Nacionalna konferenca o trajnostni mobilnosti za mlade

Z MLADIMI O TRAJNOSTNI MOBILNOSTI
Ali lahko zgradimo boljšo, čistejšo in varnejšo prihodnost?
Sreda, 20. 9. 2017
Hiša EU, Dunajska cesta 20, Ljubljana

PROGRAM
10:00 – 10:30

Registracija/Tiskovna konferenca

10:30 – 10:50

Pozdravni nagovor
Dr. Peter Gašperšič, minister, Ministrstvo za infrastrukturo
Rok Primožič, v.d. direktorja, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad RS za mladino
Urška Erklavec, predsednica Mladinske zveze Brez izgovora

10:50 – 11:10

Kaj je trajnostna mobilnost, problematika mobilnosti med mladimi, Dr. Aljaž Plevnik,
Urbanistični inštitut RS

11:10 – 11:35

Mladinska participacija na področju trajnostne mobilnosti, Sarah Zaunar, Austrian Youth
Council (Predavanje bo v angleščini, prevod ni zagotovljen.)

11:35 – 12:10

Solastništvo avtomobila, Peter Prinčič
Živeti brez avtomobila, Borut Tavčar, Delo

12:10 – 13:00

Odmor za kosilo

13:00 – 13:15

Uvod v delavnice

13:15 – 14:45

Delavnica I – Aktivna mobilnost ‐ zdrava izbira, Andrea Backovič Juričan, NIJZ
Delavnica II – Prometna varnost in posledice nesreč, Vesna Marinko in Mateja Markl, AVP
Delavnica III – Živeti brez avtomobila? Borut Tavčar, Delo in Peter Prinčič

14:45 – 15:00

Zaključki

15.00 – 19.00

Popoldanski del v organizaciji MOL: »Mladih nog zeleno naokrog« na Livadi

INFORMACIJE
Delavnica I – Aktivna mobilnost ‐ zdrava izbira
Aktivna mobilnost je prijetna, zabavna, družabna, ekološka, cenejša in predvsem zdrava. Tako se zdi edina
prava pot. Kako spremeniti potovalne in gibalne navade mladih?
Nosilec: Andrea Backović Juričan, NIJZ
Moderator: Marko Peterlin, Inštitut za politike prostora
Delavnica II – Prometna varnost in posledice nesreč
Za hitrost, mobilne telefone, alkohol in droge med vožnjo ni prostora. Ker smo odgovorni in vozimo pametno.
Kako biti priljubljen in zabaven, čeprav ne pijem alkohola, ne divjam po cesti in med vožnjo ne odgovorim na
sms sporočilo?
Nosilec: Vesna Marinko in Mateja Markl, AVP
Moderator: David Razboršek, Zavod Vozim
Delavnica III – Živeti brez avtomobila?
Kako si deliti avto ali živeti brez lastnega avtomobila? Hvaležna ti bosta okolje in tvoj lastni žep.
Nosilec: Borut Tavčar, Delo in Peter Prinčič
Moderator: Tomaž Gorenc, Mladinska zveza Brez izgovora

Konferenca je prednostno namenjena mladim od 15 do 29 let, ki želijo sodelovati pri spreminjanju
potovalnih navad ter tako prispevati k čistejšemu in bolj zdravemu okolju. Dogodek bo moderiral
Boštjan Gorenc – Pižama.
Udeležba na konferenci je brezplačna. V primeru prevelikega števila prijav bomo registracijo zaprli,
zato prosimo, da se v primeru, da se konference ne boste mogli udeležiti, registraciji pravočasno
odpoveste in omogočite udeležbo vsem, ki si tega želijo.
Družabni dogodek v popoldanskem času bo potekal v organizaciji MOL na Livadi. Pogoj za udeležbo je
prihod na lokacijo dogodka (Livada, travnik nasproti hišne številke Dolgi breg 60) na trajnosten način
(peš, s kolesom, skirojem, avtobusom, vlakom, z več sopotniki v avtomobilu na okolju prijazen pogon).
V primeru zelo slabe vremenske napovedi dogodek na Livadi odpade.

Prijave sprejemamo do vključno petka, 8. 9. 2017, do 12h.

POVEZAVA NA PRIJAVNICO
V kolikor vam prijavnice ne odpre, uporabite naslednjo povezavo
https://goo.gl/forms/hfEh9fxPE1UzyQs73

