
Celostna 
Prometna
Strategija
Skupaj 
za prihodnost 
Občine Lenart

Vizija in cilji prometa (CPS)Vizija in cilji prometa (CPS)
v Občini Lenartv Občini Lenart

Četrtek, 27. oktober 2016 ob 17. uri, Center Slovenskih goricČetrtek, 27. oktober 2016 ob 17. uri, Center Slovenskih goric

Vodja izvajalcev CPS: Logiteh 
d.o.o.
Aleš Boškoski, univ.dipl.inž. prom.
E-mail: ales@logiteh.si
Tel.: 040 613 577



Program:

17:00           Uvodni pozdrav Občina Lenart 
                    Predstavitev tematike in namen javne razprave (Logiteh d.o.o. in MKM)

17:15          Predstavitev: 
                    Vizije prometa v občini Lenart
                    Ciljev  (kratkoročnih in dolgoročnih)
17:30          Razprava                

18:30        Zaključek
Moderator: Aljaž Lep, Andrej Žižek in Aleš Boškoski

Celostna Prometna Strategija – 3 javna 
razprava
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KAJ JE 
VIZIJA?

Vizija je posplošen opis predvidene 
prihodnosti 

Vizija je vabljiva podoba želene 
prihodnosti, ki jo lahko dosežemo, 
če se zanjo dovolj potrudimo

Vizija je vez med sedanjostjo in 
prihodnostjo

Vizija je notranje doživljanje nečesa, 
kar v stvarnosti še ni nastopilo  (SSJK)
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Zakaj potrebujemo vizijo?

• Odgovor je seveda preprost. Če ne vemo, kam želimo, je vsaka pot prava.

• Vizija je v tem kontekstu neke vrste kompas. Torej gre za to, da si definiramo, 
kakšen je naš končni cilj in delno, kako bomo prišli do tega cilja. 

• Glede na hitro spreminjanje okolja  se z vizijo označi nekaj ključnih točk, ki 
kasneje služijo za orientacijo.

• Vizija je običajno izpeljana iz same ideje in predstavlja dolgoročni razvoj in 
stanje po implementaciji ideje oz. po izvedbi določenih ukrepov in aktivnosti. 

      Torej kakšno bo stanje, ko bomo idejo do konca realizirali.

Da bomo preko vmesnih postaj hitreje 
in lažje prišli željenega stanja. 



Celostna Prometna Strategija – 3 javna 
razpravaVizija celostne prometne strategije 
Občine Lenart v Slovenskih goricah 

LENART, SREDIŠČE ZELENE MOBILNOSTI

Ideje in predloge nam lahko posredujte na e-pošto: ales@logiteh.si
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Cilji so tiste točke, ki premoščajo vrzel 
med našo trenutno stvarnostjo (kar in 
kjer smo) in vizijo (kar želimo biti).

Cilji so podlaga, za oblikovanje 
konkretnih nalog

Učinkoviti cilji naj temeljijo na 
opredeljenem poslanstvu, vrednotah in 
vizijiCILJI
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CILJI NA PODROČJU PEŠAČENJA:

•Lenart bo pešcem prijazna občina.
•Uredili bomo peš cone ter izboljšali pešpoti.
•Na cestah / ulicah bomo vsi udeleženci enakopravni.
•Izboljšali bomo varnost pešcev v prometu.
•Prizadevali si bomo za varne šolske poti. Peš v šolo.
•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.
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CILJI NA PODROČJU KOLESARJENJA:

•Lenart bo kolesarjem prijazna občina.
•Uredili bomo kolesarsko infrastrukturo. 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.
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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 – 2 javna 
razprava
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



HVALA ZA POZORNOST

Kontakt:
E-pošta: ales@logiteh.si
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