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Projekt CHESTNUT je delno financiran s strani Interreg Podonavje



Partnerji projekta CHESTNUT
1. Tehniška univerza Dunaj

2. občina Weiz

3. Praga, okrožje 9

4. Budimpešta, okrožje 14, Zuglo

5. občina Dubrovnik

6. Agencija za razvoj Zadarske županije

7. Panonska gospodarska zveza

8. občina Odorheiu Secuiesc

9. Razvojna agencija Alba Iulia

10. občina Dimitrovgrad

11. LIR Evolucija

12. okrožje Vas

13. Mestna občina Velenje

14. RRC Koper

Pridružen partner je Zveza občin Slovenije.

• Projekt se konča maja 2019
• V izdelavi je še študija 

večmodalnega potniškega 
prometa v območju FUO



• Območje petih občin (po SPRS)

• Metodologija priprave (TUD)

• Povzetek in nadgradnja občinskih CPSjev

Ključne ugotovitve:

• Demografske spremembe (2030: 25 % oseb starih 65 let in več)

• Visoka poraba gospodinjstev za mobilnost (3500 €/leto)

• 10 % turističnih prenočitev v Sloveniji (od teh 60 % v Piranu)

• 1 ura potovanja na dan = svetovno povprečje

• Motorizacija se približuje vrhu. Zmanjšala se bo, ko bo

vzpostavljen sistem ukrepov, ki ne spodbuja rabe os. vozila

579 km2, 158 preb./km2



Zaposlovalec Najpomembnejše dejavnosti Število zaposlenih

Interevropa logistika 1328

Luka Koper pomorski promet, skladiščenje 1108

Cimos
litje lahkih kovin, avtomobilska 

industrija
969

Splošna bolnišnica Izola zdravstvene storitve 786

Banka Intesa Sanpaolo bančne storitve 754

Titus proizvodnja ključavnic, okovja 731

Univerza na Primorskem izobraževalna institucija 528

Istrabenz turizem turizem, hotelirstvo 447

Hoteli Bernardin turizem, hotelirstvo 376

Pretnar 2016

AJPES

• 2-3x večji promet osebnih 
vozil poleti

• 77,2 % poti z avtom
• 2,8 % JPP
• 17,5 % hoja
• 2,4 % kolo



Vizija

Funkcionalno urbano območje bo vzpostavilo medobčinsko usklajen sistem trajnostne mobilnosti, ki

bo omogočil kakovostne povezave med občinami, naselji znotraj občin in širše (urbanimi središči v 

Sloveniji in čezmejno), kot tudi dostopnost obale. 

Ta bo temeljil na privlačnem javnem prevozu in bo vključeval tudi pomorski potniški promet. 

Omrežje kolesarskih poti bo spodbujalo kolesarjenje tudi na daljše razdalje in za vsakodnevne, ne 

zgolj v rekreativne potrebe. Večji delež vsakodnevnih potovanj bo opravljenih peš. 

Dragocena prostora obale in območij zgodovinskih urbanih središč bo v veliki meri razbremenjen

avtomobilskega prometa, saj bodo ta območja bolje dostopna z javnim prometom po kopnem in 

morju, s kolesi in peš, hkrati bo tu manj parkirišč in cest.



3 CILJI

• Aktivna, zdrava regija

• Privlačna regija z ohranjenim okoljem

• Regija sodelovanja strokovna služba za trajnostno mobilnost, prostorsko načrtovanje

obmorski prostor

zgodovinska mestna jedra

2,5 % več pešcev

2,6 % več kolesarjev



Kazalnik Vrednost 2002 Vrednost 2016 Ciljna vrednost 2022

Delež pešcev 9 17,5 20

Delež kolesarjev 6 2,4 5

Delež JPP 34 2,8 5

Število polnilnic za el. vozila 0 11 31

Število električnih osebnih vozil 0 23 60

Število skupnih prometnih površin 0 3 6

Dolžina cest s statusom skupne prometne površine 

(km)
3 7 15

Delež ukinjenih parkirnih mest v obalnem pasu 0 0 10 %

Število izboljšanih večmodalnih točk (postajališče 

JPP, izposojevalnica koles, P+R)
0 0 10

Število električnih avtobusov 0 1 5

Število nesreč pešcev in kolesarjev s 

poškodbami/smrtnim izidom*
53/2 93/2 0/0

Število mobilnostnih centrov 0 0 1

Število zaposlenih, ki dela na področju trajnostne mobilnosti 0 0 3



Cilj I: aktivna, zdrava regija
I. Promocija aktivne mobilnosti in zdravstvenih učinkov gibanja prispeva k boljši ozaveščenosti prebivalcev o negativnih učinkih motoriziranega prometa. Ukrep predvideva aktivno koordinacijo na 

regionalni ravni pri udeležbi na dogodku Evropskega tedna mobilnosti in ostalih akcijah, ki izhajajo iz področja prometa. Neposredno vpliva na zmanjšanje opravljenih poti z osebnim avtomobilom in 
k izničenju števila prometnih nesreč.

II. Izboljšanje urbanega prostora, urbane opreme in peš koridorjev neposredno prispeva k spremembi načina potovanja tako, da se delež opravljenih poti z osebnim vozilom zmanjša na račun ostalih 
oblik potovanja. Posredno vpliva na dosego cilja večjih površin, ki so opredeljene kot skupne prometne površine. Predvideno je, da se v vsaki občini vzpostavi vsaj ena nova površina, ki ima status 
skupne prometne površine.

III. Pripravljeni načrti mobilnosti za posamezne institucije ali okoliše v FUO. Do leta 2022 je predvidenih vsaj pet tovrstnih načrtov. Večji zaposlovalci (podjetja, javne ustanove, šole) so pomembni 
generatorji prometa. V sodelovanju z njimi bodo pripravljeni  ukrepi, kako zaposlene, obiskovalce ali šolarje spodbuditi k spremembi potovalnih navad v smeri bolj trajnostne mobilnosti.

IV. Izgradnja/prilagoditev 40 km novih kolesarskih povezav, ki bodo okrepile privlačnost, pa tudi varnost kolesarjenja. V sprejetih občinskih CPS je predvidena izgradnja 15 km kolesarskih poti v Piranu 
in Kopru ter 10 km v Izoli. Dinamika izgradnje in lokacija odsekov bodo usklajeni na ravni funkcionalnega območja z namenom, da se spodbudi kolesarjenje tudi na daljše razdalje. Neposredno ukrep 
prispeva k doseganju cilja zvišanega deleža opravljenih poti s kolesom, posredno še k izničenju števila nesreč in manjšemu številu parkirnih mest 

V. Sistem izposoje koles, ki je enoten na območju FUO, bo omogočil, da bo lahko več delovnih migracij opravljenih s kolesom oz. e-kolesom. Tak sistem bo zanimiv tudi za turiste, ki predvsem v 
poletnem času obiščejo to območje. Pomembno je, da je vsaj v obalnem pasu izposoja koles poenotena ne glede na občinsko mejo, ker je somestje štirih občin funkcionalno praktično enotno 
območje

VI. Integracija šolskih prevozov in javnega potniškega prometa je ukrep, ki bo omogočil večjo privlačnost JPP zaradi bolj pogostih povezav na trenutno za JPP zapostavljenih območjih. V sodelovanju z 
državo je predvideno, da se poišče možnosti, kako združiti posamezne enote storitev prometa v večjo celoto. S tem bomo prispevali k višjemu deležu opravljenih poti z JPP in ustvarili bolj prometno 
varno okolje.

VII. Izboljšati infrastrukturo in storitve na postajališčih javnega potniškega prometa je naslednji ukrep, ki prispeva k bolj privlačnemu JPP. Predvidena je obnova obstoječih avtobusnih postajališč in 
glavnega avtobusno-železniškega postajališča v Kopru. Ukrep prispeva k doseganju višjega deleža opravljenih poti z javnim prometom in posredno k višjemu deležu hoje in manjši potrebi po parkirnih 
prostorih v ožjem obalnem pasu.

VIII. Uvedba novih avtobusnih postajališč bo omogočala, da se več poti opravi peš in z javnim prevozom. Neposredno vpliva na dvig deleža poti opravljenih z JPP, posredno pa še k hoji in v kombinaciji z 
možnostjo prevoza koles, kolesarjenju. Na območju je nekje poselitev že prehitela organizacijo JPP in ravno tam ostajajo vroče točke, ki jih je potrebno nasloviti z bolj trajnostnim prometnim 
režimom, tudi JPP.

IX. Preureditev obstoječih avtobusnih povezav je ukrep, ki bo omogočil boljšo dostopnost večjemu številu prebivalcev, kjer ti sedaj nimajo ustrezno zagotovljenega dostopa. Predvideno je, da se 
prilagodi linija Koper-Izola-Piran, predvsem na odseku skozi Izolo, kjer avtobus ustvari dodatnih 10 minut poti, ter izboljšanje linije med Hrpeljami-Kozino in Koprom. Na povezavi Ankaran-Koper je 
predvidena boljša frekvenca povezav. Ukrep neposredno prispeva k dvigu deleža opravljenih poti z JPP in posredno k več pešačenja ter manjši potrebi po parkirnih prostorih v obalnem pasu.

X. Uvedba prevoza na klic je ukrep, ki posredno prispeva k ukinitvi parkirnih mest v obalnem pasu, saj se s tovrstno storitvijo lahko prebivalci odrečejo uporabi osebnega vozila. Uvedba je predvidena 
na ravni FUO. Trenutno je storitev na voljo v občini Ankaran in je bila uvedena poleti 2018. Prevoz na klic omogoča prevoz osebam, ki ali nimajo lastnega vozila, ali stanujejo relativno daleč od 
avtobusne postaje. Na ta način imajo boljše možnosti za opravljanje storitev in potreb kjerkoli v FUO, za vključitev v družbeno okolje in zmanjšanje stroškov za mobilnost.



Cilj II: privlačna regija z ohranjenim okoljem

XI. Razbremenjevanje obale motornega prometa Za celotni obalni pas (v vseh štirih 
občinah) bo pripravljena skupna prostorska zasnova z usklajeno shemo za trajnostno 
mobilnost, ki bo omogočila razbremenitev obale avtomobilskega prometa. Shema bo 
zajemala infrastrukturo za javni potniški promet (vključno z postajališči), peš in 
kolesarski promet, infrastrukturo za pomorski potniški promet, shema P+R parkirišč. 
Število parkirišč v obalnem pasu se bo zmanjševalo, dostopne ceste se bodo preuredile 
v skupne prometne režime, kjer bodo za to pogoji. 

XII. Razbremenjevanje območij zgodovinskih mestnih središč motornega prometa. 
Vzpostavljen bo usklajen pristop k regulaciji prometa v območju zgodovinskih mestnih 
jeder, ki bo temeljil na razbremenitvi središč avtomobilskega prometa, zagotavljanju 
parkiranja ob robu, izboljševanju pogojev za pešačenje in kolesarjenje, vzpostavitvi 
mestne logistike, kvalitetni prenovi mestnih ambientov. Večji delež površin bo 
namenjen skupnim prometnim površinam. 



Cilj III: regija sodelovanja

XIII. Vzpostavitev centra za mobilnost je ukrep, ki neposredno in posredno pozitivno 
prispeva k doseganju zastavljenih ciljev. Center bo zagotavljal strokovno in tehnično 
podporo občinam in Ministrstvu za infrastrukturo, ter vzdrževal komunikacijo med 
različnimi sektorji in področjih – prometa, prostorskega načrtovanja, infrastrukture, 
javnih storitev. Center bo skrbel za prenos dobrih praks ter pregled nad spremljanjem 
ukrepov in ciljev trajnostnega prometnega načrtovanja. Zaposleni v centru delujejo 
pod okriljem ene od občin ali na regionalni razvojni agenciji, katera izvaja naloge 
regionalnega razvoja.

• strokovne naloge s področja prometnega načrtovanja in upravljanja na regionalni ravni, 
• koordinacije strateškega in operativnega načrtovanja mobilnosti,
• usklajevanje s prostorskim načrtovanjem (občinska/regionalna raven),
• zagotavljanje sredstev iz evropskih skladov in finančnih mehanizmov,
• priprava in vodenje projektov regionalnega/medobčinskega pomena,
• spremljanje izvajanja, poročanje, vrednotenje,
• vodenje sekretariata upravljalske strukture,
• vodenje tehnične službe za spremljanje in vrednotenje.



Ukrep Kdo financira? Kdo vzdržuje? Vrednost investicije (€)
Vrednost vzdrževanja 

na leto? (€)
Vir financiranja Vir vzdrževanja

I OB, MI, NVO 12.000 OB, MI, EU

II OB OB 3.000.000 75.000 OB, MI, EU OB

III OB, RRA, ZS 33.000 5000 OB, ZS OB, ZS

IV OB, MI OB, MI 16.000.000 100.000 OB, MI, EU OB, MI

V OB, MI, ZS OB, ZS 500.000 35.000 OB, MI, EU OB, ZS

VI OB, MI OB, MI, JPP 10.000 0 OB, MI, JPP OB, MI, JPP

VII OB, MI, JPP OB, MI, JPP 7000/postajo 5000 OB, MI OB, MI

VIII OB, JPP OB, JPP 70.000 2000 OB, MI, JPP OB, MI, JPP

IX OB, MI OB, MI, JPP 5000 0 OB, MI, JPP OB, MI, JPP

X OB OB 120.000 60.000 OB OB

XI OB, MI OB 20.000 3000 OB,  MI OB, MI

XII OB OB 20.000 3000 OB, MI OB, MI

XIII OB, MI OB, MI 80.000 120.000 OB, MI OB, MI



Hvala za pozornost!

Regionalni razvojni center Koper


