Evropski teden mobilnosti 2012
Zaključni dogodek CIVITAS Elana v Ljubljani

»Premaknimo se v pravo smer: z doseţki CIVITAS Elana do sprememb
potovalnih navad«
Četrtek, 20. september 2012
8.45–9.00

Registracija udeležencev

9.00–9.15

Pozdrav udeleţencev
Jelka Žekar, podžupanja Mestne občine Ljubljana in predsednica Odbora za
načrtovanje in izvedbo Evropskega tedna mobilnosti in Dneva (tedna) brez
avtomobila

9.15–10.45

Z doseţki CIVITAS Elana do sprememb potovalnih navad
Plenarna seja partnerjev projekta – pogovor z vodjami ukrepov in
koordinatorjema o dejavnostih v projektu
Sodelujejo:* Vlado Babić – MOL, Janez Bertoncelj – MOL, Gregor Cunder –
LPP, Boris Jagodič – MOL, dr. Viktor Jejčič – KIS, mag. Blaž Jemenšek – PI, dr.
Davor Kontić – IJS, Damjan Kregar – LPP, Milena Marega – REC, Zvone
Milkovič – MOL, Bogdan Pavlič – Telargo, Andrej Piltaver – MOL, dr. Aljaž
Plevnik – UIRS, dr. Sabina Popit – MOL, Jure Ratej – Etrel, Zdenka Šimonovič –
MOL, dr. Matjaž Uršič – FDV
Povezovanje: Vita Kontić – MOL

10.45–11.00

Razprava
Vprašanja iz občinstva

11.00–11.15

Odmor za kavo

11.15–11.45

Premaknimo se v pravo smer: širitev znanja in izkušenj na področju
trajnostne mobilnosti
Mreža CIVINET
Jose Maria Diez, koordinator projekta CIVINET
(predavanje bo potekalo v angleščini)
CIVINET Slovenija
Andrej Klemenc, REC
Slovenska platforma za trajnostno mobilnost
Dr. Aljaž Plevnik, UIRS

11.45–12.00

Razprava
Vprašanja iz občinstva

12.00–12.15

Odmor in priprava na kolesarski izlet
Plesni nastop skupine Kazina pred Mestno hišo: »One step at a time«

12.15–14.00

Po poteh trajnostne mobilnosti
Voden ogled dosežkov MOL na področju trajnostne mobilnosti na kolesih
Predvidena pot ogleda:
Mestna hiša–Stritarjeva ulica (MOB-i-LNICE)–Tromostovje–Wolfova ulica–
Kongresni trg (razlaga prenove)–Gosposka ulica–Novi trg–Breg (razlaga
prenove območja)–Krakovski nasip–Trnovski pristan (razlaga prenove
območja, vključno s Hradeckega mostom)–Janežičeva cesta–Prule–Špica
(razlaga prenove območja, vključno z mostom na Špici) –Prule–Grudnovo
nabreţje (razlaga prenove območja)–Cankarjevo nabrežje–Jurčičev trg–Dvorni
trg–Kongresni trg (v Vegovi ulici predstavitev metanbusa, hibridnih vozil MOL,
Kavalirja/prevoza na klic, vozila na rastlinsko olje)–Slovenska cesta (načrt
preureditve območja)–Dalmatinova ulica–Miklošičeva ulica–Čufarjeva ulica–
Kotnikova ulica (elektropolnilnice)–Slomškova ulica–Tabor (načrt preureditve
območja)–Rozmanova ulica–Ilirska ulica–Hrvatski trg (razlaga preureditve
območja)–Njegoševa cesta–Fabianijev most (razlaga, tudi opis projekta
Mrtvaški most)–Poljanska cesta–Poljanski nasip–Ţitni most (razlaga)–AdamičLundrovo nabrežje–Mesarski most (razlaga)–Prešernov trg (obisk festivala
nevladnih organizacij Lupa 2012)
Strokovna pojasnila ob ogledu:**
Prof. Janez Koţelj, podţupan MOL (preureditev nabrežij Ljubljanice, območja
za pešce in novi mostovi)
Damjan Kregar, LPP (predstavitev delovanja metanbusov)
Gregor Cunder, LPP, in člani Društva paraplegikov ljubljanske pokrajine
(predstavitev sistema prevoza na klic pri Kavalirju)
Viktor Jejčič (predstavitev delovanja vozila s pogonom na rastlinsko olje)
Andrej Piltaver (predstavitev hibridnega pogona na vozilih toyota prius)
Jure Ratej (elektropolnilnice)
Sabina Popit (predstavitev storitev v MOB-i-LNICA-h)

* Kratice:
FDV – Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani
IJS – Institut Jožef Stefan
KIS – Kmetijski inštitut RS
LPP – Ljubljanski potniški promet
MOL – Mestna občina Ljubljana
PI – Prometni institut Ljubljana
REC – Regionalni center za okolje za srednjo in vzhodno Evropo – Slovenija
UIRS – Urbanistični inštitut RS
** Z zeleno barvo so označene točke ogleda, ob katerih bo pojasnila podal prof. Janez Koželj, z modro pa tiste,
ki jih bodo opisali partnerji projekta CIVITAS Elan.

