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Nacionalna konferenca o trajnostni mobilnosti

Aktivnosti Ministrstva za infrastrukturo na
področju trajnostne mobilnosti
mag. Polona Demšar Mitrovič, MZI
Ljubljana, 14. 2. 2019

Tri otvoritve
• Evropski teden mobilnosti 2019
• Nacionalne smernice za pripravo Mobilnostnih
načrtov za ustanove
• Slovenska platforma za trajnostno mobilnost
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EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI
16. – 22. SEPTEMBER
• Tema 2019: spodbujanje aktivne mobilnosti
(hoja, kolesarjenje)
• Slogan 2019: Gremo peš!
• V 2018 je v ETM sodelovalo 77 občin
• Delavnico za starejše „Ostanimo mobilni“ je v letu
2018 izvedlo 24 občin in RRA‐jev

Nacionalne smernice za pripravo
Mobilnostnih načrtov za ustanove
Komplet nacionalnih smernic:
‐ Smernice za Celostne prometne strategije na lokalni ravni
‐ Smernice za CPS na regionalni ravni
‐ Smernice za Mobilnostne načrte za ustanove
‐ Smernice za Mobilnostne načrte ob izrednih dogodkih
‐ Smernice za upravljanje mestne logistike
‐ Smernice za trajnostno parkirno politiko
‐ Smernice za vključevanje javnosti v procesih celostnega
prometnega načrtovanja
‐ Infrastruktura za pešce – splošne usmeritve
‐ Kolesarjem prijazna infrastruktura – smernice za umeščanje
kolesarskih površin v urbana naselja
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Slovenska platforma za
trajnostno mobilnost
• SPTM je prenovljena
• Upravljanje na MZI, urednica Nataša Ilnikar
• www.sptm.si – novice, ETM za koordinatorje,
smernice, gradiva, prakse

Aktualno
• Izobraževanje o TM za vrtce in OŠ
• Mednarodna CPS konferenca: 17. ‐ 18. 6. 2019,
Groningen – Nizozemska
• Oktobra 2019 sestanek lokalnih koordinatorjev ETM v
Kopru ali na Polzeli
• Program celostnega prometnega načrtovanja v
Sloveniji 2019 ‐ 2027

Nacionalna delovna skupina za celostno
prometno načrtovanje (EU projekt CIVITAS PROSPERITY)
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Sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti iz
kohezijskih sredstev
Operacija

EU financiranje

Način izbora
operacije

Objava oz.
predvideni rok
objave

Zaključek oz.
predviden
zaključek
operacije

CPS

1.9 mio EUR (KS)

javni razpis

oktober 2015

junij 2017

Ukrepi TM

17 mio EUR (KS)

javni razpis

september 2017

september 2020

Sistem P+R

4.3 mio EUR (KS)

javni razpis

december 2017

september 2020

Mehanizem
CTN

21.0 mio EUR (ESRR)

povabilo

oktober 2017

2023

8.4 mio EUR (KS)

povabilo

maj 2018

2023

Dogovor za
razvoj regij

23 mio EUR (ESRR)
74 MIO EUR (dodatne
pravice porabe)

povabilo

november 2017

2023

Prioritete za naslednjih 5 let
• Priprava pravnega okvira CPN.
• Zagotovitev rednega nacionalnega financiranja.
• Prenova CPS smernic za občine.
• Vzpostavitev sistema CPS na regionalni ravni.
• Vzpostavitev spremljanja kakovosti (vsebina).
• Izboljšanje medsektorskega sodelovanja.
• Priprava drugih tematskih smernic.
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Hvala za pozornost
Mag. Polona Demšar Mitrovič
Nacionalna koordinatorka Evropskega tedna mobilnosti
Ministrstvo za infrastrukturo
Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko
Langusova ulica 4
1000 Ljubljana
01 478 8248
polona.demsar‐mitrovic@gov.si
mobilen.si
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