
 
 

   

 

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 2019: »GREMO PEŠ!« 

PROGRAM OKROGLE MIZE »PROMETNA VARNOST IN TRAJNOSTNA 

MOBILNOST« TER ODPRTJA RAZSTAVE »MESTA PEŠCEM!« 

Sreda, 18. september 2019, 11.30–14.30 

Mestna hiša, Mestni trg 1, Klub 11 

 

11.30–12.00 Registracija udeležencev 

 

 

 Predstavitev nekaterih evropskih projektov 
Sodelavci in sodelavke Službe za razvojne projekte 

in investicije Mestne občine Ljubljana (MOL), 

Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane 

regije in Prometnega inštituta Ljubljana bodo 

predstavili evropske projekte:  

 ClairCity: projekt se ukvarja z vprašanjem, kako 

tudi s pomočjo trajnostne mobilnosti zagotoviti 

še boljšo kakovost zraka v mestih; 

 Inter-Connect: projekt stremi k izboljšanju 

dostopnosti držav na območju Jadransko-jonske 

makroregije; 

 CONNECT2CE: projekt se ukvarja z 

dostopnostjo obmejnih in čezmejnih regij v 

Srednji Evropi in njihovih povezav z glavnimi 

regionalnimi ter nacionalnimi transportnimi 

vozlišči z uporabo javnega potniškega prevoza; 

 SUBNODES: cilj projekta je povezovanje 

glavnih TEN-T transportnih vozlišč z lokalnimi 

središči. 

 

Dr. Sabina Popit, Služba za 

razvojne projekte in investicije 

MOL ¸ 

Klemen Gostič, Regionalna 

razvojna agencija Ljubljanske 

urbane regije 

dr. Primož Kranjec, Prometni 

inštitut Ljubljana 

Mag. Blaž Jemenšek, Prometni 

inštitut Ljubljana 

Mag. Aleksandar Dobrijević, 

Prometni inštitut Ljubljana 

 Manjša pogostitev in mreženje 
Ob interaktivni predstavitvi projektov ter prigrizkih 

in pijači bo priložnost tudi za druženje in mreženje. 

 

 

Mestna hiša, Mestni trg 1, Velika sejna dvorana 

 

12.00–12.05 Pozdrav udeležencev Jelka Žekar, predsednica Odbora 

za načrtovanje in izvedbo ETM 

2019 

 

12.05–13.30 Okrogla miza »Prometna varnost in 

trajnostna mobilnost« 
Sodelujejo: 

 Zoran Janković, župan Mestne občine 

Ljubljana;  

 Violeta Bulc, evropska komisarka; 

 Antonio Avenoso, izvršni direktor Evropskega 

sveta za varnost prometa*;  

 Matthew Baldwin, evropski koordinator za 

varnost v cestnem prometu in trajnostno 

mobilnost*; 

Moderira: 

Igor E. Bergant 



 
 

   

 Robert Štaba, predsednik zavoda Varna pot in 

podpredsednik Evropskega združenja žrtev 

prometnih nesreč; 

 Vesna Marinko, v.d.  direktorice Javne 

agencije RS za varnost prometa. 

 

13.30–13.50 Razprava z občinstvom Moderira: 

Igor E. Bergant 

 

13.50–14.00 Sprehod udeležencev 
Sprehodili se bomo od Mestne hiše do ploščadi pri 

Slovenski hiši (križišče Slovenske in Gosposvetske 

ceste) na odprtje razstave »Mesta pešcem!«. 

 

 

Ploščad pri Slovenski hiši (križišče Slovenske in Gosposvetske ceste) 

 

14.00–14.30 Odprtje razstave »Mesta pešcem!« 
Odprli bomo razstavo na prostem z deli finalistov 

oblikovalskega natečaja Inštituta za politike 

prostora in TAM-TAM za najboljši mestni plakat na 

temo »Mesta pešcem!«. Razstava na ploščadi pri 

Slovenski hiši (križišče Slovenske in Gosposvetske 

ceste) bo na ogled do 30. septembra 2019. 

 

Zoran Janković, župan Mestne 

občine Ljubljana 

Violeta Bulc, evropska komisarka 

Jelka Žekar, predsednica Odbora 

za načrtovanje in izvedbo 

Evropskega tedna mobilnosti 2019 

Marko Peterlin, direktor Inštituta 

za politike prostora 

Tomaž Drozg, svetovalec 

direktorja družbe TAM-TAM  

 
* Gosta bosta govorila v angleščini. 


