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Direktorat za promet 

Sektor za javni potniški promet 
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- okoljski vidik 
- ekonomski vidik 
- socialni vidik 
- časovni vidik 
- varnostni vidik 
- prostorski vidik 
 
 
 

Trajnostna mobilnost 
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Osebni avtomobil je najmanj učinkovita vrsta prevoza z vidika porabe energije 
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Trajnostna mobilnost 
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Projekt integrirani javni potniški promet 
• 2007-2014 

• EU sredstva OP-ROPI; kohezijski sklad 

• Ocenjena vrednost: 7.391.974,00 EUR 

Namen projekta 

• povečanje obsega in kakovosti 

 javnega potniškega prometa 

Cilj projekta 

• ustanovitev enotnega upravljavca  

 JPP in uvedba enotne vozovnice 
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Potujte z nami! 

  Sistem integriranega javnega potniškega prometa 

država in lokalne skupnosti kot upravljavci in 

sofinancerji sistema 

prevozniki kot izvajalci potniki kot uporabniki 
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Trajnostna mobilnost v Republiki Sloveniji 

• vzpostavitev sodelovanja na ravni država – lokalne 
skupnosti  

• identifikacija skupnih ciljev za trajnostno mobilnost 

• izvajanje ukrepov na vseh ravneh skladno s 
pristojnostmi 
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Ukrepi upravljanja mobilnosti na ravni države I. 

 
 

• nacionalni program razvoja JPP, 
• predpisi in drugi akti,  
• integracija JPP in uvedba enotne vozovnice, 
• odloki o načrtu za kakovost zunanjega zraka, 
• ureditev statusa in upravljanja avtobusnih in 

železniških postaj v RS, 
• sprememba načina povračila nadomestila za prevoz 

na delo, 
• davčni (fiskalni) ukrepi, s katerimi bo država 

spodbujala sistem JPP, 
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Ukrepi upravljanja mobilnosti na ravni države II. 

 
 

• vzgoja, izobraževanje, informiranje javnosti, 
promocija TM, 

• spremljanje stanja na področju trajnostne 
mobilnosti v slovenskih občinah, sodelovanje, 

• smernice in mnenja za OPN, 

• povezovanje prostorskega in prometnega 
načrtovanja, 

• spodbujanje izdelave mobilnostnih načrtov institucij  

 javne uprave. 
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Ukrepi upravljanja mobilnosti na ravni občin I. 

 
• vizija/strategija spodbujanja trajnostne mobilnosti na ravni 

mesta/občine, 
• ureditev površin za pešce, 
• ureditev kolesarskih površin (izgradnja manjkajočih odsekov, 

označitev s talno in vertikalno signalizacijo), 
• zagotovitev parkiranja koles na avtobusnih/železniških 

postajah in postajališčih, 
• ureditev obstoječih postaj/postajališč JPP z vidika prometne 

varnosti in standardov kvalitete storitev JPP, 
• vzpostavitev intermodalnih potniških terminalov, 
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Ukrepi upravljanja mobilnosti na ravni občin II. 

 • uvedba "rumenih pasov", hitrih avtobusnih linij, 
• uvedba mestnih taks za vstop osebnih avtomobilov v mestna 

središča, 
• trajnostna parkirna politika, 
• vozni redi po meri občanov / integracija šolskih in javnih 

linijskih prevozov, 
• spodbujanje izdelave mobilnostnih načrtov, 
• vozni park GJS prevoza potnikov skladen z okoljskimi 

standardi, 
• enotni sistem informiranja občanov/podjetij/institucij… 
 
 CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA 
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