Evropski teden mobilnosti 2017: Združimo moči – delimo si prevoz.
Naziv občine: Mestna občina Kranj

Program dejavnosti v tednu mobilnosti
Datum: 16.09.2017

Lokacija

Ura: 9.00 – 13.00

Glavni trg, Kranj

Dogodek
1. predstavitev intermodalnih ukrepov v MO Kranj
- KRsKOLESOM / sistem izposoje koles
- KRANVAJ / brezplačni prevoz z E-avtobusom v
mestnem jedru
- 'CAR SHARING' / izposoja avtomobila na E-pogon
2. Rikša E kolo / predstavitev pilotnega projekta
Projekt LENA »lokalno gospodarstvo in varstvo narave v
Podonavju DPT1-1-189-2.2), ki je sofinanciran s strani
programa Inetrreg Podonavje v katerem BSC, poslovno
podporni center, d.o.o., Kranj, RRa Gorenjske sodeluje
kot partner.
3. Gimnazija Kranj / projekt Popravi_SI_kolo
4. Društva upokojencev Kranj
predstavitev programov aktivnosti na področju
trajnostne mobilnosti
5. Kranj – mobilni.si /
odkritje INFO tabel o ukrepih trajnostne mobilnosti v MO
Kranj

Ura: 10.00 – 14.00

stanovanjsko naselje

NAJ Bolšji sejem!

Planina

- garažna razprodaja
- najlepša stojnica
- sejem rabljene kolesarske opreme in mini servis koles
- igre mladosti naših staršev in starih staršev
- pokaži kaj znaš
- otroške delavnice z Dobro teto

Datum: 18.09.

Lokacija

Dogodek

Ura: 11.00

Naselje Orehek

MANJ ENA ČRNA TOČKA /
Otvoritev kolesarskega prehoda, poti in kolesarnice kot
vzorčnega modela intermodalnosti (s kolesom do
avtobusne postaje in naprej z avtobusom)

Datum: 20.09.

Lokacija

Dogodek

Ura: 11.00

Naselje Planina

MANJ ENA ČRNA TOČKA /
Otvoritev kolesarske poti Kranj – Šenčur
- sodelovanje občin Kranj in Šenčur pri vzpostavitvi
varnega prečkanja ceste in ureditve kolesarske poti

Ura: 10.00 – 17.00

Slovenski trg

DELIMO SI PREVOZ
- praktična predstavitev uporabe sistema 'CAR SHARING'
KOLESARSKI ZAJTRK
- Klub študentov Kranj vsakemu kolesarju, ki prečka trg
podari rogljič in jabolko
SPV Kranj in Kolesarki klub Kranj / poligon
spretnostnega kolesarjenja
Rikša E kolo / predstavitev pilotnega projekta

Datum: 21.09.

Lokacija

Dogodek

Ura: 16.00 – 18.00

Naselje Stražišče

VELODROM za vsakogar
Zavod za šport, Komisija varno kolesarim in
Kolesarski klub Kranj /
začetek organizirane vadbe kolesarjev vseh generacij pod
nadzorom strokovnjakov (nastavitev višine koles,
kolesarjenje v koloni, v klanec, spust…)

Datum: 22.09.2017

Lokacija

Ura: 14.00 – 18.00

Glavni trg, Kranj

Dogodek
1. predstavitev intermodalnih ukrepov v MO Kranj
- KRsKOLESOM / sistem izposoje koles
- KRANVAJ / brezplačni prevoz z E-avtobusom v
mestnem jedru
- 'CAR SHARING' / izposoja avtomobila na E-pogon

2. Rikša E kolo / predstavitev pilotnega projekta
Projekt LENA »lokalno gospodarstvo in varstvo narave v
Podonavju DPT1-1-189-2.2), ki je sofinanciran s strani
programa Inetrreg Podonavje v katerem BSC, poslovno
podporni center, d.o.o., Kranj, RRa Gorenjske sodeluje
kot partner.
3. Gimnazija Kranj / projekt Popravi_SI_kolo
4. Društva upokojencev Kranj
predstavitev programov aktivnosti na področju
trajnostne mobilnosti
5. Kranj – nova prometna ureditev
Informacije občanom o ukrepih na področju varnega in
umirjene ureditve prometa (spremenjen prometni režim v
starem Kranju)
Ura: 8.00 – 18.00

Mesto Kranj

DAN BREZ AVTOMOBILA v centru mesta
- štetje kolesarjev
- štetje vozil
- zasedenost parkirišč
(Koroška cesta, Slovenski trg, Gregorčičeva cesta, stari
Kranj, cesta 1.maja, Likozarjeva cesta)

Lokalni koordinator ETM 2017
Ime in priimek

Telefon

Elektronska pošta

Andrej Zalokar

041 694 920

andrej@rekreatur.si

04 237 33 76

Ana.drakslar@kranj.si

(NVO, komisija varno kolesarim)
Ana Drakslar
(MOK, Urad za okolje in prostor)

