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OBJAVE KNJIGE - ČEZMEJNI PROMET IN MOBILNOST V EU (IZZIVI IN TRENUTNO 

STANJE)  

Pot do enotnega evropskega trga brez ovir zahteva posebno pozornost pri čezmejnem prometu. Kljub 

velikim prizadevanjem in ukrepom Evropske unije ter nacionalnih vlad in regij, je potrebno narediti še 

veliko, zato da se lahko odpravijo vse ovire za čezmejno mobilnost prebivalcev. Izzivi niso le infrastrukturni, 

ampak so povezani tudi s koordinacijo načrtovanja in različnih administracij.  

 

Načrtovanje in upravljanje čezmejne mobilnosti je zato osrednji izziv pri evropskih kohezijskih politikah in 

razvoju enotnega trga. Ta tema je bila zato predmet mednarodne delavnice, ki je bila konec leta 2020 

organizirana v okviru projekta CROSSMOBY, financiranega iz programa sodelovanja Interreg V-A Italija-

Slovenija 2014-2020.  

 

Iz slednje je nastala knjiga, ki združuje nekaj prispevkov iz te konference. Namen te knjige je zagotoviti 

sistematično analizo tega, pregledati kar je že bilo storjeno in katere so naslednje prednostne naloge. 

Namen te knjige je tudi narediti konkreten korak v tej smeri, saj ponuja vrsto prispevkov akademskih 

delavcev in praktikov o čezmejnem potniškem prometu in mobilnosti. To temo obravnavamo z več vidikov: 

od okvira predpisov in politik EU, do projektov, financiranih in izvedenih v zadnjem programskem obdobju 

EU na temo čezmejnega prometa in mobilnosti (2014–2020); od uporabe načrtov trajnostne mobilnosti v 

mestih (CPS-ji), do priznavanja teritorialnega konteksta in najsodobnejših področij strateškega načrtovanja 

mobilnosti v občinah čezmejnega območja med Italijo in Slovenijo.  

 

Knjigo v PDF obliki, v treh jezikovnih različicah (slovenski, italijanski, angleški) lahko prenesete preko 

sledeče povezave: http://doi.org/10.30687/978-88-6969-546-9 

 

https://doi.org/10.30687/978-88-6969-546-9?fbclid=IwAR1zvDB-4_Tf6TcNf0TAFYPly56DamqQnB0fNFpmnhuz9RfujjVakfJuTC4


 

 



 

INTERREG PROJECT SLAM 2021 – VIDEO CROSSMOBY NA DRUGEM MESTU 

 

V okviru letnega dogodka Interreg Annual Event dne 7. oktobra 2021, je video projekta CROSSMOBY zasedel 

drugo mesto v končnem tekmovanju Project Slam 2021.  

 

Minuli Interreg Project Slam se je osredotočil na rezultate programov Interreg 2014-2020, da bi prikazal 

končne rezultate programskega obdobja.  

 

Strateški projekt CROSSMOBY, eden od desetih finalistov natečaja, se je udeležil s čudovitim videom, ki 

ponazarja rezultate projekta z vzpostavitvijo novih čezmejnih prevoznih storitev na čezmejnem območju 

med Italijo in Slovenijo.  

 

Video si lahko ogledate preko te povezave: CROSSMOBY video – Project Slam 2021 

 

OKROGLE MIZE ZA DELEŽNIKE 

Spletna okrogla miza z naslovom »Dostopnost podatkov v čezmejni dimenziji« je bil prvi dogodek iz serije treh 

okroglih miz z deležniki s programskega območja.  

Dogodek, ki ga je organiziral projektni partner EZTS Euregio Senza Confini, v sodelovanju z vodilnim 

partnerjem Avtonomno pokrajino Furlanijo Julijsko krajino, je kot glavni cilj imel spodbujanje zbiranja 

dodatnih podatkov in predstavitev različice BETA platforme WEBGIS, ki jo je v okviru projekta CROSSMOBY 

razvil EZTS Euregio Senza Confini, za podporo čezmejnemu načrtovanju.  

Srečanje je bilo priložnost za posvetovanje in dialog med deležniki programskega območja: predstavljene so 

bile študije, eksperimentalne aktivnosti, analize, izkušnje pri načrtovanju ter različni izzivi, ki zadevajo 

skupno območje v zvezi z javnim prevozom in trajnostno mobilnostjo.  

Namen načrtovanega cikla okrogle mize je bil okrepiti dialog med deležniki z optimizacijo platforme, razvite 

po znotraj projekta CROSSMOBY, in izboljšanje interoperabilnosti podatkov na čezmejnem območju. Z 

https://www.youtube.com/watch?v=lor2NAPxX-o


 
dostopnostjo informacij, zbranih na različnih ravneh upravljanja, bo nova platforma WEBGIS orodje za 

podporo političnim odločevalcem pri boljšem teritorialnem načrtovanju z izboljšanjem čezmejnih storitev. 

 Naslednja okrogla miza z deležniki je predvidena za oktober 2021 po sistematizaciji razpoložljivih informacij. 

 

LADIJSKI PREVOZI ZA POTNIKE IN KOLESA  

 
Po lanskoletnemu uspehu z ladijskimi prevozi projekt je CROSSMOBY tudi v sezoni 2021 nadaljeval s prevozi 

za potnike in kolesa na krožni relaciji Ankaran-Koper-Izola-Piran. 

 

Prevozi so pričeli junija, trajali pa do 3. 10. 2021, vsak dan, razen ob ponedeljkih. Lokacije za vstop in 

izstop na ladjo so vedno sledeče: 

- Ankaran, pomol Valdoltra 

- Koper, zunanja obala ob parkirišču na Ukmarjevem trgu 

- Izola, na pomolu pred hotelom Marina 

- Piran, pristanišče na pomolu pri rdečem svetilniku 

 

Z razliko od lanskega leta so bili prevozi plačljivi. Cenik: Ankaran - Koper: 1,00 €, Ankaran - Izola: 2.00 €, 

Ankaran - Piran: 3.00 €, Koper - Izola: 2.00 €, Koper - Piran: 3.00 € in Izola - Piran: 2.00 €. 

 

Pilotno aktivnost sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj v višini 85 %, občine Koper, Izola, Ankaran in 

Piran pa v višini 15 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

AKTIVNOSTI V DOLINI SOČE 

 

Posoški razvojni center je v letošnji poletni sezoni gostom pa tudi domačinom v dolini Soče omogočil 

številne organizirane prevoze do ključnih turističnih točk ter prometnih vozlišč sosednje Italije. V sklopu 

pilotne aktivnosti JULIJSKE ALPE - PUSTIM SE ZAPELJATI sta delovali: 

- Čezmejna avtobusna linija od železniške postaje na Mostu na Soči do Kranjske Gore. Avtobus s 

prikolico za kolesa je na tej liniji vozil vsak dan, zjutraj izpred ŽP Most na Soči do Tolmina, Kobarida, 

Bovca, čez prelaz Predel do ŽP v Trbižu (I) in nato do Kranjske Gore. Od tu se je vrnil v Bovec, 

popoldne iz Bovca zopet do Kranjske Gore in zvečer iz Kranjske Gore nazaj do ŽP Most na Soči. Vozil je 

od 1.7.2021 do 31.8.2021.  

-  

 

Foto: Jošt Gantar 

 

- Čezmejna avtobusna linija Tolmin – Čedad. Avtobus je na tej liniji vozil vsak dan, 4x na dan v obe 

smeri. Omogočal je povezavo doline Soče s Čedadom in italijanskim železniškim omrežjem. Vozil je od 

1.7.2021 do 31.8.2021.  

 

V juliju smo z namenom dviga prepoznavnosti linije, skupaj z župani občin Bovec, Kobarid in Tolmin 

ter novinarji izvedli promocijsko vožnjo do Čedada, kjer nas je gostila županja mesta Čedad.  



 

 

Foto: Tatjana Šalej Faletič 

 

V sklopu aktivnosti v podporo trajnostni mobilnosti se Posoški razvojni center vključuje v številne pobude, 

ki spodbujajo in promovirajo trajnostno mobilnost v Dolini Soče. V turistični sezoni smo v občinah Bovec, 

Kobarid in Tolmin organizirali sezonske shuttle/hop-on hop-off prevoze z namenom spodbujanja navad 

trajnostne mobilnosti obiskovalcev in prebivalcev.   

 

Z namenom vpeljave multimodalnosti na območje Julijskih Alp Posoški razvojni center izvaja tudi  

demonstracijsko-ozaveščevalno kampanjo e-mobilnosti, s katero želimo predvsem vplivati na 

spremembo navad na pilotnem območju. Ciljni skupini sta dve: zaposleni v javnem sektorju in prebivalci. 

V ta namen smo zasnovali koncept souporabe e-vozil (car-sharing) za poslovne namene znotraj javnega 

sektorja (pilotno na območju Tolmina, z opcijo razširitve na Posočje), ter test uporabnosti e-vozil in 

uporabniška izkušnja vožnje v hribovitem okolju Julijskih Alp, ki ju izvajamo skupaj z izbranim 

ponudnikom. Na splošno namreč ponudniki e-vozil na tem območju ne vidijo ekonomskega interesa prav 

zaradi specifik tega okolja (hribovit teren, precejšnja oddaljenost od centrov, razpršena in neustrezna 

polnilna infrastruktura). V poletni sezoni smo testiranje uporabniške izkušnje in demonstracijo souporabe 

e-vozila razširili še na ciljno skupino lokalnega prebivalstva, v juliju, avgustu in septembru smo 

prebivalcem omogočili brezplačni tridnevni najem e-V, uporabniki pa so bili dolžni beležiti svojo 

uporabniško izkušnjo vožnje in storitev polnjenja na javnih polnilnicah. Rezultati uporabniške izkušnje 

bodo pomenili dobrodošel input za potencialne ponudnike sistemov za souporabo e-vozil vključno s 

ponudbo polnilne infrastrukture na tem območju.  

 



 

 

Foto: Miro Kristan 

 

Regijska Celostna prometna strategija za Julijske Alpe (CPS JA) je v zaključni fazi priprave.  

 

V okviru pilotne aktivnosti Revitalizacija Bohinjske proge nastaja Socio-ekonomska študija, ki bo 

Bohinjsko progo umestila v območje tromeje in valorizirala pomen turizma kot sinergijskega elementa 

mobilnosti občanov.  

 

Pod sloganom ŽIVI ZDRAVO. POTUJ TRAJNOSTNO. je potekal 20. Evropski teden mobilnosti, ki vsako 

leto poteka med 16. in 22. septembrom. K pobudi je tudi letos pristopila Občina Tolmin ter skupaj s 

soorganizatorji pripravila dneva dejavnosti v Tolminu in na Mostu na Soči. Pri organizaciji smo moči 

združili Občina Tolmin, Posoški razvojni center s projektom CROSSMOBY, Zavod za kulturo, šport in 

mladino Občine Tolmin, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Tolmin, OŠ Franceta 

Bevka Tolmin, OŠ Dušana Muniha Most na Soči, Moto klub Soča Tolmin in Krajevna skupnost Most na Soči.  

Ponudba letošnjega Evropskega tedna mobilnosti je bila pestra. Udeleženci so lahko preizkusili električno 

kolo, nekateri so se z električnimi kolesi podali na voden kolesarski izlet po okolici Tolmina. Na Mestnem 

trgu v Tolminu so se najmlajši preizkusili na kolesarskem poligonu. V koloparku je potekala delavnica 

varne vožnje po poligonu, v popravljalnici koles pa so udeležencem kolo podmazali, preverili zavore in 

zračnice ter nudili svetovanje. Na voden izlet v Polog so se udeleženci zapeljali s shuttle busom. V družbi 

vodičke so si ogledali spominsko cerkev v Javorci in se sprehodili do bunkerjev in planine. Otroci so v Mali 

hiši, ki se je tega dne preselila na Mestni trg, ustvarjali. Rezultat je bil smerokaz, ki vse udeležence v 

prometu opozarja, da je v Tolminu res vse blizu. O pomenu varnosti in o akcijah, ki jih na tem področju 

izvaja Policija, je prisotnim spregovoril komandir Policijske postaje Tolmin. Med 16. in 29. septembrom 

je v šolo »vozil« pešbus, ki učence spodbuja k pešačenju in uporabi varnih šolskih poti.  



 
 

  

  

Foto: Mateja Kutin 

 

Leto 2021 je Evropska unija razglasila za "Evropsko leto železnic". V ta namen je 30. septembra Accademia 

Europeista priredila mednarodno študijsko konferenco z naslovom Železnice in turizem z željo, da bi 

spodbudila državljane in podjetja k uporabi železnic. Na konferenci, ki se je osredotočala 

predvsem na razmere na mejah in na uporabo ekoloških prevoznih sredstev z namenom doseganja 

cilja podnebne nevtralnosti v skladu z evropskim zelenim dogovorom ter vlogi železnic v turizmu, je 

sodeloval tudi Posoški razvojni center.  

 

 

Foto: Matjaž Marušič 

 



 
Del doživljanja in dojemanja destinacije se začne že ob zaklepanju domačih vhodnih vrat. Zeleni, 

trajnostni, okolju prijazni smo šele takrat, ko gostu omogočimo, da posest jeklenega konjička ni prva, 

ampak zadnja alternativa. Ta misel je bila vodilo posveta na temo javnega potniškega prometa in turizma, 

ki se je v torek 19. oktobra odvijal v Bohinju. V so-organizaciji Turizma Bohinj in Posoškega razvojnega 

centra, so gostje nadalje razvijali temo, ki je bila na spletnem posvetu prvič izpostavljena že ob Dnevu 

Alpske konvencije maja letos. Z močno finančno podporo projekta Crossmoby so sezonski prevozi na 

območju doline Soče ter Julijskih Alp nakazali pot razmišljanja in razvoja celovitega sistema, ki ga bodo 

občine, država, Posoški razvojni center in ostali deležniki zasledovali tudi v prihodnje. 

 

CROSSMOBY - KRAS BRKINI BIKES  

 

Preko projekta CROSSMOBY smo poleti 2020 vzpostavili nov sistem za avtomatizirano izposojo električnih 

koles - KRAS BRKINI BIKES. Sistem ima 5 postaj s skupno 25 električnimi kolesi, ki bodo za uporabnike na 

voljo brezplačno, vsaj do konca trajanja projekta. 

 

Postaje se nahajajo v občinah Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana: 

Komen, na »placu«, OMV Komen 119a 

Štanjel, avtobusna postaja, Štanjel 41 

Sežana, pri Osnovni šoli Srečka Kosovela, Kosovelova ulica 6 

Divača, parkirišče ob elekt. polnilnici, dostop iz ulice Trg 15. aprila 1b 

Hrpelje-Kozina, pri parku Žaga, Istrska ulica 19 

 

Informacije in registracija (od novembra do aprila je sistem na zimovanju): 

TIC Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana 

TIC Štanjel, Štanjel 1a, Štanjel 

Občina Hrpelje-Kozina, Reška cesta 14, Kozina 

Škrateljnova domačija, Muzej Divača, Kraška cesta 26, Divača 

 
 



 

 

BIKE SHARING IN MESTNI AVTOBUS V ILIRSKI BISTRICI 

 

Tudi v Občini Ilirska Bistrica smo vzpostavili sistem bike sharing za izposojo koles, ki je voljo prebivalcem, ki 

ga želijo uporabljati. Občina je prav tako vzpostavila storitev mestnega avtobusa. 

 

DOGODKI 

 

CROSSMOBY se je predstavil na letnem dogodku European Weeks and Regins 2021, 25. novembra je bila 

organizirana zaključna konferenca projekta, sodeloval je tudi na tekmovanju Project Slam 2021 in izvedel 

dogodek v Benektkah, decembra 2021.  

 

 

POVEZAVE NA PROJEKT CROSSMBOY:  

 FACEBOOK 

 INSTAGRAM  

 Spletna stran  

 

POVEZAVE DO PROGRAMA SODELOVANJA INTERREG ITALIJA-SLOVENIJA:  

- Uradna spletna stran   

- INSTAGRAM 

- Twitter 

- YouTube 

https://www.facebook.com/CROSSMOBY-Interreg-V-A-Italia-Slovenija-312406019368415
https://www.instagram.com/crossmobyinterreg/
http://ita-slo.eu/sl/crossmoby
http://ita-slo.eu/sl/crossmoby
http://ita-slo.eu/
https://www.instagram.com/interregitaslo/
https://twitter.com/InterregITASLO
https://www.youtube.com/channel/UCDZoQA-YrcHKRbNIQOTiuUg


 
 

 

CROSSMOBY je strateški projekt programa sodelovanja INTERREG V-A Italija-Slovenija 2014-2020, ki ga delno 

sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR). 

- Prednostna os 2: Sodelovanje za nizkoogljične strategije in akcijski načrti  

- Specifični cilj: SC 2.1. 

- Prednostna naložba: PN 4e 

- Tipologija projekta: Strateški   

 

Projekt je pričel septembra 2018 in se bo zaključil 28. 2. 2022.  

 

Celotna vrednost projekta znaša 4.117.387,76 €, od tega prispevek ESRR znaša 3.499.779,57 €. 

 


