
Vabilo
V okviru Evropskega tedna mobilnosti vas vabimo na dogodke, ki bodo potekali 

22. septembra 2010 med 9. in 18. uro na Ekonomski šoli v Murski Soboti 

Slovenija se sooča s številnimi izzivi na področju prometa. Delež prometa v izpustih toplogrednih
plinov v Sloveniji narašča – v letu 2008 je dosegel 29 %. Povečanje prometnih tokov poleg prednosti
prinaša vse večje stroške za zdravje in okolje. Številne dejavnosti, ki promovirajo trajnostno mobilnost,
že potekajo, vendar pa jih je potrebno okrepiti. 

Z namenom izpostaviti ključne izzive mobilnosti, predstaviti primere dobre prakse iz Slovenije in tujine
ter vzpostaviti prostor za razpravo o rešitvah za trajnostno mobilnost med različnimi deležniki bodo 22.
septembra 2010 med 9. in 18. uro na Ekonomski šoli v Murski Soboti (Noršinska cesta 13) potekali
naslednji dogodki:

Nacionalna konferenca z mednarodno udeležbo na 
temo trajnostne mobilnosti in bivanja: 
„Gibanje način življenja“

Okrogla miza: Upravljanje mobilnosti v Sloveniji

Podnebni posvet: Trajnostna mobilnost

Podnebni posvet je ena izmed akcij v okviru partnerstva med Evropsko komisijo in Vlado RS pri
komuniciranju evropskih vsebin. Spletne razprave o trajnostni mobilnosti se lahko udeležite tudi preko
spleta na www.slovenija-co2.si, kjer lahko od 1. do 21. septembra sodelujete v razpravi s svojimi
prispevki. Na dan dogodka, 22. septembra 2010, bo na tem naslovu mogoče Podnebni posvet
spremljati tudi v živo prek spletnega video prenosa.

Ker dogodki potekajo na Evropski dan brez avtomobila, vas vabimo, da se jih udeležite s
sredstvi javnega prevoza. Tega dne bo mestni avtobus »SOBOČANEC« brezplačen tudi za zunanje
obiskovalce. Vozi vsako uro. Vozni red si lahko ogledate na:
http://www.apms.si/sl/informacija_drevesna.asp?
enid=eind&id_meta_type=15&id_informacija=1138&id_stars=83&id_tema=83&id_strani_var=1100  
 
Prosimo vas, da svojo udeležbo potrdite najkasneje do 20. septembra 2010 na naslovu info@focus.si
ali telefonu 01 / 515 40 80. Udeležba je brezplačna.

Vljudno vabljeni!
Župan MO Murska Sobota
Anton Štihec





Podnebni posvet: Trajnostna mobilnost
Med 1. in 21. septembrom se lahko udeležite tudi spletne razprave na www.slovenija-co2.si. 

Podnebne spremembe so največji izziv, s katerim se trenutno sooča človeštvo. Z namenom združitve,
izmenjave in predstavitve predlogov različnih deležniških skupin za izvajanje podnebno-energetskih
zavez Slovenije, bo v obdobju od maja do decembra 2010 v okviru projekta »Slovenija znižuje CO2«
izvedenih 6 posvetov po celotni Sloveniji. Podnebni posveti so ena izmed akcij v okviru partnerstva
med Evropsko komisijo in Vlado RS pri komuniciranju evropskih vsebin. Podnebni posvet Trajnostna
mobilnost je četrti v seriji podnebnih posvetov. 

V okviru te teme je potrebno nasloviti naslednje ključne izzive, o katerih bodo razpravljali predstavniki
vlade, gospodarstva, sindikatov, znanstvene sfere ter nevladnih organizacij:
► Vključevanje ciljev kakovosti zunanjega zraka v ukrepe v prometu
► Revitalizacija javnega potniškega prometa
► Vključevanje dejanskih stroškov v cene različnih oblik prevoza
► Potencial razvoja in delovnih mest v prometu
► Vpliv Slovenije znotraj EU na omejitev tranzitnega tovornega prometa 

Program dogodka
14.00 – 14.10 Pozdravni nagovor

Lidija Živčič, Focus društvo za sonaraven razvoj

14.10 – 14.30 Trajnostna mobilnost – pot naprej?
dr. Patrick Vlačič, minister za promet (nagovor preko video povezave)

14.30 – 15.30 Vloga prometa pri doseganju podnebno - energetskih ciljev in ciljev kakovosti
zunanjega zraka
Panelna razprava (moderira Andrej Klemenc, Regionalni center za okolje):
Zlatko Podgorski, Ministrstvo za promet
Boštjan Koren, Slovenske železnice
Cvetka Gliha, Sindikat delavcev prometa in zvez Slovenije
Robert Sever, Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za promet 
prim. mag. Branislava Belović, Zavod za zdravstveno varstvo
dr. Marjan Lep, Fakulteta za gradbeništvo Maribor
Alenka Fritzel, Ministrstvo za okolje in prostor

15.30 – 15.45 Odmor za kavo

15.45 – 17.30 Delavnica Premostitev razkoraka med načeli in ukrepanjem na področju prometa
 

17.30 – 18.00 Poročilo delavnice in zaključek posveta

Partnerstvo med Evropsko komisijo in Vlado RS Izvajalci projekta
pri komuniciranju evropskih vsebin


