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V KAKŠNI OBČINI SI ŽELIMO ŽIVETI? 
 

javna razprava 
 

v sklopu izdelave Celostne prometne strategije za Mestno občino Nova Gorica 
 

četrtek, 8. december 2016, ob 17. uri  
 velika sejna dvorana novogoriške mestne hiše 

 
 

Spoštovani občani Mestne občine Nova Gorica, 
 

v sklopu priprave projekta Celostna prometna strategija (CPS) vas vljudno vabimo na 
 

javno razpravo z naslovom »V KAKŠNI OBČINI SI ŽELIMO ŽIVETI?«, 
ki bo četrtek, 8. decembra 2016, ob 17. uri v veliki sejni dvorani novogoriške mestne hiše. 

 
Namen priprave projekta CPS je zasnovati dolgoročen proces trajnostnega načrtovanja prometa, ki 
bo prebivalcem in obiskovalcem občine ponujal večjo varnost v prometu, učinkovitejši javni promet, 
okolju in zdravju prijazne ter cenejše oblike potovanja po občini. Priprava CPS bo potekala enajst 
mesecev v sklopu štirih faz. Proces med drugim odlikuje tudi participativni pristop, ki predvideva 
vključevanje ključnih deležnikov in širše javnosti v vseh omenjenih fazah in na ta način pomembno 
prispeva k uspešnemu sprejetju in udejanjanju strategije.  
 
V prvi fazi je bila izvedena javna razprava, na kateri smo govorili o ključnih izzivih in priložnostih 
prometnega sistema v Mestni občini Nova Gorica. Sedaj smo prešli v drugo fazo, v kateri želimo 
opredeliti vizijo in prioritete strategije. Zato bo naslednji izmed tovrstnih dogodkov vključevanja 
javnosti javna razprava z naslovom »V kakšni občini si želimo živeti?«, ki je namenjena širši javnosti. 
 
Njen namen je seznanitev javnosti z glavnimi izsledki prve faze izdelave CPS ter razprava o osnutku 
vizije in strateških ciljev občine. Posebno pozornost bomo posvetili naboru prednostnih področij, ki 
bodo kasneje pomagali pri izbiri in oblikovanju ukrepov.  
 
Na dogodku bomo izžrebali tudi tri srečne prejemnike mestnega kolesa, ki so sodelovali v nagradni 
igri z izpolnitvijo anketnega vprašalnika v prvi fazi izdelave CPS.  
 
Dogodek bodo vodili sodelavci podjetja PNZ svetovanje projektiranje d.o.o., ki so izvajalci projekta 
priprave CPS v Mestni občini Nova Gorica. Dogodek se bo predvidoma zaključil ob 19. uri.  
 
 
Veselimo se vaše udeležbe in aktivnega sodelovanja.  
          
         ŽUPAN 
                  Matej Arčon 
 


