
ÎÎ Kontext,ÎcieleÎaÎcieľovéÎskupiny

Skupina aktívnej mobility zohrala významnú úlo-
hu pri tvorbe prvého Plánu udržateľnej mobility 
(PUMM) pre roky 2011 – 2012. Miestna skupina 
bola založená počas projektu Active Travel Ne-
twork – ATN (Sieť aktívnej mobility) pri príprave 
PUMM. Cieľom projektu ATN bolo podporiť ak-
tívne cestovanie – mobilitu v malých a stredne 
veľkých mestách na krátke vzdialenosti, ekolo-
gickými druhmi dopravy. S týmto cieľom bola aj 
založená Skupina aktívnej mobility.

ÎÎ OpisÎaktivít

Založenie Skupiny aktívnej mobility podporilo účasť miestnych obyvateľov v aktivitách zameraných 
na trvalo udržateľnú dopravu v meste a pomohlo vytvoriť spojenie medzi obyvateľmi a magistrátom.  
V roku 2012 sa realizovali viaceré opatrenia navrhnuté v PUMM. Dôležitou udalosťou bol „Deň aktívnej 
mobility na mestskom úrade Ljutomer“. Obyvatelia mesta sa mohli zúčastniť rôznych aktivít propa-
gujúcich udržateľnú mobilitu, napr. skúšobných jázd na nových modeloch bicyklov, hry pre školákov 
„Hra na dopravného hada“, cyklistických súťaží, tréningu učiteľov základných škôl, súťaže v severskej 
chôdzi, bazáru starých bicyklov, prípravy dopravných denníkov a pod. Výsledky a informácie z práce 
Skupiny aktívnej mobility boli použité v prípravnej fáze PUMM. Skupina zostala aktívnou aj po dokon-
čení plánu. V súčasnosti (po prijatí PUMM) sa zameriava najmä na aktivity realizované v rámci Európ-
skeho týždňa mobility a na podporu aktivít pri implementácií opatrení definovaných v PUMM, ktoré 
podporujú udržateľnú mobilitu. Aktualizácia plánu je naplánovaná na rok 2016 a skupina bude pri jej 
príprave hrať dôležitú úlohu.

ÎÎ PrincípyÎkomunikácie

Detailné informácie nie sú k dispozícii.

ÎÎ NákladyÎaÎinvestor

V rámci aktivít sa financovali najmä rôzne propagačné aktivity a podujatia, ktoré podporovala skupina. 
Zdrojom financovania boli rôzne projekty a rozpočet mesta. Detailné informácie o nákladoch nie sú  
k dispozícii. 
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ZA ObSAH TEjTO PUbLiKáCiE  NESú ZODPOVEDNOSť VýLUčNE AUTOri .  NEMUSí  VžDy NEVyHNUTNE ODrážAť STANOViSKO EUróPSKEj úNiE . 
ANi  VýKONNá AgENTúrA EASME,  ANi  EUróPSKA KOMiS iA  N iE  Sú ZODPOVEDNé ZA ž iADNE PríPADNé POUžiT iE  TU UVEDENýCH iNfOrMáCi í . 

www.epomm.eu/endurance

ÎÎ ContactÎinformation

Mitja Kolbl
Mestský úrad Ljutomer
mitja.kolbl@ljutomer.si 

ÎÎ Details

http://urbact.eu/active-travel-network 
http://www.trajnostnamobilnost.si/Portals/0/
publikacije/PS%20LjUTOMEr_www.pdf

Projekt sa uskutočnil pred voľbami do mestskej rady. bol široko podporený už pre zvolením novej rady. 
Dokument bol neskôr prijatý konsenzom rôznych politických skupín, čo je v Slovinsku dosť neobvyklé. 

ÎÎ Bariéry

Príprava tohto dokumentu bola v Slovinsku pilotným projektom. Všetky záujmové skupiny sa počas 
prípravy plánu museli naučiť nové veci, vrátane vzájomnej komunikácie, čo nebolo vždy jednoduché.

ÎÎ SilnéÎstránky

 — Dôležitým aspektom celého procesu bol účasť záujmových skupín a obyvateľov. Skupina aktívnej 
mobility zainteresovala do procesu všetkých dôležitých pracovníkov mestského úradu, ktorí boli 
aktívni počas celej prípravy plánu. 

 — Podujatia a audit aktívnej mobility bol organizované za spoluúčasti rôznych strán a odborov ma-
gistrátu. 

 — Výsledky a informácie zozbierané počas práce Skupiny aktívnej mobility boli použité ako dôležitý 
vstup pri príprave základných elementov PUMM. 

ÎÎ ProjektovéÎciele,Îindikátory,Îdáta,ÎdopadyÎ/ÎvýsledkyÎ

CiELE iNDiKáTOr DáTA DOPAD / VýSLEDKy

Zabezpečiť pozitívny dopad projektu na miestnu 
politiku. Hlavným cieľom projektu bolo podporiť 
aktívnu mobilitu v meste a využívanie udržateľ-

ných spôsobov dopravy na krátke cesty, 
s cieľom zlepšiť životné prostredie v meste. 

Pozitívna reakcia 
na PUMM

Nie sú 
k dispozícii

PUMM postúpil 
medzi troch finalistov 

ceny EU SUMP Award. 
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