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Zunanja svetovalna skupina za celostne 

prometne strategije, letno poročilo 2020 

Poročilo opisuje sodelovanje s tujimi strokovnjaki iz zunanje svetovalne skupine za celostne 

prometne strategije v letu 2020. Zaradi epidemičnih razmer je bil izveden le en obisk tujega 

strokovnjaka v začetku leta. Druge aktivnosti zunanje svetovalne skupine so potekale prek 

spleta, osredotočile pa so se na posvetovanja glede prenove smernic za izdelavo celostnih 

prometnih strategij ter analizo ukrepov v uspešnih tujih mestih. 

 

External advisory board on Sustainable Urban 

Mobility Plans, 2020 annual report 

The report contains data on cooperation with foreign experts from External advisory board 

for SUMPs in 2020. Due to the epidemiological situation, only one visit of a foreign expert 

was made at the beginning of the year. Further activities of the External Advisory Group took 

place online and were focused on new guidance for SUMPs and analysis of measures in 

champion cities. 
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1 Uvod 

Slovenija intenzivno razvija svoj sistem celostnega prometnega načrtovanja (v nadaljnjem 

besedilu: CPN), pri katerem ima mednarodna izmenjava ključno vlogo, saj prispeva h 

krepitvi znanj domačih strokovnjakov na tem področju. Zato je bila v okviru projekta LIFE IP 

CARE4CLIMATE1 načrtovana zunanja svetovalna skupina za celostne prometne strategije 

(v nadaljnjem besedilu: zunanja svetovalna skupina), ki pomaga usmerjati dejavnosti.  

Namen skupine je aktivno pomagati pri usmerjanju razvoja sistema celostnega prometnega 

načrtovanja v Sloveniji na podlagi izkušenj strokovnjakov iz drugih evropskih držav, ki jim je 

že uspelo uspešno razviti sistem celostnega prometnega načrtovanja.  

Predvideno je bilo, da bi skupina vključevala do pet mednarodno priznanih strokovnjakov, ki 

so aktivno vključeni v mednarodne projekte s področja CPN ali z drugimi povezanimi 

temami. Člani odbora naj bi se redno sestajali enkrat letno, spremljali razvoj CPN v Sloveniji 

in se posvetovali o prihodnjih dejavnostih.  

Člani zunanje svetovalne skupine v različnih fazah projekta zagotavljajo strokovno podporo 

v obliki usmeritev, predavanj in izobraževanj za izbrane teme. Na podlagi uvodne preveritve 

razpoložljivosti nekaterih od izbranih strokovnjakov se je pokazalo, da je večina 

strokovnjakov zelo zasedena in je treba njihov obisk v Sloveniji načrtovati nekaj mesecev 

prej. Zato se je izhodiščna ambicija projekta po njihovem rednem vključevanju v delo 

projekta omejila na posamičen obisk v Sloveniji ali sestanek v tujini in vmesne telefonske in 

pisne posvete. Ugotovili smo tudi, da skupnega srečanja več strokovnjakov logistično ni 

mogoče izvesti. Zato smo se odločili, da bomo srečanja organizirali v obliki različnih 

dogodkov, na katere povabimo posameznega strokovnjaka. Obisk strokovnjaka pa lahko 

združimo tudi z dodatnimi aktivnostmi, izobraževanji in delavnicami. 

Leto 2020 je bilo zaradi težav, ki jih je povzročila epidemija covida-19, zelo zahtevno za 

organizacijo dela zunanje svetovalne skupine. Takoj po obisku prvega tujega strokovnjaka v 

začetku leta so se potovanja in izmenjave v živo ustavili, zato smo sodelovanje preusmerili 

na spletne, telefonske in pisne posvete. Značaj njihovega dela se je preusmeril od 

ozaveščevalnega in izobraževalnega dela na strokovne nasvete in mnenja predvsem na 

dveh področjih – na pripravo zakona o CPN ter prenovo smernic za pripravo občinskih 

celostnih prometnih strategij (v nadaljnjem besedilu: CPS). 

Poročilo najprej povzema način izbora in sodelovanja s člani zunanje delovne skupine. V 

nadaljevanju so opisane njihove aktivnosti v letu 2020. Poročilo zaključujejo načrti del za leto 

2021. 

Osnovni seznam morebitnih članov zunanje svetovalne skupine je bil sestavljen v letu 2019 

na podlagi referenc s področja CPN in tem, ki so bile ugotovljene kot pomembne za delo v 

                                                

1
 Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007, 2019–2026) je sofinanciran s sredstvi evropskega 

programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. 
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projektu LIFE IP CARE4CLIMATE. Pripravljen je bil širši seznam, v okviru projekta pa 

načrtujemo sodelovanje s približno petimi strokovnjaki letno. 

3 Aktivnosti zunanje svetovalne skupine v letu 2020 

Aktivnosti zunanje svetovalne skupine v letu 2020 so bile večji del leta prilagojene 

epidemičnim razmeram. V Sloveniji smo gostili le enega strokovnjaka, in sicer v okviru 

nacionalne konference o trajnostni mobilnosti. S preostalimi, več kot dvajsetimi tujimi 

strokovnjaki, smo sodelovali na daljavo.  

Tujih strokovnjakov z neposrednim obiskom tako nismo mogli vključiti niti v okrnjeno 

srečanje Delovne skupine za CPS, ki je bilo namenjeno pripravi Zakona o CPN. Smo pa v 

okviru srečanja skupine obravnavali usmeritve, ki smo jih dobili od tujih strokovnjakov.  

Načrti za gostovanje tujih strokovnjakov so bili ambicioznejši, a smo jih morali kmalu po 

februarju spremeniti zaradi epidemičnih razmer, ki so onemogočale mednarodna potovanja. 

Spremenjeni način vključevanja zunanjih strokovnjakov je zmanjšal načrtovane stroške za ta 

namen. 

3.1 Obisk tujega strokovnjaka 

V letu 2020 smo gostili enega tujega strokovnjaka – Karl-Heinz Pösch iz podjetja FGM 

AMOR iz avstrijskega Gradca je bil osrednji govorec 4. nacionalne konference o trajnostni 

mobilnosti. Osrednja tema 4. nacionalne konference o trajnostni mobilnosti je bila integracija 

prostorskega in prometnega načrtovanja. Karl-Heinz je predstavil primer dobre prakse 

dunajskega novega mestnega dela Aspern Seestadt. Sodeloval je še na delavnici o 

integraciji prometnega in prostorskega načrtovanja ter z ekipo Urbanističnega inštituta delil 

izkušnje s tega področja. 

3.2 Posvetovanja o prenovi lokalnih smernic CPS 

V letu 2020 nastajajo nove smernice za občinske celostne prometne strategije (v nadaljnjem 

besedilu: CPS). Za posamezna področja njihove prenove smo organizirali posvetovanja s 

tujimi strokovnjaki. Posvetovanja so potekala prek spleta. 

Strokovnjaki, ki so bili vključeni v pogovore, so: 

 Glenn Lyons, University of the West of England, Velika Britanija 

 Vincent Meerschaert, Traject, Belgija 

 Freya De Muynck, Traject, Belgija 

 Celine De Bock, Traject, Belgija 

 Patrick D'haese, Traject, Belgija 

https://sptm.si/2020/02/20/4-nacionalna-konferenca-o-trajnostni-mobilnosti/
https://sptm.si/2020/02/20/4-nacionalna-konferenca-o-trajnostni-mobilnosti/
https://sptm.si/2020/02/20/4-nacionalna-konferenca-o-trajnostni-mobilnosti/
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 Karl Reiter, FGM AMOR, Avstrija 

 Roberto De Tommassi, Synergo, Švica 

S strokovnjaki smo razpravljali o izzivih in novih temah, ki so se pojavile v procesu priprave 

gradiv za nove smernice: vsebina, obseg in podrobnost dokumenta smernic, mesto 

scenarijev v postopku priprave, hierarhija ciljev, pristop k izvajanju samoocene ter 

oblikovanje paketov učinkovitih ukrepov. Na podlagi pogovorov smo določili vsebine in 

usmeritve, ki se odražajo pri pripravi prenovljenih smernic za pripravo občinskih CPS. 

3.3 Posvetovanja o pripravi Zakona o CPN 

Člane zunanje svetovalne skupine smo zaprosili za spletna posvetovanja tudi glede 

nekaterih izzivov novega zakona o CPN. Za te posvete smo se obrnili na naslednje 

strokovnjake: 

 Karen Vancluysen, Polis, Belgija 

 Robert Pressl, FGM AMOR, Avstrija 

 Vincent Meerschaert, Traject, Belgija 

 Glenn Lyons, University of the West of England, Velika Britanija 

 Tom Rye (Uni Molde, Norveška, UIRS, Slovenija) 

Obravnavane teme, ki so bile vključene v pripravo zakona, so : pomen in izvedba 

samoocene o CPS, državni in regionalni CPS, orodja za oceno kakovosti CPS, priprava 

skupnega nabora ciljev, nabor kazalnikov z metodologijo za merjenje, ustanovitev in delo 

posvetovalnih teles, ki pomagajo pri zagotavljanju kakovosti CPS. 

3.4 Analiza ukrepov v evropskih mestih z uspešno spremembo rabe 

potovalnih načinov  

Pri analizi CPN v Sloveniji smo ugotovili, da se mora naslednja generacija CPS osredotočiti 

na večjo spremembo rabe potovalnih načinov z izvajanjem učinkovitih ukrepov. Za 

komunikacijo z domačimi deležniki in njihovo motivacijo pri pripravi nove generacije CPS 

smo želeli ugotoviti, kateri koraki in ukrepi so bili v teh mestih ključni za spremembe. Zato 

smo pripravili krajšo raziskavo, v kateri smo izvedli intervjuje s strokovnjaki, ki v teh mestih 

delujejo bodisi v mestnih upravah bodisi kot strokovnjaki na področju trajnostne mobilnosti. 

Za nabor uspešnih mest in kontaktov ključnih deležnikov v njih smo se povezali z 

naslednjimi člani zunanje svetovalne skupine: 

 Karen Vancluysen, Polis, Belgija 

 Robert Pressl, FGM AMOR, Avstrija 

 Vincent Meerschaert, Traject, Belgija 

 Freya De Muynck, Traject, Belgija 

 Willem Buijs, DTV, Nizozemska 
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V analizi so sodelovali naslednji strokovnjaki: 

 Tim Asperges, mesto Leuven, Belgija  

 Peter Schick, mesto Freiburg, Nemčija  

 Andreas Nordin, mesto Malmö, Švedska  

 Dirk Engels, Transport & Mobility Leuven, Belgija  

 Gregor Stratil-Sauer, mesto Dunaj, Avstrija  

 Carl Hanssens, mesto Sint Niklaas, Belgija  

 Christian Rydén, mesto Lund, Švedska  

 Phil Noble, mesto Edinburgh, Škotska  

 Zsuzsanna Olofsson, mesto Trondheim, Norveška  

 Isabel Garnika Ortiz, mesto Vitoria Gasteiz, Španija  

 Ana Gulías Torreiro, mesto Pontevedra, Španija 

Nekatere od njih nameravamo v nadaljevanju projekta bolj intenzivno vključiti v delo zunanje 

svetovalne skupine. 

Po posvetovanju s strokovnjaki smo ugotovili, da so v zadnjih letih številna tuja mesta 

naredila velik napredek na področju CPN in bistveno spremenila rabo potovalnih načinov pri 

svojih prebivalcih v prid hoje, kolesarjenja in JPP, predvsem po zaslugi zahtevnejših 

ukrepov. Pripravljen je bil nabor priporočenih ukrepov, ki bo vključen v prenovljene Smernice 

za pripravo CPS in bo uporabljen pri prihodnjih razpisih za sofinanciranje aktivnosti s strani 

Ministrstva za infrastrukturo. 

4 Načrtovane aktivnosti v letu 2021 

Zaradi epidemičnih razmer so načrti za leto 2021 negotovi. Vsaj v prvi polovici leta bomo 

nadaljevali spletna posvetovanja, najprej za potrebe priprave zakona o CPN. Načrtujemo 

sodelovanje osrednjega govorca iz seznama zunanje svetovalne skupine na 5. nacionalni 

konferenci o trajnostni mobilnosti. Tuje strokovnjake bomo vključevali tudi za pripravo 

podpornih smernic CPN s področja vključevanja javnosti in spremljanja ter vrednotenja CPS. 

Nadaljevali bomo vključevanje članov v delo nacionalne delovne skupine za celostne 

prometne strategije. 

Če bodo potovanja in organizacija dogodkov spet sproščeni, bomo v drugi polovici leta 2021 

nadaljevali organiziranje izobraževanj za deležnike CPN, na katere bomo vabili člane 

zunanje svetovalne skupine. 
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5 Priloge 

5.1 Predstavitev Karl-Heinza Pöscha, Ljubljana, 12. februar 2020 

 

Slika 1: Predstavitev Karl-Heinza Pöscha, Ljubljana, 12. februar 2020, str. 1 
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Slika 2: Predstavitev Karl-Heinza Pöscha, Ljubljana, 12. februar 2020, str. 2 
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Slika 3: Predstavitev Karl-Heinza Pöscha, Ljubljana, 12. februar 2020, str. 3 
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Slika 4: Predstavitev Karl-Heinza Pöscha, Ljubljana, 12. februar 2020, str. 4 
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Slika 5: Predstavitev Karl-Heinza Pöscha, Ljubljana, 12. februar 2020, str. 5 
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Slika 6: Predstavitev Karl-Heinza Pöscha, Ljubljana, 12. februar 2020, str. 6 
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Slika 7: Predstavitev Karl-Heinza Pöscha, Ljubljana, 12. februar 2020, str. 7 
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5.2 Fotografije obiska Karl-Heinza Pöscha, Ljubljana, 12. februar 

2020 

 

Slika 8: Predavanje Karl-Heinza Pöscha, Ljubljana, 12. februar 2020 (foto: Simon Koblar) 

 

Slika 9: Razprava po predavanju Karl-Heinza Pöscha, Ljubljana, 12. februar 2020 (foto: Simon Koblar) 


