
DELAVNICA

Prihod in registracija udeležencev

Organizatorji delavnice: 
Ministrstvo RS za infrastrukturo in prostor, Urbanistični inštitut RS, Mestna občina Ljubljana 
in partnerji projektov CIVITAS Elan, Eltis Plus ter IJPP. 

Trajnostno načrtovanje mobilnosti  
za uspešne lokalne skupnosti
4. junij 2012

9:30

Pozdravni nagovori10:00

Predstavitev smernic za pripravo Celostne prometne strategije, 
Aljaž Plevnik, Urbanistični inštitut RS in Tom Rye, Univerza v Lundu, Švedska

10:10

Delavnici A in B11:10

UPRAVLJANJE PARKIRANJA KOT VITALNI ELEMENT USPEŠNE PROMETNE STRATEGIJE
Tom Rye, Univerza v Lundu, Švedska (prevajano iz angleščine)

OPTIMIZIRANJE JAVNEGA PREVOZA V VAŠI OBČINI
Marjan Lep, Univerza v Mariboru

Odmor12:25

Delavnici C in D12:45

INTEGRACIJA NAČRTOVANJA PROMETA IN PROSTORA 
Aljaž Plevnik in Luka Mladenovič, Urbanistični inštitut RS

UČINKOVITO VKLJUČEVANJE JAVNOSTI V PROMETNO NAČRTOVANJE
Milena Marega, Regionalni center za okolje

Zaključek14:00

Upravljanje parkiranja kot vitalni element uspešne prometne strategije

predstavitev 
delavnic

A

Optimiziranje javnega prevoza v vaši občiniB

Integracija načrtovanja prometa in prostoraC

Učinkovito vključevanje javnosti v prometno načrtovanjeD

A

B

C

D

V okviru delavnice bosta na kratko predstavljeni ključna vloga upravljanja parkiranja pri 
doseganju ciljev Celostne prometne strategije in sinergije med upravljanjem parkiranja 
in uspešnim gospodarskim razvojem. V interaktivnem delu bo na slovenskem primeru 
predstavljenih nekaj ilustrativnih ukrepov in potek njihovega izvajanja v luči reševanja 
prometnih izzivov. Predstavitev ukrepov bo med drugim zajela tudi stroške izvedbe in 
načine povečevanja javne sprejemljivosti upravljanja parkiranja.

Občine v Sloveniji ugotavljajo, da občani po eni strani nimajo ustrezne ponudbe ja-
vnega prevoza, po drugi strani pa so občinski proračuni visoko obremenjeni s stroški 
za prevoze šoloobveznih otrok, s pritiski prevoznikov za sofinanciranje rednih linij in 
podobno. Več kot očitno je, da bo treba poiskati nove ali drugačne oblike ponudbe 
javnega prevoza, kakor tudi načinov financiranja. V Sloveniji so se številne občine na 
različne načine poskusile spopasti s to problematiko. Delavnica bo prikazala pregled 
teh problemov ter pristopov k njihovemu reševanju in natančneje predstavila primer 
Domžal.

Namen delavnice je prikazati potencial integracije prostorskega in prometnega 
načrtovanja za doseganje trajnostne mobilnosti v občinah. Na osnovi prikaza povezav 
med prometom in rabo zemljišč ter možnih ukrepov integracije njunega načrtovanja 
bomo na konkretnem primeru novogradnje iskali ukrepe, ki bodo zagotovili njeno 
maksimalno dostopnost in trajnostne potovalne vzorce njenih uporabnikov.

Namen delavnice je seznaniti udeležence s  pristopom za učinkovito vključevanje 
deležnikov in zainteresirane javnosti v celostno prometno načrtovanje. Predstavljeni 
bodo osnovni elementi načrta vključevanja, udeleženci  bodo v interaktivnem delu 
te elemente oblikovali za primer priprave  mobilnostne strategije izbranega mesta, 
razpravljali pa bodo tudi o izzivih povezanih z načrtovanjem in izvedbo vključevanja 
javnosti.

http://www.trajnostnamobilnost.si/en-gb/prijava.aspx
http://www.trajnostnamobilnost.si/sl-si/domov.aspx

