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ZADEVA:  Pridobitev podatkov za namen uresničevanja ukrepov iz Strategije trajnostne 

rasti slovenskega turizma 2017-2021 
 
 
Spoštovani, 
 
Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021 (STRST), ki jo je Vlada RS sprejela 5. 
oktobra 2017, vključuje šest politik in 75 ukrepov. 
 
Med ukrepi na področju pametne mobilnosti sta tudi ukrepa: 
 

- Razvoj mestnih pametnih kartic 
- Projekti umirjanja prometa v destinacijah in razvoj alternativnih rešitev 

 
Z namenom pregleda trenutnega stanja oziroma napredka na posameznem področju, vas 
vljudno naprošamo za posredovanje podatkov: 
 
- katere občine so uvedle mestne kartice in v katerem letu (predvsem od 2017 do danes) – 
lahko dodate tudi konkretne opise, kaj pametne kartice nudijo turistom; 
 
- katere občine so uvedle rešitve za umirjanje prometa in v katerem letu. 
 
 
OZADJE (iz STRST): 

Destinacije v Sloveniji so medsebojno slabo transportno povezane. Zato je pomembno 
izboljšati ponudbo javnega transporta, ki bo omogočala turistom lahko, preprosto in ugodno 
gibanje po Sloveniji. S tem zagotavljamo večjo dostopnost in turizem smiselno vključujemo v 
strategijo vzpostavitve in izvajanja pametnih mest, ki se razvijajo v okviru Strategije pametne 
specializacije. Zato se predlagajo naslednji ukrepi:  

Razvoj mestnih pametnih kartic 
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• Implementacija sistema mestnih pametnih kartic, katerih osnova je mobilnost v mestih 
in povezovanje s turistično ponudbo mesta in celotne destinacije (primer Urbane v 
Ljubljani, ki jo je smiselno nadalje razvijati).  

 

Projekti umirjanja prometa v destinacijah in razvoj alternativnih rešitev 

• Primeri: hop-on hop-off, e-mobilnost, vzpostavljanje con majhnih izpustov z uporabo 
hibridnih avtobusov (primeri Trenta in Posočje, Logarska dolina, Planica, Vrata, Pohorje 
ipd.).  

 
Prosimo, da podatke posredujete na naslov: irena.milinkovic@gov.si najkasneje do 4. 
novembra 2019. 
 
 
S spoštovanjem,  
 
     
        
 
 
            
  

mag. Irena Milinkovič, l.r. 
sekretarka 
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