
Ob obravnavi delovanja mreže CIVINET Slovenija-Hrvaška-Jugovzhodna Evropa 
v obdobju od seje v Mariboru 2017 do seje v Kruševcu 2018, Politični odbor z 
zadovoljstvom izpostavlja celovito realizacijo vseh načrtovanih aktivnosti. Istočasno, 
zavedajoč se finančnih omejitev, ki hromijo delo mreže, Odbor je pohvalil Sekretariat 
mreže, ker je zagotovil dodatna sredstva iz skladov EU za realizacijo programskih 
aktivnosti kakor tudi članicam Mreže, ki so s pokroviteljstvom nad posamičnimi 
dogajanji prispevali k uresničevanju programskih ciljev, s tem pa tudi k vzdrževanju 
ugleda ter stabilnosti Mreže. 

S posebnim zadovoljstvom Politični odbor pozdravlja več od 25 novih članov, ki so 
u preteklem obdobju pristopili k Mreži, z večjim delom iz področja Srbije, Črne Gore 
in Makedonije te jih, kot vse druge člane, poziva k proaktivnemu pristopu pri delu 
Mreže. Z več kot 140 člani, Politični odbor izraža zadovoljstvo zaradi dejstva, da je 
Mreža Slovenija-Hrvaška-Jugovzhodna Evropa še naprej najbolj številčna med vsemi 
EU mrežami, istočasno pa želi poudariti kako se zaveda čedalje večje zahtevnosti v 
pogledu organizacije dela, programskih aktivnosti ter pričakovanja in potreb članov 
Mreže, ter finančnih potreb. U tem smislu, Politični odbor daje polno podporo pobudi, 
ki jo je Mreža, skupaj z drugimi evropskimi mrežami, sprožila konec leta 2017 s ciljem 
zagotavljanja trajnega financiranja s strani Evropske komisije.

V skladu s tematskim področjem CIVITAS pobude 2020, Politični odbor izpostavlja 
potrebo nadaljevanja obravnave teme izdelave Načrta trajnostne urbane mobilnosti 
(Sustainable Urban Mobility Plan - SUMP) kot izhodišča za oblikovanje aktivnosti 
in realizacijo konkretnih akcij za vzpostavitev bolj čistega in boljšega prometa ter 
kakovosti okolja nasploh, vse pa v soglasju s potrebami in možnostmi konkretnega 
urbanega okolja. 
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Ne glede na to, da je za dvig zavesti o potrebi stalne razrešitve omenjenih in vseh 
drugih povezanih tematskih področij možno in potrebno koristiti akcije v času 
Evropskega tedna mobilnosti, Evropskega tedna trajnostnega razvoja in dr., obstaja 
izrazita potreba za vzpostavitvijo stalnega sistemskega pristopa k prometnem in 
integriranem načrtovanju, seveda prilagojenemu velikosti in potrebam vsakega 
urbanega okolja. 

Poleg prej navedene teme, ki vsekakor ostaja osnovni poudarek, Odbor zagovarja 
vzporedno obdelavo in drugih pomembnih tem kot so jačanje kolesarskega prometa 
v mestih in uvajanje sistema  javnih koles, večje  koriščenje plinskih, hibridnih in 
električnih vozil, ob jačanju vloge železnice v javnem prevozu, sistemsko rešitev 
dostav blaga, posebej v mestnih središčih, širitev peš-con v mestih, rabo IT tehnologij 
v upravljanju in organizaciji prometa, prevoza in dvigu varnosti pri koriščenju javnih 
površin in  prostora. Omenjene in druge teme so del  fokusa različnih projektov, ki 
se implementirajo znotraj razpisa CIVITAS 2020, pri čemer so primeri dobrih praks 
lahko zelo uporabni tudi pri članicah naše Mreže. 

Politični odbor tudi letos poudarja pomembnost doseganja Globalnih ciljev  
trajnostnega razvoja ZN-a do leta 2030, glede na to, da so promet in mobilnost, 
kakovost življenja in okolje vključeni v več ciljev. Za doseganje ciljev so zadolžena 
mesta ter relevantni delničarji, oz. vsi tisti, ki so istočasno tudi  člani naše Mreže.

Politični odbor je zelo zadovoljene zaradi kakovosti in hitrosti informiranja vedno 
večjega števila članov s pomočjo spletnih strani, ki jih ureja Sekretariat mreže, kakor 
tudi komunikacijsko odprtost do članic na spletnih straneh. U tem smislu, Politični 
odbor vabi članice Mreže, da še bolj koristijo ponujene oblike komuniciranja, vse 
s ciljem čedalje boljšega prilagajanja posamičnih programov potrebam članov 
oz.  konkretnih skupnosti. Na ta način se lahko še dodatno se vpliva na vidnost in 
prisotnost Mreže znotraj  področij njenega delovanja.

V Kruševcu, 23. februarja 2018


