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Pametno in strateško načrtovanje prometa za trajnostni razvoj Ilirske Bistrice
V okviru priprave Celostne prometne strategije je konec novembra v Ilirski Bistrici
potekala delavnica s ključnimi deležniki v občini, katere glavni namen je bil oblikovati
osnutek vizije razvoja prometa v občini.
Udeleženci

-

predstavniki

občinske

uprave,

krajevnih

skupnosti,

civilne

družbe,

gospodarstva ter javnih zavodov, kjer so bile šole še posebej dobro zastopane, - so v
različnih delovnih skupinah analizirali ključna izhodišča, izbrane cilje in vrednote iz preteklih
korakov izdelave CPS, ki so jih podali občanke in občani prek predhodnih javnih razprav ter
ankete, ki jo je do sedaj izpolnilo 860 posameznikov, pa tudi iz intervjujev s ključnimi
deležniki. Na teh izhodiščih so pod mentorstvom pripravljavcev CPS oblikovali pogled na
dolgoročen razvoj mobilnosti v Ilirski Bistrici ter podali konkretne predloge, ki se nanašajo
predvsem na boljšo povezanost občine z regijo ter izboljšanje storitev javnega potniškega
prometa.
Rezultat delavnice je osnutek vizije, ki se glasi:
»Ilirska Bistrica bo s pametnim načrtovanjem prometnih ureditev in strateškimi usmeritvami v
razvoj in spodbujanje vseh vrst mobilnosti stremela k trajnostnemu razvoju občine.
Z varnimi in udobnimi peš in kolesarskimi povezavami, strateškim in celostnim načrtovanjem
javnega prostora, spodbujanjem alternativnih oblik trajnostne mobilnosti ter zagotavljanjem
varne in kvalitetne infrastrukture bo omogočala dobre pogoje za visoko kakovost življenja
prebivalcev. Pri tem bo posebno pozornost namenjala prijetnemu in zdravemu bivalnemu
okolju.
Občina bo po svojih najboljših močeh prispevala k izboljšavam vseh vrst javnega potniškega
prometa ter skrbela za boljše in bolj varne cestne povezave z avtocestnim križem, s čimer bo
zagotavljala čim boljšo povezanost znotraj občine kot tudi širše. Aktivno bo pristopila k
izboljšanju avtobusnih povezav in drugih oblik javnega prevoza, spodbujala bo uporabo,
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nadgradnjo in boljšo izkoriščenost železniške infrastrukture v občini ter se preko železnice
povezala tako s širšimi regijskimi centri kot tudi s Hrvaško.«
V ponedeljek, 12. decembra 2016, od 17.00 do 19.00 bosta v Domu na Vidmu potekali
še zadnji dve javni razpravi, ki sta namenjeni končnemu oblikovanju vizije ter izbiri
ukrepov za njeno uresničevanje, kamor vas vljudno vabimo.

