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Trajnostna mobilnost
v mestih

Širimo znanje in 
izkušnje o trajnostni 
mobilnosti v mestih

Mreža mest in drugih zainteresiranih deležnikov,  
ki se v Sloveniji in Hrvaški ter Bosni in Hercegovini, 
Črni gori, Makedoniji in Srbiji ukvarjajo s trajnostno 
mobilnostjo. Namen mreže je prenos znanja in dobrih 
praks ter priprava skupnih projektov, s katerimi se bodo 
financirale prihodnje aktivnosti trajnostnega prometa in 
boljše mobilnosti. 

Mreža je bila ustanovljena v Ljubljani, 25. aprila 2013 kot 
mreža CIVINET Slovenija-Hrvaška. S sklepom skupščine 
se je mreža 10. februarja 2016 preimenovala v mrežo 
CIVINET Slovenija-Hrvaška-Jugovzhodna Evropa.

- Kdo smo?

Dobrodošle  so  mreženje in vse  oblike 
povezovanja  za učinkovitejše reševanje prometnih 
problemov in izboljšanja mobilnosti, od izmenjave 
izkušenj, znanj in idej do medsebojnega sinergijskega  
sodelovanja mest, ki omogoča tudi  boljši izrabo sredstev.

Mreža CIVINET  
Slovenija-Hrvaška-JVE  
šteje več kot 150 članov 
in je najštevilčnejša 
tovrstna mreža v Evropi. 

Z mrežo upravlja Upravni odbor, 
predstavniki mest sestavljajo 
Politični odbor, najbolj 
pomembne odločitve za delovanje 
mreže pa sprejema  Skupščina. 
Politični odbor oblikuje letne izjave,  
s katerimi usmerja delovanja Mreže.

- Organi mreže

Cilj mreže je prenos znanj in dobrih praks  
ter snovanje skupnih projektov za financiranje 
prihodnjih dejavnosti trajnostnega prometa in 
mobilnosti.  

 ~ organiziranje delavnic, okroglih 
miz in drugih dogodkov 

 ~ vodeni ogledi dobrih praks

 ~ redno informiranje članov, 
ostalih deležnikov in medijev 
preko e-glasila itd.

- Dejavnosti mreže 
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Tajništvo mreže

 ČE STE ZAINTERESIRANI ZA 
KAKOVOSTNO TRAJNOSTNO 

MOBILNOSTI V MESTIH  
SE PRIDRUŽITE NAŠI MREŽI! 

Članstvo je brezplačno, več informacij  lahko 
najdete na spletni strani http://civinet-slohr.eu/slo/

clanovi/postanite-clan/

Pridružite
se nam!

Mreže CIVINET imajo namen okrepiti 
sodelovanje med mesti iz sosednjih 
držav, ki se lahko sporazumevajo v svojih 
maternih jezikih. Na tej osnovi so mreže 
CIVINET vzpostavljene tudi v drugih 
delih EU (frankofonska, mreža nemškega 
govornega področja, Španija in Portugalska, 
Italija, Velika Britanija in Irska, Nizozemska 
in Flandrija, Češka in Slovaška, Poljska, 
Mađarska, Romunija, Finska ter Grčija in 
Ciper). Njihovo delovanje podpira Evropska 
komisija.

Mreže CIVINET- Evropske mreže CIVINET

Več o mrežah CIVINET lahko izveste na www.civitas.eu,  
v zavihku o CIVITAS nacionalnih mrežah.

Koordinator mreže
Grad Rijeka 
Korzo 16, HR-51000 Rijeka
Srđan Škunca 
E srdjan.skunca@rijeka.hr
www.rijeka.hr

http://civinet-slohr.eu

Održiva mobilnost u gradovima
SLEDITE NAM!


