
 

 
 

Vabimo vas na zaključno konferenco programa Aktivno v šolo, ki bo potekala v okviru 
Evropskega tedna mobilnosti 2019 v Mariboru. 
 
Na konferenci bo predstavljen program Aktivno v šolo, ki je številnim slovenskim občinam 
in šolam poznan po spodbujanju organizirane hoje mlajših otrok v šolo s Pešbusom. 
Udeleženci bodo izvedeli, zakaj Ministrstvo za zdravje podpira aktivno mobilnost, kako se 
program navezuje na občinske prometne in razvojne strategije ter kako organizirano hojo 
in kolesarjenje v šolo doživljajo učitelji in šolarji. 
Predstavljeni bodo dosežki programa in različni pogledi na izvajanje Pešbusa in/ali 
Bicivlaka s strani izvajalcev in koordinatorjev, učiteljev, predstavnikov občin in drugih 
lokalnih organizacij. 
 
Konferenca bo potekala 17. septembra 2019 v Razstavišču Urban, na Grajski ulici 7, v 
Mariboru. 
 
Konferenca je namenjena predstavnikom občinskih strokovnih služb s področja trajnostne 
mobilnosti, šolstva, javnega zdravstva in varstva okolja, zanimiva bo tudi za predstavnike 
osnovnih šol pristojne za mobilnostne načrte in zdravje ter učitelje zainteresirane za 
prometno vzgojo in trajnostni razvoj. Lepo vabljeni! 
 
Prijave na konferenco zbiramo na povezavi. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSek0-te-Sysuia2-NJNCP2vb27yoBN1ubDm7gsU9q2UQ9f1vA/viewform?usp=sf_link


 

 
 
9:00  Prihod in registracija 
 
 
9:30  Pozdravni nagovori 
 
  Marko Peterlin, IPoP – Inštitut za politike prostora  
 
  mag. Helena Kujundžić Lukaček, Podžupanja Mestne občine Maribor  
 
  Mojca Gobec, Generalna direktorica Direktorata za javno zdravje, Ministrstvo za zdravje  
 

mag. Polona Demšar Mitrovič, Nacionalna koordinatorka ETM, Direktorat za trajnostno mobilnost in 
prometno politiko, Ministrstvo za infrastrukturo 
 

  
10:15    Gost programa 
 
            dr. Zlatko Zimet, Nacionalni inštitut za javno zdravje 
 
 
10:30  Predstavitev programa Aktivno v šolo 
 
  dr. Maja Simoneti, IPoP – Inštitut za politike prostora  
 

 
11:00  Odmor 
 
 

11:15  Predstavitve izkušenj iz prakse 
 
  dr. Maja Simoneti in Marko Peterlin, IPoP – Inštitut za politike prostora  

Marjeta Ferkolj Smolič, učiteljica razrednega pouka, mentorica prometne varnosti in koordinatorica 
Pešbusa na OŠ Grm iz Novega mesta ter članica občinskega sveta za vzgojo in preventivo v 
cestnem prometu 
Andrejka Fajmut, prof. RP, koordinatorica za dejavnosti v zvezi s prometom na OŠ Črna na 
Koroškem in koordinatorica Pešbusa in Bicivlaka na OŠ Črna na Koroškem 
Miha Lovše, Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo, koordinator Pešbusa na 
osnovnih šolah v Mariboru 
Bojana Lukan, višja svetovalka za regionalno sodelovanje in gospodarski razvoj na Občini Bled in 
koordinatorica Pešbusa na matični OŠ dr. Josipa Plemlja in dveh njenih podružnicah na Bledu.  

 

 
12:30  Razprava – vprašanja publike 
 
12:45  Sklepne misli 
 
13:00  Zaključek 


