V OBČINI KRIŽEVCI SE IZDELUJE CELOSTNA PROMETNA
STRATEGIJA
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.

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.
Cilj trajnostnega načrtovanja prometa je zagotavljanje učinkovite in enakopravne dostopnosti za vse
pri čemer je poudarek na omejevanju osebnega motornega prometa in porabe energije ter na
spodbujanju alternativnih načinov potovanj kot so hoja, kolesarjenje in uporaba javnega potniškega
prometa ter na učinkovitem upravljanju z javnimi parkirnimi površinami.

Celostna prometna strategija bo
izdelana v skladu s Smernicami
za pripravo celostne prometne
strategije, ki jih je izdalo
Ministrstvo za infrastrukturo in
prostor. V 5-mesečnem procesu
bo
izveden
širok
nabor
aktivnosti, razdeljenih v tri
ključne faze (1. faza: zagon
procesa; 2. faza: racionalno
zastavljanje ciljev; 3. faza
priprava strategije). Končni
rezultat bo predstavljala na
občinskem
svetu
sprejeta
celostna prometna strategija.

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

19. marca 2019 se je z uvodnim sestankom delovne projektne skupine za izvedbo Celostne
prometne strategije Občine Križevci pričel 5-mesečni proces priprave strategije razvoja
trajnostnega prometa v Občini Križevci. Na občinskem svetu sprejet strateški dokument bo podlaga
za dolgoročni proces trajnostnega načrtovanja prometa in pridobivanja sredstev za izvedbo
posameznih ukrepov prometnih ureditev v Občini Križevci.
Celostno prometno strategijo za Občino Križevci izdeluje podjetje
Lineal d. o. o. Maribor.

AKTIVNOSTI IZDELAVE CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE ZA OBČINO KRIŽEVCI V POLNEM
TEKU
V okviru prve faze izdelave Celostne prometne strategije Občine Križevci, ki traja od marca 2019 do
maja 2019, bo opravljena temeljita analiza stanja na področju prometa, ki bo služila za oblikovanje
različnih scenarijev, ki bodo v pomoč pri razumevanju potencialov pomembnih za nadaljnji razvoj
občine na področju trajnostne in zelene mobilnosti. Analiza stanja predstavlja izhodiščni korak pri
prepoznavanju ključnih izzivov in priložnosti, katere bo celostna prometna strategija prednostno
obravnavala. Priprava analize stanja temelji na aktivnem vključevanju različnih skupin prebivalcev,
lokalnih deležnikov in ostalih zainteresiranih skupin. Po temeljito opravljenem kvantitativnem
pregledu trenutnih razmer na pomembnih razvojnih področjih (stanje prometa, dostopnost storitev in
infrastrukture, prometna varnost, storitve javnega potniškega prometa, …) bo pripravljen seznam
pomanjkljivosti, izzivov in priložnosti v prometu, ki bo služil za pripravo analize izhodiščnega stanja.
Načrtovane aktivnosti v okviru prve faze priprave celostne prometne strategije:
• Analiziranje ključnih obstoječih dokumentov, postopkov in politik s področja urejanja
prometa in okolja.
• Javna razprava z občani.
• Ogledi stanja na terenu z lokalnimi deležniki.
• Izvedba anketiranj in intervjujev med lokalnimi deležniki.
• Izvedba anketne raziskave glede potovalnih navad prebivalcev.

FOTOUTRINKI IZVEDENIH OGLEDOV STANJA NA TERENU Z LOKALNIMI DELEŽNIKI IN
OPRAVLJENE ZAKLJUČNE RAZPRAVE PO SAMEM OGLEDU (KRIŽEVCI, 21. 03. 2019)

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

FOTOUTRINKI IZVEDENE JAVNE RAZPRAVE Z OBČANI IN OBČANKAMI (KRIŽEVCI, 27. 03. 2019)

PRVI REZULTATI IZVEDENE ANKETNE RAZISKAVE GLEDE POTOVALNIH NAVAD OBČANOV
(ANKETNA RAZISKAVA POTEKALA OD 15. MARCA DO 29. MARCA 2019)

Podrobnejši rezultati anketne raziskave bodo predstavljeni v obširni analizi stanja na področju prometa v občini
Križevci, ki bo javno objavljena na občinski spletni strani, predvidoma v mesecu maju 2019.
Za več informacij smo vam na razpolago na spodaj navedenih kontaktih. Prav tako ste vabljeni, da nam na iste
kontaktne naslove posredujete svoje predloge in pobude glede bodočih prometnih ureditev v občini.
Občina Križevci
Lineal d. o. o. Maribor,
Svetovalni inženiring in načrtovanje
Križevci pri Ljutomeru 11
Jezdarska ulica 3
9242 Križevci pri Ljutomeru
2000 Maribor
Tel: Tajništvo, 02 584 40 40
Spletna stran: http://www.lineal.si/
Elektronska pošta: info@obcina-krizevci.si
Tel: Zlatko Mesarić, 02 429 27 43
Elektronska pošta: zlatko.mesaric@lineal.si

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

