
CPS - Celostne prometne strategije občin 
predstavitev projekta 



= 

prednost pešcem, 

kolesarjem in javnim 

prevoznim sredstvom

TRAJNOSTNA 

MOBILNOST



PROMETNA 

SITUACIJA

= 

problematika 

zastojev, prometnih 

konic in zamaškov, 

onesnaženost...



CELOSTNI 

PRISTOP

= 

celostni pristop pri 

reševanju 

problematike prometa

TRADICIONALNO NAČRTOVANJE IN UREJANJE 
PROMETA V MESTIH

TRAJNOSTNO IN CELOSTNO NAČRTOVANJE IN 
UREJANJE PROMETA V MESTIH

- Osrednji predmet obravnave je infrastruktura

- Projektno načrtovanje

- Netransparentno odločanje

- Osrednja cilja sta pretočnost in hitrost

- Osredotočenost na avtomobile

- Investicijsko intenzivno vzdrževanje

- Zadovoljevanje prometnega povpraševanja

- Osredotočenost na velike in drage projekte

- Domena prometnih inženirjev

- Izbor prometnih projektov brez strateških presoj

- Infrastruktura je eden od načinov za doseganje širših 
ciljev

- Strateško in ciljno načrtovanje

- Transparentno odločanje z vključevanjem javnosti

- Osrednja cilja sta dostopnost in kakovost bivanja

- Osredotočenost na človeka

- Strokovno učinkovito načrtovanje

- Upravljanje/uravnavanje prometnega povpraševanja

- Osredotočenost na učinkovite in postopne izboljšave

- Interdisciplinarnost, integracija s sektorji za zdravje, 

okolje in prostor

- Strateške presoje možnosti glede na zastavljene cilje



SMERNICE

EU smernice
www.eltis.org

SLO smernice
www.trajnostnamobilnost.si

pilotni projekt

Prometna strategija občine 
Ljutomer

www.trajnostnamobilnost.si

vir informacij, pomoč in orodje za 
načrtovanje CPS



PROCES 

STRATEGIJE



ČASOVNI 
OKVIR



KLUČNI 
DELEŽNIKI

na občinski ravni

STROKOVNA JAVNOST

- Občinska uprava (županstvo, oddelki za promet, urejan-

je prostora, gospodarske dejavnosti, infrastrukturo, okolje 

ipn,... kolesarski koordinator)

- Občinski / mestni odbori

- Občinski / mestni svet

- Svet za preventivo in vzojo v cestnem prometu

- Mestno redarstvo

- (Med)občinski inšpektorat

- Policija

- Upravičenci javnih parkirišč

- Ponudniki javnega prevoza

- Strokovne projektne skupine

- Projektni partnerji

- Trgovske zveze in združenja

- Četrtne skupnosti

- Civilne iniciative in pobude

- Gasilci in reševalci

- Društva funkcionalno oviranih oseb

SPLOŠNA JAVNOST

prepoznavanje in 

vključevanje 
deležnikov načrtovanja 
prometa in razumevanje 

njihove vloge sta 
pomembna predpogoja 

za 

doseganje kakovosti 
strategije



USMERITVE EU 
KOMISIJE

za področje
TM

Paket za urbano 

mobilnost

- December 2013

- Okrepiti podporo evropskim mestom pri spopadanju z izzivi 

mobilnosti v mestih

- Podpora EU komisije nacionalnim, regionalnim in lokalnim organom 

pri razvijanju in izvedbi TM, vljučno z instrumenti financiranja (KD, 
ESRR, CIVITAS, CIVINET, Horizont 2020, Smart Cities, Do the right 
mix,...)



MINISTRSTVO 
ZA 

INFRASTRUKTURO

Aktivnosti in usmeritve 

MzI 

v programskem 
obdobju 

2014-2020

- Partnerski sporazum EU

- Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike 
  v obdobju 2014-2020

- Priprava razpisov za področje TM - trajnostne mobilnosti
  KS: 26 MIO EUR

  ESRR: 21 MIO EUR

- 2015 / razpis CPS 

- Upravičenci za razpis CPS - celostne prometne strategije 
  so OBČINE 



kaj financirajo 
EU 

SREDSTVA 

financiranje  
projektov in realizacije 

ukrepov 

projekta CPS
iz EU sredstev

“MEHKI” UKREPI TRAJNOSTNE MOBILNOSTI

izobraževanje, osveščanje, preventivni ukrepi

- Varni dostopi do postaj in postajališč JPP

- Stojala in nadstrešnice za kolesa

- Sistem PARK & RIDE

- Postajališča JPP

- Pločniki, kolesarske steze, itd...

- Ukrepi trajnostne parkirne politike

- Omejevanje prometa v mestnih jedrih za osebni promet

- Zelena mestna logistika

- Sodobne tehnologije za upravljanje mobilnosti

- Izobraževalno ozaveščevalne dejavnosti o trajnostni  
  mobilnosti

“TRDI” UKREPI TRAJNOSTNE MOBILNOSTI

urejanje parterja mesta, urbana oprema,itd



UKREPI

in 

REZULTATI 

CPS
“TRDI” UKREPI TRAJNOSTNE MOBILNOSTI “MEHKI” UKREPI TRAJNOSTNE MOBILNOSTI

“trdi” ukrepi

urejanje parterja 

mesta, prometa, 

urbane opreme

/

“mehki” ukrepi

izobraževanje
ozaveščanje 
preventiva



CPS

razpis

predviden potek 

razpisa

za projekt

CPS

- oktober 2014 ter junij in oktober 2015:

  izobraževanje za izdelovalce CPS in dodelitev licenc 

- 12. oktober 2015: razpis za CPS s strani MzI

- 10. november 2015: rok za prijavo občin na razpis
   8 dni od odpiranja vlog komisija pisno pozove vlagatelje k dopolnitvi

   8 dni od prevzema poziva za dopolnitev nepopolnih vlog
   60 dni od odpiranja Mzl obvesti o odločitvi odobritve sredstev 

- (predvidoma) januar 2015: 
  MzI obvesti o odločitvi odobritve sredstev

- leto 2016: izdelava projekta CPS

- do leta 2020: izvajanje ukrepov

- revizija in prenova projekta na 2-5 let



EU 

SREDSTVA 
za projekte TM

KS

85% EU

15% SLO

26 

mio eur

ESRR

80% EU

20% SLO

21 

mio eur

skupaj

KS
+

ESRR

47

mio eur

lastna 

sredstva
KS

15% +DDV

11,3
mio eur

lastna 

sredstva
ESRR
20% +DDV

12,6

mio eur

celotna 
vrednost 
projektov

KS
+

ESRR

70,9

mio eur



viri
in

literatura

TRAJNOSTNA MOBILNOST ZA USPEŠNO PRIHODNOST  - Smernice za pripravo Celostne prometne 

strategije, www.trajnostnamobilnost.si

Celostne prometne strategije občin in regij ter ukrepi trajnostne mobilnosti - možnost črpanja 
EU sredstev v programskem obdobju 2014-2020, 

Ministrstvo za Infrastrukturo - Direktorat za promet, mag. Polona Demšar Mitrovič
GUIDELINES - developing and implementing a sustainable urban mobility plan, www.eltis.org


