Zaključek faze racionalnega zastavljanja ciljev v sklopu projekta »Celostna prometna strategija
Občine Žalec«
Občina Žalec s sofinancerskimi sredstvi Kohezijskega sklada EU in Republike Slovenije od 23. maja 2016, ko so
podpisali pogodbo z izdelovalcem strategije Fakulteto za logistiko UM iz Celja, pripravlja Celostno prometno
strategijo občine Žalec. Končni produkt bo sodobno oblikovan dokument, ki bo upošteval in nadgrajeval
obstoječe strateške dokumente mesta in regije ter hkrati nadgrajeval trenutne načrtovalske prakse, ki so bile
osredotočene predvsem na gradnjo cest, mostov, parkirišč, železnic, itd..
Gre za nov način razmišljanja in načrtovanja, ki pomeni korak k bolj celostnemu in trajnostnemu načrtovanju
prometa v občini.
Z oddajo vmesnega poročila o opravljenih aktivnostih na Ministrstvo za infrastrukturo v septembru 2016, je
projekt prešel v fazo racionalnega zastavljanja ciljev. Do 25.novembra sta bili izvedeni dve javni razpravi
(Šempeter in Žalec) z deležniki in zainteresirano javnostjo, otroci I. OŠ Žalec so imeli priložnost preko vodene
delavnice izraziti svoje mnenje o prometu in načinih mobilnosti – rezultat so tudi izdelani plakati, ki so bili del
razstave o prometni strategiji, njeni viziji, prioritetah in ukrepih. Razstava je bila na ogled v prostorih UPI Ljudske
univerze, formalno pa jo je zaključilo predavanje dr. Petra Skoberneta (MOP) o trajnostnem razvoju, kar je
dodatno povezalo različna prizadevanja za bolj dolgoročno vzdržen način bivanja.
Fakulteta za logistiko UM Celje, izdelovalka prometne strategije, je preko intervjujev pomembnih
odločevalcev v občini in nagradne ankete, katere nagrajence so izžrebali na prireditvi ob Dnevu brez avtomobila,
pridobila podatke o viziji, prioritetah ter ključnih infrastrukturnih in t.i. »mehkih« ukrepih.
Delovna verzija vizije se glasi:

»Občina Žalec bo ljudem in okolju prijazna občina, kateri je trajnostna mobilnost osnovna usmeritev.
Načrtovanje in urejanje prometa bo zagotavljalo delujoč in povezan prometni sistem v občini, ki bo varnejši,
dostopen, učinkovit, prilagojen tudi ranljivim skupinam, ekološko sprejemljiv, in predvsem takšen, da bo
spodbujal gospodarstvo in podpiral razvoj občine kot turistične destinacije.«
Glavni strateški cilji Celostne prometne strategije, ki so se izkristalizirali preko dosedanjih aktivnosti, so:





povečanje prometne varnosti kolesarjev, pešcev in ranljivejših skupin;
omogočanje uporabe več načinov prevoza in enostavnih prehodov med njimi z ustrezno infrastrukturo
in spodbujanjem rabe alternativ osebnemu avtomobilu;
zmanjšanje negativnega vpliva prometa na zdravje ljudi, kakovost bivanja in okolje;
premostitev problematike tovornega prometa v večjih naseljih v občini na način, ki spodbuja
gospodarstvo in razvoj turizma.

Vabljeni k aktivnemu sodelovanju v sodelovanju, več informacij o projektu pa lahko najdete na spletni podstrani
Občine Žalec: www.zalec.si/ceste.

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje
evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostna
naložba Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne
multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«.

