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Priložnost, da se spet povežemo med seboj
Ljudje so že več kot 20 let v samem središču Evropskega tedna mobil-

nosti in ostajajo gonilna sila naše kampanje. Vsako leto je v tednu od 16. 

do 22. septembra na evropsko spletno mesto European mobility week 

naloženih več tisoč dogodkov, projektov, primerov najboljših praks ter 

več kot 600 ukrepov za mobilnost. Tema EVROPSKEGA TEDNA MO-

BILNOSTI za leto 2022 je bila Trajnostno povezani.  

 

Evropski Teden Mobilnosti 
že več kot 20 let
Partner: Ministrstvo za infrastrukturo (MZI)

Slika: Na evropski ravni je bila ta tema izbrana zato, da bi odražala 
želje posameznikov po vsej Evropi, da se po več mesecih 
izolacije, prepovedi in omejitev ponovno povežejo med seboj. 
(Vir fotografije: Mestna občina Novo Mesto, 2021)  

Bolje povezan promet pomeni bolje povezane 
kraje in ljudi. Pobuda ETM si prizadeva zmanjšati 
avtomobilski promet na fosilna goriva in spodbuditi 
prebivalce k uporabi trajnostne mobilnosti – hoje, 
kolesa ali javnega prevoza.

https://mobilityweek.eu/home/


4 / Trajnostna mobilnost v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE

Slika: V okviru tretjega javnega razpisa je bilo razpisanih 
290.000,00 €. Povprečna višina sredstev za izvedbo aktivnosti 
41 občin, ki so pridobile sredstva iz javnega razpisa, je bila 7.500 
€. Glede na prejete vloge je skupno prijavljenih 246 aktivnosti.  
Povprečno število aktivnosti na občino bo 4,3. (Vir: Mestna 
občina Murska Sobota, 2021)

Na začetku je bil ETM le 
septembrski dogodek, zdaj 
pa se je trajnostna mobilnost 
razširila na celo leto, kar 
prinaša velike rezultate. 

Letos bo uvedena novost pri kategorijah ob-

čin – dosedanjo razdelitev občin na mestne 

in nemestne občine bo zamenjala delitev po 

številu prebivalcev, in sicer do 6 tisoč pre-

bivalcev, med 6 in 16 tisoč prebivalcev in 

nad 16 tisoč prebivalcev. Takšna razdelitev 

bo pravičnejša predvsem do manjših občin, 

ki imajo manj možnosti za izvajanje komple-

ksnejših ukrepov. Nagrade bodo podeljene 19. 

oktobra na zaključnem dogodku v Semiču. 

Leto 2022 je tudi evropsko leto mladih, ki se 

osredotoča na povezovanje z mladimi na vseh 

področjih njihovega udejstvovanja.

Trajnostna mobilnost kot 
celoletna aktivnost
Evropski teden mobilnosti je vsakoletna pri-

ložnost, da spremenimo svoje potovalne 

navade tako na nacionalni kot na globalni 

ravni in se v Sloveniji izvaja že od samega za-

četka. Na nacionalni ravni je v okviru ETM vsaj 

enkrat od leta 2002 do vključno 2022 sode-

lovalo 129 občin. Leta 2021 je sodelovalo 84 

občin, letos pa se je k izvajanju aktivnosti ETM 

prijavilo rekordnih 96 občin. 
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Sedaj na voljo še več 
komunikacijskih gradiv
Partner: Ministrstvo za infrastrukturo (MZI)

Na slovenski platformi za trajnostno mobilnost lahko dostopate do 

komunikacijskih gradiv, ki obsegajo video vsebine, pripravljene 

objave ter story formate za družbena omrežja.

Z uporabo teh boste še lažje in hitreje spodbujali trajnostno mobilnost 

na uporabnikom prijazen in zanimiv način. 

Slika: Pripravljene objave lahko z enim klikom delite tudi na svojih družbenih omrežjih. (Vir: SPTM)

https://www.sptm.si
https://sptm.si/gradiva/komunikacijska-gradiva
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Rudarska cesta v Velenju 
na dvotedenskem 
preizkusu
Partner: Inštitut za politike prostora (IPoP)

Slika: Na Rudarski ulici so se ljudje srečevali, se usedli in poklepetali, boljše so se počutili tudi šolarji. (Vir: Nela 
Halilović in Kaja Flis)

Odprta ulica v Velenjskem 
središču
IPoP je 4. maja skupaj z Mestno občino Vele-

nje in drugimi lokalnimi organizacijami za dva 

tedna spremenil Rudarsko cesto v sodobno 

mestno ulico. Cesta, ki je sicer zelo prometno 

obremenjena, je postala začasno bolj varna 

za pešce in kolesarje. Gre za uvedbo ukrepa 

odprta ulica, katerega namen je preizkus dru-

gačne prometne ureditve – ukinjenih je bilo 

približno 50 parkirišč, ki jih sicer zasedajo 

obiskovalci upravne enote, banke in drugih 

javnih storitev, kavarne in hotela ter stanovalci 

blokov ob cesti. V tem času so imeli možnost 

brezplačno parkirati v bližnji garažni hiši. 

Parkirišča je nadomestila promenada - razšir-

jeno območje za pešce in urbano opremo ter 

točka 'poljubi in odpelji' (kiss&ride) za starše, ki 

pripeljejo otroke v bližnje šole. Vzpostavljena je 

bila začasna postaja mestnega avtobusa Lokalc 

in parkirišča za osebe z različnimi oviranostmi. 

Prvič v Velenju je bil na cestišču uveden skupni 

prometni prostor, ki omogoča souporabo po-

https://www.youtube.com/watch?v=nZRjGCPQl4I
https://www.youtube.com/watch?v=nZRjGCPQl4I
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Slika: Odprto ulico so spremljale številne analize in merjenje učinkov, med drugim tudi vsakodnevno 
sprejemanje mnenj na stojnici. (Vir: Žiga Sivka)

vršine motoriziranim vozilom, pešcem in kole-

sarjem. V drugem tednu je bila uvedena zapora 

za tranzitni promet. Na izkušnjah iz teh dveh 

tednov bo utemeljena projektna naloga pre-

nove Rudarske ceste, ki jo Mestna občina 

Velenje načrtuje v prihodnjih letih.

Odziv Velenjčanov na drugačen način načr-

tovanja prometa je bil pester. Na družbenih 

medijih se je pojavilo veliko kritičnih mnenj, 

medtem ko je na terenu slika odzivov precej 

bolj pisana. Ljudje se strinjajo, da mora biti 

Inovativen ukrep odprta ulica odpira prostor ljudem - pešcem in 
kolesarjem in hkrati omejuje avtomobilski promet. V tujini so odprte 
ulice (angl. Open streets) ustaljena praksa, v Sloveniji smo jih do 
sedaj uvajali v občinah Škofja Loka, Postojna in Nova Gorica.

Rudarska v prihodnosti bolj zelena ter pri-

jaznejša pešcem in kolesarjem, manj hrupna 

in manj obremenjena s tranzitnim prometom.

Preberite več o tem, kako je potekal preiz-

kus drugačne prometne ureditve na Rudarski 

cesti v Velenju in kakšne rezultate je prinesel.

https://www.youtube.com/watch?v=yYGVqAI4RJQ&list=PL6yANV78-DbH7XRV_7laj0CXBjoLWoyif
https://www.youtube.com/watch?v=Rd1gK6h_Tvg
https://ipop.si/2021/11/12/preizkus-prometne-ureditve-v-solkanu-za-prenovo-solske-ulice/
https://ipop.si/2022/07/01/na-rudarski-cesti-v-velenju-bo-vec-ljudi-ce-bo-nacrtovana-po-meri-ljudi/


IPoP je skupaj s projektnim partnerjem D'Agency pripravil kampanjo 

Manj kot dva za spodbujanje hoje in kolesarjenja na kratke razdalje. 

Kampanja z duhovitimi videi nagovarja ljudi, da na poteh, krajših od 

dveh kilometrov, pustijo avto doma in te poti opravijo aktivno.

V prvi epizodi Gašper Bergant opozarja na poti, ki jih opravimo z av-

tomobilom in so največkrat krajše od dveh kilometrov. V drugi epizodi 

Jernej Kogovšek razloži zakaj je kratke poti bolje opraviti peš ali s kole-

som. V tretji epizodi pa Jana Morelj svetuje s kakšnimi triki bo spremi-

njanje potovalnih navad lažje.

Za manj kot dva je avto 
doma
Partner: Inštitut za politike prostora (IPoP)
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Slika: Raziskave kažejo, da je več kot 50 % vsakodnevnih poti, ki jih opravimo z avtomobilom, krajših od dveh kilometrov. 
(Vir: IPoP)

V raziskavi iPoP-a lahko preberete, izsledke o tem, zakaj ljudje 
potujejo, kot potujejo, in podrobnejši vpogled v potovalne navade 
Slovencev.

https://ipop.si/2022/05/26/za-manj-kot-dva-je-avto-doma/
https://www.youtube.com/watch?v=NknCjigYG0U
https://www.youtube.com/watch?v=Qrm743r4tpI
https://www.youtube.com/watch?v=9lApEXn7MME
https://ipop.si/2020/11/11/zakaj-ljudje-potujejo-kot-potujejo/
https://ipop.si/2020/11/11/zakaj-ljudje-potujejo-kot-potujejo/
https://ipop.si/2020/12/04/avtomobil-tudi-za-poti-ki-bi-jih-lahko-prehodili/


Prvo srečanje skupine
Aprila so se v okviru projekta LIFE IP CARE4C-

LIMATE prvič letos sestali člani delovne skupine 

za celostno prometno načrtovanje. Vsi udeleže-

ni izvajajo vrsto projektov, ki so med sabo po-

vezani. S kratkimi predstavitvami in izmenjavo 

izkušenj bo lahko njihov razvoj še bolj učinkovit 

in razpoložljiva sredstva bolje porabljena. 

V okviru prvega sklopa so bila obravnavana 

predvidena izobraževanja za izdelovalce OCPS 

in občine. Njihova izvedba je bila zamaknjena 

zaradi zastoja pri sprejemanju Zakona o ce-

lostnem prometnem načrtovanju. Aktivnosti 

bodo v letošnjem letu vseeno izvedene, nastal 

bo tudi časovni načrt aktivnosti, ki bo bolj jas-

no prikazal potrebne korake glede priprave in 

izvedbe izobraževanj v prihodnje.

V sklopu projekta LIFE IP CARE4CLIMATE želimo 

vzpostaviti observatorij za trajnostno mobilnost. 

Srečanje skupine za 
celostno prometno 
načrtovanje
Partner: Urbanistični inštitut RS (UIRS)

9 / Trajnostna mobilnost v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE

Slika: Na srečanju Urbanističnega inštituta RS so udeleženci obravnavali vrsto aktualnih tem. (Vir: UIRS)

Zaradi različnih idej in pristopov k organizaciji 

ter izvedbi observatorija je bil sprejet sklep, da 

partner na projektu - UIRS pripravi prvo zasno-

vo, ki bo v kasnejših fazah nadgrajena. 

Srečanje se je zaključilo s pregledom vseh 

deležnikov glede načrtovanih aktivnosti na 

področju CPN. Podana je bila pobuda, da 

skupina v prihodnje prične s pripravo ter-

minološkega slovarja s področja celostnega 

prometnega načrtovanja.

Izobraževanje o pripravi 
občinskih celostnih prometnih 
strategij (OCPS) in vključevanju 
javnosti v proces priprave OCPS 
je potekalo 12. in 13. oktobra 
2022 v Ljubljani. Izobraževanje 
se bo predvidoma v letu 2023 
ponovilo.

https://www.care4climate.si/sl
https://www.care4climate.si/sl
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Lent z novim prometnim 
sistemom
Prenova Lenta v Mariboru bo spremenila 

prometne tokove po mestnem središču in 

potovalne navade prebivalstva. Prostor se 

bo odprl za pešce, kolesarje in ostale alterna-

tivne oblike prevoza in tako postal zbirališče 

meščanov ter prizorišče urbanega dogajanja.

Po zaprtju Koroške ceste v Mariboru januarja 

2020 je Lent postal ena izmed dveh prometnih 

povezav med vzhodnim in zahodnim delom 

mesta, ki jo dnevno prevozi do 9 tisoč vozil 

(kar 82 % potovanj je na delovni dan opravlje-

nih z avtomobilom). 

Preteklo leto je bila v sklopu projekta LIFE 

Care4Climate ustanovljena projektna 

skupina, ki si je zadala naslednje cilje:

• 3 % voznikov preusmeriti na avtobusne linije;

• 5 % voznikov spodbuditi za uporabo 

Omilitev avtomobilskega 
prometa na Lentu
Partner: Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo,
prometno inženirstvo in arhitekturo (UM FGPA)
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Slika: Prometna infrastruktura na Lentu je izrazito prilagojena avtomobilom.  (Vir: UM FGPA)

alternativnih prevozov in opustitev vožnje z 

avtomobilom;

• 3 % voznikov preusmeriti v čase potovanja, 

ko ni prometne konice;

• povečati ozaveščenost splošne javnosti 

glede podnebnih sprememb in njihovega 

blaženja ter spodbuditi spremembe navad v 

vsakdanjem življenju za učinkovitejši prehod 

v nizkoogljično družbo.

Štetje prometa je pokazalo, 
da je 56 % kolesarjev 
zaradi gostega prometa za 
kolesarsko pot uporabilo 
pločnik oz. hodnik za pešce. 
Izkazalo se je, da se število 
pešcev povečuje, ko cesta 
zaradi manj vozil postane 
bolj varna. 



Zasnova mobilnosti kot 
storitve tudi v Sloveniji
Partner: Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU

Področje mobilnosti potrebuje takšne 
inovacije
Sodelavci Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU so v okviru 

projekta LIFE IP Care4Climate izdelali predlog zasnove mobilnosti kot 

storitve (MaaS) v Sloveniji. MaaS je obetavna tehnološka, prometna 

in družbena inovacija, ki lahko prispeva k reševanju sodobnih izzivov 

na področju mobilnosti. 
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Slika: Obstoječa ponudba mobilnostnih storitev v državi vključuje JPP, sisteme souporabe koles, 
avtotaksi prevoze, souporabo avtomobilov in e-skirojev, sopotništvo ter P + R parkirišča. (Vir: ZRC 
SAZU)

Ključna izhodišča za razvoj sistema Maas so: v Sloveniji mora Maas 

temeljiti na kakovostnem javnem potniškem prometu (JPP) in aktivni 

mobilnosti in je hkrati spodbuda za izboljšanje kakovosti in konkurenč-

nosti JPP-ja. Vidimo ga tudi kot sredstvo za reševanje težave zadnjega 

kilometra, ki bi lahko uporabnike spodbudilo k bolj trajnostnim poto-

valnim navadam.

Celotna zasnova mobilnosti kot storitev v Sloveniji je na voljo na tej 

povezavi. 

MaaS v Sloveniji 
vidimo kot 
sredstvo, ki bi 
lahko uporabnike 
spodbudilo k 
bolj trajnostnim 
potovalnim 
navadam. 

https://www.care4climate.si/_files/1668/Zasnova_MaaS_koncna.pdf
https://www.care4climate.si/_files/1668/Zasnova_MaaS_koncna.pdf


Mesto kratkih poti
Aktivnosti na področju trajnostne mobilnosti

Partner: Urbanistični inštitut RS (UIRS)
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Pod okriljem Ministrstva za okolje in prostor sta v zadnjem letu potekala 

dva raziskovalna projekta s področja integracije prostorskega in 

prometnega načrtovanja. 

Prvi projekt, Mesto kratkih poti, se je ukvarjal z načrtovanjem vitalnih 

lokalnih skupnosti, v katerih lahko prebivalci vsakodnevne poti opravijo 

peš ali s kolesom. Drugi projekt, Povezanost urbanega razvoja z JPP, 

se je ukvarjal z uveljavljanjem večje pozornosti dostopnosti urbanih 

območij z javnim prevozom že ob njihovi zasnovi.

Slika: Posamezni elementi obeh pristopov so že vključeni v naše ključne strateške dokumente, vendar 
se ti pogosto ne izvajajo. (Vir: Shutterstock)

Ugotovitve obeh projektov so bile 
predstavljene na 33. Sedlarjevem srečanju, ki 
je potekalo 6. in 7. oktobra 2022 na UL FGG. 

http://www.dupps.si/novice-druscarontva/33-sedlarjevo-srecanje-z-naslovom-integracija-prometnega-in-prostorskega-nacrtovanja


Vsi na isti poti
Aktivnosti na področju trajnostne mobilnosti

Partner: Ministrstvo za infrastrukturo (MZI)

Ne zamudite poročila kolesarske 
konference in se prijavite na 
tedenske e-novice Slovenske 
platforme za trajnostno mobilnost.
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Septembra je v Kranju potekala prva nacionalna kolesarska 

konferenca Vsi na isti poti. Kolesarska infrastruktura je temelj, 

na katerem se lahko razvijajo ostale podporne storitve, zato je poleg 

spremembe navad in prometne kulture pomembno tudi sodelovanje 

z vsemi deležniki na področju kolesarstva. 

Slika: Varne in prijetne kolesarske povezave so cilj prizadevanj Ministrstva za infrastrukturo. (Vir: MZI)

http://kolesarska-konferenca.si

