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3. GLASILO PROJEKTA FORTIS 

Pred vami je tretja številka glasila projekta FORTIS!

FORTIS je evropski projekt, ki ga financira Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija - Italija 
2014 - 2020. Njegov namen je najti inovativne rešitve, ki bodo olajšale življenje državljanov na 
čezmejnih območjih. Poleg tega želi spodbujati institucionalni dialog na dveh ravneh: 1) izboljšanje 
lokalnih sistemov javnega prevoza z namenom čezmejnega povezovanja in spodbujanja znanja 
ter 2) izmenjava dobrih upravnih praks v zvezi z različnimi zakonodajami na področju registraciji 
vozil. Po analizi vrzeli na obravnavanih področjih bodo s posebnimi pilotnimi akcijami preizkušene 
eksperimentalne rešitve za izboljšanje storitev in institucionalnega dialoga na območju, kar bo 
omogočilo vzpostavitev stalne mreže institucionalnega sodelovanja.
 

Projektna ekipa FORTIS!

Dne 7. 7. 2022 je v Trstu potekala zaključna 
konferenca projekta FORTIS, ki jo je organiziral 
VP v tesnem sodelovanju s PP. Govorci so 
razpravljali o projektnih dosežkih na področju 
čezmejne mobilnosti in delili znanja o kontrolah 
težkih vozil na čezmejnem območju med Italijo 
in Slovenijo. Poleg tega so partnerji projekta 
FORTIS prikazali rezultate pilotnih aktivnosti, 
izvedenih v zadnjih treh letih, ter glavne 
rezultate študij izvedljivosti v zvezi z enotnimi 
vozovnicami in čezmejnimi pomorskimi 
povezavami. Institucionalno sodelovanje je 
imelo ključno vlogo pri doseganju oprijemljivih 
rezultatov ter je privedlo do sklenitve treh 
memorandumov (ali memorandumov o soglasju) 
in enega sporazuma med glavnimi akterji.

Zaključna konferenca Zaključna konferenca 



Študijo je izvedla Mestna občina Koper v sodelovanju z Univerzo v Ljubljani, da bi preverila izvedljivost 
pomorske čezmejne povezave med Slovenijo in Italijo, natančneje med Koprom in Trstom. 

V priročniku so opisane različne metode kontrolnih 
pregledov težkih motornih vozil, ki so bile 
opredeljene na podlagi sodelovanja med slovenskimi 
in italijanskimi oblastmi med različnimi kontrolami 
v Vilešu in Šempasu ter na Kozini in Fernetičih. Ta 
prva izkušnja čezmejnega sodelovanja na področju 
registracije motornih vozil in izdaje vozniških 
dovoljenj se je uspešno zaključila, udeleženci pa si 
v prihodnje želijo to pot nadaljevati in še dodatno 
utrditi. Priročnik je na voljo na spletni strani 
projekta: 

Objava D.3.2.2.2 »Študija izvedljivosti čezmejnih povezav pomorskega Objava D.3.2.2.2 »Študija izvedljivosti čezmejnih povezav pomorskega 
potniškega prometa«potniškega prometa«

Objava D.3.2.2.6 »Priročnik za harmonizacijo sistemov«Objava D.3.2.2.6 »Priročnik za harmonizacijo sistemov«

Prenesi 
priročnik

Prenesi 
priročnik

https://www.ita-slo.eu/en/all-news/news/fortis-feasibility-study-maritime-passenger-transport-between-slovenia-and-italy%C2%AB-both
https://www.ita-slo.eu/it/tutte-le-notizie/news/fortis-manuale-l%E2%80%99armonizzazione-dei-sistemi


Vas zanimajo rezultati, doseženi v okviru projekta FORTIS?Vas zanimajo rezultati, doseženi v okviru projekta FORTIS?

Promocijski videoPromocijski video

Prenesite končno objavo s pregledom vseh dejavnosti, ki so bile izvedene v času izvajanja projekta.

Partnerji so omogočili izdelavo promocijskega video posnetka projekta.

Download

Pregled testnih dejavnosti FORTIS:

Študija primera o čezmejnih povezavah pomorskega potniškega prometa med Slovenijo in Italijo

Promocija enotne vozovnice za avtobus in vlak med Slovenijo in Italijo

Študija primera o različnih zakonodajah in upravnih ozkih grlih na področju registracije vozil

Čezmejni javni prevoz med Koprom in Trstom

Načrt za spodbujanje javnega prevoza na čezmejnem območju med Slovenijo in Italijo
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https://www.ita-slo.eu/it/tutte-le-notizie/news/fortis-video-promozionale-di-progetto


Med projektom so bili izdelani video intervjuji VP in PP:

Video intervjujiVideo intervjuji

Lead Partner

RRA LUR

Avtonomna dežela Furlanija - Julijska krajina

Mestna občina Koper

Nicola Salvato

https://www.ita-slo.eu/it/tutte-le-notizie/news/fortis-intervista-del-capo-fila-dopo-la-tavola-rotonda-del-30-ottobre-2020
https://www.ita-slo.eu/it/tutte-le-notizie/news/fortis-intervista-del-partner-rra-lur-dopo-la-tavola-rotonda-del-20-ottobre
https://www.ita-slo.eu/it/tutte-le-notizie/news/fortis-video-interviste-dott-massimiliano-angelotti
https://www.ita-slo.eu/it/tutte-le-notizie/news/fortis-video-interviste-dott-nicola-salvato
https://www.ita-slo.eu/it/tutte-le-notizie/news/fortis-migliorare-i-collegamenti-di-trasporto-pubblico-con-autobus


Dogodki v regijiDogodki v regiji

Postopki na področju registracije vozil in cestnih pregledov vozil - Čezmejna študija primera projekta FORTIS

Postopki na področju registracije vozil in cestnih pregledov vozil - Čezmejna študija primera 
projekta FORTIS, 28. julij 2022, Trst: srečanje je organizirala Dežela Furlanija - Julijska krajina, 
da bi predstavila izkušnje čezmejne pilotne akcije, ki jo je izvedel Deželni urad za registracijo 
vozil in izdajo vozniških dovoljenj v sodelovanju z ministrstvom Republike Slovenije, in rezultate, 
ki so bili doseženi na tem področju med izvajanjem projekta.

Memorandum o soglasju za promocijo enotne vozovnice Trst-Ljubljana

Prenesi 
MoU

Izvršni sekretariat SEP je 14. julija na svojem 
sedežu v Trstu javnosti predstavil sporazum in 
glavni namen Memoranduma o soglasju v zvezi 
z enotno vozovnico za avtobus in vlak, ki je bil 
nedavno sklenjen v okviru projekta FORTIS pod 
vodstvom SEP. Memorandum o soglasju so doslej 
podpisali Občina Trst, Trenitalia (Direzione 
Regionale Friuli Venezia Giulia), Immaginario 
Scientifico, Contrada Teatro Stabile di Trieste, 
Arboretum Volčji Potok, FIAB Trieste Ulisse, 
Federalberghi Trieste in Società Alpina delle 
Giulie – Sezione di Trieste del CAI – Grotta Gigante. 
Drugi zainteresirani deležniki bodo memorandum 
o soglasju lahko podpisali do konca avgusta 2022.

https://www.unioncamereveneto.it/wp-content/uploads/2022/07/FORTIS-MoU-Integrated-Ticketing.pdf


KONTAKTI 

Vodilni partner - SEP: Peter Cancian - Projektni vodja - canciani@cei.int  

Projekt je sofinanciran v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija - Italija 2014 – 2020
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