
Ormoz • V izdelavi celostna prometna strategija 

Gromozanski traktorji skozi mesto 
Ze pn^ajavna razprava oh pripravi celostne prometne strategije Ohcine Ormozje razkrila kar nekaj prome-
tnih tezav v samem mestu, med njimi tudi nevaren traktorski promet. 

Ormoz se take kot vecina slo-
venskih mest sooca s kar nekaj 
prometnimi problemi oziroma iz-
zivi pri urejanju prometa, zlasti v 
utesnjenem starem delu mestne-
ga jedra. Urejala naj bi jih celostna 
prometna strategija, ki je v uvodni 
fazi izdelave. Kot je na prvi javni 
razpravi v Ormozu, s katero so 
odprii cikel petih javnih razprav ob 
pripravi omenjenega dokumen-
ta, povedai vodja Medobdinske 
uprave Obcin Ormoz, Sredisce ob 
Dravi in Sveti Tomaz Boris Novak, 
je obcina uspesno kandidirala na 
razpisu ministrstva za okolje in 
prostor ter si zagotovila 85 % sofi-
nanciranje izdelave celostne pro
metne strategije oziroma sredstva 
V visini 17.000 evrov. Izvajalec 
tega strateskega dokumenta, ki 
bo kljucno orodje za nacrtovanje 
prometa v prihodnosti in je pogoj 
za udelezbo na razpisih za evrop-
skafinancna sredstva, je Fakulteta 
za gradbenistvo, prometno inze-
nirstvo in arhitekturo Univerze v 
IVlariboru, pri projektu pa sodeluje 
tudi s podjetjem ZEU. 

Skupaj z izvajaici zeli obcina 
v pripravo cim bolj vkljuciti sirso 

javnost, ki bo lahko skozi razlicne 
dogodke, kot so javne razprave, 
delavnice, ankete in intervjuji, iz-
razila svoje mnenje in predloge 0 
prometnih resitvah v obcini. Prva 
taksna priloznost je bila drugo 
sredo v decembru. Po tern, ko 
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sta Sebastian Toplak in Mitja Kle-
mencic iz mariborske fakultete za 
gradbenistvo, prometno inzenir-
stvo in arhitekturo predstavila ca-
sovni nacrt in aktivnosti v okviru 
izdelave omenjenega dokumen
ta, so navzoci podali svoje pogle-

de na pripravo celostne prome
tne strategije ter opozorili na ne-
katere prometne tegobe. Iz vrst 
zbranih je bilo slisati, da je pro
metna ureditev vzhodnega dela 
mesta dokaj dobra, a da je veliko 
slabsa v zahodnem, starem delu 

Z Icoc: wdja mcdobcinske uprave Obcin Ormoz, Sredisce ob Dram in Socii Tomaz Boris Novak ter 
wdja pripraue Sebostion Toplak in Mitjo Klcmencic iz Fakultete za gradbenistuo, prometno inzcnirstuo 
in orhitckturo Univerze v Mnriboru. 
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