
PROGRAM - Ljubljana
Informacijske točke ETM – MOB-i-LNICE  

  16.–22. september
  MOB-i-LNICE – Info točke za kakovostno mobilnost v 

prostorih Turističnega informacijskega centra na Ada-
mič-Lundrovem nabrežju 2 in Trgu Osvobodilne fronte 6 
(Železniška postaja Ljubljana) ter Slovenskega turistične-
ga informacijskega centra na Krekovem trgu 10 
Turizem Ljubljana, CIVITAS Elan

Urejanje in nadziranje prometa ob zaporah na Slovenski 
cesti* in drugod po Ljubljani

  16.–22. september
  Ljubljana

Mestno redarstvo MOL, Policijska uprava Ljubljana 
* Del Slovenske ceste med Šubičevo in Gosposvetsko 
cesto bo od 16. do 22. septembra zaprt za ves motorni 
promet, razen za LPP in vozila z dovolilnicami ter inter-
vencijska vozila.

»LPP info marjetice« – deljenje shem linij LPP 
  17.–22. september 
  30 izbranih lokacij po Ljubljani 

Ljubljanski potniški promet v sodelovanju z Mercatorjem, 
Petrolom in primestnimi občinami

Tematske potujoče razstave LPP 
  17. september–31. december
  na avtobusih po Ljubljani

Ljubljanski potniški promet

Mobilni enoti zaposlenih LPP – osveščanje na terenu 
  17.–22. september 
  Ljubljana, center

Ljubljanski potniški promet

Meritve onesnaženosti zraka in hrupa
  16.–22. september 
  križišče Tivolske ceste in Vošnjakove ulice (stalne meri-

tve); meritve z mobilno postajo pri Drami (15. september 
–15. november 2012)
Oddelek za varstvo okolja MOL

Predstavitev trajnostne mobilnosti in nagradna igra 
»Kolo sreče«

  16.–22. september, 10.-18. ure
  stojnica na Bregu 14 

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji, 
Predstavništvo Evropske komisije

NEDELJA, 16. SEPTEMBRA 2012 – prosti čas

Brezplačen turistični program po Ljubljani
  16. september
  enourni ogledi prostorov Mestne hiše z vodnico v tradi-

cionalni ljubljanski noši: ob 10.30, 11.30, 12.30, 15.30, 
16.30 in 17.30; dveurni sprehodi po Ljubljani ob 10., 11., 
14., 16. in 17. uri; dveurni vodeni ogledi s kolesom (naj-
več 15 oseb) ob 11., 13. in 15. uri; vožnje s turističnim 
vlakcem na Ljubljanski grad – po voznem redu: odhodi 
vsako polno uro od 9. do vključno 21. ure 
Turizem Ljubljana

»ECOmeet« –  srečanje ekoloških vozil, predstavitev ek-
sponatov in tehnologij, testne vožnje, podelitev nagrad 

  16. september, 8.–17. ure
  Pogačarjev trg

Gas Tuning 

Poostren nadzor hitrosti in uporaba zaščitnih čelad voz-
nikov enoslednih vozil

  16. september, 13.–17. ure
  Ljubljana

Policijska uprava Ljubljana

PONEDELJEK, 17. SEPTEMBRA 2012 – javni prevoz

Novinarska konferenca in promocija nadgrajenega por-
tala Gremo na pot 

  17. september, 11.–13. ure
  atrij Mestne hiše, sprehod do Špice

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije 

Poostren nadzor nad nepravilnim parkiranjem na kole-
sarskih stezah in nad kršitvami kolesarjev

  17. september, 7.–13. ure
  Ljubljana

Policijska uprava Ljubljana

TOREK, 18. SEPTEMBRA 2012 – drugačna mobilnost

»Diham ples« – »flash mob« plesni dogodek
  18. september, ob 10. uri in ob 17. uri
  Kongresni trg 

Plesna šola Kazina, OŠ in SŠ v MOL, CIVITAS Elan 

Promocijska vožnja avtobusa na progi 19I in predstavi-
tev koncepta somodalnosti kolesa in JPP za novinarje 

  18. september, 11.–14. ure
  Ljubljana, Iška vas

Regionalni center za okolje – Slovenija, Ljubljanski potni-
ški promet

Poostren nadzor hitrosti in uporaba zaščitnih čelad voz-
nikov enoslednih vozil 

  18. september, 13.–17. ure
  Ljubljana

Policijska uprava Ljubljana

»Oblikuj okolju prijazno glineno prevozno sredstvo« - 
otroška ustvarjalnica

  18. september, 15.30–17.30
  Breg 14

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji

SREDA, 19. SEPTEMBRA 2012 – kolesarjenje

»Kolesarski krog« z infotočkami v mestnem središču – 
svetovanje in opozarjanje na pomen varnega kolesarje-
nja in opreme ter brezplačni servis koles 

  19. september, 10.–13. ure
  Prešernov trg, Miklošičeva cesta, Avtobusna postaja 

Ljubljana, križišče Bavarski dvor, križišče Delavski dom, 
Prežihova ulica, Prešernova cesta v križišču s Cankarje-
vo ulico, Trg Narodnih herojev in Cankarjeva v križišču s 
Slovensko – Nama
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL 

Poostren nadzor nad nepravilnim parkiranjem in usta-
vljanjem na kolesarskih površinah ter avtobusnih posta-
jališčih LPP  

  19. september, 8.–12. ure
  Ljubljana

Policijska uprava Ljubljana

»Pobarvaj svojo čelado in oblikuj okolju prijazno gline-
no prevozno sredstvo« - otroška ustvarjalnica

  19. september, 15.30–17.30
  Breg 14

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta, Javna 
agencija RS za varnost prometa

ČETRTEK, 20. SEPTEMBRA 2012 – mobilnost in zdravje

»Premaknimo se v pravo smer: z dosežki CIVITAS Elana 
do spremembe potovalnih navad« – zaključni dogodek 
projekta CIVITAS Elan

  20. september, 9.–14. ure
  Velika sejna dvorana Mestne hiše (9.–12. ure); vodeni ko-

lesarski ogled dosežkov na področju trajnostne mobilno-
sti v mestnem jedru (12.–14. ure)
CIVITAS Elan

Promocija nordijskega rolkanja Skike
  20. september, 9.–18. ure
  Kongresni trg

Skike klub Slovenija

»Za seboj puščam le prstne odtise« – osveščevalni 
umetniško-glasbeni dogodek z nagradami in »Pobarvaj 
svojo čelado« – likovna delavnica za otroke

  20. september, 12.–18. ure
  Breg 14

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji, 
Javna agencija RS za varnost prometa

Poostren nadzor nad izsiljevanjem pešcev na prehodih 
za pešce in kolesarjev na kolesarskih stezah 

  20. september, 8.–12. ure
  Ljubljana

Policijska uprava Ljubljana

PETEK, 21. SEPTEMBRA 2012 – odgovorna raba avtomobila

Promocija nordijskega rolkanja Skike  
  21. september, 9.–18. ure
  Kongresni trg

Skike klub Slovenija 

»CIVITAS-ova patrulja« – osveščanje o odgovorni rabi 
avtomobila z deljenjem letakov

  21. september, 9.–12. ure
  Ljubljana

CIVITAS Elan, Mestno redarstvo MOL

Poostren nadzor nad nepravilnim parkiranjem in usta-
vljanjem na kolesarskih površinah in avtobusnih posta-
jališčih

  21. september, 8.–12. ure
  Ljubljana  

Policijska uprava Ljubljana

SOBOTA, 22. SEPTEMBRA 2012 – dan brez avtomobila

Dan odprtih vrat na merilni postaji okoljskega merilne-
ga sistema s strokovno razlago

  22. september, 9.–15. ure
  merilna postaja na križišču Tivolske ceste in Vošnjakove 

ulice
Oddelek za varstvo okolja MOL

Dan odprtih vrat na poligonu varne vožnje 
  22. september, 10.–15. ure
  deponija Barje

Ljubljanska parkirišča in tržnice, Svet za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu MOL, Mestno redarstvo MOL

TRAJNOSTNA UKREPA (sofinancirana iz sredstev 
Evropske unije v sklopu projekta CIVITAS Elana):

• Izdaja brošure Mobilna Ljubljana 
• Uvedba storitve »Prevoz na klic« na avtobusih LPP za

osebe z oviranostmi

MOB-i-LNICE  – Info točke za kakovostno mobilnost v pro-
storih Turističnega informacijskega centra na Adamič-Lun-
drovem nabrežju 2 in Trgu Osvobodilne fronte 6 (Železniška 
postaja Ljubljana) ter Slovenskega turističnega informacij-
skega centra na Krekovem trgu 10. 

www.ljubljana.si 
www.civitasljubljana.si

Prava smer je gibanje!
EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI od 16. od 22. septembra 2012 in DAN BREZ AVTOMOBILA (Teden brez avtomobila)


