3. javna razprava za pripravo
Celostne prometne strategije Občine Borovnica

VIZIJA RAZVOJA PROMETA IN MOBILNOSTI
V OBČINI BOROVNICA
torek, 20. 6. 2017, ob 18.00
dvorana nad vrtcem, Paplerjeva 5, Borovnica
Namen javne razprave - delavnice:
S sproščeno ustvarjalno delavnico želimo zbrati predstave udeležencev glede različnih vidikov
prometa / mobilnosti v prihodnosti: načinov potovanj / mobilnosti, izbire prevoznih sredstev,
organizacije prometa in mirujočega prometa (parkirnih mest), kvalitete javnih prostorov, dostopnosti
do različnih storitev, socialne vključenosti oseb s posebnimi potrebami, varnosti v prometu za vse
generacije, razvoja podjetniških priložnosti povezanih s prometom, zdravja, varstva okolja,
povezanosti s sosednjimi občinami in v širšem prostoru, uporabe modernih tehnologij za boljšo
mobilnost, itd.
Promet bomo postavili v širši kontekst urbanega in družbenega razvoja in poleg lokalnih danosti in
omejitev upoštevali tudi širše splošne trende kot so: staranje prebivalstva, izčrpavanje zadnjih lahko
dostopnih nahajališč nafte, prizadevanja za omilitev podnebnih sprememb, razvoj električne
mobilnosti in avtonomnih vozil ter novih modelov lastništva in uporabe vozil.

Vse prispevke bomo obdelali in poleg strokovnih izhodišč (izsledkov analize stanja in razprav o
scenarijih, strateških usmeritev na ravni države,…) upoštevali pri pripravi končne vizije za CPS, ki bo
vsebovala čim več predstav in pričakovanj občanov.

VIZIJA RAZVOJA PROMETA IN MOBILNOSTI
V OBČINI BOROVNICA
Program razprave/delavnice:
18.00 - 18.10

Uvodni nagovor

18.10 - 18.15

Cilji in potek tretje javne razprave

18.15 - 18.30

Župan B. Čebela (ali njegov namestnik)

Moderatorka Milena Škrl Marega, CPP
Tokratni dogodek bo pravzaprav bolj delavnica kot razprava, saj bomo skupaj z udeleženci
zbrali predstave o želeni prihodnosti, pa nabor ukrepov, s katerimi bo mogoče to stanje
doseči, lahko pa tudi rangiramo ukrepe po njihovi pomembnosti.

Napredek pri pripravi Celostne prometne strategije (CPS) Občine Borovnica in
pomen vizije v postopku njene priprave
Andrej Klemenc, vodja projekta, LOCUS in Nina Lipušček, LOCUS
V tej predstavitvi bomo na poljuden način prikazali logično zaporedje aktivnosti pri pripravi
CPS in ponazorili, za kaj je potrebna vizija – kako bo ta služila za oblikovanje ciljev in
ukrepov. Izpostavili bomo katera spoznanja iz analize stanja in scenarijev bodo poleg vizije
narekovala določitev ciljev, s katerimi rešujemo obstoječe probleme in potrebe (iz analize
stanja) in uresničujemo želeno stanje (vizijo).

18.30 - 19.30

Moderirana delavnica:
Uvod:
Primere dobre prakse –Predstavitev vizije mobilnosti Občine Laško
Nina Lipušček, LOCUS in Milena Škrlj Marega, CPP
I. Vizija 2030 – kakšno mobilnost si želimo?
Vsi udeleženci javne razprave
Udeleženci bodo povabljeni, da individualno razmislijo in na lističe kratko zapišejo svoja
videnja in predstave glede želene mobilnosti in prometa v prihodnosti (glej spodaj navodila
za udeležence). Ko to zapišejo, svojo/e predstavo/e preberejo ostalim, moderatorka pa
listič/e nalepi na skupni plakat in ustrezno grupira podobne predstave v vsebinske sklope.
Tako bomo dobili nekaj področij predstav oz. komponent vizije, ki jih bo povzela
moderatorka jih povzame.

19.30 -19.45

19.45– 20.00

Pregled sklopov predstav in rangiranje
Moderatorka in udeleženci
Komponente vizije bomo rangirali. Udeleženci bodo imeli na voljo omejeno število točk, ki
jih bodo dodelili izbranim najpomembnejšim komponentam vizije. Tako bomo dobili vrstni
red nabor sklopov glede na podporo udeležencev.

Povzetek dela, zahvala udeležencem, povabilo k nadaljnjim dejavnostim priprave
CPS in zaključek javne razprave.
vodja projekta Andrej Klemenc in moderatorka Milena Škrlj Marega

