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OBČINA LJUTOMER JE BILA V LETIH 2011 IN 2012 SOČASNO 
AKTIVNA NA DVEH PROJEKTIH:

Izdelava Celostne prometne strategije
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je v okviru projekta “Integrirani javni 
potniški promet” izvajalo aktivnosti na področju priprave trajnostnih 
mestnih prometnih načrtov. Skladno z usmeritvami Evropske unije so bile 
pripravljene “Smernice za pripravo Celostne prometne strategije” za lokalne 
skupnosti, ki so bile pilotno preizkušene v Ljutomeru. Na podlagi teh Smernic 
je Urbanistični inštitut RS kot pilotni projekt za malo občino izdelal 
“Prometno strategijo občine Ljutomer”.

Izdelava lokalnega akcijskega načrta vzpodbujanja mehkih ukrepov trajnostne 
mobilnosti in izmenjava izkušenj z drugimi mesti  
Občina Ljutomer je kot edina slovenska občina v letu 2011 v sklopu 
evropskega programa URBACT II pristopila k projektu “Active travel
network”. V projektu je sodelovalo 10 evropskih mest in Univerza v Grazu. V 
sklopu tega projekta je bil v letu 2012 izdelan “Lokalni akcijski načrt 
vzpodbujanja mehkih ukrepov trajnostne mobilnosti”.



• 14. 4. 2011 je bila ustanovljena lokalna podporna skupina, ki je intenzivno delala 
na obeh projektih in še danes skrbi za vzpodbujanje trajnostne mobilnosti. 

• Oktobra 2011 je bila izdelana analiza stanja prometa v občini.

• Izdelana je bila informativna zloženka z anketo v sklopu katere je bila izvedena tudi 
nagradna igra, ki je bila v mesecu novembru 2011 poslana vsem 4600 
gospodinjstvom v občini. 

• V času priprave strategije je bilo izvedenih 27 razgovorov z glavnimi deležniki         
(s predstavniki policije, gasilcev, zdravstvenega doma, upokojencev, šol, vrtcev, 
lokalnih društev, avtobusnih prevoznikov, itd.).

• 17.11.2011 so bili lokalni podporni skupini predstavljeni rezultati analize stanja. Na 
podlagi rezultatov ankete je bil pripravljen nabor ukrepov.

• 7. 5. 2012 je bil na novinarski konferenci predstavljen osnutek prometne strategije 
in lokalnega akcijskega načrta.

• 27. 6. 2012 je občinski svet soglasno sprejel predlagano strategijo.

• Strošek priprave prometne strategije je znašal cca. 50.000 EUR.

Priprava prometne strategije



Struktura prometne strategije

SPLOŠNI IZZIVI, PRILOŽNOSTI, CILJI IN VIZIJA

5 STRATEŠKIH STEBROV (5 KLJUČNIH PODROČIJ UKREPANJA)

• Trajnostno načrtovanje mobilnosti
• Celovita promocija hoje
• Izkoriščen potencial kolesarjenja
• Privlačen javni potniški prevoz
• Optimiziran cestni promet



• Potencial hoje in kolesarjenja
• Novejše parkirne ureditve
• Majhnost občine in pripravljenost na spremembe
• Reforma ponudbe javnih prevozov
• Dostop do evropskih znanj, izkušenj in sredstev

Ključne priložnosti občine Ljutomer 
skozi prometno strategijo



• Prometna strategija je bila prijavljena na razpis Evropske komisije za 
nagrado na področju izdelave Celostnih prometnih strategij. 

• Za naziv najboljšega se je potegovalo 29 mest iz 12 evropskih držav. 

• 7. februarja 2013 je Evropska komisija objavila seznam treh finalistov 
(Ljutomer, Aberdeen in Toulouse), ki so bili po mnenju strokovne žirije 
najboljši in ki so skozi proces oblikovanja in sprejemanja predlogov ter 
izdelave dokumenta aktivno vključevali čim večje število prebivalcev in 
različnih interesnih skupin. 

• 6. marca 2013 je bilo na svečani podelitvi v Bruslju za zmagovalca 
razglašeno mesto Aberdeen. Podpredsednik Evropske komisije in komisar 
za promet g. Siim Kallas ter evropski komisar za okolje g. Janez Potočnik sta 
na slovesni prireditvi vsem mestom finalistom razdelila priznanja za 
opravljena dela in dosežene rezultate. 

PRIZNANJE S STRANI EVROPSKE KOMISIJE





Izvajanje prometne strategije 
v letu 2013

Mehki ukrepi v letu 2013:
• Izvajanje akcije “Prometna kača” v šolah
• Izdelava in promocija karte hoje in kolesarjenja 
• Izvedba dneva aktivne mobilnosti občine Ljutomer
• Zapora tranzitnega tovornega prometa
• Udeležba v Evropskem tednu mobilnosti

Trši ukrepi v letu 2013:
• Ureditev dostopa do OŠ Ljutomer
• Prilagoditev pločnikov gibalno oviranim osebam
• Kolesarske povezave mesta Ljutomer z okoliškimi kraji



UREDITEV DOSTOPA DO 
OŠ LJUTOMER



OBSTOJEČE  STANJE



LEGENDA:       OBSTOJEČA CESTA
NOVO PARKIRIŠČE S KOLESARNICO IN PEŠPOTJO

SITUACIJA



PREDLOG NOVE UREDITVE



Prilagoditev pločnikov gibalno 
oviranim osebam





Izgradnja kolesarskih povezav 
Ljutomera z okoliškimi naselji







Načrtovana nova kolesarska 
povezava v letu 2013



MED 16. IN 22. 09. 2013 BO IZVEDENIH 16 RAZLIČNIH DOGODKOV IN AKTIVNOSTI:

1) IZVEDBA IGRE “PROMETNA KAČA”
2) AKCIJA “S KOLESOM V ŠOLO”
3) AKCIJA “S KOLESOM V SLUŽBO”
4) FOTONATEČAJ NA TEMO “S KOLESOM”
5) BREZPLAČEN NAJEM KOLES IN KOLESARSKIH ČELAD
6) BREZPLAČNO KORIŠČENJE ŠPORTNIH OBJEKTOV
7) ZAPORA CESTE DO OŠ LJUTOMER
8) DRUŽINSKI POHOD NA TEMO ČISTEJŠEGA ZRAKA
9) GIBALNO DOPOLDNE V VRTCU
10) POSTAVITEV PANOJEV NA ŽELEZNIŠKI IN AVTOBUSNI POSTAJI
11) OZAVEŠČANJE VOZNIKOV O POMENU OBMOČJA UMIRJENEGA PROMETA
12) ZAPRTJE PARKIRNIH MEST V CENTRU MESTA
13) PROMOCIJA VARNEGA KOLESARJENJA
14) PROMOCIJA TEDNA MOBILNOSTI S STRANI REDARSTVA
15) PROMOCIJA ELEKTRIČNIH VOZIL
16) DAN BREZ AVTOMOBILA

Izvedba aktivnosti v ETM 2013



AKTIVNOSTI BODO VKLJUČEVALE NASLEDNJE ORGANIZACIJE:

- ŠOLE IN VRTCE 
- DOM STAREJŠIH OBČANOV
- ZAVOD ZA ŠPORT IN IZOBRAŽEVANJE
- LOKALNO TURISTIČNO ORGANIZACIJO 
- DRUŠTVO UPOKOJENCEV
- PODJETJA IN NJIHOVE ZAPOSLENE 
- PONUDNIKE JAVNIH POTNIŠKIH PREVOZOV
- PONUDNIKE GOSTINSKIH STORITEV
- POLICIJO IN REDARSTVO
- PRODAJALCE IN SERVISERJE KOLES 
- PONUDNIKA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Izvedba aktivnosti v ETM 2013



V SKLOPU EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI BOMO PODELILI NAGRADE V 
SKUPNI VREDNOSTI CCA 1.500 EUR IN SICER:

• 3 kolesa,
• 5 kolesarskih čelad,
• 4 skiroje,
• 1 fotoaparat,
• 1 slušalke,
• 1 mp3 predvajalnik.

Vse nagrade bodo prispevala sponzorska podjetja.

Izvedba aktivnosti v ETM 2013



HVALA ZA POZORNOST


