2. javna razprava o pripravi
Celostne prometne strategije Občine Borovnica

ANALIZA STANJA PROMETA IN MOBILNOSTI TER
IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO RAZVOJNIH SCENARIJEV
torek, 25. 4. 2017, ob 18.00
OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica

PROGRAM

18.00 - 18.05

Uvodni pozdrav
Bojan Čebela, župan Občine Borovnica

18.05 - 18.10

Cilji in potek druge javne razprave
Predstavitev napredek pri pripravi CPS Borovnica, pridobivanje
dodatnih predlogov k analizi stanja ter mnenja o možnih načinih razvoja
mobilnosti v občini - scenarijev;
Moderatorka Milena Škrl Marega

18.10 - 18.30

Analiza stanja prometa in mobilnosti v Občini Borovnica
(predstavitev stanja prometne infrastrukture ter ključnih izsledkov analize stanja;
pojasnitev, kako so bili obravnavani in upoštevani rezultati intervjujev in ankete)

Jernej Nučič in Andrej Klemenc; Občina Borovnica

18.30 - 18.45

Razprava z udeleženci I:
Ali analiza ustrezno prikazuje stanje? Je analiza kompletna / popolna ali bi
morebiti kaj dopolnili?
Ali se z vsebino analize, dopolnjene s pripombami, strinjate? Ali lahko tako
analizo načeloma potrdimo?

18.45 -19.00

Koncept scenarijev razvoja mobilnosti ter predstavitev
izhodišč za razvoj 3 možnih scenarijev v občini Borovnica
(predstavitev koncepta scenarijev ter treh scenarijev razvoja mobilnosti)
Nina Lipušček LOCUS d.o.o in Andrej Klemenc, Občina Borovnica

19.00– 19.45

Razprava z udeleženci II:
Metoda dela: vrtiljak. Udeleženci bodo razporejeni v tri čim bolj pestre skupine,
ki ob 3 tablah v intervalih po 10 minut razpravljajo o (i) prednostih in (ii)
slabostih posameznega scenarija, ter (iii) o tem, katere priložnosti odpira
posamezen scenarij na socialnem in gospodarskem področju. Pri tem se skupine
premikajo od enega do drugega scenarija. Vsaka skupina torej (zaporedoma)
razpravlja o prednostih, slabostih in priložnostih vseh treh scenarijev, in se po
treh intervalih vrne k plakatu, kjer je začela, da se seznani tudi s prispevki ostalih
skupin.

1.

19.45-20.00

Prikaz vrednotenja optimalnega scenarija
Nina Lipušček, LOCUS d.o.o

20.00-20.10

Povzetek razprave, napoved nadaljnjih dejavnosti pri
pripravi CPS;
Zahvala udeležencem in zaključek 2. javne razprave.
Vodja projekta in moderatorka

KAJ JE CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA OBČINE?
Celostna prometna strategija (CPS) je nov pristop prometnega načrtovanja, ki se je v Evropi in
drugod v svetu uveljavil v zadnjem desetletju. Temelji na obstoječih metodah prometnega
načrtovanja in jih nadgrajuje z oblikami in orodji, ki omogočajo vključevanje prebivalcev in
uporabnikov prometnih sistemov. Stremi k optimalnem prometnem sistemu, v katerem bo vsak
način potovanja najbolj razširjen tam, kjer so njegove očitne prednosti in v katerem bo prestop z
enega potovalnega sredstva na drugega čim bolj enostaven tako s tehničnega vidika kot tudi z vidika
plačevanja storitev prevoza. CPS stremi k optimalni izbiri zdravju in okolju najbolj primernih ter
časovno konkurenčnih potovalnih načinov na regionalni ravni tudi za občane Borovnice. Več na:
http://www.borovnica.si/projekti/potrjen-zacetek-priprave-celostne-prometne-strategije-obcine-borovnica/

