Slovenske občine so stopile skupaj v prizadevanjih za
trajnostno mobilnost
LJUBLJANA, 29. oktober - V letošnjem Evropskem tednu mobilnosti je
sodelovalo rekordnih 34 slovenskih občin, ki so pripravile pisano paleto
prireditev. Pomembni novosti letošnje izvedbe tedna mobilnosti sta večja
pozornost izvedbi trajnih ukrepov in tesnejše sodelovanje med
sodelujočimi občinami. Vrsto dejavnosti je prav s tem namenom letos
celostno zaključil poseben dogodek - srečanje lokalnih koordinatorjev, kjer
so predstavniki sodelujočih občin izmenjali izkušnje in se posvetovali
glede priložnosti v prihodnosti.
"Motor dogodkov ETM so lokalni koordinatorji sodelujočih občin, ki so se ob zaključku tedna
mobilnosti strinjali, da je potrebno aktivnosti spodbujanja hoje, kolesarjenja in uporabe javnega
prevoza izvajati preko celega leta, teden mobilnosti pa izkoristiti kot priložnost za promocijo in še
večje vključevanje svojih občanov v proces spreminjanja potovalnih navad," je po dogodku
povedala nacionalna koordinatorka ETM mag. Polona Demšar Mitrovič z Ministrstva za
infrastrukturo in prostor Republike Slovenije.
Zaključni dogodek je potrdil smiselnost sprotne analize aktivnosti in rezultatov Evropskega tedna
mobilnosti. Lokalni organizatorji so se strinjali, da je tovrstna izmenjava izkušenj dobrodošla in
navdihujoča, v debati nakazali tudi vrsto potencialov za prihodnje izboljšave. Dogodek je tudi
pokazal, da se manj izkušene občine pri organizaciji tedna mobilnosti srečujejo s težavami in
dilemami, pri katerih jim lahko pomagajo izkušenejše občine. Bolj izkušene občine na drugi strani
potrebujejo nove izzive, da bi lahko aktivnosti in učinke tedna mobilnosti dvignili na višjo raven.
Pri tem jim lahko s svežino svojih idej dragoceno pomagajo občine "začetnice".
V sklopu dogodka je Ministrstvo za infrastrukturo in prostor podelilo priznanja za izvedbo
Evropskega tedna mobilnosti 2013 občinam Apače, Brežice, MO Celje, Dolenjske Toplice, Gorje,
Gornja Radgona, Kamnik, Kidričevo, Kočevje, MO Koper, Krško, Logatec, MO Ljubljana,
Ljutomer, Makole, MO Maribor, MO Murska Sobota, MO Nova Gorica, MO Novo mesto, Piran,
Pivka, Postojna, MO Ptuj, Radovljica, Ruše, Sevnica, Slovenska Bistrica, Slovenjske Konjice,
Straža, Škofja Loka, Tolmin, MO Velenje, Vodice in Vojnik.
Ključna novost letošnjega leta je tudi večji pomen trajnih ukrepov, ki jih občine izpeljejo v
okviru Evropskega tedna mobilnosti.
Trajni ukrepi pomenijo načrtne spremembe ureditev, katerih cilj je izboljšanje kakovosti prometne
ureditve v neki občini. V okviru teh prizadevanj so občine letos sprejele naslednje ukrepe:
ureditev peš poti (Pionirska cesta, Občina Dolenjske Toplice), zapora ceste za osebna vozila,
uvedba električnega mini busa v zaprtih conah mestnega središča (Slovenska cesta in središče
mesta, Mestna občina Ljubljana), poskusno uvajanje spremenjenega režima prometa, Občina
Nova Gorica), določitev območja umirjenega prometa (Sončna pot, Občina Piran), uvedba
sistema “parkiraj in se pelji” (Občina Sevnica), ozaveščanje o zmanjšani uporabi motornih vozil
(Občina Slovenske Konjice), ureditev peš površin, zamenjava avtobusov, ureditev varnega
dostopa do železniške postaje, projekt izboljšanja prometne varnosti Rosee (Kapucinski trg,
prehod Trata, Partizanska cesta Občina Škofja Loka), namestitev novih stojal za kolesa, odprtje
kolesarske steze, odprtje novih BICY postaj (mestno središče, Koroška cesta, Sončni park in
mestni stadion, Mestna občina Velenje), uvedba sobotne avtobusne povezave z Ljubljano,
ozaveščanje občanov (Občina Vodice).

