
Ljubljana, 14. marec 2012

VABILO
Vabimo vas, da se v okviru projekta Mobilizacija za javni potniški promet, udeležite 9. okrogle mize:

»Goriška – vzorna trajnostno mobilna regija?« 
ki jo organizira društvo Focus. 

KDAJ: 30. marec 2012 od 10. do 12. ure
KJE: v veliki sejni dvorani Mestne občine Nova Gorica, 

Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica

Namen okrogle mize v Novi Gorici je vzpostaviti prostor za razpravo o lokalnih priložnostih in izzivih rabe JPP (javnega potniškega 
prometa). V dialogu s celotno mrežo akterjev, ki se na lokalni in nacionalni ravni ukvarjajo s problematiko JPP, bomo iskali odgovore 

na pereča vprašanja javnega potniškega prometa v Goriški regiji.

Nova Gorica – mesto vrtnic ali mesto pločevine?
Kaj bi prebivalce regije z najvišjo stopnjo motorizacije in brezplačnim mestnim prevozom spodbudilo, da bi več koristili JPP?

Ali je JPP na dnevnem redu občinskih sej?
Kako se z odrezanostjo od JPP spopadajo manjše občine in odročni kraji?

Kako se sodobnim trendom mobilnosti prilagajajo prevozniki?
So konkurenčni zgolj tisti prebivalci Goriške regije, ki imajo in lahko vozijo avtomobil?

Ali je JPP dostopen vsem?
…

     

Sistem javnega potniškega prometa je vse bolj nekonkurenčen in neučinkovit, kakovost bivanja in mobilnost se velikemu delu 
prebivalstva slabša, kar vodi v povečanje ekonomskih in socialnih razlik. Slednji problemi se najbolj kažejo na podeželju, ki je v 

primerjavi z mestom tudi z vidika razpoložljivosti JPP zapostavljeno. Ob tem pa cestni promet narašča, posledično tudi poraba goriv, 
število nesreč, zastojev, degradacija okolja ter emisije toplogrednih in drugih zdravju škodljivih plinov. Veliko od naštetih težav bi 

rešili ali vsaj omilili s povečano rabo sredstev javnega prevoza.

Razpravo bosta spremljalali razstavi »JPP je kul!« in »Ples za zadnji vlak«. Na voljo pa bo tudi 
brošura »Mobiliziraj se – javni prevoz za vse!« 

Presenečenje na avtobusni postaji: Okrog 14.00 ure bo na avtobusni postaji v Novi Gorici zanimivo, 
predvsem pa nas bo veliko … in več kot nas bo, glasnejši bomo! Pridite tudi vi in prispevajte 
predlog za boljši JPP! V kolikor se dogodka ne morete udeležiti, vas prosimo, da oddate poziv     za   
boljši     JPP.  

Vljudno vabljeni!

Focus, društvo za sonaraven razvoj            
Udeležbo potrdite na katarina@focus.si ali po telefonu na 059 071 327 
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