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CIVINET Slovenija-Hrvaška-JVE

o osnovana v Ljubljani, 25. aprila 2013 

o združuje mesta in druge partnerje, ki se ukvarjajo s 

trajnostnim načrtovanjem in s trajnostno mobilnostjo

o cilj mreže je prenos znanj in dobrih praks ter

snovanje skupnih projektov s katerimi se lahko

financirajo bodoče aktivnosti trajnostne mobilnosti

o poleg Slovenije in Hrvaške, članstvo je odprto za 

deležnike iz Bosne i Hercegovine, Bolgarije, Črne Gore, 

Makedonije in Srbije





Najhitreje rastoča mreža

Število članov

februar 2016 74
avgust 2016      108
december 2016 112
februar 2017    118



Članstvo

o 118 članov: 41 iz Slovenije, 48 iz Hrvaške in 30 iz JVE

o največ članov predstavljajo mesta (14 slovenskih, 23

hrvaških, 8 iz JVE)

o ostali člani so pomembni delničarji s področja

trajnostne mobilnosti: organizacije civilne družbe, 

javna prometna podjetja, inštituti, fakultete, strokovnjaki

ter ministrstva zadolžena za promet na Hrvaškem, v 

Sloveniji, BiH, Bolgariji, Črni Gori, Makedoniji in Srbiji



Smo najbolj aktivna mreža 



Novi naziv: CIVINET Slovenija -

Hrvaška - Jugovzhodna Evropa!

• 3. generalna skupščina, Nova Gorica 10. 2. 2016

• Sestanki UO i PO  Politična izjava za 2016

• Okoli 50 udeležencev

• Predstavitev primerov dobrih praks in terenski ogled



Trajnostna mobilnost v Gradcu

• Študijski obisk Gradca, 29. 2. in 1. 3. 2016

• 20 članov mreže CIVINET Slovenija-Hrvaška-JVE in 20 

članov mreže CIVINET Madžarska 

• Gostitelj - neprofitna organizacija za raziskave na 

področju mobilnosti - FMG AMOR



Predstavitev mreže članom Udruge

gradova v RH

• Predsedstvo Udruge gradova v RH, Zagreb, 9.3.2016

• Okoli 40 predstavnikov hrvaških mest

• ODRAZ je predstavil mrežo CIVINET



Pešci in kolesarji - kako do 

sobivanja in delitve prostora?

• okrogla miza o delitvi skupnega prostora pešcev in 

kolesarjev, Zagreb, 23.3. 2016

• organizatorji: CIVINET Slo-Hr-JVE, ODRAZ, udruga 

Sindikat biciklista

Panelisti:

• Aljaž Plevnik, Urbanistički institut 

Slovenije

• Mario Ćosić, Fakultet prometnih znanosti, 

Zagreb

• Vladimir Halgota, Sindikat biciklista

Moderatorica: Lidija Pavić-Rogošić, ODRAZ



Delavnica za mesta v Srbiji o SUMP-u

• Delavnica v Kruševcu za okoli 10 mest, 7.4.2016

• Panelisti: Vlado Babić, Ljubljana, koordinator Mreže, in 

dr. Aljaž Plevnik, Urbanistički inštitut Slovenije

• https://www.youtube.com/watch?v=gwV8XhZJxxM

https://www.youtube.com/watch?v=gwV8XhZJxxM


Sestanek CIVINET mrež

• Olomouc, 26. 4. 2016

• tema: dosedanji uspehi in prihodnost mrež CIVINET

• Udeležila sva se tedanji in bodoči koordinator Mreže – iz  

Ljubljane in Reke



Upravljanje s parkiranjem - ključ za 

upravljanje z urbano mobilnostjo

• delavnica, 9.5.2016

• organizatorji: CIVINET Slo-Hr-JVE, konzorcij projekta 

PUSH&PULL in EVIDENCE, Slovenska platforma za 

trajnostno mobilnost, Grad Dubrovnik in Razvoja 

agencija Dubrovnika



Železniški potniški promet in kolesarjenje

kot alternativa osebnemu avtomobilu

• mednarodni seminar, 11. 5. 2016

• organizatorji: Občina Borovnica, Slovenska kolesarska

mreža in Koalicija za trajnostno prometno politiko

(financiranje iz CIVITAS Activity fonda in v sodelovanju z

mrežo CIVINET)

• Udeležili so se tudi nizozemski veleposlanik, član DZS, visoki

državni uradnici, predstavniki nevladnih organizacij, novinarji 
in dr.



Kolesarjenje in zdravje

• seminar in delavnica v Kranju, 23. 5. 2016

• Organizatorji: REC Slovenija, skupaj s Slovensko 

kolesarsko mrežo in CIVINET Slo-Hr-JVE



ZELENI KORIDOR 

Povezovanje EU in Balkana

• delavnica v Predstavništvu EK v Zagrebu, 23. 5. 2016 

• posvečena opcijam "Zelenega koridorja„ - z lokalnimi in 

regionalnimi delničarji iz vlade, finančnega sektorja, 

industrije, civilne družbe in akademske skupnosti

• predstavljanje mreže CIVINET Slovenija-Hrvaška-JVE, 

Vlado Babić, Ljubljana, koordinator mreže



UO u Zagrebu

• sestanek Upravnega

odbora mreže CIVINET 

Slovenija-Hrvaška-JVE, 

2.6.2016

• održan pred Forumom

CIVINET, s katerim smo 

zaznamovali prva tri leta

uspešnega delovanja 

naše mreže



o Zagreb, 3. 6. 2016

o okoli 70 predstavnikov mest, ministrstev, združenj, 

inštitutov, šol, fakultet in podjetij iz Slovenije, Hrvaške, 

Bosne in Hercegovine ter Srbije

o teme: primeri projektov trajnostne urbane mobilnosti več

hrvaških in slovenskih mest ter inovativnih projektov do 

katerih so prišli ostali člani mreže - združenja, šole in

podjetja



Prvi Forum CIVINET-a



Imamo čez 100 članov!

• Grad Hrvatska Kostajnica jubilarni je 100. član

• začetek julija 2016



CIVINET na posvetu o lokalni

samoupravi

• ODRAZ je predstavil Mrežo na Posvetu o lokalni
samoupravi v Rapcu 6. 7. 2016

• Organizator: Udruga gradova v Republiki Hrvaški, za 

predstavnike mest in druge delničarje



Konec mandata Mestne občine

Ljubljana kot koordinatora!

• Od 1. 9. 2016 novi koordinator Mreže  Grad Rijeka

• Miroslav Matešić in Srđan Škunca

Vlado Babić predajam koordinatorstvo prijateljem iz 

Reke, s prepričanjem, da sledi

nadaljni vzpon in širitev mreže!



Evropski teden mobilnosti

• ODRAZ je predstavil CIVINET Slo-Hr-JVE na 

srečanju Hrvatskog autokluba (HAK), 16.

9.2016



CIVITAS Forum 2016

• „Oblikovanje mobilnosti v prihodnosti”, 28. – 30. 9. 2016, 

Gdynia, Poljska

• Sestanek vseh mrež CIVINET

• Udeležili so se člani CIVINET Slo - Hr – JVE  stari in 

novi koordinator, tajništvo i drugi člani



Efekti ukrepov trajnostne urbane 

mobilnosti

• okrogla miza „Efekti ukrepov trajnostne urbane 

mobilnosti“, v Zagrebu, 13. 12. 2016 

• Organizator: Zavod za gradski promet Fakulteta prometnih

znanosti Sveučilišta v Zagrebu, član CIVINET-a

• Sodelovali tudi drugi člani mreže (Zagreb, Rijeka, Sisak, V. 

Gorica, Dubrovnik, SpinCity, Next bike, ODRAZ )



Redno 

informiranje

E-glasilo 

CIVINET Info

• 16 številk

• cca 700 

sprejemnikov

• okoli 100 

novinarjev



web stran

www.civinet-slohr.eu

Število objav / člankov  108
Število ogledov strani        17.684
Število korisnikov                 4.418

trend rasti: primerjava 1/1. - 10/2. 2017 v 
odnosu na isto obdobje 2016 (v oklepaju)
Število ogledov strani 2017     - 3.570 (1.310)
Število korisnikov 2017            - 993      (282)



Facebook stran

• Facebook stran Održiva mobilnost u gradovima

• Število lajkov – 1.609

Število objav - 603


