VIZIJA - TRAJNOSTNA MOBILNOST V
OBČINI BOROVNICA 2030 - osnutek
Občina Borovnica je tako po cestah kot predvsem po železnici dobro dostopna in ima razvito visoko kulturo
sobivanja ter medsebojnega upoštevanja različnih udeležencev v prometu, kar ob temeljito posodobljenih
cestah in železnici ter pametno oblikovanem prometnem prostoru in interaktivnih, na IKT tehnologijah
temelječih fleksibilnih prometnih režimih, vsem udeležencem omogoča varne poti v službo, šolo te po
različnih opravkih v službenem in prostem času, obenem pa zagotavlja veliko možnosti izbire kombinacije
potovalnih načinov ter zmanjšanje obremenitev s hrupom, izpusti onesnaževal zraka in toplogrednimi plini.
Vizija ima naslednje temelje:
1) VISOKA RAVEN VARNOSTI vseh udeležencev v prometu kot kombinacije njihove večje
ozaveščenosti, medsebojnega upoštevanja in spoštovanja, bolj varne prometne infrastrukture ter
inteligentnih rešitev za spremljanje prometa in prilagajanje prometnih režimov.
2) DOBRA DOSTOPNOST tako vseh javnih institucij in ostalih glavnih atraktorjev prometa, kot so
trgovine, gostinski lokali in turistične točke, kot tudi dostopnost do glavnih regionalnih prometnih
povezav ter preko njih do Vrhnike in Ljubljane ter glavnih nacionalnih prometnih vozlišč in
intermodalnih središč.
3) POVEČANI DELEŽI INTERMODALNIH IN SOMODALTNIH POTOVANJ, INOVATIVNIH OBLIK
JAVNEGA PREVOZA IN PREVOZNIH NAČINOV TER TEHNOLOGIJ Z NIČELNIMI IZPUSTI
ONESNAŽEVAL ZRAKA kot posledica podpor in spodbud za več kolesarjenja, pešačenja in uporabe
sredstev javnega prevoza in vozil z alternativnimi pogoni ter njihovih najbolj ustreznih kombinacij
za doseganje različnih ciljev uporabnikov prometnega sistema, ki imajo različne ter časovno in
prostorsko spreminjajoče se prioritete.
4) INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA PODPORA, ki zagotavlja udeležencem informiranje o vseh
ključnih parametrih prometnih povezav in prometnega sistema v realnem času, vožnjo avtonomnih
vozil ter fleksibilno prilagajanje prometnih režimov glede na prednostne algoritme.
5) PODPORA AKTIVNI MOBILNOSTI IN SPREMINJANJU POTOVALNIH NAVAD z zagotavljanjem:
a) ustrezne infrastrukture, prometnih režimov in ulične opreme;
b) izboljšano komunikacijo o mobilnosti, vplivih in posledicah izbire različnih potovalnih načinov
na zdravje ljudi ter lokalno in globalno okolje, potrebah in prioritetah različnih skupin
uporabnikov prometnega sistema ter strpnemu in učinkovitemu reševanju konfliktov v
prometu;
c) aktivno podpore izbiri potovalnih načinov in kombiniranja potovalnih načinov, ki krepijo
zdravje in/ali zmanjšujejo negativne vplive prometa, tudi s pomočjo kulturne produkcije, javnih
dogodkov in ciljno usmerjenih svetovanj.
Občani in občanke, skupaj z občinsko upravo, medobčinsko redarsko službo ter prometno policijo na osnovi
prenovljene in izboljšane cestno in železniške infrastrukture, nove infrastrukture za rečni promet, uporabe
interaktivnih komunikacijskih tehnologij ter sodobne in inovativne ulične opreme, ustvarjajo varen
prometni prostor institucionalni okvir, ki omogoča in spodbuja uporabo fleksibilnih rešitev, krajše potovalne
čase, inovativne oblike lastništva in uporabe vozil, potrebam uporabnikov prilagojen javni prevoz ter večje
možnosti, da del prometnega prostora ponovno postane tudi mesto srečevanj in druženj vrstnikov in
različnih generacij.

