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Delovna skupina za celostne prometne 
strategije, letno poročilo za 2019 
Poročilo vsebuje gradivo, ki je nastalo med pripravo, izvedbo in evalvacijo srečanj delovne 
skupine za celostne prometne strategije v letu 2019. Po načrtu sta bili izvedeni dve srečanji, 
na katerih so strokovnjaki razpravljali o različnih izzivih, s katerimi se bomo morali spoprijemati 
za izboljšanje in nadgradnjo sistema celostnega prometnega načrtovanja v Sloveniji.  

 

Task force on SUMP, 2019 annual report 
The report contains materials created during the preparation, implementation and evaluation 
of the National task force for SUMP meetings in 2019. According to the plan, two meetings 
were held, during which experts discussed various challenges we will have to face to improve 
and upgrade the sustainable urban mobility planning system in Slovenia. 
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1 Uvod 
Delovna skupina za celostno prometno načrtovanje (v nadaljevanju: skupina) je bila 
ustanovljena leta 2017 v okviru EU-projekta PROSPERITY1 kot delovna skupina, ki združuje 
strokovnjake iz različnih institucij in različnih strok za razumevanje izzivov celostnega 
prometnega načrtovanja in usmerjanja razvoja področja. Delo skupine se od leta 2019 
nadaljuje v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE.2 

1.1 Cilji in ključne naloge delovne skupine za CPS 
Širši cilji delovne skupine za CPS sovpadajo s cilji celostnega prometnega načrtovanja in 
temeljijo na oblikovanju integracijskih rešitev in ukrepov za: 

– izboljšanje učinkovitosti prometnega sistema in njegovih podsistemov; 
– učinkovitejše upravljanje prometnega povpraševanja; 
– izboljšanje dostopnosti v prometnem sistemu za vse družbene skupine zaradi enakega 

dostopa do dobrin; 
– zmanjšanje negativnih učinkov prometa na okolje in zdravje, kot so emisije toplogrednih 

plinov, obremenitve s hrupom in onesnaževanje zraka; 
– izboljšanje kakovosti prometnih omrežij; 
– povečanje kakovosti življenja in prometne varnosti. 

1.2 Pomen in način delovanja delovne skupine za CPS  
Delovna skupina povezuje državno, lokalno in raziskovalno raven, pri čemer je največja 
dodana vrednost v tem, da se prepletajo teoretično znanje, lokalne izkušnje in usmeritev na 
državni ravni za dosego celostnega prometnega načrtovanja. 

V skupini je bilo že od ustanovitve predvideno sodelovanje ključnih ministrstev (MZI in MOP), 
raziskovalnih organizacij, predstavnikov občin in regij ter nevladnih organizacij. Na srečanja 
so glede na obravnavane teme vabljeni tudi drugi domači in tuji strokovnjaki, ki s svojim 
znanjem in izkušnjami lahko prispevajo k delu skupine 

Delo je organizirano na način rednih srečanj dvakrat letno, in sicer v obliki predstavitev, 
diskusij in terenskih ogledov. Srečanja večinoma trajajo dva dni in potekajo v različnih krajih 
v Sloveniji. Razlogov za to je več: 

– udeleženci so med srečanjem izključeni iz opravljanja vsakodnevnih nalog in posledično 
bolje osredotočeni na obravnavane teme; 

 
1 Projekt CIVITAS PROSPERITY (2016–2019) je prejel finančna sredstva iz okvirnega programa EU za 
raziskave in inovacije Obzorje 2020 na podlagi pogodbe št. 690636. 
2 Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007, 2019–2026) je sofinanciran s sredstvi evropskega 
programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. 
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– med člani skupine so tudi predstavniki občin in regij, ki so želeli predstaviti primere dobre 
prakse iz svojega lokalnega okolja; 

– udeleženci, ki so iz različnih delov Slovenije, bolj pravično opravljajo poti do kraja dogodka, 
ki jim je včasih bližje in drugič dlje. 

Organizacijo dogodkov vodi UIRS, obravnavane teme pa izbira v sodelovanju s predstavniki 
MZI in drugimi člani skupine. 

1.3 Člani delovne skupine  
Delovna skupina združuje člane, ki so predstavniki partnerjev projekta, in člane iz drugih 
institucij. Večdisciplinarna zasedba zagotavlja, da je v projekt vključen širok nabor vrst znanja. 
Delovno skupino v letu 2019 sestavljajo člani različnih organizacij – ministrstev, inštitutov, 
načrtovalskih podjetij, univerze, nevladnih organizacij in občin (točen seznam institucij in 
poimenski seznam ljudi v prilogi). Člane je v oktobru 2019 imenoval dr. Igor Bizjak, direktor 
Urbanističnega inštituta Republike Slovenije (v nadaljevanju: UIRS).  

2 Delovanje skupine v letu 2019 
Delovna skupina za celostne prometne strategije je imela v letu 2019 dva sestanka. V okviru 
poročila je zbrano gradivo, ki je nastalo med pripravo, izvedbo in vrednotenjem izvedbe 
vsakega od sestankov. 

2.1 Prvi sestanek skupine, Gozd Martuljek 
Prvi sestanek je potekal 20. in 21. maja 2019 na lokaciji Gozd Martuljek. Sestanek je bil zaradi 
prehoda med projektoma organiziran skupno, v sklopu projekta PROSPERITY, ki se je 
zaključil, in LIFE IP CARE4CLIMATE, v okvir katerega se je preneslo delovanje skupine. 

Na sestanku je bilo skupno 17 udeležencev. Na srečanju je bil tudi tuj strokovnjak, Vincent 
Meerschaert iz podjetja Traject iz Belgije, ki ima bogate izkušnje z izdelavo celostnih 
prometnih strategij oziroma dokumentov SUMP. Predstavil je izkušnje z izdelavo tretje 
generacije CPS v Flandriji in sodeloval v razpravi. 

Udeležence smo spodbudili k skupnemu prevozu na sestanek. Po sestanku smo 
udeležencem poslali evalvacijski vprašalnik, da bi lahko izboljšali nadaljnje sestanke. Na 
sestanku je bil izbran termin in okvirna lokacija naslednjega sestanka. 

2.1.1 Sklepi sestanka 

Predstavitev SUMP 2.0, Vincent Meerschaert: 
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• Ključni motor sprememb na področju CPN je politični pogum (potrebna tudi sreča). 
• Zakonodajna obveznost izdelave CPS ni najboljša možnost. 
• Investiranje v lokalne strokovnjake oziroma svetovalce za mobilnost se izplača, saj ti 

ostanejo tudi po zamenjavi političnega vodstva. 
• Koristno je komuniciranje o pomenu mobilnosti z vsemi politiki pred volitvami, lahko se jim 

tudi ponudi pomoč na tem področju. 
• Kot koristna se kaže tudi podpora v obliki svetovanja, zagotavljanja argumentov in 

podatkov, pozitivnih zgodb in primerov dobre prakse. 

 

Nadaljnje delovanje DSTM: 

• Po zaključku projekta PROSPERITY se delovanje skupine seli v okvir projekta LIFE IP 
CARE4CLIMATE. 

• Sredstva za delovanje skupine so predvidena znotraj sredstev UIRS, drugi projektni 
partnerji prispevajo ure. 

• Format in lokacija: trenutna praksa je uspešna, zato tako nadaljujemo – dvodnevni 
sestanek v Sloveniji. Dodajo se terenski ogledi na lokacijah – opredelitev teme in skladno 
z njo utemeljiti izbiro lokacije. Lokacija mora biti dostopna z JPP, ura se prilagodi voznemu 
redu JPP. Možna je uvedba tematskega dne z dodatno vabljenimi na posamezne 
sestanke. 

• Pogostost: dvakrat letno, predvidoma v začetku novembra in zadnjih tednih maja. 
Sestanek se udeležencem napove približno dva meseca prej. 

• Zagotavljanje kakovosti delovanja skupine: UIRS po sestanku udeležencem pošlje 
evalvacijski vprašalnik, udeleženci (lahko anonimno) podajo svoje kritike in predloge. 

• Sestava skupine: pokrite so vse ravni – državna, regionalna in lokalna. Načeloma imajo 
projektni partnerji v skupini po dva člana, UIRS pa kot organizator več. Razmisli se o vabilu 
drugih na posamezne sestanke: občine (morda Škofja Loka, Krško, MO Ljubljana), RRA 
(morda severna Primorska – Miro Kristan), prevozniki (morda Nomago, SŽ, LPP) in 
ministrstva (MOP in MZ).  

• Načrt: medsektorsko in medmodalno delo, uvedba podpore razvoja CPN, izvajanje 
programa, širitev CPN na državno raven. 

• Namen skupine: nadaljnji razvoj CPN, vsako srečanje ima tudi sklop, v katerem partnerji 
projekta LIFE IP CARE4CLIMATE povezujejo svoje aktivnosti – morda kot zadnji del 
dogodka, da drugi lahko odidejo. 

 

Konferenca o trajnostni mobilnosti, februar 2020: 

• Za leto 2020 je tema že določena. 
• Financiranje: projekt mestna logistika (ZUM), zagotovljena lokacija, organizacija za 120 

ljudi. 
• Predlagana profesionalna organizacija, zapiranje prijav (možnost 200 ljudi). 
• MZI bo zaposlil osebo, ki bo skrbela za sptm.si in organizacijo dogodkov – tudi konferenco. 
• Konferenca leta 2020 bo enodnevna z delegiranimi predavatelji. 
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• Konferenca leta 2021 bi lahko bila dvodnevna, dneva pa tematsko različna. Prvi dan je 
poudarek na ETM, drugi dan pa na npr. parkiranju. Tako z občine pride prvi dan ena oseba, 
drugi dan druga. Potrebujeta se dober moderator in velik prostor. 

• Glavni govorec na konferenci leta 2020 je na temo logistike, lahko se povabijo dodatni 
govorci iz kvote zunanje svetovalne skupine LIFE IP CARE4CLIMATE . 

• Govorec – tujec naj po korakih razloži celotni proces dobre prakse. 
• Čas za izmenjavo izkušenj med občinami je dragocen, zato je treba bolje pripraviti urnik, 

da se jim omogoči več časa. Lahko se razdelijo po skupinah – mestne in nemestne občine. 
• Več pozornosti je treba nameniti moderiranju v popoldanskem času, naj bo bolj 

kakovostno. Najamejo naj se profesionalni moderatorji. Tako bodo delavnice izvedene bolj 
učinkovito. 

• V novembru se na sestanku delovne skupine en dan nameni organizaciji nacionalne 
konferenci 2020. 

 

Vrednotenje CPS: 

• Preveri se pregled ocenjevanja prometne varnosti kot morebitni primer za vrednotenje. 
• Ocenjevalci CPS se iščejo v skupini udeležencev izobraževanja za izdelavo CPS, ki so 

izdelali določeno število CPS. 
• Ocenjevalec bi verjetno lahko bil uslužbenec Ministrstva za infrastrukturo. 
• Možnost za vrednotenje: dve ali tri ustanove, ki potem ne bi smele izdelovati CPS. 
• Pred razpisom za izdelavo CPS mora biti vrednotenje CPS določeno. 
• Revizija dokumenta mora biti izvedena, preden se pošlje v potrditev občinskemu svetu, da 

se lahko še predtem popravi.  

 

Zakon o trajnostni mobilnosti: 

• Sestanek o nadaljnjih korakih s predstavniki službe EU za strukturne spremembe o izvedbi 
razpisa za izvajalca, predvideno 7. junija. 

• Zakon mora obravnavati celotno področje celostnega prometnega načrtovanja. 
• Opredeliti: kdo mora izdelati CPS, kako se financira, kdo je pristojen za izdelovanje, kako 

se CPN združuje s prostorskim načrtovanjem. 

 

Nove smernice CPS: 

• Postopek prenove smernic za lokalno raven se začne jeseni, za podporo se vključi Rdeči 
oblak. 

• Zbiramo vsebine, ki bodo drugačne v SLO v primerjavi z EU. Poudarjeni bodo vključevanje 
javnosti, osvežitev in prenova, spremljanje in vrednotenje (obvezni kazalniki z 
metodologijo), spremljanje korakov priprave (scenarij pozneje, vizija prej), ocenjevanje 
kakovosti. 
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• Opravljeni bodo strukturirani intervjuji s predstavniki občin/izdelovalci o tem, kaj je delovalo 
in kaj je treba v smernicah spremeniti. 

• V prvi polovici leta 2021 se bodo pripravile smernice za regionalne smernice CPS. 
• Podporne smernice, ki so že razvite ali se še pripravljajo: parkiranje, zelena logistika, 

vključevanje javnosti v CPS, monitoring in evalvacija, mobilnost kot storitev, alternativni 
JPP, mobilnostni načrti za izredne dogodke na cestah (zaprtje avtoceste). 

• Predlagan je tudi krajši format smernic, »Policy breefing«, ki bi bil prikaz novega formata. 
Razmisliti je treba o tem, kako pripraviti kratke usmeritve o prihajajočih temah. 

• V naslednjih smernicah bo določena metodologija zbiranja kazalnikov za vse občine. Vsi 
morajo imeti enake kazalnike, da se zagotovi primerljivost. Npr. dva obvezna kazalnika in 
več možnih kazalnikov. 

 

Komunikacijska kampanja na temo širitve ljubljanske obvoznice: 

• Glede širitev obvoznice se slišijo le nevladne organizacije, ne sliši se stroka. Potrebujemo 
medijsko kampanjo, kjer se sliši glas stroke, saj je trenutno vtis, da stroka soglaša s 
širitvijo. 

• Komuniciranje naj bo usmerjeno na lokalne volitve 2022. 
• Do srečanja skupine novembra je treba preveriti, ali je mogoče v delo vključiti storitev 

D'Agency, ki je partner v projektu. 
• Koalicija za trajnostno prometno politiko ima skupino za obravnavo te teme, a trenutno še 

ni aktivnosti, zato potrebuje pomoč. 
• Projekt širitve obvoznice je ustavljen do oktobra. Do takrat je čas za pripravo seznama 

argumentov in gradiva proti širitvi obvoznice. 
• Prometna politika MOL in LUR ne sovpada z načrtom obvoznice, zato je smiselna njihova 

vključitev. 
• Možnosti so v kapacitetah iz tujine, glas strokovnjakov iz tujine, saj se le oni jemljejo resno. 

 

Naslednji sestanek delovne skupine: 

• 14. in 15. november na lokaciji, ki je dostopna z vlakom – Novo mesto. 
• Leta 2021 Slovenija predseduje Svetu EU, kar sovpada z 20-letnico ETM v Sloveniji in 

EU, zato se organizira večji dogodek. Tej temi se nameni del prihodnjega sestanka. 
• Predvidene teme: zakon o TM, ocenjevanje kakovosti CPS, ETM 2020 in 2021. 
• Teme: ETM 2020, izvedba 2021. 

2.2 Drugi sestanek skupine, Novo mesto 
Drugi sestanek, 14. in 15. novembra v Novem mestu, je bil izveden le v okviru projekta LIFE IP 
Care4Climate. Na sestanku je bilo skupno 21 udeležencev, med njimi tudi tuj strokovnjak, 
Thomas Rye, mednarodno priznan strokovnjak s področja prometne politike z več kot 25-
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letnimi izkušnjami v akademskem in praktičnem delu. Predstavil je svoj pogled na smeri 
razvoja CPN in sodeloval v razpravi pri nekaterih temah. 

Teme sestanka so bile izbrane v sodelovanju s člani delovne skupine, ki so pred sestankom 
sporočili, katere teme bi želeli obravnavati na sestanku. 

Pri organizaciji so bila upoštevana mnenja udeležencev, ki smo jih pridobili z evalvacijskim 
vprašalnikom (npr. dostopnost lokacije sestanka z javnim potniškim prevozom). Udeležence 
sestanka smo spodbudili k uporabi javnega potniškega prevoza in deljenju prevoza. Na 
sestanku sta bila izbrana termin in lokacija naslednjih dveh sestankov.  

2.2.1 Sklepi sestanka 

Predstavitev Tom Rye: 

• Po prvi generaciji CPS so se potovalne navade prebivalcev spremenile le malo, kar je za 
prvo generacijo pričakovani rezultat. 

• Preprosti ukrepi, kakršni so bili izvedeni v okviru prve generacije CPS, imajo šibke 
učinke. Za učinkovitejše doseganje ciljev se morajo občine lotiti zahtevnejših ukrepov. 

• Ukrepi v CPS morajo biti bolj usmerjeni v spremembe potovalnih časov in stroškov. To 
se dosega z zahtevnejšimi ukrepi – poenostavitev omrežja, povečanje hitrosti JPP, 
poenostavitev sistema vozovnic. 

• Pri določanju ukrepov se je treba bolj osredotočiti na predmestja, saj je tam opravljenih 
več poti. 

• Zgledovati se je treba po uspešnih mestih, pri katerih so pogosti ukrepi: parkirna politika, 
hitrejši, cenejši, številčnejši in preprosteje dostopen javni potniški prevoz, umirjanje 
prometa, načrti vodenja prometa, boljši pogoji za hojo in kolesarjenje ter povezava med 
prostorskim in prometnim načrtovanjem. 

• Zgledovati se je treba po načinu dela uspešnih mest: doseči politično soglasje o splošni 
smeri razvoja, eksperimentalni in pilotni projekti, kombinacija spodbujanja in omejevanja, 
pogumen in vizionarski politik, iskanje navdiha pri drugih mestih. 

• Reševati problematiko prometa v predmestjih: zgoščevanje rabe, načrtovanje 
dostopnosti z JPP in kolesom, regionalne kolesarske povezave, možnosti električnih 
koles, zmanjševanje kapacitet obmestnih cest, regionalno upravljanje prometa. 

• Pri regionalnih CPS je smiselno delati na funkcionalnih regijah, če ni učinkovite 
regionalne uprave (ali organizacije), saj je tako skoraj nemogoče izvajati ukrepe. 

• Če se zagotovi močno in učinkovito upravljanje na državni ravni (ceste, železnice, 
avtobus), regionalna raven CPN izgubi pomembnost. 

Usmeritve za nove smernice: 

• Usmeritve morajo biti bolj jasne in opredeljevati postopke. 
• Podporna smernica za izbiro ukrepov je dobra. 
• Smernice naj bodo kratke in jasne (nove smernice EU so predolge). 
• Podajati morajo glavne usmeritve in načela (varnost –umirjanje prometa, zagotavljanje 

kakovostne infrastrukture za pešce in kolesarje). 
• Z enim od dogodkov pokriti temo: prednosti in slabosti prometnega modeliranja (v 

odnosu do CPS), kdaj uporabljati model in kdaj ne, kaj so pomembna vprašanja in 
predpostavke za izdelovalce modela. 
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• V smernicah predvideti nadaljevanje srečevanja projektne skupine za občinski CPS po 
sprejetju CPS – nadzor nad izvajanjem (ne samo zaposleni na občini, ampak celotna 
skupina, tudi politiki in NGO-ji). 

Nacionalna konferenca februarja: 

• Datum konference je 12. februar 2020, tema: integracija prometnega in prostorskega 
načrtovanja. 

• Plenarni del bo namenjen različnim vidikom integracije. 
• Potrebujemo dobrega moderatorja. 
• Gost bo Karl-Heinz Posch iz FGM AMOR (Avstrija), predstavil bo primer dobre prakse – 

SeeStadt. 
• Panel bo organiziran s 4–6 govorci – MOP, MZI, načrtovalci, občine, investitorji. 
• Panelni del mora biti moderiran. 
• Iščejo se ideje, kako bo prostorsko načrtovanje podpiralo uporabo trajnostne mobilnosti. 
• Teme delavnic: ETM, integracija (velika, mala mesta, mobilnostni načrti). 
• Poudarek naj ne bo le na Ljubljani, vključeno naj bo še kakšno drugo slovensko mesto. 

Povezovanje dogodkov na temo trajnostne mobilnosti: 

• Povezati projekte Promocija TM, CrossMoby, LIFE IP CARE4CLIMATE, Smernice za 
zeleno logistiko (konferenca 2021), FOCUS (izobraževanja za javne uslužbence o TM). 

• Povezovanje z MZI pri pripravi zakonodaje – napovedana je prenova zakona o JPP, 
morda tudi o alternativnih gorivih. 

Zakon o trajnostni mobilnosti: 

• Osnova nacionalni program o trajnostni mobilnosti, ki predvideva pripravo 
zakonodajnega okvira. 

• Zakon bo določil obveznost priprave CPS, obseg in pristojnosti. 
• Zakon bo določil tudi financiranje ukrepov TM. 
• Tema naslednjega sestanka delovne skupine je lahko priprava zakona o TM, a mora biti 

najprej izveden prvi, analitični del priprave zakona. 

Regionalni CPS: 

• Jasno so izražene potrebe po načrtovanju mobilnosti na regionalni ravni. 
• Nekaj izkušenj na tem področju se nabira (Goriška, LUR, Julijske Alpe, Chestnut, Smart 

Commuting), pojavljajo se izzivi glede priprave in potrjevanja ter opredelitve. 
• Združevanje občin v skupne CPS ne sme biti le orodje za financiranje občin. 
• Opredeliti, ali morajo občine delati celotni načrt za CPS, če imajo regionalni CPS, ali le 

akcijski načrt. 
• Akcijski načrt iz regionalnega CPS je vezan na proračune občin. 
• Potrebujemo državnega upravljavca JPP. 
• Kaže se potreba po državnem CPS, ki bi razdelil pristojnosti. Na podlagi tega bi se 

naloge razdelile na regionalni ravni. 
• Spodbuditi regionalno povezovanje na podlagi skupnih interesov (Obala, Julijske Alpe), 

spremljati izzive in primere dobrega sodelovanja. 
• Zavestno gremo v prvo fazo regionalnih CPS-jev z zavedanjem, da regije veliko moči 

nimajo. Prvi regionalni dokumenti CPS bodo imeli raziskovalno oziroma analitično vlogo. 
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Druga generacija bi lahko bila učinkovitejša, akcijska. Pilotnim regijam se ne obljublja 
preveč z vidika izvedljivosti. 

• Graditi na omrežju stikov in znanja, s čimer je v prihodnje mogoče učinkoviteje 
obravnavati izzive na ravni regij. 

Smernice za pripravo CPS: 

• Podlaga za nove smernice za občinske CPS bodo nove evropske smernice, ki jih bomo 
smiselno prilagodili. 

• Treba je spremeniti korake priprave, vključiti spremljanje kakovosti in spremljanje 
izvajanja (določiti dva ali tri obvezne kazalnike ter nekaj priporočenih, da bodo rezultati 
primerljivi). 

• Usmeritve za določitev kazalnikov se lahko jemljejo iz projekta SUMI. 
• Spremljanje izvajanja opredeliti tako na ravni CPS kot na ravni ukrepa. 
• Občinam je treba zagotavljati denar za spremljanje, sicer imajo občine s tem težavo. 
• Iz obstoječih evidenc zbrati posamezne podatke (npr. o prometnih nesrečah). 
• Zagotoviti aktivno delovanje občinske skupine za pripravo CPS tudi v fazi izvajanja CPS, 

kot nekakšen nadzorni organ. 
• Vključiti javnost tudi med izvajanjem CPS. 

Podporne smernice: 

• UIRS ima predvidoma dve temi za podporne smernice, ena je dostopnost za vse 
(poudarek na funkcionalno oviranih osebah) v okviru CPS – javni promet in javni prostor. 

• Kot podlago preveriti: strateški načrt dostopnosti (Slovenj Gradec, Ajdovščina, Nova 
Gorica v sprejemanju). 

• Dve temi: dostopnost javnega prostora in dostopnost javnega prometa. 

Financiranje priprave in izvajanja: 

• Preveriti, kaj na to temo dela SVRK. 
• Preveriti: norveški sklad, čezmejni program, Eko sklad, podnebni sklad. 
• Pridobiti seznam vseh kontaktnih oseb, ki pokrivajo posamezne programe EU – poklicati 

in vprašati, kaj imajo na področju trajnostne mobilnosti. 
• Občine dvomijo, ali bi take informacije koristile – bi morale biti prilagojene. 
• Ciljne skupine: občine, izdelovalci, NGO-ji. 
• Predvideni scenarij: obveščanje zainteresiranih »za temo X bo prihodnji mesec projekt s 

financiranjem Y«. 

Drugi projekti, ki se navezujejo na aktivnosti CPS: 

• Izobraževanje o TM, ciljno občinstvo so strokovna javnost ter dijaki in študenti. 
• Načrtovanih je deset dogodkov za občinske uslužbence, ki delajo na področju 

mobilnosti, prvi 23. januarja na temo parkiranja (predvidene teme: parkpad, primeri 
dobre prakse v Sloveniji). 

• Načrt je, da se dogodki organizirajo skupaj oziroma v sodelovanju, da se privabi več 
udeležencev. 

• Lokacije dogodkov bodo predvidoma razpršene po Sloveniji. 
• Na vsakem dogodku naj bi bil prisoten tuj strokovnjak iz zunanje svetovalne skupine. Če 

je možnost, se ti strokovnjaki povabijo tudi na srečanje delovne skupine. 

»Štrekna bus«: 
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• Avtobusna povezava na relaciji Velenje–Labot za kolesarje. Storitev je sofinancirana in 
promovirana. 

• Projekt je uspešen, saj se povečuje število prepeljanih potnikov. 

Adrema: 

• GZS se obvesti o izobraževanju za mobilnostne načrte. 
• Na izobraževanjih/dogodkih se zbirajo naslovi za adremo, privolitve. 

Nadaljnje delo: 

• Naslednje srečanje 16. in 17. aprila. 
• Lokacija srečanja predvidoma Nova Gorica z okolico. 
• Jeseni 2020 (oktober ali november) srečanje v Dravogradu. 
• Predlogi tem: MAAS, smernice za CPS. 

3 Rezultati dela v letu 2019 in dodana vrednost 
delovanja skupine 

V letu 2019 je skupina obravnavala vrsto tem in skozi razprave sprejela usmeritve, ki bodo 
vplivale na nadaljnji razvoj sistema celotnega prometnega načrtovanja. Na podlagi izkušenj iz 
Belgije bo v prihodnji generaciji CPS več pozornosti namenjene zagotavljanju kakovosti 
dokumentov. Po vzoru Belgije bo preizkušen način dela s strokovno skupino ocenjevalcev, ki 
bo skrbela za kakovost dokumentov v obliki svetovanja, zagotavljanja argumentov in 
podatkov, pozitivnih zgodb in primerov dobre prakse. 

Skupina se je seznanila s stanjem in podala svoje mnenje glede prenove nacionalnih smernic 
za občinske CPS. Podanih je bilo več predlogov. Največ razprave je bilo namenjene širšemu 
področju, torej tudi smernicam za regije in podpornim tematskim smernicam. Skupina se je 
seznanila z aktivnostmi. 

V okviru skupine so bile obravnavane teme prihodnje nacionalne konference o trajnostni 
mobilnosti. Obravnavanih je bilo več predlogov, kot so daljši format in širitev konference s 
strokovne tudi na predstavitve občin in podjetij ter znanstvene prispevke. Sprejet je bil sklep, 
da se o tem formatu razmisli v prihodnjih letih. 

Obravnavan je bil način vrednotenja in zagotavljanja kakovosti, ki bo uporabljen pri pripravi 
naslednje generacije občinskih CPS. Na podlagi izkušenj iz Belgije in Velike Britanije so bile 
sprejete usmeritve skupine za sistem, ki bo razvit in preizkušen. 

Skupina je obravnavala vsebine, ki so predvidene za podrobnejšo opredelitev v okviru zakona 
o celostnem prometnem načrtovanju, ki se pripravlja pod vodstvom MZI. Potekale so razprave 
o odprtih vprašanjih, kot so obveznost priprave CPS, financiranje, pristojnost in povezave s 
prostorskim načrtovanjem. 

Skupina je razpravljala tudi o povezovanju različnih dogodkov na temo trajnostne mobilnosti. 
Člani skupine so predstavili projekte in aktivnosti, v katere so vključeni izven projekta LIFE IP 
CARE4CLIMATE. Podani so bili raznovrstni predlogi o povezovanju med projekti in njihovih 
sinergijskih učinkih. 



 

 
 
 

10 
 

4 Priloge 

4.1 Sklep o imenovanju članov delovne skupine 

 

Slika 1: Prva stran sklepa o imenovanju članov delovne skupine 
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Slika 2: Druga stran sklepa o imenovanju članov delovne skupine 
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4.2 Vabilo na sestanek, Gozd Martuljek 
Vabilo je bilo poslano 6. maja 2019. 

From: Aljaž Plevnik  
Sent: Monday, May 6, 2019 12:56 PM 
Subject: PROSPERITY - Delovna skupina za CPS/CPN, 6. sestanek, 20.-21.5.2019, Hotel 
Špik, Gozd Martuljek 

 

Pozdravljeni,  
   
vabimo vas na 5. sestanek Delovne skupine za Celostne prometne strategije / celostno 
prometno načrtovanje, ki bo v ponedeljek in torek 

 

20.-21.5.2019, v Hotelu ŠPIK v Gozd Martuljku.  
   
Vsebine tokratnega sestanka so v priloženem programu. 

   
Prenočišče in prehrana sta preskrbljeni. Vašo udeležbo nam prosim po mailu potrdite do 
petka, 10.5., do 12:00 na e-naslov andrazh@uirs.si .  

Ko bomo imeli končno število, vas kontaktiramo glede sob in deljenja prevoza.  
   
Veselimo se ponovnega snidenja,  

  

 

  

mailto:andrazh@uirs.si
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5.1 Program prvega sestanka, Gozd Martuljek 
 

Sestanek nacionalne delovne skupine za celostne prometne strategije 

Gozd Martuljek, ponedeljek in torek, 20. in 21. maj 2019 

 

Program 

Ponedeljek, 20. maj 2019 

9.45–10.00 Prihod in jutranja kava 

10.00–12.00 SUMP 2.0 – izkušnje z izdelavo tretje generacije CPS v Flandriji, Vincent 
Meerschaert, Traject, Gent, Belgija  

12.00–13.00 Razprava o novih vsebinah CPS v Sloveniji 

13.00–14.00 Kosilo v hotelu 

14.00–17.00 Prihodnje delo nacionalne delovne skupine: 

• prenos s Prosperity na LIFE IP CARE4CLIMATE 
• sestava delovne skupine 
• format dela 
• načrti delovne skupine 

19.00 Večerja v Kranjski Gori 

 

Torek, 21. maj 2018 

9.00–9.30 Zakon o trajnostni mobilnosti 

9.30–10.30 Prenovljene smernice CPS, smernice za regionalne CPS 

10.30–11.00 Kava 

11.00–12.00 Nacionalna konferenca o trajnostni mobilnosti 2020 

12.00–12.45 Komunikacijska kampanja o CPN na državni ravni 

12.45–13.00 Povzetek srečanja in predlogi vsebin za prihodnja srečanja 

13.00–14.00 Kosilo v hotelu 
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5.2 Podpisani seznam prisotnih, Gozd Martuljek 

 

Slika 3: Seznam prisotnih na sestanku 20. in 21. 5. 2019, Gozd Martuljek 
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5.3 Fotografije s sestanka, Gozd Martuljek 

 
Slika 4: Omizje udeležencev med predstavitvijo, Gozd 

Martuljek 

 
Slika 5: Govorec Vincent Meerschaert, Gozd 

Martuljek 

 
Slika 6: Omizje udeležencev med predstavitvijo, Gozd 

Martuljek 

 
Slika 7: Omizje udeležencev med predstavitvijo, Gozd 

Martuljek 
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5.4 Analiza evalvacijskega vprašalnika, Gozd Martuljek  
Po sestanku smo izvedli evalvacijo, udeleženci so odgovarjali na spletni vprašalnik. Rezultati 
so predstavljeni v nadaljevanju. Udeleženci so bili v veliki večini zadovoljni s celotnim 
sestankom, podali so tudi nekaj predlogov. 

Za prihodnje sestanke so predlagali lokacijo, ki bi bila bolje dostopna z javnim potniškim 
prevozom, kar je bilo upoštevano. Na naslednji sestanek (v Novem mestu) je veliko 
udeležencev prišlo z javnim potniškim prevozom. 

 

Analiza evalvacijskega vprašalnika 

Sestanka se je, skupaj s predavatelji in organizatorji, udeležilo 17 udeležencev, na evalvacijski 
vprašalnik je od srede, 22. maja, do četrtka, 30. maja, odgovorilo 10 udeležencev, kar je dobra 
polovica. Udeleženci so že pred vprašalnikom prejeli gradivo z dogodka. 

Splošna ocena dogodka je dobra (povprečna ocena 3,7 od 4). 

 

1. Kako ste bili zadovoljni s posameznimi elementi organizacije in izvedbe dogodka? 
(n = 10) 

Povprečna ocena lokacije dogodka: 3,6 / 4 

Povprečna ocena organizacije dogodka: 3,5 / 4 

 

 

Imate kakšen komentar glede organizacije in izvedbe dogodka? Če ste lokacijo in 
organizacijo ocenili kot slabi, utemeljite svojo odločitev: 

– osebje v hotelu je bilo malo nesramno 

– lokacija: super bi bilo, če bi bila dobro povezana z jpp 
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2. Vincent Meerschaert, Traject; prosimo, ocenite kakovost in uporabnost predstavitve 
in predstavljenih vsebin. (n = 10)  

Povprečna ocena: 3,9 

 

Imate kakšen komentar glede predstavitve in vsebin, ki jih je predstavil Vincent 
Meerschaert? 

 

– odlične ideje, predvsem brezemisijske cone in slabšanje pogojev za voznike 
avtomobilov 

– mogoče bi morali najti način, da tuje predavatelje vključimo v debato – po 
predstavitvi neka tema, ki bi bila vnaprej pripravljena, ne le vprašanja ... 

– zelo relevantno in uporabno v Sloveniji 
 

3. Splošno – razprave po temah (n = 10) 

 

 

Imate kakšen komentar glede razprav? 

Preveč časa je šlo za razpravo o lokaciji naslednjih srečanj in za izbiro oseb, ki bi sodelovale. 
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4. Kako ste bili zadovoljni z možnostjo mreženja z drugimi udeleženci dogodka? (n = 10) 

 

Povprečna ocena: 3,8 / 4 

 

5. Katero sporočilo z dogodka vam bo najbolj ostalo v spominu? 

– peer to peer pristop za izvajalce na občinah 

– nudging 
– da cps-jev ne gre \"vsiljevati\" 

 

6. Bi nam želeli še kaj sporočiti? 

– care 4 climate! 

– pohvala za organizacijo in izvedbo 

– prihodnjič izbrati lokacijo glede na povezljivost z jpp 
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5.5 Vabilo na sestanek, Novo mesto 
Vabilo je bilo poslano 23. oktobra 2019. 

Pozdravljeni, 

 

Bliža se datum naslednjega sestanka Nacionalne delovne skupine za Celostne prometne 
strategije, ki bo prvič organiziran kot aktivnost projekta CARE4CLIMATE. Sestanek bo 

v četrtek, 14.11. in petek, 15. 11. v  Hotelu Center, v Novem mestu. 

Začenjamo prvi dan ob 10h in zaključimo naslednji dan ob 14h. Stroške udeležbe partnerji 
projekta CARE4CLIMATE krijejo sami, za stroške nastanitve in prehrane ostalih 
udeležencev poskrbimo organizatorji. 

 

Dorekli in formalizirali smo članstvo v delovni skupini. V prilogi vam pošiljam skeniran 
dokument imenovanja članov Delovne skupine. 

 

Prosimo vas, če do ponedeljka 4.11.2019 z odgovorom na ta mail: 
• Potrdite svojo udeležbo in napoveste morebitno delno udeležbo, 
• javite prehranske posebnosti, 
• pošljete predlog vsebin, ki bi jih radi obravnavali na srečanju. 

 

Veselimo se ponovnega srečanja! 

LP 
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5.6 Program sestanka, Novo mesto 
Sestanek nacionalne delovne skupine za celostne prometne strategije 

Novo mesto, četrtek in petek, 14. in 15. november 2019 

 
 

Program 

Četrtek, 14. november 2019, Knjižnica Mirana Jarca, Novo mesto 

10.00–10.30 Zagon nove delovne skupine za CPS, Aljaž Plevnik 

10.30–11.15 Smeri razvoja SUMP, Tom Rye 

11.15–12.00 Nacionalna konferenca o trajnostni mobilnosti 2020 in povezovanje dogodkov 
na to temo, Polona Demšar Mitrovič 

12.00–12.45 Zakon o trajnostni mobilnosti, Polona Demšar Mitrovič 

13.00–14.00 Kosilo, Situla  

14.00–15.00 Priprava novih smernic CPS,  Luka Mladenovič 

15.00–16.00 Razvoj regionalnih CPS, Peter Zajc 

16.00–17.30 Ogled dosežkov MONM na področju trajnostne mobilnosti, predstavnik MONM 

   

19.00 Večerja, Hiša Fink  

 

Petek, 15. november 2019, Knjižnica Mirana Jarca, Novo mesto 

9.00–10.00 Financiranje izvajanja CPS, Luka Mladenovič 

10.00–11.00 Spremljanje in vrednotenje CPS (priprava in izvajanje), Aljaž Plevnik 

11.00–11.20 Kava  

11.20–12.00 Projekta Informiranje o TM in »Štrekna bus«, David Razboršek in 

Peter Zajc 

12.00–12.45 Načrti za nadaljnje delo, Aljaž Plevnik 

13.00  Kosilo, Situla  
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5.7 Podpisani seznam prisotnih, Novo mesto 
 

 

Slika 8: Seznam prisotnih na sestanku 14. novembra 2019, Novo mesto 
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Slika 9: Seznam prisotnih na sestanku 15. novembra 2019, Novo mesto 
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5.8 Fotografije s sestanka, Novo mesto 

 
Slika 10: Omizje udeležencev med predstavitvijo, 

Novo mesto 

 
Slika 11: Terenski ogled novih ureditev, Novo mesto 

 
Slika 12: Terenski ogled novih ureditev, Novo mesto 

 
Slika 13: Terenski ogled novih ureditev, Novo mesto 
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6.1 Analiza evalvacijskega vprašalnika, Novo mesto 
Po sestanku smo izvedli evalvacijo, udeleženci so odgovarjali na spletni vprašalnik. Rezultati 
so v nadaljevanju. Udeleženci so bili v veliki večini zadovoljni s celotnim sestankom, dali so 
tudi nekaj predlogov. Med predlogi udeležencev je tudi predlog časovne in vsebinske 
uskladitve z dogodkom Urbani forum – dogodek s sorodno temo, ki je po naključju potekal v 
isti stavbi v času prvega dne sestanka. 

 

Sestanek nacionalne delovne skupine za celostne prometne strategije 

Novo mesto, četrtek in petek, 14. in 15. november 2019 

 

Analiza evalvacijskega vprašalnika 

Sestanka se je, skupaj s predavatelji in organizatorji, udeležilo 21 udeležencev, na evalvacijski 
vprašalnik je od srede, 27. novembra, do ponedeljka, 9. decembra, odgovorilo 15 
udeležencev, kar je dobrih 70 odstotkov. 

Splošna ocena dogodka je dobra (povprečna ocena 3,5 od 4). 

 

1. Kako ste bili zadovoljni s posameznimi elementi organizacije in izvedbe dogodka? 
(n = 15) 

Udeleženci organizacijo in lokacijo dogodka ocenili kot dobro ali zelo dobro. 

Povprečna ocena lokacije dogodka: 3,5 / 4 

Povprečna ocena organizacije dogodka: 3,5 / 4 

 

 

Imate kakšen komentar glede organizacije in izvedbe dogodka? Če ste lokacijo in 
organizacijo ocenili kot slabi, utemeljite svojo odločitev. 

– Smiselna bi bila časovna in vsebinska uskladitev z urbanim forumom. 

– Prilagoditi bi bilo treba urnik glede na vozni red javnega potniškega prometa, vlaka. 
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2. Tom Rye; prosimo, ocenite kakovost in uporabnost predstavitve in predstavljenih 
vsebin. (n = 15)  

Povprečna ocena: 3,1 

 

Imate kakšen komentar glede predstavitve in vsebin, ki jih je predstavil Tom Rye? 

 

– Morda bi lahko imeli še malo debate – kasneje, ko so stvari bile bolj jasne. Zato 
škoda, da je Tom moral iti po predstavitvi. 
 

3. Splošno – razprave po temah (n = 15) 

Povprečna ocena: 3,4 

 

Imate kakšen komentar glede razprav? 

/ 
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4. Kako ste bili zadovoljni z možnostjo mreženja z drugimi udeleženci dogodka? (n = 10) 

Povprečna ocena: 3,9 / 4 

 

 

5. Katero sporočilo z dogodka vam bo najbolj ostalo v spominu? 

– Pomisleki glede regionalnih CPS. 

– Nove smernice za SUMP, priprava zakona o trajnostni mobilnosti, nacionalna 
konferenca o trajnostni mobilnosti. 

– Da je regionalno prometno načrtovanje zelo velik izziv. 

– S celostnim prometnim načrtovanjem v Sloveniji (do sedaj) izboljšujemo kvaliteto 
življenjskega okolja, ne potovalnih navad. 

– Nedostopnost javnega prostora in objektov za invalide. 
 

6. Bi nam želeli še kaj sporočiti? 

– / 

 

 


	1 Uvod
	1.1 Cilji in ključne naloge delovne skupine za CPS
	1.2 Pomen in način delovanja delovne skupine za CPS
	1.3 Člani delovne skupine

	2 Delovanje skupine v letu 2019
	2.1 Prvi sestanek skupine, Gozd Martuljek
	2.1.1 Sklepi sestanka

	2.2 Drugi sestanek skupine, Novo mesto
	2.2.1 Sklepi sestanka


	3 Rezultati dela v letu 2019 in dodana vrednost delovanja skupine
	4 Priloge
	4.1 Sklep o imenovanju članov delovne skupine
	4.2 Vabilo na sestanek, Gozd Martuljek

	5
	5.1 Program prvega sestanka, Gozd Martuljek
	5.2 Podpisani seznam prisotnih, Gozd Martuljek
	5.3 Fotografije s sestanka, Gozd Martuljek
	5.4 Analiza evalvacijskega vprašalnika, Gozd Martuljek
	5.5 Vabilo na sestanek, Novo mesto
	5.6 Program sestanka, Novo mesto
	5.7 Podpisani seznam prisotnih, Novo mesto
	5.8 Fotografije s sestanka, Novo mesto

	6
	6.1 Analiza evalvacijskega vprašalnika, Novo mesto


