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POVZETEK 
Ozadje 
Evropska kohezijska politika ima pomembno vlogo pri izboljšanju konkurenčnega položaja 
Unije kot celote ter zlasti najšibkejših izmed njenih 271 regij.  Evropska unija prek 
strukturnih skladov (Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESSR) in Evropskega 
socialnega sklada (ESS)) ter Kohezijskega sklada vlaga v več tisoč projektov iz različnih 
gospodarskih sektorjev, ki obravnavajo kulturna in družbena vprašanja v vseh evropskih 
regijah.  V obdobju financiranja 2007–2013 predstavlja celotni proračun v višini 347 
milijard EUR največji posamezni vir finančne podpore na ravni Evropske unije za vlaganje v 
rast in delovna mesta.  Instrumente, ki se uporabljajo za dodeljevanje sredstev 
upravičencem, imenovane operativni programi, pripravijo države članice, sprejme pa jih 
Evropska komisija.  
 
Približno četrtina teh 347 milijard EUR (vsa kohezijska sredstva) je namenjena prometu.   
Le 2,3 % tega zneska so namenjeni namenskim projektom mestnega prometa.  Vendar 
približno 70 % Evropejcev živi v mestnih območjih, ta delež pa se še povišuje.  V okviru 
operativnih programov je bilo projektom mestnega prometa dodeljenih skupaj 8,1 milijard 
EUR.  Vsak operativni program običajno podpira en sam sklad, tj. eden izmed strukturnih 
skladov ali Kohezijski sklad.  Operativne programe upravljajo nacionalna ministrstva, 
regionalne oblasti in lokalni sveti, ki jih zadevna država članica pooblasti, da za zadevni 
operativni program opravljajo vlogo organa upravljanja.  
 
Poleg standardnih operativnih programov, povezanih s kohezijsko politiko, obstajajo tudi 
posebni podporni instrumenti, ki jih deloma financira Evropska investicijska banka (EIB).  V 
zvezi s financiranjem projektov mobilnosti v mestih jih je treba omeniti pet:  JASPERS 
(Skupna pomoč pri podpori projektov v evropskih regijah) dvanajstim novim državam 
članicam zagotavlja tehnično pomoč pri visokokakovostnih obsežnih infrastrukturnih 
projektih; JESSICA (Skupna evropska podpora za trajnostne naložbe v mestna območja) se 
osredotoča na podpiranje obnove in prenove urbanega prostora; instrument ETC (Evropsko 
teritorialno sodelovanje) je pogosto povezan s programom INTERREG IVC, ki z izmenjavo 
najboljših praks podpira regionalne in urbane mreže; URBACT II je program izmenjave in 
učenja, ki spodbuja celovit in trajnosten razvoj mestnih območij; ESPON (Evropska 
opazovalna mreža za teritorialni razvoj in kohezijo) pa spodbuja razvoj politik na področju 
teritorialne kohezije.  
 
Bela knjiga o prometu (Evropska komisija 2011d) predlaga, da se prouči možnost 
vzpostavitve evropskega okvira za podporo postopnemu izvajanju načrtov za mobilnost v 
evropskih mestih.  Povezave med kohezijskimi politikami in projekti trajnostnega prometa v 
mestih so tako jasno predvidene.  Poleg tega se bela knjiga sklicuje na koncept načrtov 
trajnostne mobilnosti v mestih (SUMP – sustainable urban mobility plans) ali načrtov 
trajnostnega mestnega prometa (SUTP – sustainable urban transport plans), ki 
predstavljajo izčrpne instrumente za načrtovanje, zasnovane za vse načine prevoza v 
mestih in njihovi okolici.  Koncept načrtov trajnostne mobilnosti v mestih sta izpostavila že 
dva predhodna dokumenta EU – zelena knjiga z naslovom „Za novo kulturo mobilnosti v 
mestih“ (Evropska komisija 2007a) in akcijski načrt za mobilnost v mestih (Evropska 
komisija 2009).  
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Cilj in dejavnosti 
Cilj te študije je zagotoviti jasno razumevanje koncepta in statusa mestnih območij, mestne 
mobilnosti in načrtov trajnostne mobilnosti v mestih (ali načrtov trajnostnega mestnega 
prometa).  Študija prav tako analizira povezavo med kohezijsko politiko in načrti trajnostne 
mobilnosti v mestih.  
 
Njena metodološka izhodišča so dvojna: najprej predstavi pregled ključne literature, nato 
pa prouči osem prilagojenih študij primerov, ki razkrivajo morebitno povezavo med 
operativnimi programi in načrti trajnostne mobilnosti v mestih.   Dejansko sta le dve tretjini 
projektov, opredeljenih v operativnih programih, uradno del načrta trajnostne mobilnosti v 
mestih ali enakovrednega načrta razvoja prometa.  Osem študij primerov se nanaša na štiri 
konvergenčne regije: 

 Cluj Napoca (Romunija), 

 Halle (Nemčija),  

 Krakov (Poljska) in  

 Talin (Estonija);  
 
tri regije v okviru cilja „Regionalna konkurenčnost in zaposlovanje“: 

 Barcelona (Španija), 

 Liverpool (Združeno kraljestvo) in 

 Rennes (Francija);  
 
ter eno čezmejno regijo v okviru cilja „Evropsko teritorialno sodelovanje“:  

 Strasbourg/Kehl (Francija/Nemčija).  
 
Ugotovitve in priporočila 
Literatura o načrtih trajnostne mobilnosti v mestih opredeljuje več meril, ki so značilna za 
tovrstne načrte.  Ta študija kaže, da le nekaj preučenih načrtov izpolnjuje vsa merila.  Na 
splošno študija razkriva, da se povezanost instrumentov evropske kohezijske politike in 
lokalnega ali regionalnega načrtovanja mobilnosti v mestih med analiziranimi študijami 
primerov bistveno razlikuje.  Kjer ne obstaja pravi načrt trajnostne mobilnosti v mestih, 
operativni program pogosto financira prometno infrastrukturo in ne ukrepov upravljanja 
prometa (Halle, Talin).  Po drugi strani igrajo projekti trajnostne mobilnosti v mestih 
pomembno vlogo v operativnih programih za Liverpool in Krakov, čeprav formalno niso del 
načrta mobilnosti v mestih.  
 
Primer Liverpool poleg tega kaže prednosti pristopa od spodaj navzgor pri izvajanju 
operativnih programov: lokalne zainteresirane strani predložijo posamezne projekte, ki se 
ocenijo glede na prednostne naloge operativnega programa.  Vendar je zaradi zapletenega 
sistema podpore, ki zagotavlja prožnost pri izpolnjevanju potreb regije, morebitnim 
upravičencem pogosto težko ponotranjiti in razumeti te pogoje in medsebojne vplive med 
različnimi oblikami finančne podpore.   
 
Lokalni organi za načrtovanje prometa se pogosto ne zavedajo možnosti financiranja, ki jih 
ponuja operativni program in ga posledično ne upoštevajo pri pripravi načrta (trajnostnega) 
mestnega prometa.  Zdi se, da je vzrok tega v različnih geografskih področjih uporabe:  
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operativni programi se osredotočajo na razvoj na ravni regije ali države, medtem ko se 
lokalni načrti ukvarjajo z razmerami v mestih. 
 
Zato je priporočljivo, da se sprejmejo ukrepi, ki bodo povečali ozaveščenost načrtovalcev 
mestne infrastrukture o operativnih programih, ki zajemajo njihove občine, in da se 
ustanovijo institucije, ki bodo ustrezne operativne programe, torej programe, ki zasledujejo 
cilje na področju razvoja mest, povezovale s potencialnimi novimi načrti trajnostne 
mobilnosti v mestih.  To vključuje: 

 zagotavljanje celovitih, a prilagojenih informacij potencialnim upravičencem; 

 vzpostavljanje izmenjave informacij med organi upravljanja in organi za 
promet ter trenutnimi/potencialnimi upravičenci, npr. z organizacijo rednih 
„okroglih miz“; 

 določitev, da predstavlja vzpostavitev načrtov trajnostne mobilnosti v mestih 
pogoj za pridobitev sredstev iz operativnih programov za ukrepe na področju 
mestnega prometa; 

 izdajo smernic za sestavne dele in izvajanje načrtov trajnostne mobilnosti v 
mestih, ob upoštevanju načela subsidiarnosti in pristojnosti občin glede 
načrtovanja; 

 upoštevanje prihodnjih trendov glede zmanjšanja števila prebivalstva, ki se 
predvideva v številnih (vendar ne vseh) regijah, pri odločanju o poudarku in 
prednostnih oseh (novih) operativnih programov, saj se bodo v tem primeru 
spremenile potrebe po mobilnosti v regiji.  

 
Poleg tega igra dobro upravljanje ključno vlogo tako pri vzpostavljanju operativnih 
programov kot tudi načrtov trajnostne mobilnosti v mestih. To med drugim pomeni, da 
upravnih zahtev in zahtev glede poročanja in revizije potencialni upravičenci ne bi smeli 
obravnavati kot birokratske ovire. Da bi torej izboljšali upravljanje in sodelovanje med 
obstoječimi operativnimi programi in upravljavci načrtov trajnostne mobilnosti v mestih, je 
priporočljivo, da:  
 

 se zahteva usklajevanje med organi upravljanja in upravljavci načrtov trajnostne 
mobilnosti v mestih, tudi če med projekti operativnih programov s področja prometa 
in mobilnostjo v mestih ne obstaja očitna povezava; 

 se vzpostavi institucionalni okvir, da bi spodbudili sporočanje med občinskimi uradi 
in upravljavci načrtov trajnostne mobilnosti v mestih.  Ena izmed možnosti bi bila, 
da bi vzpostavili nacionalno kontaktno točko za načrte trajnostne mobilnosti v 
mestih, ki bi nato morala biti obveščena o operativnih programih v zadevni državi in 
takšne informacije posredovati načrtovalcem trajnostne mobilnosti v mestih; 

 se v načrte trajnostne mobilnosti v mestih vključijo vsi projekti operativnih 
programov, ki bi lahko vplivali na mestni promet, da bi bili načrti bolj celoviti in 
učinkoviti; 

 se opravi ocena, ali je možno poenostaviti upravna pravila za vlaganje zahtevkov za 
financiranje iz operativnih programov ali izobraziti organe za promet in potencialne 
upravičence, da bi premagali oviro, ki jo predstavlja dejanska ali zaznana 
birokracija. 
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Študija podaja tri pomembna spoznanja o krepitvi povezav med kohezijsko politiko, ki se 
izvaja v okviru operativnih programov, in trajnostno mobilnostjo v mestih. Prvič, strateška 
vprašanja in vprašanja na višji ravni bi moral določiti operativni program, saj je njegovo 
geografsko področje uporabe širše (tj. zajema državo ali regijo), zato lahko upošteva širše 
regionalne vidike, ki vključujejo okolico mestnega območja, za katerega naj bi se oblikoval 
načrt trajnostne mobilnosti.  
 
Drugič, dejanske projekte mobilnosti v mestih je treba razviti na lokalni ravni od spodaj 
navzgor, na podlagi strogo participativnega in celostnega pristopa. Način, kako so takšni 
projekti skladni s strateškimi cilji in opredeljenimi vprašanji na visoki ravni, morajo 
obravnavati deležniki na obeh ravneh, tj. organ upravljanja za operativni program in organ 
za načrtovanje, odgovoren za načrte trajnostne mobilnosti v mestih.   
 
To nas privede do tretjega spoznanja: pomembno je vzpostaviti in olajšati sporazumevanje 
med organi upravljanja in organi za načrtovanje operativnih programov in programov 
trajnostne mobilnosti v mestih. Študije primerov so izpostavile številne uspešne možnosti 
za sporazumevanje. Eden izmed strateških pristopov, ki je vedno izvedljiv, je ustanovitev 
institucije (kot je npr. odbor za usklajevanje), katere člani vključujejo tako predstavnike 
organov upravljanja in organov za načrtovanje kot tudi upravičence operativnih programov 
in načrtov trajnostne mobilnosti v mestih.  V drugih primerih so sporazumevanje lahko 
omogočile institucionalne strukture, ki so obstajale še pred vzpostavitvijo operativnih 
programov in/ali načrtov trajnostne mobilnosti v mestih.  Kjer so na primer že dlje časa 
obstajale izmenjave med občinami in regijami, je bilo preprosto vzpostaviti ad hoc delovne 
skupine za obravnavanje porajajočih se vprašanj, ki zahtevajo sodelovanje med 
operativnim programom in upravljavcem načrta trajnostne mobilnosti v mestih.  Poleg tega 
bi sodelovanje lahko organizirali tudi tisti, ki so udeleženi tako pri operativnih programih 
kot tudi pri načrtih trajnostne mobilnosti v mestih.  


