
 

                                                                    

                                   
 

 

 

Spoznaj mojo dobro prakso: trajnostna mobilnost 

Primeri iz Velenja, Mislinje in Slovenj Gradca 

 

28. maj 2018, 9.00–13.00 

Vila Bianca, Stari trg 3, Velenje 

 

 

Vabimo vas na študijski obisk v Velenje, kjer se bomo spoznali z dobrimi praksami na 

področju trajnostne mobilnosti iz te regije. 

Študijski obisk bo delno potekal na terenu, kjer bomo od blizu spoznali dobre prakse Mestne 

občine Velenje, kot sta brezplačni javni prevoz in sistem za izposojo mestnih koles.  

Osnovna šola Mislinja bo predstavila svoje izkušnje z izvajanjem Pešbusa in Bicivlaka, 

Mestna občina Slovenj Gradec pa nas bo seznanila z urejanjem varnih šolskih poti in 

šolskih prevozov, pripravo mobilnostnih načrtov za šole in ukrepi za spodbujanje 

kolesarjenja. 

Študijski obisk je dobra priložnost, da spoznate ukrepe za trajnostno mobilnost iz prve roke in 

izmenjate izkušnje, ki jih imate z uvajanjem in izvajanjem podobnih ukrepov v svoji občini. 

Razpravo ob koncu dogodka bomo namenili pogovoru o možnostih za prenos predstavljenih 

dobrih praks v druga okolja. 

Vabljeni predstavniki občin, nevladnih organizacij, lokalnih pobud, šol in drugih akterjev, ki se 

zavzemate za trajnostno mobilnost in bi želeli spoznati slovenske primere dobrih praks ter 

izmenjati izkušnje o podobnih pristopih. 

 

Udeležba na dogodku je brezplačna. Zaradi lažje organizacije dogodka vas prosimo, da se 

najkasneje do 24. 5. 2018 prijavite na tej povezavi ali na petra.ockerl@ipop.si. 

 

Več informacij o študijskem obisku tukaj. 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBYIqhpzZQYCIBXMVjFaEbdmivQBlv7fu-gkcLx68-BOpviQ/viewform?usp=sf_link
mailto:petra.ockerl@ipop.si
http://ipop.si/2018/05/14/spoznaj-mojo-dobro-prakso-trajnostna-mobilnost/


                          

                                  

                                   
 

 

 

PROGRAM ŠTUDIJSKEGA OBISKA 

 

8.30 – 9.00 Prijava 

9.00 – 9.15 Pozdrav in uvod 

9.15 – 9.45 
Pešbus in Bicivlak (spremljana pot v šolo) 

Marija Tašič, Osnovna šola Mislinja 

9.45 – 10.15 

Ukrepi za trajnostno mobilnost v Slovenj Gradcu (varne šolske poti, urejanje 
šolskih prevozov, mobilnostni načrti za šole, spodbujanje kolesarjenja) 

Aljoša Krivec, Mestna občina Slovenj Gradec 

10.15 – 11.45 

Ogled dobrih praks na terenu (brezplačni javni prevoz, sistem za izposojo 
mestnih koles) 

Mestna občina Velenje 

11.45 – 12.15 Odmor 

12.15 – 13.00 Razprava o možnostih prenosa dobrih praks 

 

Dogodek moderira Marko Peterlin, IPoP – Inštitut za politike prostora 

 

 

Dogodek poteka v okviru projekta Podpora izvajanju urbane politike in programa URBACT, ki 

ga po naročilu Ministrstva za okolje in prostor izvajata IPoP – Inštitut za politike prostora in 

Skupnost občin Slovenije. 


