
 

 

 

  

 

  

                                        

 

VABILO 

“IZBIRAJ TRAJNOSTNO ZA PRIJAZNO IN DOSTOPNO MESTO” 
2. javna razprava v sklopu priprave Celostne prometne strategije Občine Radovljica 

V sklopu izdelave Celostne prometne strategije Občine Radovljica (CPS RADOVLJICA) 
vas vabimo na 2. javno razpravo z naslovom “Izbiraj trajnostno za prijazno in dostopno mesto”, 

ki bo v četrtek, 22. septembra 2016, med 17. in 19. uro na Vurnikovem trgu v Radovljici. 
 

Celostna prometna strategija je dokument, ki upošteva in nadgrajuje obstoječe strateške dokumente občin. Gre 
za nov način razmišljanja, ki pomeni korak k bolj trajnostnemu načrtovanju prometa v občini. Celostna prometna 

strategija prispeva k doseganju ravnotežja med družbeno enakostjo, kakovostjo življenjskega okolja in 
uspešnostjo gospodarskega razvoja z iskanjem ukrepov za izboljšanje možnosti za kolesarjenje, pešačenje, 

uporabo javnega potniškega prometa in drugih vidikov trajnostne mobilnosti v občini. 
 
 

Namen 2. javne razprave je, da udeleženci s pomočjo ustreznih pripomočkov, ki nadomeščajo 
gibalne in senzorične hibe, doživijo skupni prostor. Spoznajo tudi kako pomembno je ustrezno 

oblikovanje fizično in vsebinsko dostopnega prostora za različne uporabnike. 

 

Dnevni red: 
17:00 – 17:30: Uvod, predstavitev projekta, navodilo za izvedbo terenskega dela 

17:00 – 18:15: Terensko delo 
18:15 – 19:00: Analiza, rezultati 

Zaradi zagotovitve pripomočkov pri izvedbi javne razprave vas prosimo, da se do srede, 21.9.2016, prijavite 
preko elektronske pošte (tjasa@b22.si) ali telefona (041 370 762). Za več informacij se lahko obrnete tudi na 

Stašo Čelik Janša (stasa.celik-jansa@radovljica.si ali 04 537 23 36). 

 

hkrati vas  
 
 

Občini Radovljica in Bled s Športno zvezo Radovljica, Bled, Bohinj, Gorje vabita na  
 13. kolesarski izlet ob dnevu brez avtomobila 

v četrtek, 22. septembra 2016, ob 16. uri 
 

ZBOR: ob 15.45 na Vurnikovem trgu v Radovljici 
 

TRASA (dolga približno 22 km): Radovljica – Lesce - Bled: postanek na parkirišču Infocentra 
Triglavska roža Bled - Zasip - Piškovca - Breg - Vrba - Studenčice - Hraše - Lesce - Radovljica 

(speljana tudi po makadamskem cestišču, zato so primerna treking ali gorska kolesa) 
 

VRNITEV: okrog 18.30 ure na Vurnikov trg 
 

Udeleženci se bodo vpisali v spominsko knjigo in prejeli majice, za sladko okrepčilo pa bodo poskrbeli udeleženci 
programa LUR PUMO – projektno učenje mlajših odraslih. 

 
Če bo deževalo, izleta ne bo. 

 
Kolesarji se izleta udeležijo na lastno odgovornost in so se dolžni ravnati v skladu s cestno prometnimi predpisi. 

Obvezna je tehnična brezhibnost koles in uporaba čelad za otroke do 14. leta starosti. Uporabo čelade 
priporočamo vsem kolesarjem. Če bo deževalo, izleta ne bo. 

 
 
 
 

Več informacij o dogodkih in aktivnostih v času EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI in  
projekta Celostna prometna strategija Občine Radovljica lahko preberete na  

http://www.radovljica.si/. 
 
 

Prijazno vabljeni! 
Župan Občine Radovljica 

Ciril Globočnik 

mailto:stasa.celik-jansa@radovljica.si

