Gradivo za medije

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI – OD 16. DO 22. SEPTEMBRA 2018
»Združuj in učinkovito potuj«
Ljubljana, 11. september 2018 – Mestna občina Ljubljana letos že 17. leto zaporedoma sodeluje v
Evropskem tednu mobilnosti (ETM), najbolj razširjeni kampanji za spodbujanje trajnostne
mobilnosti, ki tradicionalno poteka med 16. in 22. septembrom. Sodelavke in sodelavci mestne
uprave, javnih zavodov in podjetij ter več drugih organizacij, skupin in posameznikov bomo v
tem času znova pripravili pester program brezplačnih dogodkov s področja trajnostne
mobilnosti, varnosti v prometu, varstva okolja, zdravja in kakovosti bivanja za vse generacije.
Tokratni slogan je »Združuj in učinkovito potuj«, ki poudarja, da lahko s premišljenim
načrtovanjem in kombiniranjem različnih načinov mobilnosti v istem potovanju (na primer avtobus in
kolo, avtomobil in vlak …) bolj učinkovito opravimo začrtano pot. Tako lahko že samo s spremembo
potovalnih navad, brez večjih finančnih obremenitev ali posegov v infrastrukturo, poskrbimo tudi za
čistejše okolje, bolj kakovostno rabo javnega prostora in lastno zdravje.
Ob tradicionalnem dnevu brez avtomobila, 22. septembra, bomo za motorni promet zaprli
Slovensko cesto na odseku od Aškerčeve do Šubičeve ceste, kjer bomo pripravili ulični festival s
športnim pridihom. Tednu mobilnosti namreč sledi še Evropski teden športa (23.–30. september),
ki mu bomo »predali štafeto« prav na tem dogodku.
Na dan brez avtomobila bo uporaba avtobusov Ljubljanskega potniškega prometa brezplačna,
prav tako parkiranje na parkiriščih P+R v upravljanju javnega podjetja Ljubljanska
parkirišča in tržnice. Brezplačen prevoz z mestnimi avtobusi na prireditve v sklopu ETM bomo ves
teden omogočili tudi vrtcem in osnovnim šolam v MOL ter obiskovalcem predstav Kinodvora.
S številnimi dejavnostmi – v ETM 2018 načrtujemo 12 trajnih ukrepov, 10 tedenskih aktivnosti in 43
dogodkov ter dejavnosti po dnevih – bomo tako tudi letos pokazali, kako uresničujemo že v Viziji
Ljubljane 2025 iz leta 2007 zastavljene »zelene« cilje, zaradi česar smo postali Zelena prestolnica
Evrope 2016 in kar dvakrat prejeli nagrado evropski teden mobilnosti (za dosežke na tem področju v
letih 2003 in 2013).

I. TRAJNI UKREPI
1. Ureditev kolesarske steze ob Dolenjski železnici
Uredili smo del kolesarske povezave mestnega središča z Lavrico, Škofljico in Grosupljem ter
manjkajoči del med Lorenzovo ulico in Ob dolenjski železnici. Območje je del daljinske kolesarske
poti Rateče–Obrežje.
2. Ureditev prehoda za pešce na Vojkovi ulici
Na koncu Vojkove ulice urejamo varen prehod za pešce.

3. Ureditev površin za pešce in kolesarje
Jeseni bomo začeli urejati več kolesarskih stez in površin za pešce, in sicer na Parmovi, Dunajski,
Drenikovi in Vodnikovi cesti.
4. Ureditev kolesarskega poligona KoloPark
Urejamo nove rekreacijske površine, namenjene igri in urjenju spretnostnih veščin z različnimi
vrstami voznih pripomočkov, od koles, skirojev, rolk, rolerjev in kotalk do poganjalčkov. S tem
omogočamo aktivno preživljanje prostega časa na doslej degradirani površini v naselju Fužine.
5. Ureditev Skate parka
Pod Fabianijevem mostom urejamo skate park – poligon za rolkarje in kolesarje.
6. Ureditev avtobusnega postajališča pri ZOO
Uredili bomo obojestransko avtobusno postajališče pri Živalskem vrtu.
7. Postavitev ozaveščevalnih tabel za spodbujanje spoštovanja skupnega prostora
V Mestni občini Ljubljana smo leta 2015 začeli kampanjo »Človek, čuvaj svoje mesto.«, s katero
poudarjamo, da smo vsi odgovorni za urejenost, čistočo in prijeten videz mesta. Letos bomo kot trajni
ukrep ETM 2018 še bolj okrepljeno opozarjali na pomen spoštovanja našega skupnega prostora, in
sicer s postopno namestitvijo enotnih obvestilnih oziroma ozaveščevalnih tabel na različnih lokacijah
po mestu.
8. Izdaja Kolesarskega letopisa 2016–2017
Letos bomo izdali publikacijo Kolesarski letopis 2016–2017, kjer bomo povzeli kolesarske dosežke,
izboljšave in dogajanje v zadnjih dveh letih v Mestni občini Ljubljana.
9. Posodobitev napovednika v avtobusih
Do sedaj so lahko potniki v avtobusih na digitalnih zaslonih spremljali informacije o prihodih
avtobusov po posameznih postajališčih in možnih prestopih. Napovednik smo posodobili tako, da
poleg navedenega prikazuje še oznako ter smer linije, na kateri potniki potujejo, in uro. Poleg tega se
prikazujejo še imena naslednjih treh in končno postajališče, s časom prihoda do posameznega
postajališča. V ETM to storitev, ki smo jo preizkušali od julija letos, uvajamo za stalno.
10. Posodobitev E-papirja
Na e-papirju, ki bo nameščen na izbranih avtobusnih postajališčih (Pošta, Konzorcij in Ajdovščina),
bodo prikazana aktualna obvestila LPP, aktualna obvestila MOL, triurni vozni redi in druga obvestila
za občane.
11. Spletna prodaja vozovnic
Spletna prodaja Urbana je nadgrajena in omogoča nakup subvencioniranih enotnih vozovnic
integriranega javnega potniškega prometa (IJPP) za dijake in študente. Dijaki in študentje lahko
preko portala eUprave oddajo elektronsko vlogo za pridobitev subvencionirane vozovnice in nato
prek aplikacije Urbana On-Line kupijo vozovnico. Podaljšanje statusa in prevzem kupljene
vozovnice se (po preteku 30 minut) avtomatsko izvede ob validaciji na avtobusu. Spletna prodaja
Urbana omogoča tudi nakup vseh ostalih izdelkov in storitev, do katerih so uporabniki upravičeni,
vključno z nalaganjem dobroimetja.
12. Nakup samodejne merilne naprave za merjenje hitrosti vozil in treh ohišij
Razširili bomo sistem nadzora prometa z nakupom ene samodejne merilne naprave in treh ohišij ter
tako poskrbeli še za večjo varnost na cestah znotraj MOL. Cilj ukrepa je zmanjšanje števila
prekoračitev hitrosti in večja varnost vseh udeležencev v prometu. Na podlagi opravljene analize,
prejetih predlogov četrtnih skupnosti in glede na izkušnje Mestnega redarstva na področju varnosti
prometa bomo postavili nova ohišja za merjenje hitrosti predvidoma na Ulici Pohorskega bataljona,
Zadobrovški cesti in Cesti Dolomitskega odreda.
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II. TEDENSKE AKTIVNOSTI
Park kreativne mobilnosti
Startup šola »Park kreativne mobilnosti« bo na zabaven in interaktiven način spodbujala prepletanje
umetniških načinov kreiranja rešitev in uporabe tehničnih veščin. Občanom želimo ponuditi
soustvarjanje drugačnih modelov mobilnosti ter pospešiti multidisciplinarni razvoj kreativnih
poslovnih idej, zato bomo udeležencem startup šole ponudili izzive našega mesta s področja
mobilnosti in jih spodbudili, da rešitve poiščejo skozi umetniško izražanje.
Kdaj: 14.–21. september
Kje: ploščad Muzeja sodobne umetnosti Metelkova, Maistrova ulica 3, ali pred stavbo B
Tehnološkega parka Ljubljana, Tehnološki park 19
Kdo: Tehnološki park Ljubljana
Aktivnosti vrtcev in osnovnih šol med ETM
Vse ljubljanske vrtce, osnovne in srednje šole smo ponovno pozvali k udeležbi, sodelovanju in
organizaciji aktivnosti na temo trajnostne mobilnosti. Organizirali bomo brezplačne prevoze otrok z
avtobusi LPP na posamezne dogodke.
Kdaj: 16.–22. september
Kje: na prireditvah v sklopu ETM, po šolah in vrtcih
Kdo: Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje MU MOL
Nagradni natečaj in razstava »Za okolje poskrbimo – skupaj se peljimo!«
Za vrtce, osnovne in srednje šole organiziramo nagradni natečaj na temo »Za okolje poskrbimo –
skupaj se peljimo!«. Nagrajeni izdelki bodo med ETM razstavljeni v Mestni hiši.
Kdaj: 16.–22. september
Kje: Osrednji atrij Mestne hiše, Mestni trg 1
Kdo: Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje MU MOL, šole in vrtci v MOL
Pešbus in Bicivlak
V sodelovanju z Inštitutom za politike prostora in nekaterimi osnovnimi šolami ob podpori
Ministrstva za okolje in prostor organiziramo Pešbus in Bicivlak. To sta načina spremljane poti v
šolo, pri katerih se učenci v šolo odpravijo peš ali s kolesom v organiziranih skupinah po premišljeno
začrtanih poteh in stalnem urniku. V akciji bodo sodelovale OŠ Koseze, OŠ Majde Vrhovnik, OŠ
Valentina Vodnika in OŠ Božidarja Jakca.
Kdaj: 16.–22. september
Kje: Ljubljana
Kdo: Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje MU MOL, šole, Inštitut za politike prostora
Zagotavljanje varnosti v cestnem prometu
Mestno redarstvo MOL v času ETM načrtuje 5 tematsko poostrenih nadzorov in preventivnih
aktivnosti, usmerjenih v:
a) izvajanje nadzora v območju za pešce s ciljem za varnost pešcev in kolesarjev,
b) udeležbo pešcev v prometu (prečkanje vozišča na prehodih za pešce, hoja v rdečo luč) in nadzor
nad izsiljevanjem pešcev na prehodih za pešce,
c) ozaveščanje kolesarjev v območju za pešce, da prilagodijo hitrost, in nadzor uporabe varnostne
čelade pri najmlajših ter uporabe mobilnega telefona pri vožnji s kolesom,
d) izvajanje nadzora na površinah, namenjenih pešcem in kolesarjem, s ciljem zagotavljanja
prevoznosti kolesarskih stez in pločnikov,
e) nadzor prepovedi vožnje za motorna vozila na območju zapor,
f) izvajanje nadzora hitrosti na kritičnih odsekih z namenom zmanjšanja varnostnih tveganj za pešce
in kolesarje,
g) izvajanje nadzora nad ustavljanjem in parkiranjem na postajališčih LPP in vožnjo po rumenih
pasovih s poudarkom na Dunajski in Celovški cesti – zagotavljanje neoviranega prometa LPP,
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h) izvajanje nadzora nedovoljenega parkiranja na zelenih površinah in prostorih za invalide.
Aktivnosti bodo izvajali in usmerjali v sodelovanju s policisti PU Ljubljana, ki načrtuje 4 tematsko
poostrene nadzore v Ljubljani. Poostreni nadzori bodo usmerjeni predvsem na naslednje aktivnosti:
a) nadzor nad nepravilnim parkiranjem na kolesarskih stezah in nad kršitvami kolesarjev (vožnja v
napačno smer po kolesarski stezi) ter nad uporabo mobilnih telefonov med vožnjo voznikov LPP,
b) poostren nadzor hitrosti in uporabe zaščitnih čelad voznikov enoslednih vozil,
c) poostren nadzor nad kršitvami voznikov, ki izsiljujejo prednost pešcem na prehodih za pešce, in
kršitvami voznikov, ki pri zavijanju desno na križišču izsiljujejo prednost kolesarjem,
d) poostren nadzor nad nepravilnim parkiranjem in ustavljanjem na kolesarskih stezah in avtobusnih
postajališčih LPP.
Kdaj: 16.–22. september
Kje: Ljubljana
Kdo: Mestno redarstvo MU MOL, Policijska uprava Ljubljana
Varna pot v šolo za najmlajše
Ob začetku novega šolskega leta bodo vodje policijskih okolišev obiskali OŠ in razdelili pobarvanke z
vprašalniki. Odgovore smo zbirali do 11. septembra 2018 in opravili žrebanje. Izžrebance in njihove
razrede bomo povabili na zaključno prireditev na Policijsko postajo Grič, kjer bodo podelitev
nagrad, predstavitev preventivnih dogodkov in prometno-vzgojnih igric.
Kdaj: 16.–22. september
Kje: na območju MOL z zaključkom na Policijski postaji Grič
Kdo: Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL in Policijska uprava Ljubljana
Predvajanje video spota »Vizija nič«
Pred vsakim filmom v Kinodvoru bomo predvajali video spot zavoda Varna pot »Vizija nič« – nič
žrtev prometnih nesreč, ki opozarja na tragične posledice neprimernega ravnanja udeležencev v
prometu. V Mestni občini Ljubljana smo kot prvo mesto v Sloveniji podpisali Zavezo z javno podporo
aktivnostim Vizije nič, ki jo z različnimi ukrepi tudi uresničujemo.
Kdaj: 16.–22. september
Kje: Kinodvor, Kolodvorska ulica 13
Kdo: Kinodvor, Oddelek za kulturo MU MOL in zavod Varna pot
Brezplačna vožnja z LPP na predstave v Kinodvor
V času ETM bo z vstopnico za katerokoli predstavo v Kinodvoru, ki bo na sporedu med 16. in 22.
septembrom, možna brezplačna vožnja z avtobusi LPP.
Kdaj: 16.–22. september
Kje: Ljubljana
Kdo: Kinodvor, Ljubljanski potniški promet
Ozaveščanje na avtobusih LPP za večjo varnost kolesarjev
Na pobudo kolesarjev bomo na zadnjo stran 20 avtobusov mestnega potniškega prometa namestili
nalepke z napisom »Večja razdalja – večja varnost« in grafičnim prikazom, ki opozarjajo na to, da
morajo biti vozniki motornih vozil posebej pozorni na kolesarje zlasti ob vzporedni vožnji oziroma
prehitevanju ali ob odpiranju vrat pri vzdolžnem parkiranju oziroma ustavljanju.
Kdaj: 16.–22. september
Kje: Ljubljana
Kdo: Mestna občina Ljubljana in Ljubljanski potniški promet
Informacijski točki za kakovostno mobilnost – MOB-i-LNICI
Informacije o programu ETM in možnostih, ki jih mesto nudi za trajnostno premikanje po Ljubljani,
bodo na voljo v MOB i LNIC-ah – infotočkah za kakovostno mobilnost v TIC (Adamič-Lundrovo
nabrežje 2) in STIC (Krekov trg 10), kjer bodo informatorji delili tudi promocijska gradiva.
Kdaj: 16.–22. september
Kje: Krekov trg 10 in Adamič-Lundrovo nabrežje 2
Kdo: Turizem Ljubljana
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III. AKTIVNOSTI PO DNEVIH
NEDELJA, 16. SEPTEMBER
100 supov na Ljubljanici za čisto reko
Poleg posebnega doživetja – ogleda središča Ljubljane z vodne gladine ob veslanju na supih – bomo
skupaj poskrbeli še za čistejšo Ljubljanico v sklopu projekta MOL »Človek, čuvaj svoje mesto.«. Med
suparje bomo razdelili razgradljive vrečke in rokavice ter veslanje združili s čiščenjem nabrežja
Ljubljanice. Udeležba na dogodku je brezplačna, za tiste brez supa bo na voljo omejeno število desk,
obvezne pa so prijave na: http://bit.ly/100SUPOV.
Kdaj: 8.00–12.00
Kje: zbor udeležencev na Špici; čiščenje Ljubljanice na različnih odsekih (8.00–10.00), skupinsko
veslanje na supih po reki od Špice do Zmajskega mostu in nazaj (10.00–12.00)
Kdo: Mestna občina Ljubljana, Bananaway, Radiohit Antena in Športna zveza Ljubljane
Brezplačni vodeni ogledi mesta in rekreacija
Občani in obiskovalci Ljubljane bodo lahko izbirali med šestimi brezplačnimi vodenimi ogledi po
štirih različnih območjih. Pri nekaterih bo v ospredju zapuščina arhitekta Jožeta Plečnika.
Kdaj: po urniku; za vse naštete programe je potrebna predhodna prijava udeležencev na
stic@visitljubljana.si.
Kje: izbrane lokacije glede na ogled
Kdo: Turizem Ljubljana
Jogging ogled mesta in znamenitosti z vodnikom (največ 10 oseb)
Kdaj: 9.00–11.00
Kje: zbor udeležencev pred TIC na Adamič-Lundrovem nabrežju 2; trasa: Cankarjevo
nabrežje, Čevljarski most, Breg, Križevniška, Trg Francoske revolucije, Vegova, Kongresni
trg, Šubičeva, Parlament, Trg republike, Park narodnih herojev, Opera, Cankarjeva,
Jakopičevo sprehajališče, mimo Tivolskega gradu, po poti na Rožnik, do križišča Cankarjev
vrh, proti Mostecu, na zadnjem križišču po sedmih mostičkih do Cekinovega gradu, po
Jakopičevim drevoredu, podhod do Puharjeve, Štefanova, Slovenska, Nazorjeva, TIC
(skupna dolžina: 8,5 km, predvidenih je sedem postankov z razlago)
Ogled mesta z elementi nordijske hoje (največ 10 oseb)
Kdaj: 11.00–13.00
Kje: zbor udeležencev pred STIC, Krekov trg 10; trasa: Prešernov trg, Hribarjevo nabrežje,
Grudnovo nabrežje proti Špici, Botanični vrt, vzpon na Grajski hrib, Plečnikove Šance, STIC
(skupna dolžina 7 km)
Sprehod po ljubljanski promenadi (največ 50 oseb)
Kdaj: 12.00–13.00
Kje: zbor udeležencev pred TIC na Adamič-Lundrovem nabrežju 2; sprehod od Tromostovja
do Tivolskega gradu s predstavitvijo načina življenja in navad meščanov iz prve polovice
prejšnjega stoletja
Ogleda Plečnikove arhitekture s kolesom (največ 10 oseb)
Kdaj: 14.00–16.00 in 17.00–19.00
Kje: zbor udeležencev pred STIC, Krekov trg 10; ogled Navja, Žal, Plečnikovega stadiona,
Cerkve Sv. Frančiška Asiškega in Cerkve Sv. Jerneja
Ogled kulturne dediščine s poudarkom na Plečnikovi zapuščini (največ 50 oseb)
Kdaj: 16.00–18.00
Kje: zbor udeležencev pred STIC, Krekov trg 10; ogled mestnega središča
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Kolesarski poligon
Pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji bo med 14. in 16. septembrom 2018 sodelovala na
Otroškem bazarju, največjem izobraževalno-sejemskem dogodku za družine v Sloveniji. Za najmlajše
pripravljamo številne zanimive in poučne aktivnosti, zadnji sejemski dan pa bomo pred Hišo EU
postavili kolesarski poligon, na katerem se bodo otroci lahko preizkusili v varni vožnji kolesa.
Najspretnejše mlade kolesarje bodo v multimedijskem centru Doživi Evropo pričakale tudi praktične
nagrade.
Kdaj: 10.00–18.00
Kje: Ploščad pred Hišo EU, Dunajska cesta 20
Kdo: Pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji
Park kreativne mobilnosti
Startup šola »Park kreativne mobilnosti« bo na zabaven in interaktiven način spodbujala prepletanje
umetniških načinov kreiranja rešitev in uporabe tehničnih veščin. Občanom želimo ponuditi
soustvarjanje drugačnih modelov mobilnosti ter pospešiti multidisciplinarni razvoj kreativnih
poslovnih idej, zato bomo udeležencem startup šole ponudili izzive našega mesta s področja
mobilnosti in jih spodbudili, da rešitve poiščejo skozi umetniško izražanje.
Kdaj: 10.30–14.30
Kje: pred stavbo B Tehnološkega parka Ljubljana, Tehnološki park 19
Kdo: Tehnološki park Ljubljana
Projekcija filma Paterson
Pred projekcijo filma Peterson bo Zavod varna pot predvajal video spot o žrtvah prometnih nesreč
Vizija 0. Paterson je voznik avtobusa v mestecu Paterson v New Jerseyju, ki skozi okno avtobusa vsak
dan opazuje mesto, ki drsi mimo, in lovi drobce pogovorov med potniki.
Kdaj: 19.00–20.30
Kje: Kinodvor, Kolodvorska ulica 13
Kdo: Kinodvor, Oddelek za kulturo MU MOL in zavod Varna pot

PONEDELJEK, 17. SEPTEMBER
Park kreativne mobilnosti
Startup šola »Park kreativne mobilnosti« bo na zabaven in interaktiven način spodbujala prepletanje
umetniških načinov kreiranja rešitev in uporabe tehničnih veščin. Občanom želimo ponuditi
soustvarjanje drugačnih modelov mobilnosti ter pospešiti multidisciplinarni razvoj kreativnih
poslovnih idej, zato bomo udeležencem startup šole ponudili izzive našega mesta s področja
mobilnosti in jih spodbudili, da rešitve poiščejo skozi umetniško izražanje.
Kdaj: 9.00–16.00
Kje: ploščad Muzeja sodobne umetnosti Metelkova, Maistrova ulica 3
Kdo: Tehnološki park Ljubljana
OVIRANtlon – triatlon z ovirami
Svet za odpravljanje arhitekturnih in komunikacijskih ovir MOL bo skupaj z Zvezo društev slepih in
slabovidnih Slovenije, Društvom paraplegikov ljubljanske pokrajine in Zvezo društev gluhih in
naglušnih Slovenije pripravil poligon s predstavitvijo dela sodelujočih nevladnih organizacij.
Obiskovalci bodo imeli možnost in priložnost sodelovati na poligonu s tremi sklopi, in sicer: s
preprekami, s katerimi se srečujejo gibalno ovirani, z ovirami, s katerimi se srečujejo slepi in
slabovidni, ter tistimi, s katerimi se srečujejo gluhi in naglušni. LPP, ki bo na kraj pripeljal
medkrajevni avtobus neoplan z rampo, pa bo ozaveščal o uporabi javnega prevoza in možnostih za
vse potnike. Poligon bo namenjen predvsem spoznavanju raznih oviranosti, predstavitev LPP pa bo
priložnost tudi za osebe z oviranostmi, da se seznanijo z načini in možnostmi uporabe javnega
prevoza ter jih na dogodku tudi preizkusijo. V primeru dežja dogodek odpade.
Kdaj: 10.00–17.00
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Kje: Kongresni trg
Kdo: Svet za odpravljanje arhitekturnih in komunikacijskih ovir MOL, Zveza društev slepih in
slabovidnih Slovenije, Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine, Zveza društev gluhih in naglušnih
Slovenije ter Ljubljanski potniški promet
Mobilni servis koles
Predstavitev mobilnega servisa, brezplačni pregledi koles, brezplačna manjša popravila in
svetovanje. V primeru dežja dogodek odpade.
Kdaj: 10.00–17.00
Kje: Kongresni trg
Kdo: Pravi kolesar
Kolesarjenje po Ljubljani
Ob kolesarjenju po mestu si bomo s svetniki Mestnega sveta MOL, sodelavci Mestne uprave MOL,
javnih podjetij in zavodov ter vodjami Pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji, Predstavništva
Evropske komisije v Sloveniji in Informacijskega središča Hiše Evropske unije ogledali nekaj
nedavno izvedenih projektov, s katerimi izboljšujemo razmere za kolesarjenje v MOL. Pot bomo
začeli z ogledom OVIRANtlona na Kongresnem trgu in nadaljevali do Skate parka pod Fabianijevim
mostom, se peljali po Poljanskem nasipu do Gosposvetske ceste in po Slovenski cesti, Wolfovi ter
Stritarjevi ulici do Mestne hiše. Na treh lokacijah bomo opravili tudi meritve hrupa.
Kdaj: 12.00–13.30
Kje: zbor udeležencev na Kongresnem trgu; trasa: Fabianijev most, Poljanski nasip, Gosposvetska
cesta, Slovenska cesta, Wolfova ulica, Stritarjeva ulica, Mestni trg
Kdo: Mestna občina Ljubljana
Predavanje: Nordijska hoja ni le hoja s palicami – Blaž Kavčič
Na predavanju bomo spoznali varno in učinkovito obliko rekreacije, kjer se med gibanjem aktivno
vključujejo tudi mišice zgornjega dela telesa in trupa. Odrivanje z rokami in daljši korak omogočata
skoraj 30 % večjo porabo energije v primerjavi z običajno hojo. Opora palic poskrbi za boljše
ravnotežje in večjo varnost pri vadbi ter omogoča, da se teža razporedi tudi na zgornji del telesa, kar
delno razbremeni sklepe na spodnjih okončinah.
Kdaj: 18.00–20.00
Kje: Knjižnica Otona Župančiča, Kersnikova ulica 2
Kdo: Mestna knjižnica Ljubljana in Oddelek za kulturo MU MOL

TOREK, 18. SEPTEMBER
Park kreativne mobilnosti
Startup šola »Park kreativne mobilnosti« bo na zabaven in interaktiven način spodbujala prepletanje
umetniških načinov kreiranja rešitev in uporabe tehničnih veščin. Občanom želimo ponuditi
soustvarjanje drugačnih modelov mobilnosti ter pospešiti multidisciplinarni razvoj kreativnih
poslovnih idej, zato bomo udeležencem startup šole ponudili izzive našega mesta s področja
mobilnosti in jih spodbudili, da rešitve poiščejo skozi umetniško izražanje.
Kdaj: 9.00–16.00
Kje: ploščad Muzeja sodobne umetnosti Metelkova, Maistrova ulica 3
Kdo: Tehnološki park Ljubljana
Plesna prireditev Diham ples
V enournih plesnih delavnicah Živim ples, ki potekajo od 6. do 17. septembra 2018, se učenci
ljubljanskih osnovnih in srednjih šol učijo plesno koreografijo v povezavi s prometom in varstvom
okolja. 18. septembra bodo to koreografijo tudi zaplesali na množičnem plesnem dogodku Diham
ples na Kongresnem trgu. V primeru dežja bomo dogodek prestavili na 20. september.
Kdaj: 10.00–11.00
Kje: Kongresni trg
Kdo: Plesna šola Kazina, osnovne in srednje šole v MOL
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Delavnica o trajnostni mobilnosti za starejše »Ostanimo mobilni«
Pod okriljem nacionalnega koordinatorja ETM (Ministrstvo za infrastrukturo) pripravljamo
delavnico »Ostanimo mobilni«, ki bo namenjena dvigu ozaveščenosti o pomenu in spodbujanju
trajnostne mobilnosti med starejšimi. Predstavili jim bomo različne rešitve pri prevozu in
organizaciji dnevnih poti (sistem Bicikelj, Kavalir, uporaba storitve Prevoz na klic, kartice Urbana
ipd.) ter koristi hoje za zdravje in dobro počutje, kot tudi socialne, ekonomske in okoljske prednosti
pešačenja, kolesarjenja in uporabe javnega prevoza. Sledil bo tudi praktični del – spoznavanje in
preizkus navedenih storitev ter opreme na terenu. Na delavnici bomo v sklopu projekta Clair City
tudi posneli gradivo za kratke video prispevke o mobilnosti v mestu, ki jih bomo objavili na portalu
You Tube.
Kdaj: 11.00–14.00
Kje: Mestni muzej Ljubljana, Gosposka ulica 15
Kdo: Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije ter Služba za razvojne projekte in
investicije MU MOL
Odprtje razstave likovnega natečaja »Za okolje poskrbimo – skupaj se peljimo!«
Vrtci, osnovne ter srednje šole sodelujejo na likovnem natečaju na temo »Za okolje poskrbimo –
skupaj se peljimo!«. Njihova dela bodo nato razstavljena v steklenem atriju Mestne hiše. Razstavo
bomo odprli na dogodku 18. septembra, izdelki pa bodo na ogled vse do 22. septembra. V primeru
dežja bo dogodek prestavljen na 20. september.
Kdaj: 11.30–12.30
Kje: pred Mestno hišo; razstava v Steklenem atriju Mestne hiše (do 22. septembra)
Kdo: Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje MU MOL; vrtci, osnovne in srednje šole v
MOL

SREDA, 19. SEPTEMBER
Park kreativne mobilnosti
Startup šola »Park kreativne mobilnosti« bo na zabaven in interaktiven način spodbujala prepletanje
umetniških načinov kreiranja rešitev in uporabe tehničnih veščin. Občanom želimo ponuditi
soustvarjanje drugačnih modelov mobilnosti ter pospešiti multidisciplinarni razvoj kreativnih
poslovnih idej, zato bomo udeležencem startup šole ponudili izzive našega mesta s področja
mobilnosti in jih spodbudili, da rešitve poiščejo skozi umetniško izražanje.
Kdaj: 9.00–14.00
Kje: ploščad Muzeja sodobne umetnosti Metelkova, Maistrova ulica 3
Kdo: Tehnološki park Ljubljana
Kolesarski krog z infotočkami
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL organizira Kolesarski krog z Info točkami v
mestnem središču. Info točke bodo na naslednjih lokacijah: Mestni trg, Miklošičeva cesta, Avtobusna
postaja, križišče Bavarski dvor, križišče Delavski dom, Prežihova ulica, Prešernova cesta v križišču s
Cankarjevo, Trg Narodnih herojev in Cankarjeva v križišču s Slovensko.
Učenci – kolesarji bodo (največ 10 v skupini) v spremstvu mentorjev prometne vzgoje prevozili en
»izobraževalni krog«, ki vključuje 9 izobraževalnih točk. Točke, na katerih bodo inštruktorji –
prometni strokovnjaki iz AMD Moste, Avtošole AMZS in Brulc, Top STIL, Velo, mestni redarji,
policisti, predstavniki Rdečega križa Slovenije in CINDI programa – svetovali ter predstavljali
pravilno vožnjo s kolesom, opozarjali na nevarnosti in odgovarjali na vprašanja učencev in
mentorjev, so izbrane tako, da predstavljajo nekatere specifičnosti kolesarskega in drugega prometa
v centru mesta in imajo dovolj prostora za varen začasen postanek.
Kdaj: 10.00–13.00
Kje: v mestnem središču
Kdo: Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL, Mestno redarstvo MU MOL, AMD
Moste, Avtošoli AMZS in Brulc, Policijska uprava Ljubljana, program CINDI, Rdeči križ Slovenije,
Top stil in Velo
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Mobilni servis koles
Predstavitev mobilnega servisa, brezplačni pregledi koles, brezplačna manjša popravila in
svetovanje. V primeru dežja dogodek odpade.
Kdaj: 10.00–13.00
Kje: Mestni trg
Kdo: Pravi kolesar
Potopisno predavanje – 200 kilometrov do Triglava – Manca Čujež
Potopisno zgodbo je spisalo ducat planincev s ciljem peš »odrajžati« iz domače Gorice pri Slivnici
na najvišji vrh Slovenije, z počastitvijo 30 let Planinskega društva Slivnica pri Celju. Od smeha
razbolele trebušne in od hoje goreče mišice na nogah, vremenska mavrica od vročinskega vala do
snega, »sohodci« po posameznih etapah ... to je bila pot prijateljske druščine.
Kdaj: 18.00–20.00
Kje: Knjižnica Otona Župančiča, Kersnikova ulica 2
Kdo: Mestna knjižnica Ljubljana in Oddelek za kulturo MU MOL

ČETRTEK, 20. SEPTEMBER
Park kreativne mobilnosti
Startup šola »Park kreativne mobilnosti« bo na zabaven in interaktiven način spodbujala prepletanje
umetniških načinov kreiranja rešitev in uporabe tehničnih veščin. Občanom želimo ponuditi
soustvarjanje drugačnih modelov mobilnosti ter pospešiti multidisciplinarni razvoj kreativnih
poslovnih idej, zato bomo udeležencem startup šole ponudili izzive našega mesta s področja
mobilnosti in jih spodbudili, da rešitve poiščejo skozi umetniško izražanje.
Kdaj: 9.00–15.00
Kje: pred stavbo B Tehnološkega parka Ljubljana, Tehnološki park 19
Kdo: Tehnološki park Ljubljana
Literarni sprehod po Ljubljani – Ida Mlakar
Literarni sprehodi so pripravljeni za zaključene in napovedane skupine otrok ter njihove
spremljevalce. Knjižničarka bo otrokom predstavila znamenite ustvarjalce z obeležji v središču
mesta, jih med sprehodom seznanila z različnimi kulturnimi ustanovami in njihovim delom, ob tem pa
bodo otroci poslušali poezijo, reševali uganke in prisluhnili »ljubljanskim« pravljicam. V času ETM
bomo izvedli devet že dogovorjenih sprehodov za vrtčevske in šolske skupine
Kdaj: 10.00–12.00
Kje: zbirno mesto pred vhodom Knjižnice Otona Župančiča, Kersnikova ulica 2
Kdo: Mestna knjižnica Ljubljana in Oddelek za kulturo MU MOL
Zaključek akcije Varna pot v šolo za najmlajše
Ob zaključku akcije Varna pot v šolo za najmlajše bo na PP Grič potekala prireditev s podelitvijo
nagrad za izžrebane sodelujoče in predstavitvijo preventivnih dogodkov ter prometno-vzgojnih igric.
Kdaj: 10.00–12.00
Kje: Policijska postaja Grič
Kdo: Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL in Policijska uprava Ljubljana
Dogodek »Zelena KULtura mlade po Ljubljani fura«
Z akcijo želimo opozoriti na možne in že uporabljene trajne oblike mobilnosti na poti do mladinskih
centrov in na prednosti javnega pred zasebnim prometom ter na zelene, trajnostno naravnane
projekte oziroma programe, namenjene mladim, ki jih izvajamo v Mestni občini Ljubljana in naših
javnih podjetjih (Javni holding Ljubljana, Snaga, Ljubljanski potniški promet). Hkrati želimo mladim
in mestu predstaviti aktivnosti, ki jih ponuja mreža 12 ljubljanskih mladinskih centrov, in njeno novo
skupno podobo – slogan in celostno grafično podobo. Mladi bodo na različne trajnostne načine z več
lokacij prišli do Salezijanskega mladinskega centra Rakovnik, kjer bo potekal pester program:
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debatni oder o trajnostni mobilnosti, predstavitev projektov naših javnih podjetij za mlade in drugih
programov.
Kdaj: 13.30–19.00
Kje: po Ljubljani do Rakovnika (13.30–15.00), Salezijanski mladinski center Rakovnik (15.00–
19.00)
Kdo: Mladi zmaji in mladinski centri, ki delujejo v Mreži mladinskih centrov Ljubljana ter Oddelek
za kulturo MU MOL

PETEK, 21. SEPTEMBER
Okrogla miza »Pametno mesto – pametna mobilnost«
Okrogla miza bo pripevala k razumevanju spreminjajočih se konceptov mobilnosti, ki jih omogoča
sodobna informacijsko-telekomunikacijska tehnologija (IKT). Na primeru izbranih tem »Upravljanje
prometnih tokov v primeru posebnih dogodkov«, »Samovozeča vozila v malem in velikem mestu« in
»Vizija nič« bomo iskali možne rešitve, ki jih lahko ponudbi sodobna IKT in s tem prispeva k
izboljšanju kakovosti življenja.
Kdaj: 10.00–13.00
Kje: Banketna dvorana Mestne hiše, Mestni trg 1
Kdo: Mestna občina Ljubljana
Odprtje novega KoloParka Fužine
Na dogodku bomo odprli že tretji kolesarski poligon KoloPark, ki nastaja ob Rusjanovem trgu po
vzoru KoloParkov v Šiški in za Bežigradom. Kolopark v Fužinah je največji tovrstni objekt v
Ljubljani. S tem smo preuredili degradirano območje in ga namenili predvsem izpopolnjevanju
kolesarskega znanja, igri in urjenju spretnostnih veščin z različnimi vrstami voznih pripomočkov, od
koles, skirojev, rolk, rolerjev in kotalk do poganjalčkov.
Kdaj: 11.00–12.00
Kje: Rusjanov trg, na hribu za OŠ Nove Fužine
Kdo: Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet MU MOL ter KD Rajd
Parkirišče je lahko tudi tržišče
Parkirišče pred vhodom v stavbo B v Tehnološkem parku Ljubljana bomo namesto z avtomobili
zapolnili s stojnicami in vzpostavili »tržnico«, kjer se bodo zaposlenim v kompleksu predstavili
lokalni pridelovalci iz regije s pokušino svojih pridelkov, ki jih bo možno tudi kupiti. Dogodek bo
hkrati tudi zaključek celotedenske dejavnosti »Park kreativne mobilnosti«, ko bomo predstavili
projekte, ki bodo nastali v startup šoli.
Kdaj: 11.00–14.00
Kje: Tehnološki park Ljubljana, Tehnološki park 19, pred stavbo B
Kdo: Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije in Tehnološki park Ljubljana
Dan za Poletavce in NajPoletavce
Na že tradicionalni septembrski prireditvi Dan za Poletavce in NajPoletavce bo otroke kot vsako leto
pričakala vrsta dejavnosti. Letošnja tema so živali in ob možnosti ogleda in dotika pravih pravcatih
domačih ter eksotičnih živali bodo otroci in njihovi spremljevalci na delavnicah ter v igralnici in
bralnici spoznavali čudoviti živalski svet.
Kdaj: 17.00–20.00
Kje: Ploščad Kozolec
Kdo: Mestna knjižnica Ljubljana in Oddelek za kulturo MU MOL

SOBOTA, 22. SEPTEMBER – DAN BREZ AVTOMOBILA
Zapora dela Slovenske ceste
Ob dnevu brez avtomobila bomo za motorni promet zaprli Slovensko cesto na odseku med Aškerčevo
cesto in Šubičevo ulico. Zapora bo veljala med 8. in 15. uro, od 10. do 13. ure pa bo tudi na delu
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zaprtega območja potekal bogat program različnih dejavnosti in dogodkov. Med zaporo bodo imeli
avtobusi LPP obvoz.
Kdaj: 8.00–15.00 (program dogodkov 10.00–13.00)
Kje: Slovenska cesta na odseku med Aškerčevo cesto in Šubičevo ulico
Kdo: Mestna občina Ljubljana
Brezplačna vožnja z avtobusi LPP v conah 1, 2 in 3
Na dan brez avtomobila bo vožnja z mestnimi avtobusi LPP brezplačna.
Kdaj: 00.00–24.00
Kje: consko območje 1, 2 in 3
Kdo: Ljubljanski potniški promet
Brezplačna uporaba parkirišč P+R
Na dan brez avtomobila bo uporaba parkirišč P+R brezplačna (P+R Dolgi most, Barje, Stožice,
Ježica, Studenec).
Kdaj: 00.00–24.00
Kje: območje MOL
Kdo: Ljubljanska parkirišča in tržnice
Meritve hrupa in Dan odprtih vrat na merilni postaji Ljubljana–Center
Ob dnevu brez avtomobila bomo na Slovenski cesti in drugih tipičnih lokacijah v središču mesta
izvedli niz kratkotrajnih informativnih meritev hrupa ter predstavili delovanje merilnika hrupa. Dan
odprtih vrat na merilni postaji okoljskega merilnega sistema Ljubljana–Center omogoča
posameznikom in manjšim skupinam (ob predhodni prijavi na Oddelek za varstvo okolja;
andrej.piltaver@ljubljana.si, 01 306 4305), da se podrobneje seznanijo s potekom meritev
onesnaženosti zraka. Hkrati je to tudi priložnost za pogovor o vzrokih onesnaženega zraka,
dejanskemu stanju in trendih ter o ukrepih za izboljšanje stanja.
Kdaj: 9.00–13.00
Kje: ob križišču Vošnjakove ulice in Tivolske ceste
Kdo: Oddelek za varstvo okolja MU MOL
ECOmeet – srečanje ekoloških vozil in predstavitev tehnologij
ECOmeet, srečanje ekoloških vozil ter predstavitev tehnologij, bo tokrat že sedmi po vrsti in je
največji dogodek s predstavitvijo tovrstnih vozil v Sloveniji. Obiskovalcem bodo predstavili različne
do okolja prijazne tehnologije in drugačne možnosti za trajnostni prevoz. Ob 12.30 bodo pripravili
dirko v spretnostni vožnji s poganjalčki in skiroji za vse starostne skupine.
Kdaj: 10.00–17.00
Kje: Kongresni trg
Kdo: Avto klub GaS Tuning Team
Mobilni servis koles
Predstavitev mobilnega servisa, brezplačni pregledi koles, brezplačna manjša popravila in
svetovanje. V primeru dežja dogodek odpade.
Kdaj: 10.00–17.00
Kje: Kongresni trg
Kdo: Pravi kolesar
DAN BREZ AVTOMOBILA
Ob dnevu brez avtomobila bo na Kongresnem trgu in za motorni promet zaprtem delu Slovenske
ceste med Aškerčevo cesto in Šubičevo ulico potekal raznovrsten program. Podrobnejši program
bomo objavili nekaj dni pred dogodkom.
Kdaj: 10.00–13.00
Kje: Slovenska cesta med Aškerčevo cesto in Šubičevo ulico ter Kongresni trg
Kdo: Mestna občina Ljubljana in več drugih organizacij
Predstavitve na stojnicah in ob njih
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Na območju zapore se bodo na stojnicah in ob njih predstavila različna društva in
organizacije, na območju pa bodo potekale razne dejavnosti.
Kdaj: 10.00–13.00
Kdo: ČS Center: KD Mešani pevski zbor KOLINČANI, Društvo zeliščarjev Ljubljana,
Združenje za esperanto Slovenije, Slovenska fundacija za UNICEF; Kinodvor, Ljubljanski
potniški promet, Mestna knjižnica Ljubljana, Mestno redarstvo MU MOL, Oddelek za
varstvo okolja MU MOL, Pionirski dom, Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane
regije, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL, Šport Ljubljana;
Avto klub GaS Tuning Team, Avto-moto zveza Slovenije, Društvo paraplegikov ljubljanske
pokrajine, Hiša eksperimentov, Javna agencija RS za varnost prometa – Svet za preventivo in
vzgojo, Ljubljanska kolesarska mreža, LuckyOne d.o.o. – član skupnosti Tehnološkega parka
Ljubljana, Policijska uprava Ljubljana, Rdeči križ Slovenije, Top stil, Zavod Varna pot
Počepi za zdravje in brezplačno vožnjo z LPP
Obiskovalci stojnice Ljubljanskega potniškega prometa bodo lahko z 22 počepi pridobili
dobropis za en žeton za vožnjo z avtobusi LPP na kartico Urbana. S to obliko bomo na
pobudo občana spodbujali uporabo javnega potniškega prometa, hkrati pa tudi gibanje in
telesno vadbo, s čimer pomagamo pri krepitvi zdravja in zmanjševanju srčno-žilnih bolezni.
Kdaj: 10.00–13.00
Kdo: Ljubljanski potniški promet
S kolesarsko čelado do brezplačnega vstopa, daril in popustov
Nekateri javni zavodi s področja kulture v MOL bodo kolesarjem, ki bodo pri blagajni pokazali
kolesarsko čelado, omogočili brezplačen vstop.
Predstava Ti loviš!
Predstava pripoveduje o sosedih zajcu in psu. Kot je med sosedi v navadi, se ves čas nekaj
pričkata, primerjata in tekmujeta med sabo. Res sta različna. Pes nosi superge, zajec čevlje.
Zajec ima rad korenje, pes klobase. Eden bolje sliši, drugi bolje voha. Imata pa tudi nekaj
skupnega – oba rada tečeta, se lovita in igrata. Med njunima hišama raste drevo. Zajec
pravi, da je njegovo, pes pa, da je njegovo. Zato se za drevo pomerita v teku. Rezultat tekme
je presenetljiv – in pod drevesom nepričakovano zacveti prijateljstvo. Otrokom, ki bodo na
predstavo prišli s kolesarsko čelado, bomo na vhodu v dvorano podarili knjigo Mojca
Pokrajculja.
Kdaj: 11.00–12.00
Kje: Mali oder Lutkovnega gledališča Ljubljana, Krekov trg 2
Kdo: Lutkovno gledališče Ljubljana in Oddelek za kulturo MU MOL
Ogled razstav v Mestnem muzeju Ljubljana, Galeriji Jakopič in Plečnikovi hiši
Muzej in galerije mesta Ljubljane bodo na lokacijah Mestni muzej Ljubljana, Galerija
Jakopič in Plečnikova hiša, kolesarjem, ki bodo pri blagajni pokazali kolesarsko čelado,
omogočili brezplačen vstop.
Kdaj: 10.00–18.00
Kje: Mestni muzej Ljubljana (Gosposka ulica 2), Galerija Jakopič (Slovenska cesta 9) in
Plečnikova hiša (Karunova ulica 4–6)
Kdo: Muzej in galerije mesta Ljubljane in Oddelek za kulturo MU MOL
Ogled razstave Zmaj vseh zmajev v Kazemateh
Vsem kolesarjem, ki se bodo pri blagajni vstopnega paviljona pred Ljubljanskim gradom
izkazali s čelado, bo omogočen brezplačen ogled razstave Zmaj vseh zmajev.
Kdaj: 10.00–20.00
Kje: Kazemate Ljubljanskega gradu, Grajska planota 1
Kdo: Ljubljanski grad in Oddelek za kulturo MU MOL
Popust v galeriji DobraVaga
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V galeriji DobraVaga se iniciativi Dneva brez avtomobila pridružujejo z 20 % popustom pri
nakupu umetniških del in umetniških publikacij, za vse, ki se bodo izkazali s kolesarsko
čelado.
Kdaj: 10.00–14.00
Kje: Galerija DobraVaga, Adamič-Lundrovo nabrežje 5
Kdo: Kino Šiška in Oddelek za kulturo MU MOL
Darilo ob obisku predstav Kinodvora
Ob Evropskem tednu mobilnosti se pusti zapeljati Kinodvoru. Pridi s kolesom, ob nakupu
vstopnice pri blagajni pokaži čelado in prejel boš posebno darilo. Na prenovljeni
Kolodvorski ulici tvoje kolo čaka novo in urejeno parkirišče za kolesa.
Kdaj: 22. september
Kje: Kinodvor, Kolodvorska ulica 13
Kdo: Kinodvor in Oddelek za kulturo MU MOL

Več informacij
Dodatne informacije o programu ETM so dostopne na spletnem mestu MOL
https://www.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/promet-in-mobilnost/evropski-teden-mobilnosti/
in
Facebooku MOL https://www.facebook.com/MOLjubljana/, kjer bomo sproti objavljali tudi
morebitne spremembe v programu. Možne so naknadne prilagoditve programa zaradi vremenskih
razmer. Prav tako so informacije na voljo tudi MOB i LNICAH – Infotočkah za kakovostno
mobilnost v prostorih Turističnega informacijskega centra na Krekovem trgu 10 in AdamičLundrovem nabrežju 2.
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