
SEMINAR

Kako do kolesarjem prijaznih mest?
24. maj 2013

Kolo je do zdravja, prostora in okolja zelo prijazen način premikanja, v mestih pa pogosto tudi najhitrejše. 
Zaradi tradicionalnega načina načrtovanja prometa, ki daje prednost predvsem avtomobilskemu prometu, 
pa je kolesarjenje v mnogih mestih neprijetno in celo nevarno. Mesta, ki so že pred desetletji dala prednost 
kolesarjenju, so danes na vrhu seznamov mest z visoko kakovostjo bivanja. Tudi zato se danes število mest, 
ki želijo biti kolesarjem prijazna, skokovito povečuje. 

V projektih CHAMP in Mobile2020 smo preučili in nadgrajujemo kolesarske politike in ukrepe na področju 
kolesarjenja v mestih ter na različne načine širimo znanja o dobrih praksah projektiranja kolesarskih površin. 
Na seminarju želimo predstaviti dosedanje rezultate projektov ter jih povezati z načrti in možnostmi za 
preobrazbo slovenskih mest v kolesarjem prijazna mesta in vas vabimo, da se nam pridružite 

v petek, 24. maja 2013, 
v Mestnem muzeju Ljubljana na Gosposki 15.

Prosimo vas, da svojo udeležbo prijavite do 20. maja 2013. Število udeležencev je omejeno, kotizacije ni.
Podrobnejše informacije: REC Slovenija, 01 251 92 24, info@rec-lj.si

prijava na seminar

program

Registracija udeležencev in odmor (kava)8:30

Ogled jutranje prometne konice (zbirno mesto na Prešernovem trgu pri spomeniku)8:00

UVODNI DEL9:00

Nagovor udeležencev, predstavnik MOL
Kratka predstavitev projekta CHAMP, Janez Bertoncelj, koordinator za kolesarjenje na MOL
Namen, cilji in dejavnosti projekta MOBILE2020, Andrej Klemenc, vodja projektov na REC Slovenija

MODUL A 
SOŽITJE PEŠCEV IN KOLESARJEV V 
OBMOČJU ZA PEŠCE V LJUBLJANI

9:30

celoten modul bo potekal v angleškem jeziku

Delavnica 1. del

Predstavitev rezultatov analize stanja sobivanja 
pešcev in kolesarjev v območju za pešce v 
Ljubljani (anketa med pešci in kolesarji, merjenje 
gostot, prikaz problematike na konkretnih lokacijah), 
dr. Aljaž Plevnik in dr. Luka Mladenovič (oba UIRS)

Predstavitev možnih rešitev glede na že 
uveljavljeno prakso v evropskih mestih, 
Janez Bertoncelj (MOL)

MODUL B
KAKO DO KOLESARJEM PRIJAZNE 
PROMETNE INFRASTRUKTURE?

Kolesarska infrastruktura

Načela in kriteriji načrtovanja kolesarske 
infrastrukture, Andrej Klemenc (REC Slovenija) in 
Klemen Gostič (Prometni inštitut Ljubljana) 

Kaj poleg prenovljenih navodil za projektiranje 
kolesarskih površin še potrebujemo za boljšo 
kolesarsko infrastrukturo?, mag. Polona Andrejčič 
Mušič (DRSC)

Nov pristop k urejanju kolesarskega prometa v 
Ljubljani, Blaž Lokar

Nekatere rešitve za izboljšanje varnosti 
kolesarjenja v mestih, mag. Andrej Cvar (City 
Studio)

Odmor (kava)11:30

11:45 Delavnica 2. del

Načini doseganja sožitja v Ljubljani in možne 
rešitve za tri konkretne lokacije; delo v skupinah, 
moderator Vita Kontić (MOL)

Rezultati in ovrednotenje delavnice ter razprava

Okrogla miza o vlogi stroke in nevladnih 
organizacij pri izboljšanju kolesarske 
infrastrukture v Sloveniji infrastrukture v 
Sloveniji, uvodničarji: dr. Marjan Lep ali mag. 
Sebastijan Toplak (UM, FG), dr. Aljaž Plevnik (UIRS), 
mag. Milena Černilogar (KZS), Josip Rotar (MKM), 
Luka Gaberšček (LKM); moderator: Andrej Klemenc 
(REC Slovenija) 

Kolesarska kultura in kolesarska infrastruktura v 
Koprivnici, Helena Hečimović (Koprivnica, Hrvaška)

Odmor (kava)

Odmor (kosilo)13:30

PRIMERI DOBRE IN SLABE PRAKSE14:30

Izbrani primeri dobrih in slabih praks: kolesarski pasovi, steze, križišča in krožišča, 
mag. Polona Andrejčič Mušič (DRSC)

Parkiranje koles v mestih: primeri dobrih in slabih praks, Klemen Gostič (Prometni inštitut Ljubljana)

VODEN KOLESARSKI OGLED15:30

Pričetek v območju za pešce, v nadaljevanju ogled potencialno nevarnih točk za kolesarje 
in primerov dobre prakse, to je pred kratkim izvedenih infrastruktirnih ureditev, ki so bile v 
preizkušene že v ostalih evropskih mestih in so priznane za  rešitve dobrega projektiranja. 
Med ogledom bodo predstavljeni tudi glavni elementi nove prometne politike MOL.

zbirno mesto: Trg francoske revolucije (pred Mestnim muzejem)
pot ogleda: Mestni muzej - Mestni trg - Poljanski nasip - Rozmanova - Hrvatski trg - Zaloška - Mrtvaški 
most - Poljanski nasip - Živinozdravska - Poljanska - Roška - Za gradom - Grubarjevo nabrežje - Špica - 
Prule - Trnovski pristan - Krakovski nasip - Breg - Mestni muzej
vodijo: Janez Bertoncelj, Klemen Gostič in Andrej Klemenc

Zaključek seminarja17:00

Kolesarski festival, popoldanski del v Mestnem muzeju in RogLab-upo 17h

Kolesarski festival, različne lokacije25. in 26.5.

http://www.trajnostnamobilnost.si/en-gb/prijava.aspx
http://documents.rec.org/offices/events/47_kolesarski__festival_ljubljana_2013-_predstavitev_z_logotipi_nova-poprvki.pdf
http://www.champ-cycling.eu/en/
http://www.mobile2020.eu/home.html
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/
http://www.uirs.si/en/Home/Aboutus.aspx
http://www.trajnostnamobilnost.si/Domov.aspx
http://www.rec-lj.si/
http://www.ljubljana.si/si/mol/
http://www.alpine-space.eu/
http://www.mgml.si/mestni-muzej-ljubljana/
http://www.roglab.si/sl
http://kolesarji.org/
http://kolesarji.org/mreza/ljubljanska-kolesarska-mreza/
http://www.pumasproject.eu/

