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PROGRAM DEJAVNOSTI
V TEDNU MOBILNOSTI
16. - 22. SEPTEMBER
OD 16. -22. SEPTEMBER
TEDEN BREZ AVTOMOBILA - JAVNI PREVOZ

NOSILEC
MOL MU OGDP
		

MOL MU OVO

VSEBINA
Zapora 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
Meritve onesnaženosti zraka - križišče Tivolske ceste in Vošnjakove ulice,
Dodatne meritve pri Drami
Dodatno merjenje z mobilno postajo, kjer meritve še niso bile izvedenemestno središče
Cilj meritev: izmeriti upad koncentracij črnega ogljika zaradi zapore
Slovenske ceste med ETM
Izvedba: Postavili bodo 3 stacionarne merilne naprave za merjenje črnega
ogljika in sicer na lokacijah:
· Pošta Slovenije (Čopova-Slovenska) – območje zapore
· Lokacija OMS (Vošnjakova u.) – območje povečanega prometa
· Lokacija ARSO (Vojkova c.) – mestno ozadje    
Meritve bodo potekale v času od 26.8. do 29. 9.2013.
Ocenili pa so že trenutno stanje – izvedli so meritve z mobilno postajo na
9 točkah, ki so najbolj relevantne glede kasnejše interpretacije rezultatov
meritev.
Z meritvami črnega ogljika se da zelo natančno določiti kolikšen je
doprinos k čistejšemu zraku zaradi uvedbe avtobusov na metan. Pri čemer
bi bilo potrebno določiti termine, ko bi skozi zaporo Slovenske ceste vozili
le metanski avtobusi. V kolikor je to seveda izvedljivo s strani LPP.
Rezultati nam bodo v veliko pomoč tudi pri kasnejših pojasnilih, kaj
prinaša zaprtje Slovenske ceste za promet glede stanja zraka v mestu.
Meritve hrupa na različnih lokacijah
Dan odprtih vrat v terminu ETM
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MOL MU MR
MOL MU OPVI

MOL KŽ OOJ

RRA LUR

MIP

Nadzor enoslednih vozil na območjih za pešce
Nadzor nad prevoznostjo kolesarskih stez in peš hodnikov
Izvajanje nalog na zaporah v skladu s pristojnostmi
Prikaz opreme in dejavnosti na stojnicah skupaj s SPVCP in JP LPT – Dan
odprtih vrat
Poziv osnovnim šolam in vrtcem k aktivnem sodelovanju v programu
aktivnosti ETM
načrt za predstavitev aktivnosti v sredstvih javnega obveščanja
gradivo za medije in javnost
novinarska konferenca
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 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
razdeljevanje informativnega in promocijskega gradiva
spremljanje medijskih objav in pobud meščanov na temo ETM
skupna informacijska točka (stojnica v središču mesta)
informativno in promocijsko gradivo ETM- Veleplakati (jumbo plakati),
Program ETM – zgibanke in plakati, tiskovine drugih izvajalcev
projekt Champ, katerega partnerja sta MOL in Urbanistični inštitut RS, se
načrtujejo dogodki in ukrepi, ki so povezani z zmanjševanjem konflikta med
pešci in kolesarji
k sodelovanju v ETM pozove tudi nevladne organizacije
Okrogla miza za promocijo trajnostne mobilnosti v regiji
Promocija portala www.gremonapot.si
Objava informacije na spletnih straneh RRA LUR o dogodkih ETM in DBA
Posredovanje informacij 25 primestnim občinskim občinam v ljubljanski
regiji
Izdaja plakata, spletna stran, promocijski materiali, priprava gradiva
za medije, gradivo za osnovne šole in vrtce, spremljanje dveh lokalnih
skupnosti pri izvedbi trajnostnih ukrepov, sestanek lokalnih koordinatorjev
pred ETM
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JP LPP

IPEP

Zapeljati se z busom LPP je cool za ljubljanske in primestne osnovne šole,
raziskovanje osnovnošolcev na temo promocije najboljših storitev javnega
potniškega prometa
Nagradna igra na portalih socialnih medijev za ljubljanske in primestne
osnovne šole
Informacijska stojnica na Bregu 14, nagradna igra »Kolo sreče«
Okrogle mize z mladimi in EU poslanci
Delavnice na temo ETM

PONEDELJEK 16. SEPTEMBER
PUL

Poostren nadzor hitrosti in uporaba zaščitnih čelad voznikov enoslednih vozil
med 13.00 in 17.00 uro

TOREK 17. SEPTEMBER
PUL

Plesna šola kazina
OPVI

Poostren nadzor nad nepravilnim parkiranjem na kolesarskih stezah in nad
kršitvami kolesarjev med 7.00 in 13.00 uro
DIHAM PLES – »flash mob«, »nastop presenečenja«, 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.

SREDA 18. SEPTEMBER
PUL

Poostren nadzor hitrosti in uporabe zaščitnih čelad voznikov enoslednih
vozil med 13.00 in 17.00 uro
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ČETRTEK 19. SEPTEMBER
PUL

SPVCP

Poostren nadzor nad nepravilnim parkiranjem in ustavljanjem na kolesarskih
površinah in avtobusnih postajališčih LPP med 8.00 in 12.00 uro
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 10.00 do 13.00
ure s svetovanjem in opozarjanjem na varno kolesarjenje, opremi kolesa za
kolesarje, brezplačni servis koles

PETEK 20. SEPTEMBER
PUL

Poostren nadzor nad kršitvami pešcev in nadzor nad izsiljevanjem pešcev na
prehodi za pešce med 8.00 in 12.00 uro

SOBOTA 21. SEPTEMBER
PUL

Poostren nadzor hitrosti in uporabo zaščitnih čelad voznikov enoslednih
vozil med 13.00 in 17.00 uro

NEDELJA 22. SEPTEMBER
REC Slovenija

JP LPT

MOL MU OVO
PUL

Projekt MOBILE 2020-celoviti pristop h kolesarstvu
Dve urna kolesarska prireditev za učence OŠ in njihove starše (Klemenc na
dopustu, ga. Uratarič bo posredovala za uvrstitev v program)
Dan odprtih vrat na poligonu varne vožnje – deponija Barje (od 10.00 do
15.00 ure)
Zagotovitev tipskih stojnic za aktivnosti v času ETM
Dan odprtih vrat na merilni postaji okoljskega merilnega sistema na križišču
Tivolske in Vošnjakove ulice s strokovno razlago postaje
Urejanje in nadziranje prometa ob zaporah na Slovenski cesti med 7.00 in
18.00 uro
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TL

TRAJNOSTNI
UKREP

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 10.00,
11.00, 14.00, 16.00 in 17. uri;
brezplačni ogledi mesta s kolesom: 3 dvourne vodene oglede s kolesom
(največ 10 oseb) ob 11.00,
13.00 in 15. uri;
brezplačne vožnje s turističnim vlakcem na Ljubljanski grad: vožnje po
voznem redu ves dan
(13 voženj) in sicer ob 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00 in 21. uri.
Trajna zapora Slovenske ceste na odseku Gosposvetska-Šubičeva
»Uvedba električnega mini busa« v zaprtih conah mestnega središča.

Več informacij: ZVONE MILKOVIČ, LOKALNI KOORDINATOR, 01 3061770, zvone.milkovic@ljubljana.si

