
 

    
 
 

 

Izobraževanje: Mikromobilnost 
Sreda, 21. oktober 2020 

Na spletu z aplikacijo ZOOM 
 

9.30 – 10:00 Prijava na spletno platformo 
 

10:00 – 10:15 Uvod 
Marija Lesjak, Ministrstvo za infrastrukturo 

 

10:15 – 10.30 Predstavitev izobraževanja in predavateljev 
Aljaž Plevnik, Urbanistični inštitut Republike Slovenije 

 

10.30 – 11.15 Upravljanje mikromobilnosti 
Karen Vancluysen, Polis Network 

 
11.15 – 11.30 Odmor 

 

11:30 – 12:15 Izkušnje z upravljanjem mikromobilnosti v srednje velikem mestu 
Tim Asperges, Leuven, Belgija 

12:15– 12.30 Odmor 

 

12:30– 13.00 Mikromobilnost, pogled upravljalca 
Peter Žnidaršič, Nomago 
 

13.00 – 13.15 Zaključek in delitev po skupinah 
Marija Lesjak 
 

13:15 – 14:00 Diskusija po skupinah 
Karen Vancluysen, Tim Asperges, Peter Žnidaršič  

  

Moderator konference: Matej Praprotnik 
 

Več o izobraževanju: 

Mikromobilnost je zelo aktualna tema načrtovanja prometa v mestih. Nanaša se na majhna in lahka vozila na lasten 
ali električni pogon, ki ne presegajo 25 km/h in jih upravljajo uporabniki sami. Ob klasičnih kolesih, skirojih in 
rolkah, ki jih uporabljamo že desetletja, se mesta soočajo s hitro rastjo uporabe novih potovalnih načinov 
mikromobilnosti, kot so električna kolesa, skiroji, rolke in podobna vozila ter različni sistemi njihove izposoje, zaradi 
katerih so lahko mestne ulice čez noč preplavljene s temi vozili. Njihov množičen pojav je v mnogih mestih 
razplamtel vročo razpravo in pozive k ukrepanju ter regulaciji področja mikromobilnosti.  

Gre za obliko mobilnosti, ki je še v povojih in odpira mestom številna vprašanja. Svoje izkušnje z upravljanjem in 
razvojem mikromobilnosti bodo z nami delili Karen Vancluysen iz evropske mreže mest POLIS, Tim Asperges iz 
belgijskega mesta Leuven in Peter Žnidaršič iz podjetja Nomago.  

Izobraževanje je prednostno namenjeno predstavnikom občin ter strokovnjakom, ki se ukvarjajo s celostnim 
načrtovanjem prometa na lokalni in regionalni ravni. Udeležba na izobraževanju je brezplačna. Potekalo bo v 
slovenskem in angleškem jeziku. 

Izobraževanje organizira Ministrstvo za infrastrukturo skupaj z izvajalci projekta »Izobraževanje za trajnostno 
mobilnost« in je peto v seriji dogodkov na temo sodobnih izzivov celostnega prometnega načrtovanja, ki bodo v 
okviru projekta organizirani v letih 2020, 2021 in 2022. 

 
Prijave sprejemamo na spodnji povezavi do četrtka, 15. 10. 2020, do 12h. 

 

 
 

POVEZAVA NA PRIJAVNICO 

https://1ka.arnes.si/a/1860

