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OBČINSKI SVET 
OBČINE CIRKULANE 
   
    
ZADEVA: Predlog Celostne prometne strategije Občine Cirkulane 
   
    
Na podlagi 29. člena Statuta Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin št. 32/17 
predlagam občinskemu svetu v obravnavo in sprejem predlog Celostne prometne strategije Občine 
Cirkulane. 
 

Antonija ŽUMBAR, 
županja Občine Cirkulane 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloga:  
- predlog strategije; 
 
  



    Predlog 
 

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin št. 32/17) je 
Občinski svet Občine Cirkulane na svoji 18. redni seji, dne ……….. sprejme 
 

Celostno prometno strategijo Občine Cirkulane v predloženem besedilu. 
 

 
Številka: 007- 34/2021 
Datum: 

 

O b r a z l o ž i t e v : 
 

Celostna prometna strategija je strateški razvojni dokument, ki oriše najučinkovitejše zaporedje 
ukrepov na področju prometa, s katerimi občina s sodelovanjem občank in občanov izboljša 
privlačnost in kakovost življenjskega prostora in pomaga uresničiti svoje razvojne potenciale. 
Celostno načrtovanje prometa izhaja iz izkušenj dobrih praks mnogih evropskih mest oziroma 
občin, ki že uresničujejo bistvena načela tega pristopa.  
 
Strategija pomembno vpliva na prometno infrastrukturo, predvsem pa na trajnostno mobilnost 
občine. Izdelava samega dokumenta poteka v več fazah, v katerih se aktivno vključuje širšo javnost 
in številne deležnike – javnost je tako svoje mnenje izrazila v anketi o prometu in javnih površinah 
v občini, prav tako so svoje poglede in mnenje v vprašalniku izrazili predsedniki vaških skupnosti 
ter drugi deležniki na občinskem nivoju. 
 
V Celostni prometni strategiji Občine Cirkulane je najprej opredeljena njena vloga, ki opisuje 
položaj občine in stanje v njej ter razvojno naravnanost občine. Nadalje so opredeljeni ključni izzivi 
na področju mobilnosti v občini na področju kolesarskih površin za dnevne migracije, javnega 
potniškega prometa, varnosti motoriziranega prometa in varnih površin za pešce. Sledijo ključne 
priložnosti s področja mobilnosti v občini: razvoj kolesarske infrastrukture za turistično-rekreativne 
namene, ureditev sistema motoriziranega prometa za razvoj turizma, e-mobilnost, vključevanje 
dobrih praks in pridobivanje sredstev. Na osnovi teh predpostavk je bila opredeljena vizija razvoja 
s strateškimi cilji: 
1. Povečati prometno varnost; 
2. Zmanjšati odvisnost od motornega prometa; 
3. Zagotoviti varne, privlačne in kakovostne kolesarske poti ter površine namenjene pešcem 

ter tako izboljšati pogoje za aktiven način življenja; 
4. Z ozaveščanjem spremeniti potovalne navade ljudi; 
5. S privlačno prometno ureditvijo in dostopnostjo do ponudnikov turističnih storitev 

podpirati razvoj turizma v občini; 
6. Izboljšati pogoje za uporabo javnega potniškega prometa; 
7. Z Izvajanjem ukrepov s področja mobilnosti povečati privlačnost in kakovost okolja. 
Za dosego teh ciljev pa so bili predlagani ukrepi v poglavju ključni stebri razvoja mobilnosti v 
Občini Cirkulane ter akcijski načrt za njihovo izvedbo. 
 
Glede na podano obrazložitev predlagam Občinskemu svetu Občine Cirkulane, da sprejme sklep 
v predloženi obliki. 
 

Antonija ŽUMBAR, 
županja Občine Cirkulane 


