
Program

9:00 - 9:30 Registracija in kava

z enakim programom v dveh terminih na dveh lokacijah:

9:30 - 9:45 Pozdrav in uvod
Marija Lesjak, MzI

9:45 - 10:00

 

Predstavitev izobraževanja in udeležencev
Aljaž Plevnik, UIRS

  
  
 
 
 10:00 – 10:30

10:30 – 11:00

 
Razlogi za upravljanje parkiranja
Tom Rye, Molde University College, Norveška (v angleščini s prevodom)

Uvajanje območij upravljanega parkiranja in njihov nadzor
Tom Rye, Molde University College, Norveška (v angleščini s prevodom)

 
 
 

 11:00 – 11:30 Integracija upravljanja parkiranja v prostorsko načrtovanje
Aljaž Plevnik, Luka Mladenovič, UIRS

11:50 – 12:30 PARKPAD - preverite svojo parkirno politiko z novim orodjem
Tom Rye Molde University College, Norveška (v angleščini s prevodom)

 

 
 

 
11:30 – 11:50 Odmor s kavo

  

12:30 – 13:15 Primeri dobrih praks iz Slovenije
Urban Jeriha, IPoP, Luka Mladenovič, UIRS

14:00 – 15:15 Delavnice v skupinah o parkirnih problemih, ciljih in možnih rešitvah
Tom Rye, Molde University College, Norveška, Aljaž Plevnik, Luka Mladenovič, UIRS

15:15 – 15:30 Zaključek izobraževanja

13:15 – 14:00 Odmor z organiziranim kosilom

  

 
 
 

 
 
 

 

Izobraževanje o upravljanju
parkiranja v mestih

četrtek, 23. januar 2020 v Celju
Celjski mladinski center, Mariborska cesta 2, 3000 Celje

petek, 24. januar 2020 v Kopru
Naravni rezervat Škocjanski zatok, Sermin 50, Koper

Informacije

Prijave sprejemamo na spodnji povezavi do srede, 15. 1. 2020 do 14:00, oziroma do zapolnitve mest.

POVEZAVA NA PRIJAVNICO LOKACIJA CELJE LOKACIJA KOPER

Izobraževanje organizira Ministrstvo za infrastrukturo skupaj z izvajalci projekta »Izobraževanje za trajnostno mobilnost« in je 
prvo v seriji dogodkov na temo sodobnih izzivov celostnega prometnega načrtovanja, ki bodo v okviru projekta organizirani v 
letih 2020, 2021 in 2022.

Tema prvega izobraževanja je upravljanje parkiranja, saj je pri načrtovanju in urejanju prometa in prostora le malo področij, ki 
imajo toliko učinkov na kakovost bivanja, spremembe vedenja in potovalnih navad, kot jih prinaša prav upravljanje parkiranja. 

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, vendar je zaradi prostorskih omejitev število 
udeležencev omejeno. Potekalo bo v slovenskem in deloma angleškem jeziku s prevodom.

Med predavatelji bo tudi Tom Rye, mednarodno priznan strokovnjak s področja prometne politike z več kot 25-letnimi 
izkušnjami v akademskem in praktičnem delu. Veliko objavlja v mednarodnih revijah o temah, ki vključujejo upravljanje 
mobilnosti, upravljanje parkiranja, javni prevoz ter integracijo prostorskega in prometnega načrtovanja. Na teh področjih je 
delal za različne naročnike, vključno s škotsko vlado in vlado Velike Britanije, Evropsko komisijo in Svetovno banko. Vodil je 
tudi dva raziskovalna inštituta s področja prometnega načrtovanja na Švedskem in Škotskem.

https://www.1ka.si/a/245715
https://www.google.com/maps/place/Mariborska+cesta+2,+3000+Celje/@46.232133,15.2644865,17z/data=!4m5!3m4!1s0x476570fb6d6b5ed5:0x340db5c21df4f32d!8m2!3d46.232133!4d15.2666752
https://www.google.com/maps/place/Sermin+50,+6000+Koper+-+Capodistria/data=!4m2!3m1!1s0x477b685c290ec837:0x5516b704e05ca0a7?sa=X&ved=2ahUKEwjC-77blL_mAhVD3qQKHdWaAZIQ8gEwAHoECAsQAQ

