4. javna razprava za pripravo
Celostne prometne strategije Občine Borovnica

POTRDITEV VIZIJE IN OPREDELITEV CILJEV IN
UKREPOV AKCIJSKEGA NAČRTA ZA
TRAJNOSTNO MOBILNOST V OBČINI
BOROVNICA
torek, 19. 9. 2017, ob 19.00
dvorana nad vrtcem, Paplerjeva 5, Borovnica

Namen javne razprave - delavnice:
preveriti in po potrebi dopolniti vizijo razvoja prometnega sistema in
mobilnostne kulture v naši občini ter za vsakega od 5 strateških stebrov
opredeliti cilje ter ukrepe za doseganje teh ciljev, s katerimi se bo postopoma
udejanila vizija.
Na delavnici bomo po predstavitvi dejavnosti EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI 2017 v Borovnici in
njegovega razmerja s pripravo CPS Borovnica predstavili končni osnutek VIZIJE PROMETA IN
MOBILNOSTI V OBČINI BOROVNICA ter preverili ali so potrebni morebitni popravki, spremembe in
dopolnitve.
Končni osnutek vizije si lahko ogledate na: http://www.borovnica.si/wpcontent/uploads/2017/09/VIZIJA-MOBILNOSTI-OBČINE-BOROVNICA-2030-osnutek-1-popravljen.pdf
V drugem delu pa bodo udeleženci, razdeljeni v manjše skupine 5 – 7 oseb, najprej seznanili s 5
strateškimi stebri za trajnostni razvoj prometa in mobilnosti v občini Borovnica, potem pa preverili in
po potrebi dopolnili cilje v posameznih strateških stebrih ter opredelili ukrepe za doseganje teh ciljev
in jih ob koncu tudi razvrstili po pomembnosti. Poročevalci iz vsake skupine bodo potem ob pomoči
moderatorke vsem udeležencem predstavili ključne ugotovitve in zaključke vsake od 5 skupin, čemur
bo sledila splošna zaključna razprava.

VABLJENI!

POTRDITEV VIZIJE IN OPREDELITEV CILJEV IN
UKREPOV AKCIJSKEGA NAČRTA
19. 9. 2017 ob 19.00, dvorana nad vrtcem, Paplerjeva 5, Borovnica

Program razprave/delavnice:
Program:
19.00 - 19.10

CELOSTNA PROMETNA STRAGEGIJA IN EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 2017
Uvodni pozdrav in nagovor župana župan Bojan Čebela
Kratka predstavitev dogodkov v okviru ETM 2017 v Občini Borovnica, Andrej Klemenc

19.10 - 19.15

Cilji in potek četrte javne razprave
Moderatorka Milena Škrl Marega

19.15 - 19.30

Vizija mobilnosti v Občini Borovnica
Kratka predstavitev besedila vizije mobilnosti, Andrej Klemenc, vodja priprave CPS
Morebitni predlogi dopolnitev, načelna potrditev
Moderatorka Milena Škrl Marega

19.30 – 19.50

19.50 - 20.30

Predstavitev strateških in izvedbenih ciljev ter ukrepov CPS v Občini Borovnica
Nina Lipušček, L0CUS prostorske informacijske rešitve d. o. o.
Predstavitev morebitnih predlogov dopolnitev ciljev s strani

Moderirana delavnica: Dopolnitev in rangiranje ukrepov po pomembnosti in po času
izvedbe
Udeleženci bodo za vsakega od 5 strateških stebrov, ki bodo predstavljeni vsak na svojem
plakatu, predlagali vsebinske dopolnitve ciljev in ukrepe za doseganje ciljev ter jih rangirali
po pomembnosti.
REZULTAT: nabor dopolnjenih ukrepov in izbrani prioritetni ukrepi po mnenju udeležencev.

20.30 -20.40

20.40– 20.50

Pregled in poročanje o rezultatih dela v manjših skupinah
Moderatorka in udeleženci-poročevalci

Povzetek, zahvala udeležencem, obvestilo o nadaljnjih dejavnostih priprave CPS in
zaključek javne razprave.
Vodja projekta in moderatorka

