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www.poly-sump.eu

Zgodovinski in demografski razvoj krajev, mest in regij je pov-

zročil nastanek številnih policentričnih regij po Evropi. V ta-

kšnih območjih dnevne migracije in številna druga potovanja 

potekajo med številnimi središči preko meja občin, regij in / 

ali celo držav. Razpršenost delovnih mest, storitev in lokacij 

prostočasnih dejavnosti povečuje povprečne razdalje in vodi 

do večje odvisnosti od uporabe osebnega avtomobila. Ko po-

memben del prometnih tokov vodi preko mej posameznih 

mest, je razvoj skupnih regijskih strategij ključen za čistejši in 

trajnejši promet v regiji. Vse to tudi zahteva (bolj) integrirano 

in kooridinirano načrtovanje mobilnosti, tako znotraj posa-

meznih občin, kot med različnimi občinami in deležniki.

Projekt Poly-SUMP so partnerji izvajali v 6 regijah po Evropi. 

V sklopu projekta so razvijali tudi participativno metodolo-

gijo za koordinirano in integrirano planiranje mobilnosti v 

policentričnih regijah. Trajnostni urbani mobilnostni načrt 

za policentrično regijo je narejen za celotno obravnavano 

območje in med seboj povezuje različne administrativne 

ravni in relevantne deležnike. 

Metodologijo Poly-SUMP izvajamo skozi tri faze:

•	 Na	začetku	je	pomembno	razumevanje	mobilnostnih	na-

vad v regiji, le te dobimo tako, da s pomočjo spletnega 

orodja dobimo podatke o značilnostih regije oz. regionalni 

profil.

•	 V	 drugi	 fazi	 skozi	 participativni	 proces,	 ki	 vključuje	 vse	

ključne deležnike razvijemo skupno vizijo in akcijski načrt 

za celotno regijo. Pri tem uporabljamo posebno tehniko 

imenovano “Future Search”.

•	 Na	 koncu	 delavnice	 definiramo	 še	 aktivnosti	 s	 katerimi	

bomo nadaljevali po zaključku delavnice z namenom iz-

boljšanja že določenih akcij ter koordinacije procesa, ki 

lahko v prihodnosti vodi do priprave trajnostnega urbane-

ga mobilnostnega načrta za celotno regijo.

Metodologija Poly-SUMP nudi podrobne smernice za pod-

poro političnim odločevalcem, strokovnjakom s področja 

transporta (mobilnosti) in ostalim deležnikom v policentrič-

nih regijah za pripravo trajnostnega urbanega mobilnostne-

ga načrta.

Predstavitvena brošura je namenjena lokalnim in regional-

nim političnim odločevalcem, strokovnjakom s področja 

mobilnosti in prostorskega planiranja ter civilnim organiza-

cijam.

Povzetek

Glavni cilj uporabe metodologije Poly-SUMP je razvoj Trajnostnih urbanih mobilnostnih 

načrtov (SUMP - Sustainable Urban Mobility Plans) v policentričnih regijah oziroma območjih. 

Metodologija je bila razvita med letoma 2012 in 2014 v okviru projekta “Poly-SUMP - Planning 

sustainable mobility together (Skupaj načrtujmo trajnostno mobilnost)”, ki je bil podprt in 

sofinanciran v okviru programa Intelligent Energy Europe (Inteligentna Energija Evropa).
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Koristi metodologije Poly-SUMP:

•	 Preizkušena metodologija za spodbujanje 

priprave učinkovitega trajnostnega urbanega 

mobilnostnega načrta za vašo policentrično 

regijo.

•	 Šest evropskih regij je metodologijo Poly-

SUMP preizkusilo. Učite se na podlagi 

njihovih izkušenj.

•	 Analizirajte policentrični profil vaše regije s 

pomočjo učinkovitega spletnega orodja.

•	 Različni deležniki delajo skupaj. S pomočjo 

kreativnega in participativnega procesa 

dosežite skupno razumevanje in vizijo 

mobilnosti v vaši regiji.

Predstavitev

Načrtovanje	 urbane	 mobilnosti	 je	 zelo	 zahtevno.	 Vse	

skupaj pa je se bolj kompleksno, ko so urbane funkcije, 

ljudje in potrebe po mobilnosti razpršene znotraj in med 

različnimi urbanimi centri ter administrativnimi mejami, 

kot je to na primeru policentričnih regij. Dnevni prome-

tni tokovi potekajo preko meja posameznih mest, zato 

je mobilnostno načrtovanje znatno kompleksnejše kot 

na primeru posameznega mesta. Če je vaša regija poli-

centrična, vam lahko smernice Poly-SUMP (www.poly

-sump.eu/tools) pomagajo najti primerno rešitev.

Mobilnostno načrtovanje v teh regijah zahteva koor-

dinacijo politik med različnimi akterji: prometnimi na-

črtovalci, urbanisti, planerji, lokalnimi in regionalnimi 

političnimi odločevalci, ponudniki javnega mestnega in 

primestnega prometa. Brez takšnega skupnega načrto-

vanja so prebivalci bolj ali manj prepuščeni sami sebi, 

kar ima največkrat za posledico povečano uporabe oseb-

nega avtaomobila..

Kakšna je policentrična regija?

Policentrične regije so opredeljene kot 

območja, kjer so funkcije in storitve 

razpršene med več različnimi centri. Zelo 

pomemben delež prometnih tokov poteka 

preko mej posameznega mesta, kar zahteva 

koordinirano načrtovanje mobilnosti znotraj 

občine, med različnimi občinami in ostalimi 

administrativnimi enotami.

“Lokalne in regionalne oblasti se vsakodnevno 

soočajo z velikimi izzivi, predvsem zaradi 

prometnih zastojev in onesnaženja v 

mestih. V regijah z razpršenimi političnimi, 

socialnimi ali finančnimi centri, poznanimi 

kot policentrične regije, je načrtovanje 

trajnostne mobilnosti še težje, ker je v ta 

proces vključenih veliko število različnih 

deležnikov. Te smernice bodo v podporo 

lokalnim in regionalnim oblastem pri razvoju 

mobilnostnih načrtov za policentrična 

območja in bodo dopolnjevale že obstoječe 

smernice za trajnostno urbano mobilnost, ki 

jih je pripravila Evropska komisija.” 

Violeta Bulc, Evropska komisarka za transport.
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V Osrednjem Alenteju (Portuglska) so največji 

zaposlitveni centri v različnih mestih po regiji, 

vključno z glavnim mestom Évoro. Dnevni mi-

granti največkrat za prevoz na delo uporabljajo 

osebni avtomobil. Pomanjkanje učinkovitega 

javnega prevoza v Évori ima za posledico visok 

delež osebnih vozil v skupnem deležu potovanj. 

S sodelovanjem v projektu Poly-SUMP regija želi 

razviti transportno strategijo, ki bo izboljšala 

prometne tokove med večjimi mesti v regiji in 

zmanjšala uporabo osebnih vozil.

Kaj je SUMP?

Glavni cilj trajnostnega urbanega mobilnostnega načrta 

(SUMP) je izboljšanje dostopnosti urbanih območij 

in zagotavljanje učinkovite in trajnostne mobilnosti 

v urbana območja, znotraj njih in med različnimi 

urbanimi območji. V glavnem se načrt bolj osredotoča 

na potrebe »funkcijskega mesta« in njegovega zaledja 

kot pa upošteva občinske administrativne meje.

Glavni elementi trajnostnega urbanega 
mobilnostnega načrta (SUMP):

1. Cilji

2. Dolgoročna vizija in jasen implementacijski 

načrt

3. Ocena sedanjih in prihodnjih trendov

4. Uravnotežen in integriran razvoj vseh vrst 

prometa

5. Horizontalna in vertikalna integracija

6. Participativni pristop

7. Monitoring, pregled, poročanje

8. Zagotavljanje kakovosti

Za več informacij o trajnostnih urbanih 

mobilnostnih načrtih obiščite portal: 

www.eltis.org/mobility-plans.

Trajnostni urbani mobilnostni načrt v policentričnih 

območjih se nanaša na celotno omrežje urbanih središč 

in različnih administrativnih meja v regiji ter vključuje 

sodelovanje predstavnikov različnih administrativnih in 

upravnih ravni, deležnikov in državljanov. Metodologija 

Poly-SUMP je v podporo lokalnim in regionalnim 

planerjem ter odločevalcem, da lahko ocenijo 

mobilnostne vzorce. S pogledom preko meja lastnega 

mesta lahko najdejo trajnostne mobilnostne rešitve 

znotraj njihove regije. 

V Osrednjeslovenski regiji (Slovenija), katere 

del je tudi pilotno območje Srca Slovenije, je 

mobilnost zelo aktualna tema. V preteklosti ni 

bilo veliko možnosti, da bi razvili regijsko tran-

sportno politiko zaradi slabega sodelovanja 

med glavnimi deležniki. S pomočjo metodolo-

gije Poly-SUMP so na pilotnem območju tudi z 

vključevanjem politikov okrepili dialog med glav-

nimi deležniki.
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Metodologija Poly-SUMP

Metodologija Poly-SUMP skozi različne faze načrtovanja gradi razvoj in implementacijo trajnostnega urbanega 

mobilnostnega načrta (SUMP). V prvih treh fazah planerskega procesa so dodane specifične aktivnosti za podporo 

policentričnim območjem pri pripravi njihovega SUMP-a. 

Metodologija Poly-SUMP vašo regijo vodi skozi 3 faze, 

kot je navedeno na sliki spodaj: 

Milestone: 
Analysis of problems 

& opportunities concluded

1. Determine 
your potential 
for a successful 

SUMP

2. De�ne the 
development 
process and 

scope of 
plan

3. Analyse the 
mobility situation 

and develop 
scenarios

4. Develop 
a common 

vision

5. Set 
priorities and 
measurable 

targets
6. Develop 

e�ective 
packages of 

measures

7. Agree 
on clear 

responsibilities 
and allocate 

funding

8. Build 
monitoring and 
assessment into 

the plan

9. Adopt
Sustainable 

Urban Mobility 
Plan

10. Ensure 
proper manage-

ment and 
communication

11. Learn the 
lessons

Commit to overall sustainable mobility principles

Assess impact of regional/national framework

Conduct self-assessment

Review availability of resources

De�ne basic timeline

Identify key actors and stakeholders

Look beyond your own 
boundaries and responsibilities

Strive for policy coordination and 
an integrated planing approach

Plan stakeholder and citizen 
involvement

Agree on workplan and 
management arrangements

Prepare an analysis of 
problems and opportunities

Develop scenarios

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

Develop a common vision of 
mobility and beyond 

Actively inform the public

4.1

4.2

Identify the priorities for mobility

Develop SMART targets

5.1

5.2

Identify the most e�ective measures 

Learn from others' experience

Consider best value for money

Use synergies and create integrated packages of measures

6.1

6.2

6.3

6.4

Milestone:
Measures 
identi�ed

Assign responsibilities and resources

Prepare an action and budget plan

7.1

7.2

Arrange for monitoring 
and evaluation8.1

Check the quality
of the plan

Adopt the plan

Create ownership 
of the plan 

9.1

9.2

9.3

Milestone:
SUMP 

document 
adopted

Manage plan implementation

Inform and engage the citizens

Check progress towards 
achieving the objectives

10.1

10.2

10.3

Update current plan regularly

Review achievements - 
understand success and failure

Identify new challenges 
for next SUMP generation

11.1

11.2

11.3

Milestone:
Final impact assessment

concluded

Starting Point:
"We want to 

improve mobility 
and quality 

of life for our 
citizens!"

Preparing 
well

Rational and 
transparent 
goal setting

Elaborating
the plan

Implementing 
the plan

Sustainable 
Urban 

Mobility 
Planning

3.	Na	koncu	uporabite	
rezultate in izdelate 
akcijski načrt

2. Ustvarite skupna 
izhodišča in vizijo

1. Potrebna je dobra 
priprava in razumevanje 

situacije v vaši regiji 1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0,0

Past
Present

Future
Visio

n
Values

Goals

Actions

The
Plan

Diagnosis

The future we want
Action Plan
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Visio
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Actions
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The future we want
Action Plan

2. Ustvarite skupna 
izhodišča in vizijo

3.	Na	koncu	uporabite	
rezultate in izdelate 

akcijski načrt
1. Potrebna je dobra priprava in 
razumevanje situacije v vaši regiji

Source:	Guidelines	–	Developing	and	Implementing	a	Sustainable	Urban	Mobility	Plan
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Pred začetkom pravega načrtovanja 

je pomembno razumevanje regij-

skega profila in dnevnih mobilno-

stnih vzorcev v vaši regiji. Zelo je 

pomembno tudi, kako so poraz-

deljene določene pristojnosti med 

različnimi administrativnimi ravnmi v regiji. Prvi korak 

tako predstavlja oceno načrtovanja urbane mobilnosti 

v regiji in trenutnih praks.

Naredite svoj Poly-SUMP z upoštevanjem naslednjih 

korakov:

a. Opredelite regijo in določite njene meje;

b. Identificirajte obstoječi okvir, ki lahko vpliva na 

mobilnostno načrtovanje; 

c. Analizirajte ali ostale obstoječe politike v regiji 

podpirajo koncept trajnostne mobilnosti ali so z 

njim v konfliktu;

d. Seznanite se s procesom načrtovanja v vaši regiji;

e. Identificirajte deležnike (prometni načrtovalci, 

prostorski načrtovalci, arhitekti,…), ki bodo 

povabljeni v proces planiranja in njihove 

kompetence;

f. Analizirajte in upoštevajte priložnosti in ovire za 

proces, ki temelji na zgoraj naštetih akcijah.

Na delavnici “Poly-SUMP Future Search” smo se 
naučili, da mora vsaka regija sprejeti svojo la-
stno transportno politiko, ki odgovarja njihovim 
specifičnim potrebam. 

“Yiannis Toskas, načrtovalec prometa, 

Organizacija za planiranje in zaščito okolja, 

Solun (Grčija)”

1,0

0,9

0,8

0,7
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0,4

0,3

0,2

0,1

0,0

Za Osrednjo Makedonijo (Grčija) je bila v pre-
teklosti značilna hitra gospodarska rast, ki je 
oblikovala današnjo podobo območja, ki ga se-
stavljajo širše območje Soluna in manjša urbana 
središča v njegovi okolici. Za celotno območje 
so značilni prometni zastoji in problemi s par-
kiranjem. Visoke cene goriv so zmanjšale upo-
rabo osebnih vozil, vendar zaradi nepovezane 
prometne politike ni bilo zaznati rasti javnega 
prometa v skupnem deležu potovanj. Posledica 
prometnih zastojev so povečana poraba goriva, 
onesnaženje zraka, hrup, smog, večje število 
prometnih nesreč ter zmanjšana produktivnost 
zaradi izgube časa. 

Image:	Regione	Marche

1. Dobra priprava in razumevanje situacije v vaši regiji
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Orodje za izračun regijskega profila

S pomočjo orodja za izračun regijskega profila lah-

ko določimo regijsko strukturo in transportne vzorce 

policentrične regije ter jih primerjamo s podobnimi 

regijami v Evropi. Orodje tako izračuna regijski profil 

s pomočjo 10 indikatorjev, ki so povezani z regijsko 

strukturo in transportnimi vzorci. Rezultati, ki pona-

zarjajo koliko je posamezna regija policentrična, so 

predstavljeni v obliki mrežnega diagrama. Bolj kot je 

regija policentrična, večja je razpršenost središč in 

urbanih funkcij v regiji, hkrati pa so gostejši prometni 

tokovi med temi središči. 

Slika spodaj s pomočjo mrežnega diagrama ponazarja 

primer policentrične regije.

Primer regionalnega profila

“Orodje za izračun regionalnega profila 

smo uporabili zato, da smo poudarili glavne 

vidike mobilnosti v naši regiji, se primerjali z 

ostalimi regijami in se tudi naučili iz njihovih 

izkušenj.” 

Fabrizio Pigini, vodja oddelka za trajnostno 

mobilnost, Regija Marche (Italija)

Podatki iz profila vaše regije vam bodo pomagali pri 

drugem delu izvajanja metodologije Poly-SUMP, kjer 

različni deležniki ustvarijo skupno vizijo svoje regije. 

The regional transports
The regional structure

Interdependence index in 
transport demand

 (working day)

Share of non-motorised
trips (working day)

Share of public transport 
trips (working day)

Trip distance: 
External trips 

between poles

Trip distance: 
Internal trips within poles

Distribution of population 
related to distribution of 

work places

Distribution of 
work places

Distribution of
inhabitants

Share of population living in the 
intermediate poles over the 

total population

Population per pole
1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0,0
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2. Ustvarite skupna izhodišča in vizijo

Sam proces za dosego ciljev v poli-

centričnih regijah potrebuje dobro 

koordinacijo in podporo. Tehnika 

“Future Search” je podlaga za do-

ločitev skupnih izhodišč in vizije za 

prihodnost. Z udeležbo vseh rele-

vantnih deležnikov na področju mobilnosti na delavnici 

definirate tudi konkretne akcije za realizacijo vaše sku-

pne vizije.

Zelo pomembno je, da na delavnici sodelujejo relevantni 

deležniki ki zastopajo različna področija. Pred pošilja-

njem vabil deležnikom je tako potrebna podrobna ana-

liza vseh potencialnih deležnikov zato, da se delavnice 

udeležijo ključni deležniki, ki imajo resnično moč za 

odločanje in spremembo trenutne situacije na področju 

mobilnosti.

3 dnevna delavnica poteka v treh tematskih sklopih: 

a. Diagnoza:

Najprej	pogledamo	v	preteklost	in	analiziramo	kako	se	

je trenutna situacija na področju mobilnosti razvijala 

skozi čas. Kasneje s pomočjo trendov, ki jih določimo 

in bodo najverjetneje vplivali na mobilnostne vzorce v 

prihodnosti, pogledamo še v prihodnost. 

b. Prihodnost, kot jo želimo:

Skupaj z vsemi udeleženci na delavnici določimo ideal-

no stanje, ki ga na področju trajnostne želimo imeti v 

prihodnosti mobilnosti. Prav tako določimo skupna iz-

hodišča in načela željenih akcij, da bomo lahko dosegli 

željeno prihodnost. Zberemo tudi razlike in nestrinja-

nja posameznih deležnikov.

c. Akcijski načrt:

V zaključku procesa se usmerimo v oblikovanje kon-

kretnih projektov in akcij, ki so pripravljeni na podlagi 

vizije, ki smo jo definirali v prejšnji fazi. 

Delavnica “Future Search” v sklopu metodologije 

Poly-SUMP je odlična metoda za določitev 

skupnih vrednot med različnimi deležniki.” 

Paul Alzer, pripravljalec politik in odgovoren 

za project Poly-SUMP v Parkstad-Limburgu 

(Nizozemska)

Delavnice “Future Search”  
temeljijo na naslednjih izhodiščih:

•	 Vsi relevantni deležniki morajo biti prisotni na 

delavnici.

•	 Preden iščemo rešitve za posamezne izzive je 

potrebno imeti pred seboj siršo sliko.

•	 Delo naj bo usmerjeno v iskanje skupnih iz-

hodišč in identifikacijo trendov v prihodnosti. 

Morebitni problemi in konflikti naj bodo upo-

števani kot dopolnilne informacije v delovne-

mu procesu.

•	 Spodbujajte sooodgovornost za izvajanje po-

sameznih akcij med različnimu udeleženci 

(pred, med in po delavnici Future Search).

Podrobne informacije kako pripraviti, izvajati in ovre-

dnotiti delavnico “Future Search” lahko najdete na po-

vezavi: www.poly-sump.eu/tools in v samih Smernicah 

Poly-SUMP.

Past
Present

Future
Visio

n
Values

Goals

Actions

The
Plan

Diagnosis

The future we want
Action Plan

Image:	City	of	Ghent

Past Present Future Vision Values
Goals Actions The

Plan

a. Diagnosis b. The future we want c. Action Plan
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3. Uporabite rezultate in izdelajte  
    Akcijski načrt

Na	zaključku	delavnice	“Future	Se-

arch” je potrebno akcije (ukrepe) 

podrobneje definirati in ustrezno 

rangirati. Tako akcije pripravimo za 

njihovo kasnejšo implementacijo v 

okviru trajnostnega urbanega mo-

bilnostnega načrta (SUMP) za policentrična območja. 

Za njegovo dokončanje je potrebno izvesti naslednje 

aktivnosti:

a. Ovrednotenje rezultatov na delavnici

Anketa med udeleženci delavnice vam je kasneje v 

pomoč pri rangiranju identificiranih akcij na podlagi 

potenciala, ki ga posamezna akcija lahko ima. Spletna 

anketa je dostopna na www.poly-sump.eu.

b. Izboljšanje akcij (ukrepov) 

Rezultati, ki jih dobimo na podlagi ankete lahko nadalje 

vodijo do nadaljnega izboljšanja na delavnici definira-

nih akcij, vizije in ciljev za posamezno regijo.

c. Nadaljevanje procesa z odločevalci in deležniki

Odločevalci in deležniki so ključni za nadaljevanje proce-

sa po zaključku delavnice »Future Search«, zato morajo 

biti vključeni v sam proces tudi kasneje, da bo izvajanje 

določenih akcij lažje. Zato je zelo priporočljivo, skupaj z 

deležniki, dokončati analizo o potencialnih ovirah in pri-

ložnostih, saj s tem olajšamo kasnejšo izvedbo.

“Politična odločitev v regiji Parkstad-

Limburg je bila ključna za odločitev o akcijah 

identificiranih na delavnici Future Search.” 

Paul Alzer, pripravljalec politik in odgovoren 

za projekt Poly-SUMP za Parkstad-Limburg, 

Nizozemska

Potencial za uporabo 
metodologije Poly-SUMP  
v policentričnih regijah

Vsaka pilotna regija, ki je testirala metodologijo Poly

-SUMP je svoje znanje in pridobljene izkušnje prenesla 

na podobno regijo znotraj države (t.i. twinning region).

Uporaba metodologije Poly-SUMP je dokazala velik 

potencial glede koordiniranega mobilnostnega načrto-

vanja v policentričnih regijah. Gre za učinkovit pristop 

za pripravo skupnih izhodišč in vizije za mobilnost v 

regiji, pa tudi za identificiranje akcij v procesu, ki mora 

upoštevati čim višje število različnih mnenj. Pristop z 

vključevanjem različnih deležnikov podpira sodelova-

nje, transparentnost in kreativnost ter zagotavlja delu 

potrebno legitimnost.

Poleg priprave mobilnostnih načrtov  
so regije uporabile metodologijo 
Poly-SUMP tudi za:

•	 Razvoj novega okvirja za že obstoječe 

regionalne politike;

•	 Prilagoditev akcij v že obstoječih planih;

•	 Primerjava regije z ostalimi regijami;

•	 Ustanoviteh novih delovnih oz. lobističnih 

skupin;

•	 Primeren trenutek za zagon novega procesa;

•	 Višja zavest o mobilnosti v regiji.

“Za policentrično regijo kot je zahodni del 

Zgornještajerske predstavlja metodologija Poly-

SUMP zelo primerno orodje za načrtovanje 

mobilnostnega načrta znotraj regije. Predvsem 

orodje, ki izračuna regionalni profil, predstavlja 

nov, holističen, pristop pri razumevanju lastne 

regije. To orodje omogoča primerjavo z ostalimi 

podobnimi regijami in hkrati regijam omogoča, 

da imajo medsebojne koristi.”

Hannes Brandl, Verkehrplus GmbH, Avstrija

Z uporabo metodologije Poly-SUMP so policentrične re-

gije uspešno izdelale mobilnostne načrte, ki odgovarjajo 

njihovim potrebam. Regije so spontano dosegle boljše 

sodelovanje med različnimi administrativnimi ravnmi in 

soseskami ter dosegle aktivno sodelovanje in zavzetost 

med različnimi deležniki in akterji iz civilne družbe.
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Pilotna območja

Metodologijo Poly-SUMP je razvilo in testiralo 6 obmo-

čij v Evropi:

Regija Marche (Italija)

Regija Marche ima preko 1,5 milijona prebivalcev, 

ki prebivajo v 239 občinah. Poselitev v regiji je zelo 

razpršena. Zahvaljujoč projektu Poly-SUMP je bil v 

regiji oblikovan načrt, ki se ukvarja z izzivi dnevnih 

potovanj med različnimi mesti v regiji. Prav tako je 

bil razvit akcijski načrt, ki so ga sooblikovali različni 

odločevalci in deležniki iz različnih občin in oblasti 

v regiji.

Kontakt: Mr. Sergio Strali, vodja oddelka za 

upravljanje z javnim prometom, e-mail: funzione.

trasportolocale@regione.marche.it

Osrednji Alentejo, Portugalska

Med Évoro, največjim mestom v Osrednjem Alenteju in 

med mesti v ostalih 13 občinah v regiji je javni prevoz 

omejen predvsem na avtobusni promet, vendar je ka-

kovost storitve zelo slaba. Večina prebivalcev se na delo 

vozi z osebnim avtomobilom, a regija razvija učinkovito 

policentrično trajnostno prometno strategijo. 

Kontakt: Arq André Espenica, director CIMAC,  

e-mail: aespenica@cimac.pt

Osrednja Makedonija, Grčija

V regiji, ki jo sestavlja 7 regionalnih enot z 38 občinami, 

živi skoraj dva milijona prebivalcev. Mobilnostna infra-

struktura je v glavnem prilagojena na uporabo osebnih 

vozil, zato ima regija še precejšnje rezerve za uvedbo 

konkretnih ukrepov s področja trajnostne mobilnosti. V 

okviru projekta Poly-SUMP so različni deležniki skupaj 

razvijali integralni regijski transportni sistem. 

Kontakt: Dr. Konstantinou Kostas, direktor za lokalni 

razvoj, e-mail: kostas@anatoliki.gr

Parkstad Limburg, Nizozemska

Parkstad Limburg, ki ga sestavlja 8 občin, leži na tro-

meji	med	Nizozemsko,	Belgijo	in	Nemčijo.	Delež	ko-

lesarjenja in hoje v skupnem številu potovanj v med-

mestnem prometu dosega 40 %. Uporaba osebnih 

vozil je še vedno visoka predvsem v medregijskem 

in mednarodnem prometu. S pomočjo metodologije 

Poly-SUMP so bile določene skupne vrednote in izde-

lan skupen akcijski načrt za trajnejšo mobilnost. Tako 

danes Parkstad Limburg izvaja projekte s področja 

električne mobilnosti, mestne dostave, javnega pro-

meta in kolesarjenja.

Kontakt: Paul Alzer, Policy officer,  

e-mail: p.alzer@parkstad-limburg.nl 

Rhine Alp, Avstrija

Regija, ki jo sestavlja 29 občin in leži v bližini švicarske 

meje, ima dolgo tradicijo policentrizma. Kljub dobremu 

javnemu prometu so na glavnih cestah pogosti zastoji, 

zlasti	na	vstopu	in	izstopu	iz	regije.	Na	to	so	deležni-

ki (prostorski načrtovalci, politiki, zunanji sodelavci in 

zainteresirana javnost) opozorili v okviru projekta Poly

-SUMP.

Kontakt: Martin Assmann, vodja projektov,  

e-mail: martin.assmann@vision-rheintal.at

Srce Slovenije, Slovenija

Območje Srca Slovenije s preko 96.000 prebivalcev v 8 

pilotnih občinah se dnevno sooča s prometnimi zastoji 

in velikim številom dnevnih migrantov iz okoliških ob-

čin v Ljubljano. Metodologija Poly-SUMP je omogočila 

večje sodelovanje in dialog med različnimi deležniki na 

lokalni, regijski in državni ravni. 

Kontakt: Razvojni center Srca Slovenije,  

e-mail: info@razvoj.si

2

3

4

6
5

1

1

2

3

4

5

6



Poly-SUMP Secretariat
C/o Regione Marche
Via Tiziano, 44
60125 Ancona
Italija

Tel:  +39 071 8063447
Fax: +39 071 8063103
E-mail: poly-sump@iclei.org

www.poly-sump.eu

Kontaktirajte nas

Dodatne informacije:

•	 Smernice:	The	Poly-SUMP	Methodology	-	 

How	to	develop	a	SUMP	for	a	poly-centric	region

•	 Regional	Profile	Tool	to	analyse	the	poly-centricity	

and mobility patterns in your region

•	 Practical	Guide	on	running	a	Future	Search	

Workshop for poly-centric regions
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