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1. Glasilo FORTIS
Dobrodošli ob prvi izdaji glasila projekta FORTIS!
FORTIS je evropski projekt, ki ga financira Interreg V-A Slovenija-Italija 2014-2020. Projekt
FORTIS želi izdelati inovativne rešitve, ki bi izboljšale vsakdanjik prebivalcev čezmejnih območij
in spodbujale medinstitucionalni dialog o dveh poglavitnih temah: 1) izboljšanje sistema javnega
lokalnega prevoza za čezmejno integracijo in boljše poznavanje ter 2) izmenjava dobrih praks v
sklopu upravnih postopkov v zvezi z različnimi pravnimi okviri na področju registracije vozil in izdaje
vozniških dovoljenj. Na podlagi analize vrzeli na področjih ukrepanja se bo s posebnimi pilotnimi
akcijami preverilo poskusne rešitve za izboljšanje storitev in institucionalnega dialoga na območju,
kar bi omogočilo vzpostavitev mreže trajnega institucionalnega sodelovanja.
Ekipa projekta FORTIS!

Prvi sestanek partnerjev projekta FORTIS je potekal 9. marca 2020 na daljavo
Projekt Fortis se je začel z uvodnim sestankom, ki je zaradi epidemije COVID-19 potekal 9. marca
2020 na daljavo. Namen srečanja je bil postaviti temelje za aktivnosti projekta FORTIS na podlagi
analize teritorialnih potreb, ki jo je izvedla Ljubljanska urbana regija. Partnerji so razpravljali o
organizaciji prvih delavnic s pomembnimi deležniki za povečanje ravni znanja o načinih registracije
vozil v obeh državah. Zaradi epidemije COVID-19 je bila posebna pozornost namenjena pilotnim
akcijam, ki bi izboljšale čezmejno mobilnost potnikov.
Projektni partnerji, pod vodstvom Srednjeevropske pobude, so Avtonomna dežela Furlanija - Julijska
krajina, Občina Koper, Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije in Unioncamere
Veneto. Pridruženi partnerji so: GECT Euregio Senza Confini, Občina Milje, Ljubljanski potniški
promet d.o.o., Slovenske železnice, Confarca FVG, Občina Trst, Nomago d.o.o., Arriva Dolenjska in
Primorska d.o.o., Ministrstvo za infrastrukturo, Avto-moto zveza Slovenije, Javna agencija Republike
Slovenije za varnost prometa.

Predstavitev projekta
Cilj projekta FORTIS »Krepitev institucionalnega sodelovanja na čezmejnem območju z inovativnimi
rešitvami na področju javnega in osebnega motoriziranega prevoza« je:
•

Omogočiti povezavo in razširitev obstoječih storitev za zagotovitev boljše dostopnosti občanov
do območja, s tem pa omejiti uporabo osebnih vozil in spodbujati varstvo okolja. Vse to bo
mogoče s pomočjo institucionalnega sodelovanja med osrednjimi vladnimi uradi, ki so pristojni
za politike prevozov na območju

•

Omogočiti lažji dostop do informacij o registraciji vozil in izdaji vozniških dovoljenj v obeh
državah. Večja integracija in boljše razumevanje pravnega okvira ter upravnih postopkov
registracije vozil in izdaje vozniških dovoljenj v obeh državah bosta občanov omogočila pravilno
in hitrejšo izvedbo postopkov, pristojnim organom pa spoznavanje dobrih praks. Z analizo
postopkov in zakonskega okvira bo mogoče predlagati rešitve za boljšo uskladitev nacionalne
zakonodaje.
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Predstavitev projekta
Projekt FORTIS se bo osredotočil na analizo okvira na čezmejnem območju za ugotovitev obstoječega
stanja, dobrih praks in obstoječih vrzeli ter opredelitev možnih operativnih rešitev za izboljšanje
ravni storitev za občane z institucionalnim sodelovanjem med Slovenijo in Italijo.
Poglavitne prednostne naloge projekta FORTIS so:

Vzpostavitev
ustreznih
razmer za institucionalno
sodelovanje na čezmejnem
območju Slovenije in Italije

Nova rešitev za spodbujanje
učinkovitih
načinov
sodelovanja na čezmejnem
območju

Analiza okvira na čezmejnem
območju
za
ugotovitev
obstoječega stanja, dobrih
praks in obstoječih vrzeli, na
podlagi katerih bodo partnerji
lahko
poiskali
morebitne
operativne rešitve in izboljšali
raven
storitev
občanom
s tesnim institucionalnim
sodelovanjem med Slovenijo
in Italijo.

Preizkušanje
inovativnih
rešitev
za
spodbujanje
povezovanja storitev javnega
prevoza
na
čezmejnem
območju na eni strani in
vzajemnega
poznavanja
postopkov registracije vozil in
izdaje vozniških dovoljenj na
drugi.

Povezovanje in sodelovanje
Iskanje skupnih prednostnih
nalog in ukrepov za sinergično
spodbujanje
strateških
ukrepov
za
izboljšanje
čezmejnih povezav v javnem
prevozu
za
opredelitev
skupnega časovnega načrta.
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Vrednotenje in analiza

2

3

Poizkusno delovanje: 5 pilotnih aktivnosti

Promocija

4

Institucionalno sodelovanje in
sprejem skupnih rešitev

1

Razširitev storitve javnega potniškega prevoza med Miljami in Koprom

2

Dopolnitev čezmejne ponudbe javnega prevoza med Trstom in Koprom

3

Študija izvedljivosti pomorske javne povezave na čezmejnem območju

4

Študija primera širjenja uporabe integrirane čezmejne vozovnice avtobus+vlak

5

Skupne smernice za zmanjševanje administrativnih ovir glede upravnih in zakonodajnih
postopkov na področju registracije vozil ter postopkov izdaje vozniških dovoljenj.

Delavnica FORTIS o postopkih registracije vozil je potekala 17. in 18. junija

Na delavnici so bile obravnavane naslednje teme:
•

Zagotovitev varnih in trajnostnih oblik cestnega prevoza

•

Izboljšanje razmer za počitek prevoznikov

•

Prispevanje k prometni varnosti

•

Okrepitev povezave med obmejnimi območji s protokoli in predpisi o potniškem/tovornem
prometu in zdravstvenem varstvu

•

Okrepitev multimodalnega železniškega prometa in spodbujanje infrastrukturnih posegov v
zelenih koridorjih;

•

tako pri registraciji vozil kot pri usposabljanju voznikov avtobusov in tovornjakov;

•

Izboljšanje in uskladitev postopkov med Slovenijo in Italijo s popisom območij ukrepanja na
področju registracije vozil in izdaje vozniških dovoljenj.
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