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Spoštovani! 
 
Mestna občina Velenje je partner v projektu Smart Commuting in si s številnimi aktivnostmi 
prizadeva za bolj trajnostni razvoj Velenja. Maja 2018 smo občine, zaposlovalci, javne ustanove in 
drugi ključni akterji na področju prometa in mobilnosti v Velenju in njegovi funkcijski regiji svečano 
podpisali Zavezo o sodelovanju na področju trajnostne mobilnosti. Med drugim smo se takrat 
zavezali, da se bomo srečevali na letnih konferencah, zato  
 

vas vabim, da se  
v četrtek, 16. maja 2019 ob 10. uri udeležite  

2. konference z naslovom Regijski izzivi dnevne mobilnosti,  
ki bo potekala v Vili Bianci (Stari trg 3) v Velenju. 

 
Razvoj, podpora in izvedba ukrepov trajnostne mobilnosti so pomembne teme današnjega časa. 
Zanje smo odgovorni vsi, prispevale pa bodo predvsem k bolj kakovostnemu življenjskemu okolju in 
zadovoljstvu prebivalcev.  
 
Na konferenci bomo posebno pozornost posvetili možnosti kombiniranja storitev javnega 
potniškega prometu z drugimi načini prevoza (multimodalnost). 
 
Program konference vam pošiljamo v prilogi. 
 
Prijave pošljite na e-naslov smartcomm@velenje.si 
 
Predlagamo, da na konferenco pridete na čim bolj trajnostni način: peš, s kolesom, z vlakom, 
avtobusom ali si prevoz delite z udeleženci, ki prihajajo iz iste smeri kot vi. Če ste pripravljeni prevoz 
na delavnico deliti, se vpišite v tabelo na povezavi http://bit.ly/deliprevoz. Če prevoz potrebujete, 
na isti povezavi poiščite prevoz. 
 
Projekt “Smart Commuting” je v višini 85 % sofinanciran iz programa Interreg Srednja Evropa. Glavni cilj projekta je 
poiskati nove rešitve za izzive dnevne mobilnosti za bolj trajnostni razvoj mest. 
Regijsko celostno prometno strategijo razvijamo na območju občin Velenje, Slovenj Gradec, Mislinja, Dobrna, Celje, 
Žalec, Polzela, Šoštanj, Šmartno ob Paki, Mozirje in Nazarje. 
 
Veselim se druženja z vami. 
 
Prijazen pozdrav,  
 
 

Bojan Kontič, 
župan 
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REGIJSKI IZZIVI TRAJNOSTNE MOBILNOSTI 

2. konferenca županov in deležnikov v okviru projekta Smart Commuting 

 

16.5.2019, Vila Bianca, Stari trg 3, Velenje  

 

PROGRAM 

 

  9.4510.00 Registracija 

10.0010.05 Pozdrav Bojan Kontič, župan 

Mestne občine Velenje 

10.0510.15  Predstavitev projekta in pregled izvednih aktivnosti 

aktivnosti 

mag. Katarina Ostruh, 

vodja projekta, Mestna 

občina Velenje 

10.1510.35 Kako izboljšati ponudbo čezmejnega javnega 

potniškega prometa - izkušnje projekta TRANS-

BORDERS 

Aleš Rupreht, Peter 

Zajc, RRA Koroška 

10.3510.55 CityWALK – izboljšanje pogojev za pešačenje v mestih Robert Novak, ZRS Bistra 

Ptuj 

10.5511.25 Premor 

11.2512.25 Diskusija 

 

 


