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Delovna skupina za celostne prometne 

strategije, letno poročilo 2020  

Poročilo opisuje aktivnosti Delovne skupine za celostne prometne strategije ter gradiva, ki so 

nastala med pripravo in izvedbo aktivnosti v letu 2020. Na srečanjih so člani skupine 

razpravljali o različnih izzivih izboljšanja in nadgradnje sistema celostnega prometnega 

načrtovanja v Sloveniji. Zaradi epidemičnih razmer srečanja niso bila izvedena tako,kakor so 

bila načrtovana v letu 2019. Izvedeno je bilo eno srečanje v živo s specifično temo in 

omejeno zasedbo. Skupina se je pozneje sestala v manjši sestavi na več sestankih 

predvsem z namenom dela na pripravi novega zakona o celostnem prometnem načrtovanju. 

 

Task force on sustainable urban mobility 

planning, 2020 annual report 

The report contains information on the activities of the Task Force on sustainable urban 

mobility planning and materials created during the preparation and implementation of the 

activities in 2020. The Task force discussed various challenges we will need to face to 

improve and upgrade the sustainable urban mobility planning system in Slovenia. Due to 

epidemiological situation, the meetings were not held as planned in 2019. Only one meeting 

was held live with a specific topic and a selected group of members. The group continued to 

meet in smaller groups, especially with the aim of working on the new law on traffic planning. 
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1 Uvod 

Delovna skupina za celostno prometno načrtovanje (v nadaljnjem besedilu: skupina) je bila 

ustanovljena leta 2017 kot delovna skupina, ki združuje strokovnjake iz različnih institucij in 

različnih strok za razumevanje izzivov celostnega prometnega načrtovanja in usmerjanja 

razvoja področja. 

Skupina je v letu 2020 nadaljevala svoje delovanje. Obravnava različne teme, povezane s 

sistemom celostnega prometnega načrtovanja v Sloveniji. Organizacijo dogodkov vodi 

UIRS, obravnavane teme pa izbira v sodelovanju s predstavniki MzI in drugimi člani skupine. 

Člani so nadaljevali redno komunikacijo in razprave o izzivih in nadaljnjem razvoju 

celostnega prometnega načrtovanja v Sloveniji, a so zaradi epidemičnih razmer te aktivnosti 

potekale v okrnjenem obsegu. Skupina je imela v letu 2020 en reden sestanek in več 

sestankov v manjši zasedbi. Preostali sestanki so bili izvedeni v obliki krajših posvetovanj ali 

sestankov na spletnih orodjih, zato zanje niso zbrana gradiva (zapisnik, seznam prisotnosti, 

vabilo, fotografije). 

Poročilo v izhodiščih povzema članstvo skupine, ki ostaja enako od leta 2019. Sledi poročilo 

o rednem sestanku skupaj s sklepi, ki jih je na njem sprejela delovna skupina. Nadalje so 

predstavljeni krajši sestanki delovne skupine in dejavnost usklajevanja s projektom 

Dynaxibility4CE1. Na koncu poročila so zbrane priloge, ki vsebujejo sklep o imenovanju 

članov delovne skupine ter gradiva, nastala med pripravo in izvedbo sestanka delovne 

skupine. 

Delovna skupina je bila leta 2019 ustanovljena kot Nacionalna delovna skupina za celostne 

prometne strategije, katere ustanovitelj je bil Urbanistični inštitut Republike Slovenije. Glede 

na status ustanovitelja se je skupina preimenovala iz nacionalne delovne skupine v delovno 

skupino, ki je vezana na sodelovanje v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE.  

1.1 Cilji in ključne naloge skupine 

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 socialne skupine zaradi 

enakovrednega dostopa do dobrin; 

– zmanjšanje negativnih učinkov prometa na okolje in zdravje, kot so izpusti toplogrednih 

plinov, obremenitve s hrupom in onesnaževanje zraka; 

– izboljšanje kakovosti prometnih omrežij; 

                                                
1
 Projekt Dynaxibility4CE (2020-2022) je sofinanciran s sredstvi programa INTERREG Centralna Evropa. Več 

informacij na www.interreg-central.eu/Content.Node/Dynaxibility4CE.html. 
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– povečanje kakovosti bivanja in prometne varnosti. 

1.2 Pomen in način delovanja skupine  

Delovna skupina povezuje državno, lokalno in raziskovalno raven, pri čemer je njena 

največja dodana vrednost v tem, da prihaja do interakcije teoretičnega znanja, lokalnih 

izkušenj in nacionalnih usmeritev z namenom 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 v rednih srečanjih dvakrat letno, ki potekajo v obliki predstavitev, 

razprav 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. 

– Med člani skupine so tudi predstavniki občin in regij, ki želijo predstaviti primere dobrih 

praks iz svojega lokalnega okolja. 

– Udeleženci bolj enakovredno opravljajo poti do kraja dogodka. 

Organizacijo dogodkov vodi UIRS, obravnavane teme pa izbira v sodelovanju s predstavniki 

MzI in drugimi člani skupine. 

2 Člani skupine  

Delovna skupina združuje člane, ki so predstavniki partnerjev projekta, in člane iz drugih 

institucij. Multidisciplinarna zasedba zagotavlja, da je v projekt vključen širok nabor znanj. 

Delovno skupino v letu 2020 sestavljajo člani različnih organizacij – ministrstev, inštitutov, 

načrtovalskih podjetij, univerze, nevladnih organizacij in občin (točen seznam institucij in 

poimenski seznam ljudi je v prilogi). Člane je v oktobru 2019 imenoval dr. Igor Bizjak, 

direktor Urbanističnega inštituta Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: UIRS). V letu 

2020 se sestava delovne skupine ni spreminjala. Sklep o imenovanju članov iz leta 2019 je 

dodan v prilogi. 
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3 Aktivnosti skupine 

3.1 Tematsko srečanje o celostnem prometnem 

načrtovanju  

Tematsko srečanje skupine je potekalo 15. in 16. julija 2020 v Logarski dolini. Vsebina tega 

sestanka je bila priprava zakona o CPN, raziskava na področju izdelave in izvajanja 

celostnih prometnih strategij (v nadaljnjem besedilu: CPS) ter priprava novih smernic za 

CPS na lokalni ravni. 

Ker smo na sestanku obravnavali ožje strokovno področje CPN, usmerjeno predvsem v 

pripravo zakona, smo v dogovoru z Ministrstvom za infrastrukturo (v nadaljnjem besedilu: 

MzI) nanj vabili le strokovnjake z MzI in UIRS. Na sestanku je bilo skupno osem 

udeležencev, po štirje z UIRS in MzI. Tokrat zaradi specifične teme srečanja in tudi zaradi 

epidemičnih razmer na srečanju niso sodelovali vsi člani skupine, niti niso bili vabljeni  

strokovnjaki. 

Zaradi manjšega števila udeležencev tokrat evalvacije dogodka nismo izvedli prek spletnega 

vprašalnika. Namesto tega smo udeležence na koncu sestanka pozvali, naj dajo svoje 

pripombe glede izvedbe sestanka in predloge za nadaljnjo organizacijo srečanj. Udeleženci 

so bili z izvedbo in vsebino sestanka zadovoljni, pripomb in predlogov ni bilo. 

Zaradi nepredvidljivih epidemičnih razmer in manjše zasedbe se nismo dogovorili o datumih 

naslednjih sestankov delovne skupine. 

 

Sprejeti sklepi srečanja: 

Dvodnevna razprava je pripeljala do vrste zaključkov, ki so povzeti v nadaljevanju v 

tematskih sklopih. 

Predstavitev rezultatov analize raziskave priprave in izvajanja CPS 

 Glede na raziskave je posodobitev smernic za lokalne CPS nujna. 

 Vključevanje javnosti v postopek izdelave CPS mora biti bolj osredotočeno, potrebna 

je pospešena izdelava podpornih smernic za vključevanje javnosti, najbolje takoj po 

zaključku prenove smernic za lokalne CPS. 

 Po izidu podpornih smernic za vključevanje javnosti je treba organizirati 

izobraževanja in certificiranje za izdelovalce CPS po vzoru osnovnih smernic. 

 Vlogo skrbnika oziroma koordinatorja CPS na občini je treba določiti v javnem 

razpisu sofinanciranja izdelave. 

 Zaradi zmanjševanja obremenjenosti izdelovalcev CPS in zagotavljanja kakovosti 

dokumentov CPS je treba urediti zamike med javnimi naročili za izdelavo CPS in s 

tem ublažiti konice izdelave. 
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 Po izidu novih smernic se organizira novo izobraževanje in podelijo novi certifikati za 

izdelovalce CPS, stari potem ne veljajo več. 

 Vodja projektne skupine izdelave CPS je lahko le oseba, ki je opravila izobraževanje. 

V skupino mora biti vključena tudi oseba, ki ima certifikat izobraževanja za 

vključevanje javnosti. 

 Ob objavi javnega razpisa za CPS se za občine organizira informativni dan glede 

vključevanja meril o referencah. 

Zakon o CPN 

 To ne bo zakon o trajnostni mobilnosti, kot je bilo sprva zamišljeno, pač pa zakon o 

celostnem prometnem načrtovanju. 

 Zakon sprejme Državni zbor in se prenavlja na pet let, za kar je odgovorna Služba za 

trajnostno mobilnost na MzI. 

 V zakonu se določijo temeljne definicije s področja CPN. 

 Vzporedno se kaže potreba po izdelavi prenovljenega nacionalnega programa CPN 

z akcijskim programom, merljivimi cilji in prednostnimi nalogami. Hkrati je treba 

okrepiti državne službe na tem področju, vzpostaviti regionalne službe, zagotavljati 

zunanjo podporo, strokovnjake. 

 Izkazuje se potreba po državnem CPS, ki naj se definira v zakonu. 

 Vzpostavitev mobilnostnih centrov se ne vključi v zakon, v zvezi s tem je preveč 

izzivov.  

 Dilema o prednostnem značaju državnega ali regionalnega CPS še ni rešena. 

Smernice za občinske CPS 

 Določitev presojevalcev kakovosti CPS se izdela po zgledu dobrih primerov (na 

primer sistem presojevalcev varnosti cest na Agenciji za varnost prometa). 

 Presojevalci kakovosti CPS ne morejo presojati CPS, v katerih izdelavo so bili 

vključeni. 

 Strošek presoje kakovosti dokumenta je strošek občin. 

 Osnutek sistema ocenjevanja bo v poročilu, ki ga UIRS oddaja konec decembra 

2020, predvidoma bo del smernic. 

 Spremljanje in vrednotenje oziroma zagotavljanje kakovosti bo opredeljeno v 

prenovljenih smernicah. Določen bo postopek po korakih, ne glede na financiranje. 

 Pripravita se najmanj dva kazalnika z metodologijo, ki bosta vključena v javni razpis 

za CPS (na primer – kordonsko štetje, dolžina kolesarskih povezav na število 

prebivalcev). 
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4 Krajši sestanki 

Delo delovne skupine se je v drugi polovici leta 2020 osredotočilo na dve ožji temi – pripravo 

zakona o CPN in prenovo spletne strani www.sptm.si. Skupini, ki sta obravnavali ti dve temi, 

sta bili manjši, sestanki pa so potekali po telefonu in prek spletnih orodij. 

4.1 Zakon o CPN 

Sestanki na temo priprave zakona o CPN so potekali prek spleta, na njih so aktivno 

sodelovali predstavniki MzI in UIRS. 

Izvedeni so bili naslednji sestanki: 

 Koordinacija vsebin smernic za CPS in zakona, 27. avgusta 2020, 

 Koordinacija vsebin zakona, 14. septembra 2020, 

 Koordinacija vsebin zakona, 11. novembra 2020, 

 Koordinacija vsebin smernic za CPS in zakona, 27. novembra 2020, 

 Sestanek o prenosu rezultatov analize CPN v predlog zakona, 7. decembra 2020. 

V sklopu obravnave te tematike smo organizirali tudi dve delavnici s širšo zasedbo: 

 Zakon o celostnem prometnem načrtovanju, 16. septembra 2020, 

 Regionalne celostne prometne strategije – izhodišča za zakon, 29. septembra 2020. 

4.2 Prenova spletne strani www.sptm.si  

Delovna skupina je v manjši zasedbi sodelovala tudi pri prenovi Slovenske platforme za 

trajnostno mobilnost (www.sptm.si), ki poteka v okviru aktivnosti MzI. Na sestankih so 

sodelovali predstavniki MzI in UIRS. 

Na to temo sta bila organizirana dva sestanka: 

 Osvežitev obstoječih vsebin in oblik platforme, splošne usmeritve, 19. oktobra 2020, 

 Vključevanje novih vsebin na spletno stran (observatorij, evropski teden mobilnosti), 

9. novembra 2020.  

http://www.sptm.si/
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5 Usklajevanje s projektom Dynaxibility4CE 

Koordinatorji delovne skupine na UIRS smo vzpostavili redno koordinacijo slovenske 

delovne skupine z drugimi delovnimi skupinami v Evropski uniji, ki delujejo pod okriljem 

novega evropskega projekta Dynaxibility4CE. Projekt skuša v večini srednjeevropskih držav  

vzpostaviti oziroma podpreti podobne skupine, kot je skupina, ki deluje v Sloveniji v okviru 

projekta LIFE IP CARE4CLIMATE. V okviru sodelovanja poteka izmenjava izkušenj med 

različnimi državami. 

V letu 2020 sta bila organizirana dva koordinacijska sestanka: 

 23. novembra 2020, predstavitev dela in predvidenih aktivnosti v okviru obeh 

projektov, 

 26. novembra 2020, področja sodelovanja in izmenjave izkušenj v naslednjih letih. 

Na sestankih smo poročali o aktivnostih in načrtih delovnih skupin ter možnostih nadaljnjega 

sodelovanja. Ugotovili smo, da je projekt Dynaxibility4CE v zgodnji fazi, kjer aktivnosti v 

vseh državah še niso natančno določene. V prihodnje bomo nadaljevali sodelovanje in 

koordinacijo in predvidoma izvedli predstavitve delovanja skupine v Sloveniji, v okviru 

projekta Dynaxibility4CE pa bodo pripravljene druge tematske predstavitve, ki bodo 

predstavljene v okviru delovanja skupine oziroma v ločenih dogodkih. 

6 Rezultati dela v letu 2020 in dodana vrednost 

delovanja skupine 

V letu 2020 je skupina obravnavala vrsto tem in skozi razprave sprejela usmeritve, ki bodo 
vplivale na nadaljnji razvoj sistema celotnega prometnega načrtovanja. Zaradi epidemičnih 
razmer je bilo izvedeno eno dvodnevno srečanje in več dvostranskih oziroma ožjih 
sestankov delovne skupine. Glavni poudarki dela skupine so bili usmerjeni v naslednja 
področja: 

1. Razumevanje stanja in potreb na področju celostnega prometnega načrtovanja v 
občinah, ki je bilo analizirano s serijo intervjujev med predstavniki občin, izdelovalcev 
celostnih prometnih strategij, in zaposlenih na MzI, ki so bili vključeni v pretekle razpise 
na tem področju. 

2. Priprava zakona o celostnem prometnem načrtovanju, kjer so člani skupine s svojimi 
izkušnjami pomagali pri reševanju dilem o vsebini in obliki zakona skozi njegov proces 
razvoja. 

3. Sodelovanje pri prenovi Slovenske platforme za trajnostno mobilnost, ki je osrednja 
informacijska platforma za vse informacije o celostnem prometnem načrtovanju in 
trajnostni mobilnosti. 

4. Sodelovanje s podobnimi skupinami v širšem evropskem prostoru z izmenjavo izkušenj 
in načrtovanjem skupnih aktivnosti v prihodnjih letih. 

Delo skupine je bilo okrnjeno zaradi epidemičnih razmer, zato je bilo izvedeno le eno 

srečanje, na katerem niso sodelovali vsi člani skupine. Tudi preostala srečanja in sestanki 

so potekali v manjših skupinah, večinoma prek spleta. Člani skupine upamo, da bodo v letu 
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2021 epidemične razmere dopuščale vrnitev v predvideni ritem in obliko srečanj delovne 

skupine. 

7 Predvidene aktivnosti v letu 2021 

V letu 2021 bo skupina nadaljevala delovanje. Delo bo prilagojeno epidemičnim razmeram in 

aktualnemu dogajanju na področju celostnega prometnega načrtovanja. Predvideno je delo 

na naslednjih temah: 

1. Objava, promocija in izobraževanja o prenovljenih smernicah za pripravo občinskih 

CPS 

2. Razpis za pripravo nove generacije občinskih CPS 

3. Vsebine in postopki sprejemanja Zakona o celostnem prometnem načrtovanju 

4. Spremljanje in vrednotenje kakovosti CPS 

5. Razvoj observatorija trajnostne mobilnosti 

Če v letu 2021 razmere za organizacijo srečanj celotne skupine še ne bodo primerne, bo 

delo potekalo podobno kot v letu 2020, torej v obliki manjših srečanj, namenjenih posamezni 

tematiki, v okviru katerih bodo sodelovali le ključni člani skupine, ki jih tematika zadeva. 
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8 Priloge 

8.1 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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8.2 Vabilo na tematsko srečanje o CPN 

 
Slika 3: Vabilo na tematsko srečanje o CPN, 15. in 16. julij 2020 
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8.3 Program tematskega srečanja o CPN 

 
Slika 4: Program tematskega srečanja o CPN, 15. in 16. julij 2020 
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8.4 Podpisan seznam prisotnih na tematskem srečanju o 

CPN 

 

Slika 5: Seznam prisotnih na tematskem srečanju o CPN, sreda 15. julija 2020 
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Slika 6: Seznam prisotnih na tematskem srečanju o CPN, četrtek, 16. julija 2020 
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8.5 Fotografije s sestanka, Logarska dolina, 15. in 16. julij 

2020 

  

Slika 7: Omizje udeležencev med sestankom, 
Logarska dolina, 15. julij 2020 

Slika 8: Predstavitev rezultatov intervjujev, 
Logarska dolina, 15. julij 2020 

  

Slika 9: Omizje udeležencev med sestankom, 
Logarska dolina, 16. julij 2020 

Slika 10: Omizje udeležencev med sestankom, 
Logarska dolina, 16. julij 2020 

 

 


