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Projekta skupina izdelovalka CPS Občine Lenart
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Kaj je Celostna prometna strategija (CPS)
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Prednosti celovitega pogleda na promet

•

Smernice za pripravo Celostne prometne strategije (CPS)

•

Okvirni terminski načrt naših aktivnosti

•

Uradna ustanovitev delovne skupine

Projekta skupina izdelovalka CPS Občine Lenart
Vodilni partner pri izdelavi CPS
LOGITEH projektiranje, svetovanje,
založništvo in druge storitve d.o.o.

Odgovorni smo za področje:
• vodenje projekta,
• prometnega načrtovanja - pešačenje,
• in javnega potniškega prometa

Podizvajalec pri izdelavi CPS
MKM, društvo za vzpodbujanje kolesarjenja in
trajnostnega prometa
Zadolženi so za področje:
• oglaševanje in oblikovanja gradiv
• vključevanje javnosti,
• in prometno načrtovanje - kolesarjenje.

Delovna skupina:
Predstavniki:
Občine
Krajevnih skupnosti
Predstavniki zainteresirane
javnosti (policija, šole, vrtci,
društva,…)

Podizvajalec pri izdelavi CPS
SAPO studio za arhitekturo, planiranje in
oblikovanje d.o.o.
Zadolženi so za področje:
• prostorskega načrtovanja

Kaj je Celostna prometna strategija (CPS)

•

Celostna prometna strategija je dokument, s katerim se oriše učinkovito zaporedje
ukrepov na področju prometa, ki med uresničevanjem pomagajo doseči celostne
spremembe in posledično višjo kakovost bivanja.

•

Proces priprave in uresničevanje Celostne prometne strategije odlikujejo:
•

trajnostni pristop, ki uravnoveša gospodarski razvoj, socialno pravičnost in kakovost okolja,

•

celovit pristop, ki upošteva prakse in politike različnih sektorjev,

•

participativni pristop, ki javnost vključuje v vseh fazah načrtovalskega procesa,

•

jasna vizija, cilji in osredotočenost na doseganje merljivih ciljev

•

pregled prometnih stroškov in koristi

•

strokovnost, ki temelji na metode, preizkušene v mnogih državah in mestih
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KLJUČNE ZNAČILNOSTI CELOSTNEGA NAČRTOVANJA PROMETA
Tradicionalno načrtovanje prometa

Celostno načrtovanje promet

Osrednji predmet obravnave je infrastruktura

Infrastruktura je eden od načinov doseganja širših
ciljev

Projektno načrtovanje

Strateško in ciljno načrtovanje

Netransparentno odločanje

Transparentno odločanje z vključevanjem javnosti

Osrednja cilja sta pretočnost in hitrost

Osrednja cilja sta dostopnost in kakovost bivanja

Osredotočenost na avtomobile

Osredotočenost na človeka

Investicijsko intenzivno načrtovanje

Stroškovno učinkovito načrtovanje

Zadovoljevanje prometnega povpraševanja

Upravljanje prometnega povpraševanja

Osredotočenost na velike in drage projekte

Osredotočenost na učinkovite in postopne
izboljšave

Domena prometnih/ gradbenih inženirjev

Interdisciplinarnost, integracija s sektorji za zdravje,
okolje in prostor

Izbor prometnih projektov brez strateških presoj

Strateške presoje možnosti glede na zastavljene
cilje

Prednosti celovitega pogleda na promet
Koristi celostnega načrtovanja prometa:
•

Boljša kakovost bivanja

•

Pozitivni učinki na okolje in zdravje

•

Izboljšana mobilnost in dostopnost

•

Izboljšana podoba občine

•

Odločitve, ki jih podpira javnost

•

Učinkovito izpolnjevanje pravnih obveznosti

•

Nove in celovite politične vizije

•

Izboljšanje dostopa do sredstev

Smernice za pripravo Celostne prometne strategije
(CPS)
1 FAZA: Zagon procesa
Mejnik: zaključek analize izzivov in priložnosti
2 FAZA: Racionalno zastavljanje ciljev
Mejnik: zaključek izbire ukrepov
3 FAZA: Priprava strategije
Mejnik: Sprejem Strategije
4. FAZA: Izvajanje Strategije
Mejnik: Zaključek ocene dosežkov in učinkov

PRIMERI CPS
•

Maribor

• Ljutomer

Okvirni terminski načrt naših aktivnosti
Zap. št.
aktivnosti

Naziv aktivnosti

IZVAJANJE

1.

Postavitev temeljev

18. 5. 2016 - 18. 6. 2016

2.

Analiza stanja

1. 6. 2016 - 18. 8. 2016

3.

Vključevanje javnosti

18. 8. 2016 - 30. 9. 2016

4.

Opredelitev vizije in prioritet

1. 10. 2016 - 18. 10. 2016

5.

Izbira ukrepov

19. 10. 2016 - 18. 12. 2016

6.

Načrtovanje izvajanja CPS

19. 12. 2017 - 18. 1. 2017

7.

Vzpostavitev nadzora

19. 1. 2017 - 18. 2. 2017

8.

Sprejem CPS

19. 2. 2017 - 18. 3. 2017

9.

Aktivnosti po sprejemu CPS

19. 2. 2017 - 18. 3. 2017

Postavitev temeljev
1. Ustanovitev delovne
skupine za izdelavo
celostne prometne
strategije:
Projektna skupina
Predstavniki Občine
Predstavniki
zainteresirane javnosti
2. Priprava podrobne
projektne naloge z
delovnim, časovnim in
komunikacijskim
načrtom priprave CPS

Analiza stanja
4 ogledi stanja na terenu
(pogoji za pešačenje,
kolesarjenje, uporabo
JPP, uporabo osebnega
avtomobila);
2 javni razpravi z občani
in drugo zainteresirano
javnostjo;
1 delavnica z
odgovornimi za promet
na občini;
10 intervjujev;
1 medijsko sporočilo;
2 poročili;
2 sestanka med
občino/občinami in
izdelovalcem;

2016
Maj

Vključevanje javnosti Opredelitev vizije in
prioritet
2 sestanka med občino in
izdelovalcem;
10 intervjujev;
1 medijsko sporočilo;
1 zloženka za občane;
1 anketa za splošno
javnost oz. občane na
podlagi
reprezentativnega vzorca;
1 nagrada za občane, ki
bodo preko ankete
sodelovali v procesu
vključevanja javnosti in
bodo preko žreba
vključeni v proces izbire
nagrajenca;
2 poročili;

2 sestanka med občino in
izdelovalcem;
1 javna razprava;
1 delavnica;
1 medijsko sporočilo;
1 vprašalnik za ključno
zainteresirano javnost;
1 razstava o izdelani viziji,
ki jo predstavimo
prebivalcem občine;
2 poročili;

Junij

2017

Julij Avgust September Oktober November December Januar Februar Marec

Izbira ukrepov
1 sestanek med občino in
izdelovalcem;
1 javno razpravo;
10 intervjujev;
2 poročili;

Načrtovanje izvajanja Vzpostavitev nadzora
CPS
2 sestanka med občino in
izdelovalcem;
2 delavnici s ključno
zainteresirano javnostjo;
2 poročili;

1 sestanek med občino in
izdelovalcem;

Sprejem CPS
1 medijsko sporočilo;
1 predstavitev CPS na seji
občinskega sveta;
1 celostna prometna
strategija občine,
pripravljena v obliki
publikacije in natisnjena v
nakladi 200 izvodov
(uporabljeno slikovno
gradivo v publikaciji naj
bo iz občine/občin, za
katero je bila CPS
pripravljena);
Akcijski načrt za
izdelovanje CPS kot
priloga k CPS.

Aktivnosti po
sprejemu CPS
1 medijsko sporočilo;
objava CPS na spletni
strani občine

Projektne aktivnosti za izdelavo CPS
1. Postavitev temeljev

2. Analiza stanja

3. Vključevanje javnosti

1. Ustanovitev delovne skupine za
izdelavo CPS, v kateri bodo poleg projektne
skupine imenovani predstavniki občine in
predstavniki zainteresirane javnosti iz
občine; npr.: predstavniki iz krajevnih
skupnosti, policije, vzgojno-izobraževalnih
ustanov, domov za ostarele, gospodarstva,
zdravstvenih ustanov, društev invalidov,
nevladnih organizacij ipd.),

1. Popis obstoječih strategij in druge relevantne dokumentacije – opredelitev in analiza
relevantnih strategij, prostorskih aktov (obstoječih in v pripravi), projektne dokumentacije,
prometnih politik, študij ipd. pomembnih za pripravo CPS; določitev virov koristnih
dokumentacij
2. Analiza stanja – stanje mobilnosti v občini
3. Oblikovanje scenarijev – priprava scenarijev kot podlage za razpravo o možnih
strategijah razvoja mobilnosti
4. Obvezne aktivnosti:
4 ogledi stanja na terenu (pogoji za pešačenje, kolesarjenje, uporabo JPP, uporabo
osebnega avtomobila);
2 javni razpravi z občani in drugo zainteresirano javnostjo;
1 delavnica z odgovornimi za promet na občini;
10 intervjujev;
1 medijsko sporočilo;
2 poročili;
2 sestanka med občino/občinami in izdelovalcem;

1. Obvezne aktivnosti:
2 sestanka med občino in
izdelovalcem;
10 intervjujev;
1 medijsko sporočilo;
1 zloženka za občane;
1 anketa za splošno javnost oz. občane
na podlagi reprezentativnega vzorca;
1 nagrada za občane, ki bodo preko
ankete sodelovali v procesu
vključevanja javnosti in bodo preko
žreba vključeni v proces izbire
nagrajenca;
2 poročili;

2. Priprava podrobne projektne naloge z
delovnim, časovnim in komunikacijskim
načrtom priprave CPS
3. Predstavitev projekta CPS

6. Načrtovanje
izvajanja CPS
1. Priprava akcijskega
načrta - podrobnejši
akcijski načrt se pripravi
podrobnega za obdobje 5
let in splošni za
dolgoročno obdobje,
dodelijo se odgovornosti
in viri;
2. Obvezne aktivnosti:
2 sestanka med občino in
izdelovalcem;
2 delavnici s ključno
zainteresirano javnostjo;
2 poročili;

7. Vzpostavitev
nadzora
1. Priprava načrta za
vzpostavitev nadzora oz.
spremljanja izvajanja
ukrepov in njihove
učinkovitosti
2. Obvezne aktivnosti:
1 sestanek med občino in
izdelovalcem;

8. Sprejem CPS
1. Obvezne aktivnosti:
1 medijsko sporočilo;
1 predstavitev CPS na seji
občinskega sveta;
1 celostna prometna
strategija občine,
pripravljena v obliki
publikacije in natisnjena v
nakladi 200 izvodov
(uporabljeno slikovno
gradivo v publikaciji naj
bo iz občine/občin, za
katero je bila CPS
pripravljena);
Akcijski načrt za
izdelovanje CPS kot
priloga k CPS.

9. Aktivnosti po
sprejemu CPS
1. Obvezne aktivnosti:
1 medijsko sporočilo;
objava CPS na spletni strani
občine

4. Opredelitev vizije in prioritet 5. Izbira ukrepov
1. Opredelitev vizije
2. Opredelitev ciljev
3. Obvezne aktivnosti
2 sestanka med občino in izdelovalcem;
1 javna razprava;
1 delavnica;
1 medijsko sporočilo;
1 vprašalnik za ključno zainteresirano
javnost;
1 razstava o izdelani viziji, ki jo
predstavimo prebivalcem občine;
2 poročili;

1. Nabor ukrepov
2. Obvezne
aktivnosti:
1 sestanek med
občino in
izdelovalcem;
1 javno razpravo;
10 intervjujev;
2 poročili;

SEZNAM ZAINTERESIRANE JAVNOSTI
Ustanovitev delavne skupine za potrebe izdelave celostne prometne
strategije Občine Lenart
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

SPV
Policija
OŠ Lenart
Vrtec Lenart
Medobčinski inšpektorat
KS Lenart
KS Voličina
Predstavniki Občine
Za prostor
Promet
Zavod za turizem in kulturo
Razvojna Agencija
Razna Društva
Gospodarstvo
Predstavnik občinskega sveta
..
..

Hvala za udeležbo in pozornost.

