PRIPRAVA »CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE OBČINE POLZELA« - projektna naloga
1. Uvodno pojasnilo
Predmet projekta je izvedba aktivnosti za pripravo in priprava Celostne prometne strategije Občine Polzela (v
nadaljevanju CPS). CPS je strateški dokument, s katerim bo občina pridobila načrt zaporednih ukrepov na
področju prometa s ciljem celostne spremembe dostopnosti in trajnostne mobilnosti, izboljšanjem kakovosti
bivanja prebivalcev ter povečanjem možnosti za razvoj občine in regije.
CPS bo izdelana na osnovi smernic, ki jih je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo. CPS je namenjena pripravi
strokovnih analiz, ocen in predlogov ob intenzivnem sodelovanju zainteresirane javnosti. Namen strategije je
opredelitev vizije in prioritete ukrepov, priprava akcijskega načrta za izvajanje posameznih ukrepov in
predvidena finančna sredstva za njihovo izvedbo. V okviru projekta bo zagotovljena obširna medijska podpora
projekta in vključevanje javnosti.
Projekt priprave CPS je skladen s cilji Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v
obdobju 2014 – 2020, prednostna os št. 4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja,
prednostna naložba št. 4.4: Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja,
vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi
prilagoditvenimi ukrepi, specifični cilj: Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih.
Na osnovi pripravljene strategije, ki jo bo obravnaval občinski svet občine, bodo potrjeni ukrepi prometne
politike, ki jih bo izvedla občina z lastnimi in sofinanciranjem državnega proračuna in EU sredstev. Občina
Polzela se zaveda, da v prihodnosti brez potrjene CPS ne bo mogoče pridobiti potrebnih nepovratnih finančnih
sredstev za izvedbo ukrepov trajnostne mobilnosti.
2. Metodologija dela in roki
Proces priprave celostne prometne strategije je sestavljen iz faz:
a. prepoznanje in opredelitev problematike v povezavi s prometno politiko,
b. analiza stanja z vključitvijo vseh deležnikov,
c. postavitev ciljev,
d. načrtovanje ukrepov, opredelitev kriterijev in izbor ukrepov,
e. priprava in sprejem strategije,
f. izvajanje strategije in spremljanje učinkov.
Izvajalec RCI bo vodil in koordiniral zgoraj navedene aktivnosti (od a. do e.), pripravljal strokovne podlage in
kriterije za določanje ukrepov in prioritet ter na podlagi zaključenega postopka pripravil in predstavil dokument
strategije na občinskem svetu.
Naročnik bo imenoval delovno komisijo za izdelavo CPS ter zagotovil medijsko podporo projekta.
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Proces priprave CPS bo potekal v naslednjih fazah, ki predstavljajo mejnike projekta:
1. USTANOVITEV DELOVNE SKUPINE, UVODNI SESTANEK, SPREJEM NAČRTA AKTIVNOSTI
Predlagamo, da se v delovno skupino vključijo: župan občine Polzela, predstavnik občinske uprave,
zadolžen za okolje, prostor in komunalo, predstavnik s področja družbenih dejavnosti (vrtec, šola),
predstavnik policije oz. medobčinske redarske službe, predstavnik občinskega sveta – odbor za
gospodarstvo, predstavnik krajevnega odbora Polzela.
Rok izvedbe: MAREC 2016
2. ANALIZA STANJA
Pridobitev in pregled dostopnih informacij in ogledi stanja na terenu;
Izvedba sestanka z odgovornimi občinskimi delavci, vzpostavitev informacijske povezave z državnimi
inštitucijami, odgovornimi za prometno infrastrukturo (MZI, DARS, Slovenske železnice);
Izvedba ankete, intervjujev ter sestankov z občani in drugimi deležniki, ki jih bo identificirala delovna
skupina;
Izdelava poročila o obstoječem stanju in problematiki;
Predstavitev poročila strokovni komisiji;
Rok izvedbe: MAJ 206
3.
-

OPREDELITEV CILJEV, VIZIJE IN PRIORITET
Predstavitveno poročilo o možnih in želenih ukrepih, predlog in analiza prioritet;
Predstavitev vizije strokovni komisiji;
Predstavitev vizije zainteresirani javnosti – javna razprava;
Rok izvedbe: SEPTEMBER 2016

4.
-

PREDLOG UKREPOV IN PREDLOG STRATEGIJE
Izdelava predloga CPS;
Predstavitev predloga CPS strokovni komisiji in oblikovanje sklepa za sprejem na občinskem svetu;
Predstavitev in sprejem CPS na občinskem svetu;
Rok izvedbe: OKTOBER 2016

5. OBVEŠČANJE JAVNOSTI
Objava poročil o poteku priprave in sprejemanja CPS na spletni strani občine, v lokalnem časniku
Priprava medijsko podprte predstavitve projekta v času Evropskega tedna mobilnosti – september
Končni rok za izvedbo projekta je 31. oktober 2016.

3. Predvideni obseg dela
Izvajalec prevzema izvedbo aktivnosti:
priprava pisnih materialov, anket, strokovnih podlag,
pripravo in sodelovanje na vseh sestankih, povezanih s pripravo in sprejemanjem CPS,
izdelava predloga CPS.
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Izvajalec nudi strokovno podporo projekta z angažiranjem delovne skupine, ki jo sestavlja 5 članov, ki so pri
izvajalcu zaposleni in po potrebi dodatni zunanji sodelavci. Planirani obseg dela znaša 450 ur oz. 75 ur mesečno.
Naročnik prevzema izvedbo obveščanja javnosti, pripravo fotografskega materiala in tiskanje predstavitvenih
materialov ter zagotavlja sodelovanje z izvajalci vzporednih občinskih projektov, ki so v vsebinski povezavi s
projektom CPS.

4. Kakovost opravljenega dela
Izvajalec prevzema odgovornost za kakovostno opravljene storitve ter zagotavljamo obvezno redno
vključevanje članov delovne skupine v vse organizirane oblike usposabljanja izdelovalcev celostnih prometnih
strategij s strani Slovenske platforme za trajnostno mobilnost ( 26. 2. 2016 se bomo udeležili prvega
organiziranega seminarja »Mehki ukrepi v Celostnih prometnih strategijah«).
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