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1 Uvod 
 

Mestna občina Ormož je v okviru priprave celostne prometne strategije občine Ormož (v nadaljevanju 
CPS) v drugi polovici leta 2017 naročila tudi izdelavo naloge »Zasnova kolesarske mreže v Občini 
Ormož«. Nalogo je izdelala Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v 
Mariboru. 

 

 

1.1 Namen in cilj naloge 

Občina Ormož namerava v bližnji prihodnosti vzpostaviti celovito mrežo kolesarskih povezav, ki bodo 

povezale ključne generatorje dnevnih potovanj v občini - dnevna potovanja vključujejo vsa potovanja 

občanov na delo, izobraževanje, po opravkih in za oskrbo - ter hkrati spodbujale turistične, izletniške in 

rekreacijske aktivnosti na kolesih. Pričujoča naloga podaja zasnovo (koncept) celovite mreže kolesarskih 

povezav na območju občine. Za posamezno povezavo je prikazana njena podrobnejša prostorska 

umestitev, pomembnost ter infrastrukturna oblika oziroma tip in finančna ocena za njeno izgradnjo 

oziroma rekonstrukcijo ali obnovo. Projektna naloga bo podlaga in izhodišče za pripravo izvedbenih 

načrtov za predvidene novogradnje in rekonstrukcije kolesarskih povezav.  

 

 

1.2 Uporabljene metode 

 

Rezultati naloge in končne ugotovitve temeljijo na: 

- pridobljenih podatkih iz obstoječih dokumentov in drugih virov, 

- pridobljenih podatkih obstoječega stanja (terenske raziskave), 

- usmeritvah in pravilih, ki so navedene v Smernicah in Pravilnikih o načrtovanju kolesarskih 
površin. 

 

 

1.3 Doseženi rezultati – ugotovitve 

 

Občina Ormož je zelo primerna za razvoj kolesarskega prometa. Kar veliko kolesarskih površin je že na 
voljo, a do vzpostavitve popolnoma funkcionalnega kolesarskega omrežja, ki bi predvsem omogočal 
varno in učinkovito opravljanje dnevnih poti občanov tudi s kolesom, še veliko manjka. V tej nalogi smo 
začrtali zasnovo kolesarskega omrežja, ki je osnova za investicije v prihodnje.  

 

S kolesi se prevažajo uporabniki različnih telesnih in zaznavnih sposobnosti, z različnimi nameni, na zelo 
kratkih, pa tudi na daljših razdaljah. Za vzpostavitev in vzdrževanje kolesarske infrastrukture sta lahko 
pristojni država ali pa občina sama. Temu je prilagojena tudi celostna zasnova kolesarske mreže Občine 
Ormož, ki nagovarja različne nivoje in oblike kolesarske ponudbe. Pripravljenih je pet tako imenovanih 
nivojev z različnimi usmeritvami za delovanje občine:  
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Nivo Usmeritve za delovanje občine 

1 Daljinski turistični nivo –  

Dravska kolesarska pot 

Je projekt, ki ga pripravlja država. Občina ga intenzivno podpira. 
Osredotoča se na »rdeče« odseke ter želi privabiti čim več turistov s 
te daljinske kolesarske poti s kulturno, zabavno in kulinarično 
ponudbo. Pot je treba opremiti z vertikalno signalizacijo in obvestili.  

2 Izletniške kolesarske poti Potekajo po lokalnih, nizko prometnih cestah, so praviloma krožne ter 
namenjene obiskovalcem in izletnikom. Občina vzdolž teh poti 
postopoma izboljšuje površine, namenjene kolesarjem. Opremlja jih 
s signalizacijo in obvestili ter o njih informira. 

3 Glavne navezovalne vpadnice 

(primarne povezave; „P“) 

So ob državnih cestah – občina ima omejene možnosti samostojno 
izvajati aktivnosti. Ob teh cestah praviloma potekajo najbolj naravne 
in neposredne navezave, zato občina aktivno podpira dvig standarda 
ponudbe vzdolž teh vpadnic. Ob rekonstrukcijah križišč in nevarnih 
odsekov občina poskrbi za povezovanje med novonastalimi 
prekinitvami sklenjenih kolesarskih površin. 

 

4 Lokalne navezovalne »kolesarke« 

(sekundarne povezave; „S“)  

So ob lokalnih prometnicah – občina ima možnost samostojno 
ukrepati, a se pogosto zatakne pri pridobivanju soglasij in služnosti. 
Te povezave so praviloma nizkoprometne ter po veljavnih pravilnikih 
in smernicah ne zahtevajo nujno ločenih kolesarskih poti. Zato se 
aktivnosti občine usmerjajo tudi v umirjanje motornega prometa, da 
bi se zagotovila varna uporaba kolesarskih pasov ali skupna raba 
vozišča. 

5 Kolesarske površine znotraj 
mesta in vaških jeder 

 

 

 

Ožja okolica šol  

So v pristojnosti občine. Poudarek je na jasnejšem označevanju 
kolesarskih pasov ali skupnih prometnih površin, odstranjevanju ovir 
in ponudbi varnih parkirišč/stojal za kolesa. Za izvedbo teh ukrepov je 
treba ožati vozne pasove, namenjene motornemu prometu, in 
zagotavljati omejitve hitrosti (40 km/h in 30 km/h). 

Je (še naprej) prioriteta pri vzpostavljanju varne kolesarske 
infrastrukture.  

 
Vsak od zgoraj navedenih nivojev je v nalogi dodatno obrazložen. Pripravljene so podrobnejše 
usmeritve za delovanje občine, vključno z grobo oceno potrebnih investicijskih stroškov. 
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2 Analiza stanja 
 

2.1 Opis razlogov za izvedbo kolesarskih povezav 

 
Zdravje občanov 

Neaktiven življenjski slog prispeva k slabšemu zdravju občanov. V občini Ormož izstopajo predvsem trije 
kazalniki, ki so nad slovenskim povprečjem (splošna umrljivost in umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja 
ter prekomerna prehranjenost pri otrocih in mladostnikih v občini). Te kazalnike želimo izboljšati tudi s 
pomočjo večjega deleža aktivne mobilnosti, kot sta hoja in kolesarjenje, ter z zmanjšanjem 
izpostavljenosti občanov onesnaževalom, hrupu in tresljajem zaradi cestnega prometa. Prekomerna 
prehranjenost otrok in mladostnikov (debelost) je v veliki meri neposredna posledica mobilnostnih 
navad oziroma razvad. 
 

 

Graf 1: Kazalniki zdravja za občino Ormož 
(vir: Nacionalni inštitut za javno zdravje, Zdravje občin 2016) 

 
Mnenja občanov in deležnikov 

Občani, ki so sodelovali v anketi (teh je bilo 245), so odgovarjali na niz vprašanj o svojem pogledu na 
stanje na področju mobilnosti v občini. Med ponujenimi motečimi pojavi so anketiranci na prva mesta 
postavili slabe pogoje za kolesarjenje, slabo stanje prometnih površin ter promet traktorjev in kmetijske 
mehanizacije skozi mestno središče. Zelo malo jih je izpostavilo onesnaženost zraka zaradi prometa, 
preveč avtomobilov v središču mesta ter zastoje in gnečo na cesti. 
 
Občani so ocenjevali tudi svoje zadovoljstvo s prometnimi ureditvami oziroma dejstvi in najvišjo oceno 
podelili urejenosti železniških postajališč, tekočemu odvijanju prometa in hitrostnim omejitvam. 
Najbolj nezadovoljni so z urejenostjo kolesarnic in stojal za parkiranje koles ter z obsegom in številom 
kolesarskih površin. 
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Tabela 1: Problemi trenutnega stanja na področju mobilnosti v občini Ormož, mnenje anketirancev 

 
 
 

Tabela 2: Ocene trenutnega stanja na področju mobilnosti v občini Ormož s strani anketirancev 

Stanje Povprečna ocena Opomba 

Urejenost železniških postajališč 3,5 dobro 

Tekoče odvijanje prometa 3,4 povprečno/dobro 

Hitrostne omejitve 3,3 povprečno/dobro 

Urejenost površin za pešce 3,1 povprečno/dobro 

Urejenost avtobusnih postajališč 3,1 povprečno/dobro 

Urejenost šolskih poti 3,0 povprečno/dobro 

Cena avtobusne vozovnice 3,0 povprečno/dobro 

Časovno omejeno parkiranje – modra cona 2,9 povprečno 

Vzdrževanje in urejenost cest ter križišč 2,9 povprečno 

Število in urejenost parkirišč v mestnem središču 2,8 povprečno  

Prilagojenost prometnih površin za invalide 2,5 povprečno  

Obseg/število kolesarskih površin 2,3 slabo 

Urejenost kolesarnic in stojal za parkiranje koles 2,2 slabo 

(1,0–1,9 – zelo slabo; 2,0–2,4 – slabo; 2,5–2,9 – povprečno; 3,0–3,4 – povprečno/dobro; 3,5–3,9 – dobro; 4,0–4,4 – zelo dobro; 
4,5–5,0 – odlično) 

 
Deležniki so ocenili, da je največja potreba po ukrepanju s strani občine na področju kolesarskega 
prometa, sledijo pešpromet, javni potniški promet in motorizirani promet. 

 

Tabela 3: Vrstni red ukrepov na podlagi opravljenih vrednotenj po posameznih stebrih 
 

1. Kolesarski promet 3,4 

2. Pešpromet 3,26 

3. Javni potniški promet 3,24 

4. Motorizirani promet  2,85 

  

0 10 20 30 40 50 60

Onesnaženost zraka zaradi prometa

Preveč avtomobilov v središču mesta

Zastoji in gneča na cesti

Nezadovoljiv železniški promet

Slaba prometna signalizacija in urejenost križišč

Prehitra in nevarna vožnja voznikov

Preozki pločniki in premalo prehodov za pešce

Neurejene šolske poti

Slabi pogoji za pešačenje (ni pločnikov, neurejene pešpoti …)

Nezadovoljiv avtobusni promet (preredke vožnje, preredka …

Neurejene poti za gibalno ovirane, slepe in slabovidne

Premalo parkirišč v središču mesta

Promet traktorjev in kmetijske mehanizacije skozi središče mesta

Prometne površine niso vzdrževane (poškodbe na vozišču)

Slabi pogoji za kolesarjenje (ni kolesarskih stez, ogroženost …
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Potovalne navade 

Ankete po gospodinjstvih, izvedene v letu 2018, so pokazale, da občani Ormoža dobri dve tretjini (68%) 
vseh dnevnih potovanj opravijo z osebnim avtomobilom. Kolo se uporablja (9%), a še zdaleč niso 
izkoriščeni potenciali tega zdravega in poceni načina gibanja. 

 

 

Graf 2: Načini potovanj v občini Ormož Graf 3: Število avtomobilov v gospodinjstvih anketirancev 
iz občine Ormož 

Motorizacija 

Stopnja motorizacije – število osebnih avtomobilov na 1.000 prebivalcev – je v Ormožu konec leta 2017 
znašala 528 avtomobilov. To je sicer pod slovenskim povprečjem, ki je leta 2017 znašalo 541 
avtomobilov na 1.000 prebivalcev. Iz ankete je razvidno, da največ anketirancev živi v gospodinjstvih z 
dvema avtomobiloma (43 %), kar 18 % je takšnih, ki imajo v svojem gospodinjstvu na voljo tri ali več 
avtomobilov. 
 

 

Graf 4: Izdatki gospodinjstev za osebno mobilnost v posameznih državah Evropske unije 
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Stroški za osebno mobilnost 

Slovenci znotraj Evropske unije namenimo najvišji delež gospodinjskega proračuna za osebno 

mobilnost.1 Razlog je visoka stopnja motorizacije in dejstvo, da večino potovanj opravimo z osebnim 
avtomobilom. 

V času ekonomske krize, ki je v Sloveniji bila prisotna v preteklih letih, so se pričeli kazati konkretni 
indici socialne izključenosti posameznih, predvsem socialno šibkih skupin prebivalcev v družbi. Delež 
gospodinjstev brez osebnega avtomobila se je namreč povečal, vztrajno pa se stara tudi vozni park 
osebnih avtomobilov.  

Kolo je najcenejše prevozno sredstvo, ki zahteva minimalno vzdrževanje. Ustvariti je torej potrebno 
pogoje za varno kolesarjenje s čimer bo za posamezna potovanja možna enakovrednejša izbira 
prevoznega sredstva in gospodinjstvom omogočen prihranek pri izdatkih za mobilnost.  

 
 
Prometne obremenitve in prometna varnost 

Tabela 4: Prometne obremenitve glavnih državnih cest v enoti PLDP (vir: DRSI, 2018) 

Oznaka ceste (odsek) Št. mesto Števec 2005 2018 2018/2005 

G1-2/0250 Gorišnica–Ormož 62 Cvetkovci 6.154 5.809 –5,6 

G1-2/0398 Ormož Z–Ormož V 574 Ormož 3.6751 3.584 –2,5 

R1-230/1311 Pavlovci–Ormož 575 Pavlovci 4.2002 4.344 +3,4 

G1-2/1313 Ormož–Središče ob Dravi 355 Grabe 2.700 2.629 –2,6 

Enota prometnih obremenitev PLDP – povprečni letni dnevni promet 
1 Obremenitve v letu 2009 
2 Obremenitve v leta 2010 

 
Ceste na območju Občine Ormož sicer niso (pre)obremenjene, a se po njih giblje „dovolj“ (pre)hitro 
vozečih motornih vozil, da jih kolesarji ne morejo ali ne upajo (so)uporabljati.  
 

 
Slika 1: Vožnja skozi mini krožno križišče Kolodvorske in Ljutomerske ceste 

 
Prometna varnost je še vedno resen problem, pri tem so še posebej izpostavljeni kolesarji. 
 

                                                
1 Vir: EUROSTAT (http://ec.europa.eu/eurostat, 10.2.2017) 

http://ec.europa.eu/eurostat
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Slika 2: Število in posledice prometnih nesreč v obdobju marec 2016–marec2017  

(vir: Zemljevid AVP) 

 
Iz slike so razvidne lokacije in posledice prometnih nesreč, ki jih je zabeležila Javna agencija RS za 
varnost prometa (AVP) v obdobju petih let (2013–2017). Iz podatkov je razvidno, da so se v tem obdobju 
pripetile 3 prometne nesreče s smrtnim izidom (S), 17 s hudimi (H) in 143 z lažjimi telesnimi 
poškodbami (L), od tega 23 z udeležbo kolesarjev (tudi smrt) in 12 z udeležbo pešcev. Dve tretjini 
prometnih nesreč se je zgodilo znotraj naselij 
 

Med željami s področja prometa si občani najbolj želijo izboljšav na področju kolesarske infrastrukture.  
Občani želijo kolesariti, a jih pri tem objektivno ovira ne najboljša infrastruktura, še posebej pa jih skrbi 
prometna varnost. 
Izboljšave, ki bi omogočile več kolesarjenja, bi pripomogle tako k povečanem zdravju, kakor tudi 
omogočile prihranke pri stroških gospodinjstev. 
Posest in uporaba osebnega avtomobila obremenjujeta proračun posameznikov, dobra kolesarska 
infrastruktura ponuja možnosti, da občani znižajo svoje izdatke za potrebe transporta. 
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2.2 Analiza stanja kolesarskih povezav 

 
Čeprav je Občini Ormož uspelo z nekaterimi izvedenimi infrastrukturnimi projekti izboljšati pogoje 
kolesarjenja, občane najbolj motita neustrezna kakovost površin, namenjenih kolesarjenju, ter 
pomanjkanje kolesarnic in stojal za parkiranje koles. 
 

  
Slika 3: Stojala za kolesa pred Vrtcem Ormož Slika 4: Lesena brv za pešce in kolesarje v Sodincih 

 

Kolesarska infrastruktura se v zadnjih letih izboljšuje, predvsem v sklopu novogradenj in rekonstrukcij 
cest, a še vedno ostajajo številni izzivi, s katerimi se bo v prihodnje treba soočiti. 

 

  
Slika 5: Kratki odsek enostranske dvosmerne kolesarske 

steze v Pušencih 
Slika 6: Primer klančin za prečkanje železniške proge – 

podhod sameva (Pušenci) 

 

V občini Ormož je kar veliko površin namenjenih kolesarjem. Problem je, da te, ki obstajajo, med sabo 
niso povezane. Poleg tega so te do kolesarjev pogosto neprijazne, dotrajane in na posameznih mestih 
celo nevarne. 
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Slika 7: Nenaden zaključek kolesarske steze Slika 8: Primer kolesarjem neprijazne ureditve 

(vzhodna obvoznica) 

 

Največje pomanjkljivosti obstoječe že izgrajene kolesarske infrastrukture so primerljive s 
pomanjkljivostmi v številnih drugih mestih in občinah po Sloveniji: 

- dotrajana vozna površina, 

- neustrezne klančine, ki je bodisi preozka, prestrma ali pa z nevarnimi robniki, 

- ozka vozna površina, ki še posebej pride do izraza, kadar so v neposredni bližini kolesarske 

površine ovire ali objekti, 

- nepovezan potek kolesarske površine,  

- posredno vodenje skozi križišča, kar poveča možnosti za nesreče, ker vozniki motornih vozil 

prej spregledajo kolesarje, 

- ovirajoč objekt na vozni površini, ki je lahko v obliki prometnega znaka, ulične razsvetljave, 

urbane opreme ali parkiranih vozil, 

- konflikt s pešci,  

- nizka raven prometne kulture,ki vzbuja občutek ogroženosti in s tem odvrača potencialne 
kolesarje; po drugi strani pa je nizka tudi prometna kultura kolesarjev samih, ki posledično 
ogrožajo same sebe in druge udeležence v prometu - kaže se predvsem v kršenju prometnih 
pravil in v pomanjkljivi skrbi za opremljenost koles. 

 
 

2.3 Potenciali in izzivi razvoja kolesarske mobilnosti 

Kolesarjenje obravnavamo predvsem kot rekreacijsko dejavnost in manj kot potovalni način. Pri 
načrtovanju ne razmišljamo o smiselnih, varnih in udobnih kolesarskih povezavah, ampak jih 
podrejamo cestni infrastrukturi in pretočnosti motornega prometa. Takšen pristop ne omogoča 
polnega izkoriščanja velikega potenciala kolesarjenja in doseganja kritične mase kolesarjev, kar bi lahko 
omililo večino težav motornega prometa v središču in neposredni okolici mesta, kot so zastoji, 
onesnaženje zraka, hrup in na dolgi rok zmanjšalo izdatke občine za prometni sistem. 
 

Čeprav ima Občina Ormož veliko delovnih migrantov, ki dnevno odhajajo na delo in šolanje v 
oddaljenejša mesta, je vendar velika večina poti dovolj kratkih, da bi se jih vsaj del lahko opravilo s 
kolesom. Relief občine Ormož je sicer razgiban, a za kolesarjenje večinoma ugoden. Razdalje niso 
takšne, da bi tudi manj športne kolesarje odvračale od poti. 
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Graf 5: Čas, ki ga občani Ormoža porabijo za potovanje 

na delo 

 

x Središče Ormoža 

 5-minutna dostopnost iz središča Ormoža 

 10-minutna dostopnost iz središča Ormoža 

 15-minutna dostopnost iz središča Ormoža 
 

Slika 9: Dostopnost s kolesom iz središča Ormoža 

 

Na območju občine se ponujajo izvrstne možnosti za razvoj turističnega daljinskega in izletniškega 
kolesarjenja in bi v ta namen morala še bolj izrabiti vinske in turistične poti ter obdravske lagune.  

 
Slika 10: Kako (naj) bi izgledala prijazna in privlačna turistična izletniška pot 

(vir: Zasnova kolesarske povezave med Svetinjami in Jeruzalemom, UIRS, 2017) 

 

Ker občina Ormož leži ob Dravi, po njenem ozemlju poteka pomemben del mednarodne Dravske 
kolesarske poti, ki v sosednji Avstriji privablja veliko število turistov in popotnikov. Prvič je bil odsek 
Dravske kolesarske poti na terenu vzpostavljen v letu 2006 – table še kljubujejo času.  
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Slika 11: Pregledna tabla Dravske kolesarske poti (DKP) Slika 12: Počivališče ob DKP 

 
Ta daljinska kolesarska povezava, ki je ena izmed najprivlačnejših v Evropi, ponuja izjemne možnosti, 
da bi občino obiskalo veliko turistov. 
 

 
Slika 13: Nove oznake Dravske kolesarske poti; danes je Dravska kolesarska pot 

zgledno označena, ni pa tudi zgledno prevozna. 

 

 

A za vsakodnevne opravke občanov Ormoža so turistične in izletniške kolesarske poti omejeno 
uporabne. Manjkajo ustrezne kolesarske povezave z zaledjem, predvsem z odmaknjenimi naselji. 
Obstoječe kolesarsko omrežje je pogosto preveč podrejeno cestni infrastrukturi in pretočnosti 
motornega prometa ter pogosto slabo tehnično izvedeno.  

 

Prvi izziv oziroma naloga na področju kolesarjenja je vzpostaviti omrežje (sprva na papirju, nato pa 
umeščeno v prostor), ki bo dovolj privlačno za vse namene kolesarjenja in uporabno za vse skupine 
kolesarjev (manj veščih, otrok, starejših itd.). Obstoječe kolesarske povezave bo treba med seboj 
povezati v sklenjeno kolesarsko mrežo, pri čemer pa je treba izbiro primernega poteka in vrste 
infrastrukture maksimalno prilagajati varnosti in udobnosti kolesarjev.  
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Slika 14: Obstoječe nepovezane kolesarske površine z nekaj zglednimi odseki 

(kolesarske poti so označene modro, kolesarske steze z rdečim) 

 

A v praksi se praviloma izkaže, da so najboljše rešitve pogosto povezane z manj idealističnimi kriteriji, 
kot sta lastništvo, služnost in soglasje itd. 
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3 Vizija kolesarskega prometa Občine Ormož 
 
V splošnem vse celostne prometne strategije temeljijo na spremembi hierarhije prioritet prometnega 
načrtovanja.  

 

Graf 6: Sprememba hierarhije prioritet pri celostnem prometnem načrtovanju 

 
V celostni prometni strategiji Občine Ormož je navedeno: 

Občina Ormož si bo prav tako prizadevala izboljšati kazalnike na področju okolja, zdravja in financ 
gospodinjstev, pri čemer pa promet ni edini vplivni dejavnik, in sicer: 

 zmanjšati negativne učinke prometa na okolje in (vsaj) še nadalje dosegati zahteve direktive 
Evropske unije glede kakovosti zraka in hrupa do leta 2023; 

 izboljšati kazalnike zdravja prebivalcev s povečanim deležem aktivne mobilnosti,  
predvsem zmanjšati prekomerno prehranjenost otrok in mladostnikov za 10 % do leta 2023 
(glede na izhodiščno leto 2015) ter zmanjšati umrljivosti zaradi bolezni srca in ožilja za 5% v 
obdobju 2018–2022 (glede na izhodiščno obdobje 2011–2013); 

 zmanjšati izdatke gospodinjstev za mobilnost za 2 % do leta 2027 (glede na izhodiščno leto 
2015). 

 
Med splošnimi strateškimi cilji iz celostne prometne strategije Občine Ormož jih je veliko neposredno 
vezanih na razvoj kolesarskega prometa. 
 
Tabela 5: Strateški cilji celostne prometne strategije Občine Ormož 

STRATEŠKI CILJ CILJNA VREDNOST 
KAZALNIK ZA DOSEGO 
CILJA 

(a) Zagotoviti visoko raven 
prometne varnosti 

(b) Izboljšati subjektivno 
(občuteno) varnost 

(a) Nič smrtnih žrtev na cestah in zmanjšanje števila 
poškodovanih oseb v prometnih nesrečah za 20 % do leta 
2023 (obdobje 2021–2022) glede na petletno obdobje 
2013–2017 
Izhodiščna vrednost (2013–2017): 3 nesreče s smrtno 
posledico, 17 s hudo telesno poškodbo in 143 z lažjo 
telesno poškodbo  
(b) Povečanje deleža kolesarskega prometa pri poteh na 
delo na 13 % (izhodiščna vrednost 9 % leta 2018) do leta 
2023 

(a) Število prometnih 
nesreč s smrtno ali 
telesno poškodbo 

(b) Delež potovanj s 
kolesom na delo 

Zagotoviti mobilnost ranljivih 
skupin prebivalcev, še posebej 
invalidov, starejših in otrok. 

Pogoji za mobilnost ranljivih skupin (invalidi, starejši in 
otroci) se bodo postopno izboljševali. Stopnice, visoki 
robniki, dilatacije, strme klančine in druge ovire se bodo 
odpravljale oziroma prilagajale potrebam ranljivih skupin 
tako, da bodo slednji zadovoljni (do leta 2023). 

Ciljna ocena zadovoljstva uporabnikov znaša 
povprečno/dobro (vsaj 3,0) 

Izhodiščna vrednost: povprečna ocena stanja na področju 
»prilagojenosti prometnih površin za invalide« (2,5) v letu 
2018 (vir: Anketa CPS 2018) 

Zadovoljstvo uporabnikov 
– ranljivih skupin (anketa) 
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Uravnotežiti potovalne navade 
prebivalcev v občini do leta 
2023 s povečanjem deleža 
okolju prijaznih načinov 
potovanj 

Povečanje deleža hoje, kolesarjenja in javnega 
potniškega prometa pri poteh na delo nad 35 % 
(izhodiščna vrednost 31 % leta 2018) do leta 2023 

Delež okolju prijaznih 
potovanj na delo (peš, 
kolo, javni potniški 
promet) 

 

Izboljšati dostopnost vseh 
krajevnih skupnosti in naselij za 
kolesarski promet in okolju 
prijazen avtomobilski promet 

Dostopnost krajevnih skupnosti in naselij v občini s kolesom 
in okolju prijaznimi osebnimi avtomobili (npr. na elektro 
pogon) se bo postopno izboljševala in do leta 2030 bo 
znašal delež teh potovanj na delo 20 % (izhodiščna 
vrednost 9 % leta 2018 – brez vozil na alternativni pogon) 

Delež potovanj na delo s 
kolesom in osebnimi 
avtomobili brez izpustov 
(na nivoju ceste) 

Dvigniti privlačnost prometnih 
površin za ljudi v mestnih in 
krajevnih središčih 

Prometne in javne površine v mestnem središču in krajevnih 
središčih bodo postopoma preoblikovane po meri ljudi, 
občani bodo bolj zadovoljni (do 2023) 

Ciljna ocena zadovoljstva uporabnikov znaša: dobro (vsaj 
3,5) 

Izhodiščna vrednost: povprečna ocena stanja prometnih 
ureditev za pešce in kolesarje 2,5 (povprečno) v letu 2018 
(vir: Anketa CPS 2018) 

Zadovoljstvo uporabnikov 
(anketa) 

 
Med konkretnimi cilji za področje kolesarskega prometa celostna prometna strategije Občine Ormož 
navaja: 

 Ormož bo občina z dobro kolesarsko infrastrukturo in kulturo, kjer bo kolesarjenje enakovreden 

in varen prevozni način za vsakodnevne opravke, uveljavljena oblika rekreacije ter pomemben 

dejavnik za izletnike in turiste. 

 Vzpostavljeno bo razvito in dobro vzdrževano omrežje kolesarskih povezav. 

 Z nadgradnjo in izboljšanjem daljinskih kolesarskih povezav bomo privabili obiskovalce. 

 S kolesom bo možno varno dostopati do vseh ključnih ciljev v občini. 

 Še nadalje se bodo vzpostavljale in nadgrajevale varne kolesarske poti do šol. 

 Zanimive lokacije bodo opremljene z opremo za varno parkiranje koles. 

 Občani bodo na kolesu varnejši in bolj zdravi. 

 
Ključni cilj in kazalnik za uresničitev ciljev: 

 povečanje deleža potovanj, ki jih občani opravijo s kolesom 

o KAZALNIK: delež potovanj s kolesom 12 % do leta 2023 

(izhodiščna vrednost 9 % v letu 2018 (vir: Anketa CPS 2018)) 

 
Ključni ukrepi in kazalniki za izvedbo ukrepov: 

 izboljšanje pogojev za kolesarjenje z izgradnjo kolesarskega omrežja, v povprečju vsaj 3 
km na leto 
o KAZALNIK: vzpostavitev širše mreže kolesarskih povezav do leta 2023 
o KAZALNIK: nadaljnja ureditev varnih kolesarskih poti v šole, vrtce, zdravstveni dom 

in dom upokojencev 
 izboljšanje pogojev za kolesarjenje z obnovo obstoječe infrastrukture 

o KAZALNIK: obnova dotrajanih kolesarskih površin ter vertikalnih in horizontalnih 
oznak 

o KAZALNIK: odprava nevarnih mest na obstoječih kolesarskih povezavah do leta 2020 
 izboljšanje pogojev za parkiranje koles 

o KAZALNIK: ureditev stojal za kolesa, prednostno ob javnih ustanovah in na javnih 
površinah, skupaj jetreba zagotoviti vsaj osemdeset dodatnih stojal in kolesarnic 

 promocija kolesarjenja 
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o KAZALNIK: izvajanje ozaveščevalno-izobraževalnih aktivnosti, ki promovirajo 
kolesarjenje zaradi njegovega pozitivnega vpliva na zdravje in čistejše okolje (Varno 
na kolo, Prometna kača ipd.) 

 

 
Celostna prometna strategija vsebuje tudi akcijski načrt za področje kolesarjenja: 
 
Tabela 6: Akcijski načrt ukrepov stebra Izkoriščanje potencialov kolesarjenja 

IZKORIŠČANJE POTENCIALOV KOLESARJENJA 

Ukrep Odgovornost Rok izvedbe Možni viri financiranja 

Nadaljevanje postopne vzpostavitve in uveljavitve 
Dravske kolesarske poti 

DRSI, Občina Ormož  2018–2022 Direkcija Republike 
Slovenije za 
infrastrukturo in 
sredstva Evropske unije 
proračun občine  

Vzpostavljanje izletniških, turističnih in rekreativnih 
poti, primernih tudi/predvsem za kolesarje 

Občina Ormož 2018–2022 Sredstva Evropske unije, 
drugi deležniki iz 
segmenta turizem, 
kmetijstvo, proračun 
občine 

Nadaljevanje postopne vzpostavitve sklenjene 
kolesarske mreže zunaj mesta Ormoža 

DRSI, Občina Ormož  2018–2022 Direkcija Republike 
Slovenije za 
infrastrukturo in 
sredstva Evropske unije 
proračun občine,  

Nadaljevanje postopne vzpostavitve sklenjene 
kolesarske mreže v mestu Ormož 

Občina Ormož  2018–2022 Proračun občine 

Ureditev in izboljšave obstoječe infrastrukture in/ali 
opreme ter namestitev dodatne (npr. kolesarska 
počivališča, prometna in informativna signalizacija 
ipd.)  

Občina Ormož  2018–2022 Proračun občine, 
Direkcija Republike 
Slovenije za 
infrastrukturo in 
sredstva Evropske unije 

Postavitev parkirnih stojal in kolesarnic Občina Ormož  2018–2022 Proračun občine, 
sredstva Evropske unije 

Izvajanje ukrepov za izboljšanje prometne varnosti 
kolesarjev s poudarkom na varnih kolesarskih poteh 
v okolici šol 

Občina Ormož  2018–2022 Proračun občine, 
sredstva Evropske unije, 
drugi deležniki 

Izvajanje mehkih ukrepov na področju ozaveščanja, 
promocije in izobraževanja za kolesarjenje 

Občina Ormož  2018–2022 Proračun občine, 
sredstva Evropske unije 
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4 Vrste kolesarske infrastrukture, lastnosti in značilnosti 
 

V tem poglavju so opredeljene vrste kolesarske infrastrukture, njene lastnosti in značilnosti, ki jih je 
potrebno upoštevati pri načrtovanju, projektiranju in gradnji. Namen tega poglavja je podati pregled 
nad različnimi vrstami kolesarske infrastrukture z namenom olajšanja razumevanja podanih predlogov 
rešitev v naslednjem poglavju. To poglavje je zasnovano ob upoštevanju:  

 »Smernic za umeščanje kolesarske infrastrukture v urbanih območjih – Kolesarjem prijazna 
infrastruktura« (Ministrstvo za infrastrukturo RS, 2017) ter naloge / študije »Koncept prometno 
planerskih specifikacij za kolesarsko infrastrukturo v urbanih območjih« (UM FGPA, 2016). 

 »Pravilnika o kolesarskih površinah« (EVA 2018-2430-0025, Uradni list RS, št.36/18), ki je na 
podlagi Zakona o cestah v veljavi od 14.8.2018. 

 

4.1 Načela trasiranja / izbor poteka kolesarske infrastrukture 

Kolesarske povezave lahko ločimo glede na njihovo namembnost na funkcionalne in rekreacijske 
povezave. Funkcionalne povezave so tiste, po katerih se kolesari z namenom vsakodnevne poti v/iz 
službe ali šole, do trgovine, urada, športnega ali kulturnega objekta ipd., rekreacijske pa so tiste, na 
katerih je kolesarjenje namenjeno sproščanju, spoznavanju okolice in/ali pridobivanju kondicije. Včasih 
ne moremo narediti jasne razmejitve, saj povezave znotraj mesta uporabljajo tudi rekreativni kolesarji 
in  tudi povezave zunaj mest so lahko uporabne za vsakodnevno funkcionalno uporabo. Gradnja 
povezave znotraj mesta je v prvi vrsti namenjena uporabi v funkcionalne namene. 
Pri umeščanju kolesarske povezave za prebivalce, ki jim kolesarjenje služi kot način prevoza po 
vsakodnevnih poteh, je nujno potrebno zagotoviti varno infrastrukturo, predvsem pa dobro povezanost 
ključnih virov in ciljev potovanj z načrtovanjem čim bolj neposrednih in časovno konkurenčnih povezav.  
Pri načrtovanju je predpogoj, da se primerno povezavo zagotovi v obe smeri, od izhodišča k cilju in 
obvezno tudi v nasprotni smeri. Za zagotovitev povezav v obe smeri pa ni nujno, da se v vseh primerih 
zagotovi povezavo ob isti cesti/ulici. Povezavo v eno smer lahko vzpostavimo po določeni trasi, v drugo 
smer pa po drugi, vendar je predpogoj, da odstopanje od načel ne sme biti preveliko. Uporabnik bo v 
primeru prevelikega ovinka kljub zagotovljeni alternativni povezavi rajši uporabljal bolj neposredno 
povezavo, četudi bo moral zato kolesariti po cesti med avtomobili.  
 
Glede na določitev izhodišča in cilja posamezne povezave strokovne službe na podlagi poznavanja 
terena določijo variante povezav, ki jih s projektanti preverijo na terenu. Pri načrtovanju variant 
povezave je potrebno za vzpostavitev upoštevati 5 ključnih načel:  

- povezanost omrežja,  

- neposrednost povezav /čim manj obvoznih povezav,  

- varnost,  

- udobje,  

- privlačnost. 
 
Ta načela so v praksi velikokrat v medsebojnem konfliktu, zato je potrebno med njimi vzpostaviti 
pravilno ravnovesje. Hierarhija načel ni določena, saj je odvisna tudi od zunanjih dejavnikov (prostor, 
lastništvo zemljišča, višina investicije). Za splošno pravilo pa velja, da mora biti vedno zagotovljena 
varnost kolesarjev.  
Načrtovalec trase in investitor se morata zavedati, da je do izgradnje idealne trase veliko korakov in ovir, 
vendar je potrebno v primeru razpoložljivega prostora za kolesarje načrtovati najbolj primerno traso na 
osnovi zgornjih načel, v primeru pomanjkanja prostora pa iskati za kolesarje najbolj sprejemljiv 
kompromis, pri čemer je treba enakovredno proučiti kompromise pri kakovosti kolesarske povezave in 
pri pretočnosti za motorna vozila. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1770
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4.2 Projektiranje kolesarske infrastrukture 

 
Pri projektiranju posameznih odsekov mora projektant upoštevati obstoječo regulativo za projektiranje 
kolesarske infrastrukture. Znotraj urbanega prostora (znotraj naselij) velja izpostaviti naslednje: 

- Pravilnik o kolesarskih površinah  (EVA 2018-2430-002, maj 2018) 

- določena določila / zahteve sledijo iz Zakona o cestah; 

- določene zahteve so navedene v Pravilniku o projektiranju cest ter  

- Pravilniku o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah; 

- obstajajo "lokalne smernice", ki so jih izdale posamezne občine, npr. MOL, Ljutomer ipd. V 
kolikor niso v nasprotju z veljavno zakonodajo, se jih lahko upošteva. 

- določene zahteve glede načrtovanja / projektiranja kolesarske infrastrukture so zaobjete v 
drugih Pravilnikih (npr. Pravilnik o cestnih priključkih, Pravilnik o avtobusnih postajališčih) in 
tehničnih specifikacijah (npr. TSC Krožna križišča, TSC Naprave in ukrepi za umirjanje prometa). 

 

4.3 Vrste kolesarske infrastrukture 

 
Skladno z Zakonom o cestah (ZCes-1) je kolesarska povezava niz prometnih površin, namenjenih 
javnemu prometu kolesarjev in drugih udeležencev pod pogoji, določenimi s pravili cestnega prometa, 
in predpisi, ki urejajo javne ceste, ter je označena s predpisano prometno signalizacijo. Vzpostavitev in 
označitev ter vzdrževanje omrežja kolesarskih povezav je v javnem interesu. 

Kolesarska povezava je lahko izvedena kot kolesarska pot, kolesarska steza, kolesarski pas ali kot 
prometna površina, ki je namenjena tudi drugim udeležencem v prometu. Pogosto je kolesarska 
povezava sestavljena iz kombinacije več vrst infrastrukture.  

Ne glede na izbiro vrste kolesarske površine je priporočljivo, da se izvajajo daljši odseki v enotnem 
profilu (zvezno), saj prehajanje s samostojne kolesarske površine na mešano ali prehajanje iz 
enostranskega profila v dvostranski in podobno pomeni več dodatnih konfliktnih točk in predstavlja 
nevarnost za kolesarje. Ravno tako je potrebno predvideti, da je način vodenja kolesarjev preko križanj 
enak pred križiščem in po njem, npr. kolesarski pas ob cesti se nadaljuje kot direktno vodenje tudi preko 
križišča z neprednostnimi cestami in  kolesarskega pasu ne spremeni v kolesarsko stezo pred križiščem 
in zaključi takoj po križišču.  

Kadar kolesarska povezava poteka po kolesarski poti, kolesarski hitri cesti ali kolesarski ulici, je ta lahko 
samostojna javna cesta, ki je namenjena le prometu kolesarjev. Državna kolesarska povezava lahko 
poteka v okviru javnih in nekategoriziranih cest, ki se uporabljajo za javni cestni promet, ali v okviru 
objektov vodne, železniške in energetske infrastrukture. Če državna kolesarska povezava poteka zunaj 
zemljišč javnega dobra, se pravice in obveznosti izvršujejo v obsegu, kot je potreben za varno odvijanje 
kolesarskega prometa. Pravice in obveznosti se uredijo s posebno pogodbo med upravljavcem 
kolesarske povezave in lastnikom zemljišča, preko katerega povezava poteka. 

Vrste kolesarske infrastrukture so torej naslednje: 
- kolesarska hitra cesta, 
- kolesarska pot, 
- kolesarska steza, 
- kolesarski pas, 
- kolesarska ulica, 
- prometna površina, namenjena tudi drugim udeležencem v prometu - kolesarji in motorni 

promet: 
o souporaba voznega pasu (sharrow), 
o kolesarji na vozišču (skupaj z motornim prometom). 

- prometna površina, namenjena tudi drugim udeležencem v prometu - kolesarji in pešci: 
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o ločena pasova za pešce in kolesarje, 
o površina za promet pešcev in kolesarjev 

- območje za pešce, ki je del ceste ali cesta v naselju (ali delu naselja), ki je namenjen pešcem in 
je kot tako označeno s predpisano prometno signalizacijo. V območjih za pešce je dovoljen tudi 
promet uporabnikov posebnih prevoznih sredstev in kolesarjev, vendar le tako, da ne ogrožajo 
pešcev. 

 

4.4 Izbor primerne vrste povezave 

Za določitev vrste kolesarske infrastrukture glede na varnostne zahteve se uporablja diagram, ki je 
prikazan na sliki spodaj. Osnovna parametra za določitev vrste kolesarske infrastrukture sta hitrost 
motornega prometa V85 ter konične urne prometne obremenitve motornih vozil, ki vozijo ob kolesarski 
povezavi. 

Hitrost V85 se določi na osnovi izvedenih skritih meritev hitrosti motornih vozil v prostem (neoviranem) 
prometnem toku izven prometnih konic. Vzorec merjenih vozil mora ustrezati siceršnji prometni 
obremenitvi na obravnavanem odseku. Hitrost V85 se lahko določi tudi na osnovi meritev z 
avtomatskimi števci prometa ter stacionarnimi avtomatskimi števci prometa - v kolikor tehnologija 
izvajanja štetja prometa to omogoča in v kolikor so le ti nameščeni na obravnavanem odseku ceste. 
Konična urna prometna obremenitev se določi na osnovi izvedenega štetja prometa (ročno štetje 
prometa, štetje prometa z avtomatskimi števci prometa).  

Ne glede na minimalno potrebno vrsto kolesarske infrastrukture, določene s pomočjo diagrama na 
spodnji sliki, se lahko z namenom boljših pogojev kolesarjenja (predvsem kriterij prometne varnosti pa 
tudi privlačnosti kolesarjenja!) izbere vrste kolesarske infrastrukture višjega ranga (npr., namesto 
kolesarskega pasu izberemo kolesarsko stezo ali pot ipd.). 

 
Graf 7: Kriteriji za uvedbo kolesarske infrastrukture (Vir: Pravilnik o kolesarskih površinah) 
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4.5 Prednosti in pomanjkljivosti določene vrste kolesarske infrastrukture 
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5 Kolesarska mreža 
 

V celostni prometni strategiji Občine Ormož so pripravljene osnovne usmeritve za različne nivoje 
kolesarskega prometa: 
 
Tabela 7: Več nivojev kolesarskih povezav in infrastrukture ter usmeritve za delovanje  

Nivo Usmeritve za delovanje občine 

1 Daljinski turistični nivo –  

Dravska kolesarska pot 

Kontinuirano vzpostavljati privlačnejšo površino za kolesarjenje. 
Osredotočiti se na »rdeče« odseke. Izkoristiti možnosti državnega in 
evropskega sofinanciranja. Pot opremiti z vertikalno signalizacijo in 
obvestili. Zvabiti čim več turistov s te daljinske kolesarske poti (s 
kulturno, zabavno in kulinarično ponudbo). 

2 Izletniške kolesarske poti Potekajo po lokalnih, nizko prometnih cestah.  

Postopoma izboljševati površine, namenjene kolesarjem. Opremljati 
jih s signalizacijo in obvestili. 

3 Glavne navezovalne vpadnice So ob državnih cestah – občina ima omejene možnosti samostojno 
izvajati aktivnosti. Ob teh cestah praviloma potekajo najbolj naravne 
in neposredne navezave, zato občina aktivno podpira dvig standarda 
ponudbe vzdolž teh vpadnic. Ob rekonstrukcijah križišč in nevarnih 
odsekov občina poskrbi za povezovanje med novonastalimi 
prekinitvami sklenjenih kolesarskih površin. 

Priložnost: z načrtovano izgradnjo hitre ceste in prekategorizacijo 
obstoječe zelo široke ceste G1 se ponuja priložnost za uporabnejšo, 
varnejšo in privlačnejšo povezavo tudi vzdolž te glavne ceste. 

4 Lokalne navezovalne »kolesarke«  So ob lokalnih prometnicah – občina ima možnost samostojno 
ukrepati, a se pogosto zatakne pri pridobivanju soglasij in služnosti. 
Te povezave so praviloma nizkoprometne ter po veljavnih pravilnikih 
in smernicah ne zahtevajo ločenih kolesarskih poti. Zato se aktivnosti 
občine usmerjajo bolj kot v novogradnje v umirjanje motornega 
prometa, da bi se zagotovila varna uporaba kolesarskih pasov ali 
skupna raba vozišča. 

5 Kolesarske površine znotraj 
mesta in vaških jeder 

 

 

 

Ožja okolica šol  

Poudarek je na jasnejšem označevanju kolesarskih pasov ali skupnih 
prometnih površin, odstranjevanju ovir in ponudbi varnih 
parkirišč/stojal za kolesa. Za izvedbo teh ukrepov je treba ožati vozne 
pasove, namenjene motornemu prometu, in zagotavljati omejitve 
hitrosti (40 km/h in 30 km/h). 

Je (še naprej) prioriteta pri vzpostavljanju varne kolesarske 
infrastrukture.  

 
V nadaljevanju bomo glavne navezovalne vpadnice imenovali primarne povezave (P) t.j. pomembnejše, 

kolesarjenju namenjene javne poti, ki predstavljajo osnovno hrbtenico kolesarskega omrežja in 

povezujejo posamezne predele občine s središčem. Preko primarnega kolesarskega omrežja, na 

katerem so kolesarji povečini vodeni ločeno od ostalega prometa, je občina povezana tudi z državnim 

in evropskim kolesarskim omrežjem. 

Lokalne navezovalne »kolesarke« bomo poimenovali sekundarne povezave (S); te dopolnjujejo 

primarno omrežje in so povečini speljane po manj prometno obremenjenih cestnih odsekih in možno 

je tudi mešanje kolesarskega ter ostalih vrst prometa.  
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Rekreacijske/turistične povezave dopolnjujejo primarne in sekundarne povezave ter vodijo k večjim 

rekreacijskim območjem v mestu in okolici. Na posameznih delih lahko prihaja tudi do prekrivanja s 

primarnimi ali sekundarnimi povezavami.  

Posebno mesto ima Dravska kolesarska pot (DKP), ki je na območju Občine Ormož trasirana kot 

samostojna daljiinska turistična povezava, tako da lahko le omejeno služi vsakodnevnim kolesarskim 

potem občanov. 

Posebno območje obravnave je mestno središče Ormoža. 

 

 
Slika 15: Kolesarska mreža občine Ormož 
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5.1 Smer Ptuj 

 

 
Slika 16: Kolesarska mreža občine Ormož, smer Ptuj 

 

5.1.1 Primarna povezava P1: Ormož - Ptuj 

 
Obravnava se 7 kilometrov dolg odsek od začetka severne ormoške obvoznice na zahodni strani Ormoža 
(križišče z Novakovo cesto) - G1 (2/0398) do meje z Občino Gorišnica v Osluševcih – G1 (2/0250). 
Obravnavani odsek je sestavni del mreže glavnih cestnih povezav v Sloveniji, skozi katerega poteka 
mednarodni promet. 

Prometna obremenitev, izražena v enoti PLDP, je v letu 2018 znašala 5.809 vozil/dan od tega je bilo 362 
težkih tovornih vozil (tovornih vozil nad 7,5t, vlačilcev in tovornjakov s prikolicami). Omejitev hitrosti se 
giblje med 50 km/h – 90 km/h.  

 

 
Slika 17: Ločene površine za pešce v smeri Mihovcev 

 
Slika 18: Dvostranska enosmerna kolesarska steza čez 

zavarovan nivojski železniški prehod 
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Površine, namenjene izključno kolesarjem, so redke, najdemo jih edino v naselju Mihovci, kjer imajo 
kolesarji zagotovljeno krajšo obojestransko kolesarsko stezo širine 1.00 metra z varovalnim pasom 0.20 
metra pri prečkanju železniškega prehoda.  

V obravnavani smeri se načrtuje izgradnja nove cestne povezave, ki bi oziroma bo bistveno 
spremenila razmere na obstoječi glavni cesti.  

 

 
Slika 19: Temeljne smeri prometnega povezovanja, vključno z novo cesto Ptuj–Ormož 

 
Ker je realizacija projekta izgradnje nove hitre cestne povezave časovno še nedifinirana, je koncept 
razvoja kolesarske infrastrukture v nadaljevanju pripravljen za dve fazi: i) „brez nove ceste“ ali „po 
starem“ oziroma „do odprtja nove ceste“ in ii) „po izgradnji nove ceste“.  

 
 
i) „Do odprtja nove ceste“ oziroma „brez nove ceste“ ali „po starem“ 
 
Predlagane usmeritve: 

Od križišča (severna ormoška obvoznica G1 (2/0398) in Novakova cesta) do avtobusnega postajališča 
Hajndl se na levi strani vozišča (gledano v smeri Ormož-Ptuj) uredi enostranska dvosmerna kolesarska 
steza z jekleno varnostno ograjo med voziščem in kolesarsko stezo v dolžini 520 metrov. Dodatno se na 
zunanji strani kolesarske steze uredi še 1.00 m širok pas za pešce. Jeklena ograja je dodana zaradi 
dovoljenih hitrosti motornega prometa, na tem delu je le ta omejena na 90 km/h. 

 

  
Slika 20: Enostranska dvosmerna kolesarska steza izven naselja 
(vir: Navodila za projektiranje kolesarskih površin; DRSC, 2012) 

Slika 21: Enostranska dvosmerna kolesarska steza v naselju  
(vir: Navodila za projektiranje kolesarskih površin; DRSC, 2012) 
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Pri avtobusnem postajališču Hajndl se kolesarska površina preko zavarovanega prehoda premesti na 
desno stran vozišča, kjer se nadaljuje enostranska dvosmerna kolesarska steza z varovalno širino 0.50 
metra (slika) v dolžini 1500 metrov do obstoječega zavarovanega prehoda za pešce v bližini nivojskega 
železniška prehoda Mihovci. Jeklene ograje ob kolesarski površini ni, lahko pa se jo namesti ob 
kolesarski stezi, katera  vodi skozi gozd pred stanovanjskimi objekti v Mihovcih. „Nastavki“ za to 1500 
metrov dolgo enostransko dvomerno kolesarsko stezo delno že obstajajo. V dolžini približno 300 metrov 
je najprej na voljo ločena površina za pešce širine 1.80 metra z 1.30 metra zelenega varovalnega pasu. 
Preostanek - 1200 metrov - je trenutno v obliki pločnika s širino 1.80 metra. 
 
Po zaključku enostranske dvosmerne kolesarske steze v Mihovcih se kolesarji vozijo po že obstoječi 
krajši dvostranski enosmerni kolesarski stezi (širina 1.00 metra) preko železniškega prehoda (slika 
zgoraj) nato pa po novo načrtovani dvostranski enosmerni stezi za kolesarje in pešce (varovalna širina: 
0.50 m, kolesarska steza: 1.00 m, površina za pešce: 1.00 m) skozi Trgovišče do konca naselja Cvetkovci. 
 
Izven naselja Cvetkovci proti Osluševcem do meje z Občino Gorišnica G1 (2/0250) se umesti od vozišča  
ločena kolesarska pot. 
 

  
Slika 22: Steza za kolesarje in pešce 

(vir: Navodila za projektiranje kolesarskih površin; DRSC, 2012) 
Slika 23: Od vozišča ločena kolesarska steza 

(vir: Navodila za projektiranje kolesarskih površin; DRSC, 2012) 

 
 
ii) „Po izgradnji nove ceste“ 

Z novo cesto bi se obremenitve na sedanji cesti G1-2 občutno zmanjšale, prav tako bi se težka tovorna 
vozila preusmerila na novo povezavo. Trenutna cestna povezava bi postala kolesarjem in lokalnim 
prebivalcem prijaznejša. 

Ohrani se predlagana ureditev za kolesarje do naselja Mihovci, potem se kolesarji premestijo na rob 
vozišča, kjer se umesti kolesarski pas. Predlagane kolesarske površine se preoblikujejo in predajo v 
uporabo pešcem. 
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5.1.3 Sekundarna povezava S1.1: Podgorci - Gorišnica 

 
Stanje: 
Širina obstoječega vozišča vzdolž te povezave znaša (2x) 2.30 - 2.60 m. Vzdolž te povezave se razmere 
za kolesarjenje na vozišču in ob njem stalno spreminjajo: 
 

  
Slika 24: Neposredno ob vozišču je zaščitna ograja Slika 25: Kolesarji uporabljajo površine za motorna vozila. 

  
Slika 26: Domiselno zakrit pokrov jaška s priročno klopjo Slika 27: Ločene površine za pešce pod železniškim podvozom  

 
Predlagane usmeritve: 

Od križišča s kapelo v Mihovcih (začetek občinske ceste 302031) do začetka cone 30 v Veliki Nedelji se 
kolesarjem na vozišču zagotovi kolesarski pas širine 1.00 m na obeh straneh.  

V že oblikovani coni 30 se skozi Veliko Nedeljo uvede vodenje kolesarjev skupaj z motornim 
prometom (sharrow).  

Po koncu naselja Velika Nedelja do Podgorcev se kolesarje umesti na površino, ki je trenutno 
namenjena za pešce. Zagotovljene površine so trenutno samo na desni strani, v smeri proti 
Podgorcem. Pločnik je širine 1.60 metra, na njem se izriše kolesarski pas širine 1.00 m (preostanek se 
nameni pešcem). Potrebno pa bo zagotoviti tudi identične površine za kolesarje in pešce na drugi 
strani vozišča.  

Od križišča v Podgorcih pri kapeli (razcep občinskih cest 302031 in 302011), kjer se konča kolesarski 
pas na pločniku, se do glavne ceste G1 (2/0250) v Osluševcih kolesarje umesti na vozišče. Ob robovih 
vozišča se vzdolžno izriše kolesarski pas širine 1.00 m. 
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5.1.4 Sekundarna povezava S1.2: Podgorci – Dornava  

 
Stanje: 
Širina vozišča je med (2x) 2.20 - 2.50 m.  
 

  
Slika 28: Za pešce je v Podgorcih v glavnem dobro poskrbljeno Slika 29: Neposredno ob vozišču se nahaja gospodarski objekt 

 
Predlagane usmeritve: 

Od trikrakega križišča s kapelo v Podgorcih v smeri Bresnice (križišče občinskih cest 302031 in 302011) 
do vrtca in šole v Podgorcih se uvede po celotni dolžini cona 30. S tem se lahko uvede prometna 
ureditev »sharrow«, cona 30 se tako poveže z že obstoječo cono 30 v okolici vrtca in šole.  

Po koncu že obstoječe cone 30 pri šoli in vrtcu se kolesarje vodi naprej skupaj z motornim prometom 
po istem vozišču. Vzpostavitev novih površin, namenjenih izključno kolesarjem, ovirajo stavbe 
neposredno ob vozišču. Prometne obremenitve na obravnavanem odseku so v konični uri nižje kot 400 
voz/h, kar dovoljuje omenjeni ukrep. 

 

5.1.5 Sekundarna povezava S1.3: Bresnica 

 
Širina vozišča: 2x 2.30 m. Zagotovljenih površin za kolesarje in pešce ni. Premostitveni objekti 
zaenkrat onemogočajo preproste izvedbe novih kolesarskih površin.  
 

  
Slika 30: »Prazna« cesta in pokrpano vozišče Slika 31: Premostitveni objekt 

 
Predlagana usmeritev: Kolesarji ostanejo na vozišču skupaj z motornim prometom, saj velikih 
prometnih obremenitev ni bilo zaznati. Vozna površina se mora prenoviti, utrditi je treba bankine. 



 27  

 

5.1.6 Sekundarna povezava S1.4: Sveti Tomaž 

 
Stanje: 

Povezava (občinska cesta 302021) proti Svetemu Tomažu je skozi celotno dolžino širine 2 x 2.5 metra. Ob 
njej ni posebej urejenih površin, ki bi bile namenjene izključno kolesarjem ali pešcem (razen na 
premostitvenem objektu preko ormoške obvoznice, je površina za pešce široka 0.60 m).  

Javne razsvetljave na tem odseku ni, talne označbe na vozišču so redkost.  

Od njenega začetka pri premostitvenemu objektu v Ormožu preko ormoške severne obvoznice do 
začetka naselja Lešnica je vozna površina obnovljena, nadaljevanje od Lešnice proti Svetemu Tomažu 
je v slabšem stanju. Zaslediti je možno samo delno obnovljena manjša območja na vozišču.  

Skozi celotno zajeto območje je večje število premostitvenih objektov, ki prečkajo manjše potoke in 
jarke. Samo eden izmed njih je primerno širok za morebitne izboljšave v prihodnosti (slika), bodisi za 
dograditev kolesarskih površin ali površin za pešce ob trenutnem vozišču. Ostali premostitveni objekti 
so ozki in dotrajani, ne zagotavljajo hkratnega srečanje dveh avtomobilov.  

Na obravnavanemu odseku je možno zaslediti tudi več ozkih grl (slika) - stanovanjske ali gospodarske 
objekte, ki so v neposredni bližini vozišča, zaradi česar je oteženo uvajanje oziroma izgradnja novih 
objektov za kolesarje in pešce ob trenutni vozni trasi. 

 

  
Slika 32: Premostitveni objekt ponuja dovolj prostora za 

morebitne nove kolesarske površine 

Slika 33: Ponekod so objekti neposredno ob vozišču 

 
Predlagana usmeritev:  
Skozi celotno traso se umesti kolesarski pas v širini 1.00 metra.  
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V tabeli prikazujemo povzetek osnovnih podatkov in usmeritev vseh povezav v smeri Ptuj: 
 

Tabela 8: Primarne in sekundarne kolesarske povezave v smeri Ptuja 

Oznaka in opis Dolžina PLDP 
(2016) 

Omejitev 
Hitrosti 

Vrsta, idejna zasnova Dodatna ureditev 

Primarna povezava 

 
P1 smer Ptuj: 
 
Od začetka Severne ormoške 
obvoznice na zahodni strani 
Ormoža - G1 (2/0398) do meje z 
Občino Gorišnica v Osluševcih – 
G1 (2/0250). 

7 km  5.712 
 

50, 70, 
90 

Enostranska dvosmerna 
kolesarska steza do 
Mihovcev. Iz Mihovcev 
mimo Trgovišča do 
Cvetkovcev dvostranska 
steza za kolesarje in 
pešce. Naprej od  
Cvetkovcev do občinske 
meje kolesarska pot.  
 

Ureditev površin za 
pešce. Uvedba več 
signalno označenih 
prečkanj za pešče. 
Zaradi višjih hitrosti 
motornega 
prometa, je le to za 
pešče trenutno 
prenevarno. 

Sekundarne navezave 

 
S1.1 Smer Podgorci-Gorišnica: 
 
Od križišča s kapelo v Mihovcih 
(začetek občinske ceste: 
302031) preko občinske ceste 
076031 v Sodincih na občinsko 
cesto (302011) do ceste G1 
(2/0250) Spuhlja-Ormož. 

6.3 km / 30, 50, 
70 

Od Podgorcev proti glavni 
cesti prvega reda (Ormož-
Ptuj) se razširi obstoječa 
cestna površina. Na vsaki 
strani razširjene cestne 
površine se umesti 
kolesarski pas. Pešcem se 
zagotovi ustrezne 
površine. 
 

Ureditev javne 
razsvetljave.  

 
S1.2 Smer Podgorci-Dornava: 
 
Od trikrakega križišča s kapelo v 
Podgorcih (križišče občinskih 
cest 302031 in 302011) do meje 
z občino Dornava v Bresnici. 
 

3  km / 30, 50, 
70 

Umestitev kolesarjev na 
že obstoječe površine, ki 
so trenutno namenjene za 
pešče.  

Odstranitev ovir. 
Zagotovitev 
prostora za pešce. 

 
S1.3 Smer Bresnica: 
 
Od trikrakega križišča (Sodinci-
Podgorci), sekanje občinski cest 
(302031-076031) skozi Sodince 
do občinske meje.  
 

2 km / 50 Umestitev kolesarjev na 
že obstoječe površine, ki 
so trenutno namenjene za 
pešce. Preplasitev cestišča 
ter utrditev bankin. 

Odstranitev ovir. 
Zagotovitev 
prostora za pešce. 

 
S1.4 Smer Sveti Tomaž: 
 
Od premostitvenega objekta 
preko Severne ormoške 
obvoznice po občinski cesti 
(302021) do meje z Občino Sveti 
Tomaž v Spodnjih Ključarovcih. 
 

6 km / 50, 70 Razširitev in rekonstrukcija 
cestne površine, na obeh 
straneh se izriše kolesarski 
pas.  

Ureditev površin za 
pešce, zarisi, 
horizontalna in 
vertikalna 
signalizacija, 
ureditev križišč, 
odstranitev ovir. 
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5.2 Smer Ljutomer 

 

 
Slika 34: Kolesarska mreža občine Ormož, smer Ljutomer 

 

5.2.1 Primarna povezava P2: smer Ljutomer 

 
Stanje:  

Povezava poteka od štirikrakega semaforiziranega križišča na vzhodnem delu severne ormoške 
obvoznice – cesta R1 (230/1311) - do meje z Občino Ljutomer v Žerovincih – cesta R1 (230/1310). 
PLDP v letu 2016 je znašal 4.294 vozil/dan (87% osebnih vozil, 1% motorjev, 0.5% avtobusov, 7.5% 
tovornih vozil do 7.5 ton, 4% težkih tovornih vozil nad 7.5 ton). Širina vozišča je (2x) 3.00 m. 

 

 
Slika 35: Prečni profil vozišča s pripadajočo kolesarsko infrastrukturo  

pred začetkom obravnavanega odseka 
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Na drugi strani semaforiziranega križišča v smeri Ljutomera se kolesarske površine zaključijo, kolesarji 
se preselijo na vozišče skupaj z motornim prometom. Za pešce je po desni strani vozišča v smeri 
Ljutomera zagotovljen pločnik širine 1.60 metra do konca stanovanjskih hiš v Pavlovcih, kjer se pešci ob 
svetlobni prometni signalizaciji preselijo na levo stran (slika). Do viadukta Pavlovci površin za kolesarje 
in pešce ni.  

Viadukt Pavlovci lahko prečkajo samo pešci, imajo namreč zagotovljenega dovolj prostora, za kolesarje 
ni poskrbljeno. Primorani so izbrati neko (nejasno) pot pod viaduktom. Površine za pešce se spet 
pojavijo v kraju Ivanjkovci, od Ivanjkovcev do konca obravnavanega odseka ni več površin za pešce in 
kolesarje. 

Vozna površina skozi odsek je v dobrem stanju, razen v Libanji, kjer se na vozišču pojavljajo udarne 
jame, razpoke in asfaltne krpe. Potrebno bo obnoviti cestne bankine ter asfaltirati avtobusna 
postajališča. 

 

 
Slika 36: S svetlobno prometno signalizacijo ustrezno označen 

prehod za pešce v Pavlovcih 

 
Slika 37: Prehod za pešce pred vstopom na viadukt 

Pavlovci (iz smeri Ljutomera proti Ormožu) 

 
Slika 38: Bankine ob vozišču so ponekod preveč globoke 

 
Slika 39: Improvizirano avtobusno postajališče v Libanji 

 
Predlagana usmeritev:  

Nadaljevanje že obstoječe enosmerne dvostranske kolesarske steze s površinami za pešce na obeh 
straneh vozišča do viadukta v Pavlovcih iz smeri Ormoža. Pred viaduktom iz obeh smeri se morajo 
kolesarji ustrezno voditi pod viaduktom.  

Od Pavlovcev do Ivanjkovcev ter naprej do meje z občino Ljutomer se umesti enostranska dvosmerna 
kolesarska steza z ustreznim varovalnim pasom zaradi višjih hitrosti motornega prometa. 
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5.2.2 Sekundarna povezava S2.1: Litmerk 

 
Stanje: 

Vozna površina obravnavanega odseka iz smeri Ormoža do Lahoncev je v dobrem stanju. Zaslediti je 
mogoče kar nekaj površin, rezerviranih za pešce (Dobrava, Litmerk, Ivanjkovci imajo pločnike širine 
1.30-1.40 metra).  

Površin izključno za kolesarje zaenkrat ni.   

Širina vozišča vzdolž povezave močno variira, saj je mogoče zaslediti širine od 2x 2 metra do 2x 2.80 
metra. Tudi omejitve hitrosti imajo veliki razpon, od cone 30 v Ivanjkovcih do omejitve 70 iz Ivanjkovcev 
do Lahoncev.  

Od Litmerka naprej v smeri proti Ivanjkovcem je možno zaslediti nekaj primerov, ko so objekti skoraj 
neposredno na vozišču. Ti preprečujejo uvedbo večjih novih površin, namenjenih kolesarski 
infrastrukturi.  

Iz Litmerka, skozi Strezetino, Stanovno do Ivanjkovcev je večji klanec navzdol, pri katerem lahko kolesarji 
razvijejo visoke hitrosti. Potrebno je dobro zavarovati ovinke.  

 

  
Slika 40: Neposredno ob vozišču so ponekod stanovanjski 

objekti 
Slika 41: Cona 30 v Ivanjkovcih omogoča ureditev prometne 

ureditve sharrow 

 
Predlagana usmeritev:  

Iz smeri Ormoža proti Dobravi se vzpostavi dvostranska enosmerna kolesarska steza, saj se bo naselje 
Dobrava, katero gravitira v Ormož, tako z njim še bolje povezala.  

Od Dobrave proti Ivanjkovcem so kolesarji skupaj na vozišču z ostalim motornim prometom, saj je 
območje predvsem turistično/kmetijsko. Vinogradi/objekti so neposredno v bližini vozišča.  

V Ivanjkovcih se v coni 30 uvede ureditev „sharrow“.  

Iz Ivanjkovcev do Lahoncev so kolesarji na vozišču skupaj z motornim prometom, saj ni velikih 
obremenitev prometa. 
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5.2.3 Sekundarna povezava S2.2: Svetinje - Veličane 

 
Stanje: Povezavo lahko razdelimo na dva dela, in sicer na boljše vzdrževano cestno površino iz smeri 
Mihalovcev do Svetinj in na slabše vzdrževano cesto iz Svetinj do Veličan.  

Iz Mihalovcev do Svetinj je cestna površina nova, cesta ima asfaltirane mulde, odvodnjavanje je 
ustrezno. Širina nove ceste je 2x 2.20 metra.  

Drugi del iz Svetinj do Veličan je v nekoliko  slabšem stanju, razen obvoza mimo središča Svetinj, ki je v 
dobrem stanju in je  prometno popolnoma razbremenil Svetinje. Na vozišču se najdejo številne razpoke 
in udarne jame. Bankina je na več mestih izdolbena. Širina vozišča je 2x 2.00 metra. Ponekod so 
neposredno na vozišču stanovanjski oziroma gospodarski objekti. Trasa je tudi izrazito turistična, s 
čudovitimi razgledi na vinograde in griče. 

 

  
Slika 42: Neposredno ob vozišču so ponekod stanovanjski 

objekti 
Slika 43: Del poti vodi skozi gozd, na poti naletimo na ostre 

ovinke 

 
Predlagana usmeritev:  

Kolesarji ostanejo na vozišču z motornim prometom, saj hitrosti niso velike, prav tako tovornega 
prometa ni, zaslediti je možno le kmetijsko mehanizacijo za potrebe vinogradništva.  
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5.2.5 Sekundarna povezava S2.3: Jeruzalem 

 
Stanje: 

Širina vozišča je 2x 2.20 m. Vozišče je v zelo dobrem stanju. Manjkajo vzdolžne talne označbe, na 
nekaterih delih so stanovanjski objekti v neposredni bližini vozišča.  

 

  
Slika 44: Priključitev občinske ceste (302161) na državno 

cesto R2 (726/1324) v Vinskem Vrhu 
Slika 45: Ponekod so ob vozišču zaščitne ograje. 

 
Predlagana usmeritev: 

Kolesarji ostanejo na vozišču, saj je prometna obremenitev manj kot 400 voz/h. 

V prihodnosti se predlaga postavitev javne razsvetljave na nepreglednih predelih. 

 
 

5.2.6 Sekundarna povezava S2.4: Miklavž pri Ormožu 

 
Stanje: 
Širina vozišča se spreminja skozi obravnavani odsek. Iz smeri Pavlovcev proti Miklavžu pri Ormožu je 
vozna površina skoraj konstantno široka 2x 2.5 metra. Od Miklavža pri Ormožu proti Gomili se vozna 
površina nekoliko zmanjša. Od križišča v Vinskem Vrhu je veliko udarnih jam, razpok in krp. 

 

Omejitev hitrosti variira od 30 km/h skozi Miklavž pri Ormožu do 70 km/h izven naselja.  

 

 
Slika 46: Kolesarski pas 

(vir: Navodila za projektiranje kolesarskih površin; DRSC, 2012) 
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Slika 47: Zaščitne ograje - te bi se morale premestiti, da bi 

pridobili prostor za kolesarsko infrastrukturo. 
Slika 48: Cona 30 v Miklavžu pri Ormožu, kolesarji  

ostanejo na vozišču, uvede se prometna ureditev sharrow. 

  

Slika 49: Ozko grlo na Gomili pri Kogu ne dovoljuje večjih 
posegov za pridobitev novih kolesarskih površin. 

Slika 50: Oster ovinek proti Vuzmetincem – nevarnost za 
kolesarje in motoriste v primeru zdrsa. Priporoča se pritrditev 

dodatne letve na spodnji strani odbojne ograje. 

 
Predlagane usmeritve:  

Obojestranski kolesarski pas (širina 1.00 m) in pločnik za pešce (širina 1.00 metra) od Pavlovcev do 
naselja Miklavž pri Ormožu. Kolesarski pas se lahko umesti, ker v povprečnem dnevu obravnavani odsek 
prevozi v eni uri manj kot 400 vozil pri V85 < 70 km/h.  

Skozi Miklavž pri Ormožu se umesti prometna ureditev »sharrow«. Kolesarji si delijo vozišče z motornim 
prometom, cona 30 je že vzpostavljena.  

Po zaključku naselja Miklavž pri Ormožu kolesarji nadaljujejo po vozišču skupaj z motornim prometom.  

 
 

5.2.7 Sekundarna povezava S2.5: Kog 

 
Stanje: 

Širina vozišča: 2x 2.50 m + asfaltirane mulde. 

Povezavo uporabljajo izključno lokalni prebivalci in turisti, ki se nahajajo v tem vinorodnem okolišu. 
Težkih tovornih vozil ni, razen kmetijske mehanizacija za potrebe vinogradništva. 

Manjkajo vzdolžne talne oznake in cestna ogledala na manj preglednih ovinkih.  
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Slika 51: Oporni zid na Kogu preprečuje vdiranje prsti na 

vozišče 
Slika 52: Cestna površina je v zelo dobrem stanju 

 
Predlagana usmeritev: Kolesarji ostanejo na vozišču skupaj z motornim prometom, saj je prometna 
obremenitev manj kot 400 voz/h pri V85=50 km/h. 
 
 

5.2.8 Sekundarna povezava S2.6: Vitan 

 
Stanje: 
Širina vozišča je 2x 2.00 m (Vuzmetinci proti Lačavesi) ter 2x 2.50 m (Lačaves proti Vitanu). 
Odsek se lahko razdeli na dva dela, in sicer na slabše vzdrževan del iz smeri Vuzmetincev do Lačavesi in 
na vzorno urejen del iz Lačavesi do Vitana. 
 

  
Slika 53: Vozišče iz smeri Vuzmetincev proti Lačavesi je v 

slabem stanju 
Slika 54: Od Lačavesi proti Vitanu je cestna površina v 

odličnem stanju. 

 
Predlagana usmeritev:  

Potrebna je obnovitev cestne površine iz Vuzmetincev proti Lačavesi, utrditev in zapolnitev bankin, 
postavitev cestnih ogledal na manj preglednih površinah.  

Kolesarji lahko ostanejo na vozišču skupaj z motornim prometom, saj prometna obremenitev ni dovolj 
velika, da bi kolesarji morali imeti ločene površine. 

 

 
V tabeli prikazujemo povzetek osnovnih podatkov in usmeritev vseh povezav v smeri Ljutomer: 
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Tabela 9: Primarne in sekundarne kolesarske povezave v smeri Ljutomera 

Oznaka in opis Dolžina PLDP 
(2016) 

Omejitev 
hitrosti 

Vrsta, idejna zasnova Dodatna ureditev 

Primarna povezava 

 
P2 smer Ljutomer: 
 
Od štirikrakega 
semaforiziranega križišča na 
vzhodnem delu Severne 
ormoške obvoznice – cesta R1 
(230/1311) do meje z Občino 
Ljutomer v Žerovincih – cesta R1 
(230/1310). 

10 km  
 

4.294 
 

50, 70, 
90 

Nadaljevanje že obstoječe 
enosmerne kolesarske steze s 
površinami za pešce na obeh 
straneh vozišča do viadukta v 
Pavlovcih. Pred viaduktom iz 
obeh smeri se kolesarji ustrezno 
vodijo pod viaduktom. Od 
Pavlovcev do Žerovincev se 
umesti enostranska dvosmerna 
kolesarska steza z ustreznim 
varovalnim pasom zaradi večjih 
hitrosti motornega prometa.  

Ureditev javne 
razsvetljave. 
Ureditev površin 
za pešce. Uvedba 
več signalno 
označenih 
prečkanj za pešce 
in kolesarje. 
 

Sekundarne navezave 

S2.1 Smer Litmerk: 
Od premostitvenega objekta 
preko Severne ormoške 
obmoznice po občinski cesti 
(302091) preko Litmerka do 
Ivanjkovcev na občinsko cesto 
(302101) do meje z Občino Sveti 
Tomaž v Lahoncih. 

9.3 km  / 30, 50, 
70 

Obojestranska enosmerna 
kolesarska steza do konca naselja 
Dobrava iz smeri Ormoža. Z 
začetkom naselja Litmerk se 
kolesarji premestijo na vozišče. + 
sharrow v Ivanjkovcih. 

Ureditev javne 
razsvetljave. 

S2.2 Smer Svetinje-Veličane: 
Razcep od regionalne ceste 
(Ljutomer-Pavlovci) R1 
(230/1310) v Mihalovcih na 
občinsko cesto (302181), skozi 
Svetinje do Občinske meje v 
Veličanah. 

3.2 km / 50 Kolesarji ostanejo na skupni 
površini z motornim prometom. 
Od Svetinj naprej nekoč mogoče 
priključitev na že izdelani projekt: 
povezavo Svetinje-Jeruzalem. 

Obnova vozišča, 
odprava ovir. 
Izboljšanje 
varnosti na 
nevarnih krivinah. 

S2.3 Smer Jeruzalem: 
Od trikrakega križišča Krčevina-
Vinski Vrh, razcep državne ceste 
R2 (726/1324) in občinske ceste 
(302161) do občinske meje pred 
Jeruzalemom. 

4 km / 50 Kolesarji ostanejo na skupni 
površini z motornim prometom, 
zaradi spremenjajočega profila 
območja v katerem je umeščena 
povezava. Neposredna bližina 
vinogradov. Številna zožanja. 

Umestitev 
počivališč za 
kolesarje. 
Dodatno 
zavarovanje 
nevarnih krivin. 

S2.4 Smer Miklavž pri Ormožu: 
Od konca Viadukta Pavlovci, 
razcep R1 (230/1310) in R2 
(726/1324) v smeri Miklavža pri 
Ormožu, skozi Vuzmetince, do 
občinske meje pri Presiki. 

11 km / 30, 50, 
70 

Obojestranski kolesarski pas. 
Skozi naselje Miklavž pri Ormožu 
se kolesarji premestijo na vozišče 
(ureditev: Sharrow, trenutno je že 
cona 30). Od Miklavža pri Ormožu 
naprej se kolesarji premestijo na 
vozišče. 

Ureditev površin 
za pešce, 
odstranitev ovir. 
Ureditev javne 
razsvetljave. 
 

S2.5 Smer Kog: 
Odcep od državne ceste R2 
(726/1324) na občinsko cesto 
(302151) smer – Kog –Jastrebci 
– Vitan 

5.5 km / 50 Kolesarji ostanejo na skupni 
površini z motornim prometom. 

Ureditev javne 
razsvetljave na 
nepreglednih 
mestih. Sanacija 
vozišča na 
posameznih delih. 

S2.6 Smer Vitan: 
Od trikrakega križišča v 
Vuzmetincih, odcep od ceste R2 
(726/1324) na občinsko cesto 
(302061), ob potoku Trnavi, 
skozi Vitan do občinske meje z 
Občino Središče ob Dravi.  

5.3 km / 50 Kolesarji ostanejo na skupni 
površini z motornim prometom. 

Ureditev javne 
razsvetljave. 
Sanacija vozišča 
na posameznih 
delih. Utrditev 
bankin. 
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5.4 Smer Središče ob Dravi 

 

 

Slika 55: Kolesarska mreža občine Ormož, smer Središče ob Dravi 

 

5.4.1 Primarna povezava P3: Središče ob Dravi 

 
Stanje: 

Širina vozišča je 2x 3.00 m. Na odseku ceste G1 2/1313 dolžine štiri kilometre je veliko različne 
prometne infrastrukture. Z vidika kolesarja je na tem odseku že veliko postorjenega, prav tako pa še 
manjka nekaj kolesarskih površin, da bi bili uporabniki koles po celotni dolžini na svojih površinah. 
Kolesarjem je treba zagotoviti ločene površine, ker je omenjena cesta ena izmed bolj obremenjenih 
cest v Občini Ormož (PLDP 2018 2.629 vozil/dan). 

Iz smeri Ormoža, od semaforiziranega križišča proti Pušenskem viaduktu (viadukt prečka železniško 
progo Ormož - Ljutomer), ni zagotovljenih površin za kolesarje. Alternativa za dostop kolesarjev iz 
Ormoža proti Pušencem je dobro umeščena kolesarska pot, katera se začne v ormoški industrijski coni 
in se z vzporednim bližanjem na koncu popolnoma priključi na desno stran ceste G1 2/1313 (gledano 
iz Ormoža v smeri Središča ob Dravi). 

Na drugi strani viadukta so kolesarji vodeni spet na desno stran ceste G1 2/1313. Od tod naprej je v 
dolžini 260 m zagotovljena enostranska dvosmerna steza za kolesarje in pešce (slika spodaj na sredini) 
(varovalni pas: 0.30m, širina kolesarske steze: 2x1m, širina površin za pešce: 1.60m). Po zaključku 
omenjene steze do konca obravnavane povezave ni več zagotovljenih kolesarskih površin. 

 

Predlagane usmeritve. 

Od ormoške severne obvoznice se umesti enostranska dvosmerna kolesarska steza na levi strani vozišča 
(gledano v smeri Ormož – Središče ob Dravi). Kolesarje bi neposredno ob vozišču vodila na urejen 
kolesarski podhod pod viadukt Pušenci. Kolesarji bi bili za višino standardnega robnika (0.12 metra) 
dvignjeni nad voziščem. Za podhodom se kolesarje premesti na desno stran ceste na že urejeno 
kolesarsko stezo, ki se po 260 metrih konča. 

Logično bi bilo, da bi se nadaljevala enostranska dvosmerna steza za kolesarje in pešce še naprej. V 
nadaljevanju povezave bi bilo potrebno premakniti zaščitne ograje, ki so postavljene neposredno ob 
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vozišču ter še ustrezno prilagoditi teren, da bi bila možna umestitev omenjene steze vsaj v skupni širini 
2.00m.  

Nastavek za enostransko dvosmerno stezo je trenutno že umeščen pred Loperšicami, in sicer kot ločeni 
pas za pešce širine 1.40 m. Varovalni zeleni pas do ceste je širine 1.30 metra (slika). Ta ločeni pas bi se 
sčasoma preoblikoval v enostransko dvosmerno stezo za kolesarje in pešce (varovalni zeleni pas se 
zmanjša na širino: 0.5 metra, kolesarska steza: 2x1.00 metra, prostor za pešce: 1.00 metra). Steza bi 
potekala do občinske meje z Občino Središče ob Dravi. 

 

   
Slika 56: Podhod/podvoz 

Pušenci 
Slika 57: Obstoječa enostranska 

dvosmerna kolesarska steza 
Slika 58: Ločeni pas za pešce pred Loperšicami 

 
 

5.4.2 Sekundarna povezava S3.1: Šalovci 

 
Stanje: 
Širina vozišča: 2x 2.50 m. 
Obravnavani odsek se začne z razcepom od državne ceste R2 (726/1324) v Krčevini, naveže se na  
občinsko cesto (302041) v Krčevini, preko Šalovcev do meje z Občino Središče ob Dravi. Cesta služi 
lokalnim prebivalcem kot dostopna cesta do ceste višje kategorije (R2 - 726/1324), lahko se uporablja 
tudi kot zbirna cesta med Občino Ormož in Občino Središče ob Dravi za avtomobile in lažja tovorna 
vozila. Odsek je dolžine 1.7 km. Vozna površina je v odličnem stanju, saj je bila pred kratkim popolnoma 
prenovljena.  
 
Predlagane usmeritve: 
Kolesarji ostanejo na vozišču skupaj z ostalim motornim prometom, saj ni potrebe po ločenih 
kolesarskih površinah, prometna obremenitev je manjša kot 400 voz/h. Na tem odseku ni tovornih vozil 
z maso večjo od 6 ton, dovoljenje imajo le avtobusi. Potrebno bo izrisati vzdolžne talne označbe 
(središčne ločilne črte in robne črte). V nekem daljšem časovnem obdobju se lahko po celotni dolžini 
obeh robov vozišča dogradi kolesarski pas širine 0.75 metra. 
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Slika 59: Priključitev občinske ceste (302041) v smeri Šalovcev 

na državno cesto R2 (726/1324) v Krčevini 
Slika 60: Vozišče je v zelo dobrem stanju 

 
 

5.4.3 Sekundarna povezava S3.2: Hum pri Ormožu 

 
Stanje: 
Širina vozišča: 2x 2.00-2.20 m 
Kolesarska povezava se iz občinske ceste (803341) v Krčevini preko Huma do Pušencev priključuje na 
državno cesto G1 (2/1313); v uporabi je predvsem za lokalne uporabnike. Cesta ima vlogo dostopne 
ceste. Obravnavani odsek ima potencial, da se preko Pušencev naveže tudi do nove trase Dravske 
kolesarske povezave. Tovornih vozil ni, pojavlja se le kmetijska mehanizacija. Vozišče je v dobrem stanju, 
saj je bilo pred kratkim obnovljeno.  
 

  
Slika 61: Manjkajo vzdolžne talne označbe  Slika 62: Priključitev na državno cesto G1 je dobro označena 

 
Predlagane usmeritve: 

Kolesarji ostanejo na vozišču skupaj z ostalim motornim prometom, saj zaenkrat ni potrebe po ločenih 
kolesarskih površinah. Ob priključku na državno cesto G1 (2/1313) je za kolesarje dobro poskrbljeno, 
saj so vodeni proti avtobusnemu postajališču in naprej čez prehod za pešce in kolesarje na enostransko 
dvosmerno kolesarsko pot.  

V prihodnosti se morajo izrisati vzdolžne talne označbe (središčne ločilne črte in robne črte). Za boljšo 
varnost se morajo na določenih predelih ostraniti ovire, ki zakrivajo preglednost, ter postaviti cestna 
ogledala.  
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Tabela 10: Primarne in sekundarne kolesarske povezave v smeri Središča ob Dravi 

Oznaka in opis Dolžina PLDP 
(2016) 

Omejitev 
hitrosti 

Vrsta, idejna zasnova Dodatna 
ureditev 

Primarna povezava 

 
P3: Smer Središče ob Dravi: 
 
Od semaforiziranega štirikrakega križišča 
na koncu severne ormoške obvoznice na 
vzhodnem delu Ormoža - G1 (2/1313) do 
meje z Občino Središče ob Dravi. 
 

4 km  2.592 50, 70, 90 Enostranska  
dvosmerna 
kolesarska steza  

Ureditev površin 
za pešce, 
premestitev 
zaščitnih ograj ob 
cesti. 

Sekundarne navezave 

 
S3.1 Smer Šalovci: 
Razcep občinske ceste (302041) od 
državne ceste R2 (726/1324) v Krčevini, 
mimo Šalovcev do meje z Občino Središče 
ob Dravi. 
 

1.7 km / 50 Kolesarji ostanejo na 
skupni površini z 
motornim prometom. 

Ureditev javne 
razsvetljave. Izris 
talnih označb. 

 
S3.2 Smer Hum pri Ormožu: 
V Krčevini prehod iz občinske ceste 
(803341) na občinsko cesto (804123), 
preko Huma, na državno cesto G1 
(2/1313) do Pušencev. 
 

5 km / 50 Kolesarji ostanejo na 
skupni površini z 
motornim prometom. 

Ureditev javne 
razsvetljave. Izris 
talnih označb. 
Odstranitev ovir. 
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5.6 Povezava P4, Ormož smer Hrvaška 

 
 

 
Slika 63: Od središča Ormoža do meje Hrvaško – zasnova kolesarske povezave 

 
Do nivojskega železniškega prehoda iz smeri Ormoža proti Hrvaški se uredi enostranska dvosmerna 
kolesarska steza. Nato se kolesarji vodijo na vozišče skupaj z motornim prometom (zaradi bližine 
bivalnega objekta in ožine infrastrukture na mejnem prehodu).  
 
 
Tabela 11: Primarna kolesarska povezava v smeri Hrvaške 

Oznaka in opis Dolžina PLDP 
(2016) 

Omejitev 
hitrosti 

Vrsta, idejna zasnova Dodatna ureditev 

Primarna povezava 

 
P4: Smer Hrvaška: 
 
Od mini krožnega križišča pri 
ormoškem gradu  do 
železniškega prehoda pri Vinski 
kleti in naprej do meje z 
Republiko Hrvaško (po državni 
cesti 0251). 
 

0,7 km  1.546 50 Enostranska dvosmerna 
kolesarska steza. 

Ureditev površin 
za pešce -
manjkajoči del od 
nivojskega 
železniškega 
prehoda do 
državne meje 
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5.7 Dravska kolesarska pot 

 

Dravska kolesarska pot je projekt (med)državnega pomena, katerega realizacija se korakoma izvaja na 
državnem nivoju. Del njene trase poteka po občini Ormož, in sicer od meje z občino Gorišnica do 
meje z občino Središče ob Dravi v skupni dolžini 14,8 km. 
 

Slika 64: Potek Dravske kolesarske poti v občini Ormož, zahodni del (vir: U. Rozman, RRA Koroška) 

 
 

 
Slika 65: Potek Dravske kolesarske poti v občini Ormož, vzhodni del (vir: U. Rozman, RRA Koroška) 

 
Občina Ormož si bo prizadevala, da bi vzdolž te mednarodne kolesarske poti uredila čim več možnosti, 
da bi se kolesarski popotniki ustavili, postavila ustrezne informativne table, da bi turiste zvabila v 
samo mestno središče in na druge privlačne točke v občini ter podpirala vzdrževanje infrastrukture.  
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5.8 Izletniško/turistične povezave 

 
Občina Ormož ponuja rekreativnim kolesarjem dve krožni rekreacijski turistični kolesarski poti, kateri 
se začneta in končata v mestu Ormož. Potekata po okoliških krajih, kateri so turistično in kmetijsko 
orientirani. Obe kolesarski poti sta označeni z vertikalno signalizacijo v obliki tabel, kateri kažeta smer 
kolesarjem. Kolesarska kroga sta v izmeri približno 36 kilometrov. Prijazna kolesarska pot je nekoliko 
bolj ravninska, zato je namenjena za družine in manj zahtevne kolesarje. Vinska kolesarska pot ima več 
vzponov in spustov in večjo skupno višinsko razliko. 
 

5.8.1 Prijazna kolesarska pot (38 km) 

 

Krožna kolesarska pot, imenovana „Prijazna“ je speljana vzhodno od Ormoža v skupni dolžini 38 
kilometrov.  

Itinerar Prijazne kolesarske poti:  

Ormož – Hum – Šalovci – Grabe – Središče ob Dravi – Godeninci – Vodranci – Vitan – Lačaves – 
Kog – Stara Gora – Ilovci – Miklavž pri Ormožu – Pavlovci – Hardek – Ormož. 

 

 

Slika 66: Potek krožne kolesarske poti, imenovane Prijazna (Vira: Geopedia, Hošnjak L.) 
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5.8.2 Vinska kolesarska pot (41 km) 

 

Krožna kolesarska pot, imenovana „Vinska“, je speljana po gričevnatem vinorodnem območju 
severno od Ormoža v skupni dolžini 41 kilometrov.  

Itinerar Vinske kolesarske poti:  

Ormož – Mihovci – Velika Nedelja – Trgovišče – Sodinci – Vičanci – Sejanci – Bratonečice – Savci 
– Sv. Tomaž – Koračice – Stara cesta – Žerovinci – Radomerščak – Plešivica – Jeruzalem – Mali 
Brebrovnik – Vinski Vrh – Pavlovci – Hardek – Ormož 

 

 

Slika 67: Potek krožne kolesarske poti, imenovane Vinska (vira: Geopedia, Hošnjak L.) 
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5.9 Ureditev kolesarjem prijaznega mestnega središča  

 
Zgoraj obravnavane primarne (P1, P2 in P3) in sekundarne kolesarske povezave so umeščene in idejno 
obdelane na območju od občinskih meja do severne ormoške obvoznice (z izjemo povezave P4 v 
smeri Hrvaške). Za dobrobit kolesarjev pa je potrebno bistveno izboljšati tudi ponudbo kolesarskih 
površin znotraj tega (pol)obroča ter v ožjem mestnem središču. 
 
Stanje: 
Naravna in najdirektnejša povezava iz smeri vzhod, sever in zahod do mestnega središča poteka po 
tako imenovani „stari“ glavni cesti, ki pa jo je potrebno prilagoditi kolesarjem. Zaradi preusmeritve 
motornega prometa na severno ormoško obvoznico je to tudi v splošnem izvedljivo, saj so na voljo 
zadostne širine površin. Iz smeri Ptuja (P1) poteka povezava do mestnega središča po Novakovi in 
Ptujski cesti na Kerenčičev trg. 
 

 
Slika 68: Novakova cesta  

(vir: https://www.google.com/maps/) 

 
Slika 69: Ptujska cesta pred vstopom v pozidani del mesta 

(vir: https://www.google.com/maps/) 

 

 
Slika 70: Ptujska cesta, širina vozišča 6,5 m (vir: https://www.google.com/maps/) 

 

 

 
Slika 71: Ptujska cesta, širina vozišča 7,6 m (vir: https://www.google.com/maps/) 

 

 

https://www.google.com/maps/
https://www.google.com/maps/
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V pozidanem območju Ptujska cesta ponuja širine vozišča med 6,5 in 7,6 metra, kar ponuja dovolj 
prostora za implementacijo pešcem in kolesarjem prijaznih površin. 
 

 
Slika 72: Kerenčičev trg, širina vozišča 7,1 m (vir: https://www.google.com/maps/) 

 
Vzdolž Ljutomerske ceste je na obeh straneh vzpostavljena kolesarska steza na pločniku, a ne v celotni dolžini. 
 

 
Slika 73: Kolodvorska c (vir: https://www.google.com/maps/) 

 
Slika 74: Ljutomerska cesta (vir: https://www.google.com/maps/) 

 
 
Predlaga se rešitev kot je izrisana na sliki: 
 

 

Slika 75: Ureditev kolesarskih površin v mestu Ormož 

https://www.google.com/maps/
https://www.google.com/maps/
https://www.google.com/maps/
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V skladu s tem konceptom se uredijo nove kolesarske površine: 
- kolesarska steza (enostranska dvosmerna) ob Novakovi cesti do potoka Lešnice (600 m), 

potreben prehod za pešce in kolesarje; 
- v nadaljevanju kolesarska steza dvostranska enosmerna ob Ptujski cesti do Ulice kneza Koclja 

(2x400m); 
- vzpostavita se pomožna kolesarska pasova širine 1,25m na vozišču ob Ptujski cesti; z motorni 

promet ostane tako v najožjem delu na voljo 5,0m vozišča; 
- na Kerenčičevem trgu se vzpostavi prometni režim  -cona 30, kolesarji souporabljajo vozišče - 

kot ga je predvidel projekt PGD za ureditev Kerenčičevega trga v Ormožu (avtorjev Plan B); 
- vzpostavita se pomožna kolesarska pasova širine 1,25m na vozišču ob Ptujski cesti na kratkem 

odseku od Kerenčičevega trga do krožišča pri gradu ter nato po Kolodvorski cesti; 
- dopolnitev manjkajočih kolesarskih pasov (dvostranski enosmerni) ob Ljutomerski cesti do 

obvoznice (skupaj 2 x 1.340 m; manjkajoča dolžina skupaj 1.000 m); 
- pomožni kolesarski pas na vozišču (Hardek) v skupni dolžini 2x800m. 

 

  

Slika 76: Ureditev kolesarskih pasov na vozišču in pločniku (vir: Pravilnik o kolesarskih površinah, 2018) 

 

 
Slika 77: Ureditev Kerenčičevega trga, gradbena situacija s prometno ureditvijo (vir: PZI, PlanB, 2017) 

 
Skupaj je teh kolesarskih površin različnih vrst dolžine dobrih 6 kilometrov, od tega: 

- Dvosmerne kolesarske steze – novogradnja 600m  
- Enosmerne kolesarske steze – novogradnja 800 m 
- Enosmerne kolesarske steze, ureditev na pločniku 1.000 m 
- Kolesarski pas, ureditev na vozišču 3.800 m 
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Umestitev sharrow vodenja kolesarjev v centru Ormoža 

Umestitev souporabe cestne površine motornih vozil in kolesarjev se priporoča na območjih, kjer je 
avtobusov in tovornih vozil manj kot 10% izmed vseh udeleženih vozil. Kar je v primeru zajetega 
območja zagotovoljeno. Obravnavano območje zajema tri enosmerne ulice. Le Vrazova ulica je 
povezovalna ulica, med tem ko Skolibrova ulica in Poštna ulica služita le namenu, da stanovalci 
dostopajo do svojih stanovanj in iz njih na ostale ceste višje kategorije. Drugi pogoj, kateri se zahteva 
za umestitev »sharrow-a« je, da v času konične ure na obravnavano prometnico prevozi manj kot 400 
vozil. Tudi ta pogoj je zagotovoljen. Na obravnavan območju se določi cona 30 (hitrost motornih vozil 
ne presega 30 km/h). Smer vožnje je označena s smernimi puščicami (vidno na spodnji sliki).  

Na vozišče se izrišejo beli piktogrami kolesa (vidno na spodnji sliki). Nova ureditev se dodatno opozori 
z vertikalno prometno signalizacijo, s prometnim znakom. Piktogrami se izrišejo neposredno na cestno 
površino, na začetku ceste/ulice, kjer začne veljati prometni režim „sharrow“. Prav tako se piktogrami 
izrišejo tudi takrat, kadar se priključi na cesto/ulico s sharrow ureditvijo, stranska cesta/ulica.  

 

 

Slika 78: Ureditev režima »sharow« v ožjem središču Ormoža 
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6 Ocena investicijskih stroškov 
 

V nadaljevanju navajamo tudi orientacijske ocene potrebnih stroškov za gradbena, obrtniška in 
inštalacijska dela za izvedbo načrtovanih posegov.  
 
V navedenih cenah niso vključene:  

- vrednosti odkupov zemljišč, kadar bi ta bila potrebna 
- vrednosti izdelave investicijske in projektne dokumentacije ter gradbenega nadzora2  

 

Ocene so napravljene na podlagi normiranih vrednosti za določeno vrsto kolesarske infrastrukture3, 
kot jih je v svojih smernicah navedlo ministrstvo, pristojno za infrastrukturo. 
 
 
Tabela 12: Normirane cene za vzpostavitev kolesarske infrastrukture (vir: MZI, 2017) 

 
 
 
Ocenjene vrednosti kolesarskih povezav v mestu Ormož: 

- Dvosmerne kolesarske steze širine vsaj 2,50 m – novogradnja ob obstoječem vozišču v 
ocenjeni skupni dolžini 600m, ocenjena vrednost 150 €/m1 ; k tej vsoti je potrebno prišteti še 
izvedbo prehoda za kolesarje in pešce ; 

- Enosmerne kolesarske steze širine vsaj 1,50 m – novogradnja ob obstoječem vozišču 800 m, 
ocenjena vrednost 100 €/m1 ; 

- Enosmerne kolesarske steze širine vsaj 1,50 m, samo deloma ureditev na obstoječem 
pločniku, sicer novogradnja v skupni dolžini 1.000 m, ocenjena vrednost 80 €/m1 ; 

- Kolesarski pas, ureditev na vozišču 3.800 m ; 20 € / m1 ; 
- Vzpostavitev prometnega režima „sharow“; izdelava izvedbenega načrta in namestitev 

horizontalne in vertikalne prometne signalizacije. 

Ocenjena vrednost vseh investicij v izboljšanje kolesarskih površin v samem Ormožu je velikostnega 
reda 400.000 €.  
 
 

                                                
2Te znašajo praviloma skupaj do 10% vrednosti gradbenih del 
3Vir: Kolesarjem prijazna infrastruktura, Smernice za umeščanje kolesarske infrastrukture v urbanih območjih, MZI, 2017 
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Tabela 13: Ocenjene vrednosti zasnovanih investicij v kolesarske povezave v Občini Ormož 

Odsek Dolžina 
Ocenjeni strošek v € 

[DDV vključen] : 
Opomba 

P1 -  SMER PTUJ 7.0 km 1.428.000,00 €  novogradnja 

S1.1 Smer Podgorci-Gorišnica 6.3 km 353.000,00 € zaris + novogradnja 

S1.2 Smer Podgorci-Dornava 3.0 km 575.000,00 € zaris  +novogradnja 

S1.3 Smer Bresnica (Sodinci) 2.0 km 2.000,00 €  zaris  

S1.4 Smer Sveti Tomaž 6.0 km 720.000,00 € novogradnja 

Skupaj smer PTUJ: 3.078.000,00€  

P2 -  SMER Ljutomer 10.0 km 1.200.00,00 €  novogradnja 

S2.1 Smer Litmerk 9.3 km 360.000,00 €    novogradnja 1.5 km 

S2.2 Smer Svetinje-Veličane 3.2 km 150.000,00 € obnova 

S2.3 Smer Jeruzalem 4.0 km 100.000,00 €   

S2.4 Smer Miklavž pri Ormožu 11.0 km 1.800.000,00 €  novogradnja 

S2.5 Smer Kog 5.5 km 5.000,00 €  zaris 

S2.6 Smer Vitan 5.3 km 400.000,00 € preplastitev + zaris 

Skupaj smer LJUTOMER: 4.015.000,00 €  

P3 -  SMER SREDIŠČE OB DRAVI 4.0 km 450.000,00 €  novogradnja + zaris 

S3.1 Smer Šalovci 1.7 km 68.000,00 € samo obnova 

S3.2 Smer Hum pri Ormožu 5.0 km 200.000,00 €  samo obnova 

Skupaj smer SREDIŠČE OB DRAVI:  718.000,00 €  

P4 – SMER HRVAŠKA 0.7 km 90.000,00€  novogradnja 

Skupaj smer HRVAŠKA: 90.000,00 €  

Ureditev kolesarskih površin v mestu Ormožu 400.000,00 € 
novogradnje, preureditve, 

zarisi, signalizacija 

 
Skupaj: 
 

 
8.301.000,00 € 
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7 Sklep 
 
S kolesom se vozijo tako mladi in starejši, nekateri na kratkih poteh, nekaterih na daljših, nekaterim je 
bolj pomembna varnost, drugim možnost hitrejšega kolesarjenja, nekateri s kolesom opravljajo svoje 
vsakodnevne poti, drugi uporabljajo kolo samo za izlete in rekreacijo, nekateri so zelo vešči, drugi bolj 
nerodni itd.. 
 
Iz zgoraj navedenih razlogov ni enostavno pripraviti programa, ki bi zadovoljil vsakogar. Prav tako realno 
ni izvedljivo, da bi vse kolesarske povezave vzpostavili zelo hitro in v visokem (nad)standardu.  
 
V nalogi smo pripravili celovit pregled kolesarske infrastrukture, ki bi jo Občina Ormož morala 
sistematično vzpostavljati, da bi zadovoljila pričakovanja različnih uporabnikov kolesarske 
infrastrukture. Poudarek je na omrežju kolesarskih povezav, kar ne pomeni, da stojala, kolesarnice, 
informacije in promocija kolesarjenja in ostale naprave in aktivnosti niso pomembne in potrebne.  
 
Načrtovani posegi so tudi finančno ovrednoteni – z izjemo Dravske kolesarske poti, za katero bo 
(verjamemo, da) poskrbela država. Ob vseh potrebah, ki jih mora in želi zadovoljevati občinski proračun 
ni realistično, da bi bilo možno vse začrtane rešitve realizirati samo z lastnim denarjem v kratkem času. 
 
Zato je pričujoči koncept razvoja kolesarske infrastrukture v Občini Ormož treba uporabljati predvsem 
kot: 

- napotilo, katere povezave uvrščati v lastni razvojni program; 
- opomnik, da bi pri investicijah v pločnike ali pri rekonstrukcijah cest ne pozabili na ustrezno 

rešitev za kolesarje; 
- dokument, ki je verificirana podlaga, ko se bo občina prijavljala na nacionalne in mednarodne 

razpise za (so)financiranje razvojnih projektov. 
 
 


