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Slika 1 Elementi in dejavnosti procesa priprave Strategije. Vir; Trajnostna mobilnost za uspešno prihodnost: Smernice za pripravo Celostne prometne 

strategije, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, 2012 
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Slika 2 Skupna obremenitev s hrupom LDVN. Vir: Strateška karta hrupa mesta Maribor, Epi Spektrum, 2014 

 

 
Slika 3 Demografska slika Podravja. Vir: SURS 2014 
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Slika 4 Koncept cestnega omrežja po urbanističnem načrtu.   
Vir: Urbanistični načrt mesta Maribor, 2013 
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Vrstni red izzivov kot so ga izoblikovali udeleženci delavnic 
v okviru projekta TRAMOB 

1 Vzdrževanje in revitalizacija prometne infrastrukture 

2 Slaba ponudba javnega potniškega prometa 

3 Prenizka ozaveščenost in pripravljenost spoštovati cestno prometne predpise 

4 Nedorečena prometna mreža 

5 Socialna izključenost starajočega se prebivalstva 

6 Gospodinjstva nimajo resne alternative osebnemu avtomobilu 

7 Dnevni migranti v mesto nimajo resne alternative osebnemu prevozu 

8 Želje po dvigu privlačnosti mestnega središča ovira pločevina 

9 Preobremenjenost s hrupom, delci in smradom, ki ga povzročajo cestna vozila 

10 Omejene možnosti proračunskih sredstev za mehke oblike mobilnosti   

Slika 5 Vrstni red prometnih izzivov v Mariboru, kot so ga izoblikovali udeleženci delavnic projekta TRAMOB 
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Slika 6 Orodje za presojo učinkov infrastrukturnih in drugih prometnih projektov. 

Vir: Vrednotenje projektov,  Prometna politika MOL, 2012 
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Kategorija vrednotenja Indikator Načrtovalski 
steber 

Vir podatkov 
in/ali tehnika 
zbiranja 

Časovni 
okvir 

Strateška (socialna) Stopnja nezaposlenosti Načrtovanje SURS letno 

Strateška (socialno/ekonomska) Cena stanovanj/najemnin v središču mesta Načrtovanje 
GURS, raziskave 
trga 

letno 

Strateška (socialna) Število žrtev in poškodovanih v prometu Načrtovanje AVP, Policija letno 

Strateška (okoljska) Emisije NOX, CO2, PM10... Načrtovanje Meritve na terenu 4 x letno 

Strateška (socialna) Stopnja motorizacije Načrtovanje SURS letno 

Strateška (okoljska) Emisije hrupa Načrtovanje Meritve na terenu 4 x letno 

Strateška (ekonomska) Odstotek kakovostne prometne infrastrukture Načrtovanje Nigrad letno 

Sistematično spremljanje 
mobilnosti 

Odstotek prebivalcev, ki bi bili pripravljeni spremeniti 
potovalne navade na hojo in kolesarjenje 

Načrtovanje Anketa na 2 leti 

Sistematično spremljanje 
mobilnosti 

 Razrez potovalnih načinov (»modal split«) Načrtovanje 
Anketa + štetje na 
terenu 

na 2 leti 

Sistematično spremljanje 
mobilnosti 

Potovalne navade nevoznikov in starejših Načrtovanje Anketa  na 2 leti 

Sistemski, finančni in upravni 
pogoji za izboljšanje mobilnosti 

Izdatki za mobilnost Načrtovanje SURS letno 

Transparentnost odločanja Investicije v mobilnost Načrtovanje Proračun letno 

Sistematično spremljanje 
mobilnosti 

Vrednotenje učinkov investicij Načrtovanje 
Proračun in 
potovalne navade 

letno 

Integracija med načrtovalskimi 
sektorji 

Atraktivnost površin ciljnih destinacij (trgov, skupnih 
prometnih površin, območij za pešce) 

Načrtovanje Vizualni pregled letno 

Pogoji za pešačenje Površina območij za pešce Hoja ZUM letno 

Pogoji za pešačenje 
Prilagojenost infrastrukture osebam z zmanjšano 
mobilnostjo v ožjem središču 

Hoja Vizualni pregled letno 

Prometna varnost - pešci 
Število lažje/težje poškodovanih in umrlih pešcev v 
prometnih nesrečah 

Hoja 
Statistika 
prometnih nesreč 

letno 

Pogoji za pešačenje Število kilometrov novih peš povezav Hoja Vizualni pregled letno 

Delež hoje v mestnih 
potovanjih 

Delež potovanj v šolo, ki se opravijo peš Hoja Anketa na 2 leti 

Delež pešcev v mestnih 
potovanjih 

Delež potovanj na delo, ki se opravijo peš Hoja Anketa na 2 leti 

Pogoji za kolesarjenje Število kilometrov novih kolesarskih povezav Kolesarjenje Vizualni pregled letno 

Prometna varnost – kolesarji Število odpravljenih črnih točk za kolesarje Kolesarjenje Vizualni pregled letno 

Delež kolesarjev v mestnih 
potovanjih 

Delež potovanj v šolo, ki se opravijo s kolesom Kolesarjenje Anketa na 2 leti 

Delež kolesarjev v mestnih 
potovanjih 

Delež potovanj na delo, ki se opravijo s kolesom Kolesarjenje Anketa na 2 leti 

Prometna varnost – kolesarji 
Število lažje/težje poškodovanih in umrlih kolesarjev 
v prometnih nesrečah 

Kolesarjenje 
Statistika 
prometnih nesreč 

letno 

Pogoji za kolesarjenje Število novih parkirnih mest v centru mesta Kolesarjenje 
Statistika 
prometnih nesreč 

letno 

Povečanje uporabe JPP Delež potovanj v šolo, ki se opravijo z JPP JPP Anketa na 2 leti 
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Povečanje uporabe JPP Delež potovanj na delo, ki se opravijo z JPP JPP Anketa na 2 leti 

Povečanje uporabe JPP Število prodanih abonentskih vozovnic JPP 
Statistika 
prevoznih podjetij 

letno 

Izboljšanje ponudbe JPP Frekvence linij mestnega JPP JPP Vozni redi letno 

Izboljšanje ponudbe JPP Zamude JPP JPP Meritve na terenu 4 x letno 

Izboljšanje ponudbe JPP 
Potovalni čas JPP in osebnega avtomobila na 5 
tipičnih relacijah 

JPP Meritve na terenu 4 x letno 

Izboljšanje integracije med 
različnimi prevoznimi sredstvi 

Število P&R parkirnih mest JPP Vizualni pregled letno 

Izboljšanje integracije med 
različnimi prevoznimi sredstvi 

Zasedenost P&R parkirnih mest JPP Meritve na terenu 4 x letno 

Izboljšanje dostopnosti JPP Delež nizkopodnih vozil JPP JPP 
Statistika 
prevoznih podjetij 

letno 

Izboljšanje dostopnosti JPP 
Delež postajališč JPP prilagojenih slepim in 
slabovidnim / opremljenih z oznakami v tujih jezikih 

JPP Vizualni pregled letno 

Izboljšanje podobe JPP Zadovoljstvo uporabnikov z JPP JPP Anketa letno 

Prometna varnost Povprečne hitrosti znotraj območij umirjanja prometa 
Motoriziran 
promet 

Meritve na terenu 4 x letno 

Prometna varnost 
Število lažje/težje poškodovanih in umrlih 
voznikov/sopotnikov v avtomobilskih prometnih 
nesrečah 

Motoriziran 
promet 

Statistika 
prometnih nesreč 

letno 

Parkirne razmere v mestu 
Število uličnih parkirnih mest za dolgotrajno 
parkiranje v mestnem središču 

Motoriziran 
promet 

Vizualni pregled letno 

Odvisnost prebivalcev od 
avtomobila 

Delež potovanj na delo, ki se opravijo z osebnim 
avtomobilom 

Motoriziran 
promet 

Anketa na 2 leti 

Delež okolju prijaznih vozil Število električnih polnilnic 
Motoriziran 
promet 

Vizualni pregled letno 

Delež okolju prijaznih vozil Delež vozil na alternativni pogon 
Motoriziran 
promet 

Statistika 
pristojnega 
ministrstva 

letno 

Učinki tovornega prometa Delež tovornih vozil na alternativni pogon 
Motoriziran 
promet 

Statistika 
pristojnega 
ministrstva 

letno  

Slika 7 Ključni kazalci vrednotenja mobilnosti 
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Slika 8 Načrtovalske prioritete; obstoječe omrežje 

 

 

Slika 9 Načrtovalske prioritete; po izgradnji odsekov 
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PROMETNA STRATEGIJA OBČINE MARIBOR, avgust 2013, POSODOBITEV: maj 2015   Izvedba  

 

 

 Načrt/študija  

PRVI STEBER: TRAJNOSTNO NAČRTOVANJE MOBILNOSTI       

Načrt za celostno načrtovanje prometa in mobilnosti v MOM in regiji        

Ukrep Strošek občine 
Zahtev
nost 

 Odgovornost 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1a Vzpostavitev »urada/službe/sektorja za celovito 

načrtovanje prometa in mobilnosti«  

prerazporeditev ali 

delegiranje nalog 
❶ MOM 

         

1b Dogovor o delitvi kadrov na regionalni ravni   brez ❷ MOM in zunanji 

      

1c Priprava uravnoteženega proračuna   brez ❸ MOM 

      

1d Vzdrževanje prometnega modela  30.000 € letno ❶ 
MOM in/ali 

zunanji 

      

2a Sprejetje, zagon, revizije in prenova strategije, 

vključno z zajemanjem pokazateljev 

5.000 € za revizije na 2 leti 

30.000 € za prenovo na 5 

let 

❷ MOM in zunanji 

           

2b Izvedba periodičnih raziskav o potovalnih 

navadah glede na izbrano metodologijo   
20.000 € na dve leti ❷ MOM in zunanji 

            

2c Mobilnostni načrti za večje generatorje prometa 20.000 € letno ❷ 
MOM, zunanji in 

javni zavodi 

      

3a Posodobitev smernic za gradnjo infrastrukture 

za pešce, kolesarje in gibalno ovirane (strateški in 

tehnični del)  

10.000 € (strateški del) 

15.000 € (tehnični del) 
❶ MOM in zunanji 

            

3b Promocijske, ozaveščevalne in izobraževalne 

akcije za vse stebre (1–2 akciji letno)   
20.000 € letno ❷ MOM in zunanji 

            

3c Uvedba avtomobilskih in kolesarskih parkirnih 

standardov 
15.000 € ❶ MOM in zunanji 

            

3d Aktivno sodelovanje v EU projektih   sofinanciranje (!) ❷ MOM in zunanji 

            

4 Dokončanje primarnega mestnega prometnega 

omrežja 
 

❹ MOM in zunanji 
      

4a Podaljšek Ceste proletarskih brigad in del južne 

obvoznice 

pred preve(t)ritvijo 

30.000.000 € (?) 
 

MOM in DRSI 
      

4b Podaljšek Ulice Pariške komune  
pred preve(t)ritvijo 

10.000.000 € (?) 
 

MOM 

    
    

4c Preve(t)ritev in izvedba zasnovanih odsekov (?) 
 

MOM, DRSI 

  
    



 
36  



 37 



 
38  



 39 

 

- 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 
 

 

 

 



 
40  

Slika 10 Zeleni koridor in zelene poteze; 
Vir: Urbanistični načrt mesta Maribor, 2013 
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PROMETNA STRATEGIJA OBČINE MARIBOR, avgust 2013, POSODOBITEV: maj 2015   Izvedba  

 

 

 Načrt/študija  

DRUGI STEBER: CELOVITA PROMOCIJA HOJE       

Akcijski načrt za celovito promocijo hoje        

Ukrep Strošek občine 
Zahtev
nost 

 Odgovornost 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Izboljšanje obstoječe infrastrukture 50.000 € letno ❹ MOM 
            

2 Širitev območja za pešce 
10.000 € projekt  

150.000 € izvedba 
❷ MOM 

            

3a Omrežje pešpoti – dostop do JPP 10.000 € letno ❷ MOM 
      

3b Omrežje pešpoti – zelene poteze 10.000 € letno ❷ MOM 
      

3c Omrežje pešpoti - nova brv  

ob predpostavki 

sofinanciranja 

1.300.000 €  

❹ MOM in zunanji 
           

3d Omrežje pešpoti – nabrežje reke Drave - Lent  
ob predpostavki 
sofinanciranja 
3.600.000 € 

❹ MOM in zunanji 
    

 
  

3e Omrežje pešpoti – spodbujanje varnih poti v 

šole  

ob predpostavki 
sofinanciranja 
400.000 € 

❸ MOM, zunanji  
      

4 Izboljšanje pogojev za načrtovanje 
že zajeto v ukrepih prvega 

stebra 
❷ MOM 

            

5 Promocijske in izobraževalne aktivnosti 
že zajeto v ukrepih prvega 

stebra 
❷ MOM in zunanji             
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Slika 11 Prikaz predvidenega primarnega kolesarskega omrežja med posameznimi mestnimi četrtmi v Mariboru med conami 
ciljno-izvornih potovanj. Vir: GURS et al. 2012-2013 v Kolesarski strategiji Mesta Maribor 
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PROMETNA STRATEGIJA OBČINE MARIBOR, avgust 2013, POSODOBITEV: maj 2015   Izvedba  

 

 

 Načrt/študija  

TRETJI STEBER: IZKORIŠČEN POTENCIAL KOLESARJENJA       

Akcijski načrt za  izkoriščen potencial kolesarjenja        

Ukrep Strošek občine 
Zahtev
nost 

 Odgovornost 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1a Občinske smernice za gradnjo kolesarske 

infrastrukture   

že zajeto v ukrepih prvega 

stebra 
❶ 

MOM in zunanji 

izvajalec 
            

1b Izgraditev omrežja kolesarskih stez 

ob predpostavki 

sofinanciranja DRSI, 

500.000 € 

❸ 
MOM, DRSI in 

zunanji izvajalec   
            

1c Kolesarske povezave vseh MČ in KS s centrom 

mesta Maribor  

 

200.000€ na letno   

 
❸ MOM, zunanji 

      

1d Kolesarska povezava Maribor-Ruše 

ob predpostavki 

sofinanciranja 

1.500.000 €  

         

❸ 

 

MOM, zunanji  
  

    

2 Varno parkiranje koles 30.000 € letno ❷ 
MOM in zunanji 

izvajalec 
            

2a Uvedba sistema izposoje mestnih koles »Rent-a-

Bike«  

ob predpostavki 

sofinanciranja 

600.000 € 

❸ MOM, zunanji  
   

   

3 Upravljanje kolesarjenja v mestu (delovanje 

mobilnostnega centra)  
20.000 € letno ❷ 

MOM in zunanji 

izvajalec 
            

4 Promocijske in izobraževalne aktivnosti 
že zajeto v ukrepih prvega 

stebra 
❷ 

MOM in zunanji 

izvajalec 
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PROMETNA STRATEGIJA OBČINE MARIBOR, avgust 2013, POSODOBITEV: maj 2015   Izvedba  

  Načrt/študija  

ČETRTI STEBER: PRIVLAČEN JAVNI POTNIŠKI PREVOZ       

Akcijski načrt za privlačen javni potniški prevoz        

Ukrep Strošek občine 
Zahtev
nost 

 Odgovornost 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

0 Izvajanje nivoja ponudbe mestnega JPP danes; 

zagotoviti stabilnost financiranja 

ohrani proračunska sredstva 

iz 2014 

         

❷ MOM in Marprom 

      

1a Revizija načrta razvoja JPP (vključno z integracijo 

šolskih, »prevozov na poziv« in občinskih taksijev v 

sistem rednega javnega prevoza potnikov) 

30.000 €   ❶ 

Marprom, MOM, 

za JPP pristojno 

ministrstvo in 

zunanji 

            

1b (Med)občinski upravljavec z JPP na nivoju mesta in 

regije 

 

30.000 € letno ❸ 

MOM in pristojna 

agencija za 

regionalni razvoj,  

Ministrstvo za 

infrastrukturo s 

subvencijami 

            

2 Povečanje obsega izvajanja ponudbe mestnega JPP 

za 10% (ali dodatnih 250.000 km letno) 
250.000 € letno 

         

❷ MOM in Marprom 

      

3 Cenovna politika, uvajanje ugodnih abonentskih 

vozovnic  in subvencioniranje vozovnic – integrirana 

vozovnica. 

50.000 € letno  

(izpad prihodka) 

         

❷ 

MOM (iskati vire iz 

socialnih, okoljskih 

... programov) 

      

4a Povečanje flote mestnih avtobusov; 20 novih 

avtobusov do 2019 (250.000 €/bus) 

 

 

4b Zamenjava  20 dotrajanih avtobusov do 2018 

 

5,0 mio € (investicija) oz. 

0,5 mio € amortizacija / leto 

ob predpostavki 

sofinanciranja 

5,0 mio € (investicija) oz. 

0,5 mio € amortizacija / leto 

❹ MOM  

            

5 Ukrepi zagotavljanja prednosti avtobusom (križišča, 

rumeni pasovi, spremembe prometnih režimov...) – 

študija oziroma priprava navodil načrtovalcem in 

projektantom. 

90.000 € ❹ MOM in DRSI  

      

6a Prenova postajališč JPP (vsaj 4 na leto) 
5.000 - 10.000 € / 

postajališče 
❷ 

MOM (DRSI, 

kandidirati na 

evropska sredstva) 

            

6b Oprema postajališč JPP s sistemom RTPI ali sistemi 

za obveščanje  

ob predpostavki 

sofinanciranja 

400.000 € za vzpostavitev 

(nato 20.000 € letno za 

vzdrževanje) 

❷ 
MOM in zunanji 

izvajalec 

        

7 Javni prevoz po sistemu na klic 

20.000 € za študijo, pravne 

podlage in načrt vpeljave 

20.000 € letno za izvajanje. 

❹ 
MOM  in zunanji 

izvajalec Marprom 

      

8a P + R (vsaj 2 do 2018); stroški projekta in ureditve 

P&R  
200.000 € / P + R ❷ MOM in zunanji  

           

8b Aktivno sodelovanje pri vzpostavljanju enotne 

državne vozovnice, predvsem pri prestopanjih z 

železnic na lokalne avtobuse, »prevoze na poziv« ali 

taksi prevoze  - integrirana vozovnica 

20.000 € letno  

(izpad prihodka)  
❷ 

MOM in prevozniki 

(agencija za JPP) 

            

8c Sofinanciranje medmestnih linij za zagotavljanje 

boljše globalne dostopnosti Maribora, vključno z 

navezavo na letališče. 

50.000 € letno (pokrivanje 

stroškov podaljšanja linije 

samo v območju MOM) 

❷ 

MOM (občine v 

regiji in prevozniki 

(agencija za JPP) 

tudi turistično 

gospodarstvo. 

            

9a Izboljšanje splošne podobe javnega prometa 20.000 € letno ❶ 
Marprom, MOM in 

zunanji 
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Slika 12 Težnje notranjega prometa za 2006 (posplošen prikaz teženj med mestnimi četrtmi [osebe]).(Vir: CPI d.o.o., 2006) 
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Slika 13 Navodila za projektiranje; Vir: Prometna politika MOL, 2012 
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PETI STEBER: OPTIMIZACIJA CESTNEGA PROMETA         

Akcijski načrt za racionalnejši cestni promet         

Ukrep Strošek občine Zahtevnost Odgovornost 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1a Uvajanje območje umirjanja prometa 

(30km/h) in skupne rabe (20km/h) – mestno 

središče  

10.000 € letno ❹ MOM    
   

1b Uvajanje območje umirjenega prometa 

(30km/h) – ostali predeli mesta 
10.000 € letno ❹ MOM       

1c Rekonstrukcije križišč s poudarkom na 

umirjanju prometa (v mestnem središču in 

stanovanjskih četrtih) 

100.000 € letno ❹ MOM (in DRSI)             

1d Pospešena revitalizacija vozišč. 400.000 € letno ❹ MOM (in DRSI)             

1e Občinske smernice za projektiranje v 

območju prijazne/okoljske cone 
15.000  € ❶ 

MOM in 

zunanji 
      

1f Prevetritev & investicije v semaforski 

sistem, vključno s sistemom nadzora hitrosti 

(!) 

200.000 € letno ❹ MOM (JZP)       

1g Prevetritev kapacitet zasnovanega 

prometnega omrežja 

študija 20.000 € 

investicije v stebru 1 
❹ DRSI, MOM        

2a Celovito urejanje parkiranja - korekcija 

oziroma nova študija/načrt 
študija 20.000 € ❶ 

MOM in 

zunanji 
            

2b Izvajanje parkirne politike (širjenje + nadzor 

+ dvig cen) 
(+/- 0 €) vsaj 30.000 € ❸ 

MOM in 

medobčinsko 

redarstvo 

            

2c Vzpostavitev interaktivnega sistema 

upravljanja s parkirišči 

ob predpostavki 

sofinanciranja 

500.000 €  

❸ MOM, zunanji        

3 Spodbude za okolju prijazna vozila (npr. 

elektrika, CNG) 
(?) ❹ 

državna raven 

(?) 
            

4 Optimizirano lastništvo avtomobila ("car 

sharing") 
(?) ❹ 

državna raven 

(?) 
            

5 Racionalizacija tovornega prometa v mestu - 

študija in ukrepi restrikcij 
20.000 € ❷ MOM            

PROMETNA STRATEGIJA OBČINE MARIBOR, avgust 2013, POSODOBITEV: maj 2015   Izvedba  

  Načrt/študija  
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