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PRISPEVEK IZVEDENE JAVNE RAZPRAVE V OBČINI PIVKA
V okviru priprave Celostne prometne strategije v Občini Pivka in izvedene analize stanja na
področju prometa se je izvedla prva javna razprava s prebivalci Občine Pivka, kjer so imeli vsi
enakovredno možnost s svojimi predlogi in pobudami soustvarjati vizijo bodoče ureditve
urbane mobilnosti v občini. Prva javna razprava, ki je potekala v torek 28. novembra 2017 ob
17.00 uri v mali dvorani Krpanovega doma je izpostavila ključne problematične točke v Občini
Pivka. Razprava se je začela s predstavitvijo Celostne prometne strategije, kaj ta predstavlja in
zakaj se izdeluje. S pomočjo tega strateškega dokumenta bo Občina Pivka izboljšala svojo
podobo, izboljšala mobilnost in dostopnost za vse ljudi, omogočila višjo kakovost bivanja ter
pozitivno vplivala na okolje in zdravje svojih občanov. Za doseganje vseh kriterijev je potrebno
najprej narediti analizo obstoječega stanja, kateri sledijo vizije oziroma želje in zastavljeni cilji
ter na podlagi teh ciljev izvedeni ukrepi. Pomemben del pri izdelavi celostne prometne
strategije, je tudi vključevanje vseh zainteresiranih občanov, saj se promet v občini načrtuje
ravno zaradi občanov občine. Z njihovim aktivnim vključevanjem se bo bistveno povečala
kakovost, uspešnost, stroškovna učinkovitost, transparentnost, sprejetost in legitimnost
celostnega prometnega načrtovanja v občini. V ta namen so prebivalci Občine Pivka na prvi
javni razpravi podali svoje vizije (želje) za posamezno zvrst prometa (kolesarjenje, pešačenje,
javni potniški promet, osebni in tovorni promet). Ključne identifikacije problemov s strani
prebivalcev so bile neurejene poti in pomanjkanje prometne signalizacije v okolici OŠ in vrtcev,
neurejenost in pomanjkanje pločnikov, kolesarskih poti, prehodov za pešce, avtobusnih
postajališč v celotni občini ter moteč tranzitni promet skozi manjša naselja v občini (državna
cesta: Pivka -Knežak -Ilirska Bistrica). Na podlagi podanih identifikacij problemov bomo v
nadaljevanju izdelave strategije zastavili cilje in na podlagi le teh ukrepe.

Javna razprava s prebivalci Občine Pivka (mala dvorana Krpanovega doma, 28. november
2017)
Projekt izdelave Celostne prometne strategije Občine Pivka sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor v okviru sredstev
Sklada za podnebne spremembe za leti 2017 in 2018.

