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Pregled mednarodnih, državnih in lokalnih
strateških dokumentov s področja aktivne
mobilnosti
Pregledali smo mednarodne, državne in lokalne strateške dokumente, ki obravnavajo
področje aktivne mobilnosti, ter iskali odstopanja med različnimi ravnmi in od zapisanih ciljev,
ukrepov in izvajanja v prostoru. Lokalno raven, ki zajema predvsem povezavo celostnih
prometnih strategij (CPS) oziroma njihovih akcijskih načrtov z občinskim proračunom in
izvajanjem ukrepov, smo preverjali na podlagi izbranih treh slovenskih občin, Mestne občine
Velenje, Občine Kamnik in Občine Kočevje. Povezovanje med različnimi ravnmi izvajanja
ukrepov se kažejo predvsem prek izvajanja ukrepov, za katere so zagotovljena evropska ali
državna sredstva. To je tudi ključni dejavnik izvajanja akcijskega načrta CPS. Kljub temu se
občine srečujejo z nekaterimi izzivi, saj večkrat naletijo na odpor javnosti pri uvajanju novih
ukrepov zaradi pomanjkanja znanja in časa za ustrezno komuniciranje, hkrati pa CPS ne
omejuje izvajanja drugih ukrepov, ki niso v skladu z načeli trajnostne mobilnosti, torej cilji in
vrednotami veljavne celostne prometne strategije.

Policy review
We reviewed international, national and local strategic documents addressing the field of
active mobility and looked for deviations or coherence between different levels and between
the written goals, action plans and implementation. At local level the review is done on the
basis of selected examples of three Slovene municipalities, the City Municipality of Velenje,
the Municipality of Kamnik and the Municipality of Kočevje. It covers the connection between
Sustainable urban mobility plans (SUMP) and Action plans with the municipal budget and
implementation of measures. The synergies between the different levels of implementation of
the measures are mainly reflected in the provision of EU funds through national to local level
through the implementation measures written in action plans. Nevertheless, municipalities
face some challenges, as they repeatedly encounter public resistance to implementing new
measures due to a lack of knowledge and time to communicate properly, and that the SUMP
does not restrict other measures that do not comply with the principles of sustainable mobility.
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1 Uvod
Dokument je del projekta LIFE CARE4CLIMATE, katerega glavni namen je spodbujanje
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 s pogledom na leto 2030 – promocija
trajnostne mobilnosti, učinkovite rabe energije, obnovljivih virov energije in blaženje
podnebnih sprememb z namenom prehoda v nizkoogljično družbo (LIFE17 IPC/SI/000007
LIFE CARE4CLIMATE).
Projekt je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) v sodelovanju s 14 partnerji, to so:
Ministrstvo za infrastrukturo (MZI); Inštitut »Jožef Stefan«, Center za energetsko učinkovitost;
Gradbeni inštitut ZRMK, d. o. o.; Gozdarski inštitut Slovenije; Eko sklad, slovenski okoljski
javni sklad; Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj; Focus, društvo za sonaraven
razvoj; ZRC SAZU; Univerza Maribor, Fakulteta gradbeništvo, prometno inženirstvo in
arhitekturo; ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje, d. o. o.; Urbanistični inštitut RS; ZAG –
Zavod za gradbeništvo Slovenije; Digitalna agencija, agencija za spletno oglaševanje; IPOP
– Inštitut za politiko prostora.
Akcija A2: Izhodišča za razvoj kampanj za ozaveščanje in spodbujanje aktivne
mobilnosti
Cilj operativnega programa za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov je, da se ti zmanjšajo
za 9 % do leta 2020 v primerjavi z letom 2008. Izpusti toplogrednih plinov iz prometnega
sektorja še vedno naraščajo, kar je mogoče pripisati pretežni rabi osebnih avtomobilov in
odsotnosti sočasnega razvoja alternativnih prevoznih sredstev. Glede na dosedanje raziskave
je v urbanih območjih velik delež potovanj z avtomobilom na zelo kratke razdalje, ki bi se lahko
opravila peš ali s kolesom. V Ljubljani 14 % prebivalcev uporablja avtomobil na razdalji 0–1
km in 40 % prebivalcev na razdalji 0–5 km. Podatki so še bolj skrb vzbujajoči na ravni
ljubljanske urbane regije in manjših občin, ki jo sestavljajo, kjer so prebivalci zaradi odsotnosti
ustrezne infrastrukture in storitev še bolj odvisni od vsakdanjih prevozov z osebnim
avtomobilom. Navedene značilnosti lahko preprosto prenesemo na raven Slovenije in katere
koli občine.
Aktivna mobilnost, ki zajema hojo in kolesarjenje oziroma rolkanje, vožnjo s skirojem, je rešitev
za rabo avtomobila na kratke razdalje do 5 km (Mesarec, 2014, Longar, 2017). S
spodbujanjem in povečevanjem deleža aktivne mobilnosti se uspešno dosega manjšanje
izpustov toplogrednih plinov ter sočasno vpliva na zdravje posameznikov in trajnostni razvoj
urbanih območij.
Za spreminjanje potovalnih navad in povečevanje deleža poti aktivne mobilnosti so ključne
ozaveščevalne kampanje skupaj z drugimi ukrepi (npr. infrastrukturnimi). Potovalne navade s
primarno izbiro avtomobila ne glede na razdaljo so posledica preteklega razvoja
(prostorskega, socialnega idr.), ki je avtomobilski promet postavljal na prvo mesto. S
ponavljanjem vsakodnevnih poti z izbiro avtomobila posamezniki ne razmišljajo o drugih
možnostih ne glede na čas, denar ali energijo, ki jo porabijo. Spremembe potovalnih navad
so kompleksen proces, kar morajo kampanje tudi upoštevati. Za ustvarjanje in izvedbo
učinkovitih kampanj, s katerimi se bo obravnavala težava čezmerne rabe avtomobila na kratke
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razdalje, je treba temeljito raziskati in ugotoviti trenutno stanje. Izhodišča za razvoj kampanj
za ozaveščanje o aktivni mobilnosti in njeno spodbujanje so sestavljena iz:







analize nedavne raziskave potovalnih navad, ki jo je opravil Statistični urad Republike
Slovenije,
kvantitativne analize vzorcev, motivov in vrednot za ustvarjanje potovalnih navad,
evalvacije preteklih kampanj, izvedenih v Sloveniji,
pregleda mednarodnih, nacionalnih in lokalnih strateških dokumentov s področja
aktivne mobilnosti,
pregleda tujih dobrih praks na področju kampanj za aktivno mobilnost,
vključevanja deležnikov.

A 2.2.4 Pregled mednarodnih, državnih in lokalnih strateških dokumentov s področja
aktivne mobilnosti
Namen pregleda mednarodnih, nacionalnih in lokalnih strateških dokumentov, ki obravnavajo
področje aktivne mobilnosti, je ugotovitev morebitnega odstopanja oziroma usklajenosti med
prostorskimi ravnmi načrtovanja ter zapisanimi cilji, ukrepi in njihovim izvajanjem v prostoru,
skupaj z upoštevanjem časovnega vidika nastanka dokumentov. Preverili smo, v kolikšni meri
so mednarodni dokumenti usklajeni z državno ravnjo in nato z lokalno ravnjo ter kako ti
dokumenti vplivajo na izvedbeno raven ukrepanja na področju trajnostne mobilnosti. Izbrani
analizirani dokumenti opredeljujejo področje aktivne mobilnosti posredno ali neposredno, se
med seboj navezujejo. Lokalno raven, ki zajema predvsem povezavo med celostnimi
prometnimi strategijami oziroma njihovimi akcijskimi načrti z vidika občinskega proračuna in
izvajanja ukrepov, smo preverjali na podlagi izbranih primerov treh slovenskih občin, Mestne
občine Velenje, Občine Kamnik in Občine Kočevje.
Poleg iskanja skladnosti in odstopanj med različnimi ravnmi smo sledili vprašanju, zakaj
prihaja do razhajanj, ter iskali vzroke, ki bi jih morebiti lahko obravnavali s kampanjami.

Sestava dokumenta in metodologija
Uvodnemu delu z opisom projekta, v okviru katerega je dokument nastal, in njegovega
namena sledi na kratko opisana sestava dokumenta skupaj z metodologijo. Sledi analiza
strateških dokumentov s področja prometa na posameznih ravneh – mednarodni, državni in
občinski. Dokumente smo analizirali z osredotočanjem na namen, cilje in izzive oziroma
težave, da bi tako prepoznali vrednote, zapisane v dokumentu. Navedli smo referenčne
dokumente, ki se nanašajo na ta dokument.
Iz povzetka dokumenta smo ustvarili besedni oblak, ki vizualno prikazuje največkrat
uporabljeno besedo, ki je najbolj poudarjena. Namen tega je grafično predstaviti ključne
besede oziroma izraze, ki do določene mere tudi predstavljajo vrednote, zapisane v
dokumentu.
Za oceno dokumenta z vidika pokrivanja področja aktivne mobilnosti smo primerjali ključne
besede oziroma izraze in število navedb v posameznem dokumentu.
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Hoja (hoj*)
Kolesarjenje (kolesarj*)
Pešec/peška (peš*)
Kolo (kolo)
Aktivna mobilnost
Trajnostna mobilnost
Preglednica 1: Ključne besede ali njihovi koreni, ki nakazujejo na pokrivanje področja aktivne mobilnosti

Analiza posameznega dokumenta je sklenjena z razlago in navezavo na osnovni cilj priprave
tega dokumenta, ki je ugotovitev, v kolikšni meri strateški dokumenti spodbujajo aktivno
mobilnost.
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Slika 1: Pregledani dokumenti na časovni osi

2 Mednarodni dokumenti
Prometna politika Evropske unije že ves čas spada med skupne politike povezave, z željo
odpirati prometne trge in vzpostaviti vseevropsko prometno omrežje. Iz množice dokumentov,
ki obravnavajo ti dve temi, smo izluščili tiste, ki prek varstva okolja, varnosti v prometu,
trajnostne mobilnosti, socialne kohezije in drugih področij obravnavajo aktivno mobilnost. Že
leta 1988 je Evropski parlament sprejel resolucijo o zaščiti pešcev in evropski listini o pravicah
pešcev (UL C št. 290). Čeprav je večina določb iz tega dokumenta neuresničenih še danes,
je dokument načel izredno pomembno tematiko o zaščiti najranljivejših udeležencev v
prometu. Deset let pozneje Evropska komisija v svojem sporočilu o prometu in CO2
(COM(1998)0204) začrta srednjeročno strategijo za dosego ciljev iz kjotskega sporazuma, v
katero spada tudi spodbujanje hoje in kolesarjenja. Prva bela knjiga o prometu je nastala leta
1992 in ima naslov Prihodnji razvoj skupne prometne politike (COM(92) 494). V tej knjigi so
bili pešci in kolesarji le bežno navedeni, zato smo analizirali njeno naslednico, belo knjigo iz
leta 2001 z naslovom Evropska prometna politika za leto 2010: Čas za odločitev (COM(2001)
370). Komisija je leta 2011 sprejela njeno nadgradnjo – belo knjigo o prihodnosti prometa do
leta 2050 z naslovom Načrt za enotni evropski prometni prostor: na poti h konkurenčnemu in
z viri gospodarnemu prometnemu sistemu (COM(2011) 144). Konec leta 2013 je Komisija
objavila sporočilo z istim naslovom, zaradi katerega je parlament dve leti pozneje sprejel
Resolucijo o trajnostni mobilnosti v mestih (2014/2242(INI)). Leta 2015 je parlament opravil
vmesni pregled izvajanja najnovejše bele knjige Ocena in pot naprej proti trajnostni mobilnosti.
Na vključevanje aktivne mobilnosti v evropske dokumente vpliva tudi zelena knjiga z naslovom
Za novo kulturo mobilnosti v mestih iz leta 2007 (COM(2007)0551). Po njenem izidu je
Evropski parlament leta 2008 sprejel resolucijo z istim naslovom, leta 2009 pa v novi resoluciji
pozval k oblikovanju celovitega evropskega splošnega načina mobilnosti v mestih, ki bi se
uporabljal kot skupni referenčni okvir za evropske, nacionalne, regionalne in lokalne
uporabnike. Kmalu zatem se je Komisija odzvala na ta poziv s sporočilom Akcijski načrt o
mobilnosti v mestih. V analizo smo vključili oba dokumenta.
Področje varnosti v cestnem prometu je Komisija obravnavala v svojem sporočilu leta 2010 z
naslovom Evropski prostor varnosti v cestnem prometu: usmeritve politike na področju
varnosti v cestnem prometu v obdobju 2011−2020, ki smo ga prav tako vključili na seznam
analiziranih dokumentov.

Resolucija o zaščiti pešcev in evropski listini o
pravicah pešcev
Leto sprejetja: 1988.
Resolucija o zaščiti pešcev in evropski listini o pravicah pešcev (UL C št. 290) iz leta 1988 v
sedmih točkah določa pravice, ki morajo biti zagotovljene pešcem. Ti v urbanih območjih
sestavljajo velik delež celotnega prometa, hkrati pa so najbolj ogrožena skupina udeležencev
v prometu. Vsakdo je v svojem življenju tudi pešec. Tudi vozniki so navsezadnje pešci, ko
zapustijo svoje vozilo na parkirišču, zato je zaščita pešcev namenjena za prav vse ljudi.

Zagotavljati je treba varno, zdravo in ugodno okolje za hojo, ki naj bo prijazno tudi otrokom,
starejšim, invalidnim osebam, gluhim, naglušnim, gluhoslepim ter slepim in slabovidnim.
Cilji dokumenta
Zagotavljanje varnega, zdravega in ugodnega okolja za pešce. To naj bo prijazno tudi
otrokom, starejšim, invalidnim osebam, gluhim ter slepim in slabovidnim.
Splošni cilji:
 varnost pešcev;
 zdravo okolje;
 mesta po meri ljudi, ne avtomobilov;
 primerna prometna signalizacija;
 upoštevanje standardov za omejevanje onesnaževanja zraka in obremenjenosti s
hrupom;
 dostopen in vključujoč javni prevoz;
 zagotovitev omrežja kolesarskih poti;
 ustvarjanje »zelenih mestnih pljuč« s sajenjem dreves.
Izzivi in težave, ki jih dokument obravnava:









otroci, starejši in ljudje z oviranostmi;
pomanjkanje območij, namenjenih samo za pešce;
emisije hrupa in kemikalij v zraku;
hrupen javni potniški promet, ki onesnažuje zrak;
malo zelenja v mestih;
hitra vožnja v mestih;
oglaševanje nevarne vožnje avtomobilov;
pomanjkanje oznak za slepe in gluhe.
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Ključne besede ali njihovi koreni
Hoja (hoj*) (walk)
Pešec/peška (peš*) (pedest*)
Kolesarjenje (kolesarj*) (cycl*)
Kolo (kolo) (bicycl*)
Aktivna mobilnost
Trajnostna mobilnost

Število pojavljanj
1
13
1
2
0
0

Dokumenti, ki se navezujejo na ta dokument


Resolucija Evropskega parlamenta z dne 2. decembra 2015 o trajnostni mobilnosti v
mestih (2014/2242(INI)).

Aktivna mobilnost kot del dokumenta
Dokument poziva k vsem vrstam sprememb za izboljšanje varnosti in udobja ob hoji. Pešec,
torej vsakdo, ima pravico živeti v zdravem okolju, uživati v udobju in bližini javnih storitev ter
uporabljati javne površine, ki ustrezno varujejo njegovo fizično in psihično dobro počutje.
Mestna ali vaška središča morajo biti prilagojena potrebam ljudi in ne potrebam motornega
prometa, še posebej morajo upoštevati potrebe ranljivejših skupin, torej otrok, starejših in
invalidov. Resolucija navaja tudi številne posebne ukrepe za izboljšanje okolja za pešce, med
njimi so nižje hitrosti na cesti, boljši javni prevoz, povezana in razširjena infrastruktura ter
prepoved agresivnega oglaševanja motornih vozil. Resolucija mora postati ključni sestavni del
prometne, urbanistične in gradbene politike držav članic.

Sporočilo komisije: O prometu in CO2
Leto sprejetja: 1998.
Cilj Kjotskega protokola je zmanjšati emisije ogljikovega dioksida in drugih toplogrednih plinov,
kar je pomemben korak pri omejevanju podnebnih sprememb, ki so bile spodbujene z
delovanjem človeka. Če se trendi v prometu ne spremenijo, se bodo emisije iz prometa, zlasti
cestnega in zračnega, še naprej močno povečevale, zato je v sporočilu Komisije O prometu
in CO2 (COM(1998)0204) začrtana srednjeročna strategija za dosego ciljev iz Kjota. S
popolnim in hitrim izvajanjem številnih političnih načinov delovanja, ki jih je predlagala
Komisija, naj bi bilo mogoče trend rasti emisij toplogrednih plinov do leta 2010 prepoloviti. Pri
tem so ključne štiri široke skupine ukrepov: ukrepi na področju porabe goriva z osebnimi
avtomobili, uvajanje pravičnih in ekonomičnih cen za vse vrste prevoza, revitalizacija in
razširitev železniškega omrežja ter spodbujanje intermodalnosti v tovornem in potniškem
prometu.
Cilji dokumenta:







zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz prometa;
omejitev rasti izpustov toplogrednih plinov;
učinkovitejši prometni sistem;
revitalizacija železniškega omrežja;
spodbujanje uporabe javnega prometa;
spodbujanje ladijskega prometa na kratkih razdaljah;
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spodbujanje intermodalnosti;
izboljšano upravljanja zračnega prometa;
davčni ukrepi v letalstvu (obdavčitev kerozina, DDV);
uvedba pravičnih in ekonomičnih cen za vse vrste prevoza;
strateško vlaganje v prometno infrastrukturo;
spodbujanje nastanka dopolnilnih ukrepov na nacionalni, regionalni in lokalni ravni.

Izzivi in težave, ki jih dokument obravnava:









podnebne spremembe;
povečana potreba po transportu;
povečana uporaba cestnega prometa;
povečana količina izpustov emisij v prometu;
povečana potreba po gorivu;
prometni zastoji;
slaba kakovost zraka;
zdravstvene težave.

Ključne besede ali njihovi koreni
Hoja (hoj*)
Pešec/peška (peš*)
Kolesarjenje (kolesarj*)
Kolo (kolo)
Aktivna mobilnost
Trajnostna mobilnost

Število pojavljanj
3
0
4
0
0
0

12

Reference na druge dokumente












Kjotski protokol Okvirne konvencije ZN o spremembi podnebja, 1997.
Sporočilo Komisije: Intermodalnost in intermodalni tovorni promet v Evropski uniji –
Sistemski pristop k tovornemu prometu – Strategije in ukrepi za povečanje
učinkovitosti, storitev in trajnosti (COM(97) 243).
Strategija za zmanjšanje izpustov CO2 iz osebnih avtomobilov in izboljšanje
ekonomičnosti goriva (COM(95) 689).
Bela knjiga: Strategija za oživitev železnic (COM(96) 421).
Sporočilo Komisije: Vseevropsko avtocestno omrežje (COM(97) 242).
Razvoj ladijskega prometa na kratkih razdaljah v Evropi: perspektive in izzivi
(COM(95) 317).
Prestrukturiranje okvira za obdavčenje energetskih proizvodov (COM(97) 30).
Transport: Za pravične in učinkovite cene v prometu (COM(95) 691).
Sporočilo Komisije: Razvoj skupne prometne politike (COM(92) 494).
Energija za prihodnost: obnovljivi viri energije. Bela knjiga za strategijo in akcijski
načrt (COM(97) 599).

Dokumenti, ki se navezujejo na ta dokument


Resolucija Evropskega parlamenta z dne 2. decembra 2015 o trajnostni mobilnosti v
mestih (2014/2242(INI)).

Aktivna mobilnost kot del dokumenta
Sporočilo Komisije aktivni mobilnosti ne namenja posebne pozornosti, večkrat pa opozori, da
sta hoja in kolesarjenje primerna zamenjava osebnega prometa na krajše razdalje. Za
spontano naraščanje aktivne mobilnosti je treba ustvariti primerno okolje – poročilo daje
primer zmanjšanja hitrosti vozil in na splošno primernega prometnega načrtovanja. Poročilo
predvideva, da bi spodbujanje kolesarjenja lahko prispevalo k štiriodstotnemu zmanjšanju
emisij ogljikovega dioksida iz prometa.

Bela knjiga: Evropska prometna politika za leto 2010:
čas za odločitev (COM(2001) 370)
Leto sprejetja: 2001.
Komisija je leta 2001 v beli knjigi napovedala prihajajoče trende v evropskem prometu – porast
prometa, preobremenitve infrastrukture, prometne zastoje ter negativne vplive na zdravje in
okolje. Za dosego cilja stabilizacije naraščajoče neenakomerne rasti različnih načinov
prevozov je predlagala ukrepe za uravnovešenje obremenjenosti različnih načinov prevoza,
oživitev železnice, pospešitev vodnega prometa ter nadzor rasti zračnega prometa. Posebno
pozornost je komisija namenila tudi pravicam in obveznostim uporabnikov prometnih
sistemov, akcijskemu načrtu za varnost v cestnem prometu ter pravicam potnikov in
preglednosti stroškov z uskladitvijo načel določanja pristojbin. Da bi bilo prometno omrežje v
Evropi celovito in pretočno, se spodbujata odprava čezmejnih ozkih grl in prilagoditev na
širjenje Evropske unije na vzhod.
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Cilji dokumenta:













revitalizacija železniškega prometa;
izboljšanje kakovosti cestnega prometa;
spodbujanje prometa po morju in celinskih plovnih poteh;
ravnovesje med povečanim zračnim prometom in okoljevarstvom;
povezovanje različnih načinov prevoza (intermodalnost);
izgradnja vseevropskega prometnega omrežja;
izboljšanje prometne varnosti;
sprejetje politike za učinkovito zaračunavanje pristojbin iz prometa;
priznavanje pravic in obveznosti uporabnikov;
razvoj kakovostnega mestnega prometa;
vlaganje v raziskave in tehnologije za čist in učinkovit promet;
obvladovanje učinkov globalizacije.

Izzivi in težave, ki jih dokument obravnava:







majhna uspešnost izvajanja skupne prometne politike;
zastoji kot posledica neravnovesja med načini transporta;
rast prometa;
slaba kakovost prometnega sistema;
potreba po vključitvi prometa v cilje trajnostnega razvoja;
potreba po celoviti evropski prometni strategiji.

Ključne besede ali njihovi koreni
Hoja (hoj*)
Pešec/peška (peš*)
Kolesarjenje (kolesarj*)
Kolo (kolo)
Aktivna mobilnost
Trajnostna mobilnost

Število pojavljanj
0
2
6
4
0
0
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Reference na druge dokumente









Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2001/13/ES z dne 26. februarja 2001 o
spremembi Direktive Sveta 95/18/ES o licenciranju železniških podjetij.
Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2001/14/ES z dne 26. februarja 2001 o
dodelitvi zmogljivosti železniške infrastrukture in pobiranju pristojbin za uporabo
železniške infrastrukture ter potrjevanju varnosti.
Direktiva Sveta 96/48/ES z dne 23. julija 1996 o interoperabilnosti vseevropskega
železniškega sistema za visoke hitrosti.
Odločba Komisije z dne 21. marca 2000 o ustreznostih nekaterih kategorij vozniških
dovoljenj (COM(2000) 275).
Direktiva 1999/62/ES o zaračunavanju pristojbin za težka tovorna vozila za uporabo
določene infrastrukture.
Bela knjiga – Pošteno plačilo za uporabo infrastrukture: fazni pristop k skupnemu
sistemu zaračunavanja pristojbin za prometno infrastrukturo v EU (COM (1998) 466).
Bela knjiga – Evropska uprava (COM(2001) 428).

Dokumenti, ki se navezujejo na ta dokument



Zelena knjiga – Za novo kulturo mobilnosti v mestih (COM(2007) 551. INI/2008/2041.
INI/2008/2217. COM(2005) 718).
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 9. septembra 2015 o izvajanju bele knjige
o prometu iz leta 2011: ocena in pot naprej proti trajnostni mobilnosti
(2015/2005(INI)).

Aktivna mobilnost kot del dokumenta
Pešce in kolesarje bela knjiga obravnava predvsem v okviru intermodalnosti in prometne
varnosti. Povezovanje različnih načinov prevoza poleg slabe informiranosti in neintegriranosti
otežuje tudi slaba infrastruktura ob spreminjanju načinov prevoza. Med drugim to nakazuje na
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pomanjkanje primerne kolesarske infrastrukture in infrastrukture za hojo. V zvezi s prometno
varnostjo je poudarjeno, da so pešci, kolesarji in motoristi najpogostejše žrtve prometnih
nesreč. Za dosego zastavljenih ciljev je treba ustvariti čim privlačnejše alternative avtomobilu,
predvsem v smislu kakovosti infrastrukture in spremljajočih storitev. Poleg javnega prometa
in hoje je treba spodbujati kolesarjenje, ki je še vedno prepogosto zanemarjeno kot način
prevoza, čeprav se približno 50 milijonov voženj (tj. 5 % vseh) v Evropi vsak dan opravi s
kolesom.

Zelena knjiga – za novo kulturo mobilnosti v mestih
(COM(2007) 551. INI/2008/2041. INI/2008/2217.
COM(2005) 718)
Leto sprejetja: 2007.
Evropska komisija je z zeleno knjigo določila nov evropski program za mobilnost v mestih, pri
tem pa upoštevala pristojnosti lokalnih, regionalnih in nacionalnih organov. Komisija je
nameravala olajšati iskanje rešitev, na primer z izmenjavo najboljših praks. V mestih, kjer živi
skoraj tretjina evropskega prebivalstva, vsako leto naraščata onesnaženost zraka in hrup,
hkrati se povečuje število nesreč na cestah, zato dokument predlaga izboljšanje kakovosti
kolektivnega prevoza, povečanje uporabe čistih in energetsko učinkovitih tehnologij, spodbuja
k hoji in kolesarjenju s povečanjem njune privlačnosti in varnosti ter ščiti pravice potnikov v
javnem prevozu.
Cilji dokumenta
»Doseči boljšo mobilnost v mestih in primestjih, ki bo trajnostna, namenjena vsem evropskim
državljanom, hkrati pa bo tudi gospodarskim udeležencem omogočala, da imajo v mestih
svojo vlogo.« (Zelena knjiga, 2007, str. 5)
Splošni cilji:
 gospodarski razvoj mest;
 kakovost življenja v mestih;
 varstvo okolja;
 tekoč promet v mestih;
 bolj zelena mesta;
 pametni mestni promet;
 dostopnejši mestni promet;
 varen mestni promet.
Izzivi in težave, ki jih dokument obravnava
Splošni:
 podnebne spremembe in segrevanje ozračja;
 naraščanje zdravstvenih težav;
 ozka grla v logistični verigi.
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Konkretni:
 vsakodnevni zastoji;
 onesnaženost zraka in hrup;
 rast tovornega in potniškega prometa;
 nedostopnost in slaba kakovost infrastrukture mestnega prometa;
 število nesreč na cestah.
Ključne besede ali njihovi koreni
Hoja (hoj*)
Pešec/peška (peš*)
Kolesarjenje (kolesarj*)
Kolo (kolo)
Aktivna mobilnost
Trajnostna mobilnost

Število pojavljanj
8
6
11
1
0
6

Reference na druge dokumente









Sklepi Evropskega sveta z dne 8. in 9. marca 2007 o zmanjšanju emisij toplogrednih
plinov v EU do leta 2020 za 20 % v primerjavi s stopnjami iz leta 1990.
Strategija za zmanjševanje izpustov CO2 (COM(2007) 19).
Direktiva o hrupu, Direktiva 2002/49/ES.
Vmesni pregled bele knjige o prometu Evropske komisije iz leta 2001 (COM(2006)
314).
Delovni dokument služb Komisije: Public consultation in preparation for the Green
Paper on urban mobility – SEC (2007) 1209 – 25. 9. 2007.
Predlog direktive o spodbujanju čistih vozil za cestni prevoz (COM(2005) 634).
Direktiva 2004/17/ES in Direktiva 2004/18/ES z dne 31. marca 2004.
Uredba o javnih storitvah železniškega in cestnega potniškega prevoza in o
razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 1191/69 in 1107/70 (medinstitucionalni dokument
2000/0212/COD).
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Poročilo Evropske agencije za okolje »Urbano širjenje v Evropi – zapostavljeni izziv«,
2006 (COM(2005) 718).
Bela knjiga: Evropska prometna politika za leto 2010: čas za odločitev (COM(2001)
370).
Sporočilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu: Informacijske in
komunikacijske tehnologije za varna in inteligentna vozila (COM(2003) 542).
Osnutek smernic Skupnosti za državno pomoč za varstvo okolja (2014/C 200/01).
Predlog Komisije za novo uredbo o skupinski izjemi (sprejet 24. aprila 2007,
SEC(2007) 513).
Odločba št. 1639/2006/ES z dne 24. oktobra 2006 (UL L št. 310/15 z dne
9. 11. 2006).

Dokumenti, ki se navezujejo na ta dokument














Resolucija Evropskega parlamenta z dne 2. decembra 2015 o trajnostni mobilnosti v
mestih (2014/2242(INI)).
Posebno poročilo št. 1/2014 »Uspešnost projektov javnega mestnega prometa, ki
prejemajo podporo EU«.
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 6. julija 2010 o trajnostno naravnani
prihodnosti prometa (2009/2096(INI)).
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 23. aprila 2009 o akcijskem načrtu za
inteligentne prometne sisteme (2008/2216(INI)).
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 23. aprila 2009 o akcijskem načrtu za
mobilnost v mestih (2008/2217(INI)).
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 25. septembra 2008 o Beli knjigi o
zdravstvenih vprašanjih v zvezi s prehrano, prekomerno telesno težo in debelostjo
(2007/2285(INI)).
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 4. septembra 2008 o tovornem prometu v
Evropi (2008/2008(INI)).
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 9. julija 2008 o temi Za novo kulturo
mobilnosti v mestih (2008/2041(INI)).
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. marca 2008 o evropski trajnostni
prometni politiki ob upoštevanju evropskih energetskih in okoljskih politik
(2007/2147(INI)).
Mnenje Odbora regij – Barcelonski proces: Unija za Sredozemlje – vloga lokalnih in
regionalnih oblasti.
Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o zeleni knjigi: za novo kulturo
mobilnosti v mestih (COM(2007) 551 konč.).

Aktivna mobilnost kot del dokumenta
Zelena knjiga določa, da bi morali lokalni in regionalni organi zagotoviti, da sta privlačnost in
varnost hoje del politik mobilnosti v mestih. Nameniti bi morali več pozornosti razvoju primerne
infrastrukture ter vključiti družine, otroke in mlade v razvoj politike. Pobude v mestih, podjetjih
in šolah lahko spodbujajo hojo npr. s prometnimi igrami, ocenjevanjem varnosti v cestnem
prometu ali izobraževalnimi paketi. Večja mesta bi lahko razmislila o imenovanju posebnega
referenta za pešce. Mesta bi morala pri oblikovanju smernic in razvoju usklajenih pravil za
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zelena območja v mestih uvesti cone za pešce, zagotoviti primerno infrastrukturo za hojo,
omejiti dostop in hitrost vozil itd.

Sporočilo Komisije: Akcijski načrt o mobilnosti v
mestih (COM(2009) 490)
Leto sprejetja: 2009.
»Mestna območja se danes soočajo z izzivom, kako vzpostaviti promet, ki bo trajnosten v
smislu okolja in konkurenčnosti, pri čemer se hkrati obravnavajo socialna vprašanja. Ta segajo
od potrebe po odzivanju na zdravstvene težave in demografske trende, spodbujanje
gospodarske in socialne kohezije do upoštevanja potreb oseb z omejeno mobilnostjo, družin
in otrok.« (Sporočilo komisije …, 2009, str. 2) Izzivov, kot so varnost v prometu, prometni
zastoji, neučinkovitost, nedostopnost in slaba kakovost prometnega omrežja, je veliko, zato
akcijski načrt o mobilnosti v mestih iz leta 2009 predlaga kratkoročne in srednjeročne praktične
ukrepe, ki se bodo postopno izvajali do leta 2012. Pri tem poudarja pomembnost izmenjave
dobrih praks, ki so jih razvila naprednejša mesta na področju trajnostne mobilnosti v mestih.
Cilji dokumenta:
 trajnosten in konkurenčen promet v mestih, ki odgovarja na socialna vprašanja;
 gospodarska in socialna kohezija;
 upoštevanje potreb oseb z omejeno mobilnostjo, družin in otrok;
 konkurenčnost in trajnost evropskega prometnega sistema;
 zagotavljanje učinkovitih prometnih vozlišč in povezav;
 zdravo mestno okolje;
 izboljšanje informacij o prometu;
 dostop do zelenih območij.
Izzivi in težave, ki jih dokument obravnava:
 podnebne spremembe;
 urbanizacija in njen učinek na promet;
 zdravstvene težave;
 demografski trendi;
 toplogredni plini, onesnaženje zraka in hrup;
 prometni zastoji;
 potreba po gospodarski in socialni koheziji;
 neupoštevanje različnih skupin uporabnikov.
Ključne besede ali njihovi koreni
Hoja (hoj*)
Pešec/peška (peš*)
Kolesarjenje (kolesarj*)
Kolo (kolo)
Aktivna mobilnost
Trajnostna mobilnost

Število pojavljanj
1
1
2
1
0
15
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Reference na druge dokumente












Združeni narodi, World Urbanization Prospects: The 2007 Revision.
Attitudes on issues related to EU Transport Policy. Flash Eurobarometer 206b,
julij 2007.
Sklepi predsedstva Evropskega sveta v Bruslju 8. in 9 marca 2007.
Trajnostno naravnana prihodnost prometa: usmeritev k integriranemu,
tehnološko naprednemu in uporabnikom prijaznemu prometnemu sistemu
(COM(2009) 279).
Zelena knjiga – Za novo kulturo mobilnosti v mestih (COM(2007) 551.
INI/2008/2041. INI/2008/2217. COM(2005) 718).
Uredba (ES) št. 1370/2007 o javnem prometu ter direktivi o javnih naročilih
2004/17/ES in 2004/18/ES.
Uredba (ES) št. 1371/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra
2007 o pravicah in obveznostih potnikov v železniškem prometu (COM(2008)
17. COM(2008) 816).
Direktiva 1999/62/ES in predlog Komisije za revizijo direktive o pristojbinah za
uporabo infrastrukture za težka tovorna vozila (COM(2008) 433).
Direktiva 2009/33/ES (COM(2009) 301. COM(2007) 607. COM(2008) 886).

Dokumenti, ki se navezujejo na ta dokument
 Sporočilo Komisije: Skupaj h konkurenčni in z viri gospodarni mobilnosti v mestih
(COM/2013/0913).
 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 2. decembra 2015 o trajnostni mobilnosti v
mestih (2014/2242(INI)).
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Aktivna mobilnost kot del dokumenta
Dokument spodbuja k hoji in kolesarjenju kot cenovno dostopni, prijazni okolju in aktivni
mobilnosti. Z optimiziranjem mobilnosti v mestih se osredotoča predvsem na opustitev
osebnega avtomobilskega prevoza in zamenjavo za javni potniški promet, kolesarjenje, hojo
ali alternativna prevozna sredstva, kot so električna kolesa, skuterji, motorna kolesa in taksiji.
K preusmeritvi na drugačen način prevoza spodbujajo delodajalci, javne in lokalne uprave s
finančnimi spodbudami in predpisi glede parkiranja. Dokument poleg tega skuša upoštevati
potrebe, ki jih imajo glede mobilnosti ranljive skupine, na primer otroci, starejši ljudje, ljudje z
nižjimi dohodki in invalidne osebe z omejeno mobilnostjo zaradi fizične, umske ali čutne
okvare ali poškodbe ali zaradi starosti.

Sporočilo Komisije: Evropski prostor varnosti v
cestnem prometu: usmeritve politike na področju
varnosti v cestnem prometu v obdobju 2011−2020
(COM/2010/0389 konč.)
Leto sprejetja: 2010.
Evropska komisija v svojem sporočilu predlaga možne ukrepe na področju varnosti v cestnem
prometu za obdobje deset let z visoko zastavljenimi cilji na vseh ravneh. Evropa spodbuja k
prizadevanjem in doseganju pomembnih rezultatov na evropski, nacionalni, regionalni in
predvsem lokalni ravni. Zmanjšanje smrtnih žrtev v prometnih nesrečah je kot glavni cilj
ključno za splošno izboljšanje prometnega sistema ter zadovoljevanje potreb in pričakovanj
vseh uporabnikov cestnega prometa.
Cilji dokumenta
Splošni cilj:
 zmanjšanje smrtnih žrtev v prometnih nesrečah v Evropski uniji do leta 2020 za
polovico, pri čemer naj bi bilo izhodišče leto 2010.
Strateški cilji:
 izboljšati izobraževanje in usposabljanje udeležencev v cestnem prometu;
 izboljšati uveljavljanje cestnoprometnih predpisov;
 varnejša cestna infrastruktura;
 varnejša vozila;
 spodbujati uporabo moderne tehnologije, s katero bi se povečala varnost v cestnem
prometu;
 izboljšati storitve v sili in po poškodbah;
 zaščititi ranljive udeležence v cestnem prometu.
Izzivi in težave, ki jih dokument obravnava:



veliko število smrtnih žrtev na cestah;
neenotnost in necelovitost na področju varnosti v cestnem prometu;
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kakovost sistema za pridobivanje vozniškega dovoljenja;
slaba prometna varnost na sekundarnem cestnem omrežju;
slaba varnost motornih koles;
moderne tehnologije in vozila na alternativni pogon.

Ključne besede ali njihovi koreni
Hoja (hoj*)
Pešec/peška (peš*)
Kolesarjenje (kolesarj*)
Kolo (kolo)
Aktivna mobilnost
Trajnostna mobilnost

Število pojavljanj
0
8
7
1
0
1

Reference na druge dokumente
 Sporočilo Komisije: Akcijski načrt o mobilnosti v mestih (COM(2009) 490).
 Sporočilo Komisije: Akcijski načrt za uvedbo inteligentnih prometnih sistemov v
Evropi (COM(2008) 886).
 Direktiva o določitvi okvira za uvajanje inteligentnih prometnih sistemov na področju
cestnega prometa in za vmesnike z drugimi načini prevoza (COM(2008) 887).
 Sporočilo Komisije: Evropska strategija za čista in energetsko učinkovita vozila
(COM(2010) 186).
 Uredba Evropskega parlamenta in Sveta: Določitev standardov učinkovitosti emisij
za nova lahka gospodarska vozila kot del celostnega pristopa Skupnosti za
zmanjšanje emisij CO2 iz lahkih tovornih vozil (COM(2009) 593).
 Sporočilo Komisije: Evropa 2020 – Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo
rast (COM(2010) 2020).
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Aktivna mobilnost kot del dokumenta
V dokumentu so pešci in kolesarji poleg motoristov prepoznani kot najbolj ranljivi udeleženci
v prometu. Eden od sedmih ciljev obravnava izključno njih – »zaščita ranljivih udeležencev v
cestnem prometu«, saj je število nesreč s smrtnim izidom in hudimi poškodbami visoko ter v
nekaterih evropskih državah še vedno narašča. Iz podatkov je razvidno, da se jim je do zdaj
namenjalo premalo pozornosti. Posebej ogroženi v prometu so starejši, majhni otroci in
invalidi, še posebej v mestnih območjih. Varnosti v cestnem prometu je treba nameniti več
pozornosti, saj med tem, ko aktivna mobilnost prinaša prednosti za okolje, podnebje,
zmanjšanje zastojev in javno zdravje, slaba skrb za varnost prometa odvrača prebivalce od
sprememb vsakdanjih navad v prid več hoje in kolesarjenja. Države članice morajo spodbujati
obveščanje, komuniciranje in dialog med udeleženci v cestnem prometu in s pristojnimi organi.
K temu bo prispevala tudi Komisija.

Bela knjiga: Načrt za enotni evropski prometni prostor
– na poti h konkurenčnemu in z viri gospodarnemu
prometnemu sistemu (COM(2011) 144)
Leto sprejetja: 2011.
Evropska komisija je novo belo knjigo sprejela marca 2011 z namenom ukrepati, da se
omogoči učinkovitejše in varno gibanje oseb in blaga po celotni Evropski uniji. Poudarjeno je,
»da mesta najbolj trpijo zaradi zastojev, slabe kakovosti zraka in izpostavljenosti hrupu. V
mestih je okoli četrtino emisij CO2 iz prometa in 69 % nesreč na cestah se zgodi v mestih.«

(Bela knjiga …, 2010, str. 8)
Poudarjeno je tudi, da obstaja več možnosti javnega prometa kakor tudi možnosti pešačenja.
Uravnavati bi bilo treba povpraševanje in načrtovanje rabe zemljišč, s čimer bi zmanjšali
obseg prometa. Spodbujanje pešačenja pa bi moralo postati sestavni del politik v mestih in
načrtovanja infrastrukture, saj gre za ranljive uporabnike cestnega prometa.
Cilji dokumenta
Promet je zelo pomemben za naše gospodarstvo in družbo. Posameznikom omogoča, da
prosto potujejo, zagotavlja prenos blaga po celotni celini ter ustvarja rast in delovna mesta.
Hkrati mora biti promet trajnostno naravnan, saj se spoprijema z vse več omejitvami z vidika
virov in varstva okolja.
Splošni cilji:
 gospodarska rast in ustvarjanje delovnih mest;
 trajnosten prometni sistem;
 vzpostavitev notranjega trga za evropski promet;
 zmanjšanje emisij toplogrednih plinov;
 odprava odvisnosti prometnega sistema od nafte, ne da bi se hkrati zmanjšali
učinkovitost in mobilnost;
 ustvarjanje novih prometnih modelov;
 dostopnejši in varnejši mestni promet.
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Konkretni cilji
 »Do leta 2030 prepoloviti uporabo avtomobilov s »konvencionalnim gorivom« v
mestnem prometu, jih postopoma odpraviti v mestih do leta 2050, do leta 2030 v
velikih mestnih središčih vzpostaviti mestno logistiko, ki bo skoraj brez CO2.
 Doseči, da bodo do leta 2050 trajnostna goriva z nizko vsebnostjo ogljika v letalskem
prometu imela 40-odstotni delež in prav tako do leta 2050 za 40 % (če je mogoče za
50 %) zmanjšati emisije CO2 v EU, ki nastajajo zaradi goriv iz ladijskih rezervoarjev.
 Do leta 2030 bi moralo 30 % cestnega tovornega prevoza nad 300 km preiti na druge
načine prevoza, kot so železniški ali vodni promet, do leta 2050 pa za več kot 50 %
prevoza, kar bi olajšali učinkoviti in zeleni koridorji za prevoz tovora. Za doseganje
tega cilja bo treba razviti tudi ustrezno infrastrukturo.
 Do leta 2050 zaključiti evropsko železniško omrežje za visoke hitrosti. Potrojiti
dolžino obstoječega železniškega omrežja za visoke hitrosti do leta 2030 in ohraniti
gosto železniško mrežo v vseh državah članicah. Do leta 2050 bi morala večina
potniškega prometa na srednje razdalje potekati po železnici.
 V celoti funkcionalno in multimodalno »osrednje omrežje« TEN-T na ravni EU do leta
2030 z omrežjem visoke kakovosti in zmogljivosti do leta 2050 ter ustrezen sklop
informacijskih storitev.
 Do leta 2050 povezati vsa letališča iz osrednjega omrežja z železniškim omrežjem,
če je mogoče visokohitrostnim, zagotoviti, da so vsa ključna pristanišča zadostno
povezana z železniškim tovornim omrežjem in, kjer je mogoče, s sistemom celinskih
plovnih poti.
 Vzpostavitev modernizirane infrastrukture za upravljanje zračnega prometa
(SESAR12) v Evropi do leta 2020 in dokončanje evropskega skupnega zračnega
prostora. Vzpostavitev sistemov za upravljanje kopenskega in vodnega prometa.
Vzpostavitev evropskega globalnega navigacijskega satelitskega sistema (Galileo).
 Do leta 2020 vzpostavitev okvira za evropski multimodalni prometni sistem za
obveščanje, upravljanje in plačevanje.
 Do leta 2050 število nesreč s smrtnim izidom v cestnem prometu zmanjšati na skoraj
nič. V skladu s tem ciljem želi EU do leta 2020 prepoloviti število ponesrečencev v
nesrečah na cesti. Zagotoviti, da ima EU vodilno svetovno vlogo na področju varnosti
prometa pri vseh načinih prevoza.
 Premik k polni uporabi načel »uporabnik plača« in »onesnaževalec plača« ter
udeležba zasebnega sektorja za odstranitev izkrivljanj, vključno s škodljivimi
subvencijami, ustvarjanje dohodkov in zagotavljanje financiranja za prihodnje
naložbe v promet.« (Bela knjiga …, 2010, str. 9)
Izzivi in težave, ki jih dokument obravnava:








podnebne spremembe in segrevanje ozračja;
naraščanje zdravstvenih težav;
ozka grla in druge ovire v evropskem prometnem trgu;
potrebe po potovanju in prevozu blaga;
negotova in potratna oskrba z nafto;
emisije toplogrednih plinov;
preobremenjenost prometnega prostora.
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Ključne besede ali njihovi koreni
Hoja (hoj*)
Pešec/peška (peš*)
Kolesarjenje (kolesarj*)
Kolo (kolo)
Aktivna mobilnost
Trajnostna mobilnost

Število pojavljanj
1
3
4
0
0
1

Reference na druge dokumente















Vmesni pregled Bele knjige o prometu (COM(2006) 314).
Zelena knjiga: Za novo kulturo mobilnosti v mestih (COM(1995) 601).
Sporočilom Komisije: O omrežju za državljane (COM(1998) 431).
Sklepi Evropskega sveta z dne 8. in 9. marca 2007 o zmanjšanju emisij toplogrednih
plinov za 20 % do leta 2020; primerjava s stopnjami iz leta 1990.
Strategija za zmanjševanje izpustov CO2 (COM(2007) 19).
Direktiva o hrupu, Direktiva 2002/49/ES.
Sporočilo komisije: Pregled proračuna EU (COM(2010) 700).
Sporočilo komisije: Na poti k povezovanju pomorskega nadzora: Skupno okolje za
izmenjavo informacij na področju pomorstva EU (COM(2009) 538).
Direktiva 2005/44/ES.
Sporočilo Komisije: Unija inovacij (COM(2010)546).
Sporočilo Komisije: Evropska digitalna agenda (COM(2010)245/2).
Sporočilo Komisije: Načrt za prehod na konkurenčno gospodarstvo z nizkimi
emisijami ogljika do leta 2050 (COM (2011)112).
Sporočilo Komisije: Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast (COM(2010)
2020).
Sporočilo Komisije: Načrt za energetsko učinkovitost 2011 (COM(2011) 109).
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Dokumenti, ki se navezujejo na ta dokument
















Resolucija Evropskega parlamenta z dne 2. decembra 2015 o trajnostni mobilnosti v
mestih (2014/2242(INI)).
Posebno poročilo št. 1/2014 »Uspešnost projektov javnega mestnega prometa, ki
prejemajo podporo EU« (2014/C 106/03).
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 6. julija 2010 o trajnostno naravnani
prihodnosti prometa (2009/2096(INI)).
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 23. aprila 2009 o akcijskem načrtu za
inteligentne prometne sisteme (2008/2216(INI)).
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 23. aprila 2009 o akcijskem načrtu za
mobilnost v mestih (2008/2217(INI)).
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 25. septembra 2008 o Beli knjigi o
zdravstvenih vprašanjih v zvezi s prehrano, prekomerno telesno težo in debelostjo
(2007/2285(INI)).
Tovorni promet v Evropi: Resolucija Evropskega parlamenta z dne 4. septembra
2008 o tovornem prometu v Evropi (2008/2008(INI)).
Nova kultura mobilnosti v mestih: Resolucija Evropskega parlamenta z dne 9. julija
2008 o temi za novo kulturo mobilnosti v mestih (2008/2041(INI)).
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. marca 2008 o evropski trajnostni
prometni politiki ob upoštevanju evropskih energetskih in okoljskih politik
(2007/2147(INI)).
Mnenje Odbora regij – Barcelonski proces: Unija za Sredozemlje – vloga lokalnih in
regionalnih oblasti (2008/C 325/08).
Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o zeleni knjigi: za novo kulturo
mobilnosti v mestih (COM(2007) 551).
Sporočilo Komisije: Skupaj h konkurenčni in z viri gospodarni mobilnosti v mestih
(COM/2013/0913).
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 9. septembra 2015 o izvajanju bele knjige
o prometu iz leta 2011: ocena in pot naprej proti trajnostni mobilnosti
(2015/2005(INI)).

Aktivna mobilnost kot del dokumenta
Bela knjiga z načrtom za enotni evropski prostor narekuje tudi ukrepe na področju aktivne
mobilnosti. Na poti h konkurenčnemu in z viri gospodarnemu prometnemu sistemu: dokument
spodbuja k ozaveščanju o razpoložljivosti drugačnih načinov individualnega prevoza, torej o
manjši uporabi osebnih vozil, deljenju prevoza, sistemu parkiraj in se pelji, pametnih
vozovnicah ter o hoji in kolesarjenju. Opozarja, da bi moralo spodbujanje pešačenja in
kolesarjenja postati sestavni del mobilnosti v mestih in načrtovanju infrastrukture ter da je
treba posebno pozornost nameniti ranljivim uporabnikom, kot so pešci, kolesarji in motoristi,
med drugim z varnejšimi tehnologijami za infrastrukturo in vozila.
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Sporočilo Komisije: Skupaj h konkurenčni in z viri
gospodarni mobilnosti v mestih (COM/2013/0913)
Leto sprejetja: 2013.
Glavni cilj dokumenta je krepitev podpore evropskim mestom pri spopadanju z izzivi mobilnosti
v mestih, saj preusmerjanje na bolj trajnostne oblike napreduje zelo počasi. Za tesnejše
sodelovanje z državami članicami Komisija predlaga oblikovanje skupine strokovnjakov za
mobilnost v mestih in priporoča konkreten nabor ukrepov, katerih izvajanje namerava pozorno
spremljati. S takšno podporo lokalnim organom bi lahko vsa mesta v Uniji uvedla postopne
spremembe v prizadevanjih za bolj konkurenčno in z viri gospodarno mobilnost v mestih.
Cilji dokumenta:










skupno uresničevanje trajnostne mobilnosti v mestih;
več ukrepov za mestno logistiko;
ustreznejši predpisi o dostopu v mestih in pristojbine za uporabnike cest;
usklajena izvedba inteligentnih mestnih prometnih sistemov;
varnost v mestnem cestnem prometu;
izmenjava izkušenj, predstavitev najboljših praks in spodbujanje sodelovanja v
Evropski uniji;
osredotočanje raziskav in inovacij na uresničevanje rešitev za izzive mobilnosti v
mestih;
omogočanje ciljne finančne podpore;
mednarodno sodelovanje.

Izzivi in težave, ki jih dokument obravnava:







vsakodnevni prometni zastoji;
velik izpust emisij toplogrednih plinov od prometa;
kratke razdalje, opravljene z avtomobili;
število smrtnih žrtev v cestnem prometu;
visoki stroški v prometu;
negativen vpliv prometa na okolje in človekovo zdravje.

Ključne besede ali njihovi koreni
Hoja (hoj*)
Pešec/peška (peš*)
Kolesarjenje (kolesarj*)
Kolo (kolo)
Aktivna mobilnost
Trajnostna mobilnost

Število pojavljanja
3
4
4
0
0
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Reference na druge dokumente


Bela knjiga: Načrt za enotni evropski prometni prostor – na poti h konkurenčnemu in
z viri gospodarnemu prometnemu sistemu (COM(2011) 144).
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Direktiva 2008/50/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o
kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo (UL L št. 152 z dne
11. 6. 2008, str. 1).
Dokument EVROPA 2020 – Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast
(COM(2010) 2020).
Akcijski načrt Komisije o mobilnosti v mestih iz leta 2009 (COM(2009) 490).
Direktiva 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. julija 2010 o okviru
za uvajanje inteligentnih prometnih sistemov v cestnem prometu in za vmesnike do
drugih vrst prevoza (UL L št. 207 z dne 6. 8. 2010, str. 1).
Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o smernicah Unije za razvoj vseevropskega
prometnega omrežja (COM/2011/0650).

Dokumenti, ki se navezujejo na ta dokument



Resolucija Evropskega parlamenta z dne 2. decembra 2015 o trajnostni mobilnosti v
mestih (2014/2242(INI)).
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 9. septembra 2015 o izvajanju bele knjige
o prometu iz leta 2011: ocena in pot naprej proti trajnostni mobilnosti
(2015/2005(INI)).

Aktivna mobilnost kot del dokumenta
Hoja, kolesarjenje, javni prevoz ter novi vzorci uporabe in lastništva avtomobila so čistejše in
bolj trajnostne oblike prevoza, h katerim se mora stremeti pri načrtovanju mobilnosti v mestih.
Veliko možnosti za aktivno mobilnost imajo gosto poseljena mesta, v katerih so vsakodnevne
razdalje kratke. K hoji in kolesarjenju je treba spodbujati z izboljšanjem infrastrukture – za
pešce, kolesarske steze, parkirišča za kolesa in prometne varnosti. Pri tej je bil napredek v
cestnem prometu v urbanih okoljih v zadnjih letih podpovprečen, ranljivi pa so zlasti pešci in
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kolesarji. Dodatno si je treba prizadevati za povečanje varnosti v mestnem cestnem prometu
ter zaščititi zlasti ranljive udeležence pred smrtjo in hujšimi poškodbami.

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 9. septembra
2015 o izvajanju bele knjige o prometu iz leta 2011:
ocena in pot naprej proti trajnostni mobilnosti
(2015/2005(INI)).
Leto sprejetja: 2015.
Evropski parlament je v vmesnem pregledu izvajanja bele knjige iz leta 2011 poudaril pomen
prometa za gospodarstvo in državljane EU ter Komisijo pozval, naj ohrani raven
velikopoteznosti iz časa pri zastavljanju prvotnih ciljev. Poudaril je potrebo po pripravi dodatnih
zakonodajnih ukrepov in celostne strategije za razvoj nizkoogljičnega prometa, da bi lahko do
leta 2050 dosegli vsaj 60-odstotno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Dokument vsebuje
vrsto priporočil in zahteva vključitev vseh načinov prevoza, da bi dosegli učinkovitejši,
trajnosten, konkurenčen, dostopen, uporabnikom in državljanom prijazen prometni sistem.
Zahteva, da se ljudje postavijo v središče prometne politike, in poziva h korenitejšim ukrepom
na področju pravic potnikov, varnosti in izboljšanja delovnih razmer. Komisija je bila končno
pozvana, naj posodobi cilje za zmanjšanje emisij do leta 2030 in predlaga celovito strategijo
za razogljičenje prometa.
Cilji dokumenta:














doseganje ciljev iz bele knjige o prometu iz leta 2011;
prilagoditev spremembam sodobne družbe;
prost pretok ljudi, blaga in storitev;
energetska učinkovitost in trajnost prometnega sistema ter zmanjšanje njegove
odvisnosti od nafte in fosilnih energetskih virov;
razvoj vseevropskega prometnega omrežja;
odprava razlik med stopnjami razvitosti in vzdrževanosti infrastrukture, zlasti med
vzhodnimi in zahodnimi regijami Unije;
v središče prometne politike se morajo postaviti ljudje in pravice, ki jih imajo kot
potniki;
večja vloga inovacij in inteligentnih prometnih sistemov;
sodoben, učinkovit, trajnosten in interoperabilen evropski prometni sistem, ki je
dostopen vsem;
multimodalna omrežja in povezovanje različnih načinov prevoza in storitev;
učinkovitejše izvajanje zakonodaje EU v državah članicah;
nadaljnje odpiranje trga;
kakovostna delovna mesta in dostojne delovne razmere, visok standard storitev in
poštena konkurenca.

Izzivi in težave, ki jih dokument obravnava:



spremembe izhodišč naše družbe (digitalizacija, urbanizacija, globalizacija,
demografske spremembe);
odvisnost od fosilnih goriv;
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naraščanje emisij toplogrednih plinov iz prometa;
pomanjkanje zaupanja med zakonodajalci, nosilci projektov in finančnim sektorjem;
premalo vlaganja v infrastrukturo javnega prevoza;
ovire, tehnične nezdružljivosti in obremenjujoči upravni postopki;
premajhno zmanjšanje prometnih nesreč s smrtnim izidom.

Ključne besede ali njihovi koreni
Hoja (hoj*)
Pešec/peška (peš*)
Kolesarjenje (kolesarj*)
Kolo (kolo)
Aktivna mobilnost
Trajnostna mobilnost

Število pojavljanj
2
4
8
3
0
10

Reference na druge dokumente
 Bela knjiga Komisije z naslovom Načrt za enotni evropski prometni prostor – na poti
h konkurenčnemu in z viri gospodarnemu prometnemu sistemu (COM(2011)0144).
 Resolucija z dne 15. decembra 2011 o načrtu za enotni evropski prometni prostor –
na poti h konkurenčnemu in z viri gospodarnemu prometnemu sistemu
(2011/2096(INI)).
 Resolucija z dne 6. julija 2010 o trajnostno naravnani prihodnosti prometa
(2009/2096(INI)).
 Resolucija z dne 12. julija 2007 o sporočilu »Naj Evropa ostane v gibanju –
Trajnostna mobilnost za našo celino« (2006/2227(INI)).
 Resolucija z dne 12. februarja 2003 o beli knjigi Komisije z naslovom Evropska
prometna politika za leto 2010: čas za odločitev (COM(2001) 370).
 Bela knjiga Komisije z naslovom Evropska prometna politika za leto 2010: čas za
odločitev (COM(2001) 370).
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Sveženj o energetski uniji in sporočilo Komisije z naslovom Okvirna strategija za
trdno energetsko unijo s podnebno politiko, usmerjeno v prihodnost (COM(2015)
080).
Sklep Evropskega sveta z dne 23. in 24. oktobra 2014 o okviru podnebne in
energetske politike do leta 2030 (EUCO 169/14).
Sporočilo Komisije z naslovom Strategija za enotni digitalni trg za Evropo
(COM(2015)0192).
Sporočilo Komisije z naslovom Skupaj h konkurenčni in z viri gospodarni mobilnosti
v mestih (COM(2013) 913).
Resolucija z dne 27. septembra 2011 o varnosti v cestnem prometu v Evropi
v obdobju 2011–2020 (2010/2235(INI)).

Aktivna mobilnost kot del dokumenta
Evropski parlament že v uvodu resolucije obravnava hojo in opozori, da se v izboljšanje
zmogljivosti za pešce premalo vlaga ter da so zanje, poleg drugih ranljivih udeležencev v
prometu, potrebna dodatna sredstva. Dokument zahteva umestitev ljudi v središče prometne
politike in v zvezi z varnostjo v cestnem prometu poziva k ukrepom za zmanjšanje števila
nesreč. Da bi lahko vsem omogočili kolesarjenje, zmanjšali zvočno onesnaževanje, število
prometnih zastojev in onesnaženost v mestih, poudarja pomen oblikovanja in širjenja
kolesarskih mrež. V tematiki o multimodalnih potovanjih narekuje, naj se večja pozornost
nameni tudi kolesarjem, ki svoja kolesa prevažajo z javnim potniškim prometom. Poudarja, da
je treba izboljšati podatke glede vedenja udeležencev v prometu, zlasti glede hoje,
kolesarjenja in potovalnih vzorcev glede na spol, na splošno pa močno spodbuja hojo in
kolesarjenje kot energetsko učinkovita načina prevoza ter poziva k pobudam, ki bodo
uporabnike, zlasti mlade, spodbujale k uporabi varnejših in bolj trajnostnih prevoznih sredstev.

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 2. decembra
2015 o trajnostni mobilnosti v mestih ((2014/2242(INI))
Leto sprejetja: 2015.
Evropski parlament v resoluciji poudarja, da so bila dosedanja prizadevanja za trajnostno
mobilnost v mestih na evropski ravni in v številnih mestih uspešna ter da bi jih bilo treba
nadaljevati in še okrepiti. Dokument navaja, da je še vedno približno polovica voženj na
mestnih območjih krajših od 5 km, kar bi lahko zmanjšali s spodbujanjem aktivne mobilnosti,
ter da je varnost v prometu, predvsem za ranljive udeležence, prenizka, saj se na mestnih
območjih zgodi več kot 30 % nesreč s smrtnim izidom in hudimi poškodbami.
Cilji dokumenta
Glavni cilj resolucije je trajnostna mobilnost, lahko ga razdelimo na več manjših ciljev:
1. spodbujanje uporabe alternativnih goriv;
2. manjša poraba energije;
3. čistejši zrak;
4. manjša obremenitev s hrupom;
5. manjše število nesreč;
6. manjše število zastojev v prometu;
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7. manjša raba zemljišč in manjša pozidava tal;
8. kakovosten in preprost javni prevoz;
9. varnost v prometu.

Izzivi in težave, ki jih dokument obravnava:
 rast prebivalstva na mestnih območjih;
 družbeni izzivi v mestih;
 izzivi, povezani s kakovostjo življenja in trajnostnim razvojem;
 odvisnost od nafte;
 povečevanje emisij toplogrednih plinov;
 velika uporaba avtomobilov;
 veliko število kratkih voženj;
 majhna uporaba javnega prevoza in kolesarjenja;
 visoka koncentracija delcev v zraku;
 visoka obremenitev s hrupom;
 revščina in socialna izključenost;
 prometna varnost.
Ključne besede ali njihovi koreni
Hoja (hoj*)
Pešec/peška (peš*)
Kolesarjenje (kolesarj*)
Kolo (kolo)
Aktivna mobilnost
Trajnostna mobilnost

Število pojavljanj
3
6
9
14
1
32
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Reference na druge dokumente


























Sporočilo Komisije z dne 17. decembra 2013: Skupaj h konkurenčni in z viri
gospodarni mobilnosti v mestih, COM(2013) 913.
Resolucija z dne 15. decembra 2011 o načrtu za enotni evropski prometni prostor –
na poti h konkurenčnemu in z viri gospodarnemu prometnemu sistemu
(2011/2096(INI)).
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 23. junija 2011 o evropski mestni agendi in
njeni prihodnosti v kohezijski politiki (2010/2158(INI)).
Sporočilo Komisije z dne 30. septembra 2009: Akcijski načrt o mobilnosti v mestih,
COM(2009) 490.
Sporočilo Komisije z dne 18. julija 2014: Mestna razsežnost politik EU – glavne
značilnosti agende EU za mesta, COM(2014) 490.
Zelena knjiga Komisije z dne 25. septembra 2007: Za novo kulturo mobilnosti v
mestih, COM(2007) 551.
Posebno poročilo Eurobarometra št. 406 iz decembra 2013 o odnosu Evropejcev do
mobilnosti v mestih (2014/2242(INI)).
Zelena knjiga Komisije z dne 29. novembra 1995: Mreža državljanov: uresničevanje
možnosti javnega potniškega prometa v Evropi, COM(1995) 601.
Sporočilo Komisije z dne 31. marca 1998: Promet in CO2 – oblikovanje pristopa
Skupnosti, COM(1998) 204.
Sporočilo Komisije z dne 25. februarja 2015 z naslovom Pariški protokol – načrt za
obravnavo svetovnih podnebnih sprememb po letu 2020 (COM(2015)0081).
Direktiva 2008/50/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o
kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo.
Uredbi (ES) št. 715/20072 in (ES) št. 595/20093 v zvezi z zmanjšanjem emisij
onesnaževal iz cestnih vozil.
Resolucija z dne 27. oktobra 2015 o merjenju emisij v avtomobilskem sektorju.
Sporočilo Komisije z dne 18. decembra 2013 z naslovom Program »Čist zrak za
Evropo« (COM(2013) 918).
Smernice Svetovne zdravstvene organizacije za kakovost zraka in njenega orodja za
ekonomsko oceno zdravja.
Poročila Svetovne zdravstvene organizacije: Breme bolezni zaradi okoljskega hrupa,
določitev izgubljenih let zdravega življenja v Evropi (ISBN 978 92 890 0229 5).
Poročilo Evropske agencije za okolje iz decembra 2013: Podrobnejši pregled
mestnega prometa.
Konvencija OZN o pravicah invalidov.
Resolucija z dne 3. julija 2013 o varnosti v cestnem prometu v obdobju 2011–2020 –
prvi mejniki pri oblikovanju strategije o poškodbah (2013/2670(RSP)).
Resolucija z dne 12. oktobra 1988 o zaščiti pešcev in evropski listini o pravicah
pešcev (UL C št. 290 z dne 14. 11. 1988, str. 51).
Dunajska konvencija o cestnem prometu.
Sporočilo Komisije z naslovom CARS 2020: za konkurenčno in trajnostno
avtomobilsko industrijo v Evropi (COM(2012)0636).
Resolucija z dne 10. decembra 2013 o CARS 2020: za konkurenčno in trajnostno
avtomobilsko industrijo v Evropi (2013/2062(INI)).
Sporočilo Komisije z dne 2. julija 2014 z naslovom Na poti h krožnemu gospodarstvu:
Program za Evropo brez odpadkov (COM(2014)0398).
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Direktiva 2004/17/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o
usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil naročnikov v vodnem, energetskem
in transportnem sektorju ter sektorju poštnih storitev.
Direktiva 2014/94/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o
vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva.
Posebno poročilo Evropskega računskega sodišča št. 1/2014 o uspešnosti projektov
javnega mestnega prometa, ki prejemajo podporo EU (2014/C 106/03).
Poročilo Odbora za promet in turizem ter mnenji Odbora za okolje, javno zdravje in
varnost hrane ter Odbora za regionalni razvoj (A8-0319/2015).
Bela knjiga: Evropska prometna politika za leto 2010: čas za odločitev (COM(2001)
370).

Aktivna mobilnost kot del dokumenta
Evropski parlament v resoluciji poziva države članice in lokalne organe, naj spodbujajo hojo
in vožnjo s kolesi, predvsem z izboljšanjem razmer zanje z vidika varnosti in udobja. Znova
naj pretehtajo upravljanje hitrosti ter proučijo razvoj in oblikovanje varnejše cestne
infrastrukture, za to pa naj uporabijo vse sodobne rešitve, vključno z naprednim pametnim
upravljanjem prometa. Narekuje prehod na trajnostne vrste prometa in v sklopu tega
organiziranje sistemov izposoje koles. Še naprej podpira kampanjo o evropskem tednu
mobilnosti ter pozdravlja vse vrste pobud za promocijo in organiziranje kampanj za aktivno
mobilnost.

Glavne ugotovitve
Prvo snovanje skupne prometne politike na ravni Evropske unije se je začelo z letom 1985,
ko je Evropski parlament vložil tožbo proti Svetu Evrope. Evropska komisija je začela
pripravljati bele knjige z namenom sprožiti razpravo o prometu z javnostjo, interesnimi
skupinami, Evropskim parlamentom in Svetom, da bi dosegli politično soglasje.
Bele knjige, ki vsebujejo predloge za ukrepe Evropske unije na določenem področju in na
katerih v glavnem temelji evropska prometna politika, večinoma obravnavajo vseevropsko
prometno omrežje in odprtje prometnih trgov. Čeprav beli knjigi iz 2001 in 2011 kažeta na
odločen premik k okoljsko odgovorni prometni politiki, le posredno navajata hojo in
kolesarjenje v zvezi s prometno varnostjo, intermodalnostjo ter varstvom okolja in
zdravja ljudi.
Po beli knjigi iz leta 2011 z naslovom Načrt za enotni evropski prometni prostor: na poti h
konkurenčnemu in z viri gospodarnemu prometnemu sistemu je Komisija objavila sporočilo z
istim naslovom, v katerem je glavni cilj krepitev podpore evropskim mestom pri
spopadanju z izzivi mobilnosti v mestih, saj preusmerjanje na bolj trajnostne oblike
napreduje zelo počasi. To sporočilo poudarja trajnostno mobilnost, besedi hoja in
kolesarjenje pa zelo pogosto vključuje v vsebino resolucija z vmesnim pregledom bele knjige
leta 2015. Ta zahteva umestitev ljudi v središče prometne politike, v zvezi z varnostjo v
cestnem prometu poziva k ukrepom za zmanjšanje števila nesreč ter poudarja pomen
širjenja kolesarskega omrežja in možnosti prevoza kolesa z javnim potniškim prometom.
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Resolucija o zaščiti pešcev in evropski listini o pravicah pešcev je med bolj naprednimi
dokumenti, saj je leta 1998 opozarjala na vrsto težav, ki za varnost in udobje pešačenja
še danes niso odpravljene. Tej je v analizi sledilo sporočilo Komisije o prometu in CO2, ki
sicer aktivni mobilnosti ne namenja posebne pozornosti, a poudarja, da sta hoja in
kolesarjenje primerna zamenjava osebnega prometa na kratke razdalje, ter predvideva,
da bi spodbujanje teh dveh modalnih načinov lahko prispevalo k velikemu zmanjšanju emisij
ogljikovega dioksida iz prometa.
Občutno več pozornosti aktivni mobilnosti namenja zelena knjiga z naslovom Za novo
kulturo mobilnosti v mestih iz leta 2007, ki določa, da bi morali lokalni in regionalni organi
zagotoviti, da sta privlačnost in varnost hoje del politik mobilnosti v mestih. V tej knjigi je tudi
prvič uporabljena besedna zveza trajnostna mobilnost, ki se še pogosteje pojavi v
akcijskem načrtu o mobilnosti v mestih dve leti pozneje, v katerem Komisija spodbuja k hoji in
kolesarjenju kot cenovno dostopnemu, okolju prijaznemu in aktivnemu načinu mobilnosti.
Na varnost pešcev in kolesarjev ter drugih ranljivih udeležencev v cestnem prometu se z enim
od sedmih ciljev osredotoča sporočilo Komisije iz leta 2010. Poudarja, da se tej skupini ljudi
namenja premalo pozornosti, medtem ko število nesreč s smrtnim izidom in hudimi
poškodbami v nekaterih evropskih državah celo narašča.
Besedna zveza aktivna mobilnost je prvič uporabljena šele v resoluciji Evropskega
parlamenta o trajnostni mobilnosti v mestih leta 2015. Ta tudi precej več vsebine namenja
hoji in kolesarjenju, kar je opazno v analizi uporabe ključnih besed, trajnostna mobilnost pa je
njen glavni cilj.

Grafikon 1: Primerjava ključnih besed in besednih zvez, ki opredeljujejo aktivno mobilnost v mednarodnih
dokumentih

Aktivna mobilnost vsekakor v nobenem od dokumentov ni prednostno obravnavana. Temi
hoje in kolesarjenja sta obravnavani predvsem kot del spodbujanja manjše uporabe osebnega
avtomobila, kar dopolnjuje predvsem ukrepe za spodbujanje javnega potniškega prometa.

35

3 Državni dokumenti
Pregled politik na državni ravni smo začeli z analizo Resolucije o prometni politiki Republike
Slovenije iz leta 2006 (Intermodalnost: čas za sinergijo) (Uradni list RS, št. 58/06; v nadaljnjem
besedilu: RePPRS), ki je bil prvi dokument, na podlagi katerega je vlada pripravila izvedbene
dokumente za razvoj področja prometa. Temu je sledila Strategija razvoja prometa v Republiki
Sloveniji do leta 2030 (sprejeto s sklepom št. 37000-3/2015/8) iz leta 2015. Ta celovito
obravnava slovenski prometni sistem z iskanjem sinergij pri doseganju ciljev prometnih,
prostorskih in drugih politik na ravni države. Resolucija o nacionalnem programu razvoja
prometa v Republiki Sloveniji iz leta 2016 (Uradni list RS, št. 75/16) je bila podlaga za
zagotovitev stabilnega financiranja večjih projektov z opredelitvijo konkretnih aktivnosti pri
izvajanju strategije razvoja prometa Republike Slovenije. Po pregledu aktualnih splošnih
strateških dokumentov na področju prometa smo pregledali še strateške dokumente, ki se
področno navezujejo na spodbujanje aktivne mobilnosti: področje varnosti, zdravja in varstva
okolja. S tem namenom smo pregledali Resolucijo o nacionalnem programu varnosti cestnega
prometa za obdobje od 2013 do 2022 (Uradni list RS, št. 39/13), sprejeto leta 2015, Resolucijo
o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015–2025 (Uradni list
RS, št. 58/15), sprejeto leta 2015, Resolucijo o Nacionalnem programu varstva okolja 20052012 (Uradni list RS, št. 2/06), sprejeto leta 2005, in, ne nazadnje, Operativni program ukrepov
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 (EVA 2013-2330-0124), sprejet leta 2005.

Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije
(Intermodalnost: čas za sinergijo)
Leto sprejetja: 2006.
Resolucija o prometni politiki, sprejeta leta 2006, v izhodiščih, vizijah, ciljih in ukrepih določa
temeljne usmeritve za področje prometa v Republiki Sloveniji. Opredeljuje, da bo za izvedbo
tega dokumenta vlada pripravila izvedbene dokumente, v katerih bo določila merljive in
konkretne cilje ter aktivnosti za njihovo doseganje, pristojnosti in odgovornosti, izvajalce
aktivnosti in finančno časovno perspektivo.
Cilji dokumenta
Cilji prometne politike na državni ravni:
 »internalizacija zunanjih stroškov, ki jih povzroča promet,
 doseganje družbenega optimuma v delu, ki se nanaša na prometni sektor,
 povečanje prometne varnosti,
 učinkovita poraba energije in čisto okolje,
 povečanje obsega in kakovosti javnega potniškega cestnega in železniškega
prometa,
 prenos blaga v tranzitu na železnico,
 usklajeno delovanje celotnega transportnega sistema,
 vzpostavljanje arhitekture inteligentnih transportnih sistemov z uveljavljanjem
regionalnih, nacionalnih in evropskih specifičnosti, usmeritev ter interesov,
 ozaveščanje in informiranje prebivalstva o trajnostni mobilnosti,
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zagotovitev potrebne prometne infrastrukture tako za kopenski kot tudi pomorski in
zračni transport, ki bo sledil načelom trajnostnega in skladnega regionalnega razvoja,
zagotovitev zanesljivega, varnega, cenovno konkurenčnega in okolju prijaznega
transporta v tovornem in potniškem prometu,
optimalno izkoriščanje razpoložljivih virov,
vzpostavitev delovanja učinkov tržnega gospodarstva,
deregulacija posameznih podsistemov prometa in prodaja državnih lastniških
deležev, skladno z obstoječo zakonodajo, kjer ni ogrožen javni interes, zasebni
ponudniki pa z načelom tržnega gospodarstva lahko zagotovijo konkurenčnejšo in
kakovostnejšo storitev, pri čemer se stopnja varnosti ne sme znižati,
natančno usmerjanje fiskalnih ukrepov za zagotavljanje tistih storitev, ki jih z načeli
tržnega gospodarjenja ni mogoče zagotoviti samih po sebi.« (Resolucija o prometni
…, 2006, str. 10)

Izzivi in težave, ki jih dokument obravnava
Splošni – izzivi časa:
 globalizacija (razdalje se manjšajo, mobilnost ljudi, blaga in kapitala se povečuje,
meje izginjajo, vključevanje se povečuje),
 makroekonomski pomen prometa – modernizacija, deregulacija in
internacionalizacija prometa z namenom postati logistično in distribucijsko središče
za srednjo Evropo,
 enotno delovanje vseh prometnih sistemov na trgu potniškega in tovornega prometa.
Konkretni izzivi kot del analize SPIN (slabosti, prednosti, izzivi, nevarnosti):
 »poenotenje in harmonizacija delovanja prometnih sistemov,
 razvoj novih transportnih tehnologij,
 nadaljnja specializacija industrijske proizvodnje – povečevanje tovornega prometa,
 selitev proizvodnje tehnološko manj zahtevnih izdelkov v Vzhodno Azijo; Severni
Jadran pridobiva veljavo,
 poenotenje delovanja obstoječe infrastrukture; slovenski ponudniki storitev bi na trgu
zagotavljali celovite in ne več parcialnih logističnih storitev,
 nadaljnja stabilizacija Balkana in vključitev Turčije v Evropsko unijo bosta omogočili
povečevanje transportnih tokov, predvsem tranzitnih na železnici,
 z dokončanjem avtocestnega sistema bo Slovenija notranje povezana in vpeta v
evropski sistem avtocestnega omrežja, kar bo spodbudilo nove povezave in razvoj,
 razvoj sodobnih hitrih železniških prog na koridorjih, ki potekajo skozi Slovenijo, - V.
in X. koridor, ki potekata skozi Slovenijo,
 poleg že sprejete resolucije o nacionalnem programu izgradnje avtocest še razvoj
tretje (3.), tretje a (3.a), tretje b (3.b) in četrte (4.) prometne osi, ki bodo povezovale
regije v Sloveniji, Avstriji, Italiji in na Hrvaškem in ki bodo omogočile navezavo
cestnega prometa teh regij na glavne prometne evropske smeri,
 dovolj velike kapacitete in infrastruktura mednarodnih letališč v Sloveniji, ki
zadoščajo za prevoz bistveno večjega števila potnikov (do 6 milijonov; leta 2005:
okoli 1 milijon),
 povečanje izkoriščenosti kapacitet na mednarodnih letališčih v Sloveniji, kapacitet
posameznih objektov znotraj infrastrukturnih enot, intermodalnih sistemov (letališče
železnica-cesta),
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ključna priložnost za slovensko infrastrukturo je njena ugodna geografska lega, ki je
pomembna tudi iz evropskega zornega kota in ki se zrcali v križišču V. In X.
panevropskega koridorja,
 razvoj prevoza po morju na kratkih razdaljah.« (Resolucija o prometni …, 2006,
str. 3)
Slabosti kot del analize SPIN (slabosti, prednosti, izzivi, nevarnosti):
 »nepovezanost izvajalcev transportnih storitev in nepovezanost različnih vrst
transportne infrastrukture (intermodalnost, multimodalnost), odsotnost logističnih
centrov,
 razpršena poselitev prebivalstva in posledično draga infrastruktura, ki lahko zadovolji
te potrebe,
 slabo razvit in nepovezan javni potniški promet,
 manj konkurenčno železniško omrežje in (v primerjavi s cestnim) slaba organizacija
železniških prevozov,
 nedokončan sistem avtocest,
 nedokončan sistem železniške infrastrukture,
 neoptimalen sistem zaračunavanja uporabe avtocest,
 neizvajanje zaračunavanja uporabnine za železniško infrastrukturo,
 slabo razvit sistem državnih cest, ki prometno »napajajo« avtocestno omrežje in
povezujejo regije, kjer ni avtocest,
 število nesreč na cestah.« (Resolucija o prometni …, 2006, str. 2)
Nevarnosti kot del analize SPIN (slabosti, prednosti, izzivi, nevarnosti):
 odliv tranzitnih transportnih tokov na vzporedno mrežo skozi Italijo, Avstrijo,
Madžarsko ali Hrvaško zaradi prepočasnega razvoja železniške transportne
infrastrukture,
 odliv tovornega pristaniškega tranzita na severnomorska pristanišča zaradi
nepovezanosti jadranskih pristanišč v Benetkah, Trstu, Kopru in na Reki ter zaradi
neustreznih, predvsem železniških zalednih povezav,
 naraščajoči prometni zastoji in zmanjšanje varnosti v tovornem in potniškem prometu
zaradi prepočasne modernizacije omrežja in nedoslednega zaračunavanja uporabe
transportne infrastrukture,
 stopnjevanje razpršenosti poselitve prebivalstva,
 nadaljevanje nepovezanosti izvajalcev javnega potniškega prometa,
 nazadovanje ohranjanja in razvoja omrežja drugih državnih cest, ki ne bo sposobno
prevzeti transportnih tokov,
 družbeno nesprejemljiva degradacija (bivalnega) okolja,
 v civilnem letalskem prometu je nevarnost v hitro razvijajoči se konkurenčni mreži
letališč na obmejnih območjih Slovenije (Ronke, Benetke (Treviso), Celovec, Gradec,
Zagreb, Pulj, Reka idr.),
 nepravočasna prilagoditev nacionalnega letalskega prevoznika tržnim pogojem in
konkurenci, neizpolnjevanje zahtev Kjotskega protokola.

38

Ključne besede ali njihovi koreni
Hoja (hoj*)
Kolesarjenje (kolesarj*)
Pešec/peška (peš*)
Kolo (kolo)
Aktivna mobilnost
Trajnostna mobilnost

Število pojavljanj
3
4
3
2
0
1

Reference na druge dokumente
 Bela knjiga: Evropska prometna politika za leto 2010: čas za odločitev (COM(2001)
370).
 Lizbonska strategija za rast in delovna mesta, ki jo države članice in regije izvajajo v
okviru kohezijske politike EU v obdobju 2007–2013 (COM(2007)0798).
 Strategija prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04).
Dokumenti, ki se navezujejo na ta dokument
 Resolucija o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za
obdobje do leta 2030 (Uradni list RS, št. 75/16).
 Strategija razvoja prometa v Republiki Sloveniji do 2030 (sprejeto s sklepom št.
37000-3/2015/8).
Aktivna mobilnost kot del dokumenta
V dokumentu je aktivna mobilnost obravnavana v viziji kot del intermodalnega načina prevoza
skupaj z upoštevanjem potreb oseb z različnimi oviranostmi. Intermodalni način prevoza se
zagotovi z ustreznim ozaveščanjem in posodobitvijo infrastrukture in storitve (npr. možnost
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prevoza koles na javnem potniškem prometu (JPP)). Kolesarjenje kot del prometnega sistema
je možno le ob ustrezni infrastrukturi, kolesarji pa so obravnavani kot enakovredni udeleženci
prometa, in sicer z osredotočenjem na zmanjšanje navzkrižnih točk med kolesarji in motornim
prometom. Ukrepi za spreminjanje potovalnih navad v prid zmanjšanju rabe osebnega
avtomobila se nanašajo predvsem na mehke ukrepe trajnostne mobilnosti – spodbujanje
pešačenja in kolesarjenja na različne načine ter promocija skupaj s strukturnimi ukrepi za
gradnjo primerne infrastrukture. Dokument ne obravnava nobenega področja posebej, je prvi
izmed tovrstnih na državni ravni in kot tak je tudi obravnavam. Je nastavek za oblikovanje
poznejših strateških in izvedbenih dokumentov ter slovenske prometne politike na splošno.

Strategija razvoja prometa v Republiki Sloveniji do leta
2030
Leto sprejetja: 2015.
Strategija, ki jo je sprejela Vlada Republike Slovenije leta 2015, opredeljuje vizijo prometne
politike, ki je tako del skupne vizije države in hkrati potrebni pogoj za njeno delovanje.
Opredeljena je kot zagotavljanje trajnostne mobilnosti prebivalstva in oskrbe gospodarstva.
Ta opredelitev izhaja iz osnovne dejavnosti prometa in prevoza, ki pomenita premeščanje
oziroma premikanje ljudi, blaga in informacij v prostoru in času. Izraz »zagotavljanje« pomeni,
da bo država z ukrepi prometne politike poskrbela za trajnostno mobilnost prebivalstva in tudi
za trajnostno oskrbo gospodarstva. Izraz »trajnosten« se nanaša na učinkovito delovanje
prometnega sistema, ki deluje v presečišču okoljskega, socialnega in ekonomskega vidika.
Cilji dokumenta
Celovita obravnava prometnega sistema in zagotovitev sinergije pri doseganju ciljev prometne
in prostorske politike ter drugih politik na ravni države in boljši nadzor nad vplivom prometa na
okolje in gospodarstvo.
Splošni cilji (zagotavljanje uresničevanja vizije):
 »izboljšati mobilnost in dostopnost;
 izboljšati oskrbo gospodarstva;
 izboljšati prometno varnost;
 zmanjšati porabo energije;
 zmanjšati stroške uporabnikov in upravljavcev;
 zmanjšati okoljske obremenitve.« (Strategija razvoja prometa …, 2015, str. 8)
Posebni cilji po načinu prevoza:
»Železnice:
Cilji programa razvoja železniške infrastrukture sledijo skupnemu cilju trajnostnega razvoja
Slovenije in so:
 povečanje konkurenčnosti gospodarstva z zmanjšanjem potovalnih časov, odpravo
slabše pretočnosti in znižanjem prevoznih stroškov;
 uskladitev in/ali zagotovitev povezljivosti javnega železniškega omrežja z omrežjem
EU;
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boljša dostopnost do posameznih regij in boljša medregijska povezava;
izboljševanje dosežene ravni prometne varnosti;
učinkovitejše vodenje prometa;
znižanje obratovalnih stroškov;
uvedba interoperabilnosti;
zagotovitev standardov TEN-T (22,5 tone osnega pritiska, hitrost 100 km/uro,
elektrifikacija, ERTMS, dolžine vlakov do 740 metrov) na jedrnem omrežju TEN-T,
kjer to ne zahteva nesorazmerno velikih stroškov;
zagotovitev standardov skladno s TSI na celovitem omrežju TEN-T;
zagotovitev urejenih in varnih postaj in postajališč JPP.



Ceste:
 zmanjšanje potovalnih časov med regijami;
 odprava zastojev oziroma slabše pretočnosti;
 zagotovitev večje prometne varnosti z odpravo mest zgostitve prometnih nesreč ter
uvedbo veljavne domače in EU-zakonodaje;
 zagotoviti primerno in povezljivo cestninjenje, skladno z zakonodajo EU;
 izboljšanje stanja vzporedne državne cestne mreže z načrtnim gospodarjenjem
(vzdrževanjem in naložbami v gradnjo novih odsekov ter obvoznih cest naselij), kjer
je to potrebno;
 zagotovitev ustreznih prometnih površin za nemotorizirane udeležence v prometu, z
nadgradnjo obstoječega kolesarskega omrežja;
 zagotoviti ustrezna varna in varovana parkirišča na avtocestah, približno na vsakih
100 kilometrov;
 zagotoviti infrastrukturo za alternativno gorivo;
 zagotoviti urejene in varne postaje in postajališča JPP.« (Strategija razvoja prometa
…, 2015, str. 193, 194)
Izzivi in težave, ki ji dokument obravnava:








upad prometa zaradi gospodarske krize – strateško razmišljanje o infrastrukturi za
čas po krizi,
zgoščevanje delovnih mest in storitev v mestih, ki so gospodarska središča,
infrastrukturni sistemi pa podpirajo njihovo vpetost v evropske gospodarske tokove in
omogočajo dopolnjevanje funkcij podeželskih in mestnih območij,
somodalno načrtovanje prometa, ki klasične infrastrukturne rešitve kombinira s
trajnostno naravnano politiko in je izziv za načrtovalce,
internalizacija zunanjih stroškov – uporabnik plača, kolikor stroškov povzroči (uvedba
elektronskega cestninjenja),
financiranje prometne infrastrukture – poleg proračunskih sredstev tudi zasebni
partnerji in evropska sredstva,
celostna obravnava prometne politike na podlagi več strateških dokumentov in
predpisov, ki so že bili sprejeti.

Izhajajoč iz scenarija, da se trendi nič ne spremenijo in se ohranja stanje, kakršno je, so težave
izhodišča, na katerih je bila pripravljena strategija:
 naraščanje osebnega prometa in upad uporabe JPP;
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povečevanje tovornega cestnega prometa na račun železniškega prometa;
presežena zmogljivost železniških prog;
povečevanje zastojev, predvsem na vpadnicah v glavno mesto;
zmanjšana dostopnost do regionalnih središč;
slabša prometna varnost v celoti, predvsem v cestnem prometu;
neugodni vplivi prometa na okolje glede na okvire, sprejete na ravni EU in Slovenije
(onesnaževala zunanjega zraka, toplogredni plin, hrup idr.);
zmanjšana kakovost življenja v mestih in na podeželju;
višanje eksternih stroškov prometa (zastoji, nesreče, večje emisije TGP in hrupa, rast
stroškov goriva, zmanjševanje prostega časa).

Ključne besede ali njihovi koreni
Hoja (hoj*)
Kolesarjenje (kolesarj*)
Pešec/peška (peš*)
Kolo (kolo)
Aktivna mobilnost
Trajnostna mobilnost

Število pojavljanj
6
32
26
8
0
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Reference na druge dokumente



Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije (Intermodalnost: čas za sinergijo)
(Uradni list RS, št. 58/06).
Strategija prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04).
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Resolucija o Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji
(ReNPIA) (Uradni list RS, št. 50/04).
Nacionalni program razvoja slovenske železniške infrastrukture (Uradni list RS, št.
13/96 in 75/16 – ReNPRP30).
Resolucija o nacionalnem programu razvoja pomorstva Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 87/10 in 75/16 – ReNPRP30).
Resolucija o Nacionalnem programu razvoja civilnega letalstva Republike Slovenije
do leta 2020 (Uradni list RS, št. 9/10 in 75/16 – ReNPRP30).
Bela knjiga: Evropska prometna politika za leto 2010: čas za odločitev (COM(2001)
370).

Dokumenti, ki se navezujejo na ta dokument



Resolucija o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za
obdobje do leta 2030 (Uradni list RS, št. 75/16).
6 letni drsni program za ukrep Ro.43 Nacionalnega programa za obdobje 2019-2025.

Aktivna mobilnost kot del dokumenta
Trajnostna mobilnost zaseda posebno mesto v strategiji, ki je že v viziji razvoja prometa
poudarjena kot edini možen način delovanja in ukrepanja. Spodbuja se celostno prometno
načrtovanje s poudarkom na pripravi celostnih prometnih strategij na lokalni ravni. Aktivna
mobilnost je del prizadevanj za kombinacijo več prevoznih sredstev na eni poti, predvsem v
povezavi z JPP. Za hojo in kolesarjenje je osredotočenost predvsem na strukturne ukrepe –
zagotavljanje ustrezne infrastrukture (pločniki, kolesarske povezave) in tudi vso podporno
infrastrukturo (varna parkirišča za kolesa itd.) za zagotavljanje ustreznih razmer za izvajanje
trajnostne mobilnosti. Na ravni celotnega dokumenta se poudarja vpliv prometa na okolje, ki
se lahko zmanjša s spreminjanjem potovalnih navad, predvsem kot odmik osebnega
motoriziranega prometa k bolj trajnostnim prevoznim načinom. Tako postajata pomembna tudi
kolesarjenje in hoja na krajše razdalje.

Resolucija o nacionalnem programu razvoja prometa v
Republiki Sloveniji
Leto sprejetja: 2016.
Resolucija o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji, sprejeta leta 2016,
je izvedbeni dokument, ki določa posamezne ukrepe, podrobnejše aktivnosti, način izvajanja,
potrebna finančna sredstva, roke in nosilce za izvedbo prometnih ukrepov iz strategije razvoja
prometa v Republiki Sloveniji. V nacionalnem programu je navedena dinamika vlaganj po
posameznih področjih prometa, in sicer za cestni promet, železniški promet, trajnostno
mobilnost, vodni promet in zračni promet.
Cilji dokumenta
Glavni cilj resolucije je zagotoviti stabilno financiranje področja prometa brez občutnejših letnih
nihanj in s tem omogočiti nemoteno izvedbo ključnih projektov državnega pomena z
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opredelitvijo konkretnih aktivnosti iz strategije razvoja prometa. Opredeljeni so bili roki za
izvedbo in nosilci posameznih aktivnosti, z okvirnimi stroški. Aktivnosti se bodo s pripravo
posamezne študijske in projektne dokumentacije podrobneje določile. Na letni ravni je
določena višina sredstev za izvedbo aktivnosti po področjih.
Zagotavljanje trajnostne mobilnosti prebivalstva in oskrbe gospodarstva je opredeljeno s temi
cilji:
 izboljšati mobilnost in dostopnost,
 izboljšati oskrbo gospodarstva,
 izboljšati prometno varnost,
 zmanjšati porabo energije,
 zmanjšati stroške uporabnikov in upravljavcev ter
 zmanjšati okoljske obremenitve.
Posebni cilji, ki podrobneje določajo, kaj je treba storiti, da bodo odpravljene ugotovljene
težave:
 izboljšanje prometnih povezav in uskladitev s sosednjimi državami,
 izboljšanje državne in regionalne povezanosti znotraj Slovenije,
 izboljšanje dostopnosti potnikov do glavnih mestnih aglomeracij in znotraj njih,
 izboljšanje organizacijske in operativne sestave prometnega sistema za zagotovitev
njegove učinkovitosti in trajnosti.
Težave in izzivi, ki jih dokument obravnava:















parcialno reševanje težav prometnega sistema in posameznih podsistemov v
Republiki Sloveniji;
slabitev vloge javnega potniškega prometa, nekonkurenčnost osebnemu avtomobilu;
prekoračitve prepustnosti, povečevanje zastojev in ozkih grl, še posebej izrazito na
ljubljanskem avtocestnem obroču in njegovih priključkih na avtocestnih krakih;
ozka grla parkirišč za tovornjake ob avtocesti;
za kolesarski promet ne obstajajo niti celoviti niti podrobni načrti njegove ureditve;
posledično sistem kolesarskih poti ni dograjen in funkcionalno logično sklenjen,
zaradi česar je manj razvit in ni v funkciji javnega potniškega prometa oziroma ne
omogoča zadostnega razvoja kolesarjenja za dnevne migracije;
skoraj celotno železniško TEN-T omrežje brez dodatnih vlaganj ne bi zagotavljalo ne
potrebne prepustne zmogljivosti in sprejemljive udobnosti potnikov ne minimalnih
standardov TEN-T;
hitrejši razvoj pristanišča Koper omejujejo neustrezne dimenzije vplovnih kanalov in
pomolov, neustrezna pristaniška infrastruktura ter ozka grla slovenskega
železniškega omrežja;
glavni težavi letališča Jožeta Pučnika Ljubljana sta neustrezna potniški in tovorni
terminal ter neustrezne hangarske kapacitete;
emisije toplogrednih plinov se povečujejo;
prizadetost s čezmernim hrupom;
dostopnost od nekaterih območij do regionalnih središč je nesprejemljivo slaba, tako
z osebnim avtomobilom kot z javnim prometom;
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na cestnem omrežju je veliko nevarnih mest in samo pasivno zavarovanih nivojskih
križanj cest in železnic, kar prispeva k večjemu številu prometnih nesreč.

Ključne besede ali njihovi koreni
Hoja (hoj*)
Kolesarjenje (kolesarj*)
Pešec/peška (peš*)
Kolo (kolo)
Aktivna mobilnost
Trajnostna mobilnost

Število pojavljanj
1
1
0
0
0
16

Reference na druge dokumente
 Strategija razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030
(ReNPRP30) (sprejeto s sklepom št. 37000-3/2015/8).
 Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18;
ZCes-1).
 Zakon o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 99/15 – uradno prečiščeno
besedilo in 30/18; ZZelP).
 Pomorski zakonik (Uradni list RS, št. 62/16 – uradno prečiščeno besedilo, 41/17,
21/18 – ZNOrg in 31/18; ZPVZRZECEP).
 Zakon o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo, 46/16 in
47/19; Zlet).
 Nacionalni program razvoja Slovenske železniške infrastrukture (Uradni list RS, št.
13/96 in 75/16 – ReNPRP30).
 Nacionalni program izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 13/96,
41/98 in 50/04).
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Resolucija o nacionalnem programu razvoja pomorstva Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 87/10 in 75/16 – ReNPRP30).
Resolucija o nacionalnem programu razvoja civilnega letalstva Republike Slovenije
do leta 2020 (Uradni list RS, št. 9/10 in 75/16 – ReNPRP30).

Dokumenti, ki se navezujejo na ta dokument


6 letni drsni program za ukrep Ro.43 Nacionalnega programa za obdobje 2019-2025.

Aktivna mobilnost kot del dokumenta
Izhajajoč iz preglednic z opredeljenimi sredstvi, ukrepi in časovnimi zamejitvami je trajnostna
mobilnost posebno obravnavana skupaj s preostalimi področji (zračni, cestni, vodni, železniški
promet idr.). Na to se navezuje tudi poudarjena potreba po pripravi celostnih prometnih
strategij na občinski ravni in drugih strategij (npr. za spodbujanje hoje). Kolesarjenje in hoja
sta pomembna v povezavi z drugimi prevoznimi sredstvi (predvsem JPP) ter v povezavi z
uvajanjem infrastrukturnih ukrepov. Med opredeljenimi težavami in izzivi, ki jih dokument
obravnava, je tudi odsotnost celovitih (državni, regionalni) in podrobnih (občinski) načrtov, ki
bi podpirali razvoj kolesarskega prometa, ki bi bil infrastrukturno primeren ter v funkciji javnega
potniškega prometa oziroma bi omogočal razvoj kolesarjenja za dnevne migracije.

Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega
prometa za obdobje od 2013 do 2022 (Uradni list RS, št.
39/13)
Leto sprejetja: 2013.
Temelječ na analizi stanja varnosti cestnega prometa ter na vlogi in pomenu varnosti za
gospodarski in družbeni razvoj je bil pripravljen strateški dokument, ki s konkretnimi
opredelitvami ciljev in ukrepov zagotavlja možnosti za trajnostni in celostni razvoj na področju
varnosti cestnega prometa. Sledi glavnemu dolgoročnemu cilju projekta Vizija NIČ: nič smrtnih
žrtev in nič hudo poškodovanih oseb zaradi prometnih nesreč v Sloveniji. Z Vizijo NIČ se
ustvarja pozitiven in odgovoren odnos med vsemi udeleženci v prometu, obravnavata se
moralni vidik in sprememba razmišljanja posameznikov, načrtovalcev in drugih deležnikov, ki
lahko s svojim delovanjem in ravnanjem prispevajo k večji varnosti.
Cilji dokumenta
Strateška cilja:
 »Na slovenskih cestah do konca leta 2022 ne sme umreti v prometnih nesrečah več
kot 35 oseb na milijon prebivalcev.
 Na slovenskih cestah se do konca leta 2022 ne sme hudo telesno poškodovati več
kot 230 oseb na milijon prebivalcev.« (Resolucija o nacionalnem programu …, 2015,
str. 10)
Cilji po področjih:
»Zagotavljanje varne cestne infrastrukture vsem udeležencem cestnega prometa
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 Obravnava in odprava nevarnih mest
 Zagotavljanje varnega načrtovanja, gradnje in pregledovanja cestne infrastrukture
 Upravljanje, vodenje in nadzor prometa
 Izboljšanje prometne varnosti v predorih
 Upravljanje prometa težkih tovornih vozil in prevoza nevarnega blaga
 Izboljšanje prometne varnosti na občinskih cestah
 Izboljšanje prometne varnosti v območjih cestnih del
 Seznanjanje javnosti o novostih v predpisih in na infrastrukturi
Zagotavljanje varnih vozil v cestnem prometu
 Vzpostavitev ustreznih postopkov za delo zaposlenih na tehničnih pregledih motornih
in priklopnih vozil
 Posodobitev postopkov usposabljanja zaposlenih na tehničnih pregledih motornih in
priklopnih vozil
 Vzpostavitev ustreznega strokovnega in inšpekcijskega nadzora
 Analiziranje rezultatov tehničnih pregledov
 Ugotavljanje vzročne povezave med prometnimi nesrečami in vsemi tehničnim
stanjem vozil
Prisotnost prometne vzgoje in učenja v vseh življenjskih obdobjih
 Nič smrtnih žrtev in hudo telesnih poškodovanih otrok v vseh življenjskih obdobjih
Zdravstvena oskrba ponesrečencem
 Izboljšanje kakovosti zdravstvene oskrbe ponesrečencev v prometu
Zagotoviti učinkovit nadzor prometa na slovenskih cestah
 Povečati obseg nadzora policije
 Povečati nadzor v lokalni skupnosti
 Zagotoviti učinkovit nadzor nad cestninjenjem vključno z nadzorom nad tovornimi
vozili v zimskih razmerah
 Zagotoviti učinkovit inšpekcijski nadzor
 Zagotoviti večjo varnost vojaških vozil
 Vzpostavitev ustreznega strokovnega in inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem
programov usposabljanja
Tesneje povezati varnost in zdravje pri delu z varnostjo v cestnem prometu
 V ciljnih skupinah zaposlenih zmanjšati število mrtvih in hudo telesno poškodovanih
Povezati socialno varstvo z varnostjo v cestnem prometu
 Dvig kvalitete in kvantitete institucionalnega dela na področju pomoči povzročiteljem
prometnih nesreč, žrtvam in svojcem žrtev prometnih nesreč
Parcialna področja varnosti cestnega prometa s cilji
Hitrost
 Zmanjšanje števila mrtvih in poškodovanih v prometnih nesrečah, katerih vzrok je
hitrost, za 50 % oziroma v letu 2022 ne sme umreti več kot 29 udeležencev
 Zmanjšanje povprečnih hitrosti v naselju in izven naselja
Alkohol, prepovedane droge in druge psihoaktivne snovi
 zmanjšanje števila prometnih nesreč, pri katerih je kot sekundarni dejavnik prisoten
alkohol, prepovedane droge ali druge psihoaktivne snovi za 50 % oziroma v letu
2022 ne sme umreti več kot 17 udeležencev
Vozniki motornih dvokoles
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zmanjšati število mrtvih in hudo telesno poškodovanih voznikov enoslednih motornih
vozil za 50 % oziroma v letu 2022 ne sme umreti več kot 15 voznikov enoslednih
motornih vozil, hudo telesno poškodovanih ne sme biti več kot 108
Kolesarji
 zmanjšanje števila smrtnih žrtev ter hudo telesno poškodovanih med kolesarji za 50
% oziroma v letu 2022 ne sme umreti več kot 7 kolesarjev, hudo telesno
poškodovanih ne sme biti več kot 74,
 povečanje varnih površin in ukrepov namenjenih kolesarjem za večjo varnost,
 delež uporabe kolesarske čelade pri otrocih do 14. leta na 95 % do leta 2021,
 dvig deleža uporabe luči za boljšo vidljivost izven naselja na 80 % do leta 2021
Vozniki traktorjev
 zmanjšati število umrlih voznikov traktorjev za 50 % oziroma v letu 2022 ne smejo
umreti več kot 4 vozniki traktorjev
Pešci
 zmanjšanje števila prometnih nesreč, v katerih so udeleženi pešci ter zmanjšanje
teže posledic teh prometnih nesreč za 50 % oziroma v letu 2022 ne sme umreti več
kot 13 pešcev
Varnostni pas in otroški varnostni sedeži
 dvig stopnje uporabe varnostnega pasu med vozniki in potniki osebnih vozil na 98 %
Mladi vozniki
 zmanjšati število umrlih mladih voznikov za 50 % oziroma v letu 2022 ne sme umreti
več kot 8 mladih voznikov
Starejši vozniki
 prispevati v največji meri k mobilnosti starejših ob sočasni skrbi za njihovo varnost
 prispevati k pozitivnemu oblikovanju stališča do starejših ljudi, še posebej starejših
voznikov
 prispevati k večji umirjenosti prometa in strpnosti med udeleženci v cestnem
prometu,
 poglobitev medgeneracijskega razumevanje in pripravljenost za produktivno
komuniciranje in pomoč.« (Resolucija o nacionalnem programu …, 2015, str. 20–67)
Težave in izzivi, ki jih dokument obravnava
Osrednji izziv, obravnavan v dokumentu, je večja varnost v cestnem prometu. Med težave, ki
jih obravnava in s predvidenimi ukrepi želi rešiti, pa so uvrščeni:





uveljavitev najboljših standardov varnosti v cestnem prometu ter z različnimi
metodami spodbuditi javnost, da bodo udeleženci v prometu sami prevzeli
odgovornost za svojo varnost in varnost drugih;
celovita obravnava varnosti v cestnem prometu z upoštevanjem usmeritev in
izhodišč na drugih prometnih področjih;
subsidiarnost, sporazumnost pri upravljanju varnosti cestnega prometa in deljena
pristojnost med organi na državni, regionalni in lokalni ravni ter predstavniki civilne
družbe.
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Ključne besede ali njihovi koreni
Hoja (hoj*)
Kolesarjenje (kolesarj*)
Pešec/peška (peš*)
Kolo (kolo)
Aktivna mobilnost
Trajnostna mobilnost

Število pojavljanj
5
94
103
2
0
2

Reference na druge dokumente
 Bela knjiga: Evropska prometna politika za leto 2010: čas za odločitev (COM(2001)
370).
 Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije (Intermodalnost: čas za sinergijo)
(Uradni list RS, št. 58/06).
 Strategija prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04).
 Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007-2023 št. 300004/2006/15.
 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomskosocialnemu odboru in Odboru regij: Evropski prostor varnosti v cestnem prometu:
usmeritve politike na področju varnosti v cestnem prometu v obdobju 2011−2020
(COM/2010/0389 konč.).
Aktivna mobilnost kot del dokumenta
Dokument, katerega osrednje področje je varnost, obravnava aktivno mobilnost v več
poglavjih, kar izhaja med drugim tudi iz tega, da so pešci in kolesarji navadno opredeljeni kot
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bolj ranljivi udeleženci v prometu. Kolesarji in pešci so obravnavani ločeno kot del parcialnih
področij varnosti cestnega prometa s cilji. Aktivna mobilnost je obravnavana tako z vidika
uvajanja strukturnih ukrepov, tj. izboljševanja infrastrukture, kot tudi z uvajanjem mehkih
ukrepov za ozaveščanje in izobraževanje v vseh (ločenih) starostnih obdobjih.

Resolucija o nacionalnem programu o prehrani in
telesni dejavnosti za zdravje 2015–2025
Leto sprejetja: 2015.
Resolucija o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015–2025
(Uradni list RS, št. 58/15), sprejeta v letu 2015, je skupaj z akcijskim načrtom izvedbeni
dokument Nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje – Dober tek
Slovenija. Namen tega dokumenta je izboljšati prehranske in gibalne navade prebivalcev od
zgodnjega obdobja življenja do pozne starosti in zagotavljati podporo zdravju vsakega
posameznika ter posledično vplivati na večjo vzdržnost zdravstvenega sistema. Dokument, ki
ga je sprejel Državni zbor, je odziv države na porast debelosti in kroničnih nenalezljivih
bolezni, kot so sladkorna bolezen, srčno-žilne bolezni in različne vrste raka.
Cilji dokumenta
Strateški cilji:
 »zmanjšati delež prebivalcev s čezmerno telesno maso in debelih;
 zmanjšati delež prebivalcev, ki so telesno nedejavni;
 povečati delež dojenih otrok;
 zmanjšati delež podhranjenih in funkcionalno manj zmožnih starejših ter bolnikov;
 povečati delež tistih, ki vsakodnevno zajtrkujejo;
 povečati uživanje zelenjave in sadja;
 zmanjšati vnos nasičenih maščob, sladkorja in soli;
 zmanjšati vsebnost transmaščob v živilih.« (Resolucija o nacionalnem programu …,
2015, str. 5).
Težave in izzivi, ki jih dokument obravnava:
 kronične nenalezljive bolezni (srčno-žilne bolezni, sladkorna bolezen tipa 2, bolezni
dihal, bolezni prebavil, rak idr.) so glavni vzrok obolevnosti in umrljivosti v Sloveniji;
 porast čezmerne teže in debelosti;
 energijska neuravnoteženost med presnovnimi potrebami in prehranskim vnosom;
 čezmerno uživanje sladkorja ter premalo sadja in zelenjave;
 nedoseganje priporočil telesne dejavnosti na dan, predvsem pri nekaterih socialnih
skupinah;
 ohranjanje zdravih prehranjevalnih navad in zdravega načina življenja v odraslosti
zaradi hitrejšega življenja, spremembe okolja, ponudbe prehrane;
 povečevanje zavedanja o pomenu debelosti, nezdrave prehrane, sedečega
življenjskega sloga za zdravje med različnimi deležniki (strokovnjaki, politični
odločevalci, mediji, splošna javnost).
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Ključne besede ali njihovi koreni
Hoja (hoj*)
Kolesarjenje (kolesarj*)
Pešec/peška (peš*)
Kolo (kolo)
Aktivna mobilnost (aktivni transport)
Trajnostna mobilnost

Število pojavljanj
18
9
4
2
5
2

Reference na druge dokumente
 Bela knjiga: Evropska prometna politika za leto 2010: čas za odločitev (COM(2001)
370).
 Resolucija o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015–
2025 (ReNPPTDZ).
 Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00 –
popr.).
 Priporočilo Sveta Evrope z dne 26. novembra 2013 o spodbujanju zdravju koristnih
telesnih dejavnosti v različnih sektorjih (2013/C 354/01).
 Nacionalni program prehranske politike 2005–2010 (Uradni list RS, št. 38/05).
 Nacionalni program spodbujanja telesne dejavnosti za krepitev zdravja od 2007 do
2012 (Ministrstvo za zdravje, 2007).
Dokumenti, ki se navezujejo na ta dokument


Akcijski načrt Nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje
2015–2025.
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Aktivna mobilnost kot del dokumenta
Aktivna mobilnost je posebej obravnavana (aktivni transport) kot del prizadevanj za povečano
telesno dejavnost, ki ni v obliki strukturiranih športnorekreacijskih dejavnosti za mladostnike,
ter kot možnost za prevoz v službo za odrasle in študente. Ta populacija namreč večkrat
navaja, da se nezadostno giba zaradi pomanjkanja časa in denarja, kar je med drugim
posledica sodobnega življenjskega sloga. Aktivna mobilnost je tako predstavljena kot časovno
in materialno ugodna rešitev za več telesne dejavnosti. Aktivna mobilnost je posebej
poudarjena v podpoglavju s specifičnima ciljema:
 vključiti aktivni transport med vsakodnevne dejavnosti in prispevati k trajnostni
mobilnosti (npr. prihod v službo, vrtec, šolo in odhod domov);
 zagotoviti ustrezne razmere za varen, učinkovit in prijeten aktivni transport.
Za doseganje ciljev so opredeljeni tudi ukrepi, ki so neposredne spodbude za več kolesarjenja
in hoje:
 »spodbujanje udeležencev v prometu k varnemu aktivnemu transportu (npr.
pešačenje in kolesarjenje) in h kombiniranju aktivnega transporta z javnim prevozom
(trajnostna mobilnost),
 umestitev pogojev za aktiven transport v vrtce, šole in na delovna mesta
(kolesarjenje, hoja) v prostorske načrte,
 povečati kakovost sistemov P&R ter sistemov izposoje koles, zlasti v urbanih in
primestnih okoljih,
 usmeritev priprave občinskih prostorskih načrtov v zagotavljanje trajnostne
mobilnosti,
 zagotovitev ustrezne infrastrukture (npr. ureditev kolesarnic, kolesarskih povezav –
stez, pasov, poti in ureditev pločnikov ter pešpoti – tudi v manjših naseljih ter med
občinami),
 spodbujanje trajnostne mobilnosti za obisk zavarovanih območij.« Resolucija o
nacionalnem programu …, 2015, str. 42)

Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja
2005-2012
Sprejeto leta: 2005.
Nacionalni program varstva okolja (Uradni list RS, št. 83/99 in 41/04 – ZVO-1; v nadaljnjem
besedilu: NPVO) je bil osnovni strateški dokument na področju varstva okolja, katerega cilj je
bil splošno izboljšanje okolja in kakovosti življenja ter varstvo naravnih virov. V ta namen je
program določal cilje na posameznih področjih za določena časovna obdobja ter prednostne
naloge in ukrepe za dosego teh ciljev. Dokument izkazuje usmerjenost v trajnostno reševanje
okoljskih težav, torej drugače kot z običajnimi metodami, ki navadno vključujejo tehnične
rešitve omejevanja onesnaževanja. Poleg osredotočenosti na preprečevanje in zmanjševanje
onesnaževanja na viru se poudarjata tudi smotrnejša raba naravnih virov in ohranjanje biotske
raznovrstnosti. Trajnostni razvoj opredeljuje kot organiziranje gospodarstva, infrastrukture,
poselitve in načina življenja v okviru nosilne sposobnosti okolja in naravnih virov.
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Cilji dokumenta
Osnovni cilji po posameznih področjih so:
 »poudariti podnebne spremembe kot pomembni izziv v naslednjih letih in zmanjšati
emisije toplogrednih plinov ter tako prispevati k dolgoročnemu cilju stabiliziranja
koncentracij toplogrednih plinov v ozračju, kakor tudi zmanjšati emisije snovi, ki
povzročajo tanjšanje ozonskega plašča;
 zaščititi in ohraniti naravne sisteme, habitate, prosto živeče živalske in rastlinske
vrste, s ciljem ustaviti izgubo biotske
 raznovrstnosti, genske pestrosti in nadaljnje degradacije tal;
 prispevati k visoki ravni kakovosti življenja in socialni blaginji državljanov z
zagotavljanjem okolja, v katerem raven onesnaženosti ne učinkuje škodljivo na
zdravje ljudi in okolje, in z vzpodbujanjem trajnostnega razvoja v mestih ter še
posebej zagotoviti ukrepe za vzpostavitev dobrega stanja površinskih in podzemnih
voda ter za trajnostno ravnanje in upravljanje z vodami, ki vključuje skrb za vodne
bilance in za smotrno uporabo vode kot naravnega vira;
 ravnanje z odpadki in poraba obnovljivih in neobnovljivih naravnih virov, ki
omogočajo trajnostno proizvodnjo in potrošnjo, pripomorejo k zmanjševanju
onesnaženja okolja in porabe energije tako, da ne preseže nosilne zmogljivosti
okolja.« (Resolucija o nacionalnem programu …, 2005, str. 2).
Težave in izzivi, ki jih dokument obravnava
Izzivi, ki jih dokument obravnava, so:









priprava in sprejetje nove ter dosledno izvajanje veljavne zakonodaje,
trajnostna raba naravnih virov,
vključevanje zahtev varstva okolja pri načrtovanju prostorskega razvoja,
vključevanje okoljskih vsebin v sektorske politike oziroma njihovo upoštevanje,
okoljske tehnologije,
spodbujanje trajnostne proizvodnje in potrošnje,
ekonomska politika varstva okolja,
sanacija degradiranih območij.

V povezavi s prometnim področjem so posebej opredeljene te težave:









naraščanje cestnega tovornega prometa,
hrup v urbanih in ruralnih območjih zaradi cestnega prometa,
povečevanje naraščanja registriranih vozil,
premajhno zmanjševanje emisij toplogrednih plinov iz vseh virov,
onesnaženost zraka zaradi prometa,
individualni promet v urbanih območjih s hkratnim povečevanjem deleža JPP,
parkirna politika v urbanih območjih,
povečevanje razpršene poselitve kot dejavnik naraščanja prometa v urbanih
območjih.
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Ključne besede ali njihovi koreni
Hoja (hoj*)
Kolesarjenje (kolesarj*)
Pešec/peška (peš*)
Kolo (kolo)
Aktivna mobilnost
Trajnostna mobilnost

Število pojavljanj
1
1
0
0
0
4

Reference na druge dokumente





Nacionalni program varstva okolja (NPVO). SOP 1999-01-3953. EVA 1999-25110104. EPA 0669-II (Uradni list RS, št. 83/99 in 41/04 – ZVO-1).
Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06
– ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09
– ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg
in 84/18 – ZIURKOE).
Okoljski program Evropske skupnosti (Sklep št. 1600/2002/ES Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 22. julija 2002 o šestem okoljskem akcijskem programu
Skupnosti).

Aktivna mobilnost kot del dokumenta
V dokumentu je trajnostna mobilnost obravnavana kot rešitev za težave v urbanih območjih,
povezane s prometnimi obremenitvami. Kolesarjenje, hoja in JPP so pomembni, z ustreznim
urbanističnim načrtovanjem se omogoča dostopnost do različnih izvorov in ciljev
vsakodnevnih potovanj brez avtomobila. Trajnostna mobilnost je tudi del ukrepov za
doseganje ciljev na področju ozaveščanja o skupni odgovornosti za stanje v okolju in za
spodbujanje pripravljenosti za spreminjanje sistema vrednot in življenjskega sloga
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prebivalcev. V okviru tega se osredotoča na sodelovanje in spodbujanje občin pri promociji
drugih možnosti prevoza namesto osebnega avtomobila.

Operativni program ukrepov zmanjšanja emisij
toplogrednih plinov do leta 2020
Sprejeto leta: 2014.
Operativni program ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 (EVA 20132330-0124; v nadaljnjem besedilu: OP TGP) je izvedbeni načrt ukrepov za doseganje pravno
obvezujočega cilja Slovenije za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (TGP) do leta 2020 iz
podnebno-energetskega paketa po odločbi 2009/406/ES. Osredotoča se na področja oziroma
sektorje z največjimi deleži emisij TGP v sektorjih izven evropske sheme trgovanja z emisijami
(ETS), za katere veljajo nacionalne zaveze: stavbe, promet, kmetijstvo, odpadki in drugi.
OP TGP določa temeljne cilje, načela, prednostne naloge in usmeritve za ukrepanje v
Sloveniji na področju blaženja posledic podnebnih sprememb do leta 2020 s pogledom do leta
2030. Dokument velja kot aktivna podpora mednarodni viziji preprečiti nevarne posledice
podnebnih sprememb in zadržati rast globalne temperature pod mejo 2 °C s prehodom na
gospodarstvo, katerega rast ne bo temeljila na povečani rabi naravnih virov in energije.
Nasprotno, z učinkovitostjo in inovacijami naj bi zmanjševala emisije toplogrednih plinov,
izboljševala konkurenčnost ter spodbujala rast in zaposlenost.
Cilji dokumenta
»Zakonodajno obvezujoči cilji za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov do leta 2020 se
nanašajo na:
 emisije iz rabe goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorju;
 emisije iz rabe goriv v prometu;
 emisije iz rabe goriv (v malih in srednje velikih podjetjih v industriji in energetiki);
 ubežne emisije iz energetike;
 procesne emisije iz industrijskih postopkov;
 raba topil in drugih proizvodov;
 emisije iz kmetijstva;
 emisije iz ravnanja z odpadki.« (Operativni program ukrepov …, 2014, str. 5).
V skladu s sektorsko opredelitvijo ciljev so določeni konkretni ukrepi.
Težave in izzivi, ki jih dokument obravnava
Izzivi v dokumentu so razporejeni po ključnih področjih, za katera so predvideni ukrepi:
 zelena rast gospodarstva;
 energetska sanacija stavb;
 promet;
 kmetijstvo;
 drugi sektorji;
 izobraževanje, usposabljanje, informiranje in ozaveščanje.
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Za promet kot enega od ključnih sektorjev pri doseganju državnih ciljev do leta 2020 so
poudarjene te težave:
 hitro naraščajoče emisije – v Sloveniji najhitreje med vsemi državami, ki so sprejele
Kjotski protokol;
 cilji trajnosti v prometni politiki Slovenije niso prednostni, malo ukrepov;
 učinkovitost vozil in vožnje;
 dostopnost JPP;
 uveljavljanje novih tehnologij in goriv z nižjimi emisijami toplogrednih plinov;
 trajnostna prometna infrastruktura;
 zmanjšanje potreb po transportu (IKT, prostorsko načrtovanje idr.).
Posebej so določeni ukrepi, ki so usmerjeni v obvladovanje emisij toplogrednih plinov in so
opredeljeni kot:
 promocija in konkurenčnost javnega potniškega prometa;
 spodbujanje trajnostnega tovornega prometa;
 povečanje energetske učinkovitosti cestnih motornih vozil in
 spodbujanje nemotoriziranih oblik prometa.
Doslej sprejeti ukrepi so nadgrajeni s spremembami sistema koncesij, cenovne politike in
sistema subvencioniranja v javnem potniškem prometu ter s spremembami sistema povračila
za prevoz na delo in povračila potnih stroškov. Ključna je tudi postopna ukinitev subvencij za
rabo goriva/vračila trošarine v povezavi z uveljavljanjem novih ukrepov: sheme prostovoljnih
obveznosti in finančnih spodbud za povečanje učinkovitosti rabe energij.
Ključne besede ali njihovi koreni
Hoja (hoj*)
Kolesarjenje (kolesarj*)
Pešec/peška (peš*)
Kolo (kolo)
Aktivna mobilnost
Trajnostna mobilnost

Število pojavljanj
0
10
1
0
0
3

Reference na druge dokumente
 Podnebno-energetski zakonodajni paket.
 Kjotski protokol.
Dokumenti, ki se navezujejo na ta dokument
 Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010−2020 (AN OVE).
 Akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2008−2016 (AN URE).
 Operativni program ravnanja s komunalnimi odpadki, ki ga je Vlada Republike
Slovenije sprejela leta 2013.
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Aktivna mobilnost kot del dokumenta
Ukrepi, s katerimi se predvideva povečevanje nemotoriziranih oblik prevoza v prometu, se
nanašajo izključno na kolesarjenje. Predvideni učinki le-tega za povečevanje deleža
kolesarjev prometu pa so zanemarljivi v primerjavi z drugimi ukrepi (povečevanje deleža rabe
JPP, povečevanje deleža tovornega prometa na železnicah, izboljšanje vožnje in zasedenosti
osebnih vozil, povečevanje deleža biogoriv, povečevanje deleža goriv z nizkimi emisijami
toplogrednih plinov). Spodbujanje kolesarjenja naj bi k učinkom prispevalo 6 kt ekvivalenta
CO2, kar je v primerjavi z učinkom izboljšanja učinkovitosti vozil, vožnje in povečanja
zasedenosti vozil, ki predvideva učinek 450 kt ekvivalenta CO2, zelo malo. Spodbujanje
kolesarjenja se predvideva predvsem z gradnjo infrastrukture in posodobitvijo storitve JPP za
sprejem koles na vlaku ali avtobusu.

Glavne ugotovitve
Pregled ključnih dokumentov, ki so povezani s spodbujanjem trajnostne mobilnosti, z
osredotočanjem na aktivno mobilnost, je zajemal pregled strategij s področja prometa,
prometne varnosti, zdravja in okolja.
Veljavna strategija razvoja prometa je temeljni dokument, ki obravnava področje trajnostne
mobilnosti v celoti in postavlja temelje za celostno prometno načrtovanje.
Ministrstvo za infrastrukturo, v okviru katerega deluje Direktorat za trajnostno mobilnost in
prometno politiko, deluje kot ključni deležnik uvajanja ukrepov za doseganje ciljev
trajnostne mobilnosti in posredno tudi aktivne mobilnosti. Celostno prometno
načrtovanje opredeljujejo kot ključno nalogo države, z njim si prizadevajo rešiti ne le izzive
države, temveč tudi izzive regij in lokalnih skupnosti ter prispevati k njihovim ključnim
razvojnim zmogljivostim.
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Aktivna mobilnost v nobenem dokumentu s področja prometa ni obravnavana
prednostno. Kolesarjenje in hoja sta v dokumentih obravnavana predvsem kot del
spodbujanja izbora več prevoznih sredstev hkrati na eni poti, s čimer se dopolnjujejo
predvsem ukrepi za spodbujanje JPP.
Prometna varnost
Pri pregledu ključnih besed, ki opredeljujejo aktivno mobilnost, je največji poudarek na
besedah pešec, hoja in tudi kolesarjenje v resoluciji o nacionalnem programu varnosti
cestnega prometa, saj so tako kolesarji kot pešci obravnavani kot najbolj ranljivi
udeleženci v prometu.
Zdravje
Spodbujanje aktivne mobilnosti je najbolj poudarjeno v nacionalnem programu prehrane in
telesne dejavnosti za zdravje ter resoluciji, kjer je aktivna mobilnost obravnavana kot ena
od možnosti za spodbujanje aktivnega in zdravega življenjskega sloga.
Okolje
Zelo skopo je aktivna mobilnost obravnavana v dokumentih s področja varstva okolja,
in to kljub temu, da je prometni sektor med ključnimi sektorji, ki vplivajo na emisije
toplogrednih plinov.

Grafikon 2: Primerjava ključnih besed, ki opredeljujejo aktivno mobilnost v nacionalnih dokumentih

Razvoj v zadnjih nekaj letih in rast pomena celostnega prometnega načrtovanja s poudarkom
na trajnostni mobilnosti in še posebej aktivni mobilnosti v mestih se kažeta tudi v pripravi več
smernic, s katerimi Ministrstvo za infrastrukturo ozavešča o ukrepih in spodbuja k njihovi
izvedbi:
 Smernice za pripravo Celostne prometne strategije (2012)
 Infrastruktura za pešce – splošne usmeritve (2017)
 Smernice za umeščanje kolesarske infrastrukture v urbanih območjih (2017)
 Smernice za vzpostavitev sistema P+R (parkiraj in presedi) in umeščanje vozlišč
P+R v urbanih naseljih (2017)
 Nacionalne smernice za pripravo Mobilnostnih načrtov za ustanove (2019)
58

Ti dokumenti so namenjeni predvsem občinam za lažje izvajanje ukrepov, ki jih zapišejo v
akcijske načrte občinskih celostnih prometnih strategij. S tem se spodbuja preseganje
dosedanje načrtovalske prakse, ki se je predvsem osredotočala na povečanje cestne
infrastrukture in zanemarjala vidike razvoja drugih možnosti prevoza.
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4 Lokalna raven
Proces sprejemanja celostnih prometnih strategij (CPS) je bil pomemben mejnik v strateškem
načrtovanju prometa na ravni slovenskih občin. V občinskih CPS je bilo načrtovanje prometa
celovito in v skladu s tem so bili vanj vključeni vizija, cilji in ukrepi, ki so bili združeni v svežnje,
ti pa so bili sestavni del akcijskega načrta. Hkrati je dokument celostne prometne strategije v
istem času pripravljalo veliko slovenskih občin – prek 60. Zato so pričakovanja od instrumenta
podpore priprave celostnih prometnih strategij velika. Ker je za večino slovenskih krajev, ki so
sprejeli celostno prometno strategijo, ta način nov, nas je zanimalo, kako ta dokument vpliva
na aktivno mobilnost. Predvsem smo se osredotočili na to, kakšen je dejanski učinek celostne
prometne strategije na konkretne ukrepe s področja trajnostne mobilnosti – s poudarkom na
aktivni mobilnosti. V skladu s tem ciljem smo prek intervjujev s predstavniki izbranih slovenskih
občin preverjali kako je CPS povezan z drugimi dokumenti na ravni občin, kako se prevaja v
proračunske postavke ter kako se izvajajo ukrepi iz CPS.
Izbrali smo tri občine: Mestno občino Velenje, Občino Kamnik in Občino Kočevje. Tako smo
izbrali eno mestno občino in dve občini iz različnih delov Slovenije. V vsaki občini smo opravili
dva intervjuja s predstavniki občine, ki so bili vključeni v proces priprave CPS in sodelujejo v
izvajanju ukrepov iz CPS. Del intervjuja je bil namenjen pogovoru o možnostih na podlagi
kampanj promocije aktivne mobilnosti z vidika lažjega izvaja ukrepov iz CPS. Iz prepisov
intervjujev smo pripravili skupno sintezo. Intervjuje smo analizirali z vidika zagotavljanja
finančnih sredstev v povezavi z izvajanjem akcijskega načrta, kakšno moč ima dokument v
primerjavi z drugimi strateškimi dokumenti, kadrovskimi omejitvami izvajanja ter kakšen je
dejanski vpliv akcijskega načrta na uvajanje ukrepov, procesa priprave CPS in poročanja o
izvajanju, vključevanja javnosti pri izvajanju, kakšne so njihove potrebe in omejitve ter,
ne nazadnje, kakšne vrste kampanj za spodbujanje trajnostne mobilnosti bi želeli videti v
prihodnje.

Občina Kamnik
CPS, ki so jo leta 2017 sprejeli v Občini Kamnik, je prvi stopalni kamen pri izboljševanju
mobilnosti v občini, saj so v njej predstavljeni vizija, strateške usmeritve in podrobni ukrepi
občanov.
V uvodnem delu dokumenta je zapisano: »Celostna prometna strategija Občine Kamnik je
dokument, ki določa usmeritve za razvoj prometa in mobilnosti na osnovi poglobljenega
sodelovanja s prebivalci. Dokazuje, da ima Kamnik dovolj priložnosti, da postane privlačno
urbano-podeželsko območje s celovito ter uravnoteženo mrežo različnih oblik prevoza in
različnih potovalnih načinov. Ustrezno zasnovan sistem lahko ponudi nove možnosti dostopa,
potovanja, druženja, poslovanja in bivanja. Namesto avtomobilov lahko v Kamniku dobijo
pravo veljavo pešci in kolesarji ter ranljive skupine prebivalcev, kot so otroci, starejši in osebe
z oviranostmi. V Kamniku, ki bi se razvil kot zgled sodobne prometno načrtovane občine, bi
prebivalci imeli na voljo udobne in kakovostne možnosti prevoza: privlačen in zanesljiv javni
potniški promet, ki upošteva značilnosti poselitve in velikost občine, razvejano mrežo varnih
kolesarskih povezav ter varne in privlačne cone za pešce. Vozniki osebnih avtomobilov bi se
pogosteje odločali za skupno vožnjo oz. deljenje vozil in za kombiniranje lastne vožnje z
javnim potniškim prevozom, zlasti z vlakom. Kako uresničiti te možnosti? Ključ za spremembe
je v drugačnem načrtovanju prometa. Z dolgoročnimi ukrepi se lahko skupnost zavestno
odmakne od pričakovanja vse večjega avtomobilskega prometa in se usmeri v bolj trajnostne
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oblike mobilnosti. Ustrezno načrtovanje vzpostavlja varne, privlačne in za vse prebivalce
dostopne prostore, hkrati pa poskrbi za boljšo izkoriščenost obstoječih prometnih površin.
Celostna prometna strategija občine Kamnik si zastavlja cilje, ki uresničujejo načela trajnostne
mobilnosti in večje prometne varnosti v kakovostno urejenem javnem prostoru. Doseženi cilji
spodbujajo zdrav način življenja in povečujejo kakovost življenja prebivalcev.« (Celostna
prometna strategija …, 2017, str. 5).
Dokument sledi viziji »Občina Kamnik se iz vidika mobilnosti odlikuje z varnostjo, dobro
dostopnostjo za vse, rabo trajnostnih oblik prevoza, informacijsko podporo mobilnosti,
odgovornim ravnanjem in medgeneracijskim sodelovanjem.« (Celostna prometna strategija
…, 2017, str. 24).
Cilji
Strateški cilji dokumenta:
 Varnost za vse udeležence v prometu s posebno skrbjo za ranljive skupine in ljudi s
posebnimi potrebami;
 dobra dostopnost do vseh točk v občini za prebivalce in obiskovalce vseh generacij;
 pretežna raba trajnostnih oblik prevoza, ki omogočajo hiter, učinkovit, ekonomičen in
čistejši prevoz (hoje, kolesarjenja, javnega potniškega prevoza in drugih oblik okolju
prijaznejšega prevoza);
 informacijska podpora in druge sodobne rešitve mobilnosti, ki odpirajo nove
podjetniške priložnosti;
 odgovorno ravnanje in medgeneracijsko sodelovanje, ki se odražata v zadovoljstvu
ljudi.
Cilji po strateških stebrih
1. steber: Hoja
 Povečanje privlačnosti peš površin,
 povečanje prometne varnosti in občutka varnosti pešcev,
 zagotovitev enakopravnih razmer za hojo za vse ljudi.
2. steber: Kolesarjenje
 Zagotovitev pogojev za udobno in privlačno kolesarjenje,
 povečanje varnosti kolesarjev in občutka varnosti pri kolesarjih,
 sodelovanje med občinami pri načrtovanju kolesarskih povezav,
 dostopnost kolesarskih ciljev za vse.
3. steber: JPP
 Urejena postajališča,
 vzpostavljen mestni potniški promet,
 hiter in udoben JPP,
 spodbujanje intermodalnosti.
4. steber: Motorni promet
 Sprememba potovalnih navad,
 umirjen promet v središču Kamnika in stanovanjskih soseskah,
 večja varnost v prometu,
 vzpostavljen parkirni režim v širšem območju mestnega središča.
5. steber: Podporne aktivnosti pri načrtovanju trajnostne mobilnosti
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Dvig kulture obnašanja v prometu, promocija trajnostne mobilnosti in ozaveščanje
ljudi o pomenu trajnostne mobilnosti,
sistematično spremljati področja mobilnosti,
povečati konkurenčnost občine s povečanjem možnosti pri prijavah na razpise,
izvajati CPS in jo vzpostaviti v sistemske, finančne in upravne pogoje pri urejanju
mobilnosti,
uravnoteženo načrtovati investicije s spremembo načrtovalskih prednostnih nalog.

Izzivi s področja aktivne mobilnosti
 Velik delež zaposlenih se na delo vozi v Ljubljano – tretjina delovno aktivnih,
 neudobna infrastruktura za pešačenje,
 veliki prometni tokovi skozi središče mesta proti severu,
 neustrezno urejene poti za osebe z oviranostmi,
 neustrezno vodenje pešcev ob regionalnih cestah,
 problemske točke na šolskih poteh.
 pomanjkljiva signalizacija,
 manjkajo številne kolesarske ureditve,
 nevarne točke,
 postaje nimajo kolesarnic.
Ključne besede ali njihovi koreni
Hoja (hoj*)
Kolesarjenje (kolesarj*)
Pešec/peška (peš*)
Kolo (kolo)
Aktivna mobilnost
Trajnostna mobilnost
Mobilnost

Število pojavljanj
14
91
148
11
0
2
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Občina Kočevje
Leta 2017 sprejeta CPS za občino Kočevje je med uvodnimi koraki dolgoročnega procesa
oblikovanja trajnostnega prometnega sistema, ki bo pozitivno učinkoval na okolje in zdravje
ljudi.
V uvodu dokumenta je trenutno stanje v občini opisano tako: »Danes v Kočevje vodita dve
glavni prometni žili, ki veljata za pomembnejši tranzitni poti. Ena od njiju je hkrati ena izmed
najbolj nevarnih cest v državi in je v zelo slabem stanju. Stanje občinskih cest je le deloma
ustrezno. Hkrati se v občini pojavljata potreba po prenovi in izgradnji prometne infrastrukture
(sistem pločnikov in kolesarskih stez) ter potreba po dodatni mobilnostni ponudbi znotraj
občine. Kolesarska in peš infrastruktura je v Kočevju deloma že izvedena, pri načrtovanih
ureditvah in obnovah pa so tudi del investicije; tako so se ob rekonstrukcijah pomembnejših
cest v občini v zadnjem času uredile tudi kolesarske površine in površine za pešce, ki pa še
vedno predstavljajo nepovezano omrežje. V Kočevje vodi tudi železniška proga na relaciji
Grosuplje–Kočevje, vendar v Kočevju ni v obratovanju. Pred kratkim je bil zato podpisan
sporazum o vnovični vzpostavitvi proge do Kočevja. Vzpostavitev železniškega potniškega
prometa bi bila za občino Kočevje nedvomno odlična pridobitev. Prebivalci občine pogrešajo
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boljši javni potniški promet (JPP), ki bi tudi bolj oddaljena naselja in vasi približal občinskemu
središču in ostalim krajem v regiji, prebivalci Kočevja pa pogrešajo mestni potniški promet. V
Občini Kočevje (OK) želijo s sprejetjem Celostne prometne strategije (CPS) začeti dolgoročen
proces celostnega in trajnostnega načrtovanja prometa, kar bo imelo pozitivne učinke na
okolje in zdravje, gospodarstvo, vplivalo bo na potovalne navade prebivalcev občine,
izboljšale pa se bodo tudi mobilnosti in dostopnost ter kakovost bivanja. Zdajšnja načrtovalska
praksa, ki se osredotoča predvsem na gradnjo prometne infrastrukture za motorizirani promet,
bo skladno s tem spremenjena in kakovostno nadgrajena. Celostna prometna strategija za
območje občine je dokument, v katerem so opredeljeni izzivi, cilji in koraki za celovito urejanje
prometnega sistema, ki bo vključeval različne oblike mobilnosti in enakovredno vključitev
različnih skupin uporabnikov. S takim načinom urejanja prometa bodo izboljšane možnosti za
različne vrste mobilnosti. Pričakovati je pozitivne učinke na vsa področja kakovosti okolja za
delo in kakovost bivanja vseh prebivalcev občine Kočevje. V nastajanje dokumenta sta bili
vključeni strokovna in zainteresirana javnost, ki sta imeli možnost sodelovanja v anketah in
intervjujih, na javnih razpravah in predstavitvah ter na tematskih javnih prireditvah. Obenem
je v vseh fazah nastajanja tega dokumenta potekalo obveščanje o dejavnostih in rezultatih
prek medijev in spletne strani občine.« (Celostna prometna strategija …, 2017, str. 3)
Dokument sledi viziji: »Kočevsko je prijazno pešcem in kolesarjem; tu z lastnimi močmi in
iskrenimi odnosi povezujemo učinkovito mobilnost in odprte prostore za vse.« (Celostna
prometna strategija …, 2017, str. 7)
Pozitivni učinki celostnega prometnega načrtovanja v občini bodo: boljša kakovost bivanja,
pozitivni učinki na okolje in zdravje, izboljšana mobilnost in dostopnost, izboljšana podoba
občine, odločitve, ki jih podpira javnost, učinkovito izpolnjevanje pravnih obveznosti.
Cilji
Strateški cilji
 Vzpostavljanje živahne občine po meri ljudi,
 omogočanje kakovostne dostopnosti vseh ciljev v občini,
 zagotavljanje mobilnosti vsem prebivalcem in obiskovalcem občine,
 zagotavljanje prometne varnosti, predvsem najranljivejšim udeležencem v prometu,
 zmanjšanje negativnih posledic prometa na okolje in zdravje prebivalcev.
Cilji po stebrih CPS
V dokumentu so cilji in ukrepi razdeljeni na pet strateških področij oziroma stebrov, v okviru
katerih se stremi k doseganju vizije in ureditve prometa po načelih trajnostne mobilnosti.
1. steber: Celostno prometno načrtovanje
 Posodobitev v letu 2019 in prenova celostne prometne strategije na pet let (prva v
letu 2022).
 Zaposlitev dodatne osebe, pristojne za mobilnost, na občini za strateško načrtovanje
od leta 2017.
 Uravnotežen proračun za investicije v posamezne potovalne načine do leta 2018.
 Redno vključevanje v projekte EU o inovativnih rešitvah trajnostne mobilnosti po letu
2017.
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Vključevanje načel načrtovanja trajnostne mobilnosti v načrtovanje drugih sektorjev v
občini Kočevje.
 Vzpostavitev pilotnega območja prijaznega prometa do konca leta 2018.
 Povečanje deleža prebivalcev, ki so zadovoljni s stanjem prometa, za 10 % do leta
2022 glede na leto 2016.
2. steber: Hoja
 Vzpostavitev ključnih povezav v omrežju pešpoti v Kočevju do leta 2022.
 20-odstotno povečanje območij za pešce (vključena območja prijaznega prometa) do
leta 2018 v primerjavi z letom 2016.
 Povečanje deleža hoje na 13 % do leta 2022 v primerjavi z 10,7 % v letu 2016.
 Večji delež hoje znotraj posameznih skupin uporabnikov do leta 2022: 30 % družin,
ki pešačijo v vrtec (24 % leta 2016); 30 % osnovnošolskih otrok, ki pešačijo v šolo
(26 % leta 2016); 28 % dijakov, ki pešačijo v srednjo šolo (24 % leta 2016).
 Zmanjšanje števila v prometnih nesrečah poškodovanih pešcev za 50 % v obdobju
2017–2022 v primerjavi z obdobjem 2010– 2015.
3. steber: Kolesarjenje
 Vzpostavitev ključnih kolesarskih povezav v Občini Kočevje do leta 2020.
 Povečanje deleža kolesarjev na 3 % do leta 2022 v primerjavi z 1 % v letu 2016.
 Večji delež kolesarjenja znotraj posameznih skupin uporabnikov do leta 2022: 12 %
družin, ki prihajajo v vrtec s kolesom (8 % leta 2016); 3 % osnovnošolskih otrok, ki
kolesarijo v šolo (1 % leta 2016); 4 % dijakov, ki kolesarijo v srednjo šolo (2 % leta
2016).
 Zmanjšanje števila v prometnih nesrečah poškodovanih kolesarjev za 50 % v
obdobju 2017–2020 v primerjavi z obdobjem 2010– 2015.
 Delujoča regijska platforma na področju kolesarjenja.
4. steber: JPP
 Povečanje deleža uporabe JPP za potovanja na delo JPP na 10 % do leta 2022 v
primerjavi s 4 % v letu 2016.
 Zmanjšanje števila osnovnošolcev, ki uporabljajo JPP za prevoz v šolo, na 19 % do
leta 2022 (22 % v letu 2016) in povečanje aktivnega prihoda v šolo (peš in s
kolesom).
 Izboljšanje ponudbe in storitev JPP do leta 2020.
5. steber: Motorizirani promet
 Zmanjšanje deleža poti z avtomobili v mestu na 66 % do leta 2022 v primerjavi s
70,4 % v letu 2016.
 Zmanjšan delež poti z avtomobilom znotraj posameznih skupin uporabnikov (58 %
družin, ki prihajajo v vrtec z avtomobilom (68 % leta 2016); 52 % osnovnošolskih
otrok, ki so v šolo pripeljani z avtomobilom (55 % leta 2016); 23 % dijakov, ki so v
srednjo šolo pripeljani z avtomobilom ali se pripeljejo sami (25 % leta 2016); 49 %
zaposlenih, ki prihajajo na delo z avtomobilom (59 % leta 2016)).
 Zmanjšanje prekoračenih hitrosti avtomobilov znotraj stanovanjskih območij in v
okolici vrtcev in šol za 50 % do leta 2022 glede na leto 2016.
 Postopno vzpostavljanje nadzorovanega uličnega parkiranja v širšem območju
mestnega središča – vsaj 10 % uličnih parkirnih mest na leto do leta 2022.
 Zmanjšanje števila kršitev nepravilnega parkiranja za 75 % do leta 2022 glede na
leto 2016.
64



Vzpostavljena osnovna mreža polnilnic za električna vozila do leta 2017.

Izzivi s področja aktivne mobilnosti
 Prevlada osebnega avtomobila kot edinega potovalnega sredstva,
 reliefne značilnosti in razdalje,
 vremenske razmere,
 slaba mreža kolesarskih in pešpoti,
 nezveznost kolesarskih poti,
 neustrezno urejene površine za pešce,
 slaba prometna kultura, zmanjšan občutek varnosti.
Ključne besede ali njihovi koreni
Hoja (hoj*)
Kolesarjenje (kolesarj*)
Pešec/peška (peš*)
Kolo (kolo)
Aktivna mobilnost
Trajnostna mobilnost

Število pojavljanj
51
83
87
1
1
2

Mestna občina Velenje
Leta 2017 je bila sprejeta CPS za Mestno občino Velenje, ki je opredeljena kot dokument s
ključno povezovalno vlogo med zdajšnjim in prihodnjim stanjem načrtovanja prometa ter je
pravzaprav začetek dolgoročnega procesa ustvarjanja trajnostnega prometnega sistema.
Dokument se začne z uvodom: »Mestna občina Velenje je regionalno savinjsko-šaleško
središče z državno in mednarodno pomembnimi podjetji, razvito industrijo, trgovino ter raznimi
upravnimi, izobraževalnimi in drugimi panogami. Današnje Velenje je obremenjeno z gostim
motornim prometom, ki še povečuje potrebe po cestni infrastrukturi in ogroža šibkejše
udeležence v prometu, ob tem pa se spopada še s slabo infrastrukturo javnega potniškega
prometa (JPP), neurejenostjo ter nevarnostjo kolesarskih poti in pešpoti. Sodobna Mestna
občina Velenje bo kot regijsko vozlišče v prihodnosti spodbujala in uvajala različne oblike
trajnostne mobilnosti. Prizadevala si bo za dostopnost vseh prebivalcev, dnevnih migrantov iz
naselij in zaselkov celotne Šaleške doline ter drugih obiskovalcev, ob tem se bo ponašala s
privlačno urejenimi javnimi površinami in učinkovitimi povezavami v občini in regiji. Ključno
povezovalno vlogo med zdajšnjim in prihodnjim stanjem bo na področju razvoja prometa imela
celostna prometna strategija (CPS), ki jo je Mestna občina Velenje (v nadaljevanju: MO
Velenje ali MOV) med letoma 2016 in 2017 izdelala skupaj s strokovnjaki in ob pomoči javnosti
ter pomeni eno izmed poglavitnih novosti novega načina načrtovanja. Tradicionalno
načrtovanje prometa je pri sprejemanju odločitev glede pomembnih projektov v občini še do
nedavnega dajalo prednost hitrosti in učinkovitosti, pri čemer sta se izgubljala transparentnost
in vključevanje ključnih skupin deležnikov. Osrednji predmet obravnave sta bila poleg tega
cestna infrastruktura in osredotočenost na avtomobile. Sodobni pristop, za katerega smo se
odločili in zanj uspešno pridobili nepovratna sredstva, ni le priprava in sprejetje strateškega
prometnega dokumenta MO Velenje, temveč pomeni začetek dolgoročnega procesa
ustvarjanja trajnostnega prometnega sistema, pri katerem je gradnja šele zadnji korak
reševanja izzivov v prometu. Zdajšnje načrtovalske prakse nadgrajuje s temeljito analizo
stanja, vizijo prometnega razvoja, strateškimi cilji in stebri, ki celovito vključujejo področja
dolgoročnega ukrepanja, kot so trajnostno načrtovanje, hoja, kolesarjenje, javni potniški
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promet in motorni promet. Odločitev za trajnostno mobilnost tako pomeni odločitev za zeleno
Velenje, ki bo vzdrževalo ravnotežje med družbeno enakostjo, kakovostjo življenjskega okolja
in uspešnostjo gospodarskega razvoja. Sprejeli smo skupni izziv.« (Celostna prometna
strategija …, 2017, str. 9)
Dokument sledi viziji: »Velenje kot regijsko vozlišče spodbuja in uvaja različne oblike
trajnostne mobilnosti. Je vsem dostopno mesto s privlačno urejenimi javnimi površinami in
učinkovitimi povezavami v občini in regiji.« (Celostna prometna strategija …, 2017, str. 19)
CILJI
Strateški cilji
 Izboljšati prometno varnost in zdravje ljudi,
 povečati dostopnost in s tem kakovost življenja za vse skupine prebivalcev v občini
(otroke, invalide, socialno ogrožene idr.),
 zagotoviti kakovostno dostopnost vseh naselij v občini,
 podpirati razvoj lokalnega in regionalnega gospodarstva ter privabljanje vlagateljev,
 podpirati turistični razvoj občine,
 prispevati h kakovostnemu okolju.
Cilji po stebrih CPS
V dokumentu so cilji in ukrepi razdeljeni na pet strateških področij oziroma stebrov, v okviru
katerih se stremi k doseganju vizije in ureditve prometa po načelih trajnostne mobilnosti.
1. steber: Trajnostno načrtovanje: Vzpostavitev celostnega prometnega načrtovanja
 Vzpostavitev sistemskih, finančnih in upravnih pogojev za sodelovanje občinskih
služb in sosednjih občin pri urejanju mobilnosti.
 Zagotavljanje vključevanja deležnikov in zainteresirane javnosti v vseh fazah
načrtovanja in izvedbe mobilnosti.
 Sprememba načrtovalskih prednostnih nalog in njihova uveljavitev.
 Sistematično spremljanje vseh vrst mobilnosti.
2. steber: Hoja: Uveljavitev hoje kot pomembnega potovalnega načina
 Zagotovitev razmer, da bo večina prebivalcev lahko opravila velik del dnevnih poti
peš.
 Povečanje deleža hoje za premagovanje kratkih razdalj in povečanje prisotnosti
pešcev v središčih naselij.
 Povečanje prometne varnosti in povečanje občutka varnosti pešcev.
3. steber: Kolesarjenje: Oblikovanje razmer za izkoriščanje potencialov kolesarjenja
 Vzpostavitev razmer za načrtovanje kolesarjenja na ravni občine in regije.
 Zagotovitev razmer za udobno, varno in privlačno kolesarjenje ter parkiranje koles na
ravni občine in regije.
 Povečanje deleža kolesarjenja.
 Povečanje prometne varnosti in povečanje občutka varnosti kolesarjev.
4. steber: Javni potniški promet: Razvoj privlačnega javnega potniškega prometa
 Povečanje uporabe JPP.
 Izboljšanje kakovosti JPP.
5. steber: Motorni promet: Sprememba navad uporabnikov motoriziranega prometa
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Povečanje prometne varnosti.
Zmanjšanje negativnih vplivov parkiranja.
Umirjanje motornega prometa.

Izzivi s področja aktivne mobilnosti
 Ni prednostne obravnave hoje v veljavnih strateških dokumentih
 Ukrepi za pešačenje v dokumentih obravnavani le posredno
 Majhen delež pešcev in kolesarjev v prometu ne glede na ugodne geografske
razmere
 Načrtovanje površin za pešce in kolesarje je podrejeno drugim prometnim načinom
 Naknadno umeščanje kolesarske infrastrukture na pločnike povzroča spore med
kolesarji in pešci
 Malo podporne infrastrukture za povečanje privlačnosti hoje
 Pomanjkljiva infrastruktura za kolesarjenje
 Nezadosten občutek varnosti kolesarjev in pešcev zaradi tovornega prometa

Ključne besede ali njihovi koreni
Hoja (hoj*)
Kolesarjenje (kolesarj*)
Pešec/peška (peš*)
Kolo (kolo)
Aktivna mobilnost
Trajnostna mobilnost

Število pojavljanj
29
75
110
2
0
5

Glavne ugotovitve
Vse tri pregledane CPS sledijo predpisani sestavi v smernicah za pripravo celostnih prometnih
strategij. Vsebinsko so prilagojene lokalnim značilnostim in aktualnim temam, ki so pomembne
za njihovo okolje.
Ministrstvo za infrastrukturo je sofinanciralo izdelavo celostnih prometnih strategij, s
čimer je želelo preseči sistem načrtovanja prometa in prometne infrastrukture na podlagi
delnih rešitev in nepovezanih ukrepov. Prometna politika je del sistema politike
gospodarskega razvoja, družbene blaginje ter prostorske in okoljske politike.
Poleg sofinanciranja izdelave strategij je mogoče pridobiti sredstva za sofinanciranje
izvajanja strukturnih in mehkih ukrepov za spodbujanje trajnostne mobilnosti. K
strukturnim ukrepom uvrščamo ureditev infrastrukture za pešce in kolesarje, sistemov parkiraj
in pelji ter postajališč JPP. K mehkim ukrepom prištevamo predvsem promocijo trajnostne
mobilnosti, mobilnostne načrte za ustanove, izobraževanje o trajnostni mobilnosti za vrtce in
osnovne šole, v prihodnosti pa tudi izvajanje zelene mestne logistike ter uvajanje trajnostne
parkirne politike, omejevanje prometa v mestnih jedrih ter uporabo sodobnih tehnologij za
upravljanje mobilnosti.
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Na podlagi prepisov intervjujev s predstavniki občin je bilo ugotovljeno, da je CPS pomemben
dokument na lokalni ravni. Pozitivno je ocenjeno, da je izvajanje strategije spodbujeno
s konkretnimi razpisi.
CPS ni nujno usklajena z drugimi občinskimi dokumenti, se pa elementi lahko vnašajo tudi v
druge dokumente, na primer občinske prostorske načrte. Sicer sam dokument CPS nima
velike moči, saj ni utemeljen na na primer odloku, ki bi predpisal upoštevanje CPS. To se
kaže predvsem v tem, da CPS ni ovira pri izvajanju ukrepov, ki so v nasprotju s cilji in
vizijo lokalne celostne prometne strategije.
CPS ima pogosto zagotovljena sredstva s postavko v občinskem proračunu, vendar so ta
majhna, saj se dopolnjujejo s prijavami na razpise, ki so ključnega in lahko tudi odločilnega
pomena za izvajanje ukrepov iz akcijskega načrta. Nemogoče je iz proračuna razbrati, kakšen
delež je namenjen trajnostni mobilnosti in kakšen ukrepom za urejanje motornega prometa,
nekatere postavke namreč vsebujejo oboje. Na primer postavka prenova ceste vsebuje
prenovo cestišča in pločnika.
Za izboljšanje CPS ob revidiranju se kaže priložnost v tem, da bi bili deli CPS
obvezujoči, na primer odstotek izvedenih ukrepov iz akcijskega načrta.
Izziv pri izvajanju je, kako CPS približati čim večjemu delu zaposlenih na občinah, pa tudi
odločevalcem. Izziv je tudi vključevanje javnosti pri izvajanju ukrepov. Dobro je, da je bila
javnost vključena v pripravo dokumenta. Vendar se pogosto zgodi, da javnost ne razume ciljev
konkretnega ukrepa in zaradi tega protestira. Zato bi bilo smiselno občine opremiti s sredstvi
in znanjem za komuniciranje z javnostmi v fazi izvedbe, poudarjajo intervjuvanci. Še posebej
je to izziv v primeru razpisov, ki vključujejo kratke roke. Javnost največkrat nasprotuje
ukrepom zmanjševanja hitrosti, ukinjanja parkirnih mest, mestoma pa so ukrepi s področja
trajnostne mobilnosti razumljeni kot nesmiselni, če ne vsebujejo tudi izboljševanja
avtomobilske infrastrukture. To kaže na prevlado miselnosti, usmerjene v avtomobilski
promet.
Kampanje za spodbujanje aktivne mobilnosti, ki bi na lokalni ravni koristile pri uvajanju
ukrepov, bi se najprej lahko navezovale na področje zdravja in šele zatem na dejavnik okolja.
Vsekakor pa jih je treba prilagoditi na raven posamezne občine, saj se te med seboj zelo
razlikujejo po ravneh dojemanja ukrepov za doseganje trajnostne mobilnosti.
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6 Sklep in priporočila
Začetki snovanja skupne prometne politike na evropski ravni sežejo v leto 1985. Evropska
komisija je takrat začela pripravljati bele knjige, s katerimi je želela spodbuditi razpravo z
javnostjo, interesnimi skupinami, Evropskim parlamentom in Svetom Evrope za doseganje
političnega soglasja. Bele knjige dejansko obravnavajo vseevropsko prometno omrežje in
odpiranje prometnih trgov. Šele beli knjigi iz let 2001 in 2011 kažeta odločen premik k
okoljsko odgovorni prometni politiki. Kljub temu oba dokumenta navajata hojo in
kolesarjenje le posredno, z vidika prometne varnosti, intermodalnosti ter varstva okolja in
zdravja ljudi.
Po beli knjigi iz leta 2011 z naslovom Načrt za enotni evropski prometni prostor: na poti h
konkurenčnemu in z viri gospodarnemu prometnemu sistemu je Komisija objavila sporočilo z
istim naslovom, v katerem je glavni cilj krepitev podpore evropskim mestom pri
spopadanju z izzivi mobilnosti v mestih, saj preusmerjanje na bolj trajnostne oblike
napreduje zelo počasi. To sporočilo poudarja trajnostno mobilnost, besedi hoja in
kolesarjenje pa zelo pogosto vključuje v vsebino resolucija z vmesnim pregledom bele knjige
leta 2015. Ta zahteva umestitev ljudi v središče prometne politike, v zvezi z varnostjo v
cestnem prometu poziva k ukrepom za zmanjšanje števila nesreč ter poudarja pomen širjenja
kolesarskega omrežja in možnosti prevoza kolesa z javnim potniškim prometom.
Resolucija o zaščiti pešcev in evropski listini o pravicah pešcev je med bolj naprednimi
dokumenti, saj je že leta 1998 opozarjala na vrsto težav za varnost in udobje pešačenja, ki še
danes niso odpravljene. Tej je v analizi sledilo sporočilo Komisije o prometu in CO2, ki aktivni
mobilnosti sicer ne namenja posebne pozornosti, a poudarja, da sta hoja in kolesarjenje
primerna zamenjava osebnega prometa na kratke razdalje, ter predvideva, da bi
spodbujanje teh dveh modalnih načinov lahko prispevalo k velikemu zmanjšanju emisij
toplogrednih plinov iz prometa.
Občutno več pozornosti aktivni mobilnosti namenja zelena knjiga z naslovom Za novo kulturo
mobilnosti v mestih iz leta 2007, ki določa, da naj lokalni in regionalni organi zagotovijo,
da sta privlačnost in varnost hoje del politik mobilnosti v mestih. Ta tudi prvič uporablja
besedno zvezo trajnostna mobilnost, ki se še pogosteje pojavi v akcijskem načrtu o
mobilnosti v mestih dve leti pozneje, v katerem Komisija spodbuja k hoji in kolesarjenju kot
cenovno dostopnemu, okolju prijaznemu in aktivnemu načinu mobilnosti.
Na varnost pešcev in kolesarjev ter drugih ranljivih udeležencev v cestnem prometu se z enim
od sedmih ciljev osredotoča sporočilo Komisije iz leta 2010. Poudarja, da se tej skupini ljudi
namenja premalo pozornosti, medtem ko število nesreč s smrtnim izidom in hudimi
poškodbami v nekaterih evropskih državah celo narašča.
Besedna zveza aktivna mobilnost je prvič uporabljena šele v resoluciji Evropskega
parlamenta o trajnostni mobilnosti v mestih leta 2015. Ta tudi precej več vsebine namenja
hoji in kolesarjenju, kar je opazno v analizi uporabe ključnih besed, trajnostna mobilnost pa je
njen glavni cilj.
Aktivna mobilnost vsekakor ni prednostno obravnavana v nobenem dokumentu. Temi hoja in
kolesarjenje sta obravnavani predvsem kot del spodbujanja manjše uporabe osebnega
avtomobila, kar dopolnjuje predvsem ukrepe za spodbujanje javnega potniškega prometa.
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Na ravni Slovenije je veljavna strategija razvoja prometa temeljni dokument, ki
obravnava področje trajnostne mobilnosti v celoti ter postavlja temelje za celostno
prometno načrtovanje. Ministrstvo za infrastrukturo, v okviru katerega deluje Direktorat za
trajnostno mobilnost in prometno politiko, deluje kot ključni deležnik uvajanja ukrepov za
doseganje ciljev trajnostne mobilnosti in posredno tudi aktivne mobilnosti.
Celostno prometno načrtovanje je opredeljeno kot ključna naloga države, z njim si
prizadeva rešiti ne le izzive države, temveč tudi izzive regij in lokalnih skupnosti ter
prispevati k njihovim ključnim razvojnim zmogljivostim.
Aktivna mobilnost ni v nobenem dokumentu s področja prometa obravnavana prednostno.
Kolesarjenje in hoja sta v dokumentih obravnavana predvsem kot del spodbujanja
izbora več prevoznih sredstev hkrati na eni poti, s čimer se dopolnjujejo predvsem
ukrepi za spodbujanje JPP.
Spodbujanje aktivne mobilnosti je najbolj poudarjeno v nacionalnem programu
prehrane in telesne dejavnosti za zdravje ter resoluciji, kjer se aktivna mobilnost
razume kot ena od možnosti za spodbujanje aktivnega in zdravega življenjskega sloga.
Pri pregledu ključnih besed, ki opredeljujejo aktivno mobilnost, je največji poudarek na
besedah pešec, hoja in kolesarjenje v resoluciji o nacionalnem programu varnosti
cestnega prometa, saj so tako kolesarji kot pešci obravnavani kot najbolj ranljivi
udeleženci v prometu.
Zelo skopo je aktivna mobilnost obravnavana v dokumentih s področja varstva okolja,
in to kljub temu, da je prometni sektor med ključnimi sektorji, ki vplivajo na emisije toplogrednih
plinov.
Razvoj v zadnjih nekaj letih in rast pomena celostnega prometnega načrtovanja s poudarkom
na trajnostni mobilnosti in še posebej aktivni mobilnosti v mestih se kažeta tudi v pripravi več
smernic, s katerimi Ministrstvo za infrastrukturo ozavešča o ukrepih in spodbuja k njihovi
izvedbi:






Smernice za pripravo Celostne prometne strategije (CPS) (2012)
Infrastruktura za pešce – splošne usmeritve (2017)
Smernice za umeščanje kolesarske infrastrukture v urbanih območjih (2017)
Smernice za vzpostavitev sistema P+R (parkiraj in presedi) in umeščanje vozlišč
P+R v urbanih naseljih (2017)
Nacionalne smernice za pripravo Mobilnostnih načrtov za ustanove (2019)

Ti dokumenti so namenjeni predvsem občinam za lažje izvajanje ukrepov, ki jih zapišejo
v akcijske načrte občinskih CPS. S tem se spodbuja preseganje dosedanje načrtovalske
prakse, ki se je predvsem osredotočala na povečanje cestne infrastrukture in zanemarjala
vidike razvoja drugih možnosti prevoza.
Proces sprejemanja celostnih prometnih strategij (CPS) je bil pomemben mejnik v
strateškem načrtovanju prometa na ravni slovenskih občin. V dokumentu je bilo
načrtovanje prometa celovito in v skladu s tem so bili vanj vključeni vizija, cilji in ukrepi, ki so
bili združeni v svežnje, ti pa so bili sestavni del akcijskega načrta. Velika pričakovanja od
instrumenta podpore priprave CPS so bila upravičena. Sprejetje CPS je občinam omogočilo
financiranje ukrepov s področja trajnostne mobilnosti.
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Povezanost mednarodne, državne in lokalne ravni
Pri pregledu dokumentov na mednarodni, državni in lokalni ravni, ki obravnavajo aktivno
mobilnost, je opazno sosledje izdelave na časovni osi, prikazani na Napaka! Vira
sklicevanja ni bilo mogoče najti.).
Najprej so bili sprejeti dokumenti na ravni EU, in to še preden se ji je leta 2004 priključila
Slovenija. Že leto zatem je bil sprejet državni program varstva okolja, ki je vključeval področje
prometa in tudi spodbujanje aktivne mobilnosti. Leta 2006 je bila sprejeta prva resolucija o
prometni politiki Slovenije, ki je trajnostno mobilnost obravnavala v manjšem delu. Temu je
sledilo obdobje sprejetja pomembnejših dokumentov na ravni EU (zelena, bela knjiga), na
katere se večina nacionalnih strategij navezuje še danes.
Od leta 2012 se je strateško načrtovanje na ravni Slovenije premaknilo v smer
celostnega prometnega načrtovanja, ki se je neposredno pokazalo tudi pri izvedbi na
lokalni ravni. V prometnih dokumentih na državni ravni je aktivna mobilnost sicer pretežno
navezana na JPP in s tem povezano multimodalnost, sta pa v dokumentih, ki obravnavajo
zdravje in prometno varnost, kolesarjenje in hoja v ospredju. V zadnjem času manjka
dokument, ki bi obravnaval še področje okolja in s tem povezano zmanjševanje rabe
avtomobila predvsem na kratke razdalje.
Neposredno povezovanje med dokumenti in različnimi ravnmi je manjše. Obravnavani
državni dokumenti se navezujejo predvsem na belo knjigo o prometu, lizbonsko strategijo in
Kjotski protokol ter posamezna priporočila Sveta EU in sporočila Evropske komisije.
Povezovanje različnih ravni izvajanja ukrepov se kaže predvsem v zagotavljanju
sredstev iz EU prek državne ravni do lokalne z izvajanjem akcijskega načrta CPS. Na
ravni občin je zelo pozitivno sprejeta možnost iskanja razpisnih sredstev za izvajanje občinskih
ukrepov. V tem je način izvajanja CPS poseben, hkrati pa to povečuje pomen CPS. Kljub temu
intervjuji kažejo, da CPS manjka del, s katerim bi lahko preprečevali ali vsaj omejevali
ukrepe, ki so v nasprotju z načeli trajnostne mobilnosti in ciljem veljavne CPS.
Pričakuje se spoprijemanje z izzivom, kako naprej izvajati CPS, ko ne bo več zagotovljenih
sredstev za razpise.
Pozitivno je sicer ocenjeno, da se v času priprave strategije in uvajanja ukrepov ozaveščajo
prebivalci občin o pomenu trajnostne mobilnosti ter pojasnjujejo cilj in ukrepi iz občinskih CPS.
S tem se tudi spreminja miselnost in povečuje pripravljenost prebivalcev podpreti tovrstne
ukrepe tudi naprej. Kljub temu pri izvajanju posameznih ukrepov občine včasih naletijo
na nerazumevanje in/ali odpor javnosti, kar pripisujejo predvsem pomanjkanju znanja in
časa za izvedbo procesa vključevanja deležnikov. Priložnost vidijo tudi v vključevanju
javnosti v razlago ukrepov na izvedbeni ravni, in ne le v načrtovalskem procesu.
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Priporočila načrtovalcem politik, ki obravnavajo
področje aktivne mobilnosti
Zagotavljanje sredstev za izvajanje ukrepov akcijskih načrtov CPS
Razpisi za izvajanje ukrepov, opredeljenih v CPS, so ključno orodje za uvajanje trajnostne
mobilnosti in še posebej aktivne mobilnosti v občinah. Zato je zelo pomembno, da država tudi
v prihodnje zagotovi ustrezna sredstva za izvajanje CPS po občinah.
Opredeliti minimalne pogoje, ki jih občine morajo doseči v akcijskem načrtu na letni
ravni
Priprava, izdelava in izvajanje CPS na občinski ravni so presegli dosedanje prakse strateških
dokumentov z vidika uporabnosti. Kljub temu občine niso zavezane k izvajanju ukrepov,
zapisanih v akcijskem načrtu, in je to pogojeno s samoiniciativnim delovanjem uradnikov,
skrbnikov za izvajanje CPS ter odločevalcev na občinski ravni. Z opredelitvijo minimalnih
pogojev, ki naj jih občine dosegajo v akcijskem načrtu na letni ravni, se bodo tudi manj aktivne
občine spodbudile k izvajanju ukrepov trajnostne mobilnosti. Da ne bi naleteli na odpor zaradi
dodatnih obvezujočih nalog, je aktivne mogoče dodatno nagraditi (npr. z dodatnimi točkami
pri razpisu za sofinanciranje), manj aktivnih pa ne kaznovati.
Vključevanje javnosti in drugih deležnikov se izvaja tudi v fazi izvajanja CPS
Proces priprave in izdelave CPS je poudarjal pomen vključevanja javnosti ter predpisoval
metode in obseg vključevanja javnosti (število javnih razprav, intervjujev ipd.). To se je
izkazalo kot učinkovita praksa ozaveščanja prebivalcev o pomenu trajnostne mobilnosti. V fazi
izvedbe ukrepov iz akcijskega načrta CPS občine kljub temu nemalokrat naletijo na odpor
prebivalcev, ki ne razumejo širšega vidika izvajanja ukrepov iz akcijskega načrta. To se
pripisuje predvsem kratkim razpisnim rokom in pomanjkanju časa za izvedbo procesa
vključevanja javnosti, neznanju s področja izvajanja procesa vključevanja javnosti in
pomanjkanju sredstev. S tem namenom je treba vključevanje javnosti prenesti tudi na
izvedbeno raven s predpisanim minimalnim standardom, z metodami vključevanja javnosti, ki
so opredeljene glede na ozemeljsko raven (občinska, regionalna, lokalna) in značilnost ukrepa
(parkirna politika, prenova ceste itd.), ali z deležem finančnih sredstev, ki naj ga namenijo za
ozaveščanje prebivalcev.
Uskladitev z drugimi občinskimi dokumenti
CPS ni usklajena z drugimi občinskimi dokumenti, se pa elementi lahko vnašajo tudi v druge
dokumente, na primer občinske prostorske načrte. Neusklajenost se kaže predvsem v tem,
da CPS nima velike moči, saj ni utemeljena na na primer odloku, ki bi predpisal upoštevanje
CPS. Zaradi tega CPS ni ovira pri izvajanju ukrepov, ki so v nasprotju s cilji in vizijo lokalne
celostne prometne strategije.
Presojanje ukrepov občin z vidika vizije in ciljev CPS
V povezavi s priporočilom iz prejšnje točke se ob revidiranju CPS ta nadgradi z merili, ki so
izpeljana iz ciljev dokumenta ter bi bila orodje za presojanje tistih ukrepov, ki niso iz akcijskega
načrta CPS.
Kampanje za spodbujanje aktivne mobilnosti predvsem z vključevanjem tem,
povezanih z zdravjem
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V povezavi s ciljem projekta LIFE Care4Climate in vlogo IPoP v njem – pripravo kampanj za
spodbujanje aktivne mobilnosti – se kaže potreba po izvedbi kampanj z vključevanjem tem,
povezanih z zdravjem. Kampanje, ki poudarjajo vidik zdravja, ki ga prinaša povečevanje
deleža poti, opravljenih aktivno, pa tudi splošne kampanje za spodbujanje trajnostne
mobilnosti je treba razvijati z upoštevanjem stopnje razvitosti kulture trajnostne mobilnosti.
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