
 

5. nacionalna konferenca o trajnostni mobilnosti 
Torek, 16. marec 2021 

na spletu 

9:30 – 9:40 Uvodni pozdrav 

9:40 – 9:50 Aktivnosti in načrti Ministrstva za infrastrukturo na področju 
trajnostne mobilnosti 

  Blaž Košorok, državni sekretar, Ministrstvo za infrastrukturo 

9:50 – 10:20 Zakon o celostnem prometnem načrtovanju 

   Darko Trajanov, generalni direktor DTMPP, Ministrstvo za infrastrukturo 

10.20 – 10.40 Kako do uspešnih celostnih prometnih strategij?  
   Tom Rye, Univerza Molde, Norveška in Urbanistični inštitut RS 

10.40 – 10.50  Odmor  

10:50 – 11.10 Prenovljene smernice za pripravo občinskih celostnih prometnih 
strategij 

   Aljaž Plevnik, Urbanistični inštitut RS 

11:10 – 11:30  Projekt Trajnostna mobilnost v vrtcih in šolah 

   Mojca Ilc Klun, Filozofska fakulteta, oddelek za geografijo 

11:30 – 11:40  Uvod v delavnice in razdelitev po sobah 

11.40 – 12.40   Delavnice I 
1. Evropski teden mobilnosti 2021 

   Moderira: Anja Zagomilšek, Zavod VOZIM 
ETM 2021 - tema, slogan, 20-letnica, Polona Demšar Mitrovič, Ministrstvo 
za infrastrukturo 
Evropska nagrada za prometno varnost v mestih, ukrepi s področja 
prometne varnosti, Mateja Markl, Agencija za varnost prometa 
Dober tek Slovenija - Zdravo uživaj in več gibaj, Janja Križman Miklavčič, 
Ministrstvo za zdravje 
Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti ETM 2021, Luka Škulj, Ministrstvo 
za infrastrukturo  

   2. Pohod skozi družbene mreže 
Moderirata: Ana Ivandič in Maša Pavokovič, D'agency  
3. Viri financiranja – projekcija za naprej 

   Moderira: Matej Praprotnik 
Trajnostna mobilnost v Obzorju Evropa, Darija Valančič, Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport, Direktorat za znanost 
Instrument za povezovanje Evrope (IPE), Jasna Durić, Ministrstvo za 
infrastrukturo 
Možnosti financiranja trajnostne mobilnosti v okviru programa LIFE, Dejan 
Zupanc, Ministrstvo za okolje in prostor 
Evropska kohezijska politika (EKP) – usmeritve za naslednje programsko 
obdobje, Tadej Žaucer, Ministrstvo za infrastrukturo 
Primer dobre prakse uspešnega kombiniranja finančnih virov, Maša Repež 
Gril, ELES d.o.o. 

12.40 – 12.50  Odmor  

12:50 – 13:50  Delavnice II - zamenjava skupin in ponovitev modulov 

13:50 – 14:00  Zaključek dogodka 

Moderator konference: Matej Praprotnik 
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Informacije 
Konferenca je prednostno namenjena predstavnikom občin in večjih ustanov ter strokovnjakom, ki se ukvarjajo s področjema 
trajnostne mobilnosti in prostorskega načrtovanja. Udeležba na konferenci je brezplačna. Predavanja in delavnice bodo 
potekale v slovenskem in deloma angleškem jeziku brez prevajanja. Prevod angleškega dela bo na voljo naknadno na spletni 
strani sptm.si. 
 
Dogodek se snema, na dogodku bo nastala tudi fotografija. Pridobljeno gradivo organizator lahko uporabi po lastni presoji. Po 
dogodku bo pripravljeno gradivo, ki se lahko uporablja za promocijske aktivnosti in objave na spletnih straneh s strani 
organizatorja. 
 

Prijave sprejemamo na spodnji povezavi do četrtka, 11. 3. 2021. 

 

 POVEZAVA NA PRIJAVNICO 

https://www.1ka.si/a/326602

