
 

     

       

 

     
 

 

 
Spoštovani,  
 
Vljudno vas vabimo na skupni dogodek projektov Attract-SEE in SPHERA: 
 

posvet & delavnica 

STANJE IN PROCESI V PROSTORU: SKUPNI IZZIVI PROSTORSKE, 

SOCIALNE IN ZDRAVSTVENE POLITIKE 

torek, 10. junij 2014, od 9.00 do 15.00, M-hotel, Derčeva ulica 4, 1000 Ljubljana 
 
 
Spremljanje stanja in procesov v prostoru, tema projekta Attract-SEE, je ključnega pomena za 

oblikovanje ne le prostorske politike, pač pa tudi ostalih politik povezanih s kakovostjo življenja. Z 

dvema od njiju, to je z zdravstveno in socialno politiko, se v okviru prostorskega načrtovanja ukvarja 

projekt SPHERA. Cilje katerekoli od navedenih politik je možno doseči le ob ustrezni usklajenosti z 

ostalimi (npr. socialne vključenosti starejših ni mogoče doseči brez ustrezne dostopnosti; zdrav način 

življenja zahteva ustrezne in dostopne zelene površine ipd).  

 

Na posvetu in na delavnicah bomo najprej predstavili in skupaj z vami – širokim krogom deležnikov  – 

ovrednotili rezultate projekta Attract-SEE, predvsem poročila o prostorskem razvoju na nacionalni in 

lokalni ravni ter portal za spremljanje stanja ter se pogovorili o možnostih za nadaljevanje začrtanih 

aktivnosti po zaključku projekta. To bo zadnja v seriji štirih strokovnih delavnic tega projekta. 

 

Izzive in priložnosti za usklajevanje politik bomo nato osvetlili na primeru novih strateških 

dokumentov s področja prostora, zdravstva in sociale – treh tem projekta SPHERA. Tako prostorska 

razporeditev storitev kot načini, s  katerimi do njih dostopamo, namreč pomembno vplivata na 

kakovost bivanja in s tem na zdravje prebivalcev posameznega območja.  

 

Vljudno vas vabimo, da se udeležite dogodka, in aktivno prispevate k soočenju pogledov, izkušenj, 

mnenj in predlogov. Pred dogodkom vam bomo poslali gradiva,  več o projektih pa si lahko preberete 

na naslednjih spletnih straneh: http://www.gis.si/sl/evropski-projekti/attract-see/ in 

www.uirs.si/sphera. 

 

 

Udeležba na dogodku je brezplačna, za lažjo organizacijo posveta & delavnice pa vas prosimo, da se 

do ponedeljka, 9. 6. 2014 do 12. ure prijavite na e-naslov mateja.sepec@rec-lj.si. 

 

 
Lep pozdrav, 
 
Blaž Barborič, vodja projekta Attract-SEE              Barbara Černič Mali, vodja projekta SPHERA 
Geodetski inštitut Slovenije                Urbanistični inštitut RS 
 
 
Tomaž Miklavčič 
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor 

Program delavnice: 



 

     

       

 

     
 

 

 

9.00–9.10 Uvodni pozdrav Barbara Radovan, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor  
Aleš Kenda,  Ministrstvo za delo, družino in socialne 
zadeve, Direktorat za socialne zadeve 
Mojca Gobec, Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno 
zdravje 

 

RAZVOJ SISTEMA SPREMLJANJA STANJA PROSTORA – POGLED NAPREJ  
Projekt Attract-SEE 

9.10–9.25 
Pomen projekta za vzpostavitev spremljanja 
stanja prostorskega razvoja 

Tomaž Miklavčič, 
Ministrstvo za 
infrastrukturo in prostor 

9.25–9.45 
Sistem spremljanja prostorskega razvoja in 
nacionalno poročilo o prostorskem razvoju 

Alma Zavodnik 
Lamovšek, Univerza v 
Ljubljani, Fakulteta za 
gradbeništvo in 
geodezijo 

9.45 – 10.05 Lokalno poročilo o stanju prostora Leon Kobetič, Locus 

10.05 – 10.15 Portal spremljanja stanja v prostoru 
Matevž Caserman, 
Geodetski inštitut 
Slovenije 

10.15 – 10.25 Informativni zbirni sloj namenske rabe 
Tomaž Miklavčič, 
Ministrstvo za 
infrastrukturo in prostor 

10.25 - 11.00 
Panelna razprava (Kako so rezultati projekta uporabni 
za vas? Kakšne nadaljne aktivnosti bi bile po vašem 
mnenju potrebne po zaključku projekta Attract-SEE?) 

moderator Marko 
Peterlin, Inštitut za 
politike prostora 

 

11.00 - 11.20 Odmor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

       

 

     
 

 

PRENOVA STRATEŠKIH DOKUMENTOV – PRILOŽNOST ZA USKLAJEVANJE MED 
SEKTORJI  

Projekt SPHERA 
 

11.20 -11.30 Uvod v sekcijo: Pomen usklajevanja politik 

Milena Marega, REC – 
Regionalni center za 
okolje 
 
 

11.30– 11.40 Predstavitev projekta SPHERA 
Barbara Černič Mali, 
Urbanistični inštitut RS 

11.40 – 11.50 
Prostorski vidiki dostopnosti do storitev 
javnega pomena na primeru zdravstva 

Blanka Bartol, 
Ministrstvo za 
infrastrukturo in prostor 

11.50-12.00 Priprava strategije aktivnega staranja 

Aleš Kenda, Ministrstvo 
za delo, družino in 
socialne zadeve, 
Direktorat za socialne 
zadeve 

12.00-12.10 
Predlog strategije razvoja dejavnosti javnega 
zdravja 

Mojca Gobec, 
Ministrstvo za zdravje, 
Direktorat za javno 
zdravje 

12.10 – 12.50 
Okrogla miza: Usklajevanje prostorskega načrtovanja 
in zdravstvene/socialne politike za blaginjo vseh 

Moderator Matic 
Kavčič, Zdravstvena 
fakulteta/Fakulteta za 
družbene vede 

 

12.50 – 13.20 Odmor s pogostitvijo 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

       

 

     
 

 

USKLAJEVANJE PROSTORSKE, SOCIALNE IN ZDRAVSTVENE POLTIKE  
SKUPNA DELAVNICA 

13.20-14.30 

Razprave v skupinah po metodi »svetovne 
kavarne«  
Predvidene teme: 

- Vsebinska nadgradnja sistema spremljanja 
stanja prostora  

- Nadaljni koraki za spremljanje stanja prostora v 
prihodnje 

- Skupni izzivi socialne in prostorske politike 
- Skupni izzivi zdravstvene in prostorske politike 

 

14.30-14.45 
Predstavitev rezultatov posameznih skupin 

  

 

 

14.45 – 15.00 Sklepni del       Tomaž Miklavčič, 
Ministrstvo za 
infrastrukturo in 
prostor     

 

 


