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Pridružite 
se nam:

Prvi dogodki se bodo v Šempetru pri Gorici 
odvili ob Evropskem tednu mobilnosti v

torek, 20. 9. 2016

10:00–17:00 Trg Ivana Roba
Pametna mobilnost za gospodar-
sko uspešnost, prireditev s predstavitvijo 
in promocijo:

projekta CPS
električnih vozil, koles, skirojev, kolesarske 
opreme
javnega potniškega prometa
trajnostne rabe energije
preventive in vzgoje v prometu 

18:00 Coroninijev dvorec
1. javna razprava z občani in 
drugo zainteresirano javnostjo

Vljudno vabljeni!
Napovedi aktivnosti spremljajte na:

http://www.sempeter-vrtojba.si

https://sl-si.facebook.com/obcina.sempeter.vrtojba/

Vabimo vas k 
aktivnemu sodelovanju:

Posredujte nam vaša opažanja o težavah in 
dobrih rešitvah prometa v občini na naslov 
CPS.sempeter_vrtojba@omegaconsult.si; 

Predlagajte prometne ukrepe in rešitve 
skupaj z vašo vizijo razvoja prometa v občini s 
pomočjo spletnega orodja na 
http://www.omegaconsult.si/sempeter-vrtojba;

Izpolnite spletno anketo na 
http://www.omegaconsult.si/sempeter_vrtojba/anketa/ 
in se potegujete za privlačne nagrade v 
skupni vrednosti 1.000 EUR (glavna nagrada 
je mestno kolo); 

Sodelujte na javnih razpravah in predstavit-
vah izdelave Celostne prometne strategije;

Sodelujte pri oblikovanju slogana za trajnost-
no mobilnost v občini. Svoj predlog nam 
pošljite na naslov 
CPS.sempeter_vrtojba@omegaconsult.si. 

Vključevanje javnosti in interesnih skupin bo 
(v vseh fazah izdelave vse do predvidenega 
sprejema Celostne prometne strategije v 
juniju 2017) potekalo s pomočjo organiziranih 
delavnic, razprav, intervjujev, anket in pred-
stavitev.  
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Celostna prometna 
strategija Občine 
Šempeter-Vrtojba

Občina Šempeter-Vrtojba se ponaša s prelepo 
naravno in kulturno dediščino. Tudi nasle- 
dnjim generacijam želimo omogočiti varno 
odraščanje, čist zrak, cvetoče trge in ulice, 
učinkovito mobilnost in dostopnost do vseh 
vrst storitev ter podjetno in gospodarsko 
uspešno okolje, ki je hkrati privlačno za biva-
nje in delo. Kako ob hitrem razvoju prometa 
uresničiti takšno vizijo? Odgovor ponuja 
celostno načrtovanje prometa oziroma načr-
tovanje, ki v središče postavlja ljudi. 

Ključni korak v tej smeri je priprava Celostne 
prometne strategije. To je strateški dokument, 
ki oriše najučinkovitejše zaporedje ukrepov na 
področju prometa, s katerimi občina s sodelo-
vanjem občank in občanov izboljša 
privlačnost in kakovost življenjskega prostora 
in pomaga uresničiti svoje razvojne potencia-
le.  Celostno načrtovanje prometa izhaja iz 
izkušenj dobrih praks mnogih evropskih mest 
oziroma občin, ki že uresničujejo bistvena 
načela tega pristopa.

Kaj Celostna prometna 
strategija prinaša naši 
občini?

Trajnostno reševanje izzivov v prometu v 
splošno korist občank in občanov z 
enakopravno obravnavo vseh udeležencev v 
prometu (kolesarji, pešci, potniki, vozniki, idr.); 

Zmanjšanje negativnih učinkov prometa na 
zdravje  in izboljšanje prometne varnosti ljudi 
z dvigom osveščenosti za trajnostno obnaša-
nje;

Privlačnejše javne površine, ki pripomorejo k 
večji povezanosti ljudi;  
 
Izboljšano podobo občine;

Dodatno spodbudo razvoju na področju 
turizma, nepremičnin in konkurenčnosti 
podjetij; 

Možnost kandidature za nepovratna evropska 
sredstva za realizacijo celostne prometne 
strategije;

Izboljšanje kakovosti bivanja zdajšnje in 
prihodnjih generacij.

Soustvarjanje 
Celostne prometne 
strategije

Celostno prometno strategijo Občina Šempe-
ter-Vrtojba pripravlja s pomočjo glavnega 
izvajalca OMEGA consult d.o.o. in podizvajalca 
URBIS d.o.o..

Od vas, spoštovane občanke in občani, želimo 
pri oblikovanju Celostne prometne strategije 
aktiven prispevek predvsem z vašimi vsako-
dnevnimi opažanji prometnih težav ter željami 
in idejami za njihovo reševanje. Le tako bomo 
lahko rešitve prilagodili vašim potrebam in 
pripravili trdne temelje za varen, učinkovit in 
okolju prijazen trajnostni promet v občini. 


