VABILO
UKREPAJMO DANES ZA PRIJAZNEJŠI JUTRI IN
OBLIKUJMO SKUPAJ PRIHODNOST NAŠEGA MESTA IN OBČINE POSTOJNA
3. in 4. javna razprava v sklopu priprave Celostne prometne strategije občine Postojna

Spoštovane občanke in občani občine Postojna,
v okviru izdelave Celostne prometne strategije občine Postojna bomo v torek, 17. januarja 2017, izvedli
tretjo javno razpravo z naslovom „Ukrepajmo danes za prijaznejši jutri“, ki ji bo v ponedeljek, 23. januarja
2017, sledila še zadnja, četrta javna razprava z naslovom „Oblikujmo skupaj prihodnost našega mesta in
občine Postojna“. Oba dogodka se bosta odvila v Kulturnem domu Postojna, Gregorčičev drevored 2a, v
Postojni, s pričetkom ob 16.30.
V sklopu projekta smo organizirali že dve javni razpravi in izvedli uvodne javnomnenjske raziskave. V proces
izdelave strategije, ki stremi k trajnostnemu načrtovanju prometa s poudarkom na spodbujanju uporabe
trajnostnih prevoznih sredstev in zagotavljanju boljših pogojev za ranljivejše udeležence v prometu, želimo
vključiti čim večje število občanov z namenom zagotovitve upoštevanja stališč vseh deležnikov.
Na tretji javni razpravi bomo posebno pozornost posvetili oblikovanju vizije razvoja prometa v občini
Postojna. Razprava bo pomembna za oblikovanje prioritet, predlogov in same vizije. Da bi zastavljeno vizijo
lahko uresničili oz. v prihodnosti dosegli želeno stanje, ki ga vizija povzema, jo je treba podpreti z natančno
določenimi cilji, ki določajo raven želenih izboljšav. Viziji razvoja prometa v občini bo posvečena tudi
razstava, ki si jo boste v prihodnjih mesecih lahko ogledali v prostorih Občine Postojna.
Četrta javna razprava bo na podlagi oblikovanje vizije namenjena naboru ukrepov za izboljšanje možnosti
trajnostne mobilnosti in s tem pešačenja, kolesarjenja ter uporabe javnega potniškega prometa z namenom
preureditve prometnih in drugih javnih površin v občini.
Vljudno vabljeni, da s svojim sodelovanjem pripomorete k čim optimalnejšemu oblikovanju prometne
strategije na območju naše občine.
Prijave na razpravi potekajo po elektronski pošti (tjasa@b22.si) in prek telefona (041 370 762).
S prijaznimi pozdravi,
Igor Marentič,
župan občine Postojna
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