne 
zaseda veliko prostora. Vsakodnevno kolesarjenje 
ugodno vpliva tudi na zdravje. Zaradi pozit ivnega 
vpliva na kakovost bivanja se je kolesarjenje v 
mnogih evropskih mestih uveljavi lo kot enakovreden, 
ugleden in učinkovit način opravljanja vsakodnevnih 
poti. Zaradi kratkih razdalj ter ravnega terena v 
precejšnjem delu občine je kolo zelo primerno za 
opravljanje večine poti tudi v Ljutomeru.
Pri  razvoju kolesar jenja je potrebno 
razmišl jat i  o dveh skupinah kolesar jev, 
od kater ih ima vsaka svoje speci f ične 
potrebe. V prvo sodi jo prebivalc i ,  k i  j im 
kolesar jenje s luži  kot  način opravl janja 
vsakodnevnih pot i .  Za nj ih je pomembna 
varna infrastruktura v območju nasel ja 
Ljutomer ter  n jegovem neposrednem 
zaledju,  še posebej  dobra povezanost 
k l jučnih točk v nasel ju.  V drugo skupino 
sodi jo prebivalc i  in obiskovalc i  Občine 
Ljutomer,  k i  kolesar i jo rekreat ivno. Nj im 
je pomembnejša udobna oziroma pr i jetna 
infrastruktura v zaledju Ljutomera, prav 
tako tudi  povezave med ostal imi nasel j i  ter 
k l jučnimi tur ist ičnimi točkami v občini  in 
š i rše. 

L jutomer je občina kratk ih razdal j .  Rel ief  je 
večinoma uravnan, zato razen na nekater ih 
relaci jah ni  t reba premagovat i  večj ih 
vzponov. Tudi  k l imatske razmere so ugodne 

ter omogočajo uporabo kolesa večino 
dni  v letu.  Z dvigom kolesarske kul ture, 
izbol jšanjem kolesarske infrastrukture 
in ozaveščanjem bomo prebivalce ter 
obiskovalce spodbudi l i ,  da bodo bistveno 
večj i  delež pot i  čez leto opravi l i  s  kolesom.

PROBLEMI LJUTOMERA 
Kolesar jenje je nekoč že bi lo eno 
najpomembnejših načinov premikanja po 
Ljutomeru, a se je njegov pomen zmanjšal 
s pojavom motor jev in kasneje osebnega 
avtomobi la.  S prevlado avtomobi lov se 
je spremeni la prometna kul tura v občini , 
v kater i  zdaj  dominirajo motor iz i rani 
udeleženci ,  kar kolesar jem povzroča 
občutek ogroženost i ,  mnoge pa odvrača od 
kolesar jenja. 

Kl jučna ovira za povečanje pr iv lačnost i 
kolesar jenja je le delno izgrajena 

5 STRATEŠKIH STEBROV

TRETJI STEBER: IzkORIšČEN  
POTENcIAL KOLESARJENJA
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kolesarska infrastruktura.  Nepovezano 
omrežje kolesarskih stez omogoča varno 
kolesar jenje le na nekater ih kratk ih 
odsekih,  k i  pa kmalu kolesar je usmeri jo 
na vožnjo po glavni  cest i .  Taki  prehodi 
so nepredvidl j iv i  ter  nevarni ,  zato se 
kolesar j i  ra je odloči jo za nadal jevanje pot i 
po pločniku.  Posledično je v Ljutomeru 
dostopnost k l jučnih točk za kolesar je s laba 
in ne spodbuja večjega deleža kolesar jev.

Zaradi  pr ior i tetne obravnave motornega 
prometa je kolesarsko omrežje pogosto 
izvedeno nevarno s preveč kr ižanj i  a l i 
neposrednim potekom ob cestah, k jer 
motorna vozi la dosegajo v isoke hi t rost i . 
Pogosta je tudi  s laba tehnična izvedba 
novih stez,  k i  so načrtovane tako, da 
kolesar je upočasni jo al i  celo ogrožajo 
nj ihovo varnost (npr.  š i r ina stez,  izvedba 
robnikov,  pr ior i tetni  uvozi  stranskih cest , 
kol ički  za preprečevanje parkiranja, 
prometna signal izaci ja sredi  stez ter 
vodenje in razporejanje kolesar jev v 
kr iž iščih). 

Za povezave z zaledjem Ljutomera v večini 
n iso zagotovl jene varne kolesarske pot i 
a l i  s teze. Kjer so že urejene, pravi loma 
potekajo po obstoječih lokalnih cestah in so 
zgol j  označene s prometnim znakom.

Varno parkiranje koles je še zmeraj 
težava v večjem delu Ljutomera ter okol ic i 
pomembnejših generator jev prometa. 
Kolesar jenju še ne pr iznavamo statusa 
celoletnega prevoza, zato z imska služba 
pozimi ne čist i  kolesarskih stez in j ih 
pogosto uporabl ja kot  odlagal išče snega s 
cest  ter  p ločnikov. 

DOSEžkI LJUTOMERA
Kolesar jenje se v Ljutomeru vrača med 
pomembne prevozne načine, saj  vse več 
l judi  spoznava njegove prednost i  oziroma 
kor ist i .  Na Občini  L jutomer se vse bol j 
odzivamo na povečano povpraševanje in 
pobude meščanov ter pr i ložnost i ,  k i  se 
pojavl ja jo v obl ik i  državnih al i  evropskih 
sredstev za razvoj  kolesarstva. 

V okviru obnove nekater ih pomembnejših 
kr iž išč in cestnih odsekov smo pr ičel i 
s pr imernejš im urejanjem kolesarske 
infrastrukture.  Tudi  v zaledju Ljutomera 
so vzpostavl jeni  prv i  segment i  novih 
kolesarskih pot i ,  k i  potekajo po ločenih 
površinah ob glavnih cestah. Prav tako 
je že označenih nekaj  kolesarskih pot i 
med nasel j i ,  k i  so spel jane po manj 
obremenjenih lokalnih cestah. Na temel ju 
teh,  za zdaj  s icer kratk ih odsekov, bomo 
v pr ihodnje izgrajeval i  celovi to kolesarsko 
omrežje občine.

Dober pr imer,  kako lahko uredimo 
parkiranje koles,  je uredi tev kolesarnice 
pred Gimnazi jo Ljutomer.  V neposredni 
b l iž in i  vhoda zagotavl ja pr imerno števi lo 
pokr i t ih parkirnih mest,  k jer  svoja kolesa 
varno in udobno puščajo zaposleni  ter 
di jaki .

Pomembna pr idobi tev za kolesar je je 
možnost izposoje koles za obiskovalce 
in tur iste v okviru TIC ter nj ihove karte z 
označenimi tur ist ičnimi kolesarskimi potmi 
v občini .

K razvoju kolesarstva pr ispeva tudi 
uspešno sodelovanje občine v evropskih 
projekt ih,  v kater ih se ukvar jamo s 
promoci jo zdravja preko akt ivnih načinov 
opravl janja pot i . 

OMEJITVE SEDANJEGA PRISTOPA 
Za področje kolesar jenja je znači lna 
odsotnost strateškega pr istopa, s ledenje 
projektom cestne infrastrukture in 
počasno odpravl janje nevarnih točk. 
Kolesar jenje smo v preteklost i  obravnaval i 
predvsem kot rekreaci jsko dejavnost, 
zato mu pr i  načrtovanju prostora ter 
prometne infrastrukture nismo namenjal i 
večje pozornost i .  Pr i  načrtovanju ne 
razmišl jamo o celovi t ih,  smiselnih,  varnih 
in udobnih kolesarskih povezavah, ampak 
j ih podrejamo cestni  infrastruktur i  ter 
pretočnost i  motornega prometa.  Prenos 
znanj  oziroma dobr ih praks načrtovanja 
in izvedbe kolesar jem pr i jazne kolesarske 
infrastrukture je počasen, neposredne 
naložbe v kolesarsko infrastrukturo so 
redke, izvedbe pa pogosto nekakovostne al i 
celo nevarne. 

Slednje dejstvo je posledica oteženega 
komuniciranja občine s projektant i ,  saj 
so nacionalne smernice glede kolesarske 
infrastrukture neobvezne al i  presplošne, 
občina pa nima lastnih smernic za 
zagotavl janje kakovostne kolesarske 
infrastrukture.  Te bi  predstavl ja le podlago 
za dogovore z invest i tor j i ,  projektant i  in 
postavi le standarde za celovi to oziroma 
kakovostno omrežje kolesarskih povezav 
ter parkir išč. 

Za zdaj  n ismo naredi l i  dovol j  tudi  g lede 
promoci je zdravega živ l jenjskega sloga, 
k i  vkl jučuje kolesar jenje kot  način 
vsakodnevnega opravl janja pot i .  Vel ik 
potencial  za promoci jo ponujajo mlajš i ,  k i 
so v preteklost i  pogosto kolesar i l i  v  šolo, 
danes pa j ih starši  zaradi  (ne)varnost i 
ra je vozi jo z osebnim avtomobi lom. Brez 
kolesarskih izkušenj  mladi  kasneje kot 
najstnik i  razmišl ja jo o avtomobi lu kot  o 
edinem možnem načinu za potovanje. 
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VIzIJA OBČINE z IzkORIšČENIM 
POTENcIALOM KOLESARJENJA 
Ljutomer bo občina z dobro kolesarsko 
infrastrukturo in prometno kul turo,  v 
kater i  bo kolesar jenje tako enakovreden 
ter  varen prevozni  način za opravl janje 
vsakodnevnih pot i  kakor tudi  uvel javl jena 
obl ika rekreaci je. 
 
S kolesom bodo varno in udobno dostopni 
vsi  k l jučni  c i l j i  pot i  v Ljutomeru oziroma 
njegovem zaledju,  vse najbol j  zanimive 
lokaci je pa bodo dobro opreml jene 
z opremo za varno parkiranje koles. 
Omrežje varnih kolesarskih stez bo dobro 
razvi to in redno vzdrževano na območju 
celotne občine. Občani  bodo zaradi 
kolesar jenja bol j  zdravi ,  večja pa bo tudi 
varnost v prometu.  Povečanje ugleda 
kolesar jenja bo pr ipomoglo k doseganju 
kr i t ične mase kolesar jev ter  posledično 
večj i  varnost i ,  sprejetost i  kolesar jev med 
drugimi udeleženci  v prometu in njegovimi 
načrtovalc i .

cILJI
1. Povečanje deleža osnovnošolcev, ki  v 

šolo kolesari jo, in sicer z 8 % na 20 % ter 
povečanje deleža srednješolcev s 7 % na 
15 % do leta 2020.

2. Povečanje deleža zaposlenih, ki  na delo 
kolesari jo, z 10 % na 20 % do leta 2020.

3. Podvoji tev dolžine kolesarskega omrežja 
v nasel ju Ljutomer ter v zaledju do 
leta 2015 in vzpostavitev celovitega 
kolesarskega omrežja do leta 2025.

4. Zagotovitev pogojev za varno parkiranje 
koles v Ljutomeru do 2025.

5. Zmanjšanje števi la nesreč s 
poškodovanimi kolesarj i  za 50 % do 
leta 2020 glede na povprečje v obdobju 
2005–2010.

PREDLAGANI UKREPI 
Razvoj omrežja kolesarskih stez 
Celotno kolesarsko omrežje v občini  bomo 
vzpostavi l i  do leta 2025. Nastajalo bo s 
postopno šir i tv i jo od občinskega središča, 
k jer  bomo omrežje skleni l i  do leta 2015, 
preko navezave nasel i j  v  n jegovem 
neposrednem zaledju do leta 2018, glavnih 
kor idor jev v smeri  sosednj ih občinskih 
in regionalnih središč do leta 2020 ter 
do končne navezave vseh pomembnejših 
nasel i j  v  občini  leta 2025. Vzpostavi tev 
občinskega kolesarskega omrežja bo imela 
podlago v občinskih smernicah za gradnjo 
kolesarske infrastrukture,  k i  j ih bomo 
pr ipravi l i  do leta 2013. Gradnjo kolesarske 
infrastrukture bomo v največj i  možni  meri 
sof inanciral i  z evropskimi in državnimi 

Kolesarsko omrežje v nasel ju Ljutomer 
bomo sestavi l i  iz  mreže kolesarskih stez ob 
glavnih zbirnih cestah ter z umir janjem in 
mešanjem prometa v območj ih umir jenega 
prometa,  v kater ih bodo hi t rost i  motornega 
prometa tako nizke (do največ 30 km/h),  da 
bo kolesar jenje tam varno tudi  brez ločene 
infrastrukture.  V območj ih s pr ior i teto 
pešcev bo zagotovl jeno izogibanje 
konf l ik tn im si tuaci jam med kolesar j i 
ter  pešci .  Pr ior i tetno bomo uredi l i  ožje 
središče, k jer  bomo umir i tev prometa v 
okol ic i  Glavnega trga zagotovi l i  do leta 
2014 in do leta 2015 dopolni l i  manjkajoče 
dele glavne kolesarske povezave ob glavni 
cest i  skozi  L jutomer.  Umir janje prometa v 
ostal ih mestnih območj ih bomo izvajal i  na 
podlagi  izkušenj  z vzpostavi tv i jo pi lotnega 
območja z umir jenim prometom do leta 
2014. 

Kolesarske povezave Ljutomera s središči 
nasel i j  v  n jegovem neposrednem zaledju 
in s sosednj imi občinskimi ter  regionalnimi 
središči  bodo v največj i  meri  ločene od 
motornega prometa.  Vzpostavl ja l i  j ih bomo 
na podlagi  izkušenj  z uredi tv i jo pi lotne 
povezave z enim od pomembnejših nasel i j  v 
zaledju do leta 2015. Z ustrezno uredi tv i jo 
elementov in s pr ior i tetnim vodenjem skozi 
kr iž išča bodo omogočale potovalne hi t rost i 
kolesar jev 20 km/h. Namenjene bodo 
dnevnim migrantom na dal jše razdal je, 
predvsem pa rekreaci jskim kolesar jem ter 
tur istom. Ločenost od motornega prometa 
bo omogoči la tudi  varno kolesar jenje 
družinam s kolesarsko neizkušenimi 
č lani ,  kar bo pomembno izbol jšalo našo 
pr iv lačnost za akt ivni  tur izem, k i  je v 
vzponu. Kolesarske pot i  v smeri  sosednj ih 
središč bodo tudi  del  povezav viš je ravni 

večje nasel je
dnevna migraci ja
rekreaci ja
meja občine L jutomer

 

Predvidene ko esarske povezave v Občin i  L jutomer

sredstvi  ter  v sodelovanju s tur ist ičnim 
gospodarstvom, sosednj imi občinami in 
regi jo.
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Ko esarske povezave v L jutomeru

in bodo zagotavl ja le navezavo občine na 
državno ter regionalno kolesarsko omrežje. 
Kolesarske povezave Ljutomera do nasel i j 
v  n jegovem neposrednem zaledju bomo 
vzpostavi l i  do leta 2018, glavne kor idor je 
v smeri  sosednj ih občinskih in regionalnih 
središč pa do leta 2020. Preostale 
medsebojne povezave vseh pomembnejših 
nasel i j  v  občini  bomo prav tako poskušal i 
vzpostavi t i  ločeno od motornega prometa, 
kjer to ne bo smiselno, pa po stranskih 
cestah z malo prometa.  Navezavo vseh 
pomembnejših nasel i j  v  občini  bomo 
zakl juči l i  do leta 2025.

Zagotavljanje varnega parkiranja koles 
V Ljutomeru, posameznih nasel j ih ter  na 
glavnih c i l j ih kolesar jev v občini  bomo 
zagotovi l i  pr imerne pogoje za parkiranje 
koles.  Večina parkir išč bo zašči tena pred 
vremenskimi vpl iv i ,  najpomembnejša pa 
bodo imela tudi  infrastrukturo za osnovno 
popravi lo koles ter  polnjenje elektr ičnih 
koles.

Varno in udobno parkiranje koles bomo 
zagotovi l i  postopoma. Do leta 2016 bomo 
poskrbel i  za postavi tev 20 parkirnih 
stojal  ter  ene pokr i te kolesarnice letno 
na kl jučnih točkah v občini .  Sledi l i  bomo 
tudi  razvoju elektr ičnih koles z izgradnjo 
polni ln ic elektr ičnih koles ob večj ih 
generator j ih prometa.

Števi lo in kakovost kolesarskih parkir išč ob 
novogradnjah bomo do leta 2014 zagotovi l i 
z  umest i tv i jo parkirnih standardov za 
kolesa v prostorske akte.  Invest i tor j i  bodo 
moral i  že v fazi  pr idobivanja gradbenega 
dovol jenja predvidet i  ustrezno parkiranje 
koles ter  j ih pred pr idobi tv i jo uporabnega 
dovol jenja tudi  zagotovi t i .

Upravljanje kolesarjenja v občini 
Večje občine vse pogosteje zaposlujejo 
kolesarskega koordinator ja,  k i  se 
vsestransko ukvar ja s tem področjem. 
Zaradi  majhnost i  n i  smiselno vzpostavl jat i 
tega delovnega mesta samo za območje 
občine, pr izadeval i  pa s i  ga bomo 
zagotovi t i  (po vzoru medobčinskega 
redarstva) z medobčinskim sodelovanjem 
na regionalni  ravni  do leta 2014. Kolesarski 
koordinator bo skrbel  za razvoj  kolesar jenja 
v regi j i ,  pr ipravo projektov in zagotavl janje 
sredstev ter  omogoči l ,  da se bodo vsi 
razvojni  projekt i  prever ja l i  še skozi 
pr izmo kolesar jenja.  Stroški  zagotavl janja 
dobr ih pogojev v fazi  načrtovanja so 
namreč bistveno niž j i  kot  pr i  naknadnem 
popravl janju reši tev v prostoru.

Občinski  proračun, namenjen mobi lnost i , 
bo vseboval  f iksni  delež letnih invest ic i j 
za kolesar jenje,  k i  bo sorazmeren pomenu 
tega prevoznega načina v občini  (15 % 
proračuna za mobi lnost  leta 2015).  Lokalna 
sredstva bodo dopolnjena z državnimi in 
evropskimi sredstvi ,  k i  nam bodo zaradi 
akt ivnega urejanja tega področja lažje 
dosegl j iva.  S tem bodo zagotovl jeni 
v i r i  f inanciranja tako za načrtovanje ter 
gradnjo infrastrukture kot  tudi  za promoci jo 
kolesar jenja.

Vzpostavl jeno infrastrukturo bodo 
nadgrajevale promoci jske, ozaveščevalne 
in izobraževalne akci je.Te bodo spodbujale 
prebivalce oziroma obiskovalce h 
kolesar jenju z argument i  kor ist i  za zdravje, 
okol je ter  prostor.  Od leta 2013 bo 
kolesar jenje vkl jučeno v redno spreml janje 
in vrednotenje kazalcev mobi lnost i . 

cesta
železnica
glavna povezava
sekundarna povezava
povezava z zaledjem
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Ukrep Strošek Zahtevnost Odgovornost Rok izvedbe

Obč nske smern ce za gradnjo ko esarske nfrastruk-
ture

5.000 € majhna OL n zunanj  
zvaja ec

2013

Dopo n tev manjkajoč h de ov (cca 4,5 km) ko esar-
ske steze ob g avn  cest  v Ljutomeru 

450.000, sofinan-
c ranje DRSC

srednja OL, DRSC n 
zunanj  zvaja ec

2015

P otna ko esarska povezava z nase jem v nepo-
srednem za edju Ljutomera

250.000 € (do 
4 km očen h 
ko esarsk h pot ), 
sofinanc ranje EU

srednja OL n zunanj  
zvaja ec

2015

Ko esarska povezava z nase j  v neposrednem 
za edju (4 km/15 m n ko esarjenja) Ljutomera

800.000 € 
(10 km pretežno 
očen h ko esar-
sk h pot ), sofinan-
c ranje EU

zahtevna OL n zunanj  
zvaja ec

2016

20 park rn h stoja  n ena pokr ta ko esarn ca etno 10.000 € letno, 
možnost sofinan-
c ranja podjet j n 
ustanov

srednja OL n zunanj  
zvaja ec

2016

OL – Občina L jutomer
DRSC – Direkci ja RS za ceste

AkCIJSkI NAČRT zA IzkORIšČEN POTENCIAL kOLESARJENJA

VPLIV KOLESA NA TURIZEM
Po zgledu regionalnih kolesarskih povezav iz kolesarsko 
razvi te jš ih držav se s pomočjo evropskih sredstev tudi  pr i 
nas v zadnj ih let ih gradi jo kolesarske povezave v zaledju ter 
med nasel j i .  Med prvimi je bi l  izgrajen del  obalne Porečanke 
(po opuščeni  t rasi  železnice Trst–Poreč),  še posebej  uspešen 
pr imer pa je kolesarska povezava Gozd Martul jek–Rateče, prav 
tako po trasi  opuščene železnice.  Posamezni odseki  takšnih 
regionalnih kolesarskih povezav se zdaj  pojavl ja jo že v večini 
s lovenskih regi j . 

Pomen teh kolesarskih povezav je dvojen. Po eni  strani 
večino leta omogočajo varno kolesar jenje na delo in v šolo, 
zelo pomemben pa je nj ihov tur ist ični  učinek, saj  pr ivabl ja jo 
rekreat ivne kolesar je vseh starost i  ter  bogat i jo tur ist ično 
ponudbo kraja.

KAKO RAZMIŠLJAJO  
DRUGA MESTA?
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Javni potniški prevoz, kadar je učinkovit ,  lahko v 
kratkem času in z nizkimi stroški prepelje največ 
l judi.  Omogoča kakovostno dostopnost do glavnih 
ci l jev v občini za vse skupine prebivalcev, zmanjšuje 
s prometom povezane probleme ter izbol jšuje 
funkcionalno zgradbo občine. 
Pri zagotavl janju privlačnega javnega 
potniškega prevoza se osredotočamo na 
vzpostavitev kakovostne ponudbe, in sicer 
v kratkem času ter z obvladl j ivimi sredstvi. 
Kakovostna ponudba bo temelj i la na 
reorganizaci j i  omrežja, integraci j i  razl ičnih 
ponudb, informacijski podpori sistema in 
ozaveščanju prebivalcev. 

PROBLEMI LJUTOMERA 
Od osamosvoji tve Slovenije se je stopnja 
motorizaci je v Občini Ljutomer dvigni la 
z 250 na 480 vozi l  na 1000 prebivalcev. 
Sočasno je bistveno upadla ponudba 
avtobusnih prevozov. Med delavniki se 
je števi lo povezav s števi lnimi središči v 
regi j i  prepolovi lo. Ob sobotah, nedeljah in 
praznikih ter ob večernih urah pa se je vel ik 
del avtobusnih povezav celo ukini l . 

Kl jub dolgoletni stagnaci j i  ponudbe 
in nekonkurenčnim potovalnim časom 
železnica ostaja pomemben element 
mobilnosti  (predvsem) za di jake gimnazi je. 
Glavna pomanjkl j ivost železniških prevozov 
je nj ihova nefleksibi lnost – predvsem 
neusklajenost voznih redov z delovnim 
časom. (Ne)f leksibi lnost je deloma pogojena 
z enotirno progo, ki  ne omogoča vel iko 
manevrskega prostora spremembam voznih 
redov. Uporabo železniških prevozov 

otežuje tudi nepri lagojenost vlakov gibalno 
oviranim osebam ter slaba dostopnost do 
nekaterih pomembnih prostorskih ci l jev.

Posledično se zmanjšuje števi lo potnikov. 
Zaradi staranja prebivalstva postaja slaba 
ponudba javnega potniškega prevoza vse 
večj i  socialni problem. Kl jub vse večjemu 
števi lu osebnih avtomobilov v občini 
precejšnjemu deležu prebivalcev pogosto 
ostaja javni potniški prevoz edina izbira 
prevoza na večje razdalje. Med zaposlenimi 
v dveh podjet j ih, kjer smo anketiral i ,  ni 
bilo nikogar, ki  bi prišel na delo z javnim 
potniškim prevozom. Med osnovnošolci 
j ih prihaja slaba petina (vsi z avtobusom), 
di jaki pa so najpogostejši uporabniki 
javnega potniškega prevoza – tret j ina z 
avtobusom, četrt ina z vlakom – kar 80 % 
di jakov prihaja iz drugih občin.

Nekatere postaje javnega potniškega 
prevoza so slabo dostopne in povezane z 
zaledjem. Takšna primera sta povezanost 
gimnazi je z železniško postajo ter težave 
z ustavl janjem avtobusov za di jake ob 
prometnih konicah. Di jaki uporabl jajo 
nevarno bl ižnj ico čez železniški most in 
preko travnika. Zaradi vel ike koncentraci je 
avtobusov ob prometnih konicah na glavni 
cesti  pred gimnazi jo je postalo vstopanje 
oziroma izstopanje di jakov na avtobus 

5 STRATEŠKIH STEBROV

ČETRTI STEBER: PRIVLAČEN  
JAVNI POTNIŠKI PREVOZ 

      



44

nevarno, zato zahteva bol jšo rešitev. 
Dostop do javnega potniškega prevoza je 
problematičen tudi za osebe z gibalnimi 
težavami, saj zaradi nepri lagojenih postaj 
vozi jo zgol j  visokopodni avtobusi, ki  so za 
marsikoga nedostopni.

Kot odgovor na vse slabšo ponudbo 
javnega potniškega prevoza je zaživela 
ponudba taksiprevozov – vse več starejših 
prebivalcev je primoranih najemati taksi 
za zadovoljevanje osnovne oskrbe. Taksi 
prevozi niso regul irani ter delujejo po 
tržnem principu. Urejeno je samo nj ihovo 
parkiranje, in sicer so j im bi la z Odlokom o 
ureditvi  cestnega prometa namenjena mesta 
na parkir išču nekdanje tržnice v Ljutomeru. 
Taksi j i  predstavl jajo potencial integraci je v 
bodoči občinski sistem javnega potniškega 
prevoza, predvsem za javne prevoze na 
poziv.

Na področju javnega potniškega prevoza 
predstavl ja vel ik strošek za občino 
zagotavl janje šolskih prevozov. Občina 
Ljutomer zagotavl ja in f inancira zgol j 
osnovnošolske prevoze, za kar letno nameni 
okrog 250.000 € sredstev.

DOSEžkI LJUTOMERA
Ljutomer ima sistemsko urejen in razšir jen 
sistem prevozov v osnovno šolo ter dobro 
urejen prevoz di jakov v gimnazi jo. Občina 
je doživela tudi razmah taksi prevozov, ki 
so se pojavi l i  kot odgovor na nefleksibi lno 
oziroma nezadostno ponudbo javnega 
potniškega prevoza. Zato obstaja vel iko 
potencialov za modernizaci jo sistema 
javnega potniškega prevoza: od izbol jšav 
klasičnega sistema javnega potniškega 
prevoza do možnosti  integraci je šolskih 
prevozov v javni sistem al i  morebitnega 
uvajanja novih obl ik javnega potniškega 
prevoza, kot so npr. »prevozi na poziv«.

OMEJITVE SEDANJEGA PRISTOPA
Sistem javnega potniškega prevoza se 
na državni, regionalni in občinski ravni 
upravl ja brez strateške vizi je, kar vodi v 
njegovo postopno krčenje ter posledično 
neprivlačnost za uporabnike. Števi lo 
odhodov na posameznih avtobusnih progah 
pada, določene proge se povsem opuščajo. 
Za medkrajevne avtobusne prevoze je 
pristojno Ministrstvo za infrastrukturo in 
prostor, ki  prevoznikom podeljuje koncesi je, 
za subvencioniranje izvajanja prevozov pa 
predvidena javna sredstva ne zadostujejo, 
zato dovol juje opuščanje prevozov. 

Javni potniški prevoz v postopkih 
prostorskega in prometnega načrtovanja 

ter projekt iranja odrivamo na stranski t i r, 
kar se kaže tudi v neustreznem dostopu 
novogradenj do sistema javnega potniškega 
prevoza.

Zaradi odsotnosti  integrirane enotne 
vozovnice so naše možnosti  optimizaci je 
ponudbe avtobusnih in železniških prevozov 
omejene.

Visoki varnostni standardi za osnovnošolske 
prevoze ovirajo sicer možno ter v tuj ini 
pogosto uporabl jano integraci jo teh 
prevozov v sistem rednega javnega 
l ini jskega prevoza potnikov.

VIzIJA PRIVLAČNEGA JAVNEGA 
POTNIŠKEGA PREVOZA
Javni potniški prevoz bo v Občini 
Ljutomer postal bol j  konkurenčen osebnim 
avtomobilom. Prebivalci Ljutomera bomo 
imeli  na vol jo sodoben, učinkovit  in 
posel i tvenim vzorcem pri lagojen javni 
potniški prevoz. Dostopnost pomembnih 
centrov za vse skupine prebivalcev se 
bo povečala, hkrati  pa se bodo zmanjšal i 
negativni vpl ivi  na okol je ter prometno 
varnost.

cILJI 
1. Povečati  delež poti ,  opravl jenih s sredstvi 

javnega prevoza potnikov, s 5 % na 10 % 
do leta 2020.

2. Podvojena sredstva občinskega 
proračuna, namenjena za stori tve javnega 
prevoza do 2015 (glede na 2010).

3. Vzpostavitev sistema »prevozov na 
poziv« do leta 2015.

PREDLAGANI UKREPI 
študija možnosti razvoja javnega 
potniškega prevoza v občini
Kompleksnost sistema javnega potniškega 
prevoza in majhne pristojnosti  občine 
zahtevajo podrobno proučitev razvoja. 
Posebna študi ja bo prvi korak k strategi j i  na 
tem področju, ki  bo končana do leta 2014.
 
Povečanje obsega ponudbe rednih 
medkrajevnih avtobusnih prog
Možnosti  za izbol jšanje ponudbe rednega 
l ini jskega javnega potniškega prevoza 
imamo predvsem na glavni osi v smeri 
sever–jug. S sofinanciranjem občine 
bodo avtobusni prevozniki na obstoječih 
avtobusnih progah v smereh proti  Murski 
Soboti  in Ormožu povečali  frekvenco 
prevozov, kakor tudi ponovno opravl jal i  več 
prevozov v večernih urah, sobotah, nedeljah 
ter praznikih. S tem bomo zagotovi l i 
dostopnost sosednjih središč. V ta namen 
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VOžNJA NA POzIV
Stor i tve javnega potniškega prevoza je težko zagotovi t i  v  redko 
posel jenih območj ih,  kar je povzroči lo iskanje bol j  f leksibi ln ih 
in ekonomsko sprejeml j ivejš ih reši tev.  Lokalne skupnost i  ter 
ponudnik i  javnega potniškega prevoza v tu j in i  tako preizkušajo 
stor i tve na poziv,  k i  osnovno raven stor i tve javnega prevoza 
zagotavl ja na območj ih z majhnim števi lom potnikov oziroma 
izven sezonskih konic,  ko l in i jsk i  avtobus ni  ekonomsko 
upravičen. Javni  potniški  prevoz na kl ic ima kot l in i jsk i  avtobus 
svojo predpisano pot in urnik.  Stor i tev izvaja le takrat ,  ko 
potnik predhodno najavi  uporabo.
 
Prvi  pr imeri  take stor i tve se pojavl ja jo tudi  v Sloveni j i .  V 
Piranu so prevoz na kl ic tako začasno uvedl i  v nočnem času, v 
poletnih mesecih leta 2010, ko ni  na vol jo rednih avtobusov ter 
je števi lo potnikov majhno. V Škof j i  Loki  se je uvedba stor i tve 
za zdaj  zaustavi la na ravni  študi je,  Ministrstvo za infrastrukturo 
in prostor pa pr ipravl ja uvedbo pi lotnega projekta.

bomo do leta 2015 s f inancerjem – državo, 
koncesionarj i  in ostal imi zainteresiranimi 
občinami sklepal i  tr i -  al i  večpart i tne 
pogodbe o sofinanciranju večjega obsega 
ponudbe.

Uvedba sistema »javnih prevozov na 
poziv«
Zagotavl janje rednih l ini jskih prevozov 
med nasel j i ,  ki  ne leži jo ob glavni osi,  in 
nasel jem Ljutomer večinoma ni ekonomsko 
vzdržno. Zato bomo do leta 2015 uvedli 
eno od razl ičic sistema »javnih prevozov na 
poziv«, s katero bomo zagotovi l i  zadovolj ivo 
razpoložl j ivost javnega potniškega prevoza 
na območjih, kjer klasične prevozne stori tve 
tega ne morejo stori t i .  Hkrati  bo tak sistem 
odpravi l  socialno izkl jučenost l judi,  ki 
nimajo dostopa do avtomobila.

Ukrep Strošek Zahtevnost Odgovornost Rok izvedbe

Štud ja možnost  razvoja javnega potn škega prevoza 20.000 € srednja OL n zunanj  zvaja ec 2014

Sofinanc ranje večjega obsega ponudbe javnega 
potn škega prevoza ob de avn k h na g avn  os  v 
smer  prot  MS n Ormožu 

Rezu tat štud je zahtevna OL, obč ne ob os  Murska  
Sobota–Ormož, MIP, prevozn k

2015

Vzpostav tev s stema »prevozov na poz v« Poskusna 
vzpostav tev v 
okv ru EU projekta

zahtevna OL, prevozn k 2015

Opt m zac ja obč nsk h sredstev, namenjen h javn m 
n šo sk m prevozom

brez srednja OL n zunanj  zvaja ec 2014

Akt vno sode ovanje pr  vzpostav janju enotne 
državne vozovn ce, predvsem pr  prestopanj h z 
že ezn c na oka ne avtobuse, »prevoze na poz v« a  
taks prevoze

12.500 € letno srednja OL, MzP, prevozn k 2015

Integrac ja šo sk h prevozov, »prevozov na poz v« 
n  obč nsk h taks jev v s stem rednega n jskega 
prevoza

Rezu tat štud je zahtevna OL, MIP, prevozn k 2015

OL – Občina L jutomer 
Mz P – Minist rs tvo za in rastrukturo in prostor

Integracija različnih oblik javnih prevozov
S ci l jem bol j  učinkovite uporabe javnega 
denarja bomo integriral i  šolske prevoze 
v sistem rednega l ini jskega avtobusnega 
prevoza al i  v »prevoze na poziv«. 
Ob tem bomo sodeloval i  pr i  procesih 
vzpostavl janja enotne vozovnice, predvsem 
pri prestopanjih iz sistema železniškega 
prevoza na lokalne avtobusne proge, 
»prevoze na poziv« al i  taksiprevoze.

KAKO RAZMIŠLJAJO  
DRUGA MESTA?

AkCIJSkI NAČRT zA PRIVLAČEN JAVNI POTNIškI PREVOz
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5 STRATEŠKIH STEBROV

PETI STEBER: OPTIMIZAcIJA  
cESTNEGA PROMETA

Zmeraj bodo obstajal i  razlogi al i  razmere, ko bo 
avto smiselna izbira in bo njegova uporaba brez 
negativnih posledic. Vedno pa bomo imeli  tudi vel iko 
primerov, ko avto ne bo učinkovita izbira oziroma bo 
njegova uporaba draga za uporabnika ter družbo. 

Izkušnje kažejo,  da je rast i  cestnega 
prometa nesmiselno sledi t i  z  gradnjo 
vedno nove infrastrukture in parkir išč. 
Nova infrastruktura namreč pr ivabi  dodaten 
promet,  k i  nove površine kmalu zapolni . 
Napredna mesta zato zastoje ter  druge 
težave, k i  j ih povzročajo osebni  avtomobi l i , 
že dolgo ne obvladujejo z nenehnim 
pr i lagajanjem infrastrukture.  Takšna 
mesta pr i lagajajo obseg in razporedi tev 
avtomobi lskega prometa mestu ter  ne 
obratno. 

PROBLEMI LJUTOMERA
Motor izaci ja prebivalstva narašča kl jub 
v isokim stroškom lastništva in uporabe 
avtomobi la.  Delež izdatkov za mobi lnost  v 
Sloveni j i  je med viš j imi  v EU, prebivalc i  pa 
nimajo kakovostne al ternat ive lastništvu 
osebnega avtomobi la. 

Povečana raba povečuje pr i t iske cestnega 
prometa na občino. Z novo infrastrukturo 
odgovar jamo na povečano povpraševanje, 
zanjo namenjamo večino sredstev za 
mobi lnost  in ta infrastruktura nam zaseda 
vedno več prostora.  Znači lno je tudi , 
da večine stroškov rabe cest ne plačajo 
uporabnik i ,  temveč celotna družba – od 
uporabe občinskih zeml j išč,  stroškov 

infrastrukture pa do zunanj ih stroškov, 
kot  so onesnaženje,  nesreče al i  vpl iv na 
globalno segrevanje. 

Rast obsega prometa povzroča vse 
večje obremenitve,  predvsem ob glavnih 
prometnicah. Onesnaženje zraka in hrup 
postajata vel ik zdravstveni  problem. 
Slednjemu se zaradi  vse bol j  sedečega 
načina živ l jenja pr idružujejo še debelost 
ter  druge zdravstvene težave. Zdravje in 
ž iv l jenja ogrožajo tudi  prometne nesreče, 
kater ih števi lo je še zmeraj  v isoko. 

Gost promet,  k i  n ima izvora in c i l ja v 
stanovanjskih ter  centralnih območj ih, 
poslabšuje kakovost bivanja teh delov 
oziroma zmanjšuje nj ihovo pr iv lačnost 
za hojo in kolesar jenje.  Težave poglabl ja 
prometna nediscipl ina voznikov ter 
neupoštevanje omej i tev hi t rost i ,  kar je 
pomemben vzrok s labe prometne varnost i . 

DOSEžkI LJUTOMERA
Ljutomer je v kratkem času osrednj i  del 
nasel ja spremeni l  v pr iv lačen urbani 
prostor.  Vzpostavi l i  smo območje 
kratkotrajnega parkiranja.  Zaradi  tega 
prebivalc i  in obiskovalc i  lažje parkiramo, 
zmanjšalo pa se je tudi  nepravi lno ter 
brezobzirno parkiranje.

      



48

Občina akt ivno vzpostavl ja varne pot i 
v šolo.  Uvedl i  smo ukrepe za umir janje 
prometa pred šolami,  vr tc i  in drugimi 
objekt i ,  ob kater ih zmanjšano največjo 
dovol jeno hitrost opredeljuje tudi državna 
zakonodaja. 

OMEJITVE SEDANJEGA PRISTOPA 
Naraščajočega motornega prometa se še 
vedno lotevamo z gradnjo novih cestnih ter 
parkirnih površin, kar težave le poglabl ja. 
Nove al i  razšir jene ceste so zelo drage 
in obremenjujoče za nasel je ter zgol j 
kratkoročno zmanjšujejo potovalne čase. 

Gradnja novih parkir išč privabi več 
avtomobilov, povzroča zastoje ob konicah 
ter zmanjša privlačnost ostal ih prevoznih 
načinov. Lahko se tudi zgodi, da parkir išča 
izven konic ne bodo uporabl jena. Parkirni 
standardi za novogradnje niso določeni 
in so predmet vsakokratnega dogovora z 
investi torjem.

Promet umirjamo le v središču občine. 
Drugje pravi loma dominirajo avtomobil i , 
kar vpl iva na neprivlačnost ter nevarnost 
uporabe drugih prevoznih načinov.

V Načrt ih varnih šolskih poti ,  ki  so sicer 
vzorno označene, pristop pasivno povzema 
stanje in v načrtu označi varne poti , 
večinoma pa ne predvidi ukrepov ter naprav 
za umirjanje prometa. 
 

VIZIJA OPTIMIZIRANEGA cESTNEGA 
PROMETA 
Ljutomer bo zmanjšal odvisnost od uporabe 
avtomobila. Trajnostno načrtovan promet 
bo dosegel zmanjšanje avtomobilskega 
prometa in njegovih negativnih posledic. 
Občina bo tako nadaljevala oživl janje 
središča ter povečanje privlačnosti  nasel ja 
za bivanje. Izbol jšana bo dostopnost za 
vse, tudi za l judi z omejeno mobilnostjo, 
prometna varnost, konfl ikt i  motoriziranih 
in nemotoriziranih udeležencev pa bodo 
omejeni. 

Ljutomeru bo uspelo zmanjšati  parkirne 
obremenitve okol ice večj ih generatorjev 
prometa ter premišl jeno zagotavl jat i 
parkiranje za novogradnje. Zmanjšano bo 
števi lo motoriziranih voženj s poudarkom 
na odpravl janju tranzita skozi dele nasel ja. 
Motorni promet v središču in ostal ih nasel j ih 
bo umirjen, še posebej v območjih brez 
tranzitnih prometnic. 

cILJI 
1. Zmanjšanje deleža poti  z avtomobil i  za 

desetino do leta 2020 v primerjavi z letom 
2010.

2. Zaustavitev rast i  števi la avtomobilov v 
last i  gospodinjstev do leta 2020.

3. 25 % zmanjšanje števi la poškodovanih v 
nesrečah z motoriziranimi udeleženci do 
leta 2020 glede na leto 2010.

4. Nadzorovano parkiranje v celotnem 
naselju Ljutomer od leta 2016.  

PREDLAGANI UKREPI 
Odprava tovornega tranzita skozi 
Ljutomer
Prvi ukrep bo ponovna prepoved dal j inskega 
tranzitnega tovornega prometa skozi občino, 
ki  je bi la odpravl jena začasno zaradi 
razbremenitve nasel i j  ob trasi pomurske 
avtoceste, po odpravi razlogov zanjo pa 
ni bi la ponovno vzpostavl jena. Vzporedno 
bomo zagnali  akt ivnosti  za blažitev 
negativnih vpl ivov prometa na glavni cesti 
skozi Ljutomer do izgradnje obvoznice.

Umirjanje motoriziranega prometa 
Določi l i  bomo območja umirjanja prometa. 
S preureditvami ul ic bomo tranzitni promet 
motornih vozi l  preusmeri l i  na zbirne ceste, 
parkiranje bomo nadzoroval i ,  hi trost i  pa 
formalno ter f izično omeji l i  na največ 30 
km/h oziroma 10 km/h v območjih, ki  so 
prednostno namenjena pešcem. Ukrep 
bo zmanjšal obseg motornega prometa v 
preurejenih območjih, povečal varnost in 
spodbudil  hojo ter kolesarjenje. V prvem 
koraku, do leta 2014, bomo tako uredi l i 
središče Ljutomera. Sledi la bo ureditev 
zaledi j  šol in vrtcev – prvo pi lotno območje 
celovitega umirjanja prometa bomo 
preuredi l i  do leta 2015, tr i  nova območja 
pa do leta 2020. Končni ci l j  je pokri tost 
celotnega Ljutomera z območji  umirjenega 
prometa do leta 2025. Dodatno bodo 
zmanjšane hitrost i  ter preurejeni elementi 
na cestah in križiščih, kjer pogosto prihaja 
do konfl iktov s pešci ter kolesarj i . 

zaračunavanje stroškov uporabe osebnih 
avtomobilov 
Ljutomer bo do leta 2016 izdelal celovito 
parkirno strategi jo, ki  bo upoštevala druge 
možnosti  uporabe sredstev in zemlj išč, 
ki  bi bi la sicer uporabl jena za parkir išča. 
Nadalje bomo šir i l i  območja nadzorovanega 
parkiranja. Parkirne tari fe bodo odvračale 
od celodnevnega parkiranja ter prometa ob 
konicah. Nadzor plačevanja in preganjanje 
nepravi lnega parkiranja bosta izbol jšana, 
posebna pozornost pa bo namenjena 
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zasedanju parkir išč za l judi z mobilnostnimi 
ovirami. Denar, zbran s parkirnino ter 
kaznimi, bo od leta 2013 uporabl jen 
neposredno za f inanciranje izbol jšav 
alternativ avtomobilskemu prometu. Parkirni 
standardi za novogradnje bodo od leta 2013 
podpiral i  ci l je parkirne strategi je. 

PRIJAzNA OBMOČJA
Umir janje motornega prometa lahko zelo uspešno zmanjša 
hi t rost i  motornih vozi l ,  poveča varnost drugih udeležencev in 
predvsem izbol jša kakovost bivanja ter  pr iv lačnost nasel ja.  V 
mnogih nasel j ih v Sloveni j i  so že namest i l i  prometni  znak za 
območja,  v kater ih imajo pešci  prednost pred vozi l i  na vseh 
površinah in k jer  morajo voznik i  vozi t i  posebej  previdno – s 
hi t rost jo največ 10 km/h. A izkušnje kažejo,  da sama postavi tev 
znaka ne zadostuje.  Za umir i tev prometa so potrebne celovi te 
uredi tve,  k i  vkl jučujejo tudi  druge elemente umir janja,  kot 
so sprememba t laka, zoži tev vozne površine al i  manjš i  radi j i 
ovinkov. Namen teh uredi tev je z obl ikovanjem prostora 
sporoči t i  voznikom, da vstopajo na območje,  k jer  se na cestni 
površini  odvi ja jo tudi  druge akt ivnost i .

Ukrep Strošek Zahtevnost Odgovornost Rok izvedbe

Prepoved da j nskega tranz tnega tovornega prometa 
skoz  obč no

brez zahtevna OL, MIP, DRSC 2012

Ukrep  za b až tev negat vn h vp vov prometa na 
g avn  cest  skoz  Ljutomer do zgradnje obvozn ce

200.000, sofinan-
c ranje DRSC

srednja OL, DRSC n 
zunanj  zvaja ec

2013

Štud ja dodatnega omejevanja motornega prometa v 
ožjem sred šču

10.000 € majhna OL n zunanj  
zvaja ec

2013

Š r tev nadzorovanega park ranja na za edje sred šča 10.000 € etno/ 
možen v r pr hod-
kov

majhna OL 2016

OL – Občina L jutomer
DRSC – Direkci ja RS za ceste

Mz P – Minist rs tvo za in rastrukturo in prostor

KAKO RAZMIŠLJAJO  
DRUGA MESTA?

AkCIJSkI NAČRT: PREDLAGANI UkREPI zA RACIONALNEJšI CESTNI PROMET
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