
                                                                                                               

 

Občina Križevci se je pridružila nacionalni mreži občin, ki bodo z 
izdelavo celostne prometne strategije spodbujale trajnostno 

mobilnost, s ciljem izboljšanja kakovosti življenja svojih občanov. 
___________________________________________________________________________ 

Z NAMENOM OBLIKOVANJA OŽJE PROJEKTNE SKUPINE, KI BO 
AKTIVNO VKLJUČENA V PROCES PRIPRAVE CELOSTNE PROMETNE 

STRATEGIJE OBČINE KRIŽEVCI, VAS KOT PREPOZNANEGA IN 
DEJAVNEGA AKTERJA V OBČINI VABIMO, DA SE PRIDRUŽITE 
PROJEKTNI SKUPINI IN S TEM IZKAŽETE PRIPRAVLJENOST PO 

SOUSTVARJANJU KVALITETNEJŠIH POGOJEV ZA BIVANJE V VAŠI 
OBČINI.  

 
Z namenom, da se spoznamo in pričnemo z delom, je pred nami že 

prvi dogodek, zatorej 

VABLJENI 
na 1. Ogled stanja na terenu na območju naselja Križevci, ki bo 
izveden v sklopu izdelave analize stanja na področju prometa v 

Občini Križevci. 
 

Dobimo se v petek, 15. marca 2019 ob 10:00 uri  
v sejni sobi Občine Križevci, Križevci pri Ljutomeru 11, 9242 Križevci 

pri Ljutomeru. 
___________________________________________________________________________ 
PROGRAM OGLEDA STANJA NA TERENU: 
➢ ob 10:00 uri pozdravni nagovor, predstavitev programa in namena ogleda ter razdelitev gradiv. 
➢ od 10:10 do 11:40 ure ogled stanja na terenu peš (ogled izbranih ključnih lokacij in poti na območju 

naselja Križevci, ki jih občani in obiskovalci naselja najpogosteje uporabljajo oziroma predstavljajo 
vsakodnevne poti za značilne skupine prebivalcev). 

➢ od 11:40 do 12:10 ure izpolnitev vprašalnika in zaključna razprava v sejni sobi občine ter predaja 
izpolnjenih vprašalnikov izdelovalcu CPS-ja, podjetju Lineal d. o. o. Maribor. 

➢ ob 12:10 zaključek dogodka. 

 

Vašo udeležbo na ogledu nam sporočite najpozneje do četrtka 14. marca 2019 do 12. ure na 
zlatko.mesaric@lineal.si  ali na tel. (041) 861 097 - Zlatko Mesarić. Prav tako smo na istih kontaktnih 
naslovih dosegljivi za vsa dodatna vprašanja in pojasnila. Naprošamo, da imate s sabo pisala. 

 
Zatorej vabljeni, da skupaj z nami preživite ustvarjalni torkov dopoldan in s svojo udeležbo ter aktivnim 
sodelovanjem na ogledu stanja vidno prispevate k identifikaciji problemov na področju prometa v 
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naselju Križevci in na ta način pomagate pri nadaljnjem soustvarjanju kvalitetnejših pogojev za bivanje 
v naselju in s tem v celotni občini. 
 
V kolikor se dogodka ne boste mogli udeležiti, ste vabljeni, da nam vaša razmišljanja glede današnjih 
prometnih ureditev v občini posredujete na naslov zlatko.mesaric@lineal.si. Prav tako ste vabljeni, da 
nam posredujete vaše predloge, kako bi se naj promet v občini urejal v prihodnosti. Vsa vaša 
razmišljanja glede današnjega stanja na področju prometa in predloge bomo strokovno preučili ter jih 
predstavili tudi občini. 
 
Z velikim spoštovanjem. 

 
 
              Občina Križevci                                                                 Lineal d. o. o. Maribor 
                   Podžupan                                                                    Vodja izdelave CPS za občino 
              Bogomir GABERC                                                         mag. Matej DOBOVŠEK u. d. i. p. 
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OBČINA KRIŽEVCI NA POTI DO CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE 

 

Celostna prometna strategija je strateški dokument, s katerim bo Občina Križevci začrtala 
učinkovito zaporedje ukrepov na področju prometa, katerih cilj je doseči večjo stopnjo 

ureditve prometa po meri ljudi in posledično višjo kakovost bivanja. 
 

Celostna prometna strategija bo izdelana v skladu s Smernicami za pripravo celostne 
prometne strategije, ki jih je izdalo Ministrstvo za infrastrukturo. 

 
Priprava celostne prometne strategije temelji na sodobnem konceptu načrtovanja, ki 

zajema celovito obravnavo vseh zvrsti prometa ter njihovo prepletanje in povezovanje z 
družbenim okoljem. Torej sodobno razmišljanje, ki se odmika od dosedanje prakse, ki 

temelji na tradicionalnem načrtovanju gradnje infrastrukturnih objektov, ki povečujejo 
zmogljivosti cest in parkirišč ter se bliža v smeri celostnega načrtovanja prometa s 

poudarkom na izboljšanju pogojev za hojo, kolesarjenje in uporabo storitev javnega 
potniškega prometa. Torej urejanje prometa po meri ljudi s ciljem zagotavljanja učinkovite 

in enakopravne dostopnosti za vse ter s ciljem izboljšanja kvalitete bivanja. 
 
 
Temeljno vodilo pri izdelavi celostne promete strategije je trajno sodelovanje in povezovanje 

s širšo javnostjo, s ciljem oblikovanja skupne bodoče vizije razvoja trajnostne mobilnosti v 
občini. Mnenje javnosti je pomemben element pri izdelavi celostne prometne strategije, zato 

bodo v celotni fazi priprave celostne prometne strategije (od februarja 2019 do julija 2019) 
aktivno vključene občanke in občani Občine Križevci. Namreč »načrtovanje za ljudi vključuje 

načrtovanje z ljudmi«. 
 
 

Občina Križevci se z izdelavo celostne prometne strategije pridružuje mreži slovenskih 
občin, ki tovrstno strategijo že imajo. 71 slovenskih občin je tovrstno strategijo že sprejelo 

v letih 2017 in 2018. S celostno prometno strategijo bo Občina Križevci stopila na pot 
trajnostne mobilnosti ter na ta način ubrala drugačen »inovativen« pristop k reševanju 

prometnih problemov. 
 
 

 

Izdelavo Celostne prometne strategije Občine Križevci lahko 
spremljate na spletni strani občine, pod zavihkom  

CPS KRIŽEVCI. 
 


