
 

    
 
 

 

Izobraževanje: 
Renesansa dostopnosti 
v načrtovanju 
Sreda, 6. april 2022 
Na spletu z aplikacijo ZOOM 

 

9:30 – 10:00 Prijava na spletno platformo 

10:00 – 10:15 Uvod, Aljaž Plevnik, Urbanistični inštitut Republike Slovenije (UIRS) 
 

10:15 – 11:00 Koncept trojne dostopnosti, Glenn Lyons, Univerza UWE, Bristol 
 

11:00 – 11:15 Odmor 
 
11:15 – 12:00 Mesto kratkih poti, Luka Mladenovič, UIRS 

12:00– 12:15 Odmor 

12:15– 13:00 Dostopnost v dosedanjih izobraževanjih, Aljaž Plevnik, UIRS 

13:00– 13:05 Zaključek in delitev po skupinah 

13:05 – 14:00 Razprava po skupinah, Glenn Lyons, Aljaž Plevnik, Luka Mladenovič 
  

Moderator: Matej Praprotnik 
 

Več o izobraževanju: 

Tema tokratnega izobraževanja bo širši pojem dostopnosti prebivalcev do ključnih dobrin in storitev za bivanje. 
Razumemo jo kot funkcijo bližine in pestrosti ciljev ter nabora potovalnih načinov. Ideja dostopnosti se žal v 
načrtovalski praksi ni polno uveljavila. Pozivi, da je potrebno načrtovanje prometa preusmeriti od načrtovanja za 
mobilnost k načrtovanju za dostopnost, so marsikje šele v zadnjih letih padli na plodna tla. 

Predavatelji bodo prikazali razloge, zakaj je premik od načrtovanja za mobilnost k načrtovanju za dostopnost 
potrebno opraviti čimprej in na vseh ravneh načrtovanja. Pojasnili bodo, kako digitalizacija družbe vpliva na 
dostopnost in kako spreminja načrtovanje prometa in prostora. Prikazane bodo praktične izpeljave koncepta 
dostopnosti, kot so mesta kratkih poti ali razvoj ob koridorjih JPP. 

Glenn Lyons – profesor na Univerzi UWE v Bristolu (VB), ki se ukvarja s prihodnostjo mobilnosti. Je avtor novega 
koncepta dostopnosti, ki povezuje načrtovanje prometa, prostora in telekomunikacij. 

Luka Mladenovič – raziskovalec na Urbanističnem inštitutu RS in docent na Fakulteti za arhitekturo, ki se med 
drugim ukvarja s konceptom mesta kratkih poti. 

Aljaž Plevnik - raziskovalec na Urbanističnem inštitutu RS, ki se ukvarja z razvojem celostnega prometnega 
načrtovanja in uvajanjem novih vsebin in metod v njegovo izvajanje. 

Izobraževanje organizira Ministrstvo za infrastrukturo skupaj z izvajalci projekta »Izobraževanje za trajnostno 
mobilnost« in je deveto v seriji dogodkov na temo sodobnih izzivov celostnega prometnega načrtovanja, 
organiziranih v letih 2020 - 2022. Izobraževanje je prednostno namenjeno predstavnikom občin ter strokovnjakom, 
ki se ukvarjajo s celostnim načrtovanjem prometa na lokalni in regionalni ravni. Udeležba na izobraževanju je 
brezplačna. Potekalo bo v slovenskem in angleškem jeziku. 

 

Prijave sprejemamo na spodnji povezavi do petka, 1. 4. 2022, do 12h. 
 

 
POVEZAVA NA PRIJAVNICO 

https://1ka.arnes.si/a/ed32392a

