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          Kaj je        in          kaj ni      TM? 
                              

     

 

 

 

 

 



Usmeritve Evropske komisije za 

področje trajnostne mobilnosti 

 Akcijski načrt za urbano mobilnost - 2009 

 Paket za urbano mobilnost 

Skupaj h konkurenčni in z viri gospodarni mobilnosti v mestih 

 december 2013 

 Okrepiti podporo evropskim mestom in regijam pri 

spopadanju z izzivi mobilnosti v mestih 

 Podpora EK nacionalnim, regionalnim in lokalnim 

organom pri razvoju in izvedbi TM, vključno z 

instrumenti financiranja (Operativni program 2014-2020, 

CIVITAS, CIVINET, Horizont 2020, Smart Cities, 

Evropski teden mobilnosti…) 

 

 

 



Celostne prometne strategije  

– namen smernic 

   Izboljšati kakovost bivanja in gospodarsko uspešnost 

 Izboljšati okolje in zdravje prebivalcev 

 Povečati konkurenčnost pri pridobivanju EU sredstev 

 Smotrnejše načrtovanje rabe prostora 

 Izboljšani prometni ukrepi 

 

 

 dostopno na:  

    www.trajnostnamobilnost.si  

 



Vizija – v kakšnem mestu želimo živeti 

Osredotočenost na avtomobile Osredotočenost na človeka 



Celostni pristop pri reševanju 

problematike prometa 



Dosedanje aktivnosti 
                         
 

 

                                                                                                                                    -   88 vlog 

                                                                - javni razpis za izdelavo CPS 

 

 



Celostne prometne strategije – elementi in 

dejavnosti procesa 

 
 



     Opredelitev ključnih nosilcev interesa 

 

 



Ukrepi na področju kolesarjenja v Ljutomeru 



Kaj je predvideno za financiranje iz EU sredstev 

 Celostne prometne strategije 

 

 pločniki 

 kolesarska infrastruktura (kolesarske steze,  

     stojala, nadstrešnice) 

 sistem P+R 

 postajališča JPP 

 

 

 ukrepi trajnostne parkirne politike 

 zelena mestna logistika 

 sodobne tehnologije za upravljanje mobilnosti 

 izobraževalno ozaveščevalne dejavnosti o trajnostni mobilnosti 

 



Finančne spodbude 

V programskem obdobju 2014 – 2020: 

 KS: 26 MIO EUR (celotna RS) 

 ESRR: 21 MIO EUR (11 mestnih občin) 

 

Časovni okvir: 

 16. 10. 2015 objava JR CPS 

 2016, 2017 javna naročila za „mehke ukrepe“ 

 2017, 2018: preostali javni razpisi 

 

 

 

 

 



Informiranje in ozaveščanje javnosti 
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