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Medijsko sporočilo: Vizija in prioritete Celostne prometne strategije
Celostna prometna strategija (v nadaljevanju CPS) je strateški dokument, s katerim bo občina Beltinci
določila učinkovito zaporedje ukrepov na področju trajnostne mobilnosti - hoje, kolesarjenja, javnega
potniškega prometa in motoriziranega prometa. S postavljeno vizijo in izbranimi ter ovrednotenimi
ukrepi želi občina Beltinci vzpostaviti trajnostni prometni sistem, ki bo prispeval k boljši kakovosti
bivanja v občini in hkrati prebivalcem in obiskovalcem občine zagotavljal dostopnost do delovnih
mest in različnih storitev ter odpravljal socialno izključenost ranljivih skupin prebivalcev (še posebej
invalidov, starejših občanov, otrok in mladostnikov ter ekonomsko ali socialno ogroženih skupin).
V okviru CPS so se do zdaj izvedle različne aktivnosti, ki bodo izdelovalcem v pomoč pri oblikovanju
končnega dokumenta. Opravljena je bila analiza stanja v občini Beltinci, izvedle so se 3 javne razprave
na ter v septembru se je izvedla tudi prireditev na prostem v okviru aktivnosti Evropskega tedna
mobilnosti.
Trenutno se pri izdelavi CPS nagajamo v fazi opredelitev vizije in postavitvi prioritet, v katere se bo
izoblikovala vizija razvoja prometa v naslednjih letih ter postavili se bodo določeni strateški cilji
občine, ki bodo definirali trajnostni razvoj prometa in mobilnosti.
Predlog vizije se je izoblikoval s pomočjo pridobljenih informacij iz terena, javnih razprav in anket, ki
so bile izvedene v procesu CPS. Predlog vizije je bil izoblikovan na sestanku, ki je potekaj 10.
novembra 2016. Po zbiranju predlogov in podajanju mnenj se je za potrebe CPS izoblikovala naslednji
zapis vizije.

» Trajnostna mobilnost za uravnotežen razvoj gospodarstva, boljšo povezanost ljudi in
naselij ter kakovost bivanja vseh prebivalcev in obiskovalcev Občine Beltinci.«
Ta zapis vizije se bo od tega trenutka predstavljal javnosti, kot vizija CPS. Hkrati pa bomo zbirali vtise
in odobravanje javnosti o takem zapisu vizije. Vsa mnenja in predlogi za morebitno spremembo vizije
bodo upoštevani in preučeni.
Naložbo financira Evropska unija in Republika Slovenija iz kohezijskega sklada ter Občina Beltinci
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