MESTNA OBČINA NOVA GORICA

VABILO
PREDSTAVITEV PROMETNEGA NAČRTA ZA ŠIRŠE MESTNO OBMOČJE
(Strokovna podlaga za sistemsko načrtovanje in urejanje prometa)
Spoštovani,
vljudno vas vabimo na predstavitev Prometnega načrta za širše mestno območje
(Strokovna podlaga za sistemsko načrtovanje in urejanje prometa)
v ponedeljek, 11. aprila 2016, ob 17. uri v veliko dvorano novogoriške mestne hiše.
Na Mestni občini Nova Gorica smo pridobili strokovno podlago za sistemsko urejanje
prometa, s katero želimo dosedanje bolj ali manj naključno urejanje prometa narediti bolj
premišljeno in načrtovano. Strokovna podlaga je osnova za oblikovanje odloka o prometnem
načrtu, ki ga želimo zasnovati kot živ dokument, ki se bo ciklično dopolnjeval tako na podlagi
predvidenih bodočih investicij kot tudi na osnovi potreb in pobud občanov mestne občine.
Krajevne skupnosti so bile o pripravi strokovne podlage že obveščene in so
prispevale k evidentiranju problemov ter posredovanju pobud. V strokovni podlagi je bila tudi
na osnovi prispevkov krajevnih skupnosti začrtana sistemska ureditev prometa, ki bo
omogočila reševanje evidentiranih problemov in potreb.
Na srečanju želimo zainteresiranim občanom in ključnim deležnikom predstaviti
strokovno podlago, ki vsebuje sistemsko ureditev prometa, določa tipologijo ulic in podobno.
Celostno urejanje prometa na širšem mestnem območju bo predstavila Maja Šinigoj iz
podjetja LOCUS, uporabo omenjene strokovne podlage v upravi mestne občine pa
načelnica Oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo Aleksandra Torbica. Z nekaterimi
konkretnimi primeri bomo prikazali tudi, kako bo ta strokovna podlaga delovala v praksi.
Skozi vodeno razpravo pa želimo predvsem pridobiti mnenja občanov in morebitne
predloge za dopolnitev sistema.
Glavni cilj srečanja je doseči dobro razumevanje in sprejemljivost zasnovane
sistemske ureditve prometa ter s tem povezanih pravil, saj bodo ta v nadaljevanju
podlaga za občinski odlok in za konkretne ukrepe oziroma rešitve na cestah in ulicah
širšega mestnega območja.
Prijazno vabljeni, da se predstavitve udeležite.
Matej Arčon
ŽUPAN

Delni prikaz predvidenih načinov urejanja prometa v strokovni podlagi je dostopen v
Prostorskem informacijskem sistemu občin (PISO) pod rubriko Tematski sklop na spletni
povezavi: http://www.geoprostor.net/PisoPortal/Default.aspx?

