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Celostna Prometna Strategija – Ukrepi in akcijski načrt

Program:

17:00-17:15 Uvod
Predstavitev tematike in namen sestanka
(Logiteh d.o.o.)

17:15…….          Sestanek predstavitev in izbor ukrepov CPS
Ukrepi na področju:
-Peš prometa

-Kolesarskega prometa
-Javnega potniškega prometa
-Cestne infrastrukture in motornega prometa

Izbor ukrepov in opredelitev pomembnosti

……                        Zaključek

Moderator: Aleš Boškoski



Celostna prometna strategija:
Celostna prometna strategija je dokument, ki bo zajel strategijo razvoja prometa v občini Lenart v 
prihodnosti. Celostno načrtovanje prometa prinaša dolgoročno in strateško vizijo zagotavljanja 
mobilnosti. Spodbuja kulturo učinkovitega in integriranega načrtovanja, ki teži k vključevanju sektorskih 
politik, institucij in sosednjih občin ter omogoča tudi doseganje drugih ciljev občine na področju 
gospodarstva, turizma, okolja in sociale. Dokument bo tudi osnova in pogoj za pridobivanje evropskih 
sredstev za sofinanciranje konkretnih projektov, ki se bodo na osnovi akcijskega načrta te strategije 
izvajali v prihodnosti. 

Dokument daje poudarek na:
-trajnostni mobilnosti, 
-zmanjšanju škodljivih vplivov prometa na okolje, 
-boljši kakovosti bivanja,
-izboljšanju mobilnosti in dostopov
-izboljšanje podobe občine
-ter v proces vključuje širšo javnost.

Dokument bo obdelal področje: 
-peš prometa,
-kolesarskega prometa,
-javnega potniškega prometa, 
-prometne infrastrukture in možnosti učinkovitejše rabe obstoječih prometnic in načrtovanih (obvoznica) 
ter urejanje mirujočega prometa  (parkiranja)

Celostna Prometna Strategija – javna razprava



Kaj je trajnostna mobilnost?
Trajnostna mobilnost cilja zadovoljiti potrebe vseh ljudi po mobilnosti in obenem zmanjšuje promet, 
posledično tudi onesnaževanje, emisije toplogrednih plinov in porabo energije. Trajnostna mobilnost je 
tista, ki je hkrati okoljsko sprejemljiva, socialno pravična in spodbuja razvoj gospodarstva.

Trajnostna mobilnost je prehod iz okolju neprijaznega načina gibanja v prometu na okolju prijaznejši način.

Vsako potovanje naj bo premišljeno in racionalno zastavljeno. Naj bo uporaba neobnovljivih virov energije 
čim manjša.

Celostna Prometna Strategija – javna razprava



Celostna Prometna Strategija – Vizija

Vizija celostne prometne strategije 
Občine Lenart v Slovenskih goricah 

OBČINA LENART, SREDIŠČE ZELENE MOBILNOSTI

Doprinos trajnostne mobilnosti k:
 pospešenem razvoju gospodarstva in turizma v občini Lenart (Prometna 

infrastruktura v službi človeka in razvoja ter ureditev prometnih koridorjev 
namenjenih gospodarstvu. Kolesarska infrastruktura za razvoj turizma. 

 boljši povezanosti ljudi in naselij v občini (ureditev skupnih javnih prostorov ter 
povezav med naselji v občini. Enakopravno izboljšanje prometne infrastrukture za 
pešce, kolesarje in motorna vozila.

 izboljšanju kakovosti bivanja, mobilnosti in dostopnosti. (Sistematsko urejanje 
perečih prometnih problemov, izboljšanje mobilnosti vsem skupinam 
prebivalstva.) 

"Ljudem in okolju prijazen promet"



CILJI NA PODROČJU PEŠAČENJA:
• Lenart bo pešcem prijazna občina.
• Uredili bomo peš cone ter izboljšali pešpoti.
• Vzpostavitev enakopravnosti pešcev v prometu
• Izboljšali bomo varnost pešcev v prometu.
• Prizadevali si bomo za varne šolske poti
• Povečanje deleža poti na kratkih relacija opravljenih peš.
• Gibalno oviranim osebam (invalidom) prilagojena infrastruktura.
• …

PEŠAČENJE JE NAJCENEJŠE, ZDRAVO ZA VSE NAS.
Kratka potovanja opravimo raje peš, zato

avtomobil pustite raje doma.

Celostna Prometna Strategija – Cilji 



CELOVITA PROMOCIJA HOJE

Celostna Prometna Strategija – Ukrepi

Urejanje ulic in cest po meri pešcev

Vzpostavitev območja umirjenega prometa
Vzpostavitev Cone 30 km/h

Vzpostavitev varnih šolskih poti

Izboljšanje opremljenosti pešpoti (urbana oprema, 
koši, klopi, pitnik – voda)

4

2

3

1

Izboljšanje in izgradnja nove infrastrukture 

za pešce





Ukrepi – Pešačenje oz. hoja:
Ukrep

Vrsta ukrepa 1 2 3 4

Izboljšanje in izgradnja nove 
infrastrukture za pešce

Izgradnja novih pešpoti 
ter obnova obstoječih 
poti in pločnikov 

V ožjih ulicah, znotraj 
naselij, označiti
površine za pešce

Identifikacija in 
odprava črnih točk za 
pešce (prometna 
varnost in večja 
dostopnost)

Izvajanje mehkih ukrepov na področju 
ozaveščanja in promocije hoje

Podpreti promocijske
aktivnosti za hojo

Vključevanje v 
preventivne akcije 
varno pešačenje in 

hoja v šolo, varnost v 
cestnem prometu

Izdelati zemljevid 
pešpoti po občini

V OŠ in vrtce vpeljati 

igro Prometna kača

Izboljšanje opremljenosti peš poti

Urbana in druga 
oprema (klopi, pitniki, 
koši, manjša območja z 

igrali in fitnes 
napravami, koši z 
vrečkami za pasje 

iztrebke,..

Urejanje parkov in 
drugih podobnih
površin na način 

izboljšanja 
atraktivnosti prostora

Ureditev točk srečanj 
pešcev, kolesarjev in 

drugih prometnih 
udeležencev

Vzpostavitev mešanih površin po 
principu »skupnega prostora“-
SharedSpace.

Urejanje prostorov za 
pešce v centru Lenarta 

in Voličine

Tipsko urejanje ulic in 
cest po celotni občini 

za pešce

Izdelava mobilnostnega načrta za OŠ in 
ureditev okolice šole Urejanje varnih šolskih 

pešpoti

Urejanje prostora v 
neposredni bližini šol 

in vrtcev

Celostna Prometna Strategija – Ukrepi



CILJI NA PODROČJU KOLESARJENJA:
• Lenart bo postala kolesarjem prijazna občina.
• Uredili bomo kolesarsko infrastrukturo. 
• Razvila se bo mreža kolesarskih poti.
• Izboljšali bomo varnost kolesarjev v prometu.
• Kolesarjenje bo varno za vse starostne skupine
• Povečanje deleža poti opravljenih s kolesi.
• Razvoj kolesarskega parka Polena.
• …

Kolesarjenje je najučinkovitejša oblika opravljanja potovanj 
na kratkih in srednje dolgih razdaljah.

Celostna Prometna Strategija – cilji



IZKORIŠČANJE POTENCIALA KOLESARJENJA

Celostna Prometna Strategija – Ukrepi

Izgradnja nove infrastrukture za kolesarje

Postavitev ustreznih kolesarskih stojal 

ter varnih kolesarnic

Postavitev servisno informacijske infrastrukture za 

kolesarje (servisne točke, informacijske in 

usmerjevalne table, polnilnice za e-kolesa)

Ureditev in označitev kolesarskih površin

1
2

3

4





Ukrepi – kolesarjenje:
Ukrep

Vrsta ukrepa 1 2 3 4

Izboljšanje in izgradnja nove 
infrastrukture za kolesarje

Izgradnja novih 
kolesarskih poti, stez in 
pasov ter obnova 
obstoječe infrastrukture

Identifikacija in 
odprava črnih točk za 
kolesarje (prometna 
varnost in večja 
dostopnost)

Izvajanje mehkih ukrepov na področju 
ozaveščanja in promocije kolesarjenja

Podpreti promocijske
aktivnosti za kolesarje

Vključevanje v 
preventivne akcije 

varno kolesarjenje,…

Izdelati zemljevid 
vseh obstoječih 

kolesarskih poti ter 
ažuriranje ob 
izgradnji novi

kolesarskih poti

Spodbujanje 
kolesarjenja v šolo (Igra
prometna kača), na 
delo in v prostem času

Izboljšanje opremljenosti kolesarskih 
poti in točk srečevanja

Ureditev kolesarski 
postajališč / točk

(možnost souporabe 

avtobusnih 

nadstrešnic za 

kolesarje)

Ureditev osrednje 
kolesarske servisno

informacijske točke v 
Lenartu in Voličini
(po potrebi tudi v 

drugih krajih)

Izgradnja oz. 
postavitev polnilnic za 

električna kolesa
(mreža polnilnih 

postaj)

Vzpostavitev mešanih površin po 
principu »skupnega prostora“-
SharedSpace.

Urejanje prostorov 
namenjenim kolesarjem

Vzpostavitev izposoje 
koles /e-koles)

Celostna Prometna Strategija – Ukrepi in akcijski načrt



CILJI NA PODROČJU JAVNEGA POTNIŠKEGA PROMETA:
• Preveritev možnosti integracije šolskih avtobusov v JPP
• Avtobusna postaja bo točka povezovanja in novih prometnih in poslovnih 

možnosti
• Avtobusi bodo dodali kvalitetnejšo možnost opravljanja poti

• …

Javni avtobusni promet naj postane 
alternativa avtomobilu.

Celostna Prometna Strategija – Cilji



JAVNI POTNIŠKI PROMET

Celostna Prometna Strategija – Ukrepi

2

3

1

Integracija šolskih prevozov v sistem JPP
Prenova avtobusnih postajališč

Osrednja avtobusna postaja kot točka srečevanja



Ukrepi – javni potniški promet:

Ukrep

Vrsta ukrepa 1 2 3

Izvajanje mehkih ukrepov na področju 

ozaveščanja in promocije javnega 

potniškega prometa

Promocija JPP

Na spletni strani občine urediti zavihek, ki 

vsebuje vse potrebne informacije o JPP 

(vozni redi, itd)

Modernizacija /  obnovitev avtobusnih 

postajališč

Identifikacija dotrajanih 

avtobusnih postajališč in 

njihova obnova

Urejanje prostora postajališč z namenom 

povezovanja s kolesarskim prometom

Integracija šolskih prevozov z linijami 

medkrajevnega prevoza

Preveritev možnosti 

integracije

Alternativne oblike JPP in možnosti 

sofinanciranja mesečnih vozovnic

Preveritev možnosti 

vzpostavitev javne 

storitve prevoza na

poziv

Subvencioniranje mesečnih avtobusnih 

vozovnic

Celostna Prometna Strategija – Ukrepi in akcijski načrt



CILJI NA PODROČJU MOTORNEGA PROMETA 
IN CESTNE INFRASTRUKTURE:
• Severna obvoznica (dolgoročni cilj)
• Sprememba prometnih tokov skozi center mesta Lenart 
(kratkoročni in srednjeročni cilj)
• Izgradnja alternativnih poti za motorna vozila (vzhodne in južne cestne povezave). 

Poudarek na tovornem prometu.
• Industrijska cona – povezovalna cesta proti Tratam (prioriteta)
• Cilj; BREZ tovornega prometa v centru Lenarta. 
• Ureditev osrednjega trga v umirjeno cono, ki bo privlačila ljudi ter komercialne 

dejavnosti.
• Parkiranje priložnost urejanja prometa v naseljih.

Strateško in urejeno vodenje motornega prometa

Celostna Prometna Strategija – Ukrepi in akcijski načrt



OPTIMIZACIJA CESTNEGA OMREŽJA IN MOTORNEGA PROMETA

Celostna Prometna Strategija – Ukrepi

Vzpostavitev prometnih koridorjev

za tovorna vozila

Rekonstrukcije križišč in ulic s poudarkom na 
umiranju prometa 

4

2

3

1

Izgradnja alternativnih poti za motorni 

promet z namenom razbremenitve glavne 

ceste skozi Lenart

Uvajanje novih območij umirjanja prometa

-Cona 30 km/h
-Cona umirjenega prometa 10 km/h 





Primeri umirjanja  prometa



Ukrep

Vrsta ukrepa 1 2 3 4

Izvajanje mehkih ukrepov na 

področju varnosti v cestnem 

prometu

Aktivnosti povezane z prometno 

varnost

Promocijske aktivnosti na 

področju trajnostni oblike 

uporabe osebnih motornih 

vozil in e-vozil

Infrastrukturni ukrepi

Področje umirjanja motornega  

prometa (odločevalski in 

izvedbeni del)

Urejanje ulic in drugih 

javnih prostorov po načelu 

trajnostne mobilnosti ter 

enakopravnosti 

udeležencev v prometu

Izgradnja 

polnilnice za E-

vozila 

(avtomobile)
Severna obvoznica

Vodenje motornega prometa in 

prometni tokovi

Študija vodenja tovornega 

prometa mimo mesta Lenarta 

Uvedbe cone 30 v Lenartu, 

Voličini

Umirjanje prometa ter ustvarjanje 

enakopravnosti na skupnih 

prometnih površinah

Ustvarjanje prijetnega in 

varnega družbenega okolja 

Urejanje mirujočega prometa Okolice šol, vrtcev in javnih 

ustanov

Urejane parkirnih prostorov 

v naseljih

Celostna Prometna Strategija – Ukrepi

Ukrepi – Optimizacija cestnega omrežja in motornega prometa :



Trajnostno načrtovanje mobilnosti
Splošno

Ukrep 1 2 3 4

Krepitev strokovnega dela občinske uprave 

na področju trajnostne mobilnosti in 

monitoring

Preveritev možnosti 

zaposlitve novega 

sodelavca / najem 

zunanjih sodelavcev 

za področje trajnostne 

mobilnosti 

Možnost  delitve

strokovnih 

sodelavcev na 

regionalni ravni  

(skupna služba)

Monitoring izvedenih 

ukrepov ter učinkov.

Zbiranje in obdelava 

podatkov

Priprava uravnoteženega proračuna med 

posameznimi prometnimi sistemi (hoja, 

kolesarjenja, motorni promet,…)

Zapisane naloge in 

aktivnosti v proračun

Mobilnostni načrt (i)
Mobilnostni načrt za 

OŠ

Mobilnostni načrt 

za vrtce

Mobilnostni načrti za 

javne uslužbence

Sprejem novih prioritet pri načrtovanih 

infrastrukturnih projektih s poudarkom na 

izboljšanju funkcionalnosti obstoječega 

omrežja ter uporaba načel trajnostne 

mobilnosti 

Urejanje skupnih 

javnih prostorov

„Shared space- skupni 

prostor)

Tipska ureditev 

mestnih ulic in 

manjših naselij 

Tipsko postavljanje 

hitrostnih ovir in 

drugih elementov za 

umirjanje motornega 

prometa

Identifikacija 

črnih točk in 

njihovo 

reševanje 

po 

definiranih

prioritetah

Sprejem, zagon , revizija in prenova Celostne 

prometne strategije
Sprejem in zagon Revizija (2 leti) Prenova (5 let)

Aktivno sodelovanje v EU projektih
Projekti trajnostne 

mobilnosti

Infrastrukturni 

projekti

Zaposlovane (zelena 

delovna mesta)
…..

Izgradnja manjkajoče prometne

infrastrukture, ki bo omogočala trajnostni 

razvoj

Cestno omrežje

Kolesarska

infrastruktura Pešaška

infrastruktura
…

Celostna Prometna Strategija – Ukrepi in akcijski načrt



HVALA ZA POZORNOST

Kontakt:

E-pošta: ales@logiteh.si


