Pridružite se izdelavi Celostne prometne strategije in soustvarjajte
prihodnost našega kraja.

Informacije

Vabljeni

Uradna spletna stran Občine
Cerkno: www.cerkno.si

Prva javna razprava bo v četrtek, 5. 4. 2018, ob
17. uri v Večnamenskem centru Cerkno,
Bevkova ulica 22, Cerkno. Namen srečanja
pripravljavcev CPS, občinske uprave, ključnih
deležnikov ter vseh zainteresiranih občank in
občanov bo predstavi ključne informacije o
pripravi CPS in pridobi mnenja o aktualnih
prometnih izzivih.

Janez Peternel, Občina Cerkno
Tel.: 05 37 34 650
E-naslov: janez.peternel@cerkno.si

CPS

CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA
za boljšo mobilno prihodnost občine

Če načrtujete
za avtomobile
in promet,
dobite
avtomobile
in promet.

Če načrtujete
za ljudi in javne prostore,
dobite
ljudi in javne prostore.

Prva
javna razprava
v četrtek,
5. 4. 2018,
ob 17. uri
v VCC

Fred Kent

©Boris Vrabec

Promet in mobilnost sta tako za družbo kot za posameznika ključnega pomena ter pogoj za naš obstoj. Pri tem se moramo zaveda , da naše potovalne
navade vplivajo na soljudi in na okolje. Z ukrepi trajnostne mobilnos zagotovimo, da so potrebe vsakogar po mobilnos zadovoljene, vendar ob
zmanjšanju prometa in posledično zmanjšanju onesnaženja okolja, zmanjšanju porabe energije ter nižjih stroških.
Vsi nosimo
odgovornost,
da spodbujamo varno,
zdravo in čisto okolje.
Trajnostni razvoj tako pomeni
sledi potrebam sedanjos kot
tudi videnje potreb,
s katerimi se bomo srečevali
v prihodnos .
Priprava
Celostne prometne
strategije je zagotovo
pomemben korak
na tej po !

Namen

izboljšanje zdravja ljudi

dostopnost za vse prebivalce
varnejša in hitrejša potovanja

delavnica z
občinsko upravo
dogovor o vsebini
in organizaciji
priprave CPS

Sodelujte z nami pri
oblikovanju slogana za
trajnostno mobilnost
v občini Cerkno.

zmanjševanje obremenitev okolja
povezanost ljudi in privlačnejši javni prostori
konkurenčnost občine in podje j

Svoj predlog nam
pošljite na e-naslov:
obcina@cerkno.si
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procesa

oris
želenega stanja

opredelitev
prioritet

anketa za
splošno javnost
o stanju
in scenarijih

5

junij
april

maj

6

september
oktober

javna razprava
javna razprava
javna razprava

oblikovanje vizije

predstavitev namere
delavnica
priprave CPS
s ključnimi deležniki
stanje in izzivi
prioritete
oblikovanje scenarijev
in usmeritve

cilji in ukrepi
za akcijski načrt

7
vzpostavitev nadzora
sprejem CPS

4

načrtovanje
izvajanja

3

izbira
ukrepov

2

marec
februar

Slogan?

dostop do evropskih sredstev

Jurij Kavčič,

postavitev
temeljev

Koris

CPS je strategija, ki bo podlaga za dolgoročni
proces trajnostnega načrtovanja prometa,
s katerim bomo dosegli premik k čistejšim
in bolj trajnostnim načinom prevoza.
Je proces, v katerega so vključeni
predstavniki javne uprave,
gospodarstva in civilne družbe,
vključno z vsemi zainteresiranimi občani.

župan Občine Cerkno
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dvig
kakovos
bivanja

dve delavnici
s ključnimi deležniki predstavitev CPS
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javnos
CPS in potenciali
za sodelovanje
pri izvajanju

predstavitev predloga
CPS in razprava
o izvajanju v praksi

