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»2. MEDIJSKO SPOROČILO ZA JAVNOST« 

»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. 
 

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

 

Vir: Lineal d. o. o. Maribor 
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ANALIZA STANJA NA PODROČJU PROMETA PRVI KORAK V PRIPRAVI CELOSTNE PROMETNE 
STRATEGIJE OBČINE PIVKA 

 
Izhodišče priprave Celostne prometne strategije Občine Pivka predstavlja temeljito opravljena analiza 
stanja na področju prometa v občini. Če želimo načrtovati prihodnost, moramo zelo dobro poznati 
sedanjost, spoznati okolje in navade ljudi ter se nenazadnje poistovetiti s kulturo celotne občine. 
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 predstavljajo niz aktivnosti preko katerih se bodo zbirale informacije, ki bodo orisale 
današnje stanje na področju prometa v občini. 

Izdelava celostne prometne strategije temelji na sloganu »načrtovanje za 

ljudi« vključuje »načrtovanje z ljudmi«. 

Prve aktivnosti priprave analize stanja na področju prometa so bile usmerjene v spoznavanje občine in 
njenega prometnega okolja. V ta namen se je med oktobrom in novembrom 2017 izvedlo skupaj 6 
ogledov stanj na terenu, ki so služili ocenjevanju dostopnosti in pogojev za hojo, kolesarjenje, uporabo 
javnega potniškega prometa in uporabo osebnega vozila. Ogledi so se osredotočali na tiste lokacije, ki 
jih prebivalci in obiskovalci občine najpogosteje uporabljajo oziroma predstavljajo vsakodnevne poti 
za značilne skupine prebivalcev. Posebna lastnost ogledov stanj na terenu je bilo vključevanje posebne 
podskupine prebivalcev, t. i. lokalni deležniki. Gre za predstavnike iz vrst politike, upravnih služb, 
podjetnikov in nevladnih organizacij, ki imajo specifičen in pogosto krat različen pogled na urejanje 
pogojev za hojo, kolesarjenje in uporabo javnega potniškega prometa. Po ogledih so se izvedle še 
zaključne razprave z lokalnimi deležniki glede na videno na terenu. 
 
Nekaj foto utrinkov z izvedenih ogledov stanj na terenu: 

 

      
Ogled stanja na terenu in zaključna razprava v Krpanovem domu, Pivka, 17. oktober 2017 

 

     
Ogled stanja na terenu in zaključna razprava v Osnovni šoli Košana, Košana, 14. november 2017 
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Ogled stanja na terenu in zaključna razprava v podružnični šoli v Šmihelu, Šmihel, 14. november 2017 
 
Rezultati opravljenih ogledov stanj na terenu in rezultati zaključnih razprav bodo zajeti v obširni analizi 
stanja na področju prometa, ki bo javno objavljena februarja 2018 na spletni strani Občine Pivka. 
 

VABILO OBČANOM OBČINE PIVKA, DA SE UDELEŽIJO JAVNIH RAZPRAV NA TEMO 
DANAŠNJIH PROMETNIH UREDITEV V OBČINI 

 
Načrtovanih je tudi več javnih razprav z vami, spoštovane občanke in občani. Na danih dogodkih boste 
lahko podali svoje mnenje glede današnjih prometnih ureditev v občini ter podali predloge s katerimi 
se bo oblikovala vizija bodočih prometnih ureditev v vaši občini. Vabimo vas, da se v čim večjem številu 
udeležite javnih razprav in nam javno sporočite vaše mnenje glede sedanjih ureditev in izpostavite vaše 
ideje glede prihodnjih prometnih ureditev v občini. 
 
Skupaj je načrtovanih 5 javnih razprav, razdeljenih po posamezni fazi izdelave celostne prometne 
strategije. Prvi dve javni razpravi sta načrtovani že sedaj v prvi fazi, kjer se bomo pogovarjali o 
današnjem prometnem stanju v občini ter iskali idejne rešitve za njihovo izboljšavo. Tematika obeh 
javnih razprav bo enaka, zato lahko med obema navedenima terminoma izberete tistega, ki vam s 
časovnega vidika najbolje ustreza. 
 

1. Javna razprava – v torek 28. 11. 2017 ob 17:00 uri v mali dvorani Krpanovega doma, Prečna 
ulica 1, 6257 Pivka. 

2. Javna razprava – v torek 16. 01. 2018 ob 17:00 uri v mali dvorani Krpanovega doma, Prečna 
ulica 1, 6257 Pivka. 

 
Drage občanke, dragi občani! 

Spremljajte izdelavo celostne prometne strategije na spletni strani občine ter se 
udeležite javnih razprav, kjer boste imeli možnost z aktivnim sodelovanjem 

soustvarjati kvalitetnejše pogoje za bivanje v vaši občini. 
Vljudno vabljeni! 

 

Več informacij:  
Občina Pivka Lineal d. o. o., Svetovalni inženiring in načrtovanje 
Kolodvorska cesta 5 Jezdarska ulica 3 
6257 Pivka 
Tel: Tajništvo, 02 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  

 


