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STROKOVNI POSVET 
 
 

TRAJNOSTNA MOBILNOST 
»danes, jutri« 

 
 

Datum 
torek, 26. november 2019, ob 12.30. uri 

 
 

Lokacija 
Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko Celje, 

Ljubljanska cesta 17, Celje 
 
 
 

Organizator 
 

Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko Celje Šolski center Celje, v 
sodelovanju s Fakulteto za logistiko, Univerza Maribor 
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Cilji strokovnega posveta 
 

Spoštovani! 
 
Ob nenehnem tehnološkem napredku smo priča povečani emisiji izpušnih plinov, 
konstantnemu hrupu, slabši vidljivosti … 
To pomeni, da je skrajni čas, da razvijamo zastavljena načela trajnostne mobilnosti. 
Odgovornost vsakega posameznika je, da na svoj način prispeva k boljšemu jutri. 
S strokovnim posvetom želimo pregledati stanje uresničevanja načel trajnostne mobilnosti ter 
predstaviti možne rešitve in nadaljnjo pot.  
 
Na posvet vabimo strokovnjake z navedenega področja, tako z lokalnega kakor državnega 
nivoja. 
 
Uvodni nagovor: 
 

Državna sekretarka na MZI ga. Nina Mauhler 
 
Uvodne teme bodo predstavili referenti: 
 

dr. Mateja Matajič  
Slovenske železnice 
SŽ-Potniški promet d. o. o.  

S Slovenskimi železnicami od doma do cilja 

mag. Polona Demšar Mitrovič  
Ministrstvo za infrastrukturo 
 

Aktivnosti MZI na področju trajnostne 
mobilnosti  

izr. prof. dr. Matjaž Knez 
Fakulteta za logistiko, UM 
 

 Trajnostna mobilnost in H2Student program  

asist. Tina Cvahte Ojsteršek,  
izr. prof. dr. Darja Topolšek  
Fakulteta za logistiko, UM 
 

Kam gledamo vozniki ob prisotnosti motenj 
znotraj vozila 

mag. Roman Krajnc  
Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko, 
ŠCC 
 

Zaviralni dejavniki trajnostne mobilnosti 

Seznam uvodnih referentov se še dopolnjuje.  
 
 
Vabimo vas, da se udeležite strokovnega posveta in predstavite svoj pogled na obravnavano 
temo. 
 
Lep  pozdrav. 
 
Organizacijski odbor     Ravnatelj 
mag. Roman Krajnc     Igor Lupše 


