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»1. MEDIJSKO SPOROČILO ZA JAVNOST«
Vsebina sporočila:

SPLOŠNE INFORMACIJE:
•

Uspešno sodelovanje Občine Muta na razpisu Ministrstva za okolje in prostor.

•

Pričetek 10-mesečnega procesa izdelave Celostne prometne strategije za Občino Muta.

NAPOVEDNIK IN POVABILO K SODELOVANJU
•

Prireditev na prostem v okviru Evropskega tedna mobilnosti 2017.

•

Ogledi stanja na terenu z lokalnimi deležniki.

•

Javne razprave z občankami in občani Občine Muta ter ostalo zainteresirano javnostjo.

Projekt izdelave Celostne prometne strategije Občine Muta sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor v okviru sredstev
Sklada za podnebne spremembe za leti 2017 in 2018.

OBČINA MUTA NA POTI DO CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE
Občina Muta je bila uspešna na razpisu Ministrstva za okolje in prostor in v
okviru sredstev Sklada za podnebne spremembe za leti 2017 in 2018 dobila
odobreno sofinanciranje za izdelavo celostne prometne strategije.
Namen javnega razpisa je vzpostavitev trajnostnega načrtovanja prometa v slovenskih
občinah s pomočjo izdelanih strateških dokumentov – celostnih prometnih strategij. Gre za
nov pristop k načrtovanju prometa, ki temelji na obstoječih metodah načrtovanja in jih
dopolnjuje z ustreznimi načeli vključevanja, sodelovanja in vrednotenja tako, da z njimi izpolni
potrebe po boljši kakovosti bivanja v mestih in regijah za sedanje in prihodnje generacije.
Občina Muta se bo z izdelavo celostne prometne strategije pridružila mreži slovenskih
občin, ki tovrstno strategijo že imajo. 63 slovenskih občin je strategijo že sprejelo v letu
2017, medtem ko bo Občina Muta strategijo, skupaj še s petimi slovenskimi občinami
(Črna na Koroškem, Ormož, Pivka, Sežana in Žiri), ki so bile uspešne na razpisu Ministrstva
za okolje in prostor, sprejela v drugi polovici leta 2018. S celostno prometno strategijo bo
Občina Muta stopila na pot trajnostne mobilnosti ter na ta način ubrala »inovativen«
pristop k reševanju prometnih problemov.
Celostna prometna strategija bo tako strateški dokument, s katerim bo Občina Muta začrtala
učinkovito zaporedje ukrepov na področju prometa, katerih cilj je doseči večjo stopnjo
ureditve prometa po meri ljudi in posledično višjo kakovost bivanja.

PROCES IZDELAVE CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE
Celostna prometna strategija bo izdelana v
skladu s Smernicami za pripravo celostne
prometne strategije, ki jih je izdalo
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor. V
10-mesečnem procesu bo izveden širok
nabor aktivnosti, razdeljenih v tri ključne
faze (1. faza: zagon procesa; 2. faza:
racionalno zastavljanje ciljev; 3. faza
priprava strategije), ki bodo pripeljale do
kakovostnega in celovitega rezultata
strategije na področju prometa v Občini
Muta.
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Temeljno vodilo pri izdelavi celostne promete strategije je aktivno sodelovanje in povezovanje
s širšo javnostjo, s ciljem oblikovanja skupne vizije bodočega razvoja trajnostne mobilnosti v
občini. Mnenje javnosti je pomemben element pri izdelavi celostne prometne strategije, zato
bodo v celotnem procesu priprave celostne prometne strategije aktivno vključene občanke in
občani. Namreč »načrtovanje za ljudi vključuje načrtovanje z ljudmi«.

NAPOVEDNIK PRIHAJAJOČIH DOGODKOV IN POVABILO K SODELOVANJU
• Prireditev za javnost ob Evropskem tednu mobilnosti
V petek 22. septembra 2017 med 9.20 in 12.40 uro se bo na parkirišču pred občinsko stavbo
v okviru Evropskega tedna mobilnosti izvedla prireditev za javnost, katere glavni namen je
ozaveščanje celotnega prebivalstva glede pomembnosti trajnostne in zelene mobilnosti za
nadaljnji razvoj občine. Prireditev za javnost bo med drugim obeležila začetek izdelave
Celostne prometne strategije za Občino Muta, ki predstavlja pomemben temelj za nadaljnji
razvoj občine na področju trajnostne in zelene mobilnosti.
• Ogledi stanja na terenu z lokalnimi deležniki
V okviru priprave analize današnjega stanja na področju prometa bodo izvedeni štirje ogledi
stanja na terenu, ki bodo služili ocenjevanju dostopnosti in pogojev za hojo, kolesarjenje,
uporabo javnega potniškega prometa in uporabo osebnega vozila. Terenski ogledi stanja bodo
zajemali tiste točke, ki jih prebivalci in obiskovalci občine najpogosteje uporabljajo oziroma
predstavljajo vsakodnevne poti za značilne skupine prebivalcev. Nadaljnji proces bo opravljen
v okviru razprav/intervjujev med lokalnimi deležniki (politiki, upravne službe, podjetniki,
predstavniki nevladnih organizacij), ki imajo specifičen in pogosto krat različni pogled na
urejanje pogojev za hojo, kolesarjenje in uporabo javnega potniškega prometa.
- 1. in 2. ogled stanja na terenu: Četrtek, 21. september 2017 ob 12.00 uri (lokacija
srečanja: sejna soba Občine Muta, Glavni trg 17, 2366 Muta).
- 3. in 4. ogled: Četrtek, 29. september 2017 ob 12.00 uri (lokacija srečanja: Restavracija
pri Mesarju v naselju Gortina).
• Javne razprave z občankami in občani
Načrtovanih je tudi več javnih razprav z vami, spoštovane občanke in občani. Na načrtovanih
dogodkih boste lahko podali svoje mnenje oz. vizijo bodoče ureditve prometa v vaši občini.
Vabimo vas, da se v čim večjem številu udeležite javnih razprav in nam sporočite vaše mnenje
glede sedanje ureditve in vaše ideje glede prihodnjih prometnih ureditvah v občini.
- 1. javna razprava: Sreda, 4. oktober 2017 od 17. do 18.30 ure v avli Osnovne šole Muta,
Šolska ulica 6, 2366 Muta.
- 2. javna razprava: Sreda, 11. oktober 2017 od 17. do 18.30 ure v avli Osnovne šole
Muta, Šolska ulica 6, 2366 Muta.
Za več informacij o prihajajočih dogodkih kakor tudi o možnostih sodelovanja se lahko obrnete
na Občino Muta (obcina.muta@muta.si) ali na zlatko.mesaric@lineal.si.
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Zatorej drage občanke in občani podprite izdelavo celostne
prometne strategije ter s svojo udeležbo ter aktivnim sodelovanjem
na prihajajočih dogodkih vidno prispevajte k soustvarjanju
kvalitetnejših pogojev za bivanje v Občini Muta.
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