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VABILO 
 

javna delavnica in razstava o viziji Občine Radovljica  
v sklopu izdelave Celostne prometne strategije Občine Radovljica 

 

VIZIJA IN UKREPI 
 

V okviru izdelave Celostne prometne strategije Občine Radovljica bomo izvedli javno delavnico z naslovom 
''Ukrepi'', ki bo v torek, 22. novembra 2016, ob 17. uri v prostorih Krajevne skupnosti Lesce, Alpska cesta 58, v 
Lescah. 
 
Občina Radovljica je skladno z evropskimi smernicami v letu 2016 pristopila k izdelavi celostne prometne strategije. 
Gre za strateški dokument, ki je namenjen reševanju izzivov občine na področju urejanja prometa s poudarkom na 
zagotavljanju dobrih pogojev za ranljivejše udeležence v prometu, kot so pešci, kolesarji in spodbujanje uporabe 
trajnostnih prevoznih sredstev. 
 
V sklopu projekta smo že organizirali tri razprave, izvedli intervjuje in ankete ter izdelali analize, ki smo jih strnili v 
poročilo 1. faze projekta. Na podlagi 4. javne razprave v postopku priprave CPS je bila oblikovana vizija Občine 
Radovljica, ki kot sonaravna, varna in ekonomsko uspešna občina povezuje središče z naselji in skrbi za povezave v 
naseljih. Je pomembno križišče upravnih, prometnih in turističnih poti. Ohranja naravo, spodbuja samooskrbnost in 
sožitje med generacijami.  
 
Da bi zastavljeno vizijo oziroma zaželeno stanje v prihodnosti tudi dosegli, jo je treba podpreti z natančneje 
opredeljenimi cilji, s katerimi se opredeli raven želenih izboljšav. Javna delavnica bo tako potekala v znamenju iskanja 
ukrepov za preureditev prometnih in drugih javnih površin v občini Radovljica. Da pa bo končni dokument dejansko 
reševal prometno problematiko v občini Radovljica, želimo v celoten proces izdelave strategije vključiti čim večje 
število občanov. 

Zaradi zagotovitve vseh pripomočkov pri izvedbi javne delavnice vas prosimo, da svojo prisotnost potrdite po 
elektronski pošti (tjasa@b22.si) ali preko telefonske številke (041 370 762). 

Obenem vas želimo povabiti tudi na otvoritev razstave o viziji Občine Radovljica, ki bo 22. novembra 2016 ob 16. uri 
v mali sejni dvorani Občine Radovljica, samo razstavo pa si boste lahko ogledali na trgu pred Linhartovo dvorano. 
 
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. 

Prijazno vabljeni! 

Ciril Globočnik 
 Župan  

http://www.radovljica.si/files/other/news/112/428852.%20PORO%C4%8CILO%20Zagon%20procesa%20-%20Radovljica.pdf

