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Celostna prometna strategija je sprejeta 
 
Po številnih terenskih ogledih, analizah stanja mobilnosti, štirih javnih razpravah, treh 
delavnicah, intervjujih deležnikov in mnogih sestankih delovne skupine, je izvajanje ukrepov 
Celostne prometne strategije Občine Cerknica dobilo zeleno luč. Sprejetje strategije na 17. 
seji občinskega sveta predstavlja pomembno potrditev izvedenih aktivnosti in zagotavlja, da 
se bodo v strategiji predvidene aktivnosti na področju trajnostne mobilnosti v prihodnje 
dejansko izvajale.    

 

Sprejem strategije na občinskem svetu 

Celostna prometna strategija občine Cerknica  je bila 7. junija 2017 obravnavana in  potrjena 
na seji Odbora za okolje in prostor, ter naslednji dan (8. junij) sprejeta na 17. redni seji 
občinskega sveta Občine Cerknica. Občinskemu svetu so bile predstavljene ključne smernice 
nadaljnega razvoja trajnostne mobilnosti v naslednjem pet letnem obdobju. Svetniki so se 
strinjali z vsebino strateškega dokumenta in ga v celoti podprli. Celostna prometna strategija 
je v elektronski obliki dostopna na spletni strani Občine Cerknica. Na voljo je tudi v tiskani 
obliki v knjižnici Jožeta Udoviča Cerknica in njenih enotah, ter v sprejemni pisarni Občine 
Cerknica.  

Trajnostna mobilnost ob občinskem prazniku 

Izvajanje ukrepov trajnostne mobilnosti nima pravega učinka, če pri spreminjanju potovalnih 
navad ne sodelujemo tudi občani. Potrditev za to je obiskanost dogodka trajnostne 
mobilnosti, prometne varnosti in zdravega načina življenja v sklopu občinskega praznika. Na 
ploščadi pred Kulturnim domom Cerknica se je v soboto, 17.6. trlo poganjalcev in mladih 
kolesarjev, ki so se potegovali za nagrade in priznanja za veščine spretne ter varne vožnje. 
Marsikateri starši so svoje kolo zaupali spretnim rokam servisne ekipe kolesarske trgovine 
Martin Krpan Podskrajnik ter preskusili mnoge prednosti električnih koles.  
 
Medtem ko je Predstavnik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu z napotki in 
nasveti poskrbel za pridobivanje novih znanj o prometni varnosti, je Telesno kulturno 
društvo Sovica pokazalo nekatere razgibalne vaje za vsakdanje življenje in nas popeljalo na 
krožno rekreacijsko nordijsko hojo po območju naselja Cerknica. Največ pogledov začudenja 
in odobravanja je poželo občinsko električno vozilo, s katerim so se nekateri lahko zapeljali 
tudi na krajšo testno vožnjo. Hvala vsem partnerjem in udeležencem, ki se popestrili 
dogajanje in poskrbeli, da so na naših trgih in ulicah vsaj za en dan zavladali pešci in kolesarji.      
 

»Zavihati rokave in izvajati sprejete ukrepe!« 

… bi bil odgovor na vprašanje, kaj nas na področju trajnostne mobilnosti in prometne 
varnosti v Občini Cerknica čaka v naslednjih letih. Kot je zapisano v akcijskih načrtih 
posameznih stebrov razvoja mobilnosti v občini Cerknica, se v naslednjih petih letih pričakuje 
postopna izgradnja pločnikov s pripadajočo opremo ter odprava nevarnih točk prečkanja 
regionalnih cest na evidentiranih odsekih. Med drugim bo za spodbujanje kolesarjenja do 
leta 2019 pripravljen celovit načrt razvoja kolesarskega omrežja, med tem ko bo občina v 
vmesnem obdobju izvajala postavitev kolesarskih stojal pred javnimi objekti in na javnih 
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površinah.  

S študijo izvedljivosti in vzpostavitvijo občinske linije javnega potniškega prometa do leta 
2020 se bo spodbujala raba javnega prevoza in zmanjševala odvisnost prebivalcev od 
uporabe avtomobilov na krajših razdaljah. Z namenom znižanja prometnih nesreč za 20 
odstotkov do leta 2025 se bodo do leta 2020 izvajali ukrepi umirjanja, predvsem tranzitnega, 
prometa v naseljih Cerknica, Rakek in Unec. Veseli bomo vašega sodelovanja pri izboljšanju 
trajnostne mobilnosti in vaših odzivov na izvedene ukrepe izboljšanja kakovosti bivanja v 
občini Cerknica.   
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