VABILO
“Mesto po meri človeka”
1. javna razprava v sklopu priprave Celostne prometne strategije Mestne občine Velenje

V sklopu izdelave Celostne prometne strategije Mestne občine Velenje (CPS MOV) vas
vabimo na 1. javno razpravo z naslovom “Mesto po meri človeka”, ki bo potekala v četrtek,
16. junija 2016, med 16.30 in 20.00 v mansardi Vile Biance (Stari trg 3, Velenje).
Celostna prometna strategija je dokument, ki upošteva in nadgrajuje obstoječe strateške dokumente občin. Gre
za nov način razmišljanja, ki pomeni korak k bolj trajnostnemu načrtovanju prometa v občini. Celostna
prometna strategija prispeva k doseganju ravnotežja med družbeno enakostjo, kakovostjo življenjskega okolja
in uspešnostjo gospodarskega razvoja z iskanjem ukrepov za izboljšanje možnosti za kolesarjenje, pešačenje,
uporabo javnega potniškega prometa in ostalih vidikov trajnostne mobilnosti v občini.
Jan Gehl – svetovno priznani arhitekt in urbanist, je oblikoval mesta po meri človeka in v skladu z njegovimi
idejami bomo aktivno raziskovali mesto in se spraševali kako različna okolja vplivajo na nas, naša življenja in
zdravje. Pozornost bomo posvetili zaznavanju prostora, zasebnim in javnim prostorom, prometu, infrastukturi,
merilu, pogledom, elementom in materialom … torej vsemu, kar nam daje informacije, zakaj nam je nek prostor všeč ali
ne, a tega običajno ne znamo dovolj jasno pojasniti.

Dnevni red:
16:30 – 17:00: Uvod, predstavitev projekta CPS MOV
17:00 – 18:30: Terensko delo
18:30 – 19:30: Delo po skupinah
19:30 – 20:00: Analiza, rezultati
Ker bo terensko delo potekalo s pomočjo uporabe trajnostnih prevoznih sredstev in javnega potniškega
prometa, vas vabimo, da se dogodka udeležite s svojim kolesom. Manjše število koles bo na voljo za izposojo.
Zaradi zagotovitve vseh pripomočkov pri izvedbi javne razprave vas prosimo, da se do torka, 14.6.2016 prijavite
preko prijavnice (https://www.1ka.si/a/98791), elektronske pošte (tjasa@b22.si) ali telefona (041 370 762). Za
več informacij se lahko obrnete tudi na Katarino Ostruh (katarina.ostruh@velenje.si ali 03 8961 551).

Prijazno vabljeni!
Bojan Kontič,
župan Mestne občine Velenje
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