
 

 

EIT Urbana mobilnost –  
povezovanje skupnosti z regionalnim 

ekosistemom inovacij 
Spletna konferenca, 7. in 8. december 2020 

7. december 2020 

10.00 – 11.00 

UVODNI DEL 

 Pozdravni nagovor, Blaž Košorok, državni sekretar, 
Ministrstvo za infrastrukturo 

 Pozdravni nagovor, doc. dr. Aleš Žnidarič, direktor ZAG  

 Predstavitev skupnosti EIT Urbana mobilnost in RIS 
programov, Bence Huba, RIS direktor, EIT Urbana mobilnost 

 Predstavitev aktivnosti regionalnega vozlišča EIT Urbana 
mobilnost, dr. Alenka Mauko Pranjić, ZAG 

11.00 – 12.00 

URBANO OKOLJE  

 Ljubljana – od zelene vizije do mednarodne prepoznavnosti – 

uspeh trajnostne mobilnosti Evropske zelene prestolnice 

2016, Matic Sopotnik,  Mestna občina Ljubljana, Oddelek za 

gospodarske dejavnosti in promet  

 Predstavitev urbane mobilnosti v Mestni občini Maribor, 

predavatelj bo sporočen naknadno 

 Predstavitev POCITYF projekta  in mobilnost v Mestni občini 

Celje, dr. Sabina Jordan, ZAG 

 Vprašanja in odgovori 

12.00 – 12.15 Odmor 

12.15 – 13.00 

INOVACIJE, IZOBRAŽEVANJE IN INDUSTRIJA  1. del 

 Primer sodelovanja v EIT Urbana mobilnost – predstavitev 
projekta IoTBAYS, dr. Tomislav Letnik, Fakulteta za 
gradbeništvo prometno inženirstvo in arhitekturo, Univerza v 
Mariboru 

 ACS+ Strateško raziskovalno inovacijsko partnerstvo, Tanja 
Mohorič, direktorica ACS avtomobilskega grozda (tbc) 

 Vprašanja in odgovori 



 

 

13.00 – 14.00 
Odmor za kosilo in možnost pogovorov s predstavniki EIT Urbana 

mobilnost 

14.00 – 14.45 

INOVACIJE, IZOBRAŽEVANJE IN INDUSTRIJA  2. del 

 ITS Slovenija – 3600 pogled, dr. Robert Rijavec, Fakulteta za 
gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani 

 Assets4Rail – upravljanje železniške infrastrukture v mestih, 
doc. dr. Stanislav Lenart, ZAG 

 Vprašanja in odgovori 

14.45 – 15.30 

INOVACIJE, IZOBRAŽEVANJE IN INDUSTRIJA  3. del 

 »Beyond zero«, Kensuke Tsuchiya, predsednik uprave Toyota 
ADRIA  

 E-mobilnost, dr. Slavko Ažman, vodja poslovnega upravljanja, 
Porsche Slovenija 

 Vprašanja in odgovori 

15.30 – 16.00 Okrogla miza in zaključek  

Udeležba na konferenci je brezplačna. Predhodna prijava na prvi dan dogodka je obvezna in 

dostopna tukaj. Nekatera predavanja bodo v angleškem jeziku in bodo prevedena v slovenski 

jezik. Za več informacij nas kontaktirajte na: hubumslovenia@zag.si  

 

8. decemeber 2020 

10.00 – 12.00 
Povezovanje med deležniki, predstavitev inovativnih idej za razpis 

2022, srečanje z regionalno mrežo 

Udeležba na konferenci je brezplačna. Predhodna prijava na drugi dan dogodka je obvezna in 

dostopna tukaj.   

Za več informacij nas kontaktirajte na: hubumslovenia@zag.si  
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