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Združenje občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo in Geodetskim inštitutom
Slovenije vabi na seminar

»OMOGOČANJE TRAJNOSTNE MOBILNOSTI RANLJIVIH SKUPIN – IZZIVI ZA
OBČINE IN DRŽAVO«
V Sloveniji živi okoli 170.000 invalidov ali 8,5% celotne populacije. Če dodamo populacijo starejših in
družine z otroci (gibanje z vozički) vidimo, da omogočanje
mobilnosti in dostopnosti v urbanem okolju ni
samoumevno, ampak je slednje predpogoj za opravljanje
aktivnosti oseb z različnimi oviranostmi v mikro in makro
prostoru. Navsezadnje bomo tovrstne storitve prej ali slej
potrebovali mi vsi, ki se bomo kot generacija starejših soočali z
različnimi funkcionalnimi oviranostmi.
KJE?
Cilj izobraževanja je ozavestiti čim širši krog javnosti o različnih
potrebah prebivalcev (občanov) ter s posredovanjem znanja in
predstavitvami dobrih praks omogočiti dvig kakovosti
življenja ranljivih skupin. Operativno reševanje problematike
se vedno izvaja v okolju občine, kjer živijo gibalno ovirani, slepi
in slabovidni, starejši, otroci in druge skupine ranljivih oseb. Z
zasnovo primernih in trajnostnih rešitev lahko omogočimo
varno mobilnost in dostopnost za vse prebivalce občine.
Predpogoj za dosego cilja je aktiven in redno vzdrževan sloj
podatkov za mobilnost oseb z različnimi oviranostmi. Sistem
mora zagotavljati standardiziran, metodološko definiran in
usklajen model priprave podatkov in ustreznih metapodatkov,
kot tudi podrobno opredeljene postopke vzdrževanja.
Najuspešnejša pot je razvoj sistema skozi rešitve dobrih praks

Dvorana Državnega
sveta RS, Šubičeva
4, Ljubljana

KDAJ?
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posameznih občin. Na primerih dobrih praks bomo pokazali operativne rešitve trajnostnega obnašanja
s pomočjo inovativnih tehnologij (iBeacon, GPS, 3D tisk,GIS, idr.) in prostorskih podatkov.
Program:
09:30 Registracija udeležencev
10:00 – 11:30
• Razvoj mobilnosti ranljivih skupin (slepi, gibalno ovirani, otroci, starejših, idr.) - izzivi občine in
države glede dostopnosti in mobilnosti, Vojmir Drašler, Ministrstvo za infrastrukturo
• Mobilnost ranljivih skupin v praksi, mag. Roman Rener, Geodetski inštitut Slovenije
• Iz prakse: Trajnostna mobilnost in dostopnost za gibalno ovirane, Mojca Velkavrh Žižek,
Gorenjsko društvo za celebralno paralizo
• Načini pristopa in možnosti financiranja vsebin mobilnosti ranljivih skupin, Vesna Kozlar,
direktorica občinske uprave Mestne občine Slovenj Gradec
• Šolske poti in varnost otrok, mag. Igor Velov, Agencija za varnost v prometu
11:30 Odmor
12:00 – 13:00
• Trajnostna mobilnost ranljivih skupin-primeri dobrih praks, dr. Maja Simoneti, Inštitut za
politike prostora IPoP
• Iz prakse: Trajnostna mobilnost in dostopnost slepih in slabovidnih oseb, dr. Luj Šprohar,
Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Ljubljana
• Iz prekse: Model trajnostne mobilnosti in praktična izvedba mestne občine Nova Gorica, Ana Kobe,
Mestna občina Nova Gorica
• Iz prakse: Trajnostna mobilnost in dostopnost otroci-šole in vrtci, mag. Borut Petelin, Društvo za
trajnostni razvoj
12:45 Odmor
13:15 – 14:00
• Sodobne upodobitve - prikaz tematik mobilnosti ranljivih skupin na karti, Jani Demšar, Geodetski
inštitut Slovenije
• Spletna dostopnost za ranljive skupine, Beletrina
• Ozaveščanje o trajnostni mobilnosti za ranljive skupine – Alma Čaušević, Beletrina
14:00

Razprava
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V kolikor imate kakšna vprašanja v zvezi s tematiko, mnenja ali predloge, nam jih posredujte na
elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si in bomo poskrbeli, da jih predavateljica prejme še pred
začetkom seminarja. Prav tako pa vam bomo najkasneje dan pred izvedbo dogodka posredovali
tudi gradivo.
Prijave pošljite na Združenje občin Slovenije na e-naslov info@zdruzenjeobcin.si

Vljudno vabljeni!
Združenje občin Slovenije

