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MESTNA OBČINA LJUBLJANA                                         

Odbor za načrtovanje in izvedbo Evropskega tedna  mobilnosti in 

dneva brez avtomobila 

 

Datum: 6.9.2013                 Predlog 6. 9. 20132 

 

AKTIVNOSTI  V EVROPSKEM  TEDNU MOBILNOSTI  OD 16. DO 22. SEPTEMBRA 2013 

s sloganom »VAŠ KORAK ZA ČISTEJŠI ZRAK«  
 

TERMIN  NOSILEC VSEBINA 

TRAJNA UKREPA 

MOL OGPD 

David Polutnik 

 

Sprememba prometnega režima na delu Slovenske ceste in sicer od Gosposvetske ceste do Šubičeve ulice. 

JP LPP 

Tamara Deu Ošlak 

 

Uvedba električnega minibusa »Kavalir 3« v mestnem središču 

EVROPSKI TEDEN 

MOBILNOSTI OD 16. DO 22. 

SEPTEMBRA  

MOL OGDP 

David Polutnik 

 

TAM-TAM  

Nataša Sedminek 

Sprememba prometnega režima na delu Slovenske ceste od Gosposvetske ceste do Šubičeve ulice (dovoljeno za 

LPP, kolesarje in dovolilnice MOL), izdelava elaborata in varovanje zapor, pridobitev soglasja za aktivnosti in 

dovoljenje za prireditev na UEL.  

Izdelava in postavitev 5 velikih plakatov. 

Postavitev »kolesarskega panoja« na Kongresnem trgu s predstavitvijo vizije Slovenske ceste, ETM in projektov 

RRA LUR. 

MOL OVO 

Nataša Jazbinšek 

Seršen 

Meritve onesnaženosti zraka in sicer v okoljskem merilnem sistemu v križišču Tivolske ceste in Vošnjakove ulice, 

dodatne meritve z mobilno merilno postajo pri Drami ter meritve črnega ogljika na lokacijah Čopova ul./Slovenska 

c., Tivolska c./Vošnjakova u. in na Vojkovi c..  

Meritve bodo potekale v času od 26.8. do 29. 9.2013. 

Meritve hrupa na različnih lokacijah. 

 

MOL MR 

Roman Fortuna 

Nadzor enoslednih vozil na območjih za pešce. 

Nadzor nad prevoznostjo kolesarskih stez in peš hodnikov. 

Izvajanje nalog na zaporah v skladu s pristojnostmi. 

MOL OPVI 

Katarina Gorenc 
Številne aktivnosti vrtcev in osnovnih šol v času ETM (Priloga 1. k programu). 

 

MOL SRPI 

dr. Sabina Popit 

Raziskava o potovalnih navadah prebivalcev Mestne občine Ljubljana in Ljubljanske urbane regije. 

Med 16. in 22. septembrom, v času Evropskega tedna mobilnosti, bo potekalo uvodno telefonsko anketiranje in se 

nadaljevalo do 22. oktobra na terenu oziroma preko spleta za tiste, ki se bodo odločili za to možnost.  

Natis letaka z zemljevidom obvoznih kolesarskih poti v mestnem središču (obvoz lokacij v območju za pešce, kjer 

pogosteje nastajajo konflikti med pešci in kolesarji) v okviru projekta Champ, z razlago pojma »območje 

obzirnosti«, ki se želi približati javnosti in z njim pešce in kolesarje pozvati k strpnosti in obzirnem vedenju 

predvsem v območjih za pešce. 
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MOL KŽ OOJ 

Vita Kontič 

Novinarska konferenca  - 03.09.2013 ob 12.00 uri v Banketni dvorani. 

Objave na spletni strani MOL, napoved aktivnosti v »Koledarju dogodkov«, novico »V središču«. 

Objave na socialnih medijih – Facebook, Twitter. 

Objave na GEM portalu v avtobusih LPP. 

Napoved akcije ob gostovanju župana v studiu Radia Ekspres in Radia Evropa. 

E-novice v slovenskem in angleškem jeziku, e-pisma iz Ljubljane skupaj s Turizmom Ljubljana. 

Objava prispevka o ETM v septembrskem glasilu Ljubljana. 

Izjave o ETM in DBA ter o dogodkih za radio in televizijo predsednice odbora in lokalnega koordinatorja. 

Poziv župana vsem zaposlenim v MOL in JP za prihod v službo z javnim prevozom, peš ali s kolesom. 

Obvestilo o akciji po četrtnih skupnostih. 

Objava na spletnem napovedniku dogodkov Napovednik.com. 

Informativno in promocijsko gradivo ETM za medije in javnost: jumbo plakati, program ETM ter zgibanke  plakati 

in tiskovine drugih izvajalcev. 

RRA LUR 

Matija Ukmar 

Razdeljevanje oz. prikaz promocijskega gradiva za spletni portal www.gremonapot.si (na TIC-ih ter na kolesarskih 

stojalih). 

Objava informacije na spletnih straneh RRA LUR o dogodkih ETM in DBA. 

Predstavitev brezplačne mobilne aplikacije » A do B Lj«. 

MIP 

Polona Demšar 

Mitrovič 

Izdaja plakata,  spletna stran, promocijski materiali, priprava gradiva za medije, gradivo za osnovne šole in vrtce.  

TL 

 Mojca Blatnik 

Predstavitev ETM in informacijskega gradiva v MOB-i-LNICAH – Info točkah za kakovostno mobilnost, v obeh 

TIC-ih in STIC-u bodo delili promocijsko gradivo ter informacije o aktivnostih v okviru Evropskega tedna 

mobilnosti.  

 

JP LPP 

Tamara Deu Ošlak 

Work-in-progress projekt »Zapeljati se z busom je cool« za ljubljanske in primestne osnovne šole, ki bo potekal v 

šolskem letu 2013 / 2014. Šolarji bodo skupaj z mentorji sodelovali z LPP na področju kreiranja informacij v 

povezavi s trajnostno mobilnostjo in urejali facebook ali spletni portal.  

MOL CI 

Željko Gudžulić 

Telekom Slovenije 

 

V tednu mobilnosti bo omogočen brezplačen 24 h dostop do WIFREE omrežja. Način vstopa in identifikacije bo 

nespremenjen, razlika bo le v trajanju brezplačnega dostopa (namesto 60 minut bo 24 h). 

Izvedel se bo ponatis letakov, ki bi se v tednu mobilnosti dali na oglasne točke TAM-TAM-a na Kongresnem trgu, 

v TIC-ih in še na nekaterih točkah po mestu. Hkrati se te točke opremi v grafični podobi WiFree Ljubljana.  

IPEP  

Manja Toplak 

Informacijska stojnica na Bregu 14,  nagradna igra »Kolo sreče« od 12.00-18.00 ure. 

 

PONEDELJEK 16.  

SEPTEMBRA 2013  

JP LPP 

Tamara Deu Ošlak 
Električni minibus »Kavalir 3« bo zapeljal na prvo redno vožnjo ob 14.30. uri  izpred Mestnega trga 1. 

PUL 

Aleksander Vrabič 

 

Poostren nadzor hitrosti in uporaba zaščitnih čelad voznikov enoslednih vozil med 13. in 17. uro.  

http://www.gremonapot.si/
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TOREK 17. SEPTEMBRA 

2013  

PUL 

Aleksander Vrabič 
Poostren nadzor nad nepravilnim parkiranjem na kolesarskih stezah in nad kršitvami kolesarjev med 7. in 13. uro.  

 

OPVI 

Katarina Dolenc 

Plesna šola kazina 

Silvestra Perčič 

 

DIHAM PLES – »flash mob«, kjer skupina ljudi na javnem mestu izvede nenavadno spontano akcijo, z vsemi 

udeleženci sodelujočih šol vsi hkrati zaplešejo, na Kongresnem trgu ob 10. uri z udeleženci osnovnih šol, ob 16. uri 

pa z dijaki srednjih  šol.  

JP LPP 

Tamara Deu Ošlak 

Obisk študentov JP LPP, kjer bodo spoznali celoten sistem delovanja mestnega in integriranega potniškega prometa 

v Ljubljani, ter se poučili o vsem v povezavi s subvencionirano šolsko vozovnico. Čas obiska bo med 10. in 12 uro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SREDA 18. SEPTEMBRA 

2013  

 

RRA LUR 

Matija Ukmar 

Okrogla miza za promocijo trajnostne mobilnosti v regiji – Ljubljanski grad, 18.9.2013 ob 10. uri (s predvidenim 

zaključkom ob 12:30 uri). 

 

Promocijski dogodek ob zagonu mobilne aplikacije »A do B: LJ«, ki pomaga pri izbiri najhitrejšega načina 

potovanja (peš, kolo - BicikeLJ, avtobus - LPP) med dvema točkama v MOL. 

MOL SRPI 

   dr. Sabina Popit 

  (Janez Bertoncelj) 

 

V okviru projekta »Sobivanje pešcev in kolesarjev v območju za pešce« bo organizirana vožnja predstavnikov 

mestne uprave s kolesi BicikeLJ.  

Predstavili bodo t.i. Cono obzirnosti, kjer imajo pešci absolutno prednost in prevozili za kolesarski promet 

priporočljive obvozne poti, ki v ničemer ne podaljšujejo niti dolžine niti časa, so pa do pešcev mnogo prijaznejše. 

Start bo pred Mestno hiša ob 13. uri.  

Urad Vlade RS za 

komuniciranje 

Mladinska mreža 

MaMa 

Za osnovnošolce višjih razredov in naključne mimoidoče bo izveden orientacijsko – tekmovalni urbani pohod EU 

Si ti po središču mesta znotraj zapore, ker se bo na simbolni način uprizorilo pomen trajnosti mobilnosti, na 

kontrolnih točkah pa bo prestavitev EU. Na ta način se spodbuja čistejše okolje in trajnostna mobilnost.  

Dogodek bo potekal na petih kontrolnih točkah, kjer se bo odgovarjalo na vprašanja. Start bo na Bregu 14, ob 10. 

uri. 

 

PUL 

Aleksander Vrabič 

 

 

Poostren nadzor hitrosti in uporabe zaščitnih čelad voznikov enoslednih vozil med 13. in 17. uro.   
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ČETRTEK  19. SEPTEMBRA 

2013 

 

 

PUL 

Aleksander Vrabič 

Poostren nadzor nad nepravilnim parkiranjem in ustavljanjem na kolesarskih površinah in avtobusnih postajališčih 

LPP med 8. in 12. uro.  

 

SPVCP 

Zvone Milkovič  

 

 

 

Kolesarski krog z Info točkami  v mestnem središču (Prešernov trg, Miklošičeva, Avtobusna postaja, križišče 

Bavarski dvor, križišče Delavski dom, Prežihova ulica, Prešernova v križišču s Cankarjevo, Trg Narodnih herojev 

in Cankarjeva v križišču s Slovensko – Nama) od 10. do 13. ure s svetovanjem in opozarjanjem na varno 

kolesarjenje, opremi kolesa za kolesarje, brezplačni servis koles, od 14. do17. ureza ostale udeležence. 

Predstavitev in preizkus otroških in zložljiv koles ter tovornih koles in kolesarskih prikolic so organizaciji LKM in 

REC Slovenija na info točkah - na vsaki od točk po ena vrsta koles. Stojnica z informacijskimi listi MOBILE2020 o 

kolesarjenju v mestih na eni od Info točk. 

 

Koordinator ETM 

Zvone Milkovič 

MGML 

Maja Kovač 

 

Brezplačen voden ogled po razstavi »Kolo - 5200 let« ob 19. uri. V Mestnem muzeju Ljubljana je na ogled 

najstarejše leseno kolo z osjo na svetu, odkrito v Sloveniji, na Ljubljanskem Barju. 

 

REC SLOVENIJA 

v sodelovanju z OŠ 

Savsko naselje in 

LKM 

 

Zaključna prireditev kampanje »Prekolesari pot-sledi kolesu-ulovi nagrado« (evropski projekt Bike-track-Bike) 

na OŠ Savsko naselje od 15.00 do 18.00. Predstavitev prednosti kolesa za nakupovanje, obiskovanje prireditev ter 

znancev in prijateljev v mestu; predstavitve in možnosti preizkusa otroških koles e-koles in zložljivih koles ter 

kolesarskih prikolic, poligon varne vožnje, žrebanje in podelitev nagrad udeležencem kampanje in družabno 

srečanje. 

 

PETEK 20. SEPTEMBRA 

2013 

 

PUL 

  Aleksander Vrabič 

Poostren nadzor nad kršitvami pešcev in nadzor nad izsiljevanjem pešcev na prehodi za pešce med 8. in 12. uro. 

MOL SRPI 

dr. Sabina Popit 

 

Okrogla miza »Izzivi za izboljšanje kakovosti zraka v Ljubljani« ob 10. uri, Mestni trg 1, Ljubljana. 

 

 

 

 

 

SOBOTA 21. SEPTEMBRA 

2013 

 

 

PUL 

Aleksander Vrabič 

 

Poostren nadzor  hitrosti in uporabo zaščitnih čelad voznikov enoslednih vozil med 13. in 17. uro. 

IPEP  

Manja Toplak 

Na Prešernovem trgu bo med 10. in 19. uro brezplačna kolesarska popravljalnica (nastavitev, zavor, menjalnika, 

menjava zavornih žic, …), vzporedno z njo pa bo potekal pisan program sodelujočih gostov, ki bodo poskrbeli za 

razstavo zanimivih kolesarskih dodatkov in umetniških izdelkov. Bojan Cvetrežnik bo skrbel za glasbo, skupina 

Črna zračka bo uprizorila modno revijo, Boštjan Puglej obljublja razstavo bizarnosti (atraktivna kolesa). Ob zvokih 

glasbe s tricikla Rave Chariot dodo umetniki na kolesih uprizorili ples na kolesih, grafitarji pa bodo umetniško 

pobarvali kolesa. Mimoidoči pa bodo lahko na kolesu sreče preizkusili svoje znanje o mobilnosti in Evropskem 

parlamentu ter se posladkali s palačinkami in ingverjevim čajem.  
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MOL OVO 

Nataša Jazbinšek 

Seršen 

 

Dan odprtih vrat na merilni postaji okoljskega merilnega sistema na križišču Tivolske c. in Vošnjakove ul. s 

strokovno vodenjem od 9. do 13. ure. 

MOL KŽ 

Marko Morel 

Spominčica 

 Štefanija Lukič 

Zlobec 

 

Spominčica – Slovensko združenje za pomoč pri demenci. Projekt »Ljubljana demenci prijazno mesto« 

Svetovni dan Alzheimerjeve bolezni v počastitev tega dneva sprehod – hoja od Moderne galerije (Tivoli) do centra 

mesta, ob 10. uri. 

 

 

NEDELJA 22. SEPTEMBRA 

2013 

DAN BREZ AVTOMOBILA 

 

JP LPT 

Darja Pungerčar 

Dan odprtih vrat na poligonu varne vožnje – deponija Barje (od 10. do 15. ure) Dogodek je namenjen vsem 

udeležencem v prometu z namenom izboljšati varnost na naših cestah. Sodelujoči bodo predstavili naslednje 

aktivnosti:  prikaz varne vožnje z motorji, ki jo bodo inštruktorji izvajali na neprometni površini – poligonu; 

predstavitev dela mestnega redarstva, predstavitev avtošol z inštruktorji vožnje motornih koles in predstavitev varne 

opreme za motoriste ter predstavitev dela SPVCP MOL in Zavoda Varna pot. 

PUL 

Aleksander Vrabič 

 

Urejanje in nadziranje prometa ob zaporah na Slovenski cesti med 7. in 18. uro. 

Koordinator ETM 

Zvone Milkovič 

MGML 

Maja Kovač 

Brezplačen voden ogled po razstavi »Kolo - 5200 let« ob 11. uri. V Mestnem muzeju Ljubljana je na ogled 

najstarejše leseno kolo z osjo na svetu, odkrito v Sloveniji, na Ljubljanskem Barju. 

 

TL 

Mojca Blatnik 

Brezplačni ogledi Mestne hiše: 6 enournih ogledov prostorov Mestne hiše s kostumirano vodnico: ob 10.30, 

11.30, 12.30, 15.30, 16.30 in 17.30 uri; 

Brezplačni ogledi mesta:  5 dvournih  sprehodov po Ljubljani ob 10., 11., 14., 16. in 17. uri; 

Brezplačni ogledi mesta s kolesom:  3 dvourne vodene oglede s kolesom (največ 10 oseb) ob 11.,   

13. in 15. uri; 

Brezplačne vožnje s turističnim vlakcem  na Ljubljanski grad: vožnje po voznem redu ves dan   

(13  voženj) in sicer ob 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20. in 21. uri. 

 

Legenda kratic: 

 

JP LPP – Javno podjetje Ljubljanski potniški promet 

MIP – Ministrstvo za infrastrukturo in prostor 

REC – Regionalni center za okolje 

MOL KŽ OOJ – Mestna občina Ljubljana, Kabinet župana, Odsek za odnose z javnostmi 

JP LPT – Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice 

MOL MU OPVI – Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje 

OŠ -  Osnovna šola 

MOL MU OGDP - Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet 

MOL CI – Mestna občina Ljubljana, Center za informatiko 

MGML- Mestna galerija in muzej Ljubljana 

MOL MU MR – Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Mestno redarstvo 

MOL MU OVO  – Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za varstvo okolja  

PUL – Policijska uprava Ljubljana 

SVCP MOL – Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Ljubljana 

TL – Turizem Ljubljana 

 RRA LUR – Regionalna razvojna agencija ljubljanske Urbane regije 

PŠK – Plesna šola Kazina 

IPEP -  Informacijska pisarna Evropskega parlamenta,  

LKM – Ljubljanska kolesarska mreža 

 


