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PREVOZI IN ČEZMEJNA MOBILNOST V EVROPSKI UNIJI – PROBLEMI IN TRENUTNO
STANJE
Pot do enotnega evropskega trga brez ovir terja posebno pozornost do čezmejnega prevoza. Kljub vsemu
trudu in ukrepom Evropske unije, vlad in regij je treba še veliko postoriti, da odpravimo vse ovire za
čezmejno mobilnost.
4. decembra 2020 smo partnerji projekta CROSSMOBY organizirali zanimiv dogodek Prevozi in čezmejna
mobilnost v Evropski uniji - Problemi in trenutno stanje.
Namen delavnice je bil podati pregled nad vsem, kar je že bilo doseženo, in nad prednostnimi nalogami za
prihodnost, po naslednjem programu:

CROSSMOBY - KRAS BRKINI BIKES PONOVNO NA VOLJO OD APRILA
Preko projekta CROSSMOBY smo poleti 2020 vzpostavili nov sistem za avtomatizirano izposojo električnih
koles - KRAS BRKINI BIKES. V zimskih mesecih, od novembra do aprila, bo sistem na začasnem zimovanju.
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:
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
Elektronska registracija bo možna preko aplikacije https://mobiln.si/
Od 12. aprila dalje, ko so se v Sloveniji sprosili ukrepi za omejevanje širjenja covid-19, je sitem bike sharing
ponovno v uporabi.

BIKE SHARING – V ILIRSKI BISTRICI
Tudi v Občini Ilirska Bistrica smo vzpostavili sistem bike sharing za izposojo koles, ki je bil med zimskimi
meseci na zimovanju. Od aprila je ponovno na voljo prebivalcem, ki ga želijo uporabljati.

JAVNI RAZPISI CROSSMOBY
V mesecu maju načrtujemo objavo javnega razpisa za oddajo ponudbe za izvajanje ladijskih prevoznikov za
potnike na relaciji Ankaran-Piran, v sezoni 2021. Razpis bo objavljen na portalu javnih naročil RS.

NAČRTOVANI DOGODKI
Naslednji javni dogodek, ki ga načrtujemo, je predstavitev pilotne aktivnosti ladijskih prevozov, predvidoma
konec junija 2021. Letos nameravamo ponuditi storitev šest dni na teden. Tokom poletja in jeseni bomo
organizirali več dogodkov za javnost, na katerih vam bomo predstavili aktivnosti in rezultate projekta
CROSSMOBY.
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CROSSMOBY je strateški projekt programa sodelovanja INTERREG V-A Italija-Slovenija 2014-2020, ki ga delno
sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR).
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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 novembra 2021, vanj pa je vključenih 8 slovenskih in
italijanskih partnerjev.

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

