ETM – Evropski teden mobilnosti
V MOL se že sedemnajstič zapored pridružujemo Evropskemu tednu mobilnosti, ki bo
potekal od 16. 9. 2018 do 22. 9. 2018. Tema letošnjega ETM je »ZDRUŽUJ,
UČINKOVITO POTUJ!«, ki bo usmerjena k spodbujanju združevanja oz. kombiniranja
različnih načinov prevoza (npr. avtobus in kolo, avto in vlak,…), s čimer lahko brez velikih
finančnih obremenitev in preoblikovanja prometnih površin znatno vplivamo na zmanjšanje
uporabe motoriziranega prometa ter s tem poskrbimo za naše okolje.
Nekaj dogodkov, ki se bodo zvrstili v okviru ETM:


Nedelja, 16. 9. – Turizem Ljubljana organizira brezplačne vodene oglede po Ljubljani.
Pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji med 10. in 18. uro pripravlja v sklopu
Otroškega bazarja kolesarski poligon za najmlajše. V Kinodvoru bo ob 19. uri projekcija
filma Paterson.



Ponedeljek, 17. 9. – med 10. in 15. uro bo na Kongresnem trgu potekal OVIRANTLON –
triatlon z ovirami. Na poligonu se bo mogoče spopasti z ovirami, s kakršnimi se srečujejo
gibalno ovirani, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni.



Ponedeljek, 17. 9., četrtek, 20. 9. in sobota, 22. 9. - med 11. in 18. uro bo na
Kongresnem trgu deloval mobilni servis koles, kjer bodo na voljo brezplačni pregledi,
manjša popravila in svetovanje.



Torek, 18. 9. – ob 10. uri bo na Kongresnem trgu potekal tradicionalni dogodek »DIHAM
PLES«, udeležili se ga bodo tudi naši tretješolci in petošolci.



Sreda, 19. 9. – med 10.00 in 13.00 bo organiziran KOLESARSKI KROG z devetimi
izobraževalnimi točkami, ki se ga bodo udeležili nekateri šestošolci – kolesarji z
mentorico.



Petek, 21. 9. – bo na Fužinah ob 11. uri otvoritev novega kolesarskega poligona
KoloPark. Mestna knjižnica Ljubljana bo med 17.00 in 20.00 pripravila Dan za poletavce
v Parku slovenske reformacije.



Zadnji dan, sobota, 22. 9. – DAN BREZ AVTOMOBILA; ta dan nam LPP omogoča
brezplačno parkiranje na parkiriščih P+R in brezplačno vožnjo z mestnimi avtobusi. Ta
dan bo Slovenska cesta na odseku med Šubičevo ulico in Aškerčevo cesto zaprta za
promet. Tu bodo potekale številne prireditve, predstave in delavnice za otroke ter tekme
poganjalčkov in skirojev za najmlajše…
Muzej in galerije mesta Ljubljane bodo kolesarjem, ki bodo 22. 9. pri blagajni Mestnega
muzeja Ljubljana, Galerije Jakopič in Plečnikove hiše pokazali kolesarsko čelado,
omogočili brezplačen vstop. Za kolesarje, ki bodo pri blagajni vstopnega paviljona pred
Ljubljanskim gradom pokazali čelado, bo brezplačen ogled razstave Zmaj vseh zmajev
v Kazemateh. Kinodvor pa bo vse kolesarje nagradil z darilom.

