
 
 
 
 

Projekt izdelave Celostne prometne strategije Občine Pivka sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor v okviru sredstev 

Sklada za podnebne spremembe za leti 2017 in 2018. 
 

V OBČINI PIVKA SE IZDELUJE CELOSTNA PROMETNA 
STRATEGIJA 

 
»Občina Pivka je bila uspešna na razpisu Ministrstva za okolje in prostor in v okviru 

sredstev Sklada za podnebne spremembe za leti 2017 in 2018 dobila odobreno 

sofinanciranje za izdelavo celostne prometne strategije«. 

 

Namen javnega razpisa je vzpostavitev trajnostnega načrtovanja prometa v slovenskih občinah s 

pomočjo izdelanih strateških dokumentov – celostnih prometnih strategij. Gre za nov pristop k 

načrtovanju prometa, ki temelji na obstoječih metodah načrtovanja in jih dopolnjuje z ustreznimi 

načeli vključevanja, sodelovanja in vrednotenja tako, da z njimi izpolni potrebe po boljši kakovosti 

bivanja v mestih in regijah za sedanje in prihodnje generacije. 

 

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 12-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.  

 

 

 
 

20. septembra 2017 se je z uvodnim sestankom delovne skupine za izvedbo Celostne prometne 
strategije Občine Pivka pričel 12-mesečni proces priprave strategije razvoja trajnostnega prometa v 

Občini Pivka. 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 Pivka. 
 

Celostno prometno strategijo za Občino Pivka izdeluje podjetje Lineal d. o. o. 
Maribor v sodelovanju s Prometnim inštitutom Ljubljana d. o. o.. 



 
 
 

AKTIVNOSTI IZDELAVE CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE ZA OBČINO PIVKA V POLNEM TEKU 
 

V okviru prve faze izdelave Celostne prometne strategije Občine Pivka, ki traja od septembra 2017 do 

februarja 2018, 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. 

• Javne razprave z občani. 

• Ogledi stanja na terenu z lokalnimi deležniki. 

• Izvedba anketiranj in intervjujev med lokalnimi deležniki. 

• Kvantificiranje današnjih trendov na področju potovalnih navad prebivalcev. 
 

FOTOUTRINKI IZVEDENEGA PRVEGA OGLEDA STANJA NA TERENU Z LOKALNIMI DELEŽNIKI IN 
OPRAVLJENE ZAKLJUČNE RAZPRAVE PO SAMEM OGLEDU (PIVKA, 17. 10. 2017) 
 

  
 

Številne aktivnosti v sklopu prve faze bodo izvedene v sodelovanju z vami, drage občanke, 
dragi občani, zato vas že sedaj pozivamo k aktivnemu sodelovanju in s tem h soustvarjanju 

kvalitetnejših pogojev za bivanje v Občini Pivka. Podprite izdelavo celostne prometne 
strategije ter spremljate njen napredek na spletni strani Občine Pivka, pod zavihkom CPS 

Pivka. 
 

Več informacij:  
Občina Pivka Lineal d. o. o., Svetovalni inženiring in načrtovanje 

Kolodvorska cesta 5 Jezdarska ulica 3 

6257 Pivka 

Tel: Sprejemna pisarna, 05 72 10 100 

Elektronska pošta: cps@pivka.si 

2000 Maribor 

Spletna stran: http://www.lineal.si/ 

Tel: Matej Dobovšek, vodja projekta izdelave CPS za 

Občino Pivka, 02 429 27 07 

 Elektronska pošta: matej.dobovsek@lineal.si  


