Mestna občina
Ljubljana

PROGRAM DEJAVNOSTI
V TEDNU MOBILNOSTI
16. - 22. SEPTEMBER
OD 16. -22. SEPTEMBER
TERMIN

NOSILEC

MOL OGPD
David Polutnik

VSEBINA
Otvoritev prenovljenega Trga Republike.
Otvoritev linije mestnega potniškega prometa št. 18 na
relaciji Stožice – Litostroj – ZOO – Trg OF.
Otvoritev nove Ribje brvi prenovljenega Cankarjevega
nabrežja.
Otvoritev kolesarske steze v parku Tivoli.
Nabava vozil na metan za oddelke in službe MOL.
Nakup avtobusov na metan.
Izdelava identifikacijske kartice za osebe s posebnimi
potrebami.

TRAJNI UKREPI

JP LPP

Tamara Deu Ošlak

Mestna občina
Ljubljana

MOL OVO

Nataša Jazbinšek
Seršen

MOL MR

TEDENSKE
AKTIVNOSTI

Roman Fortuna

MOL OPVI

Katarina Gorenc

TL
Mojca Blatnik
JP LPP

Tamara Deu Ošlak

REC

Andrej Klemenc

OBVEŠČANJE
JAVNOSTI

MOL KŽ
Vita Kontič

Meritve onesnaženosti zraka z mobilno merilno postajo pri
Drami.
Redne meritve onesnaženosti zraka.
Meritve hrupa na različnih lokacijah.
Izdelava publikacije o hrupu.
Projekt žepnih parkov.
Nadzor enoslednih vozil na območjih za pešce.
Nadzor nad prevoznostjo kolesarskih stez in peš hodnikov.
Izvajanje nalog na zaporah v skladu s pristojnostmi.
Številne aktivnosti vrtcev in osnovnih šol v času ETM
(Priloga 1 k programu).
Predstavitev ETM in informacijskega gradiva v MOB-iLNICAH – Info točkah za kakovostno mobilnost, v obeh
TIC-ih in STIC-u.
Mobilna anketa se bo izvajala na osrednji ljubljanski
tržnici, v kateri se bo potnike povprašalo po željah in
mnenju mreže LPP linij.
Evropski projekt Bike-track-Bike » S kolesom se daleč
pride!«
Novinarska konferenca 9. 9. 2014.
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.
Obvestila stanovalcem ob zaporah cest.
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.
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AKTIVNOSTI PO DNEVIH
PUL

Aleksander Vrabič

TOREK
16. 9. 2014

MR MOL
Roman Fortuna
PŠ Kazina
Silvestra Perčič
PUL

Aleksander Vrabič

SREDA
17. 9. 2014

MR MOL
Roman Fortuna

JP LPP

Tamara Deu Ošlak

Poostren nadzor nad nepravilnim parkiranjem na kolesarski
stezah in nad kršitvami kolesarjev med 7. in 13. uro.
Nadzor postajališč mestnega prometa – LPP in rumenega
pasu na Dunajski in Celovški. Sproščene površine
namenjene LPP, pomenijo boljšo uporabniško izkušnjo –
hitrejše potovanje uporabnikov LPP.
»Flesh mob« Diham ples na Kongresnem trgu, osnovnošolci
ob 10. uri, srednješolci ob 16. uri.
Poostren nadzor nad nepravilnim parkiranjem in ustavljanjem
na kolesarskih stezah in avtobusnih postajališčih LPP med
7. in 13. uro.
Nadzor postajališč mestnega prometa – LPP in rumenega
pasu na Dunajski in Celovški. Sproščene površine
namenjene LPP, pomenijo boljšo uporabniško izkušnjo –
hitrejše potovanje uporabnikov LPP.
Osveščanje kolesarjev v območju za pešce, da prilagodijo
hitrost in nadzor uporabe varnostne čelade pri najmlajših,
ter uporaba mobilnega telefona pri vožnji s kolesom.
Predstavitev novih avtobusov LPP na metan in vozil MU in
JP MOL na elektriko oz. metan ter identifikacijske kartice
za osebe s posebnimi potrebami na Kongresnem trgu ob
11,30.
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PUL

Aleksander Vrabič

ČETRTEK
18. 9. 2014

MR MOL
Roman Fortuna
MOL OGPD
David Polutnik
RRA LUR
Gaja Trbižan
MOL OVO

Nataša Jazbinšek
Seršen

PUL

Aleksander Vrabič

MR MOL
Roman Fortuna

PETEK
19. 9. 2014

SPVCP
Franc Možina

JP LPP

Tamara Deu Ošlak

Poostren nadzor hitrosti in uporabe zaščitnih čelad
voznikov enoslednih vozil med 13. in 17. uro.
Nadzor napačnega parkiranja in oviranja ter ogrožanja
uporabe peščevih površin in površin namenjenih
kolesarjem.
Otvoritev prenovljenega Trga Republike ob 17,30.
Promocija publikacije za projekt » Mreža P+R zbirnih
središč v LUR«, in za projekt »Railhuc - Mesna železniška
vozlišča in TEN-T omrežje« bo obeležena s spremljajočim
dogodkom in novinarsko konferenco.
Dan odprtih vrat na merilni postaji okoljskega merilnega
sistema na križišču Tivolske c. in Vošnjakove ul. s
strokovno vodenjem od 9. do 13. ure.
Poostren nadzor hitrosti in uporabe zaščitnih čelad voznikov
enoslednih vozil med 8. in 12. uro.
Sodelovanje s SPVCP – Kolesarski Krog.
Nadzor prehodov za pešce, kjer je promet urejen s semaforji
(hoja v rdečo luč) – preventiva. (Breg, Slovenska…)
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.
Otvoritev nove linije mestnega potniškega prometa št. 18
na relaciji Stožice – Litostroj – ZOO – Trg OF ob 13. uri.

Mestna občina
Ljubljana

PUL

Aleksander Vrabič

SOBOTA
20. 9. 2014

MR MOL
Roman Fortuna
MOL OGPD
David Polutnik
AK

Peter Palandačič

PUL

Aleksander Vrabič

MR MOL
Roman Fortuna

NEDELJA
21. 9. 2014
TL
Mojca Blatnik

Poostren nadzor hitrosti in uporabe zaščitnih čelad
voznikov enoslednih vozil med 8. in 12. uro.
Nadzor prepovedi vožnje za motorna vozila po zaprtem delu
Slovenske ceste.

Otvoritev nove Ribje brvi prenovljenega Cankarjevega
nabrežja ob 10 uri.
ECOmeet – srečanje ekoloških vozil in predstavitev
tehnologij, ki bo potekal na Novem trgu med 8. in 17. uro.
Sodeluje tudi JHL (Snaga, LPP in MR).
Poostren nadzor hitrosti in uporabo zaščitnih čelad voznikov
enoslednih vozil med 13. in 17. uro.
Nadzor prepovedi vožnje za motorna vozila po zaprtem
delu Slovenske ceste.
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;
Brezplačno vodstvo po rimski Emoni: 2 dvourno vodstvo
po rimski Emoni s kostumiranim vodnikom ob 11. in 16.
uri.
Brezplačni ogledi mesta: 3 dvourni sprehodi po Ljubljani
ob 10., 14. 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.
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PUL

Aleksander Vrabič

MR MOL
Roman Fortuna

PONEDELJEK
22. 9. 2014

MOL OGPD
David Polutnik
REC

Andrej Klemenc

MOL KŽ
Vita Kontič

Nadziranje prometa v ožjem mestnem središču med 7. in
18. uro.
Osveščanje kolesarjev v območju za pešce, da prilagodijo
hitrost in nadzor uporabe varnostne čelade pri najmlajših, ter
uporaba mobilnega telefona pri vožnji s kolesom.
Nadzor prepovedi vožnje za motorna vozila po zaprtih delih
cest.
Otvoritev kolesarske steze v parku Tivoli ob 17,30.
Zapora Ceste slovenskih kmečkih uporov (na grad).
»Kolesarski dan ljubljanskih OŠ« na OŠ Majde Vrhovnik
med 14. in 17. uro na igrišču šole in na Erjavčevi cesti.
Ulični festival »Naše ulice – naša odločitev« (Priloga 2 k
programu).

Več informacij: FRANC MOŽINA, LOKALNI KOORDINATOR

