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Vabljeni na mednarodni posvet v okviru projekta POLY 5 

ORODJA ZA POLICENTRIČNI RAZVOJ 

Ljubljana, 16. oktober 2013, 11:30 – 17:00 

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Plečnikova predavalnica 

Zoisova 12, 1000 Ljubljana 

 

Projekt POLY 5 – »Polycentric Planning Models for Local Development in Territories interested by 

Corridor 5 and its TEN-T ramifications«, pri katerem kot partner sodeluje Regionalna razvojna agencija 

Ljubljanske urbane regije, naslavlja problem marginalizacije območij v Alpah s strani velikih 

infrastrukturnih projektov. Cilj projekta je omogočiti gorskim in drugim območjem, da izkoristijo 

prednosti velikih prometnih projektov, namesto da zgolj trpijo njihove nezaželene okoljske in družbene 

posledice. Projekt vodi Pokrajina Torino, pri njem pa sodelujejo še Dežela Benečija (Regione del 

Veneto), Pokrajina Gorica, Občina Šempeter-Vrtojba, Univerza v Vidmu, Univerza v Muenchnu, 

Tehnična univerza na Dunaju, Departma Savoie in združenje Transpadana. 

Pomemben del projekta je namenjen razvoju zbirke orodij za policentrični razvoj, s katerimi je mogoče 

podpirati načrtovanje, umeščanje in izvedbo velikih prometnih projektov, zlasti v alpskih območjih. 

Zbirka orodij (»toolkit«) je nabor gradnikov za uporabo pri vseh treh glavnih fazah razvoja velikih 

projektov. Pri tem so gradniki elementi, ki jih lahko uporabniki, torej različne ciljne skupine projekta, 

prilagajajo svojim potrebam. Zbirka orodij naj bi tako omogočila prilagojene rešitve za spopadanje z 

velikimi prometnimi projekti. Orodja so pri tem lahko študije in analize, različna participativna orodja, 

kot so delavnice, vprašalniki ali pa normativne rešitve. 

V prvem delu posveta bo predstavljen okvir za strateško in izvedbeno planiranje na regionalni ravni, 

vključno s primeri nekaterih ključnih prometnih projektov v Ljubljanski urbani regiji. V drugem delu 

posveta pa bodo partnerji projekta POLY 5 predstavili konkretna orodja, ki jih uporabljajo v procesih 

razvoja in izvedbe velikih prometnih projektov. 

Posvet organizira Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije v sodelovanju z Univerzo v 

Ljubljani, Fakulteto za arhitekturo. 

Vljudno vas prosimo, da nam vašo udeležbo potrdite do ponedeljka 14. 10. 2013 na e-naslov 

gaja.trbizan@ljubljana.si. 

 

Vljudno vabljeni! 

 

 

Več informacij: 

Gaja Trbižan 

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije 

Tehnološki park 19, Ljubljana 

T + 386 1 306 19 14, F + 386 1 306 19 03 

E gaja.trbizan@ljubljana.si 

www.rralur.si/ 
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