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Slika 1: Panoramski posnetek mosta prek reke Drave v Dravogradu  
Vir: www.koroska360.si 

Veliko evropskih občin se pri vzpostavljanju in 

implementaciji resnično trajnostnih ukrepov na 

področju prometa in mobilnosti sooča s številnimi 

izzivi. Celostna prometna strategija lahko pri tem 

pomaga, saj njeni ukrepi prispevajo k doseganju 

ravnotežja med družbeno enakostjo, kakovostjo 

življenjskega okolja in uspešnostjo gospodarskega 

razvoja. Ambicija Občine Dravograd ni zgolj priprava in 

sprejetje Celostne prometne strategije Občine 

Dravograd, temveč tudi nadaljevanje dolgoročnega 

procesa oblikovanja trajnostnega prometnega 

sistema, v katerem bodo tvorno sodelovali vsi ključni 

deležniki razvoja gospodarstva in prometa v občini. 

Občina Dravograd je tipična slovenska občina s 

solidno, a nedorečeno cestnoprometno infrastrukturo 

s kroničnim pomanjkanjem sredstev za njeno 

kakovostno vzdrževanje. Zaradi terenskih danosti, 

razpršene poselitve in obstoječe ponudbe javnih 

prevozov je odvisnost od osebnega avtomobila zelo 

velika. 

Občina želi zato s celostnim prometnim načrtovanjem 

vzpostaviti trajnostni prometni sistem, ki bo prispeval 

k boljši kakovosti bivanja v občini ter bo prebivalcem in 

obiskovalcem občine zagotavljal dostopnost do 

delovnih mest in različnih storitev v prostoru. Hkrati bo 

odpravljal socialno izključenost ranljivih skupin 

prebivalcev, še posebej invalidov, starejših, otrok ter 

ekonomsko in socialno ogroženih.

Dravograd, 
srednjeveški trg na stičišču dolin treh rek 

Promet omogoča mobilnost, ki je ključna za življenje in nadaljnji razvoj vsake skupnosti. 

Mobilnost je prepletena z domala vsemi aktivnostmi v prostoru in bistveno vpliva na kakovost 

bivanja in zadrževanja v občini. Dravograd, takrat še Traberch, je bil v srednjem veku prav 

zaradi svoje prometne lege najpomembnejši trg Dravske doline. Danes je njegova lega na 

nekoliko odmaknjenem sotočju treh rek priložnost za turistični razvoj, a hkrati grožnja, da bo 

ostal gospodarstvu prezakotno in prebivalcem neprijazno tranzitno območje. Občina se tega 

zaveda in želi s sprejetjem in izvajanjem Celostne prometne strategije Občine Dravograd 

izkoristiti priložnosti in se izogniti pastem čezmerne motorizacije. 



 

9 

CPS  |  1 Vloga celostne prometne strategije 

 

 
Strategija je bila oblikovana tako, da ni le spisek vseh 
pričakovanj in pogosto neuresničljivih želja. Cilji so 
oblikovani tako, da so realno dosegljivi.  
 
Za njeno uspešno realizacijo sta potrebna sodelovanje 
in prizadevanje vseh deležnikov, poleg lokalne 
skupnosti tudi javnih zavodov, podjetij s področja 
prometa in širšega gospodarstva ter podpornih 
institucij. Prav zato je bil v procesu priprave strategije 
velik poudarek posvečen njihovemu vključevanju in 
informiranju. Ukrepi se bodo ob trdni odločnosti 
nosilcev tudi dejansko lahko izvajali. 
 

 
S pripravo strategije se Občina Dravograd navezuje na 
aktivnosti Ministrstva za infrastrukturo in Evropske 
komisije na področju trajnostne mobilnosti. 
 
Pomemben motiv za pripravo Celostne prometne 
strategije Občine Dravograd so evropska sredstva in 
sodelovanje v projektih Evropske unije, kjer je kot 
pogoj za pridobitev sredstev naveden prav obstoj 
prometne strategije. 
 

 
 
 
Dokument obravnava več časovnih horizontov razvoja 

prometa. V izhodiščih zastavlja dolgoročno, 

dvajsetletno vizijo razvoja prometa do leta 2037. Cilji 

in ciljne vrednosti strategije so opredeljeni 

srednjeročno, večinoma do leta 2022, saj je dolgoročni 

horizont težko napovedljiv s številčno opredeljenimi 

cilji. Podrobnejši akcijski načrt ima petletni domet in 

tako vključuje obdobje do leta 2022. Po dveh letih je 

predvidena revizija in po petih prenova strategije. 

Aktivnost spremljanja in vrednotenja kazalcev 

mobilnosti, ki je del rednih poročil napredka, se bo 

izvajala pogosteje. 

Kljub velikim naporom celotne koroške regije za 
izgradnjo tako imenovane tretje osi, ki bi ne samo bolje 
navezala občino na avtocestni križ, temveč tudi 
omogočila trškemu jedru (pa še komu), da laže in bolje 
zadiha, do leta 2022 ni realno pričakovati izvedbe 
tistega dela tega cestnega projekta, ki bi obvozil trško 
jedro. Prav zato se strategija v svojem akcijskem načrtu 
osredotoča na ukrepe, ki jih je občina sama realno 
sposobna (so)izvesti in omogočajo dvig kakovosti 
vsakodnevne mobilnosti občanov. 
 
 
 
 
 
Dokument se osredotoča na prostor in prometni 
sistem celotne občine Dravograd. Daljinskih in 
regionalnih prometnih tokov strategija ne more 
spregledati, saj ti bistveno vplivajo na kakovost 
življenja v občini, a vseeno v ospredje postavlja 
občane, dnevne migrante, obiskovalce in turiste ter se 
osredotoča na njihove mobilnostne potrebe. 
Osredotoča se na ukrepe znotraj občinskih meja. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OZADJE IN MOTIV 

ČASOVNI HORIZONT 

OBMOČJE OBRAVNAVE 

CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA 

Občina Dravograd je uspešno kandidirala na 

javnem razpisu Operativnega programa za 

izvajanje evropske kohezijske politike v 

obdobju 2014–2020 s projektom »Celostna 

prometna strategija Občine Dravograd«. 

Naložbo v višini 85 % sofinancirata Republika 

Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega 

sklada. Občinski svet občine Dravograd je na 20. redni 

seji, dne 8. junija 2017, sprejel Celostno 

prometno strategijo občine Dravograd, s čimer 

je dokument pridobil ustrezno pravno veljavo.  
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S celostnim prometnim načrtovanjem želimo v 

Dravogradu tudi v prihodnje prispevati k: 

Boljši kakovosti bivanja 

Celostno načrtovanje prometa pomeni 

načrtovanje za ljudi in ne za avtomobile. To 

se izraža v boljši kakovosti javnih prostorov 

ter v zmanjšanju hrupa in emisij v občini. 

Spodbujanju gospodarstva 

Urejene prometne površine in varno 

odvijanje prometa spodbujajo turizem in 

gospodarstvo ter krepijo konkurenčnost. 

Pozitivnim učinkom na okolje in zdravje 

Izboljšanje kakovosti zraka, zmanjševanje 

hrupa in spodbujanje aktivne mobilnosti 

prispevajo k pozitivnim učinkom za ljudi in 

okolje. Predvsem pešačenje in kolesarjenje 

se izražata v boljšem zdravju ljudi ter 

prispevata k prihrankom za mobilnost. 

Izboljšani mobilnosti in dostopnosti 

Celostno načrtovanje prometa zagotavlja 

boljšo mobilnost vseh prebivalcev in lajša 

dostopnost do posameznih območij in 

storitev. 

Transparentnemu odločanju 

Kompleksna razvojna vprašanja občina na 

dolgi rok uspešneje rešuje z vključevanjem 

ključnih deležnikov in širše javnosti. 

Učinkovitejšemu dostopu do sredstev 

Celostno prometno načrtovanje olajša 

pridobivanje evropskih sredstev.  

 

Občina Dravograd se je z urejanjem prometa že do 

sedaj trudila ustvariti čim bolj zanimivo, varno in 

trajnostno skupnost. S celostnim prometnim 

načrtovanjem želi to pot nadaljevati in se kar najboljše 

pripraviti na izzive prihodnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakaj promet načrtovati celostno? 
Izkušnje mest in držav, v katerih so se uspešno spopadli s problematiko prometa, nakazujejo 

prednosti celostnega prometnega načrtovanja. Opazne spremembe dosegajo le lokalne skupnosti, 

ki so si upale zastaviti konkretne in ambiciozne, vendar uresničljive cilje. V ospredje obravnave so 

postavile ljudi in kakovost bivanja, promet in mobilnost pa so obravnavale kot orodje za doseganje 

teh ciljev. 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

ŽELIMO CELOVITO UKREPATI 

Želimo upoštevati in izkoristiti prispevke različnih strok, 

praks in strategij, različnih vrst prevoznih sredstev, 

odločevalskih sektorjev, javnih ustanov in podjetij ter 

ravni oblasti. 

ŽELIMO SI TRAJNOSTNEGA RAZVOJA 

 
S celostnim načrtovanjem prometa se želimo približati 

doseganju ravnotežja med družbeno enakostjo, 

kakovostjo okolja in gospodarskim razvojem. 

ŽELIMO DELOVATI TRANSPARENTNO IN 
VKLJUČITI PREBIVALCE 

Kompleksna razvojna vprašanja želimo rešiti z 

vključevanjem javnosti v celoten potek odločanja, 

izvajanja in ocenjevanja. 
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Slika 2: Vožnja tovornih vozil skozi staro trško jedro  

 

 

 

 

Stopnja motorizacije – število osebnih avtomobilov na 

1.000 prebivalcev – je v Dravogradu visoka in je 31. 12. 

2015 znašala 527 avtomobilov. To je nad slovenskim 

povprečjem, ki je leta 2015 znašalo 519 avtomobilov 

na 1.000 prebivalcev. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med splošnimi značilnostmi so ankete potrdile 

(pre)visoko odvisnost od avtomobila. Takšna 

mobilnost odžira gospodinjstvom (pre)velik delež 

njihovega proračuna. Pri obdelavi anket (340) smo 

ugotovili, da največ anketirancev živi v gospodinjstvih 

z dvema avtomobiloma (192), kar 77 je takšnih, ki 

imajo v svojem gospodinjstvu na voljo tri ali več 

avtomobilov. 

 

Tabela 1: Stopnja motorizacije v občini Dravograd    

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Število osebnih vozil 4.411 4.571 4.624 4.619 4.642 4.659 4.647 4.716 4.682 

Število prebivalcev 8.931 9.041 9.064 9.038 9.069 8.989 8.910 8.879 8.885 

Stopnja motorizacije* 494 506 510 511 512 518 522 531 527 

* – Število osebnih vozil na 1000 prebivalcev; 

vir: SURS, 2016

Trenutno stanje v občini 
 

Odvisnost od osebnega vozila? 



 

    13 

CPS  |  2 Mobilnostne značilnosti občine Dravograd 

 
Slika 3: Število avtomobilov v gospodinjstvih anketirancev iz občine 

Dravograd in primerjava s primerljivimi občinami 

 

 

 
 

Izjemno visok, višji kot v primerljivih občinah, je delež 

uporabe osebnega vozila kot voznik pri potovanjih na 

delo! 

Osebni avtomobil se uporablja tudi v primerih, ko so 

poti kratke in bi jih bilo mogoče enostavneje opraviti 

peš ali s kolesom. To je še posebej izrazito pri 

potovanjih na delo in po nakupih. 

 
Slika 4: Načini potovanja na delo v občini Dravograd in primerjava s 

primerljivimi občinami 

 

Še posebej skrb vzbujajoči so trendi med mladimi, ki 

vse bolj trpijo zaradi premajhne telesne aktivnosti, 

prekomerne telesne teže in izrazite nesamostojnosti v 

prometu. 

 

 
Slika 5: Načini potovanja v šolo v občini Dravograd – izjave 

anketirancev 

 

 

Kako potujemo? 
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Koroška regija in Dravograd sta na zemljevidu 

dostopnosti z osebnim avtomobilom do slovenskih 

središč bela (za Ljubljano) ali temno rjava (za Maribor) 

lisa. 

 
Slika 6: Prometna odrezanost Koroške in Dravograda 

Vir: G. Pretnar, Celovita prometna študija Republike Slovenije s 

poudarkom na 3. razvojni osi, PNZ 2014 

Enak zemljevid za javni potniški promet bi pokazal, da 
je celotna regija »bela lisa«.  

Medkrajevni avtobusi zagotavljajo dostopnost do 

Maribora sedemkrat na dan (petkrat ob sobotah in 

nedeljah) in do Ljubljane petkrat na dan. Že 

tradicionalno so dokaj solidne avtobusne povezave 

znotraj koroške regije (do Raven in naprej do Črne ter 

do Slovenj Gradca in naprej do Velenja). Za razliko od 

nekaterih drugih slovenskih regij avtobusi vozijo tudi 

ob večernih urah ter ob sobotah in nedeljah. 

 
 
 

 

 

Dravograd je bil po tirih povezan z Mariborom in 

Celovcem že leta 1863, z Labotsko dolino leta 1879 (na 

leta 1956 opuščeno progo še danes opominja most 

nad hidroelektrarno), z Velenjem pa leta 1899 (a so bili 

leta 1968 tiri demontirani). Kljub tej »ugledni« 

zgodovini je danes v Maribor možno priti z vlakom le 

še šestkrat na delovni dan, v soboto pa sploh ne. 

Potovanje traja dobro uro in pol. V Celovec se s 

prestopanjem v Pliberku da pripeljati dvakrat na dan 

po uri in pol vožnje. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 7: Dravograd, pomembno železniško vozlišče 
Vir: Šolski zemljevid iz leta 1920; UM FGPA 

Dostopnost Dravograda po cesti? 

Dostopnost Dravograda po tirih? 
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Prometne obremenitve državnih cest v okolici 

Dravograda še niso dosegle nivoja izpred leta 2008, z 

izjemo odseka MP Vič–Dravograd. Na tem odseku se je 

povečalo predvsem število težkih tovornih vozil (za 

25,2 %). Na ostalih odsekih državnih cest se tudi v 

cestnih prometnih obremenitvah zrcali upadanje 

regijske industrijske aktivnosti. 

 

Glavna cesta G1 – 1 povezuje mejni prehod Vič z 

Mariborom ter poteka skozi trško jedro. Sama količina 

motornih vozil na poti od meje z Avstrijo do 

dravograjskega mostu ni ekstremna, velik problem je 

delež tovornih vozil, teh je po podatkih števca 

povprečno 343 na dan. Opazovanje na naključno 

izbrani delovni dan v oktobru 2016 je pokazalo, da je 

med 14.00 in 16.00 trško jedro prevozilo v povprečju 1 

tovorno vozilo na dve minuti. Večje so prometne 

obremenitve na glavni cesti G1 – 4, ki povezuje 

Dravograd s Slovenj Gradcem; na odseku do križišča za 

Ravne naštejemo v povprečju 13.000 vozil na dan, od 

tega 452 težkih tovornih.  
Slika 8: Koroška cesta pred vstopom v trško jedro 

 

 

Tabela 2a: Prometne obremenitve glavnih državnih cest v enoti PLDP 

Oznaka ceste (odsek) Števec 2008 2013 2015 2015/2008 

G1 – 1 (MP VIČ–DRAVOGRAD) MP Vič 2.100 2257 2.400 +14,3 % 

G1 – 1 (DRAVOGRAD–RADLJE) Gortina 7.706 7.260 7.428 –3,6 % 

G1- 4 (DRAVOGRAD–OTIŠKI VRH) Dravograd 13.424 12.455 12.881 –4,0 % 

G1 – 4 (OTIŠKI VRH–SL. GRADEC) Bukovska vas 10.621 9.439 9.478 –10,8 % 

G2 – 112 (RAVNE–DRAVOGRAD) Ravne 7.400 6.340 6.602 –10,8 % 

PLDP –povprečni letni dnevni promet; 

vir: DRSI, 2016 

Tabela 2b: Prometne obremenitve glavnih državnih cest s težkimi tovornimi vozili (nad 7,5 t), vlačilci in tovornjaki s prikolicami v enoti PLDP 

Oznaka ceste (odseka) Števec 2008 2013 2015 2015/2008 

G1 – 1 (MP VIČ–DRAVOGRAD) MP Vič 274 353 343 +25,2 % 

G1 – 1 (DRAVOGRAD–RADLJE) Gortina 414 384 355 -14,3 % 

G1 – 4 (DRAVOGRAD–OTIŠKI VRH) Dravograd 491 422 452 -7,9 % 

G1 – 4 (OTIŠKI VRH–SL. GRADEC) Bukovska vas 640 465 512 -20,0 % 

G2 – 112 (RAVNE–DRAVOGRAD) Ravne 321 293 259 -19,3 % 

PLDP –povprečni letni dnevni promet; 

vir: DRSI, 2016 

 

 

Cestni promet? 
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Slika 9: Državne ceste – prometna obremenitev 

Vir: RRA Koroška   

Cestna vozila ne motijo samo med vožnjo temveč tudi 

ko so parkirana. 

 

Slika 10: Staro trško jedro v Dravogradu 

e 
Občani so na javnih predstavitvah potarnali predvsem 

o premalo parkiriščih na Trgu. 

 

 
 

V petletnem obdobju med leti 2011 in 2015 so se na 

območju občine Dravograd zgodile 4 cestnoprometne 

nesreče s smrtnim izidom, od tega 1 nesreča na lokalni 

cesti. V 19 nesrečah je prišlo do hujših telesnih 

poškodb, od tega v 4 nesrečah na lokalnih cestah. 

 

Zgodilo se je še 100 nesreč z lažjimi telesnimi 

poškodbami, od tega 23 na lokalnih cestah in v naseljih 

z/brez uličnega sistema (vir: AVP; http://nesrece.avp-

rs.si/). 

Analize vzrokov teh nesreč razkrivajo, da je bila in 

ostaja glavni vzrok teh nesreč neprilagojena hitrost.

 

 

 

 

 

Prometna varnost? 
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Slika 11: Cestnoprometne nesreče v obdobju 2011–2015 – občina Dravograd 

Vir: AVP, http://nesrece.avp-rs.si/, 2017 

 

Tabela 3: Vzroki prometnih nesreč na cestah v koroški regiji (Vir: E. Herbaj: Statistični pogled na 3. razvojno os skozi oči policije ) 

Vzroki prometnih nesreč (PN) 

2005–2009 2010–2014 

Skupaj 
PN 

PN s 
SI 

PN s 
TP 

PN z 
MŠ 

Skupaj 
PN 

PN s 
SI 

PN s 
TP 

PN z 
MŠ 

neprilagojena hitrost 312 6 186 120 214 2 134 78 

neustrezna varnostna razdalja 243 0 139 104 183 0 86 97 

nepravilna stran/smer vožnje 218 7 61 150 183 3 68 112 

neupoštevanje pravil o prednosti 156 3 94 59 101 2 56 43 

nepravilno prehitevanje 109 2 47 60 61 2 24 35 

premiki z vozilom 45 1 12 32 29 0 8 21 

nepravilnosti na tovoru 12 0 0 12 17 0 0 17 

nepravilnosti na vozilu 5 0 2 3 4 0 0 4 

nepravilnosti pešca 5 1 3 1 2 0 2 0 

nepravilnosti na cesti 3 0 1 2 4 0 2 2 

ostalo 63 0 18 45 66 0 28 38 

Skupaj 1171 20 563 588 864 9 408 447 

Legenda kratic:   PN – prometna nesreča 
                              SI – smrtni izid 
                              TP – telesna poškodba 
                              MŠ – materialna škoda 
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Čeprav je Občini Dravograd uspelo z nekaterimi 

izvedenimi infrastrukturnimi projekti izboljšati pogoje 

kolesarjenja, občane najbolj motijo: 

 nedokončane kolesarske povezave, 

 premalo površin za kolesarjenje, 

 slabo vzdrževanje kolesarske infrastrukture, 

 nestrpnost voznikov do kolesarjev. 
 

 

Slika 12: Potek dravske kolesarske poti D–3 ob reki Dravi v 
Dravogradu 

Tudi na javnih dogodkih so bile tegobe kolesarjev v 

ospredju: povezava z Mislinjsko in Mežiško dolino, 

nujnost, da se kolesarske poti (lokalne in daljinske) 

vodijo skozi Trg in ne »čez pokopališče«, potreba po 

boljši povezavi naselij (Vič, Libeliče) z občinskim 

središčem itd. 

 

 

 
Deležniki so prepoznali naslednje glavne 

pomanjkljivosti pešprometa: 

 konflikti med kolesarji in pešci; vodenje 
kolesarjev po pločnikih, 

 slaba infrastruktura, 

 podrejen položaj v procesu načrtovanja, 

 nejasno omrežje pešpoti. 
 

Slika 13: Prenovljeni stari most čez reko Dravo v Dravogradu 

 

 
V skladu z Zakonom o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 

23/2005) so na območju občine Dravograd 

organizirani tudi šolski prevozi, za katere je Občina 

Dravograd v obdobju 2013–2016 v povprečju na letni 

ravni porabila 309.557,26 EUR. Graf 1 prikazuje 

primerjavo porabljenih sredstev za šolske prevoze 

med občinami Ptuj, Murska Sobota, Dravograd, 

Slovenska Bistrica in Brežice.  

 

 

Graf 1: Povprečni letni odhodek za regresiranje šolskih prevozov v 

obdobju 2013–2016 

Graf 2 prikazuje primerjavo porabljenih sredstev za 

šolske prevoze na prebivalca. Občina Dravograd se po 

višini porabljenih sredstev za šolske prevoze na 

prebivalca uvršča na prvo mesto. To je predvsem odraz 

razpršene poselitve, razgibanega terena in poteka višje 

kategorizirane državne cestne mreže, brez možnih 

alternativ, skozi središča naselij in neposredno mimo 

osnovnih šol. 

 

Graf 2: Povprečni letni odhodek na prebivalca za regresiranje 
šolskih prevozov v obdobju 2013–2016

Kolesarska infrastruktura 

Hoja 

Šolski prevozi 
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Starostna sestava občine od leta 2008 nakazuje 

splošno razširjen trend staranja prebivalstva. V 

obravnavanem obdobju se je delež  starejših povečal. 

V Dravogradu je bilo leta 2008 1.401 (15,7 %) otrok in 

mladostnikov, starih med 0 in 14 let, danes (2017) jih 

je 1.364 (15,4 %). Starejših od 65 let je bilo leta 2008 

1.235 (13,8 %), danes jih je 1.673 (18,9 %). 

 

 

Slika 14:  Delež prebivalcev glede na starost v občini Dravograd v 
letih 2008 in 2017 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije (SURS), 2017 

Posledice spremembe starostne sestave se bodo 

začele kazati v spremenjenih mobilnostnih navadah 

prebivalcev. Pojavile se bodo tudi večje potrebe po 

prilagoditvi infrastrukture in ustrezni prometni 

ponudbi za ostarelo prebivalstvo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na delo v druge slovenske občine dnevno odhaja 1.935 

občanov, na delovna mesta v občini Dravograd pa z 

drugih območij Slovenije prihaja 1.052 posameznikov. 

Pri tem niso upoštevani tisti, ki odhajajo na delo v 

sosednjo Avstrijo – teh ni malo, a točnih podatkov ni.  

V strateškem interesu Občine Dravograd je, da ustvari 

razmere za povečanje lokalnega zaposlovanja, kar se 

danes v (pre)veliki meri povezuje z izvedbo izgradnje 

tretje osi. Izletniški turizem – predvsem ob kolesarskih 

poteh – je lepa priložnost za nekaj novih kakovostnih 

delovnih mest. Pri tem morebitna izvedba izgradnje 

hitre cestne povezave z osrednjim slovenskim 

avtocestnim križem ni povsem brez pasti – lahko 

povzroči pojav »brain drain«, ko si še več lokalnega 

prebivalstva poišče delo v večjih središčih. 

 

Slika 15:  Število migrantov na delo v/iz občine Dravograd iz/v 
druge občine v Sloveniji v letu 2015 – združeno po smereh 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije (SURS), 2017 

Večina delovnih migracij iz občine Dravograd gre v 

smeri Raven (Prevalje, Mežica) in Slovenj Gradca – 

torej koridorsko – kar daje uporaben potencial za 

povečanje deleža poti na delo z avtobusi. 

Celostne prometne strategije, ki temeljijo na načelih trajnostnega razvoja, izhajajo iz človeka ter 

njegovih tegob in pričakovanj. Ta se od posameznika do posameznika razlikujejo, pa vendar je v 

občini Dravograd nekaj izstopajočih: vzdrževanje in urejenost cest in križišč, slabi pogoji za 

kolesarjenje, prilagojenost površin za invalide itd. Ni presenečenje, da občani na prvo mesto 

postavljajo varnost otrok, pešcev in invalidov ter se strinjajo, da je treba načrtovanje prometa 

prilagoditi predvsem njim. Uresničevanje teh prioritet pa v veliki meri blokira motorni – predvsem 

tovorni – promet. Kako vseeno – ob zavedanju, da je izvedba izgradnje daljinske hitre ceste, ki bi 

obvozila trško jedro, v realnosti odmaknjena v nedoločljivo prihodnost – v stisnjeni dolini nekako 

shajati, je pravi izziv tega dokumenta.  

DEMOGRAFSKI TRENDI DELOVNE MIGRACIJE 

Promet, 
podpora razvoju občine Dravograd 
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Graf 3: Število dnevnih migrantov glede na druge občine v letu 2016 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije (SURS), 2017 

 

 

Število prebivalcev v osrednjem naselju Dravograd se 

je med letoma 2009 in 2016 zmanjšalo za pet 

odstotkov, v celotni občini pa za 1,7 %. To nakazuje 

prisotnost razseljevanja, a v skromnem obsegu.  

 

 

 

 

Povečalo se je, na primer, število prebivalcev v naseljih 

Črneče (+6), Libeliška Gora (+13), Otiški Vrh (+9) in Vič 

(+55). O klasični suburbanizaciji, kjer bi se občani 

odseljevali izključno iz osrednjega mestnega predela 

občine v zaledje, ni mogoče govoriti. Prav tako ni 

mogoče govoriti o odmiranju odmaknjenih naselij in 

zaselkov. 

Tabela 4: Število prebivalcev po naseljih v letih od 2009 do 2016 (Vir: SURS, 2017) 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
2016–
2009 

2016–
2009 

Bukovska vas 374 368 371 377 368 368 357 369 –5 –1,3 % 

Črneče 653 640 665 663 671 656 641 659 + 6 + 0,9 % 

Dobrova pri Dravogradu 165 158 155 159 157 159 163 158 –7 –4,2 % 

Dravograd 3336 3331 3289 3330 3290 3262 3236 3163 –173 –5,2 % 

Gorče 145 147 138 138 132 134 133 136 –9 –6,2 % 

Goriški Vrh 237 228 236 239 235 227 230 236 –1 –0,4 % 

Kozji Vrh nad Dravogradom 101 103 98 95 94 92 93 87 –14 –13,9 % 

Libeliče 213 209 205 210 210 208 204 198 –15 –7,0 % 

Libeliška Gora 161 160 160 160 156 152 165 174 + 13 + 8,1 % 

Ojstrica 101 103 99 103 102 98 96 92 –9 –8,9 % 

Otiški Vrh 855 877 869 866 854 863 838 864 + 9 + 1,1 % 

Podklanc 148 150 153 144 146 145 145 151 + 3 + 2,0 % 

Selovec 459 469 471 476 476 478 481 477 + 18 + 3,9 % 

Sv. Boštjan 95 91 94 90 83 90 92 101 + 6 + 6,3 % 

Sv. Danijel 468 481 482 478 486 473 475 485 + 17 + 3,6 % 

Sv. Duh 107 99 100 103 99 98 100 106 –1 –0,9 % 

Šentjanž pri Dravogradu 527 556 543 528 525 500 499 488 –39 –7,4 % 

Trbonje 232 236 235 238 238 224 227 231 –1 –0,4 % 

Tribej 104 100 101 102 102 103 108 106 + 2 + 1,9 % 

Vič 222 226 241 244 255 270 273 277 + 55 + 24,8 % 

Vrata 113 105 107 102 101 109 111 108 –5 –4,4 % 
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Neaktiven življenjski slog prispeva k slabšemu zdravju 

občanov. V občini Dravograd izstopata predvsem dva 

dejavnika, ki sta nad slovenskim povprečjem (splošna 

umrljivost ter umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja), ki 

ju želimo izboljšati tudi s pomočjo večjega deleža 

aktivne mobilnosti, kot sta hoja in kolesarjenje.  

Splošna umrljivost v Dravogradu je v letih od 2011 do 

2013 znašala 1.201 umrlega na 100.000 prebivalcev, 

kar je visoko nad slovenskim povprečjem, ki znaša 959 

umrlih. Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja je v tem 

obdobju v Dravogradu znašala 101 umrlega na 100.000 

prebivalcev, kar je 14 umrlih nad slovenskim 

povprečjem s 87 umrlimi. Neaktivna mobilnost sicer ni 

nujno dominanten razlog za te skrb vzbujajoče 

številke, a vendar lahko aktivna mobilnost prispeva k 

dvigu telesne dejavnosti ter s tem k zmanjšanju 

zdravstvenih tveganj in bolezni, še posebej bolezni srca 

in ožilja. Predvsem otroci in zaposleni bi lahko s 

kolesarjenjem ter hojo v šolo in službo povečali svojo 

telesno dejavnost, saj gre večinoma za sprejemljive 

razdalje.  

 

Slika 16: Umrljivost na 100.000 prebivalcev – povprečje 2011–2013 
Vir: NIJZ, Zdravje občin 2016 

 

 

 

 

 

 
V občini Dravograd je osebni avtomobil osnovno 

prevozno sredstvo, ki občanom omogoča ustrezno 

mobilnost. Na podeželju bo osebni avtomobil tudi v 

prihodnje glavno prevozno sredstvo, predvsem zaradi 

razpršene poselitve in izjemno razgibanega terena. 

Občina bo zato tudi v prihodnje veliko naporov vlagala 

v vzdrževanje razvejanega lokalnega cestnega 

omrežja. 

Prebivalci so izpostavljeni hrupu, tresenju tal in stavb 

ter prašnim delcem in emisijam (na domovanjih in 

delovnih mestih, tudi v vrtcih in šolah) vzdolž glavnih 

cest G1 – 1 in G1 – 4. Iluzorno je pričakovati, da bi lahko 

glavne ceste Dravograd v kratkem obšle po novih 

mostovih zahodno in vzhodno (kaj šele pod zemljo v 

predoru severno) od občinskega središča, zato je te 

negativne okoljske vplive kratkoročno in srednjeročno 

možno lajšati le z ukrepi umirjanja prometa. 

 

Slika 17: Površine, namenjene zahodni in vzhodni obvoznici 
Vir: OPN občine Dravograd, Urbi d.o.o. 2012 

 

Občina bo po drugi strani spremljala razvoj na 

področju okolju prijaznih pogonov in po svojih močeh 

spodbujala njihovo uporabo ter s tem skušala 

zmanjšati negativne učinke osebnega avtomobilskega 

prometa na okolje. Največji potencial za zmanjšanje 

deleža potovanj z avtomobilom pa se ponuja pri 

kratkih potovanjih, ki bi jih lahko opravili peš ali s 

kolesom.

Občina bo s proučitvijo možnosti vzpostavitve 

območij umirjenega prometa in novih 

pešpovezav, izboljšano kolesarsko infrastrukturo 

ter nadaljevanjem postopne vzpostavitve 

daljinskih kolesarskih povezav tudi v prihodnje 

izboljševala pogoje za dvig deleža aktivne 

mobilnosti občanov. 

KAZALNIKI ZDRAVJA IZZIVI MOTORIZIRANEGA 
PROMETA 
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Ukrepi za zagotavljanje trajnostne mobilnosti, sploh 

izgradnja in nato vzdrževanje (!) kakovostnih 

kolesarskih povezav in pešpoti, (so)financiranje 

učinkovitega javnega potniškega prometa ter 

financiranje prevoza ranljivih članov naše družbe 

(otrok, ostarelih, invalidov) zahtevajo precejšna 

finančna sredstva. 

Zaradi proračunskih rezov, ki so jih bile v zadnjem 

obdobju deležne domala vse občine, se postavlja 

vprašanje, kako zagotavljati sredstva za izvedbo 

začrtanih ukrepov oziroma za pokritje lastnega deleža 

pri nacionalnih in evropskih projektih. Možnost 

pridobivanja sredstev in sodelovanja v projektih 

Evropske unije je pomemben motiv za pripravo 

pričujoče strategije.  

Po vzoru tujih mest bi bilo mogoče zagotavljati 

potrebna sredstva z vzpostavitvijo namenskega fonda 

oziroma sklada za mobilnost, ki bi se med drugim polnil 

s prihodki iz naslova glob za prometne prekrške, 

parkirnin in plakatiranja oziroma taks za uporabo 

oglaševalnih površin. V nekaterih nekoliko večjih 

slovenskih občinah so ti prihodki na letni ravni dosegli 

vrednost 10 EUR na prebivalca (Murska Sobota), v 

manjših, Dravogradu primerljivejših občinah, pa so 

zanemarljivi (manj kot 1 EUR na prebivalca – na primer 

Rogaška Slatina). 

Tako ostaja konkuriranje za državne in mednarodne 

vire osnovna (edina?) možnost, za kar pa so potrebni 

prepričljiva celostna prometna strategija (torej ta 

dokument), dobro pripravljeni projekti trajnostne 

mobilnosti in predviden delež sofinanciranja iz 

občinskega proračuna. 

 

 

 
 

Občani, ki so sodelovali v anketi (teh je bilo 340), so pri 

nizu vprašanj o svojem pogledu na stanje na področju 

mobilnosti v občini kot »dobro« ocenili možnost 

dostopa in urejenost avtobusnih postajališč, hitrostne 

omejitve ter urejenost in varnost površin za pešce. 

Najbolj nezadovoljni so z vzdrževanjem cest in križišč. 

Pri tem niso razločevali med državnimi cestami in 

prometnimi površinami, ki so v pristojnosti občine. 

31 anketiranih udeležencev javnih razprav stanje 

ocenilo nekoliko drugače. Zelo veliko težavo vidijo v: 

 dostopnosti lokacij z vidika gospodarskih in 

turističnih aktivnosti, 

 dostopnosti lokacij v mestu z vidika občanov, 

 nekonkurenčni dostopnosti z javnim 

potniškim prometom,  

 prometni varnosti in kulturi. 

 

Najmanj problematični pojavi pa so kakovost zraka 

zaradi emisij, zastoji in stroški, povezani z mobilnostjo. 

Pri načrtovanju prometnega sistema se občina 

sooča z dvema povsem različnima situacijama. 

Ob glavnih koridorjih ima prebivalstvo dobro 

dostopnost (po državnih cestah z omejeno 

možnostjo poseganja vanje), tudi javni 

potniški promet, a trpi zaradi hrupa in emisij 

cestnega prometa ter je izpostavljeno večjim 

varnostnim tveganjem. Zunaj glavnih 

prometnih koridorjev imajo občani povsem 

druge tegobe. Občinsko središče, delovna 

mesta in pomembne lokacije so oddaljeni, 

dostopni po občinski infrastrukturi, ki je 

zahtevna za vzdrževanje, možnosti javnega 

prevoza pa so zelo omejene. 

Ponudba javnega avtobusnega in železniškega 

potniškega prevoza je odvisna od izvajalcev – 

koncesionarjev: Koraturja, d. d., in SŽ – potniški 

promet, d. o. o. S strani izvajalcev javnega 

prevoza je zaradi majhnega povpraševanja po teh 

storitvah zaznana želja po zmanjševanju obsega 

storitev. Izvajanje javnega potniškega prevoza je 

pomembno odvisno od stanja zakonodaje na 

omenjenem področju na državni ravni. 

IZZIVI JAVNEGA POTNIŠKEGA 
PROMETA 

MOŽNI FINANČNI VIRI ZA 
TRAJNOSTNO MOBILNOST 

KAKO OBČANI OCENJUJEJO 
STANJE NA PODROČJU 
PROMETA IN MOBILNOSTI? 
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Tabela 5: Ocena anketirancev trenutnega stanja na področju mobilnosti v občini Dravograd  

Stanje  
Povprečna 

ocena 
Zelo 

slabo 
Zelo 

dobro 
Opomba 

Oddaljenost avtobusnega postajališča od vašega doma 3,25 39 60 povprečno/dobro 

Hitrostne omejitve 3,23 27 35 povprečno/dobro 

Urejenost avtobusnih postajališč 3,22 21 30 povprečno/dobro 

Urejenost površin za pešce 3,11 19 26 povprečno/dobro 

Varnost površin za pešce 3,03 21 20 povprečno/dobro 

Urejenost šolskih poti 2,98 23 12 povprečno 

Cena avtobusne vozovnice 2,89 25 14 povprečno 

Označenost kolesarskih stez 2,84 42 25 povprečno 

Število parkirišč v stanovanjskih naseljih 2,75 32 9 povprečno 

Urejenost parkirišč 2,7 42 9 povprečno 

Varnost kolesarjev 2,69 48 14 povprečno 

Tekoče odvijanje prometa 2,68 36 8 povprečno 

Časovno omejeno parkiranje – modra cona 2,67 54 16 povprečno 

Urejenost železniškega postajališča 2,64 49 10 povprečno 

Oddaljenost železniškega postajališča od vašega doma 2,59 66 14 povprečno 

Obseg/število kolesarskih površin 2,53 59 16 povprečno 

Prilagojenost prometnih površin za starejše 2,51 34 7 povprečno 

Prilagojenost prometnih površin za invalide 2,38 58 4 slabo 

Število parkirišč v starem mestnem jedru 2,18 101 5 slabo 

Urejenost kolesarnic in stojal za parkiranje koles 2,12 94 4 slabo 

Vzdrževanje in urejenost cest ter križišč 2,08 127 3 slabo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na osnovi opravljenih vrednotenj, anket in javnih 
razprav je ugotovljeno, da je najpomembnejša ključna 
vrednota v okviru priprave Celostne prometne 
strategije Občine Dravograd zagotavljanje prometne 
varnosti vseh udeležencev v prometu. 

 

Kot manj, vendar prav tako pomembne vrednote so 
bile opredeljene zdravo in aktivno prebivalstvo, 
povečanje privlačnosti občine za življenje ter 

zagotavljanje prostora za druženje in rekreacijo. Kot 
najbolj ogrožene ciljne skupine, ki jim je treba v 
prihodnje posvetiti posebno pozornost, so ocenjeni 
šolarji, ki jim sledijo starejši občani in invalidi. 

 

Na podlagi navedenega je mogoče sklepati, da si 

občani v prihodnje želijo razvoj Dravograda kot kraja, 

ki je zaradi svoje lege na sotočju treh dolin primerna 

lokacija za gospodarske aktivnosti, ki pa bo svojo 

nekoliko odmaknjeno obmejno lego izkoristil, da bo 

privlačen za turizem in rekreativne aktivnosti ter da bo 

prijazen za bivanje.  

Kot najpomembnejša priložnost v okviru priprave 

Celostne prometne strategije Občine Dravograd je bila 

prepoznana možnost izkoriščanja potencialov 

kolesarjenja. Vsi vključeni deležniki so ocenili, da je 

najustreznejši pristop izvedba ukrepov Celostne 

prometne strategije Občine Dravograd, ki zagotavljajo 

enakovredne možnosti razvoja vseh vrst prometa ter 

prek zagotavljanja možnosti izbire uporabe različnih 

vrst prometa spodbujajo enakomeren in trajnostni 

razvoj občine. 

 

KLJUČNE PRILOŽNOSTI 

Občina Dravograd se spopada z nekaterimi 

ekonomskimi in socialnimi izzivi, kjer lahko promet 

in mobilnost odločilno prispevata k rešitvam. 
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S takšno vizijo želi Občina Dravograd še nadalje 

postopoma vzpostavljati trajnostni prometni sistem, ki 

bo prispeval k boljši kakovosti bivanja v občini ter bo 

prebivalcem in obiskovalcem občine zagotavljal 

dostopnost do delovnih mest in različnih storitev v 

prostoru. Hkrati bo odpravljal socialno izključenost 

ranljivih skupin prebivalcev, še posebej invalidov, 

starejših, otrok ter ekonomsko in socialno ogroženih. 

Glede na objektivne okoliščine bo uresničevanje 

zastavljene vizije velik izziv, ki ni povsem odvisen od 

Občine Dravograd, temveč tudi od nacionalnih 

institucij in ključnih deležnikov v ožji in širši okolici.   

 

Slika 18: Kolesar v starem trškem jedru 

Za uresničevanje vizije so bili na podlagi obširnega 

vključevanja javnosti ter poznanih vrednot in 

priložnosti zastavljeni strateški cilji in ciljne vrednosti, 

prikazani v nadaljevanju (tabela 6). 

 

Slika 19: Cestne prometne nesreče s smrtnim izidom v obdobju 

2011–2015 

Vir: AVP, http://nesrece.avp-rs.si/, 2017 

 

Celostna prometna strategija Občine Dravograd 

predvideva pet ključnih področij ukrepanja za dosego 

zastavljene vizije. Ukrepanje je predvideno na 

področju trajnostnega načrtovanja mobilnosti, 

celovite promocije pešačenja, celovite promocije 

kolesarjenja, javnega potniškega prevoza in izboljšanja 

cestnega prometa. 

Sklopi oziroma stebri se med seboj povezujejo in na 

mnogih ravneh dopolnjujejo, njihovi ključni lastnosti 

pa sta odmik od osredotočenosti na gradnjo 

infrastrukture ter usmeritev v naložbeno in okoljsko 

manj sporne, a hkrati učinkovitejše ukrepe. Na osnovi 

strateških ciljev so opredeljeni cilji po posameznih 

stebrih mobilnosti z natančneje opredeljenimi 

kazalniki za uresničitev ciljev. 

 

 

Dravograd, 
stičišče zdrave mobilnosti 
Prometni sistem občine Dravograd bo zadovoljeval potrebe vseh prebivalcev občine in 

gospodarstva ter hkrati omogočal dostopnost in privlačnost za obiskovalce in turiste.  
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Tabela 6: Strateški cilji, ciljne vrednosti in kazalniki za dosego ciljev v občini Dravograd 

CELOSTNO NAČRTOVANJE PROMETA 

STRATEŠKI CILJ CILJNA VREDNOST 
KAZALNIK ZA DOSEGO 
CILJA 

Zagotoviti visoko raven prometne 
varnosti in zmanjšati število 
prometnih nesreč ter njihovih 
posledic do leta 2022 

Nič smrtnih žrtev na cestah in 

zmanjšanje števila poškodovanih oseb v 

prometnih nesrečah za 20 % do leta 

2022 (obdobje 2021–2022) glede na 

petletno obdobje 2011–2015. 

Izhodiščna vrednost: 4 nesreče s smrtno 
posledico, 19 nesreč s hudo telesno 
poškodbo, 100 nesreč z lažjo telesno 
poškodbo 

(vir: Javna agencija za varnost prometa) 

Število prometnih nesreč s 

smrtno ali telesno poškodbo 

Uravnotežiti potovalne navade 
prebivalcev v občini do leta 2022 s 
povečanjem deleža okolju 
prijaznih načinov potovanj  

Povečanje deleža hoje, kolesarjenja in 

javnega potniškega prometa pri poteh v 

šolo nad 50 % (izhodiščna vrednost 32 %) 

do leta 2022 

Delež okolju prijaznih 

potovanj (peš, kolo in javni 

potniški promet)  

Zmanjšati odvisnost od avtomobila 
pri potovanjih na delo in oskrbo do 
leta 2022 

Zmanjšanje deleža uporabe avtomobila 

na motor z notranjim izgorevanjem 

fosilnih goriv pri potovanjih na delo pod 

90 % (izhodiščna vrednost 94 %) ter za 

oskrbo/nakupe pod 70 % (izhodiščna 

vrednost 79 %) do leta 2022 

Delež potovanj z avtomobilom 

na motor z notranjim 

izgorevanjem fosilnih goriv, 

opravljenih kot voznik 

Postati občina s prometno 
ureditvijo, s katero so občani 
zadovoljni, do leta 2022 

Zadovoljstvo – ocena uporabnikov: 

dobro (3,25) 

Izhodiščna vrednost: povprečna ocena 

stanja prometnih ureditev 2,72 

(povprečno) v letu 2017  

(vir: Anketa v okviru CPS 2017) 

Zadovoljstvo uporabnikov 

(anketa) 

Ciljnih vrednosti ne bo možno doseči zlahka, pa tudi občina nima vseh vzvodov, da bi jih zagotovo dosegla. 
Postavljene vrednosti je treba po dveh letih preveriti in prilagoditi finančnim zmožnostim in potencialom 
občine. 
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Izboljšanje dostopnosti Dravograda po cesti, pri 

čemer mislimo bolj na predvidljivost in 

zanesljivost potovalnih časov kot pa na gradnjo 

ceste za visoke vozne hitrosti, ostaja tudi v 

kontekstu trajnostne mobilnosti strateški cilj 

Koroške regije.

 

 

 

Slika 20: Prometna odrezanost Koroške in Dravograda, potenciali skrajšanj potovalnih časov z osebnim avtomobilom 
Vir: U. Rozman, Celovit pregled nad dosedanjo realizacijo projekta 3. razvojne osi na Koroškem, RRA Koroška, 2014 
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Vsak strateški steber opredeljuje vizijo, operativne 

cilje in ciljne vrednosti, ki izhajajo iz vizije in strateških 

ciljev. S cilji, ki so jasni, merljivi, realno izvedljivi in 

časovno opredeljeni, natančno nakazujemo smer 

nadaljnjega razvoja.   

Vsak steber vključuje tudi konkretne ukrepe, ki so bili 

skrbno izbrani, saj želimo z njimi doseči začrtane cilje 

in uresničiti zastavljeno vizijo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 21: Strateški stebri Celostne prometne strategije Občine Dravograd povzemajo temeljne odločitve na petih ključnih področjih delovanja v 
prihodnosti 

Pet strateških stebrov razvoja 
prometa 
 

Celostna prometna strategija Občine Dravograd predvideva pet ključnih področij 

ukrepanja na poti uresničevanja vizije trajnostnega prometnega sistema v občini. 

Poglavitno je, da so vsi strateški stebri med seboj povezani in se dopolnjujejo, saj skupaj 

tvorijo smiselno celoto, ki vodi do doseganja strateških ciljev. 
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Celostno načrtovanje 
mobilnosti 
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Ukrepi s področja celostnega načrtovanja mobilnosti 

se nanašajo na sprejem in izvajanje Celostne prometne 

strategije Občine Dravograd ter na vzpostavitev 

pogojev za delovanje sistema spremljanja stanja 

kazalnikov za vrednotenje učinkovitosti ukrepov.  

Slika 22: Vključevanje javnosti v procesu izdelave Cestne prometne 
strategije Občine Dravograd 

 

 

 

VIZIJA: 

 Mobilnost je strateška priložnost. 

 Transparentno in demokratično odločanje – 

vključevanje javnosti. 

 Obstoječi način načrtovanja investicij bo nadgrajen 

s sodobnimi postopki in metodami, ki pogojujejo 

integracijo vseh deležnikov pri načrtovanju. 

 Povezovanje s sosednjimi občinami, regijo, državo 

in Evropsko unijo. 

 Izkoriščan bo potencial financiranja prek evropskih 

projektov. 

 

 

 

 

 

 

 

Ključni cilj in kazalnik za uresničitev cilja: 

 nič smrtnih žrtev in zmanjšanje števila poškodovanih 

oseb v prometnih nesrečah za 10 % do leta 2022 

(obdobje 2018–2022) glede na obdobje 2011–2015: 

● KAZALNIK: število prometnih nesreč s smrtjo ali 

telesno poškodbo 

(izhodiščna vrednost: 4 nesreče s smrtno posledico, 

19 nesreč s hudo telesno poškodbo, 100 nesreč z 

lažjo telesno poškodbo (vir: Javna agencija za 

varnost prometa 2017)) 

 

 

 

Ključni ukrepi in kazalniki za izvedbo ukrepov: 

 sprejetje in zagon Celostne prometne strategije Občine 

Dravograd leta 2017, revizija po poteku dveh let in 

prenova po poteku petih let 

● KAZALNIK: sklep Občinskega sveta Občine 

Dravograd 

 vzpostavitev sistema rednega spremljanja in 

vrednotenja kazalnikov mobilnosti do leta 2018 

● KAZALNIK: sklep županje Občine Dravograd 

 nadaljnje iskanje priložnosti za sodelovanje in 

vključenost v evropske projekte po letu 2017 

● KAZALNIK: število na novo pridobljenih evropskih 

projektov od sprejema Cestne prometne 

strategije Občine Dravograd 

 

 

 

 

 

Celostno načrtovanje 
mobilnosti 
 

Celostno načrtovanje mobilnosti kot samostojen steber podaja izhodišča ter predstavlja 

okvir za ostale stebre in izvajanje njihovih ukrepov. 
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Tabela 7: Akcijski načrt ukrepov stebra Trajnostno načrtovanje mobilnosti 

 

 

Slika 23: Umirjanje prometa lajša oživljanje ulic 

TRAJNOSTNO NAČRTOVANJE MOBILNOSTI 

Ukrep Odgovornost 
Rok 

izvedbe 
Možni viri 

financiranja 

Sprejem, zagon, revizija in prenova celostne prometne 
strategije 

Občina 
Dravograd 

2017 –2022 Proračun občine, 
ministrstva 
oziroma organi v 
sestavi, sredstva 
Evropske unije 

Izvedba periodičnih anket o zadovoljstvu in potovalnih 
navadah 

Občina 
Dravograd v 
sodelovanju z 
zunanjim 
izvajalcem 

2018–2022 Proračun občine, 
sredstva 
Evropske unije 

Nadaljnje iskanje priložnosti in možnosti sodelovanja v 
projektih Evropske unije 

Občina 
Dravograd 

Nenehno 
Proračun občine, 
sredstva 
Evropske unije 

Sprotno opremljanje uradnih spletnih strani Občine 
Dravograd z novicami in temami o prometu in mobilnosti 

Občina 
Dravograd 

2017–2022 2017–2022 

Izvajanje aktivnosti ozaveščanja in promocije trajnostne 
mobilnosti 

Občina 
Dravograd 

2017–2022 Proračun občine, 
ministrstva, 
sredstva 
Evropske unije 
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Celovita promocija pešačenja 
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Občina Dravograd je zelo aktivna pri izboljševanju 

pogojev pešačenja. Delež občinskega proračuna, 

namenjen vzpostavljanju uporabnejših in varnejših 

pločnikov, je znaten.  

Pa vendar je veliko lokacij in odsekov, kjer se pešci 

počutijo nelagodno, starši pa raje pripeljejo otroke do 

vrat. 

 
Slika 24: Zožitev na koncu Trga 4. julija v Dravogradu 

 

 

VIZIJA: 

 Ustvarjeni bodo pogoji za udobno in varno 

pešačenje (pločniki, pešpoti in javna razsvetljava), 

da bo lahko večina prebivalcev Dravograda velik 

del dnevnih poti opravila peš. 

 Nadaljnje vzpostavljanje varnih šolskih poti. 

 Poudarek pri načrtovanju bo posvečen gibalno 

oviranim, slepim in slabovidnim ter starejšim 

prebivalcem. 

 Ureditev rekreativnih turističnih pešpoti. 

 Promovirali bomo hojo kot dejavnik izboljšanja 

zdravja in pomemben način potovanja.  

 Dravograd bo prometno in na splošno varna 

občina. 

 

 

Ključni cilj in kazalnik za uresničitev cilja: 

 povečanje deleža pešačenja za 5 % do leta 2022 glede 

na izhodiščno leto 2017 

● KAZALNIK: delež potovanj peš za vse namene  

(izhodiščna vrednost 18 % (vir: anketa v okviru 

CPS 2017)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ključni ukrepi in kazalniki za izvedbo ukrepov: 

 obnovljeni in na novo izgrajeni pločniki do leta 2022 

● KAZALNIK: izvedba vsaj 4 kilometrov od sprejema 

CPS 2017 

 izgrajena cestna razsvetljava do leta 2022 

● KAZALNIK: izvedba vsaj 2 kilometrov javne cestne 

razsvetljave v omrežju pešpoti od sprejema CPS 

2017 

 izvedba ključnih povezav v omrežju pešpoti do leta 2022 

● KAZALNIK: izvedba vsaj dveh projektov ključnih 

povezav v omrežju pešpoti od sprejema CPS 2017 

 nova ureditev in izvedba ukrepov umirjanja prometa v 

naseljih do leta 2022 

● KAZALNIK: izvedba vsaj treh novih ureditev 

območij umirjanja prometa od sprejema CPS 

2017 

 vključitev ukrepov, prilagojenih gibalno oviranim, 

slepim in slabovidnim osebam, v obstoječo 

prometno infrastrukturo do leta 2022  

● KAZALNIK: število novih ureditev za gibalno 

ovirane, slepe in slabovidne od sprejema CPS 

2017 

Celovita promocija pešačenja 
 

Hoja je zdrav način mobilnosti. S hojo se začnejo in končajo vse poti, ki jih opravimo z 

avtomobilom, javnim potniškim prometom in kolesom. Je pomembna komponenta 

aktivne mobilnosti in z dvigom telesne dejavnosti prispeva k boljšemu zdravju 

ljudi in k njihovim prihrankom za mobilnost. Hoja prav tako ne povzroča negativnih 

vplivov na okolje in spada med najbolj trajnostne načine potovanj. 
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Tabela 8: Akcijski načrt ukrepov stebra Celovita promocija pešačenja 

CELOVITA PROMOCIJA PEŠAČENJA 

Ukrep Odgovornost Rok izvedbe 
Možni viri 

financiranja 

Intenziviranje investicij v varnejše in udobnejše pešačenje:  

̶ pločniki ob rekonstrukcijah krajevnih cest in javnih poti 

̶ izgradnja pločnikov in pešpoti 

̶ izboljšanje javne razsvetljave 

Občina 
Dravograd 

2022 Proračun občine, 

državni proračun, 
Evropska sredstva 

Proučitev možnosti vzpostavitve območij umirjenega prometa v 
izbranih naseljih 

Občina 
Dravograd, 
Direkcija 
Republike 
Slovenije za 
infrastrukturo 

2022 Proračun občine, 
državna sredstva 

Dopolnitve načrtov varnih šolskih poti v šolo Občina 
Dravograd, 
osnovne šole 

2022 Proračun občine, 
sredstva osnovnih 
in srednjih šol 

Proučitev možnosti vzpostavitve novih pešpovezav Občina 
Dravograd, 
krajevne 
skupnosti, drugi 
deležniki 

2022 Proračun občine, 
sredstva Evropske 
unije 

Izvajanje ukrepov na področju ozaveščanja in promocije hoje Občina 
Dravograd, 
osnovne šole 

2022 Sredstva Evropske 
unije 

Oblikovanje udobnejših rešitev za invalide, starostnike in 
družine z majhnimi otroki  

Občina 
Dravograd v 
sodelovanju z 
zunanjim 
izvajalcem 

2022 Proračun občine, 
sredstva Evropske 
unije 

Izdelava mobilnostnih načrtov v javnih zavodih (na primer v 
osnovnih šolah) in podjetjih 

Javni zavodi, 
podjetja v 
občini  

2022 Sredstva Evropske 
unije, lastna 
sredstva javnih 
zavodov in 
podjetij 
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Celovita promocija 
kolesarjenja 
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Poudarek celovitega razvoja kolesarskega prometa bo 

temeljil na nadgradnji predvsem daljinskih kolesarskih 

poti, dodatnem prometno-informativnem 

označevanju kolesarskih poti ter še dodatnem 

spodbujanju kolesarjenja in nadaljnjem vodenju 

kolesarjem prijazne mestne politike. Zasnova celostne 

promocije kolesarjenja temelji na načelih trajnostnega 

razvoja.  

 

 
Slika 25: Obnovljen stari most v Dravogradu 

 

 

 

VIZIJA: 
 Dravograd 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. 

 S kolesom varno do vseh ključnih ciljev v občini. 

 Z vzpostavitvijo daljinskih kolesarskih povezav 

bomo privabili obiskovalce. 

 Zagotovitev varnih kolesarskih poti do šol. 

 Zanimive lokacije bodo opremljene z opremo za 

varno parkiranje koles. 

 Vzpostavljeno bo razvito in dobro vzdrževano 

omrežje kolesarskih poti. 

 Občani bodo na kolesu varnejši in bolj zdravi. 

 

 

 

 

Ključna cilja in kazalnika za uresničitev ciljev: 

 povečanje deleža potovanj s kolesom učencev, ki v šolo 

kolesarijo, na 5 % do leta 2022 

● KAZALNIK: delež potovanj s kolesom za 

namen potovanja pot v šolo 

(izhodišča vrednost 1 % v letu 2017 (vir: 

anketa v okviru CPS 2017)) 

 povečanje deleža zaposlenih, ki na delo kolesarijo, na 5 

% do leta 2022 

● KAZALNIK: delež potovanj s kolesom za 

namen potovanja pot na delo 

(izhodiščna vrednost 0 % v letu 2017 (vir: 

anketa v okviru CPS 2017)) 

 

 

 

 

Ključni ukrepi in kazalniki za izvedbo ukrepov: 

 postopna vzpostavitev celovitega daljinskega 

kolesarskega omrežja do leta 2025  

● KAZALNIK: vsaj 10 km na novo urejenih daljinskih 

kolesarskih povezav od sprejema CPS 2017 

 postopna vzpostavitev sklenjenega občinskega 

kolesarskega omrežja do naselij v občini do leta 2025  

● KAZALNIK: vsaj 5 km na novo urejenih kolesarskih 

povezav do naselij v občini od sprejema 

CPS 2017 

 postopna vzpostavitev sklenjenega občinskega 

kolesarskega omrežja v občinskem središču do leta 

2025  

● KAZALNIK: vsaj 5 km na novo urejenih ali 

kakovostno obnovljenih kolesarskih povezav v 

občinskem središču od sprejema CPS 2017

 

 

Celovita promocija kolesarjenja 
 

Če želimo izkoristiti potencial kolesarskega prometa, je treba zagotoviti ustrezno mrežo 

kolesarskih povezav tako v urbanem kot ruralnem območju. 
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Tabela 9: Akcijski načrt ukrepov stebra Celovita promocija kolesarjenja 

CELOVITA PROMOCIJA KOLESARJENJA 

Ukrep Odgovornost 
Rok 

izvedbe 
Možni viri 

financiranja 

Nadaljevanje postopne vzpostavitve daljinske kolesarske 
mreže – Dravska kolesarska pot (levi breg) 

Občina 
Dravograd, 
Direkcija 
Republike 
Slovenije za 
infrastrukturo 

2022 Direkcija 
Republike 
Slovenije za 
infrastrukturo in 
sredstva 
Evropske unije 

Nadaljevanje postopne vzpostavitve daljinske kolesarske 
mreže – navezava na Mislinjsko in Mežiško dolino 

(Dravograd–Begant–ŽP Otiški Vrh) 

Občina 
Dravograd, 
Direkcija 
Republike 
Slovenije za 
infrastrukturo 

2022 Direkcija 
Republike 
Slovenije za 
infrastrukturo in 
sredstva 
Evropske unije 

Postopno vzpostavljanje kakovostne kolesarske 
povezave – navezava naselij Črneče, Gorče, Libeliče 

Občina 
Dravograd, 
Direkcija 
Republike 
Slovenije za 
infrastrukturo 

2022 Direkcija 
Republike 
Slovenije za 
infrastrukturo in 
sredstva 
Evropske unije 

Postopno vzpostavljanje kakovostne kolesarske 
povezave – navezava naselja Vič 

Občina 
Dravograd, 
Direkcija 
Republike 
Slovenije za 
infrastrukturo 

2022 Proračun 
občine, 
sredstva 
Evropske unije 

Vzpostavitev oziroma obnovitev kakovostne kolesarske 
povezave – Dravska kolesarska pot (desni breg) 

Občina 
Dravograd, 
Direkcija 
Republike 
Slovenije za 
infrastrukturo 

2022 Direkcija 
Republike 
Slovenije za 
infrastrukturo in 
sredstva 
Evropske unije 

Vzpostavitev kakovostnih kolesarskih površin v naseljih Občina 
Dravograd 

2022 Proračun 
občine, 
sredstva 
Evropske unije 

Postavitev parkirnih stojal in kolesarnic Občina 
Dravograd 

2022 Proračun 
občine, 
sredstva 
Evropske unije 

Vzpostavitev sodobnega sistema za izposojanje koles Občina 
Dravograd, 
sosednje 
občine 

2022 Proračun 
občine, 
sredstva 
Evropske unije, 
drugi deležniki 
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Javni potniški prevoz 
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Ker je ponudba medkrajevnega javnega potniškega 

prevoza (cestnega in železniškega) pomembno 

odvisna od stanja zakonodaje na tem področju v 

državi, bodo aktivnosti Občine Dravograd usmerjene 

predvsem v sodelovanje z državo pri koncipiranju 

gospodarske javne službe medkrajevnih avtobusnih 

prevozov, vključno s pogovori o regijskem 

povezovanju pri sofinanciranju določene ponudbe. Ob 

tem bo ključni cilj ohranjanje obstoječe ponudbe 

storitev javnega potniškega avtobusnega in 

železniškega prevoza tudi v prihodnje ter po možnosti 

boljše izkoriščenje turističnega potenciala železnice. 

S fleksibilnimi oblikami javnega prevoza potnikov 

lahko zagotavljamo minimalni prag mobilnosti za vse 

skupine prebivalcev, ne glede na njihov status oziroma 

položaj v družbi. Zaradi strukture prebivalstva v občini 

(razpršena poselitev, staranje) bo veliko naporov 

usmerjenih v zagotavljanje minimalne mobilnosti za 

obrobna območja in kategorije prebivalstva. 

Precejšen potencial za nadgradnjo obstoječe ponudbe 

avtobusnih prevozov predstavljalo šolski prevozi. V 

prihodnje bi veljalo z ustrezno študijo oziroma 

elaboratom preveriti smiselnost njihove integracije v 

obstoječi medkrajevni linijski prevoz. Motiv je 

vsekakor tudi delno povračilo stroškov s strani 

ministrstva, ki ga prejmejo izvajalci medkrajevnega 

linijskega prevoza potnikov (razbremenitev 

občinskega proračuna). 

Infrastruktura mora potnikom omogočati varno 

vstopanje in izstopanje, prijetno čakanje ter vse 

potrebne informacije, ki jih potrebujejo (vozni redi). 

Na območju občine so avtobusna postajališča solidno 

urejena, le osrednja avtobusna postaja bi lahko bila 

zgledneješa, na kar pa občina, ki ni lastnik, žal nima 

vpliva ter lahko na to samo opozarja in spodbuja. 

 

 

 

 

VIZIJA: 

 Povečala (ali pa vsaj ohranila) se bo dostopnost do 

centrov v regiji ter državi. 

 Občani bodo imeli na voljo poselitvenemu vzorcu 

prilagojen javni potniški prevoz. 

 Javni potniški prevoz bo v Dravogradu omogočil, 

da bodo številna gospodinjstva lahko znižala 

stroške za svojo mobilnost (opustitev potrebe po 

drugem, tretjem itd. avtomobilu, integrirana 

vozovnica, prevozi na klic). 

 Prevoz potnikov po železnici bo oživel. 

 

 

 
Slika 26: Avtobusno postajališče 

 

 

 

 

 

 

Javni potniški prevoz 
 

Javni potniški promet je zelo pomemben predvsem zaradi njegove socialne funkcije. Ta je 

v časih socialne izključenosti tistih, ki ne posedujejo osebnega avtomobila in so s tem 

zanje določeni cilji v prostoru nedosegljivi (starejši, mladi in ekonomsko šibki), zelo 

pomembna.  
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Ključna cilja in kazalnika za uresničitev ciljev: 

 povečati delež potovanj z javnim potniškim prevozom 

na delo do leta 2022 

● KAZALNIK: delež potovanj z javnim potniškim 

prevozom na delo na 4 % do leta 2022  

(izhodišča vrednost 1 % (vir: anketa v okviru 

CPS 2017)) 

 povečati delež potovanj z javnim potniškim prevozom v 

vse vrste šol na 15 % do leta 2022 

● KAZALNIK: delež potovanj z javnim potniškim 

prevozom v vse vrste šol 

(izhodišča vrednost 9 % (vir: anketa v okviru 

CPS 2017)) 

 

 

 

 

 

 

 

Ključni ukrepi in kazalniki za izvedbo ukrepov:  

 hraniti ponudbo medkrajevnega javnega potniškega 

prevoza do leta 2022 (oziroma z datumom uvedbe 

novih avtobusnih koncesij) 

● KAZALNIK: število voženj linij medkrajevnega 

javnega potniškega prevoza (avtobus in vlak) 

na povprečen delovni dan  

(izhodiščna vrednost stanje 2017) 

 po načrtovani pilotni uvedbi konec leta 2017 proučiti 

možnosti vzpostavitve stalnega sistema prevozov na klic 

do leta 2019 in dejanska (po možnosti v povezavi s 

sosednjimi občinami) vzpostavitev sistema do leta 2022  

● KAZALNIK: delež odraslih prebivalcev brez 

avtomobila, ki imajo možnost prevoza na 

klic, na 50 % do leta 2022 

(izhodiščna vrednost 0 % v letu 2017) 

 urediti avtobusna postajališča:  

● KAZALNIK: vsaj štiri urejena ali prenovljena 

avtobusna postajališča do leta 2022

 
 

Tabela 10: Akcijski načrt ukrepov stebra Javni potniški prevoz 

JAVNI POTNIŠKI PREVOZ 

Ukrep Odgovornost 
Rok 

izvedbe 
Možni viri 

financiranja 

Proučevanje možnosti razvoja javnega 
potniškega prevoza v regiji s poudarkom na 
čezmejnih povezavah 

Občina Dravograd v 
sodelovanju s sosednjimi 
občinami, prevozniki in 
zunanjim izvajalcem 

2022 Sredstva Evropske 
unije 

Proučevanje možnosti vzpostavitve sistema 
javnih prevozov na poziv 

Občina Dravograd, 
Ministrstvo za 
infrastrukturo v 
sodelovanju z zunanjim 
izvajalcem 

2022 Sredstva Evropske 
unije, 

državna sredstva 

Proučevanje možnosti reorganizacije šolskih 
prevozov (skladno z veljavno zakonodajo); 
vključevanje posebnih prevozov v sistem rednih 
linijskih prevozov 

Občina Dravograd, 
ministrstvi za 
infrastrukturo in šolstvo 

2022 Državna sredstva; 
možnost 
razbremenitve 
občinskega 
proračuna 

Vzdrževanje in obnova avtobusnih postajališč Občina Dravograd, 
Direkcija Republike 
Slovenije za 
infrastrukturo 

Nenehno Občinski proračun, 
državna sredstva 
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Izboljšanje cestnega 
prometa 
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Ankete in samoocena občanov to potrjujejo, saj so bile 

jasno izpostavljene tri teme: vzdrževanje obstoječe 

cestne infrastrukture, dvig prometne varnosti in 

izboljšanje globalne dostopnosti Dravograda po cesti.  

Za varnost in vzdrževanje obstoječega lokalnega 

cestnega omrežja lahko v veliki meri poskrbi občina 

sama, medtem ko je na področju državnih cest in 

izboljšanja globalne navezanosti objektivno ujetnik 

državne prometne politike in geografskih danosti, kar 

sporoča tudi uvodnik ob posvetovanju o 3. razvojni osi 

(Dravograd, 2014): 

 

 

 

 

 

Ta strategija podpira aktivnosti (četudi so grob, okolju 

neprijazen poseg v prostor) izboljšanja – tudi izgradnje 

novih odsekov – cestne povezave z osrednjim 

slovenskim avtocestnim križem na način, da se 

zagotovita predvsem predvidljivost in zanesljivost 

krajših potovalnih časov ter ne nujno velike vozne 

hitrosti. 

Pomemben motiv je tudi preusmeritev tranzitnega 

tovornega prometa iz trškega jedra in drugih krajevnih 

središč, s čimer bo omogočeno ustvarjanje 

privlačnejših javnih prostorov in dvig kakovosti bivanja 

ter zadrževanja. 

 

VIZIJA: 

 Revitalizacija in obnova dotrajanih cest in ulic. 

 Z ukrepi umirjanja prometa in ozaveščanja 

voznikov bomo povečali prometno varnost.  

 Prizadevali si bomo izboljšati globalno dostopnost 

po cesti, a po načelih trajnostnega razvoja. 

 Izboljšana dostopnost za vse, tudi starejše, gibalno 

ovirane osebe ter slepe in slabovidne. 

 Aktivno bomo iskali rešitve za zmanjšanje 

tranzitnega tovornega prometa skozi naselja. 

Omejili bomo dolgotrajno parkiranje na 

najzanimivejših lokacijah.  

 Reducirali bomo parkirna mesta (predvsem na 

ulici) v trškem jedru in obiskovalcem ponudili 

nadomestne parkirne površine v razdalji, ki jo je 

brez napora možno prepešačiti. 

 Spodbujali bomo rabo okolju prijaznih vozil. 

 

Ključni cilj in kazalnik za uresničitev cilja: 

 zmanjšanje deleža potovanj z osebnimi avtomobili z 

motorjem z notranjim izgorevanjem za potovanja 

na delo pod 90 % in za oskrbo pod 70 % do leta 

2022 

● KAZALNIK: delež poti, opravljenih z vozili z 

notranjim izgorevanjem kot voznik, z 

namenom potovanja na delo in za oskrbo 

(izhodiščni vrednosti 94 % na delo in 78 % za 

oskrbo) 

 

 

 

 

Ključni ukrepi in kazalniki za izvedbo ukrepov: 

 obnavljati in izboljšati – v smislu varnosti – lokalne 

ceste, poti in ulice 

● KAZALNIK: delež občinskega proračuna, 

namenjen vzdrževanju občinske cestne 

infrastrukture, se viša ali vsaj ohranja 

 vpeljati območja omejene hitrosti in/ali umirjenega 

prometa  

● KAZALNIK: vsaj štiri do leta 2022  

 vpeljati javne polnilnice za električna vozila 

● KAZALNIK: število na novo urejenih javnih 

polnilnic za električna vozila od sprejema 

CPS 2017 
 

Izboljšanje cestnega prometa 
 

Čeprav je zmanjšanje odvisnosti od osebnega avtomobila eden izmed osnovnih namenov 

novega pristopa k načrtovanju mobilnosti, ostajata osebni avtomobil in zanj potrebna 

cestna infrastruktura še vedno pomembna, a ne več osrednja tema prometnih strategij. 

»Slogan »Doline s tradicijo – regija s 

prihodnostjo« nas spremlja že od leta 2002 z 

vključevanjem reševanja dolgoletne problematike 

slabe prometne dostopnosti regije, ki edina v 

Sloveniji nima dostopa do avtocestnega križa ter 

povezanosti s središčem države.« (Karmen 

Sonjak) 
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Tabela 11: Akcijski načrt ukrepov stebra Izboljšanje cestnega prometa 

IZBOLJŠANJE CESTNEGA PROMETA 

Ukrep Odgovornost 
Rok 

izvedbe 

Možni viri 

financiranja 

Intenziviranje investicijskega vzdrževanja obstoječih 
krajevnih cest in javnih poti občinske cestne infrastrukture 
in obcestnega prostora 

Občina 
Dravograd 

2022 Proračun občine, 

državna sredstva  

Intenziviranje investicijskega vzdrževanja obstoječih 
lokalnih cest in obcestnega prostora 

Občina 
Dravograd 

2022 Proračun občine, 

državna sredstva  

Urejanje vaških jeder po načelih skupne rabe Občina 
Dravograd 

2022 Proračun občine, 

sredstva 
Evropske unije 

Urejanje parkirišč pred pomembnimi javnimi ustanovami, 
če so v skladu z načrti trajnostne mobilnosti  

Občina 
Dravograd 

2022  

Umirjanje prometa in 

omejevanje tovornega prometa v osrednjem delu občine 

Občina 
Dravograd v 
sodelovanju z 
zunanjim 
izvajalcem 

2022 Proračun občine, 
Direkcija 
Republike 
Slovenije za 
infrastrukturo 

Vzpostavitev sistema »upravljanja s parkirnimi prostori«, 
vključno s postopno širitvijo modre cone in dodatnimi 
parkirnimi mesti za invalide 

Občina 
Dravograd v 
sodelovanju z 
zunanjim 
izvajalcem 

2022 Proračun občine, 
sredstva 
Evropske unije 

Proučitev možnosti vzpostavitve parkirnih mest za 
električna vozila skupaj s polnilnimi postajami 

Občina 
Dravograd 

2022 Proračun občine  

Proučitev možnosti ureditve območja za celodnevno 
parkiranje turističnih avtobusov in avtodomov 

Občina 
Dravograd v 
sodelovanju z 
zunanjim 
izvajalcem 

2022 Proračun občine, 
sredstva 
Evropske unije 

Proučitev možnosti vzpostavitve dodatnih ukrepov za 
umirjanje prometa v občini 

Občina 
Dravograd v 
sodelovanju z 
zunanjim 
izvajalcem 

2022 Proračun občine, 
Direkcija 
Republike 
Slovenije za 
infrastrukturo 

Proučitev možnosti vzpostavitve sistemov »Park&Go« in 
»Park&Bike« 

Občina 
Dravograd v 
sodelovanju z 
zunanjim 
izvajalcem 

2022 Sredstva 
Evropske unije 
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