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CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA  
 

 

Celostna prometna strategija občine Cirkulane je strateški dokument s katerim občina predstavi 

ukrepe, ki jih namerava dolgoročno izvesti. S strategijo je določeno učinkovito zaporedje ukrepov, s 

katerimi bomo dosegli celostne spremembe na področju potovalnih navad, urejanja prometa in 

javnih površin, zagotovili optimalne pogoje predvsem za pešce, kolesarje in uporabnike javnega 

potniškega prometa. To so ukrepi, ki vplivajo na boljšo kvaliteto življenja v sami občini, tako za 

sedanje generacije kot prihodnje. Pri samem razvoju CPS je pomembno sodelovanje z občani, ker so 

prebivalci tisti, ki poznajo dobre in slabe strani vzpostavljene infrastrukture. Ravno vključevanje 

občanov je prednost celostnega načrtovanja prometa. Prebivalci občine in seveda drugi deležniki so 

tisti, ki pripomorejo pri sooblikovanju strategije.   
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V ospredje strategije se postavlja ljudi in kakovost bivanja v urbanem okolju.  Z mirujočim prometom se bodo 

spremenile življenjske navade ljudi, ki bodo posledično dvignile kakovost bivanja v primarnem okolju. Z novo 

infrastrukturo, ki bo prijazna za ljudi bo posledično vplivala na spremembe v gospodarstvu in turizmu v 

posameznih naseljih občine. 

Izkušnje drugih držav in mest nakazujejo koliko prednosti ima celostno prometno načrtovanje. Načrtovanje po 

meri ljudi je bistvenega pomena za kvalitetno preživljanje časa in za ohranjanje okolja. Z dobro vzpostavitvijo 

javnega prometa, kolesarstva in hoje so se spremenile navade ljudi. Ljudje so se začeli zavedati svoje okolice 

in kako pomembno je, da skrbimo za okolje, ter ga ne onesnažujemo z emisijami izpušnih plinov. Po drugi 

strani pa so se ljudje začeli več gibati in tako skrbeti za svoje zdravje. 

V Sloveniji je bila do sedaj v ospredje postavljena predvsem cestna infrastruktura in motorizirani promet. V 

načrtovanju so se precej zapostavljale trajnostne oblike mobilnosti kot so kolesarstvo, hoja in javni potniški 

promet. Občina Cirkulane želi to spremeniti in se je zato odločila, da skupaj z občani in strokovnjaki pripravi 

ukrepe, ki bodo postavili v ospredje trajno mobilnost. Tako bodo kolesarji in pešci dobili enakovreden položaj 

v prometu.  Nadaljnji razvoj bo potekal v smeri sodobnih oblik električne mobilnosti, poudarek pa dajal na 

skupnih prevozih. Celostna prometna strategija pomeni prvi korak občine na poti k sodobnim načrtovalskim 

metodam in pristopom, ki aktivno vključuje širšo javnost. Mnenje občanov je pomembno pri ugotavljanju 

trenutnih pomanjkljivosti v prometu in v prihodnosti bo tudi pomembno vplivalo na razvoj trajnostne 

mobilnosti v občini Cirkulane. 

Sodobno zasnovan prometni sistem, ki enakopravno obravnava pešce, kolesarje, potnike javnih prevozov in 

voznike motornih vozil, bo ponudil predvsem ranljivim skupinam, kot so otroci, starejši in invalidi, nove 

možnosti potovanja, dostopa, poslovnega udejstvovanja in kakovostnejšega bivanja v Občini Cirkulane. 

Zavedamo se, da brez avtomobila tudi v prihodnosti ne bo šlo, vendar se občina zavzema, da bo njihova 

uporaba postala čim bolj smotrna in racionalna. Razvoj mobilnosti temelji na načelih trajnostnega razvoja in 

se osredotoča na zmanjševanje onesnaževanja, povečuje socialno vključenost in izboljšuje položaj prebivalcev 

občine. Trajnostna mobilnost na dolgi rok pomeni zmanjšanje škodljivih izpustov in hrupa, ki jih povzroča 

motorni promet, izboljšanje prometne varnosti in prispevanje k kakovostnejšemu življenjskemu okolju. 

S sprejetjem celostne prometne strategije Občina Cirkulane želi prispevati k razvoju dolgoročne urbane 

mobilnosti. Njen namen je: 

- izboljšati prometno infrastrukturo; 
- izboljšati varnost pešcev in kolesarjev; 
- izboljšati kakovost življenja v urbanem okolju; 
- boljša dostopnost do delovnih mest in ohranjanje le teh znotraj same občine; 
- strmenje k razvoju turizma; 
- zmanjšanje emisij in toplogrednih plinov; 
- povezanost z ostalimi občinami v regiji ter s sosednjo  Hrvaško ( povezanost s kolesarskimi potmi); 
- izboljšati podobo občine. 
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CELOSTNO NAČRTOVANJE PROMETA 
 

Celostno načrtovanje prometa ne zavrača, temveč nadgrajuje trenutne načrtovalske prakse. Združuje 

trajnostni, celovit in sodelovalni pristop ter vključuje jasno vizijo in merljive cilje. Poleg tega omogoča 

pridobitev pregleda nad prometnimi stroški in koristmi, ob upoštevanju širših družbenih stroškov in koristi ter 

uporablja metode, preizkušene v mnogih državah in mestih. Ima merljive koristi in opazno dodano vrednost, 

zaradi katerih vedno več politikov prepoznava prednosti uporabe tega pristopa v njihovem lokalnem okolju. 

Celostno načrtovanje prometa ima številne koristi: 

Boljša kakovost bivanja  

Celostno načrtovanje prometa pomeni načrtovanje za ljudi, in ne za avtomobile in promet. 
To se odraža na primer v boljši kakovosti javnih prostorov, izboljšani varnosti otrok, 

zmanjšanju količine toplogrednih plinov in podobno. Zagotavljanje pločnikov in 
kolesarskih stez pomeni večje vključenost teh skupin ljudi v promet, s tem pa varnejše 

vključevanje pešcev in kolesarjev v prometu. 

 

Pozitivni učinki na okolje in zdravje  

Delovanje v smeri izboljšanja kakovosti zraka, zmanjševanja hrupa in blaženja podnebnih 

sprememb ter spodbujanje aktivne mobilnosti prebivalcev, da bi hodili peš ali se vozili s 

kolesom, ima pozitivne učinke na zdravje in prinaša pomembne prihranke pri stroških, ki 

so povezani z njim. Infrastruktura za pešce in kolesarje ima vedno večji pomen, saj imata 

tako hoja kot kolesarjenje pozitivne učinke na zdravje, zaradi zmanjšanja emisij na okolje 

pa tudi posredne učinke. 

 

Izboljšani mobilnost in dostopnost  

Celostno načrtovanje prometa zagotavlja boljšo mobilnost vseh prebivalcev in lajša 

dostopnost do posameznih območij in storitev. Glede na lego občin po Sloveniji,  imajo le-

te različne možnosti razvoja prometne infrastrukture. 

  

Izboljšana podoba občine  

Občina, ki si prizadeva za celostno načrtovanje prometa, se lahko ponaša z videzom 
inovativnosti in naprednosti. Z bolj razvito prometno infrastrukturo se boljša dostopnost 

občin in s tem prepoznavnost in podoba občine. 
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Odločitve, ki jih podpira javnost  

Načrtovanje za ljudi vključuje načrtovanje z ljudmi in se odziva na potrebe različnih skupin 
uporabnikov. Z vključevanjem javnosti v občinah pridobijo pomembno stopnjo »javne 

legitimnosti«. Javnost ima možnost odločitve za ali proti ukrepom na področju prometa. 

 

Učinkovito izpolnjevanje pravnih obveznosti  

Izdelava Celostnih prometnih strategij je učinkovit način izpolnjevanja pravnih obveznosti, 
kot so Direktiva o kakovosti zraka Evropske komisije ali nacionalni predpisi za nadzor nad 

hrupom. 

 

Nove in celovite politične vizije  

Celostno načrtovanje prometa ponuja dolgoročno in strateško vizijo zagotavljanja 
mobilnosti. Spodbuja kulturo učinkovitega in integriranega načrtovanja, ki teži k 

vključevanju sektorskih politik, institucij in sosednjih občin ter omogoča tudi doseganje 
drugih ciljev občine (gospodarskih, socialnih, okoljskih). 

 

Izboljšanje dostopa do sredstev  

Celostna prometna strategija lahko zagotovi dostop do sredstev, ki so na voljo za 
inovativne rešitve, in poveča konkurenčnost občine pri prijavah na razpise za evropska 

finančna sredstva. 
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PRIPRAVA CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE 
 

Občina Cirkulane je z izborom izvajalca LEA Spodnje Podravje, dne 18.02.2020 pristopila k izdelavi celostne 

prometne strategije. Priprava celostne prometne strategije je strateški dokument, ki 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: 

 

1 faza: ZAGON PROCESA  s postavitvijo temeljev in analizo stanja 

Na začetku procesa priprave Celostne prometne strategije moramo zagotoviti pogoje, da bomo uspešni tako 

med pripravo kot med uresničevanjem. Naš uspeh bo pri tem odvisen od številnih notranjih in zunanjih 

dejavnikov. 

Proces priprave Celostne prometne strategije moramo prilagoditi lokalnim razmeram, zato jasno opredelimo 

geografski obseg Strategije. Takoj za tem vzpostavimo sodelovanje med deležniki in poskrbimo za integracijo 

politik. Fazo končamo z dogovorom o tem, kako bomo v naši občini izpeljali proces priprave Strategije. 

V zadnjem sklopu pripravljalnega dela procesa izdelave Celostne prometne strategije postavimo temelje za 

racionalno in transparentno zastavljanje ciljev. Najprej moramo temeljito analizirati izzive in priložnosti, nato 

pa oblikovati različne scenarije, ki nam bodo pomagali izboljšati razumevanje potencialov prometa v 

prihodnosti naše občine. 

 

2. faza: ZASTAVLJANJE CILJEV kjer se pripravi vizija in izbere ukrepe 

Zdaj lahko preidemo k bistvu oblikovanja Celostne prometne strategije. Eden njenih temeljev je vizija, saj je 

osnova za vse nadaljnje korake. Vizija pa bo lahko naš vodilni element samo, če jo bodo večinsko podprli tako 

deležniki procesa kot prebivalci − poskrbeti moramo torej za to, da je vizija usklajena s pričakovanji skupnosti.  

Z vizijo smo zaželeno prihodnost kvalitativno opisali. Da bi takšno prihodnost lažje dosegli, moramo vizijo 

podpreti še z natančneje opredeljenimi cilji, s katerimi opredelimo raven izboljšav, ki jih želimo doseči na 

izbranih področjih. 

Izbira ukrepov je kritični del priprave Celostne prometne strategije, saj bodo naše odločitve vplivale na našo 

uspešnost pri doseganju strateških ciljev. Znotraj celostnega prometnega načrtovanja ukrepi ne predvidevajo 

le novogradenj, temveč so si lahko zelo različni. Od denimo nove parkirne ureditve do promocijske kampanje 

in oblikovanja nove prevozne ponudbe. 
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3. faza: PRIPRAVA STRATEGIJE od načrtovanja do potrditve strategije 

Izbira ukrepov je tesno povezana z jasno razmejitvijo odgovornosti, s tem pa tudi z razpravo o akcijskem načrtu. 

Za ta del Celostne prometne strategije bomo morali poiskati formalno soglasje vseh ključnih deležnikov. Z 

akcijskim načrtom bomo dali jasne odgovore na vprašanja, kdo, kdaj in za koliko denarja. 

Spremljanje in vrednotenje moramo v Strategijo vključiti kot nujni upravljavski orodji. Omogočili nam bosta, 

da bomo lahko procesu priprave in uresničevanja Celostne prometne strategije učinkovito sledili. Pomembni 

orodji sta tudi zato, da se iz nabranih izkušenj sproti učimo in spoznamo, kaj se v naši občini dobro obnese in 

kaj ne. Med drugim se bo to lahko upoštevalo pri uveljavljanju podobnih ukrepov v prihodnosti. 

Celostna prometna strategija je dokument, ki povzema rezultate vseh predhodnih dejavnosti. Po končnem 

preverjanju kakovosti morajo ta strateški dokument, vključno z akcijskim načrtom, formalno potrditi tudi 

politični predstavniki v občinskem svetu. Nujno je, da ob tem Strategiji zagotovimo široko podporo javnosti. 

 

4. faza: IZVAJANJE STRATEGIJE in učenje iz izkušenj  

Po potrditvi občinskega sveta začnemo Celostno prometno strategijo uresničevati. Ker gre za strateški 

dokument občine, dobijo vse z njim predvidene dejavnosti trden okvir, ostanejo pa brez podrobnih navodil, 

kako naj izvajamo posamične ukrepe. 

Celostna prometna strategija je del dolgoročnega procesa, med katerim jo redno posodabljamo in 

nadgrajujemo. Pri tem nam pomagajo rezultati spremljanja in vrednotenja izvajanja, s katerimi si omogočimo 

razumevanje tako uspehov kot neuspehov in prepoznavanje prihodnjih izzivov. 

 

Slika 1: Elementi in dejavnosti procesa priprave strategije (vir: Smernice za pripravo Celostne prometne 

strategije, 2012).
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PREDSTAVITEV OBČINE CIRKULANE 
 

Občina Cirkulane spada v prelepo slovensko pokrajino, imenovano Haloze. Haloze se delijo na Zgornje ali 

Gozdne Haloze in na Spodnje ali Vinorodne Haloze. Vinorodne Haloze se na nek način začenjajo z Občino 

Cirkulane. Današnjo reliefno podobo občine so ustvarili od pleistocenske dobe naprej potok Bela s svojimi 

pritoki Belico, Dugo in Gradiškim potokom. Najvišji vrh v občini je Vrbanjšak v Velikem Vrhu, ki doseže komaj 

412 m nadmorske višine. Ob potokih je nekaj ravninskega sveta, ostalo so griči. Razgibano reliefno pokrajino 

sestavlja 13 naselij: Brezovec, Cirkulane, Dolane, Gradišča, Gruškovec, Mali Okič, Medribnik, Meje, Paradiž, 

Pohorje, Pristava, Slatina, Veliki Vrh.  

 

Slika 2: Občinska izkaznica Občine Cirkulane. 

Naziv Občina Cirkulane 

Ulica in hišna št. Cirkulane 58 

Poštna št. in pošta 2282 Cirkulane 

Telefon 02/ 795 34 20 

Spletna stran http://www.cirkulane.si  

Elektronska pošta tajnistvo@cirkulane.si  

Župan Antonija ŽUMBAR 

Direktorica občinske uprave Nina HORVAT 

Površina 32 km2 

Število naselij 13 

Število prebivalcev* –    moških –    

žensk (1.7.2020) 

2.374 

1.294 

1.080 

Povprečna starost 44,6 

Število gospodinjstev (2018) 1012 

Povprečna velikost 

gospodinjstva 

2,3 

 
Delovno aktivno prebivalstvo (po 

prebivališču – 31. 12.2019) 

1.000 

Število osebnih avtomobilov - 

31.12.2019 

1.277 

(Vir: Statistični urad RS, https://pxweb.stat.si/SiStatDb/pxweb/sl/40_Splosno/ 

http://www.cirkulane.si/
mailto:tajnistvo@cirkulane.si
https://pxweb.stat.si/SiStatDb/pxweb/sl/40_Splosno/40_Splosno__26_kazalniki__10_26400_SLO_pomemb_pregled/2640010S.px/
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Občina Cirkulane spada med manjše občine v Sloveniji, meri 32 km2, v njej  prebiva 2.374 prebivalcev, 

od tega 1.294 moških in 1.080 žensk. Gostota poselitve je z 74 prebivalci/km2 podpovprečna (Slovenija 

– 103 prebivalcev/km).  

 
Graf 1: Starostna struktura prebivalstva v Občini Cirkulane. 

 

Povprečna starost prebivalstva v Občini Cirkulane je 44,6 let. Glede na starostno strukturo je 12,64 

odstotka prebivalcev starih do 14 let, 68,07 odstotka prebivalstva spada v starostno skupino od 15 do 

64 let, 19,29 odstotkov jih je starejših od 65 let in 4,76 odstotka prebivalcev je starih nad 80 let.   

Stopnja delovne aktivnosti v Občini Cirkulane znaša 60,6 odstotkov, kar je nekoliko nižje od slovenskega 

povprečja. 
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MOBILNOSTNE KARAKTERISTIKE OBČINE CIRKULANE 

Skozi Občino Cirkulane potekata dve državni cesti v skupni dolžini 10,117 km. Gre za regionalni cesti I. 

in III. Reda, ki povezujeta mejni prehod Meje s Ptujem : 

• R1-228, odsek 1291 Spuhlja – Zavrč. Cesta poteka skozi naselje Borl v smeri proti občini Zavrč;  

• R3-692, odsek 6223 Borl – Cirkulane – Meje. Cesta poteka od naselja Borl skozi naselja Dolane, 

Cirkulane, Medribnik in Meje do mejnega prehoda z Republiko Hrvaško. 

Skupna dolžina vseh javnih cest v Občini Cirkulane znaša 135,095 km. 

 

Legenda: 

Državna cesta (regionalna cesta R1 in R3) 
Občinska cesta  
Planinska pot 
Gozdna cesta 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3: Ceste in poti v Občini Cirkulane (vir: Portal PISO). 
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Konec leta 2019 je bilo v Občini Cirkulane registriranih 1.762 motornih vozil od tega 1.282 osebnih 

vozil, 173 motornih koles in koles z motorjem, 101 tovornih vozil in 206 traktorjev. Stopnja motorizacije 

znaša 540 avtomobilov na 1000 prebivalcev, iz česar lahko sklepamo, da je avtomobil glavno prevozno 

sredstvo občanov. 

 

POTOVALNE NAVADE OBČANOV 

Središče občine je majhno naselje Cirkulane, kamor otroci dnevno potujejo v vrtec in osnovno šolo, 

ostali pa se odpravljajo po nakupih, obisku pošte, osebnega zdravnika in se družijo. Čeprav gre pri 

naštetih opravkih za poti, katere bi se velikokrat lahko opravilo peš ali s kolesom, občani v večji meri 

uporabljajo avtomobil. Razlog je predvsem v značilni podeželski poselitvi, kar pomeni sorazmerno 

velike razdalje do središča občine. Tako se za namene vsakodnevnih opravkov, hoje in kolesa 

poslužujejo v večji meri le prebivalci znotraj naselja Cirkulane, medtem ko ostali ta potovanja opravljajo 

predvsem z avtomobilom. 

Po opravkih v smislu večjih nakupov, obisku specializiranih trgovin, bencinske črpalke in drugo se 

občani odpravljajo v sosednje občine in večje kraje v regiji, kot na primer Ptuj ali Maribor. Tudi večina 

delovno aktivnega prebivalstva Cirkulan, se na delo odpravlja izven občine. V občini Cirkulane je en 

večji industrijski obrat, manjša posamezna podjetja, samostojni podjetniki in kmetije. Prebivalci občine 

se do svojega delovnega mesta v večini primerov vozijo po nekaj kilometrov na dan.  

Spodnji graf prikazuje okvirno koliko kilometrov dnevno potujejo občani. 25,49 odstotkov vseh 

anketiranih dnevno potuje več kot 20 kilometrov,  19,61 odstotkov dnevno potuje 10 do 20 kilometrov, 

skoraj 2 odstotka jih potuje 5 do 10 kilometrov in 25,49 odstotkov jih potuje 2 do 5 kilometrov. 15,68 

odstotkov povprašanih dnevno potuje manj kot 2 kilometra. 

 
Graf 2: Razdalje, ki jih dnevno prepotujejo občani. 
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POTOVANJA NA DELOVNO MESTO 

Občani za pot na delovno mesto v več kot 68 odstotkov potovanj uporabljajo avtomobil. 51,5 odstotkov 

poti na delovno mesto občani opravijo kot voznik avtomobila, v 16,7 odstotkih kot sovoznik. Visok 

delež potovanj na delo z avtomobilom je povezano z dejstvom, da se večina na delovno mesto 

odpravlja izven Občine Cirkulane. 13,6 odstotkov poti na delo je občasno opravljeno tudi peš. Gre 

predvsem za tiste, ki delo opravljajo znotraj občine in na delovno mesto potujejo do 5 km. Za krajše 

razdalje se občasno občani poslužujejo tudi taksija. V nekaj manj kot 8 odstotkov primerov se za prevoz 

na delo uporabi avtobus. V le redkih primerih občani pot na delo opravljajo peš ali s kolesom. 

 

 
Graf 3: Potovanja na delovno mesto. 

 

NAKUPI 

Prebivalci občine Cirkulane se v 70 odstotkih vseh primerov  po nakupih odpravijo z avtomobilom, 

bodisi kot voznik ali kot sopotnik v avtomobilu. Tako visoki delež lahko pripišemo dejstvu, da se občani 

po večjih nakupih odpravljajo predvsem v večja nakupovalna središča v regiji kot sta Ptuj ali Maribor. 

V 14,4 odstotkih občani nakupe opravijo peš in 4,4 odstotkih s kolesom. Tukaj lahko predpostavimo, 

da gre za nakupe znotraj občine.  
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Graf 4: Uporaba prevoznih sredstev za opravljanje nakupov. 

 

PROSTI ČAS 

Anketirance smo povprašali tudi o uporabi prevoznega sredstva v prostem času. Največ poti v prostem 

času je še zmeraj opravljenih z avtomobilom, približno 46 odstotkov vseh potovanj. Uporabi 

avtomobila za potovanja v prostem času se približata hoja in kolesarjenje, ki skupaj predstavljata skoraj 

39 odstotkov, pri čemer je opravljenih 25 odstotkov poti peš. Statistika in splošno mnenje občanov 

kaže na dejstvo, da je želja po posluževanju hoje in kolesa, kar je dobra popotnica za nadaljnji razvoj 

trajnostne mobilnosti v občini. 

 
Graf 5: Uporaba prevoznih sredstev v prostem času. 
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PROMETNA VARNOST 

Prometna varnost se v Sloveniji že nekaj let izboljšuje, vendar je še zmeraj nezadovoljiva in zmanjšuje 

kakovost našega življenja. Sredi 90. let prejšnjega stoletja je Slovenija spadala med prometno najbolj 

nevarne evropske države, saj je po umrljivosti presegla evropsko povprečje za več kot polovico. Z 

izvajanjem ukrepov za zagotavljanje prometne varnosti se je število žrtev v cestnem prometu sicer 

sčasoma znižalo, vendar še vedno preveč ljudi izgubi življenje na cesti. Zaradi povečevanja cestnega 

motornega prometa in opuščanja varnejših prevoznih oblik, denimo javnega potniškega prometa, je še 

vedno preveč prometnih nezgod ter s tem žrtev in poškodb. 

Preglednica: Prometne nesreče na cestah znotraj Občine Cirkulane po klasifikaciji in letih od 2016 – 
2019. 

Prometne nesreče – klasifikacija 

Leto Brez poškodbe Lažja telesna 
poškodba 

Huda telesna 
poškodba 

Smrt  

2016  7 7 0 0 

2017 10 4 0 0 

2018 14 3 0 0 

2019 10 7 0 0 

Vir: http://nesrece.avp-rs.si/ 

Med leti 2016 in 2019 je bilo na območju Občine Cirkulane zabeleženih 62 prometnih nesreč. V največ 

primerih (41 prometnih nesreč) je bila povzročena le materialna škoda brez poškodb, v 21 primerih je 

prišlo do lažjih telesnih poškodb. Prometnih nesreč s hujšimi telesnimi posledicami ali smrtjo v 

obravnavanem obdobju ni bilo. Spodnja slika prikazuje lokacije prometnih nesreč v obdobju med leti 

2016 in 2019. 

 
Slika 4: Lokacije prometnih nesreč v Občini Cirkulane med leti 2016 in 2019 (vir: http://nesrece.avp-

rs.si/). 

http://nesrece.avp-rs.si/
http://nesrece.avp-rs.si/
http://nesrece.avp-rs.si/
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Medobčinsko redarstvo Skupne občinske Uprave Spodnje Podravje na območju Občine Cirkulane izvaja 

program varnosti. V Cirkulanah in drugih občinah na območju Spodnjega Podravja aktivno sodelujejo 

v akcijah kot so »Varna šolska pot«, »Varnostni pas«, »Bodi preVIDEN«, »Kolesar«, »Pešec« in drugih. 

Iz poročila o izvajanju Občinskega programa varnosti Občine Cirkulane v letu 2019 sledi, da je 

Medobčinsko redarstvo na področju varnosti cestnega prometa v letu 2019 ugotovilo 20 kršitev, kjer 

gre predvsem za prekrške, ki niso predstavljali posledic za zdravje kršitelja ali drugih udeležencev v 

cestnem prometu. Kljub ugotovitvi, da je stanje varnosti v prometu zadovoljivo se predlaga nadaljnja 

krepitev dela medobčinskega redarstva predvsem skozi prisotnost v delih občine, kjer je zaznana 

problematika s strani občanov in v izvajanju nalog na področju preventive s ciljem varovanja 

najšibkejših udeležencev v cestnem prometu. Še naprej je potrebno posvečati posebno pozornost 

otrokom, ter mladim voznikom koles in mopedov. S stalnim opozarjanjem je potrebno delati na 

osveščanju posameznikov, da poskrbijo za svojo ustrezno vidnost, ko se gibljejo ob vozišču, kjer ni 

posebnih površin za pešce. Predlaga se intenzivnejši preventivni nadzor na lokalnih cestah v občini 

predvsem v smislu umirjanja hitrosti vožnje. 

Statistično gledano in na podlagi ugotovitev izvajalcev občinskega programa varnosti bi lahko rekli, da 

prometna varnost v Občini Cirkulane ne predstavlja večjih težav, vendar je kljub temu med anketiranci, 

prometna varnost bila izpostavljena kot dejavnik v prometu za katerega je potrebno nujno poskrbeti. 

Poleg splošne ankete za občane smo opravili tudi ankete med predstavnikih vaških odborov, ki najbolje 

poznajo razmere v njihovem naselju in mnenje tamkajšnjih prebivalcev. V 80 odstotkih vseh primerov 

so predstavniki vaških odborov prometno varnost označili kot najizrazitejši negativni učinek prometa v 

svojem naselju.  

Med bolj izpostavljenimi cestami v smislu varnosti v prometu je regionalna cesta (R3-692) na odseku 

med Borlom in naseljem Cirkulane. Ozka regionalna cesta nima urejenih pešpoti in kolesarskih stez in 

tako se ne-motorizirani udeleženci v prometu ob številnih ovinkih, ki zmanjšujejo preglednost, počutijo 

ogrožene.  

Po mnenju anketirancev bi ureditev pešpoti in kolesarskih stez bistveno pripomogla k občutku varnosti 

v prometu.  
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KLJUČNI IZZIVI NA PODROČJU MOBILNOSTI V 

OBČINI CIRKULANE 
 

Občina Cirkulane je populacijsko majhna in izrazito podeželska. Občina, za katero je značilna 

podpovprečna gostota poselitve z veliko razpršenostjo, zaradi česar je velikokrat otežen ali v nekaterih 

pogledih celo nesmiselni nadaljnji razvoj določenih oblik mobilnosti. Med večjimi izzivi trajnostnega 

načrtovanja prometa je zadovoljiti potrebe občanov ter zagotoviti varnost v prometu z izvajanjem 

takšnih ukrepov, ki so po drugi strani seveda sprejemljivi v smislu ekonomske upravičenosti. Takšen 

primer je izgradnja pločnikov, katerega občani vidijo kot enega izmed ključnih ukrepov za izboljšanje 

prometa v občini. Ravno tukaj se velikokrat pojavi vprašanje ekonomske smiselnosti investicij v dolge 

pločnike, ki rešujejo problematiko sorazmerno majhnega števila ljudi. Cilj celostnega pristopa k 

načrtovanju prometa je, da v takšnih primerih poskušamo poiskati druge rešitve in le kot zadnja rešitev 

nastopijo visoke investicije v novo infrastrukturo.   

Namen izvedbe anket med občani in predstavniki posameznih vasi je predvsem, da se stanje prometa 

spozna ne le skozi tehnične parametre in statistične podatke, temveč skozi percepcijo uporabnikov v 

prometu. Občani so tisti, ki se vsakodnevno soočajo z morebitno problematiko in nam lahko pomagajo 

razumeti vse tiste najpomembnejše izzive katere je potrebno nasloviti. V nadaljevanju bomo 

podrobneje obravnavali ključne izzive na področju mobilnosti, ki služijo kot osnova za nadaljnji razvoj 

strategije.  

 

Pomanjkanje kolesarske infrastrukture za dnevne migracije 

Dnevne migracije predstavljajo vsakodnevne poti, ki jih občani opravljajo iz čisto praktičnih razlogov: 

pot v šolo, službo, trgovino, na urade, v zdravstvene ustanove, prireditve, obiske in podobno. V sklopu 

ankete so občani jasno izrazili nezadovoljstvo nad pogoji za kolesarjenje v občini. Skupaj je 86,3 

odstotkov občanov glede obsega in števila kolesarskih stez dalo oceno 2 ali manj. Kot je razvidno iz 

spodnjega grafa, je največ vprašanih na vprašanja povezana z pogoji za kolesarjenje podalo oceno 1. 

Po ocenah anketirancev je razvidno, da tako obseg kolesarskih stez kot njihova označenost in varnost 

kolesarjev nista ustrezni. Prav tako velja za kolesarnice in stojala za parkiranje. Le nekaj več kot 25 

odstotkov anketirancev ocenjuje pogoje za kolesarjenje z oceno 3 ali 4, pri čemer nihče ne ocenjuje, 

da bi bili pogoji odlični. 

Za mnenje smo povprašali tudi pri predstavnikih vaških odborov, s čimer smo dobili širši vpogled na 

stanje po posameznih naseljih v Občini Cirkulane. 6 od 10 predstavnikov vaških odborov je mnenja, da 

spada zagotavljanje ustrezne kolesarske infrastrukture med tiste ukrepe s katerimi bi najbolj učinkovito 

pripomogli k izboljšanju stanja prometa v občini. 
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Graf 6: Občani z obsegom in urejenostjo kolesarskih stez niso zadovoljni. 

 

Kolesarske poti namenjene vsakodnevnim migracijam, bi morale biti speljane po čim krajši možni poti 

tako da povežejo pomembnejše točke v občini, in sicer ob: 

- regionalni in bolj frekventnih cestah; 

- ob pomembnejših povezavah v občini, tako da se ustvari osnovni kolesarski »križ« ter 

- trasah šolskih poti, kjer je to mogoče. 

Smiselno je, da kolesarska infrastruktura za potrebe dnevnih migracij poteka v tudi ob regionalni cesti, 

kjer bi povezovala okolico ob Cirkulanah, v smeri Dolan, proti Borlu in naprej v smeri Ptuja, tako da se 

ustvari regijska kolesarska povezava s Ptujem. Smiselno je proučiti tudi možnosti kolesarske povezave 

z Občino Zavrč in povezavo od naselja Cirkulane ob regionalni cesti v smeri državne meje, tako da se 

ustvari mednarodna kolesarska povezava s Hrvaško. 

Občina si bo prizadevala za ureditev osnovnega kolesarskega »križa«, s katerim bodo ustvarjene glavne 

kolesarske žile, ki jih bo mogoče v prihodnosti nadalje razvijati. Pri nadaljnjem razvoju teh poti je 

potrebno karseda upoštevati tudi šolske poti. Za vzpostavitev tega si bo v naslednji finančni perspektivi 

prizadevala pridobiti denarna sredstva. 

Zagotavljanje kolesarske infrastrukture je prvi korak, ko želimo povečati obseg kolesarjenja znotraj 

občine. Največji izziv predstavlja nenačrten pristop h gradnji primerne infrastrukture ter ne strateško 

izvajanje le posamičnih ločenih in nepovezanih projektov. Razvoj kolesarske infrastrukture je potrebno 

zastaviti celovito in prioritetno pristopiti k reševanju najbolj perečih izzivov, ki kolesarje odvračajo od 

uporabe kolesa. Na teh kolesarskih odsekih je potrebno zagotoviti čim večjo varnost udeležencev ter  

upoštevati modernizacijo kolesarstva v smeri e-koles ter temu primerno načrtovati kolesarsko 

infrastrukturo.  
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Slika 5: Predvidena osnovna kolesarska povezava (osnovni kolesarski »križ«) in označene šolske poti.  
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Zagotoviti pogoje za udobno uporabo javnega potniškega prometa 

Številne načrtovane obnove cest po občini predstavljajo odlično priložnost, da se obenem uredijo tudi 

območja namenjena za rabo javnega potniškega prometa, tukaj govorimo o avtobusnih postajališčih. 

Zagotavljanje udobnih, varnih in primerno osvetljenih avtobusnih postajališč je pomemben korak, ko 

želimo dvigniti nivo uporabe javnega potniškega prometa. Vendar je novo postajališče le delček celote, 

saj je pomembno, da je urejeno celotno območje okrog njega, v smislu ustrezne in pravilne umestitve 

v prostor in le takrat lahko govorimo o urejenem avtobusnem postajališču. 

 
Slika 6: Avtobusno postajališče v naselju Cirkulane. 

 

Anketirance smo, v zvezi s stanjem prometnih ureditev na področju javnega potniškega prometa, 

povprašali za mnenje glede ustreznosti avtobusnih postajališč, ki so velikokrat pomemben dejavnik, ko 

se odločamo glede uporabe avtobusa. Spodnji graf prikazuje mnenje, pri čemer ocena 1 pomeni 

najnižjo oz. najslabšo oceno, ocena 5 pa najboljšo oceno. V splošnem so ocenili, da je oddaljenost do 

avtobusnega postajališča zadovoljiva in v večini so postajališča relativno dobro urejena. Okrog 25 

odstotkov vprašanih pa ni zadovoljnih z oddaljenostjo avtobusnega postajališča od njihovega doma. 

Na to opozarjajo predvsem v naseljih Gradišča, Cirkulane in Brezovec. Da je izgradnja dodatnih 

avtobusnih postajališč nujen ukrep s katerim bi se izboljšalo stanje v prometu so označili predstavniki 

vaških odborov naselij Paradiž, Gradišča, Gruškovec, Brezovec in Medribnik. 
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Graf 7: Anketiranci so mnenja, da je urejenost avtobusnih postajališč zadovoljiva. 
 
Z izvajanjem Celostne prometne strategije želimo med drugim doseči pogoje za spremembo potovalnih 

navad občanov, predvsem je tukaj želja po postopnem prehodu iz avtomobila na druge oblike 

mobilnosti. Gre za dolgotrajen proces, kjer je potrebno postopoma prilagajati ter urejati alternative 

rabi avtomobila. Tako bo treba večjo pozornost dajati vsem majhnim spremembam pri potovalnih 

navadah občanov ter glede na njihove potrebe nadgrajevati obstoječe in razvijati nove avtobusne linije. 

Javni potniški promet povezuje Občino Cirkulane s sosednjimi oz. bližnjimi občinami. Skozi Občino 

Cirkulane potekajo 4 linije primestnega avtobusnega prometa: 

- Zavrč – Turški vrh – Brezovec – Cirkulane - Ptuj; 

- Ptuj – Medribnik – Cirkulane – Dolane – Ptuj; 

- Ptuj – Muretinci – Cirkulane – Ptuj;  

- Ptuj – Dolane/Cirkulane – Ptuj. 

Omenjene linije tudi lokalno povezujejo naselja v Občini Cirkulane. Povečanje števila linij javnega 

potniškega prometa je za prevoznike pogosto vprašljivo v smislu rentabilnosti, ko gre za manj 

obremenjene povezave. Ker pa pomanjkanje povezav najbolj občutijo mlajše, starejše in gibalno 

ovirane osebe oziroma vsi, ki nimajo možnosti uporabe avtomobila, je smiselno preveriti možnost 

katere izmed modernih storitev prevozov, kjer se predvsem starejšim in gibalno oviranim skupinam 

prebivalstva omogoči, da opravijo svoje dnevne opravke. Za mlajšo generacijo pa predstavlja javni 

prevoz spodbudo k večji samostojnosti, vključenosti, zdravju in okoljski ozaveščenosti. 

Cilj je zmanjšanje uporaba avtomobila  za vsakodnevne namene in karseda povečati uporabo javnega 

prevoza občanov. 

 

Zagotoviti pogoje za varno udeležbo v motoriziranem prometu 

Tako kot velja v večini slovenskih občin, tudi za Cirkulane velja, da je osebni avtomobil osnovno 

prevozno sredstvo, s katerim prebivalci opravljajo vsakodnevne poti in jim tako omogoča mobilnost. 

Čeprav je cilj celostnih prometnih strategij preusmeriti fokus na druge oblike mobilnosti kot so hoja, 

kolesarjenje in javni potniški promet, je pričakovati, da bo avtomobil ostal glavno prevozno sredstvo 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

ni odg. 1 2 3 4 5

O
d

st
o

te
k 

an
ke

ti
ra

n
ce

v

Ocena

Urejenost avtobusnih postajališč

Oddaljenost avtobusnega postajališča
od vašega doma



24 
 

tudi v prihodnosti. Še bolj pa je to značilno za podeželje, kjer imamo opravka z razpršeno poselitvijo, 

razvejanim cestnim omrežjem in razgibanim reliefom. Žal pa ima odvisnost od avtomobila številne 

negativne posledice, zlasti za ostale oblike prometa in s tem tudi ostale udeležence v prometu. Tako 

lahko pride do situacije, ko se zaradi izrazite pozornosti do urejanja motornega prometa, zanemarjajo 

potrebe ostalih prometnih udeležencev, kar lahko v skrajnem primeru privede do socialne izključenosti 

vseh tistih, ki nimajo avtomobila. 

V občini Cirkulane so gričevnata reliefno strmejša območja opredeljena kot območja z zahtevnejšimi 

protierozijskimi ukrepi. Ob obilnih padavinah so posledice lahko zelo različne: lokalne in hudourniške 

poplave, trganje zemeljskih plazov, poškodovane ceste, erozija, nanosi kamenja in skal, prekinitev 

oskrbe z električno energijo, onesnaženje vodnih virov oziroma pitne vode. Vpliv predvidenih 

podnebnih sprememb, to je nadaljnja rast temperature zraka in večja intenziteta padavin  se 

postopoma odraža v večji poplavni ogroženosti in delovanju erozijskih sil, nižanju srednjih in malih 

pretokov ter upadu nivoja podtalnice. Posledično narašča število sproženih zemeljskih plazov na 

cestah. Zaradi visoke stopnje izpostavljenosti infrastrukture eroziji, zemeljskim in hribinskim plazovom 

je potrebno posvetiti posebno pozornost ogroženim območjem in spodbuditi pristojne institucije k 

izdelavi metodologije za določanje ogroženih območij zaradi erozije, zemeljskih in hribinskih plazov in 

snežnih plazov in načina razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti. 

Kot že omenjeno je bila med anketiranci prometna varnost zaznana kot karakteristika prometa v Občini 

Cirkulane, za katero so mnenja, da je potrebna izboljšave. Med ukrepi, ki bi po mnenju občanov 

bistveno pripomogli k varnosti motoriziranega prometa spadajo tudi: omejitve hitrosti na določenih 

odsekih, postavitev dodatnih ogledal v manj preglednih ovinkih, sanacija poškodovanih delov cestišč, 

ureditev javne razsvetljave in postavitev varnostnih ograj.  

 

Zagotoviti kakovostne in varne površine za pešce  

Občina si za cilj zadaja izboljšanje varnosti pešcev. Hoja je ena od osnovnih naravnih dejavnosti 

človeškega premikanja. Pri hoji ne potrebujemo pripomočkov, zato je tudi najcenejša oblika 

premikanja. Za razliko od ostalih oblik mobilnosti pri hoji intenzivno doživljamo okolico in smo 

izpostavljeni nevarnostim, ki pretijo na cesti. Da se ljudje odločijo za pešačenje ima tudi dobre lastnosti, 

predvsem za njihovo zdravje. Dokazano je, da hoja znižuje krvni tlak, povečuje energije in tudi pozitivno 

vpliva na počutje. Tudi sama infrastruktura za hojo je poceni. Hoja se od motoriziranega prometa 

razlikuje tudi po tem, da je njena pot krajša do željenega cilja, to pa zato, ker so pešpoti lahko izpeljane 

po krajših razdaljah, preko travnikov, gozdov…  

Pri analizi stanja v občini je bilo ugotovljeno, da so pločniki prisotni le v središču naselja Cirkulane. 

Zagotavljanje pločnikov drugod po občini je zelo zahteven izziv, saj bi bile potrebne izredno velike 

dolžine pločnikov za zelo malo število ljudi, kar pod vprašaj postavlja ekonomsko upravičenost takšnih 

investicij. Zato je pomembno pozornost pri umeščanju pločnikov usmeriti le na tiste odseke cest, kjer 

je to bistvenega pomena iz vidika varnosti pešcev. V ostalih primerih je smiselno preučiti, če se morda 

lahko pešpoti uredi na kak drug način. Poudariti je potrebno, da za samo privlačnost hoje niso potrebni 

zgolj urejeni pločniki in visoke investicije v izgradnjo le teh. Posebni čar in privlačnost hoje se lahko 

zagotovi tudi z urejenimi pešpotmi, ki potekajo nekoliko odmaknjeno od lokalnih cest in na svoji poti 

prečkajo gozdove, polja in druge naravne zanimivosti.  
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Občina si želi, da bi se v prihodnje vedno več ljudi, tako mladih in starih odločalo za hojo, kot obliko 

vsakdanje mobilnosti. 

Občane smo povprašali za mnenje glede urejenosti in varnosti šolskih poti in prilagojenosti prometnih 

površin starejšim, gibalno oviranim in otrokom. Na podlagi analize rezultatov lahko sklepamo, da vidijo 

občani urejenost poti kot povprečno. Nekoliko drugače velja glede prilagojenosti teh poti, saj več kot 

70 odstotkov anketirancev ocenjuje prilagojenost prometnih poti za starejše in invalide z oceno 2 ali 

manj.  

 

 
Graf 8: Anketiranci so mnenja, da je urejenost in varnost površin za pešce povprečna. 
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Graf 9: Kar se tiče prilagojenosti prometnih površin starejšim, invalidom in otrokom so anketiranci 

mnenja, da so potrebne izboljšave.
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KLJUČNE PRILOŽNOSTI S PODROČJA 

MOBILNOSTI V OBČINI CIRKULANE 
Na območju Občine Cirkulane so se v preteklih letih odprle nove priložnosti in začrtale poti razvoja 

prometa, ki obenem ponujajo rešitve tudi za nekatere predhodno opisane izzive.  

Priložnosti za razvoj kolesarske infrastrukture za turistično-rekreativne 

namene 

Na področju kolesarske infrastrukture ima Občina Cirkulane velik potencial, pri tem je potrebno 

upoštevati ali je kolesarstvo namenjeno dnevnim migracijam ali rekreativnim oz. turističnim namenom. 

Sama kolesarska infrastruktura se razlikuje glede na namene poti.  

Kolesarjenje po Halozah je priljubljeno med kolesarji in spletni portali, kot je na primer visithaloze.com, 

haloze.net in podobni, predstavljajo kolesarske trase tako za rekreativne kot za bolj zahtevne kolesarje. 

Vožnja po Halozah ponuja zanimivo in pestro doživetje, kjer prečkamo strmine, katerim sledijo daljši 

ali krajši spusti. Izbiramo  lahko tudi med trasami z manj zahtevnimi vzponi. Omenjene trase po svoji 

poti prečkajo tudi Občino Cirkulane in v smislu razvoja kolesarske infrastrukture za rekreativne namene 

je smiselno medobčinsko sodelovanje, da se zagotovi nadaljnji razvoj Haloških kolesarskih poti. Tako  

je eden od ukrepov, da se obstoječe kolesarske poti ustrezno označi in opremi z urbano opremo, s 

čimer bi te poti postale bolj privlačne za rekreativne kolesarje in turiste. Z dobrim medobčinskim 

sodelovanjem je mogoče poskrbeti za ustrezen razvoj kolesarstva v Halozah.  

Turistično-rekreativne kolesarske poti v občini je mogoče izvesti v različnih oblikah, med drugim kot: 

- adrenalinske gorsko-kolesarske povezave (t.i. downhill) po gozdnih cestah in vlakah ter 

drugem naravnem terenu kot posebno turistično-rekreativno doživetje; 

-  cestne kolesarske povezave po urejenem cestnem svetu, ki na svoji trasi zajame karseda 

največ turističnih znamenitosti in ponudnikov. 
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Slika 7: Zemljevid turističnih znamenitosti in ponudnikov s predlogom turistično-rekreativne kolesarske 

trase.  
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Izboljšanje pogojev za uporabo motoriziranega prometa za razvoj turizma 

Občina si zelo prizadeva za razvoj turizma, vsled česar je potrebno načrtovati ustrezno prometno 

infrastrukturo za obiskovalce, ki se v občino pripeljejo z uporabo motoriziranih prevoznih sredstev, kot 

so: 

- osebna vozila; 

- avtobusi; 

- avtodomi ipd. 

Za urejenost in čim večjo skladnost z lokalnim okoljem, je k ureditvi infrastrukture za namene 

tovrstnega prometa potrebno pristopiti sistematično in celovito.  

Tako je smiselno določiti: 

- vstopno točko za turistične avtobuse – parkirišče in obračališče za osebna vozila in avtobuse; 

- lokacijo, kjer je mogoče urediti avtokamp. 

Te površine bi bile namenjene predvsem individualnim turistom in turističnim avtobusom, s čimer se 

prepreči stihijsko in divje parkiranje ter s tem kazenje okolja. Potrebno je načrtovati tudi povezanost 

navedenih površin z drugimi, okolju, zdravju in nenazadnje tudi doživetju bolj prijaznimi oblikami 

prometa – pešačenje, električna kolesa, turistični vlakec in podobno ter na teh vstopnih točkah promet 

preusmeriti nanje.  

Izvajanje ukrepov trajnostne mobilnosti ne nudi le izboljšanja stanja prometa za prebivalce v občini, 

temveč pomembno prispeva k ustvarjanju podobe občine, ki je zanimiva tudi za turiste. Ustvarjanje 

privlačnih kolesarskih stez, pešpoti in tekaških poti v občino privabljajo nov sklop turistov, katerim 

zadnje čase vse več pomeni vračanje k naravi ter preživljanje aktivnih počitnic. Cirkulane s svojimi 

vinogradi upodabljajo idilično podobo Haloz, kar predstavlja osnovno vodilo nadaljnjega razvoja 

turizma v občini. Pomembno je sodelovanje in povezovanje z lokalnimi društvi in ponudniki turističnih 

storitev, ki prispevajo k celostni turistični ponudbi občine.  

Zaradi dobre turistične lege in razgibanosti terena oz. reliefa je potrebno razmišljati o kolesarski 

infrastrukturi namenjeni za turistične namene. Gre za kolesarske poti, ki se razlikujejo od poti 

namenjenim dnevnim migracijam. V prihodnosti bo postala meja med Hrvaško in Slovenijo odprta, 

posledično bo prišlo do večjega prostega pretoka ljudi. To je eden od vzrokov, da je potrebno 

razmišljati o dobrih kolesarskih poteh, ki bi potekale vzdolž meje. Večje število turistov se pričakuje 

predvsem iz sosednje Hrvaške, seveda , če bo imela občina dobro izpeljane kolesarske steze. Občina si 

prizadeva povezati z kolesarskimi potmi obmejni pas vse do občine Podlehnik. 

Kolesarske poti za rekreativne in turistične namene bi morale potekati ob naravnih lepotah in 

turističnih atrakcijah oz. zanimivostih. Kolesarska infrastruktura je med turisti vedno bolj priljubljena. 

Haloze kot razgibana pokrajina je prav posebna atrakcije za ljubitelje kolesarjenja, ravno ta razgibanost 

je tisto doživetje, ki si ga želi doživeti vsak kolesar po duši. Ob vsem naporu in lepotah poti bi se lahko 

turisti ustavili na turističnih kmetijah, ter lokalnih ponudnikih hrane in vina.  
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Ljudje se vedno bolj zavedajo, kako pomembna je hoja, zato je potrebno turistom ponuditi urejene in 

zanimive pešpoti in tekaške poti, ki bi potekale tako čez gozdove, kot ob reki Dravi. Občina Cirkulane 

že ima razvite tematske in planinske poti, ki bi jim lahko dopolnili in popestrili ponudbo.  

Poseben potencial za razvoj športno rekreativnih in turističnih atrakcij se ponuja vzdolž reke Drave, 

kjer si bo občina prizadevala za ureditev pešpoti, kolesarskih stez, vstopno-izstopnih mest na Dravi. 

Tako vzpostavljeno infrastrukturo bi dopolnili z razglednimi točkami, izobraževalnimi in usmerjevalnimi 

tablami v zvezi z lokalnimi naravnimi, kulturnimi in kulinaričnimi znamenitostmi. Posebej atraktiven in 

znan v občini je grad Borl,, ki bi ga bilo smiselno prometno povezati z ostalimi znamenitostmi v občini, 

in sicer tudi v okviru pešpoti, kolesarskih poti, vinske ceste in poti turističnega vlakca. 

Razvoj e-mobilnosti 

V zadnjih letih je e-mobilnost postala globalni trend. Elektromobilnost ali krajše e-mobilnost v družbo 

uvaja nov koncept trajnostne in okolju prijazne mobilnosti, ki temelji na zeleni energiji in zmanjševanju 

emisij v prometu. V Sloveniji so pogoji za e-mobilnost zelo ugodni predvsem zaradi manjše oddaljenosti 

med posameznimi kraji, kar pomeni, da je potencial električnih vozil (električna kolesa, električni 

avtomobili, servisna vozila, električni skuterji) zelo velik. Pričakovati je, da se bo v prihodnosti ta 

potencial še povečeval, kar pa pomeni, da bo za uspešen prehod na električna vozila potrebno zgraditi 

podporno infrastrukturo, ki električnim vozilom omogoča polnjenje baterij. Zagotavljanje ustrezne 

mreže električnih polnilnic bo v prihodnosti pomemben dejavnik razvoja kraja in občine. 

Občina Cirkulane je v preteklosti uspešno kandidirala na javnem pozivu EKO Sklada za Nepovratne 

finančne spodbude občinam za polnilne postaje za električna vozila v zavarovanih območjih narave in 

območjih Natura 2000. Tako je občina na dveh lokacijah že izvedla postavitev električnih polnilnic in 

sicer pri športnem stadionu Cirkulane in v poslovni coni Dolane. Občina Cirkulane želi v prihodnosti 

poleg zagotavljanja pogojev za uporabo električnih avtomobilov prav tako promovirati rabo električnih 

koles. Prvi korak za uspešno uvajanje e-koles bo postopno zagotavljanje mreže polnilnic za e- kolesa.  

 

 

 

Vključevanje dobrih praks in pridobivanje sredstev 

Trajnostno načrtovanje prometa na lokalni in regionalni ravni postaja prioriteta Evropske unije (EU). 

Povezovanje, deljenje izkušenj in uporaba znanj z različnih delov EU postaja gonilo razvoja trajnostne 

mobilnosti ter oblikovanja celostnih prometnih strategij v občinah in mestih. Znano je, da so uspešna 

tista mesta in občine, ki so bila pripravljena narediti spremembe pri svojih načrtovalskih praksah, ter 

tista, ki s strateškimi dokumenti (celostno prometno strategijo) postavijo osnovo za nadaljnji razvoj in 

si posredno ustvarijo možnost pridobivanja sredstev za izvedbo ukrepov in projektov trajnostne 

mobilnosti. Sprejem Celostne prometne strategije Občine Cirkulane zagotavlja dostop do sredstev, ki 

so na voljo za inovativne rešitve in poveča konkurenčnost občine pri prijavah na razpise za evropska 

finančna sredstva.
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VIZIJA RAZVOJA MOBILNOSTI V OBČINI 

CIRKULANE 
 

»Razvoj trajnostne mobilnosti v Občini Cirkulane bo ustvaril pogoje za 

postopen prehod iz prevladujočega motoriziranega prometa na druge oblike 

mobilnosti kot sta kolesarjenje in hoja. Ukrepi trajnostne mobilnosti bodo 

zagotavljali udobno, kakovostno in predvsem varno udeležbo v prometu. Z 

Uresničevanjem pogojev za kolesarjenje in hojo se bo dvignil nivo kakovosti 

življenja ter vsakodnevnega srečevanja, atraktivnost ponudbe bo v občino 

privabljala nov sklop turistov. Krepilo se bo lokalno gospodarstvo.« 

 

Z uresničevanjem vizije razvoja mobilnosti v Občini Cirkulane želimo prevladujočo rabo avtomobila 

nekoliko preusmeriti k drugim oblikam mobilnosti. Tukaj predvsem Izstopa želja po razvoju kolesarstva 

tako za potrebe vsakodnevnih opravkov kot rekreacije. Prvi korak na tej poti je zagotavljanje ustrezne 

kolesarske infrastrukture, ki bo vsem občanom, predvsem pa otrokom, mladostnikom, ter starejšim 

omogočalo varno sodelovanje v prometu. 

Občina Cirkulane je razgibana v poseljenosti in z ustreznim razvojem kolesarskih in peš-poti oz. 

izboljšali infrastrukture bi se tudi mladi in starejši lažje srečevali ter izboljšali svojo družabno življenje. 

Ne le, da bi izboljšali socialno življenje, prispevali bi tudi k boljši kakovosti življenja in k boljši kvaliteti 

zraka.  Z vizijo občine želimo predvsem boljšo kvaliteto življenja naših občanov, ter večjo povezanost 

med naselji. Zaradi razgibanosti terena so tako starejši kot mladi odvisni od svojih domačih in od 

javnega prometa. Da bi dvignili raven življenja v tretjem življenjskem obdobju je potrebno vlagati tako 

v kolesarske poti kot v pešpoti. Ravno z razvojem teh poti bi jim omogočili večjo samostojnost in 

razbremenili že tako obremenjene sorodnike. Zavedamo se tudi, da smo mala občina in da je tudi 

druženje med mladimi okrnjeno. To si želimo spremeniti. Z novo infrastrukturo želimo spremeniti 

kulturo druženja in  mlade osveščati o pomenu gibanja za vsakdanje življenje. Ne želimo si pa izboljšati 

le kvalitete življenja same občine, ampak želimo v občino pripeljati turizem in razvoj gospodarstva. 

Lega same občine je zelo zanimiva za razvoj turizma, neokrnjena narava, obmejni pas (meja s sosednjo 

Hrvaško). Z razvojem kolesarskih in pešpoti bi v občino pritegniti dnevne turiste, ki bi uživali v 

neokrnjeni naravi, hkrati pa bi pazili naravo in ne bi onesnaževali zraka. Naselja imajo veliko vinogradov 

in vinskih kleti, kjer bi se lahko ljudje na svoji poti ustavili, spočili in sprostili.  

Vzdolž pešpoti bi lahko potekale tekaške poti, ki bi pomembno vplivale na pozitivno energijo in zdrav 

življenjski slog. Vedno več ljudi je, ki se ukvarja z tekom kot obliko rekreacije in obliko sprostitve po 

napornem delovniku.  
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Prav tako narašča tudi delež kolesarjev - za vedno več kolesarjev je to vsakodnevna oblika rekreacije 

ali oblika dopustovanja. Prav zato je pomembno, da vlagamo tudi v turne kolesarske poti in s tem 

privabljamo v občino tudi tiste, ki so željni čim več rekreacije ali adrenalinskega doživetja. 

Zavedati se moramo meje s sosednjo Hrvaško in čezmejno povezati kolesarsko infrastrukturo, saj s tem 

razširimo našo ponudbo in pritegnemo še širši krog turistov. razvili vse do meje in preko bi k nam 

prihajalo tudi precej hrvaških turistov. Naš namen je tako tudi  čezmejno povezovanje kolesarskih poti.  

Trajnostna mobilnost je tista, ki bo dvignila nivo turizma na višjo raven. Mnogim občanom bo 

omogočeno, da bodo na svojih  kmetijah lažje zaživeli in bo manj potrebe po iskanju dela izven občine. 

Izboljšanje infrastrukture in prihod turistov prinaša večji prihodek občini in s tem možnost zaposlovanja 

v domači občini.  

Občina si tudi prizadeva, da bi v prihodnosti imeli turistični vlakec s katerim bi popestrili svojo turistično 

ponudbo. 

 

Strateški cilji Občine Cirkulane 

Da bi uresničili zastavljeno vizijo smo oblikovali naslednje strateške cilje: 

 

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.  
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KLJUČNI STEBRI RAZVOJA MOBILNOSTI V 

OBČINI CIRKULANE 
 

✓ PRVI STEBER: Trajnostno načrtovanje prometa 

Pri pripravi in izvajanju celostne prometne strategije je zelo pomembno, da med seboj sodeluje več 

akterjev. V prvi vrsti je zelo pomembno, da med seboj sodeluje občinska uprava, strokovna ter 

zainteresirana javnost. Občina mora pritegniti javnost in jo seznanjati, ker edino tako se lahko ljudje 

aktivno vključijo v razprave in procese razvoja trajnostne mobilnosti. Ravno na razpravah podajo ljudje 

svoje mnenje glede tega kar je že bilo izvedeno in kar mislijo, da je pomembno za nadaljnji razvoj 

občine. Občini pa predstavlja po drugi strani izziv sodelovanje z občani. Ključno je pri tem dejstvo, da 

so občani tisti, ki vedo, kje so pomanjkljivosti v infrastrukturi in kaj je potrebno narediti za boljšo 

frekvenco in boljše življenje v sami občini. 

Občina kot taka mora sodelovati pri svoji strategiji z drugimi občinami, predvsem sosednjimi, ter z 

ministrstvom. Zelo pomembno je da sledi smernicam, katerih prednost je trajnostno načrtovanje 

prometa. Gre za smernice, ki skrbijo za zeleni razvoj občine, v potrošniškem, turističnem in 

gospodarskem smislu razvoja. Hkrati pa mora ves razvoj usklajevati z že obstoječimi dokumenti. Pri 

cestni prometni strategiji daje prednost občina kolesarjem in pešcem pred motoriziranim prometom. 

Kolesarjem in pešcem želi omogočiti večjo enakopravnost v prometu, hkrati pa jim s tem omogoča 

boljšo kakovost življenja. Z novo infrastrukture se bodo med seboj povezala naselja znotraj občine, 

hkrati pa bo Občina Cirkulane postala zanimiva za zeleni turizem, ter sosednje občine.  

 

 
Slika 8: Sodelovanje pri izvajanju Celostne prometne strategije (vir: https://pixabay.com/). 

 

 

 

https://pixabay.com/
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CILJI: 

 

• Sprejetje Celostne prometne strategije Občine Cirkulane ter njena revizija leta 2024 

in prenova 2026 (v skladu z navodili Ministrstva za infrastrukturo); 

• Spremljanje nacionalnih in mednarodnih razpisov s področja trajnostne mobilnosti in 

s ciljem pridobivanja nepovratnih finančnih sredstev za izvedbo načrtovanih ukrepov; 

• Aktivno vključevanje občine v evropske projektne konzorcije s ciljem izmenjave 

izkušenj in dobrih praks s področja trajnostne mobilnosti; 

• Vsakoletno vključevanje v vse-evropsko iniciativo Evropski teden mobilnosti. 

 

 

POMEMBNEJŠI PREDLAGANI UKREPI: 

1. Promocija, informiranje in osveščanje 

Promocija, informiranje in osveščanje so ključnega pomena za uspeh vsakega projekta. Prav tako velja 

za razvoj trajnostne mobilnosti v Občini Cirkulane. Trajnostna mobilnost je v Cirkulanah šele v fazi 

uvajanja, kar pomeni, da bodo pomemben del pri želenih spremembah potovalnih navad zagotovo 

prevzele promocijske, informativne aktivnosti in aktivnosti osveščanja. Izredno pomemben je 

sistematičen pristop k informiranju o ponudbi mobilnostnih storitev, ki so že sedaj na voljo 

prebivalcem. Promocija se bo morala dotakniti vseh ciljnih skupin za spremembe njihovih potovalnih 

navad. Prav tako je pri promociji in informiranju pomembno vključevanje javnosti v primerih novih 

ukrepov. Vsak nov ukrep mora biti dogovorjen z različnimi javnostmi, s ciljem da razvoj občine v smeri 

trajnostne mobilnosti pridobiva svoje podpornike. 

Občina se zaveda, da so mladi naša prihodnost, zato je pomembo, da pri ozaveščanju in informiranju 

mladih temeljne korake naredi javni vzgojno-izobraževalni zavod. Ravno ozaveščanje mladih 

pomembno vpliva na širjenje informacij in željene spremembe potovalnih navad. Mladi so tisti, ki 

prinesejo informacije v primarno družino, ter skušajo pozitivno vplivati na svoje domače za 

kvalitetnejše preživljanje prostega časa.  

 

2. Krepitev znanj in povezovanje 

Skupna značilnost vseh manjših občin so »kadrovsko« majhne občinske uprave, ki ne morejo imeti 

zaposlenega strokovnjaka za področje trajnostne mobilnosti. Promet se ne konča z mejami občine, 

zato je predvsem v manjših krajih povezanost s sosednjimi občinami in z večjimi mestnimi središči še 

toliko bolj pomembna.  

S sprejemom celostne prometne strategije se odprejo nove možnosti za črpanje nacionalnih in 

evropskih sredstev za projekte trajnostne mobilnosti, pri čemer so možnosti za uspešnost na teh 

razpisih večje, kadar se občine  povezujejo v konzorcije in nastopajo s skupnimi projektnimi idejami.  
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Prav tako je za krepitev in posodobitev znanj pomembno, da se obstoječi kader ustrezno izobražuje ter 

si tako krepi znanje in sledi spremembam, novim smernicam in razvoju na področju trajnostne 

mobilnosti. Za ta namen se bo kader občinske uprave Cirkulane redno udeleževal izobraževanje in 

različnih seminarjev ter delavnic s področja mobilnosti. 

 

3. Nove načrtovalske prakse 

Sprejetje in zagon Celostne prometne strategije je prvi korak na poti k trajnostno naravnanemu 

prometu v Občini Cirkulane. Da bo dokument funkcionalen in skozi vsa leta aktualen ga je treba 

občasno revidirati in po potrebi obnoviti ter ponovno sprejeti na občinskem svetu.  

Cilj občine v prihodnosti bo priprava uravnoteženega proračuna za izvajanje aktivnosti trajnostne 

mobilnosti, ki bo poleg izvajanja infrastrukturnih ukrepov predvidela tudi izvedbe tako imenovanih 

mehkih ukrepov, ki zajemajo spodbujevalne in izobraževalne aktivnosti namenjene predvsem mladim 

ter vključevanje javnosti v procese načrtovanja in odločanja za projekte trajnostne mobilnosti.  

 

✓ DRUGI STEBER: Privlačno, učinkovito in varno kolesarjenje 

 

Kolesarjenje je v današnjem času postalo eden od temeljnih dejavnikov gibanja. V vsakem 

gospodinjstvu se najde kdo, ki mu predstavlja kolesarjenje užitek in čas, v katerem se lahko sprosti od 

vsakdanjega vrveža in tempa življenja. Ima pa kolesarjenje na zdravje ljudi tudi pozitiven učinek, po 

drugi strani pa dobro oz. pozitivno vpliva na okolje, ker ga ne onesnažuje. Z razvojem kolesarke 

infrastrukture občine znižujejo obremenjenost okolja in prispevajo k boljšemu življenjskemu slogu 

ljudi. 

Z načrtovanjem kolesarskih poti in umestitvijo v prostor lahko dvignemo kolesarjenje na novo, višjo 

raven. Razvijemo lahko mrežo poti, ki se po svojem namenu in zahtevnosti razlikujejo, tako da so 

prilagojene potrebam in željam raznovrstnih uporabnikov. Kolesarska mreža se tako deli predvsem po 

dveh, sicer pogosto prepletenih namenih: 

1. za vsakodnevne migracije za potrebe prevoza 

2. za turistično-rekreativne potrebe 

S takšno kolesarsko mrežo bi občina dvignila kvaliteto življenja svojih občanov in povečala razvoj 

zelenega turizma, posledično pa vplivala na razvoj gospodarstva v občini. 

Vlaganje v kolesarsko infrastrukturo je ključnega pomena pri razvoju trajnostne mobilnosti. Pri tem bo 

občina morala rešiti predvsem ključne pomanjkljivosti, ki so bile izpostavljene skozi proces vključevanja 

javnosti pri pripravi te strategije. Velik delež občanov je v anketi, ki je bila narejena za namene te 

strategije, izrazil mnenje, da kolesarskih poti primanjkuje in je urejanje ter vlaganje v kolesarsko 

infrastrukturo nujno.  

Nizek delež kolesarjev, tako lokalnih kot tranzitnih, je posledica pomanjkanja kolesarske infrastrukture. 

Tako se bo morala občina usmeriti z ukrepi v premagovanje izzivov, kot so manjkajoče kolesarske 

povezave, neprilagojena infrastruktura potrebam kolesarjenja, prehiter   
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motorni promet, pomanjkanje označb in signalizacije, občutek nevarnosti ter pro-avtomobilsko 

usmerjene načrtovalske prakse. Vse te izzive bo treba reševati s ciljem povečevanja deleža kolesarjev 

v prometu. S kolesarsko infrastrukturo se lahko skrajša tudi pot potovanja, ker kolesarske poti 

marsikdaj potekajo preko polj in ob vznožju cest. Želja občine je povečati dnevni tranzit kolesarjev, da 

bi občani opravljali tudi vsakodnevne poti (služba, šole) s kolesom.  

CILJI:  

 

• Izgradnja kolesarskih povezav. 

• Povečanje deleža opravljenih vsakodnevnih potovanj (v službe, šole, nakupe…) s 

kolesom; 

• Povečanje možnosti uporabe kolesa v rekreativne in turistične namene; 

 

 
Slika 9: Privlačno, učinkovito in varno kolesarjenje (vir: https://pixabay.com/). 

POMEMBNEJŠI PREDLAGANI UKREPI: 

1. Izboljšanje obstoječe in izgradnja nove kolesarske infrastrukture 

V sklopu izvajanja anket smo občane povprašali kako pomembno za izboljšanje stanja v prometu se jim 

zdi ureditev kolesarske infrastrukture. Več kot 45,1 odstotkov vseh anketiranih vidi več kolesarskih 

površin kot potreben ukrep, 41,2 odstotka pa jih je celo mnenja, da je zagotovitev ustrezne kolesarske 

infrastrukture nujen ukrep za izboljšanje mobilnosti v Občini Cirkulane. 

Občina Cirkulane bo v prihodnjih letih postopoma zagotovila ustrezno kolesarsko omrežje s 

kolesarskimi povezavami znotraj naselij in med naselji. Občina bo v želji, da uredi kolesarske poti, iskala 

https://pixabay.com/
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možnosti za sofinanciranje izgradnje kolesarskih poti. Kot je znano predstavlja sprejetje Celostne 

prometne strategije pomemben korak na tej poti, saj omogoča občini, da se pri svojih prizadevanjih 

lahko obrne na večji spekter programov, ki nudijo tovrstna sofinanciranja, tako na nacionalni, kot na 

evropski ravni. 

 

2. Ustvarjanje pogojev za udobno e-kolesarstvo 

Občina Cirkulane je z izgradnjo dveh polnilnic za električne avtomobile postavila prve mejnike v 

zagotavljanju podporne infrastrukture električni mobilnosti. V prihodnjih letih ima občina namen 

dodatno širiti mrežo polnilnic in si bo obenem prizadevala za izgradnjo ustrezne infrastrukture za 

polnjenje električnih koles. Med uporabniki je nabava električnih koles v porastu in zato so polnilnice 

zelo pomembne. Z njihovo uporabo bodo predvsem starejši ljudje bolj mobilni, hkrati pa bodo 

prispevali k ohranjanju narave.  Občina Cirkulane se nahaja med gričevjem in hribi, ki segajo tudi do 

400 m višine, kar dodatno poveča rabo energije. Zaradi vse bolj popularnih in dostopnih električnih 

koles je potrebno zagotoviti spremljajočo infrastrukturo, kot so polnilnice, postajališča in drugo.  

Tovrstno kolesarsko mrežo je smiselno vzpostaviti tako na trasah za vsakodnevne migracije kot na 

trasah za turistično-rekreativne namene. 

 

3. Promocija kolesarjenja 

Izgradnja same kolesarske infrastrukture še ni dovolj - ključna pri tem je tudi promocija, zanimiva 

predstavitev in ustrezna umestitev poti, tako da privabimo čim več domačih rekreativcev in tudi 

turistov. Bistveno je, da damo kolesarskim potem vsebino, za kar  obstaja več možnosti. Ob poteh se 

lahko uredijo manjša počivališča, informacijske točke ter ostala spremljajoča infrastruktura (klopce, 

igrala, počivalniki, gugalnice..)  S promocijo želimo pridobiti dnevne turiste in tiste, ki bodo v naši 

neokrnjeni naravi preživeli aktivne počitnice, pri čemer je smiselno izkoristiti tudi mejno povezanost s 

Hrvaško.  Prav tako je za razvoj turizma pomembno, da pri umestitvi kolesarskih poti upoštevamo 

lokacije kulturnih in naravnih znamenitosti ter lokalnih ponudnikov. 

 

✓ TRETJI STEBER: Izkoriščen potencial hoje 

 

Pešačenje je v današnjem hitrem tempu življenja postavljeno na stranski tir. Vzrokov za to je več. Eden 

od ključnih je ta, da pešpoti, ki jih naselja ponujajo niso varna za pešce. Slaba infrastruktura in 

nevarnost na cesti sta eden od ključnih dejavnikov zakaj pešcev skoraj ne vidimo. Starši svoje otroke 

zaradi nevarnosti, ki jim preti na cesti, rajši vozijo na vsakodnevne dejavnosti z avtomobili, čeprav bi se 

lahko odpravili do željnega cilja peš.   

Z načrtovanjem pešpoti in z urejanjem in vzdrževanjem pločnikov bomo to spremenili. Z varnimi potmi 

ne bomo privabljali le mladih , ampak vso populacijo , ter jim ponovno omogočili varno gibanje po 

naravi. Vendar je na nas, da naredimo prvi korak pri ozaveščanju kulture pešačenje, ker s tem ne 

vplivamo le na njihovo zdravje, ampak poskrbimo tudi za okolje. 



39 
 

Infrastruktura za pešce je v širšem pomenu zato pomembna za celoten javni prostor. Na počutje in 

varnost pešcev bistveno vplivajo hitrost in količina motornega prometa, gostota prehodov, 

preglednost in urejenost prostora, vedenje ostalih udeležencev v prometu, predvidljivost, prisotnost 

zelenja, predvsem dreves, senca, osvetlitev, kakovost tlakov in urbane opreme. Za pešca je človeško 

merilo javnega prostora ena najpomembnejših lastnosti. 

Med ukrepi za krepitev udobja pešcev, so tako poleg gradnje pločnikov in pešpoti, tudi ukrepi za 

umirjanje prometa, vključno z oženjem prometnih pasov, manjšanjem zavijalnih radijev ali 

spremembami prometnih režimov, urejanje udobnih in varnih prehodov čez ceste, tudi izven križišč, 

celovito preurejanje križišč, urejanje mirujočega prometa, postavitev urbane opreme in javne 

razsvetljave. 

Motoriziran promet je ob tempu življenja postavljen v ospredje, na nas je da to spremenimo in 

postavimo v ospredje hojo. Ljudje opravijo z motornimi vozili poti, ki bi jih lahko opravili peš. Z hojo bi 

pozitivno vplivali na svoje zdravje, ter na okolico v kateri živijo. Po drugi strani pa bi tudi privarčevali 

pri gorivu in zmanjšali emisije izpušnih plinov. Cilj je , da se to spremeni in da vidimo vedno več pešcev, 

ter zmanjšamo uporabo avtomobilov. Zavedati se moramo, da je hoja tista, ki spada med najbolj 

trajnostne načine potovanj. 

Občina Cirkulane je zelo razgibana in pešpoti, ki bi povezovala naselja, bi lahko potekale preko gozdov 

in med vinogradi, ki so za to področje značilne. Načrtovane pešpoti bi potekale odmaknjeno od cest in 

prometa, ter po čim krajših relacijah oziroma bližnjicah. Same pešpoti niso dovolj, posebej če grejo 

ljudje na sprehod zaradi druženja oz. prostega časa. Poti morajo biti privlačne in primerne za druženje, 

tako mladim kot starejšim, edino tako bomo hojo postavili v ospredje.   

 
Slika 10: Izkoriščen potencial hoje (vir: https://pixabay.com/). 

https://pixabay.com/
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CILJI:  

 

• Povečanje deleža opravljenih potovanj v službe, šole in po nakupih peš; 

• Zagotavljanje pogojev varne hoje. 

• Zagotavljanje pogojev za rekreativno hojo. 

 

 

POMEMBNEJŠI PREDLAGANI UKREPI: 

1. Promocija hoje 

Hoja je najbolj naraven in praktičen način premikanja na kratke razdalje. V praksi je hoja omejena na 

razdaljo 2 km, pri večjih razdaljah velja kot rekreacijska dejavnost. Da bomo dosegli dolgoročni uspeh 

razvoja mobilnosti na področju hoje, niso dovolj le urejene površine za pešce, temveč tudi promocijske 

in izobraževalne aktivnosti, ki dvigujejo osveščenost ljudi in pripomorejo k izkoriščenosti potenciala za 

hojo. V tovrstne aktivnosti je pomembno da se vključuje celotno populacijo, od otrok, mladine, odraslih 

do starejših občanov. Vsaka skupina lahko veliko prispeva k splošni ozaveščenosti, da je hoja zdrava in 

da se lahko poti na kratke razdalje opravijo tudi peš. S tem se prispeva k ohranjanju narave, 

zmanjševanju prometnih zastojev in krepitvi zdravja. V prvi vrsti želimo, da se hoja začne promovirati 

znotraj družine in da se čim več poti opravi peš, seveda če se le da (pot v šolo, interesne dejavnosti, 

trgovina…). Starši so tisti, ki so vzor svojim otrokom, občina pa bo s pešpotmi le pripomogla  k izvedbi 

tega. Promocija hoja se naj spodbuja že v vrtcu, šoli, kakor tudi v okviru društvene dejavnosti. 

 

2. Zagotavljaje pogojev za varno hojo 

Občani opozarjajo, da je na nekaterih odsekih po občinah slabo poskrbljeno za pešce oz. da se med 

hojo ob regionalni in lokalnih cestah ne počutijo varno. Želeli bi si, da se poskrbi predvsem za ureditev 

odsekov v okolici avtobusnih postajališč, saj gre tukaj največkrat za poti, ki jih uporabljajo otroci na 

svoji poti do šolskega avtobusa. Prav tako opozarjajo na slabo osvetljenost območij avtobusnih 

postajališč in željo po ureditvi javne razsvetljave.  

Občina Cirkulane bo v prihodnjih letih pristopila k postopnemu zagotavljanju pogojev za varno hojo. 

Prednostno se bo obravnavalo prometno bolj frekventne prometnice, kot je  regionalna cesta  Borl- 

Cirkulane in naprej proti mejnemu prehodu s sosednjo Hrvaško, kjer je ureditev pešpoti pomembna 

predvsem z vidika zagotavljanja varne udeležbe pešcev v prometu.  

 

3. Zagotavljaje pogojev za rekreativno hojo 

Občina Cirkulane sodi me hribovite občine in je prepredena s planinskimi in tematskimi potmi: 

- BRAČIČEVA PLANINSKA POT (44 km) – krožna pot, ki se začne in zaključi pred rojstno hišo dr. 

Vladimirja Bračiča. Zasnovana je bila na pobudo Planinskega društva Cirkulane leta 2009 in je  

razdeljena na 3 etape.  
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- POT MODRE KAVČINE (6,5 km) – krožna pot, ki se začne in konča pri Hiši usnja v Dolanah 

- VINIČARSKA PEŠPOT (6 km) – pot se začne in končna v centru Cirkulan. Ustanovljena je bila na 

pobudo Turističnega društva. Vsako leto je ob občinskem prazniku organiziran tradicionalen 

pohod.  

- MUSTROVA TEMATSKA POT (7 km) – je nastala na pobudo Milana Voglarja, nečaka znanega 

akademskega slikarja in karikaturista Mikija Mustra. Je krožna pot, ki se začne in zaključi pri 

Voglarjevi brunarici »ŠRC Šumica«.  

- HALOŠKA PLANINSKA POT (70 km) – začne se pri gradu Borl, konča pa na Donački gori. 

Sestavljena je iz 5 etap. Za celotno pot potrebujemo 21 – 26 ur. 

- EVROPSKA PEŠPOT E-7 – mednarodna pešpot, ki poteka prek različnih evropskih dežel. V 

Slovenijo prihaja iz Italije in poteka tudi preko naših krajev, od Podlehnika do Borla in naprej 

proti Ormožu. 

- ROMARSKA POT SV. ANE PRI BORLU – do cerkve sv. Ane lahko pridejo romarji po dveh poteh, 

ena od teh je pešpot. 

Občina Cirkulane želi s promocijo in dodatnim opremljanjem teh poti spodbujati zdravje in dobro 

počutje svojih občanov, kakor tudi turistični razvoj lokalnega okolja.  
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Slika 11: Karta planinskih poti v Občini Cirkulane. 

✓ ČETRTI STEBER: Učinkovito upravljanje z motoriziranim in mirujočim 

prometom 

Avtomobili oz. motorna vozila so prevladujoča prevozna sredstva, čeprav bi marsikatero pot lahko 

opravili tudi drugače. Naš cilj je v urbanem okolju omejiti uporabo avtomobila, kar bo pozitivno vplivalo 

na okolje v katerem živimo in posledično na našo zdravje.   

Učinkovito upravljanje z motoriziranim prometom in mirujočim prometom pomeni predvsem 

odgovorno rabo motornih vozil, cestne infrastrukture in prostora za mirujoči promet. Izkušnje iz tujine 

kažejo, da širitev cestnega omrežja s ciljem povečanja pretočnosti in hitrosti motornega prometa, ne 

prinaša želenega učinka oziroma celo nasprotno, pojavljajo se nove težave, ki jih prej ni bilo. Boljši 

rezultati se praviloma dosegajo z optimizacijo obstoječih omrežij in predvsem premišljenimi ukrepi. 

Vsem pozitivnim ukrepom je skupno, da so načrtovani s poudarkom na trajnostni mobilnosti ter 

zagotavljanju pogojev zanjo. 

CILJI:  

 

• Zmanjšanje deleža opravljenih potovanj v službe in po nakupih z osebnim vozilom; 

• Sanacija dotrajanih in poškodovanih občinskih cestnih povezav; 

• Izvajanje ukrepov za zagotavljanje varnosti v prometu. 

 

 

POMEMBNEJŠI PREDLAGANI UKREPI: 

1. Obnova obstoječe in izgradnja manjkajoče cestne infrastrukture 

Občina vsakoletno v svojem proračunu nameni sredstva za obnovo dotrajanih vozišč, utrditev in zaščita 

brežin cestišč, ureditev križišč, preplastitev celotnih odsekov lokalnih cest in podobno. Stanje na 

nekaterih javnih poteh je v slabem stanju in ne ustreza standardom, s katerim bi prebivalci občine lahko 

bili zadovoljni. Med leti 2021 in 2023 občina načrtuje ureditev vsaj 15 cestnih odsekov po občini. Z 

vzdrževanjem obstoječe cestne infrastrukture Občina Cirkulane skrbi za zagotavljanje varnosti in 

preglednosti v cestnem prometu. 

V prihodnjih letih bo občina lotila tudi ureditve križišč in tako dvignila udobje ter predvsem nivo 

varnosti pri vključevanju iz stranskih prometnih smeri na glavne prometne smeri.  

2. Umirjanje prometa in zagotavljanje varnosti v prometu. 

V sklopu ureditve regionalnih in lokalnih cest  si bo občina prizadevala za umirjanje prometa.  

Ukrepi, ki se lahko izvedejo, so odvisni od tega, ali gre za primarne, sekundarne ali terciarne cestne 

povezave in od same kategorije cest. Tako med možne ukrepe spadajo: 

Primarne cestne povezave (regionalna cesta): 

- Ločilni otok na mestu prehoda za pešce; 



43 
 

- Optične ali zvočne zavore pred vstopom v naselje oz. lahko tudi pred samimi ukrepi za 

umirjanje prometa; 

- Zamik osi smernega vozišča, znotraj naselja v kombinaciji s prehodom za pešce; 

- Krožni promet na križiščih. 

Sekundarne cestne povezave (lokalne ceste): 

- Optična zožitev vozišča s talnimi oznakami; 

- Optične zavore; 

- Zmanjšanje zavijalnih radijev v križiščih; 

- Vodenje kolesarjev z motornim prometom po sistemu „Sharrow“. 

Terciarne povezave (javne poti): 

- Optična zožitev vozišča s talnimi oznakami; 

- Slepe ulice s prepustnostjo za kolesarje in pešce. 

 
Slika 12: Križišče lokalne ceste LC 456251 iz smeri naselja Cirkulane in regionalne ceste R3-692/6223 

Borl-Cirkulane-Meje. 

3. Zagotavljanje pogojev za uspešno uvajanje električnih vozil 

Prvi korak k spodbujanju električnih vozil je zagotavljanje kvalitetne mreže električnih polnilnic. Ljudje 

se bodo odločili za nakup električnega avtomobila, ko bodo prepričani, da  je njihova uporaba udobna, 

pri čemer sta ustrezen domet in polnjenje njihovih baterij ključnega pomena. Z izzivom dometa 

električnih vozil se ukvarja avtomobilska industrija, k ustrezni mreži polnilnic pa med drugimi lahko 

prispevajo tudi občine. 
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Občina Cirkulane je že zagotovila 2 polnilnici za električne avtomobile na lokaciji poslovne cone Dolane 

in ob Stadionu Cirkulane. V prihodnjih letih se bo preverilo možnosti za postavitev polnilnic tudi na 

drugih lokacijah po občini. Prav tako se bo redno spremljalo možnosti financiranja za postavitev novih 

električnih polnilnic tako za avtomobile kot kolesa. 

 

✓ PETI STEBER: Javni potniški promet 

Občine kot institucije nimajo velikega vpliva na javni potniški promet, ker je ta v upravljanju Ministrstva 

za infrastrukturo, ter koncesionarjev. Občani se zaradi slabih linijskih povezav ne odločajo za takšno 

alternativo poti, po drugi strani pa je prevoz z avtomobilom bolj udoben, ter bolj frekvenčen.  

Tako občine kot ministrstvo si prizadevajo, da bi se ljudje v čim večjem številu posluževali javnega 

potniškega prometa in občine kot takšne lahko vplivajo na to s subvencioniranjem vozovnic. Imajo pa 

občine večji vpliv pri organizaciji šolskih prevozov in alternativnih oblik javnega prevoza, vendar so 

tukaj vezani na lastna finančna sredstva.  

 

CILJI: 

 

• Povečanje števila opravljenih poti z avtobusom; 

• Ureditev avtobusnih postajališč na nivoju celotne občine; 

• Preučitev možnosti za pilotno uvedbo storitve »prevoz na poziv«. 

 
 

POMEMBNEJŠI PREDLAGANI UKREPI: 

1. Promocija in informiranje na področju javnega potniškega prometa 

Pri javnem prevozu ima občina kot takšna majhen vpliv, zato je potrebno sodelovanje in usklajevanje 

med različnimi institucijami, kot so pristojno ministrstvo, prevozniki in občina. Je pa potrebno tukaj 

povezati še ostale dejavnike javnega potniškega prometa, ki se z njim dopolnjujejo. Prvi ukrep, ki 

praktično ne predstavlja nobenega stroška je ureditev ustrezne informiranosti o voznih redih 

avtobusnih linij. Tako se bo zagotovilo da bodo informacije o voznih redih objavljene na avtobusnih 

postajališčih in ostalih javnih mestih po občini ter na spletni strani Občine Cirkulane. Na področju 

promocije bodo aktivnosti namenjene predvsem mladim, saj se veliko mladostnikov naveliča avtobusa, 

vlaka ali kolesa in se ob prvi priložnosti sedejo za volan in nekako pozabijo na druge oblike mobilnosti. 

Zato je pomembno, da so promocijske aktivnosti dovolj atraktivne, da pritegnejo mladino. Izvedba 

nagradnih natečajev je oblika, ki zmeraj pritegne k sodelovanju obenem pa se lahko izvedejo dovolj 

poučno, da vsak posameznik pri sebi razmisli o pomenu trajnostno naravnanih oblik mobilnosti. 

 

2. Nadgradnja obstoječih linij avtobusnega prevoza, zagotavljanje novih linij, uvedba storitve 

»prevoz na poziv« 
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Občina je z javnim potniškim prometom povezana z naselji znotraj občine, kot s sosednjimi občinami. 

Če želimo zmanjšati motorizirani promet, je potrebno proučiti možnosti nadgradnje obstoječih linij in 

odprtja novih linij. Po drugi strani se je potrebno vprašati, koliko je to sploh smiselno z vidika 

razpršenosti poselitve. 

Glede na poselitev prebivalstva je smiselno razmisliti o »prevozu na poziv« in iskati možnosti, kako 

logistično izvesti prevoze. Prevozi  bi bili namenjeni predvsem starejšim in gibalno oviranim občanom 

za vsakodnevno oziroma nujno uporabo (obisk zdravnika, trgovine in podobno). Vsekakor pa na račun 

dobre povezljivosti z večjimi lokalnimi središči občina pridobi tudi pri ohranjanju mladih v okolju. 

 

3. Izgradnja novih postajališč 

Rezultati anket so pokazali da si občani želijo več avtobusnih postajališč. Z namenom izboljšanja 

pogojev in udobja uporabe javnega potniškega prometa, bo Občina Cirkulane v prihodnje pristopila k 

postopni izgradnji novih in posodobitvi obstoječih avtobusnih postajališč, glede na izkazane prioritete. 

 

4. Zagotovitev parkirišča za turistične avtobuse 

Občina Cirkulane bo vzporedno z razvojem turizma skrbela tudi za razvoj infrastrukture namenjeno 

turističnim obiskom. Občina bo v prihodnje skrbela tudi za zagotavljanje pogojev za parkiranje  

turističnih avtobusov in v smeri pomembnejše turistične ponudbe tudi za ustrezna obračališča za 

avtobuse. Glede na željeno smer razvoja turizma, ki je bolj naklonjena butičnemu, družinskemu 

turizmu, kot masovnemu turizmu, ki negativno vpliva na življenje domačinov in izraziteje prispeva k 

onesnaževanju okolja, je cilj občine, da je avtobusno postajališče zgolj vstopna točka tovrstnega 

turizma in se promet od tam preusmeri na druge, okolju, zdravju in nenazadnje tudi doživetju bolj 

prijazne oblike – pešačenje, električna kolesa, turistični vlakec in podobno. Temu primerno je potrebno 

tudi načrtovati povezanost navedene prometne infrastrukture. 

 

5. Turistični vlakec 

Za namen vodene predstavitve naravnih in kulturnih znamenitosti, bo občina ob teh znamenitostih 

umestila traso za panoramsko vožnjo s turističnim vlakcem in s tem obogatila ponudbo za obiskovalce. 
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AKCIJSKI NAČRT 
 

Prioritetni 

steber 

Opis ukrepa Nosilec izvajanja Viri sredstev 

(ocena 

investicije) 

Čas izvedbe 

I. Sprejetje, zagon, 

revizije in prenova 

Celostne prometne 

strategije 

Občina  Občinski 

proračun 

Sprejetje – 2021 

Revizija, Prenova 

– po potrebi 

I. 

II. 

III. 

Izvedba promocijskih in 

ozaveščevalnih 

aktivnosti v zvezi s 

trajnostno mobilnostjo 

Občina, šole, 

vrtci, zunanji 

izvajalec 

Občinski 

proračun 

Redno 

I. Organizacija javnih 

posvetov za projekte 

velikega pomena. 

Občina Občinski 

proračun 

Priložnostno 

I. 

II. 

Sodelovanje s 

sosednjimi občinami za 

uresničevanje 

projektov, ki sežejo 

preko meja občine 

Občina Občinski 

proračun 

Redno 

I. Aktivno sodelovanje v 

nacionalnih in EU 

projektih 

Občina Občinski 

proračun, 

nacionalni viri, 

EU skladi 

Redno 

     

II. Ureditev kolesarskih 

stez za odvijanje 

kolesarskega prometa 

po kolesarskem parku  

Občina Občinski 

proračun, zunanji 

viri 

2021 - 2027 

II. Izgradnja polnilnic za 

električna kolesa 

Občina Občinski 

proračun in 

zunanji viri 

2021 - 2026 

     

II. Ureditev mešanih 

površin za pešce in 

DRSI Državni proračun  2021 - 2023 
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III. kolesarje ob regionalni 

cesti R3-692/6223 Borl-

Cirkulane-Meje. 

     

IV. Vzpostavitev območij z 

omejitvami hitrosti 

motornega prometa 

Občina Občinski 

proračun in 

zunanji viri 

Po letu 2021 

IV. Vsakoletne investicije v 

vzdrževanje vozišč 

Občina  Občinski 

proračun  

Vsakoletno 

IV. Prenova regionalne 

ceste R3-692/6223 

Borl-Cirkulane-Meje 

Država, Občina Državni proračun 

in zunanji viri 

Po letu 2021 

IV. Postopni prehod na 

večjo uporabo vozil na 

alternativni pogon 

(električnih vozil in 

koles) 

Občina Občinski 

proračun in 

zunanji viri 

Po letu 2021 

IV. Izgradnja dodatnih 

polnilnic za električne 

avtomobile 

Občina Občinski 

proračun in 

zunanji viri 

2021 - 2025 

IV. Obnova križišč in 

izgradnja krožišč  

 

Država, Občina Občinski 

proračun in 

zunanji viri 

Po letu 2021 

     

V. Ureditev obstoječih in 

novih avtobusnih 

postajališč 

Občina Občinski 

proračun in 

zunanji viri 

Po letu 2021 

V. Preveritev možnosti 

uvedbe storitve 

»prevoz na poziv« 

Občina Občinski 

proračun 

Po letu 2021 
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