CELOSTNA
PROMETNA
STRATEGIJA
OBČINE VRHNIKA

Naložbo sofinancirata
Republika Slovenija in
Evropska unija iz
kohezijskega sklada

želimo si
urejenih pešpoti
oživitve prevozov po Ljubljanici
urejenih kolesarskih tras
prijazno in zeleno mestno središče

Vabljeni k soustvarjanju
trajnostne mobilnosti na Vrhniki.

Spoštovane občanke, spoštovani občani,

Občina Vrhnika je z namenom uvajanja dolgoročnih in trajnostnih rešitev na področju
urejanja prometa pristopila k projektu izdelave Celostne prometne strategije (CPS), za
katero želimo, da predstavlja strateški dokument s konkretnimi ukrepi na področju prometa,
ki bodo vodili v pozitivne spremembe, vse z namenom doseganja višje kakovosti življenja v
občini.
Ker so nam vaše izkušnje, znanja in ideje izredno pomembne, si želimo vašega aktivnega
sodelovanja, saj bomo le na ta način lahko prepoznali prometne izzive občine ter poiskali
ustrezne rešitve.
Zato vas vljudno vabimo k sodelovanju na
1. Javni razpravi »Kaj so Celostne prometne strategije?«,
ki bo potekala v sredo, 22. junija 2016, od 17.00 dalje
ter
2. Javni razpravi »Izzivi prometnega sistema Občine Vrhnika«,
ki bo potekala v sredo, 22. junija 2016, od 18.30 dalje
v Kulturnem centru Vrhnika, Tržaška cesta 32, 1360 Vrhnika.

Na tokratnih javnih razpravah bomo predstavili razliko med tradicionalnim in sodobnim
načinom spopadanja s prometnimi izzivi, zakaj se tradicionalni način v praksi pogosto ne
obnese več in kakšni so učinki ukrepov, ki v ospredje postavljajo človeka in ne vozila.
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Predstavljen bo pregled stanja prometa v občini Vrhnika, strokovnjaki bodo predstavili izzive
in priložnosti ter primere dobrih praks trajnostne mobilnosti v primerljivih mestih.
V nadaljevanju bomo skupaj z vami naslovili ključne izzive in na kratko prikazali njihove
sinergijske učinke in posledice ter možne načine spopadanja z njimi. Vaši predlogi in
ugotovitve bodo podlaga za izdelavo scenarijev nadaljnjega razvoja prometa v občini. Delo
bo potekalo interaktivno v obliki javne razprave, v sproščenem vzdušju, zato pričakujemo
ustvarjalen pogovor z različnimi predlogi in pogledi na tematiko.
Vabljeni, da na javnih razpravah podate tudi svoja izhodišča in mnenja.

1. Javna razprava: KAJ SO CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE?
17.00

Uvodni nagovor
Kaj so Celostne prometne strategije in zakaj jih pripravljamo?
Primeri dobre prakse
Predstavitev tipičnih ukrepov in njihovih posledic
Odmor za kavo

2. Javna razprava: IZZIVI PROMETNEGA SISTEMA OBČINE VRHNIKA
18:30

Ključni prometni izzivi v občini Vrhnika
Reševanje prometnih izzivov na tradicionalen in sodoben način
Javna razprava

20:00

Zaključek

Veselimo se srečanja z vami,

Stojan JAKIN
Župan Občine Vrhnika

