Gradivo za medije

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI OD 16. DO 22. SEPTEMBRA 2016
»Pametna mobilnost za gospodarsko uspešnost.«
Ljubljana, 14. september 2016 – Mestna občina Ljubljana (MOL) se že 15. leto zapored
pridružuje Evropskemu tednu mobilnosti (ETM), ki med 16. in 22. septembrom povezuje na
tisoče evropskih mest v prizadevanjih za človeku in okolju bolj prijazne načine mobilnosti ter
boljšo kakovost življenja. Tudi tokrat v tednu mobilnosti skupaj s sodelavci oddelkov, služb,
javnih podjetij in zavodov MOL ter s številnimi drugimi organizacijami, šolami in vrtci znova
oblikujemo teden pestrega, zanimivega in poučnega dogajanja: uvajamo kar 13 trajnih
ukrepov, 9 celotedenskih dejavnosti in 43 dogodkov po dnevih ter dodatne aktivnosti po
četrtnih skupnostih.
Slogan letošnje kampanje je »pametna mobilnost za gospodarsko uspešnost«, ki nakazuje, da imajo
mesta, ki se zavzemajo za trajnostno mobilnost, opazno ekonomsko prednost. Na dan brez
avtomobila, 22. septembra, pa bomo med drugim odgovorili na vprašanje, čemu, namesto
avtomobilov, lahko namenimo dragoceni javni prostor. Tako bomo letos prvič v vseh 17 četrtnih
skupnostih takrat omejili motorni promet na eni od tamkajšnjih cest in prostor oživili z raznovrstnim
programom.
Temo sicer v sklopu programa Zelene prestolnice Evrope 2016 v Točki.Zate. in okolici ter drugih
četrtnih skupnostih izpostavljamo že od začetka septembra, ki je posvečen prav trajnostni mobilnosti
in skrbi za kakovost zraka. Občane in obiskovalce Ljubljane tako vabimo, da se še do konca meseca
udeležijo tematskih dogodkov, obenem pa jih pozivamo, da se po mestu premikajo peš, s kolesom, z
javnim prevozom ali na kateri drug trajnostni način.

I TRAJNI UKREPI
1. Prenova Eipprove ulice
Skladno s Prometno politiko MOL na Eipprovi ulici zmanjšujemo in umirjamo prometne tokove,
povečujemo površine za pešce in kolesarje ter uvajamo enosmerni prometni režim.
2. Prometna ureditev območja Vodmat
S spremembo prometne ureditve na območju Vodmat zagotavljamo predvsem večjo varnost pešcev
in kolesarjev.
3. Širitev sistema BicikeLJ
Postavili smo novi postajališči sistema BicikeLJ na P+R Barje in na Barjanski cesti pri Trnovskih
vratih. S tem širimo območje, ki ga sistem pokriva, in spodbujamo večmodalnost.
4. Ureditev kolesarskega poligona KoloPark
Ob Celovški cesti 43 pri parku Tivoli smo uredili kolesarski poligon – prostor, namenjen igri in
urjenju spretnostnih veščin z vsemi vrstami voznih pripomočkov, od koles, skirojev, rolk, rolerjev in
kotalk do poganjalčkov.

5. Odprava kolesarskih črnih točk
Na ulici Milana Majcna urejamo kolesarsko stezo z dvigom križišča in spremembo prometne
signalizacije, na Kajuhovi ulici pa kolesarsko stezo in klančino pri prečkanju Obvodne tematske
kolesarske poti.
6. Postavitev kolesarskih stojal na končnih postajah LPP
Na 8 končnih postajah LPP (Podutik, Bratov Učakar, Rogovilc, Pržan, Tržnica Koseze, Brod,
Tacenski most, Prušnikova) bomo namestili 30 stojal za kolesa, s čimer spodbujamo večmodalnost –
prestop z avtobusa na kolo in obrnjeno.
7. Ureditev 2. dela Bike Parka v Podutiku
V Podutiku smo uredili drugi del že obstoječega Bike parka, namenjenega predvsem gorskim
kolesarjem.
8. Izdelava Kolesarskega letopisa MOL 2014–2015
Izdali smo Kolesarski letopis, kjer so prikazani dosežki, novosti in statistični podatki na področju
kolesarstva v letih 2014 in 2015.
9. Prevoz koles z LPP na medkrajevnih linijah
LPP uvaja možnost prevoza kolesa na avtobusih, ki vozijo na medkrajevnih linijah.
10. Postavitev skulpture Drevo koles
Na parkirišču LPT pri NUK smo postavili skulpturo, ki ponazarja drevo, sestavljeno iz izrabljenih
delov koles iz sistema Bicike(LJ), in je namenjeno spodbujanju kolesarjenja.
11. Postavitev polnilnih mest za električna vozila
V sodelovanju z Elektro Ljubljana na območju MOL nameščamo do 25 novih polnilnic za električna
vozila.
12. Uvedba storitve prevoza na klic z električnimi vozili EURBAN
LPP nadgrajuje storitev prevoz na klic z 20 vozili na električni pogon.
13. Nakup električnega vozila za delo Mestne uprave MOL
Vozni park mestne uprave smo povečali za službeno vozilo renault twizy, ki deluje izključno na
električni pogon.

II TEDENSKE AKTIVNOSTI
Novosti Pravilnika o prometni signalizaciji in cestni opremi – izdaja informativne zloženke
Kdaj: 16.–22. september
Kje: Točka.Zate. (Mestni trg) in na vseh prireditvah v sklopu ETM
Kdo: Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet MU MOL
Aktivnosti vrtcev in osnovnih šol v času ETM
Kdaj: 16.–22. september
Kje: na prireditvah v sklopu ETM
Kdo: Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje MU MOL
Informacijske točke za kakovostno mobilnost – MOB-i-LNICE
Kdaj: 16.–22. september
Kje: na Krekovem trgu 10 in Adamič-Lundrovem nabrežju 2
Kdo: JZ Turizem Ljubljana

Varna pot v šolo za najmlajše
Kdaj: 16.–22. september
Kje: na območju MOL z zaključkom na Policijski postaji Grič
Kdo: Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL in Policijska uprava Ljubljana
Brezplačna krožna vožnja z električnim vlakom Urban
Kdaj: 16.–22. september
Kje: mestno središče; odhod: Stritarjeva ulica
Kdo: JP Ljubljanski potniški promet
Izvajanje meritev kakovosti zraka in hrupa
Kdaj: 16.–22. september
Kje: na Slovenski cesti pri Drami
Kdo: Oddelek za varstvo okolja MU MOL
Kampanja za spodbujanje kolesarjenja in aplikacija #MestoKolesari
Kdaj: 16.–22. september
Kje: Točka.Zate. (Mestni trg)
Kdo: Heineken
Zagotavljanje varnosti v cestnem prometu
Kdaj: 16.–22. september
Kje: Ljubljana
Kdo: Mestno redarstvo MU MOL, Policijska uprava Ljubljana

III AKTIVNOSTI PO DNEVIH
PETEK, 16. SEPTEMBER
Stojnica z informativnim materialom ter kolo sreče z nagradnim kvizom
Kdaj: 9.00–18.00
Kje: Breg 14
Kdo: Informacijsko središče Hiše EU
Množični plesni dogodek Diham ples
Kdaj: 9.15–11.00
Kje: Kongresni trg
Kdo: Plesna šola Kazina, osnovne šole v MOL
Razprava Trajnost zdaj!
Kdaj: 10.00–12.00
Kje: Rdeča dvorana Mestne hiše, Mestni trg 1
Kdo: Mestna občina Ljubljana
Kolesarski izlet z evropskimi poslankami in poslanci
Kdaj: 10.00–12.00
Kje: Breg 14
Kdo: Informacijska pisarna Evropskega parlamenta
Otvoritev razstave likovnega natečaja in podelitev nagrad
Kdaj: 10.30–11.30
Kje: pred Točko.Zate. (Mestni trg)
Kdo: Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje MU MOL

Predstavitev vozil in storitve EURBAN ter prevoza koles z LPP na medkrajevnih linijah
Kdaj: 12.00–12.40
Kje: pred Točko.Zate. (Mestni trg)
Kdo: JP Ljubljanski potniški promet
Otvoritev novih postajališč BicikeLJ
Kdaj: 13.00–14.00
Kje: P+R Barje
Kdo: Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet MU MOL
SOBOTA, 17. SEPTEMBRA
Trajnostni pohodniški izlet z linijami LPP
Kdaj: 10.00–15.00
Kje: pred Točko.Zate. (Mestni trg)
Kdo: JP Ljubljanski potniški promet, Planinsko društvo LPP
ECOmeet – srečanje ekoloških vozil in predstavitev tehnologij
Kdaj: 10.00–17.00
Kje: Kongresni trg
Kdo: Avto Klub GaS Tuning Team in Mestno redarstvo MU MOL
Tečaj vzdrževanja in hitrega popravila kolesa
Kdaj: 10.00–12.00
Kje: pred Točko.Zate. (Mestni trg)
Kdo: Ljubljanska kolesarska mreža
Kolesarski ogled Ljubljane po Plečnikovi tematski kolesarski poti
Kdaj: 11.00–14.00
Kje: zbor udeležencev pred Točko.Zate. (Mestni trg);
Kdo: Ljubljanska kolesarska mreža
Detektiv in zmaj – gledališče LPP v mestu za otroke
Kdaj: 11.15–12.00
Kje: pred Točko.Zate. (Mestni trg)
Kdo: JP Ljubljanski potniški promet
Mobilni servis koles
Kdaj: 12.00–18.00
Kje: pred Točko.Zate. (Mestni trg)
Kdo: Pravi kolesar
NEDELJA, 18. SEPTEMBER
Jogging ogled mesta
Kdaj: 9.00–11.00
Kje: pred TIC Ljubljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2
Kdo: JZ Turizem Ljubljana
Trajnostni kolesarski izlet z linijami LPP
Kdaj: 10.00–15.00
Kje: pred Točko.Zate. (Mestni trg)
Kdo: JP Ljubljanski potniški promet, Kolesarsko društvo LPP
Ogled mesta z elementi nordijske hoje

Kdaj: 16.00–18.00
Kje: pred STIC Ljubljana, Krekov trg 10
Kdo: JZ Turizem Ljubljana
PONEDELJEK, 19. SEPTEMBER
OVIRANtlon – triatlon z ovirami
Kdaj: 10.00–15.00
Kje: Kongresni trg
Kdo: Svet za odpravljanje arhitekturnih in komunikacijskih ovir MOL, Zveza društev slepih in
slabovidnih Slovenije, Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine in Zveza društev gluhih in
naglušnih Slovenije
SPREMEMBA: dogodek je zaradi napovedi slabega vremena prestavljen na sredo, 21. 9., od 10. do
15. ure!
Prometna varnost
Kdaj: 11.00–14.00
Kje: pred Točko.Zate. (Mestni trg)
Kdo: Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL in Javna agencija RS za varnost prometa
Stojnica z informativnim materialom ter kolo sreče z nagradnim kvizom
Kdaj: 12.00–18.00
Kje: Breg 14
Kdo: Informacijsko središče Hiše EU
Okrogla miza Varnost in kultura v prometu
Kdaj: 13.00–15.00
Kje: Banketna dvorana Mestne hiše, Mestni trg 1
Kdo: Javna agencija RS za varnost prometa
TOREK, 20. SEPTEMBER
Kolesarski krog z infotočkami v mestnem središču
Kdaj: 10.00–13.00
Kje: v mestnem središču
Kdo: Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL ter druge organizacije
Otvoritev električnih polnilnic
Kdaj: 10.30–11.00
Kje: Vodnikov trg
Kdo: Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet MU MOL ter Elektro Ljubljana
Predstavitev aplikacije za načrtovanje poti TIMON
Kdaj: 11.00–13.00
Kje: pred Točko.Zate. (Mestni trg)
Kdo: JP Ljubljanska parkirišča in tržnice
Mobilni servis koles
Kdaj: 11.00–18.00
Kje: pred Točko.Zate. (Mestni trg)
Kdo: Pravi kolesar
Stojnica z informativnim materialom ter kolo sreče z nagradnim kvizom
Kdaj: 12.00–18.00
Kje: Breg 14

Kdo: Informacijsko središče Hiše EU
Otvoritev drugega dela Bike Parka v Podutiku
Kdaj: 10.00–11.00
Kje: končna postaja LPP št. 5
Kdo: Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet MU MOL
SPREMEMBA: dogodek je zaradi slabega vremena prestavljen na četrtek, 22. 9., ob 10. uri!
Predavanje o kakovosti zraka ob predstavitvi interaktivne postaje »Smer: zelena«
Kdaj: 13.00–14.00
Kje: pred Točko.Zate. (Mestni trg)
Kdo: Oddelek za varstvo okolja MU MOL
SREDA, 21. SEPTEMBER
Brezplačna polurna krožna vožnja z avtobusi LPP
Kdaj: 10.00, 11.00 in 12.00
Kje: pred Opero in baletom Ljubljana
Kdo: JP Ljubljanski potniški promet
OVIRANtlon – triatlon z ovirami
Kdaj: 10.00–15.00
Kje: Kongresni trg
Kdo: Svet za odpravljanje arhitekturnih in komunikacijskih ovir MOL, Zveza društev slepih in
slabovidnih Slovenije, Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine in Zveza društev gluhih in
naglušnih Slovenije
Opomba: prestavljeno z 19. 9.
Predstavitev projekta SOCIALCAR – carpooling v Ljubljani
Kdaj: 10.00–14.00
Kje: Velika sejna dvorana Mestne hiše, Mestni trg 1 (konferenca), in v Točki.Zate. (individualno)
Kdo: Prometni inštitut Ljubljana
Družinska ura
Kdaj: 11.00–14.00 in 16.00–19.00
Kje: Pogačarjev trg
Kdo: Avto moto zveza Slovenije
Stojnica z informativnim materialom ter kolo sreče z nagradnim kvizom
Kdaj: 12.00–18.00
Kje: Breg 14
Kdo: Informacijsko središče Hiše EU
Kolesarjenje MU MOL
Kdaj: 12.00–14.00
Kje: zbor pred Točko.Zate. (Mestni trg) ; krog po Ljubljani, postanek pri Drevesu koles in KoloParku
Kdo: Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet MU MOL
Otvoritev skulpture Drevo koles
Kdaj: 12.15–12.30
Kje: Parkirišče pri NUK
Kdo: Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet MU MOL
Otvoritev KoloParka
Kdaj: 13.00–13.30

Kje: ob Celovški cesti 43
Kdo: Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet MU MOL
ČETRTEK, 22. SEPTEMBER – DAN BREZ AVTOMOBILA
Brezplačna vožnja z mestnimi avtobusi LPP
Kdaj: 00.00–24.00
Kje: območje MOL
Kdo: JP Ljubljanski potniški promet
Brezplačna uporaba vseh parkirišč P+R v Ljubljani
Kdaj: 00.00–24.00
Kje: P+R Dolgi most, Barje, Stožice, Studenec, Ježica
Kdo: JP Ljubljanska parkirišča in tržnice
Dan odprtih vrat okoljske merilne postaje
Kdaj: 9.00–15.00
Kje: Merilna postaja pri Drami
Kdo: Oddelek za varstvo okolja MU MOL
Otvoritev drugega dela Bike Parka v Podutiku
Kdaj: 10.00–11.00
Kje: končna postaja LPP št. 5
Kdo: Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet MU MOL
Opomba: prestavljeno z 20. 9.
Zaključek akcije Varna pot v šolo za najmlajše
Kdaj: 10.00–11.00
Kje: Policijska postaja Grič
Kdo: Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL in Policijska uprava Ljubljana
Postavitev Zelene bivalnice
Kdaj: 10.00–11.00
Kje: Kongresni trg
Kdo: RRA LUR
Rolam, torej sem
Kdaj: 10.00–15.00
Kje: pred Točko.Zate. (Mestni trg)
Kdo: Rolarska zveza Slovenije in Lucky Luka
Mobilni servis koles
Kdaj: 11.00–18.00
Kje: pred Točko.Zate. (Mestni trg)
Kdo: Pravi kolesar
Stojnica z informativnim materialom ter kolo sreče z nagradnim kvizom
Kdaj: 11.00–19.00
Kje: Breg 14
Kdo: Informacijsko središče Hiše EU
Fotoorientacija
Kdaj: 12.00–16.00
Kje: Breg 14
Kdo: Informacijsko središče Hiše EU

Predstavitev mobilne aplikacije 1, 2, 3 Ljubljana
Kdaj: 14.00–16.00
Kje: pred Točko.Zate. (Mestni trg)
Kdo: ZRC SAZU, Fakulteta za elektrotehniko UL, CVS Mobile
Prometna olimpijada vrtca Jelka
Kdaj: 17.00–18.30
Kje: pred Točko.Zate. (Mestni trg)
Kdo: Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje MU MOL, Vrtec Jelka
Zapora cest in ulic za motorni promet in pester program na dan brez avtomobila
Kdaj: 10.00–20.00
Kje: Četrtne skupnosti MOL (:
- ČS Črnuče: del ulice Pot k sejmišču (severno od železniškega podhoda do prvega križišča);
- ČS Posavje: Mucherjeva ulica;
- ČS Bežigrad: del Železne ceste (na odseku med Hacquetovo in Kocbekovo ulico);
- ČS Center: del Cankarjeve ulice (med Beethovnovo cesto in Prežihovo ulico);
- ČS Jarše: del Kopne poti (od križišča s Cesto na Obrije do Kopne poti 5);
- ČS Moste: del Gortanove ulice (od Kosovelove ulice do vhoda v Park Kodeljevo);
- ČS Polje: od gostišča Zajčja dobrava do parkirišča perutnine Ptuj na Hladilniški poti;
- ČS Sostro: del Ceste II. grupe odredov (od Ceste 13. julija do Sostrske ceste);
- ČS Golovec: Jakčeva ulica;
- ČS Rudnik: del Ižanske ceste (od Karlovškega mosta do Orlove ulice);
- ČS Trnovo: Eipprova ulica;
- ČS Vič: del Splitske ulica (pred OŠ Bičevje);
- ČS Rožnik: del ceste Rožna dolina c. XVI (od ceste Rožna dolina c. XXI do objekta Rožna
dolina, c. XVI/40);
- ČS Šiška:del Vodnikove ceste (ulice Pod Hribom do Šišenske ceste;
- ČS Dravlje: del Kamnogoriške ceste (od Ulice bratov Babnik do Čebelarske ulice);
- ČS Šentvid: Komacova ulica;
- ČS Šmarna gora: del Ceste v Gameljne (od križišča v Šmartnem do pokopališča).
Kdo: Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet in Mestno redarstvo MU MOL
Skica zapor:

Program:
1. ČS Črnuče: del ulice Pot k sejmišču (severno od železniškega podhoda do prvega križišča)
Program:
 od 10.00 do 12.00: Vrtec Črnuče – risanje s kredo po asfaltni površini na delu zaprtega
odseka;
 od 14.00 do 17.00: Taborniki – postavili bodo šotor, v katerem bodo izvajali dve manjši
prehodni delavnici; kurjenje različnih netiv s kresilom in predstavitev vozlov;
 od 15.00 do 18.00: Četrtni mladinski center Črnuče (Mladi zmaji) – delavnica Razgibajmo
možgane; na delavnici bodo igrali različne igre in urili možgančke z ugankami;
 od 16.00 do 18.00: Jadralni klub Neptun Črnuče: prikaz jadranja na asfaltu (30 min)
2. ČS Posavje: Mucherjeva ulica
Program:
 ob 10.40 bodo učenci in učitelji OŠ Danile Kumar iz nacionalnega in mednarodnega
programa zaplesali nekaj plesov v vrstah;
 ob 16.30 se bodo na ulici predstavili Sankukai karate klub Forum Ljubljana, z delavnico, ki
bo mimoidočim omogočala, da se naučijo nekaj karate tehnik;
 ob 17.30 se bodo predstavili otroci s skupnim treningom na prostem, ki bo trajalo 45 min (po
želji se lahko obiskovalci treninga udeležijo);
 po nastopu se bodo izvajale delavnice; zaključek je predviden ob 19. uri.
3. ČS Bežigrad: del Železne ceste (na odseku med Hacquetovo in Kocbekovo ulico)
Program:











od 10.00 do 12.00 bo Vrtec Mladi rod – Enota VETRNICA pripravil gibalne in likovne
dejavnosti na Železni cesti, in sicer risanje s kredami, podajanje žoge v koloni, nošenje žoge
na loparju, plezanje skozi obroč, preskok čez ovire, igri ristanc in gumitvist;
od 10.00 do 12.00 bodo potekale aktivnosti osnovnih šol iz ČS Bežigrad (OŠ Savsko naselje,
OŠ Franceta Bevka); Promet malo drugače – tekmovanje v »polževi vožnji«, poligon z
ovirami za vožnjo s skirojem, risanje s kredami na asfalt (na temo mobilnosti ali prometne
varnosti);
ob 11. uri bo predstava za otroke »Petjin kolesarski izlet«;
od 14.00 do 19.00 bo Mestna knjižnica Ljubljana – Knjižnica Bežigrad organizirala dogodek
»To je knjiga iz knjižnice!«, ki bo na na Železni cesti v Severnem mestnem parku; popoldan
bomo s knjižnico na prostem preživeli v družbi z Roaldom Dahlom in njegovimi liki;
Matilda, Charlie, VDV in še kdo nas čakajo v zabavnih igrah, nagradnem kvizu in ob branju
knjig, več knjig in še več knjig;
od 15.00 do 19.00 bo potekal dogodek Dan Četrtne skupnosti Bežigrad – sklop kulturnega,
športnega in tudi izobraževalnega dogajanja. Sodelujejo: JZ Mladi zmaji – ČMC Bežigrad;
ŠD Sokol Bežigrad, človekINJE, Zavod BOB, Društvo Tolmun, Turistično društvo Bežigrad,
Folklorna skupina Pušelc, Joga smeha, Pionirski dom – Center za kulturo mladih, Zavod
Etnika, Sankukai Karate klub Forum Ljubljana, Območno združenje Rdečega križa
Ljubljana, Klub staršev predšolskih otrok Bežigrad, Policijska postaja Ljubljana – Bežigrad,
Plezalni center Balvanija, Spominčica – Alzheimer Slovenija in drugi;
na Železni cesti se bodo izvajale tudi različne športne aktivnosti (prstomet, mini košarka in
mini nogomet, plezalna stena) in ustvarjalne delavnice.

4. ČS Center: del Cankarjeve ulice (med Beethovnovo cesto in Prežihovo ulico)
Program:
 od 10.00 do 13.00 po potekala predstavitev dela urgentnih služb, v sodelovanju z Gasilskim
društvo Ljubljana mesto, Policijsko postajo Ljubljana Center, Mestnim redarstvom MOL in
Srednjo zdravstveno šolo.
5. ČS Jarše: del Kopne poti (od križišča s Cesto na Obrije do Kopne poti 5)
Program:
 od 10.00 do 14.30 bo Osnovna šola Nove Jarše pripravila različne športne aktivnosti
učencev;
 od 10.00 do 12.00 bo Vrtec Jarše izvajal različne športne in druge aktivnosti;
 od 10.00 do 12.00 bo Društvo upokojencev Šmartno ob Savi izvedlo medgeneracijsko
sodelovanje;
 od 17.00 do 19.30 bo Društvo prijateljev mladine Šmartno ob Savi pripravilo vožnjo na čas s
skirojem in kolesom okoli ovir, igro »zemljokrast« in igro »ristanc«;
 od 16.00 do 18.00 bo Prostovoljno gasilsko društvo Šmartno ob Savi pripravilo gasilske
dejavnosti na prostem.
6. ČS Moste: del Gortanove ulice (od Kosovelove ulice do vhoda v Park Kodeljevo)
Program:
(programa nismo prejeli)
7. ČS Polje: od gostišča Zajčja dobrava do parkirišča perutnine Ptuj na Hladilniški poti
Program:
 od 8.00 do 18.00: brezskrben sprehod iz Polja proti Zalogu oziroma iz Zaloga proti Polju po
krajinskem parku Zajčja dobrava;
 od 9.00 do 12.00: igranje malčkov iz vrtca Pedenjped in vrtca Miškolin na otroškem igrišču v
Krajinskem parku Zajčja dobrava;
 od 16.00 do 18.00: kondicijski trening članov društva Baseball & softball društvo Zajčki,
Polje.

8. ČS Sostro: del Ceste II. grupe odredov (od Ceste 13. julija do Sostrske ceste)
Program:
 od 8.00 do 13.00 bo OŠ Sostro izvedla aktivnosti vezane na preventivno vzgojo v cestnem
prometu (kolesarjenje, pravilna hoja in prečkanje cestišč, spoznavanje prometnih znakov) in
športne aktivnosti (tek, kolesarjenje, rolanje); v »trajnejši« opomin na ta dan, bodo otroci tudi
okrasili cestišče z risbami (kreda).
9. ČS Golovec: Jakčeva ulica
Program:
 ob 15.00 nastop pevskega zbora učencev OŠ Karla Destovnika Kajuha in OŠ Božidarja Jakca
(himna Ljubljana.Zate.);
 v okviru programa bo izvedena akcija »Osveščanje stanovalcev glede parkiranja v
Štepanjskem naselju«, kjer bodo na stojnicah svoje aktivnosti prikazali predstavniki
Mestnega redarstva MOL, PP Moste in podjetja Snaga;
 program se bo zaključil predvidoma ob 17. uri.
10. ČS Rudnik: del Ižanske ceste (od Karlovškega mosta do Orlove ulice)
Program:
 od 10.00 do 16.00 bodo potekale predstavitve in delavnice, sodelovala pa bodo naslednja
društva/zavodi:
 ŠRD Bober – predstavitev borilnih veščin z razstavnimi panoji in oglasnim materialom;
 Snaga d.o.o. – ustvarjalna delavnica ponovne uporabe izdelkov;
 Vrtec Galjevica – predstavitev spretnosti in varne vožnje s kolesi, postavitev dveh
kolesarskih poligonov (med 10. in 12. uro);
 OŠ Oskarja Kovačiča – predstavitev varne vožnje in varnih poti v šolo;
 Biotehniški izobraževalni center – predstavitev izobraževalnih programov in manjša
degustacija izdelkov;
 Društvo Šola zdravja – sodelovanje s stojnico in nastopom;
 Sadjarsko in vrtnarsko društvo v Ljubljani – predstavitev društva;
 JP VO-KA – predstavitev dejavnosti (kolo sreče, maskota Cevko, ustvarjalne delavnice za
otroke).
11. ČS Trnovo: Eipprova ulica
Program:
 Od 10.30 do 12.30 bo OŠ Trnovo s svojimi učenci in učenkami na območju zapore v
dopoldanskem času izvedla pouk prometne vzgoje; pridružila se jim bosta policist in mestni
redar, ki bosta otroke poučila o varnosti v pomenu, pomenu biti viden …
12. ČS Vič: del Splitske ulica (pred OŠ Bičevje)
Program:
 ob 10.30 se bo izvajal nekoliko prirejen pouk na ulici in dvorišču pred šolo.
13. ČS Rožnik: del ceste Rožna dolina c. XVI (od ceste Rožna dolina c. XXI do objekta Rožna
dolina, c. XVI/40)
Program:
 od 10.00 do 11.00: v igri »med dvema ognjema« se bodo pomerili učenci 5. razredov OŠ
Vič, OŠ Vrhovci in OŠ Majde Vrhovnik;
 od 10.00 do 12.00: policisti se predstavijo; pogovor z otroci o varnosti v prometu in prometni
vzgoji;
 od 11.00 do 12:00: kolesarski poligon – program prometne vzgoje za otroke Vrtca Vrhovci,
enote Rožnik, v starosti 4–6 let.
14. ČS Šiška:del Vodnikove ceste (od ulice Pod Hribom do Šišenske ceste)
Program:

 Pred Vodnikovo domačijo in okolici
10.00–20.00 Knjižnica pod krošnjami
10.00–18.00 Predstavitev izdelkov VDC Tončke Hočevar
10.00–12.00 Risanje s kredo
16.00 Nastop Policijskega pihalnega orkestra
17.00 Nastop zbora VDC Tončke Hočevar
Od 15. do 17. ure: Mladi zmaji ČS Šiška: delavnica Pisana cesta; mladi bomo zavzeli Vodnikovo
cesto in jih vdahnili barve, ki spodbujajo okolju prijazne prevoze.
Knjižnica pod krošnjami – javne mestne prostore spreminja v otoke brezplačnega branja, listanja in
uživanja; ob tednu mobilnosti bo po vsebinski zasnovi in v organizaciji zavoda Divja misel zaživela
tudi na Vodnikovi cesti, kjer bodo na voljo knjige različnih barv in formatov ter dnevno časopisje in
revije.
 Pred Vrtko centrom
10.00–20.00 Ozelenimo Vodnikovo – ulična predstavitev vrtnih rastlin
10.00–20.00 Zbiranje predlogov za ureditev Vodnikove
17.00–20.00 Peka vaflov na ulici
 Pred Alajo
10.00–20.00 Predstavitev izdelkov za zdravo življenje
10.00–20.00 Labirint Ljubljana – predstavitev
10.00–20.00 Predstavitev Prostovljnega gasilskega društva Zgornja Šiška
16.00–20.00 Osebna svetovanja o prehranjevanju
16.00–20.00 Fitnes vadba na prostem
17.00 Nastop plesne šole Kazina
15. ČS Dravlje: del Kamnogoriške ceste (od Ulice bratov Babnik do Čebelarske ulice)
Program:
 od 9.30 do 11.30 bo vrtec Mojca, enota muca izvedel aktivnosti:
 pravljice pod krošnjami;
 risanje s kredo;
 gibalni poligoni (padalo, vožnja s štirikolesniki ter s poganjalci in skiroji med ovirami);
 od 9.30 do 11.30 bo Osnovna šola Miška Kranjca izvedla različne športne igre;
 ob 16.30 bo Športno društvo Dravlje izvedlo predstavitev vadbe Tai-Chi ter 4. Draveljski tek:
 17.00 start za otroke;
 17.30 start za odrasle.
16. ČS Šentvid: Komacova ulica
Program:
 od 17.00 do 19.00 otroške delavnice v izvedbi in vodenju ga. Adele Trunk.
17. ČS Šmarna gora: del Ceste v Gameljne (od križišča v Šmartnem do pokopališča)
Program:
 od 10.30 bodo otroci risali s kredo po cestišču na temo prometne varnosti.
Več informacij:
MOB i LNICE – Info točke za kakovostno mobilnost v prostorih Turističnega
informacijskega centra na Krekovem trgu 10 in Adamič-Lundrovem nabrežju 2
in www.ljubljana.si/etm.
TOČKA.ZATE.
–
pred
Mestno
hišo,
Mestni
trg,
in
na
www.zelenaljubljana.si/info-tocka.

