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PONEDELJEK, 16. SEPTEMBER  

 

Konferenca »Odporna mesta: med digitalnim in fizičnim svetom« 

V MOL bomo skupaj z Institutom Jožefa Stefana (Strateško razvojno inovacijskim partnerstvom 

Pametna mesta in skupnosti) ter drugimi partnerji predstavili ravnanje občin in mest v primeru nesreč 

ter nepričakovanih dogodkov. Na okrogli mizi bomo opredelili stanje in priložnosti za izboljšanje 

odzivnosti in varnosti v občinah in mestih ter prikazali primere dobrih praks v evropskem prostoru. 

Udeležba na konferenci je brezplačna, obvezna pa je prijava preko e-prijavnice na spletni strani 

http://www.smarttowns.eu/sl/agenda-in-registracija/.  

Kdaj: 8.30–16.00  

Kje: Ljubljanski grad, Grajska planota 1 

Kdo: Mestna občina Ljubljana in Institut Jožef Stefan (Strateško razvojno inovacijsko partnerstvo 

Pametna mesta in skupnosti) 

 

Mobilni servis koles 

Predstavitev mobilnega servisa, brezplačni pregledi koles, brezplačna manjša popravila in svetovanje. 

V primeru dežja dogodek odpade. 

Kdaj: 10.00–14.00   

Kje: pred Mestno hišo 

Kdo: Pravi kolesar, Mestna občina Ljubljana 

 

3.000 interaktivnih korakov  

Organizirali bomo interaktiven športni sprehod po Tehnološkem parku Ljubljana, ki se bo zaključili z 

obiskom VR-Laba. Izkušnjo bomo nadgradili še z virtualnim sprehodom po Ljubljani. Z udeleženci 

bomo odkrivali koristnost krajših sprehodov z uporabo pametnih naprav in njihov pomen za zdrav 

delovnik. 

Kdaj: 11.00–12.00 

Kje: Tehnološki park Ljubljana, Tehnološki park 19, ob ribniku 

Kdo: Tehnološki park Ljubljana 

 

Sprehod po Čebelji poti za Mestno upravo in Mestni svet MOL 

Sprehodili se bomo po Čebelji poti in pogledali na naše lepo mesto skozi oči čebele. Sprehod se bo 

začel pred Mestno hišo, nadaljeval do Medarske ulice, poiskali bomo upodobitve čebel in čebeljih 

panjev v mestu na naših secesijskih stavbah, se odpravili do Plečnikove hiše in si ogledali Plečnikov 

čebelnjak ter sprehod zaključili v Botaničnem vrtu. Ta je sicer izhodiščna točka Čebelje poti in z 

Mestnim čebelnjakom tvori čudovito izobraževalno celoto, kjer se obiskovalci seznanijo tako z 

medovitimi rastlinami kot tudi s čebelami in njihovim načinom življenja. 

Kdaj: 16.00–18.00   

Kje: zbor udeležencev pred Mestno hišo; Medarska ulica–Plečnikova hiša–Botanični vrt  

Kdo: Oddelek za varstvo okolja MU MOL 

 

Tečaj nordijske hoje 

Četrtna skupnost Moste bo organizirala tečaj nordijske hoje. Začel se bo z uvodnim predavanjem in 

nadaljeval še dva tedna, vsak torek in četrtek, s praktičnem delom. 

Kdaj: 17.00–18.00 

Kje: Preglov trg 15 

Kdo: Četrtna skupnost Moste, Mestna občina Ljubljana 
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TOREK, 17. SEPTEMBER  

 

Plesna prireditev Diham ples  

V enournih plesnih delavnicah Živim ples, ki potekajo septembra, se učenci ljubljanskih osnovnih in 

srednjih šol učijo plesno koreografijo v povezavi s prometom in varstvom okolja. 17. septembra bodo 

to koreografijo tudi zaplesali na množičnem plesnem dogodku Diham ples na Kongresnem trgu. V 

primeru dežja bomo dogodek prestavili na 18. september.  

Kdaj: 9.30–11.30 

Kje: Kongresni trg 

Kdo: Plesna šola Kazina, osnovne in srednje šole v MOL 

 

Delavnica za starejše »Gremo peš!« 

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije bo v sodelovanju s Četrtno skupnostjo Moste 

organizirala delavnice »Gremo peš!«, ki bodo namenjene dvigu ozaveščenosti o pomenu in 

spodbujanju gibanja starejših. Seznanili se bodo s konkretnimi nasveti Agencije RS za varnost 

prometa za še večjo varnost pešcev v prometu ter o koristih hoje za zdravje in dobro počutje. 

Teoretičnemu delu bodo sledili še meritve krvnega tlaka in test stopanja v izvedbi Zdravstvenega doma 

Ljubljana ter prikaz nordijske hoje. Udeleženci delavnic bodo prejeli tudi bon Ljubljanskega 

potniškega prometa za brezplačen ogled Ljubljane z električnim vlakcem Urban ter odsevnike AVP. 

Število mest je omejeno, zato se predhodno prijavite na 01 544 23 75 ali mol.moste@ljubljana.si.  

Kdaj: 10.00–12.30 

Kje: sedež Četrtne skupnosti Moste, Ob Ljubljanici 36a 

Kdo: Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, Četrtna skupnost Moste, Zdravstveni 

dom Ljubljana, Ljubljanski potniški promet, Agencija RS za varnost prometa 

 

Otvoritev razstave in podelitev nagrad likovnega natečaja »Gremo peš!« 

Vrtci, osnovne ter srednje šole sodelujejo na likovnem natečaju na temo »Gremo peš!«. Njihova dela 

bodo do 22. septembra razstavljena v Steklenem atriju Mestne hiše. V primeru dežja bo dogodek 

potekal v atriju Mestne hiše.  

Kdaj: 11.45–12.45    

Kje: pred Mestno hišo; razstava v Steklenem atriju Mestne hiše (do 22. septembra) 

Kdo: Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje MU MOL, vrtci, osnovne in srednje šole v MOL  

 

Delavnica za starejše »Gremo peš!« 

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije bo v sodelovanju s Četrtno skupnostjo 

Posavje organizirala delavnice »Gremo peš!«, ki bodo namenjene dvigu ozaveščenosti o pomenu in 

spodbujanju gibanja starejših. Seznanili se bodo s konkretnimi nasveti Agencije RS za varnost 

prometa za še večjo varnost pešcev v prometu ter o koristih hoje za zdravje in dobro počutje.  

Teoretičnemu delu bodo sledili še meritve krvnega tlaka in test stopanja v izvedbi Zdravstvenega doma 

Ljubljana ter prikaz nordijske hoje. Udeleženci delavnic bodo prejeli tudi bon Ljubljanskega 

potniškega prometa za brezplačen ogled Ljubljane z električnim vlakcem Urban ter odsevnike AVP. 

Število mest je omejeno, zato se predhodno prijavite na 01 566 11 23 ali mol.posavje@ljubljana.si.  

Kdaj: 14.00–16.30 

Kje: sedež Četrtne skupnosti Posavje, Bratovševa ploščad 30 

Kdo: Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, Četrtna skupnosti Posavje, Zdravstveni 

dom Ljubljana, Ljubljanski potniški promet, Agencija RS za varnost prometa 

 

Gibka ura pravljic 

Knjižničar Aljoša Križaj bo otrokom od 4. do 10. leta starosti ob pripovedovanju zgodb predstavil 

pomembnost gibanja in hoje. Skupaj se bodo tudi sprehodili po okolici knjižnice. 

Kdaj: 17.00–18.00 

Kje: Knjižnica Fužine, Preglov trg 15 

Kdo: Mestna knjižnica Ljubljana, Oddelek za kulturo MU MOL  
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Literarni sprehod 

Ida Mlakar Črnič bo vodila literarni sprehod po Ljubljani za otroke od 4. do 10. leta starosti in 

družine. V sproščenem vzdušju, ki ga ponuja sprehod po stari Ljubljani, ob hkratnem ogledu kulturnih 

spomenikov in ustanov, bomo oživili poti Ljubljane na poseben pravljičen način. Več informacij na 

literarni.sprehodi@mklj.si.   

Kdaj: 17.00–18.00 

Kje: zbor udeležencev pred vhodom v Knjižnico Otona Župančiča (pasaža – vhod z Gosposvetske ali s 

Slovenske ceste) 

Kdo: Mestna knjižnica Ljubljana, Oddelek za kulturo MU MOL  

 

 

SREDA, 18. SEPTEMBER  

 

Voden sprehod po Šiški 

Četrtna skupnost Šiška bo v sodelovanju s društvom Senior organizirala sprehod od Koseškega 

bajerja do sedeža ČS Šiška, Kebetova 1. 

Kdaj: 9.00–11.00 

Kje: zbor udeležencev pri Koseškem bajerju 

Kdo: Četrtna skupnost Šiška, Mestna občina Ljubljana  

 

Delavnica za starejše »Gremo peš!« 

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije bo v sodelovanju s Četrtno skupnostjo Šiška 

organizirala delavnice »Gremo peš!«, ki bodo namenjene dvigu ozaveščenosti o pomenu in 

spodbujanju gibanja starejših. Seznanili se bodo s konkretnimi nasveti Agencije RS za varnost 

prometa za še večjo varnost pešcev v prometu ter o koristih hoje za zdravje in dobro počutje. 

Teoretičnemu delu bodo sledili še meritve krvnega tlaka in test stopanja v izvedbi Zdravstvenega doma 

Ljubljana ter prikaz nordijske hoje. Udeleženci delavnic bodo prejeli tudi bon Ljubljanskega 

potniškega prometa za brezplačen ogled Ljubljane z električnim vlakcem Urban ter odsevnike AVP. 

Število mest je omejeno, zato se predhodno prijavite na 01 515 64 65 ali mol.siska@ljubljana.si. 

Kdaj: 10.00–12.30 

Kje: sedež Četrtne skupnosti Šiška, Kebetova ulica 1 

Kdo: Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, Četrtna skupnosti Šiška, Zdravstveni 

dom Ljubljana, Ljubljanski potniški promet, Agencija RS za varnost prometa 

 

Okrogla miza »Prometna varnost in trajnostna mobilnost« 

Na okrogli mizi bodo izkušnje izmenjali strokovnjaki s področja trajnostne mobilnosti in prometne 

varnosti Evropske unije (EU), Agencije RS za varnost prometa, zavoda Varna pot in MOL. Osvetlili 

bomo smernice, ukrepe in aktivnosti, ki jih EU spodbuja na tem področju, ter odgovorili na vprašanje, 

kako jih v MOL uresničujemo. Skozi voden pogovor, pri katerem bo sodelovala tudi evropska 

komisarka Violeta Bulc, bomo predstavili trenutno stanje in nekatere dosedanje uspešne ukrepe v EU, 

državah članicah in posameznih mestih. Dotaknili se bomo tudi novih oblik trajnostne mobilnosti in 

razmišljali, kako vplivajo na varnost v prometu, družbo in okolje. Osvetlili bomo pomen tesnejšega 

sodelovanja med deležniki in obravnavali izzive ter načrte glede potrebnih ukrepov v prihodnosti. 

Pred okroglo mizo bomo ob sprejemu predstavili tudi nekaj tematsko povezanih evropskih projektov, 

pri katerih sodeluje tudi MOL, in sicer ClairCity, Inter-Connect, CONNECT2CE in SUBNODES. 

Kdaj: 11.30–13.30 

Kje: Mestna hiša, Mestni trg 1, Velika sejna dvorana in Klub 11  

Kdo: Mestna občina Ljubljana, Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije in Prometni 

inštitut Ljubljana 

 

Odprtje razstave »Mesta pešcem!« 

Odprli bomo razstavo na prostem z deli finalistov oblikovalskega natečaja Inštituta za politike 

prostora in družbe TAM-TAM za najboljši mestni plakat na temo »Mesta pešcem!«. Razstava na 

ploščadi pri Slovenski hiši (križišče Slovenske in Gosposvetske ceste) bo na ogled do 1. oktobra 2019. 

Kdaj: 14.00–14.30  
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Kje: ploščad pri Slovenski hiši (križišče Slovenske in Gosposvetske ceste) 

Kdo: Mestna občina Ljubljana, Inštitut za politike prostora, TAM-TAM 

 

Delavnica za starejše »Gremo peš!« 

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije bo v sodelovanju s Četrtno skupnostjo Center 

organizirala delavnice »Gremo peš!«, ki bodo namenjene dvigu ozaveščenosti o pomenu in 

spodbujanju gibanja starejših. Seznanili se bodo s konkretnimi nasveti Agencije RS za varnost 

prometa za še večjo varnost pešcev v prometu ter o koristih hoje za zdravje in dobro počutje. 

Teoretičnemu delu bodo sledili še meritve krvnega tlaka in test stopanja v izvedbi Zdravstvenega doma 

Ljubljana ter prikaz nordijske hoje. Udeleženci delavnic bodo prejeli tudi bon Ljubljanskega 

potniškega prometa za brezplačen ogled Ljubljane z električnim vlakcem Urban ter odsevnike AVP. 

Število mest je omejeno, zato se predhodno prijavite na 01 252 75 07 ali mol.center@ljubljana.si. 

Kdaj: 14.00–16.30 

Kje: sedež Četrtne skupnosti Center, Štefanova ulica 11 

Kdo: Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, Četrtna skupnosti Center, Zdravstveni 

dom Ljubljana, Ljubljanski potniški promet, Agencija RS za varnost prometa 

 

Predavanje »Šport kot zdrav način življenja skozi čas« 

Da so šport, telovadba in planinstvo kot elementi zdravega načina življenja pri nas popularni že več 

kot stoletje, bo predstavil dr. Tomaž Pavlin, redni profesor na Fakulteti za šport v Ljubljani. Prvi 

utemeljitelji in klicarji novega načina življenja so bili sokolski telovadci, ki so že leta 1863 poudarjali 

pomanjkanje telesne vzgoje, češ da »trgovce, učenjake in uradnike pestijo bolečine v glavi, vratu, 

zobeh, prsih, kar se reši le ako se zopet povrnemo k naravi«. 

Kdaj: 18.00–20.00 

Kje: Knjižnica Otona Župančiča (pasaža – vhod iz Gosposvetske ali Slovenske ceste) 

Kdo: Mestna knjižnica Ljubljana, Oddelek za kulturo MU MOL  

 

Promenadni koncert Godbe ljubljanskih veteranov 

Javni sklad za kulturne dejavnosti bo za spodbujanje hoje organiziral Promenadni koncert Godbe 

ljubljanskih veteranov, ki se bo začel pred Slovenskim etnografskim muzejem in zaključil pred domom 

starejših občanov Tabor. 

Kdaj: 16.00–17.00 

Kje: Slovenski etnografski muzej 

Kdo: Javni sklad za kulturne dejavnosti – izpostava Ljubljana, Oddelek za kulturo MU MOL 

 

 

ČETRTEK, 19. SEPTEMBER  

 

Sprehod od gradu do gradu 

Četrtna skupnost Moste bo v sodelovanju s Šolo zdravja – skupina Kodeljevo organizirala sprehod od 

Gradu Kodeljevo do Gradu Fužine. 

Kdaj: 8.00–10.00 

Kje: zbor udeležencev v Parku Kodeljevo 

Kdo: Četrtna skupnost Moste, Šola zdravja – skupina Kodeljevo, Mestna občina Ljubljana 

 

OVIRANtlon – triatlon z ovirami 

Svet za odpravljanje arhitekturnih in komunikacijskih ovir MOL bo skupaj z Zvezo društev slepih in 

slabovidnih Slovenije, Društvom paraplegikov ljubljanske pokrajine in Zvezo društev gluhih in 

naglušnih Slovenije pripravil poligon s predstavitvijo dela sodelujočih nevladnih organizacij. 

Obiskovalci se bodo na poligonu srečali s štirimi sklopi ovir, in sicer: s preprekami, s katerimi se  

srečujejo gibalno ovirani, z ovirami, s katerimi se  srečujejo slepi in slabovidni ter s tistimi, s katerimi 

se srečujejo gluhi in naglušni, preizkusili pa bodo lahko tudi uporabo avtobusa LPP z vidika potnikov 

z oviranostmi.  

Kdaj: 10.00–17.00 

Kje: Kongresni trg 
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Kdo: Svet za odpravljanje arhitekturnih in komunikacijskih ovir MOL, Zveza društev slepih in 

slabovidnih Slovenije, Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine, Zveza društev gluhih in naglušnih 

Slovenije ter Ljubljanski potniški promet  

 

Mobilni servis koles 

Predstavitev mobilnega servisa, brezplačni pregledi koles, brezplačna manjša popravila in svetovanje. 

V primeru dežja dogodek odpade. 

Kdaj: 10.00–11.00, 13.00–14.00    

Kje: Kongresni trg 

Kdo: Pravi kolesar, Mestna občina Ljubljana  

 

Delavnica za starejše »Gremo peš!« 

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije bo v sodelovanju s Četrtno skupnostjo 

Bežigrad organizirala delavnice »Gremo peš!«, ki bodo namenjene dvigu ozaveščenosti o pomenu in 

spodbujanju gibanja starejših. Seznanili se bodo s konkretnimi nasveti Agencije RS za varnost 

prometa za še večjo varnost pešcev v prometu ter o koristih hoje za zdravje in dobro počutje. 

Teoretičnemu delu bodo sledili še meritve krvnega tlaka in test stopanja v izvedbi Zdravstvenega doma 

Ljubljana ter prikaz nordijske hoje. Udeleženci delavnic bodo prejeli tudi bon Ljubljanskega 

potniškega prometa za brezplačen ogled Ljubljane z električnim vlakcem Urban ter odsevnike AVP. 

Število mest je omejeno, zato se predhodno prijavite na 01 236 25 37 ali mol.bezigrad@ljubljana.si. 

Kdaj: 10.00–12.30 

Kje: sedež Četrtne skupnosti Bežigrad, Vojkova cesta 1 

Kdo: Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, Četrtna skupnosti Bežigrad, Zdravstveni 

dom Ljubljana, Ljubljanski potniški promet, Agencija RS za varnost prometa 

 

Zaključek akcije Varna pot v šolo za najmlajše 

Ob zaključku akcije Varna pot v šolo za najmlajše bo na Policijski postaji Grič potekala prireditev s 

podelitvijo nagrad za izžrebane sodelujoče in predstavitvijo preventivnih dogodkov ter prometno-

vzgojnih igric.  

Kdaj: 11.00–12.00  

Kje: Policijska postaja Grič 

Kdo: Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL in Policijska uprava Ljubljana  

 

Delavnica popravila koles 

Udeleženci se bodo na brezplačni delavnici lahko naučili kako pravilno vzdrževati kolo, zakaj je to 

pomembno, kako se na enostaven način pregleda in odkrije okvare na kolesu ter odpravi 

pomanjkljivosti. V primeru dežja dogodek odpade. 

Kdaj: 11.00–13.00    

Kje: Kongresni trg 

Kdo: Pravi kolesar, Mestna občina Ljubljana  

 

Predstavitev mladinskih centrov »Zelena KULtura mlade po Ljubljani fura« 

V skupnem mladinskem centru Mreže mladinskih centrov Ljubljana bomo predstavili programe 

ljubljanskih mladinskih centrov. Potekala tudi predstavitev projekta Mobilni mladinski center v 

sodelovanju z LPP – predstavitev procesa preobrazbe mladinskega centra in povabilo na otvoritev 

Mobilnega mladinskega centra, ki bo po 30. oktobru 2019. Pripravili bomo predstavitev zelenih praks 

mladinskih centrov in razpravo o potrebnih spremembah za okoljsko vzdržnost (teme: reciklaža, 

nadciklaža, ločevanje odpadkov, uporaba lokalne, sezonske hrane, centri brez odpadkov ipd., 

delavnice ekološkega/zelenega značaja, akcija gledališča zatiranih).  

Kdaj: 13.00–18.00   

Kje: Kongresni trg 

Kdo: Javni zavod Mladi zmaji in Mreža mladinskih centrov Ljubljana, Ljubljanski potniški promet, 

Oddelek za kulturo MU MOL 
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Delavnica za starejše »Gremo peš!« 

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije bo v sodelovanju s Četrtno skupnostjo Rudnik 

organizirala delavnice »Gremo peš!«, ki bodo namenjene dvigu ozaveščenosti o pomenu in 

spodbujanju gibanja starejših. Seznanili se bodo s konkretnimi nasveti Agencije RS za varnost v 

prometu (AVP) za še večjo varnost pešcev v prometu ter o koristih hoje za zdravje in dobro počutje. 

Teoretičnemu delu bodo sledili še meritve krvnega tlaka in test stopanja v izvedbi Zdravstvenega doma 

Ljubljana ter prikaz nordijske hoje. Udeleženci delavnic bodo prejeli tudi bon Ljubljanskega 

potniškega prometa za brezplačen ogled Ljubljane z električnim vlakcem Urban ter odsevnike AVP. 

Število mest je omejeno, zato se predhodno prijavite na 01 428 03 45 ali mol.rudnik@ljubljana.si. 

Kdaj: 14.00–16.30 

Kje: sedež Četrtne skupnosti Rudnik, Pot k ribniku 20 

Kdo: Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, Četrtna skupnosti Rudnik, Zdravstveni 

dom Ljubljana, Ljubljanski potniški promet, Agencija RS za varnost prometa 

 

Prometni poligon 

Četrtna skupnost Bežigrad bo v sodelovanju s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL 

organizirala kolesarski poligon za najmlajše, in sicer v okviru družabnega dogodka Dan ČS Bežigrad. 

Kdaj: 15.00–19.00 

Kje: Park literatov (Ob Železni cesti)  

Kdo: Četrtna skupnost Bežigrad in Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL 

 

 

PETEK, 20. SEPTEMBER  

 

Kolesarski krog z infotočkami    

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL organizira Kolesarski krog z Info točkami v 

mestnem središču. Info točke bodo na naslednjih lokacijah: Prešernov trg, Miklošičeva cesta, 

Avtobusna postaja Ljubljana, križišče Bavarski dvor, križišče Delavski dom, Prežihova ulica, 

Prešernova cesta v križišču s Cankarjevo cesto, Trg Narodnih herojev in Cankarjeva cesta v križišču s 

Slovensko cesto.  

Učenci – kolesarji (največ 10 v skupini) bodo v spremstvu mentorjev prometne vzgoje prevozili en 

»izobraževalni krog«, ki vključuje 9 izobraževalnih točk. Točke, na katerih bodo inštruktorji –  

prometni strokovnjaki iz AMD Moste, Šoli vožnje AMZS in Brulc, Top STIL, Velo, mestni redarji, 

policisti, predstavniki Rdečega križa – Območna enota Ljubljana in Nacionalni inštitut za javno 

zdravje – svetovali ter predstavljali pravilno vožnjo s kolesom, opozarjali na nevarnosti in odgovarjali 

na vprašanja učencev in mentorjev, so izbrane tako, da predstavljajo nekatere specifičnosti 

kolesarskega in drugega prometa v centru mesta ter imajo dovolj prostora za varen začasen postanek. 

Kdaj: 10.00–13.00 

Kje: v mestnem središču 

Kdo: Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL, Mestno redarstvo MU MOL, AMD 

Moste, Šola vožnje AMZS, Šola vožnje Brulc, Policijska uprava Ljubljana, Rdeči križ – Območna 

enota Ljubljana, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Top STIL in Velo 

 

Voden sprehod po Trnovem 

Četrtna skupnost Trnovo bo organizirala sprehod po Plečnikovem Trnovem, ki ga bo vodil zgodovinar 

dr. David Petelin. 

Kdaj: 16.00–18.00 

Kje: zbor udeležencev pri Prulskem mostu 

Kdo: Četrtna skupnost Trnovo, Mestna občina Ljubljana 

 

Kolesarsko potepanje po izvedenih točkah projekta Zunaj 

V sodelovanju s Kulturnim društvom Prostorož in Inštitutom za politike prostora izvajamo projekt 

»Zunaj«, v okviru katerega podpiramo manjše aktivnosti v soseskah, ki jih z našo pomočjo izvajajo 

stanovalci sosesk (skupnostni vrtovi, igrišča, urbana oprema itd). V okviru  ETM bomo organizirali 

kolesarski izlet med petimi lokacijami z najboljšimi izvedenimi aktivnostmi lokalnih prebivalcev, s tem 
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pa bomo občanke in občane poskušali še dodatno spodbuditi, da se čim bolj aktivno vključijo v 

razpravo o tem, v kakšnem okolju želijo živeti, hkrati pa se še bolj integrirati v posamezne skupnosti, v 

katerih živijo. Z akcijo želimo spodbuditi ljudi h kakovostnemu in čim pogostejšemu preživljanju 

prostega časa zunaj, v urejenih okoljih, ki so s skupnimi močmi lahko še bolj prijetna in prijazna. 

Kdaj: 16.30–18.30 

Kje: zbor udeležencev na Prijateljevi ulici 14 

Kdo: Oddelek za varstvo okolja MU MOL, Kulturno društvo Prostorož in Inštitut za politike prostora 

 

Dan za Poletavce in NajPoletavce  

Z zabavnim druženjem na prostem bomo zaključili poletno branje in poletje na najbolj primeren način 

– z gibanjem in razvajanjem naših brbončic. Vsi, ki so sodelovali v poletnem bralnem projektu Mestne 

knjižnice Ljubljana, bodo obdarovani, sodelovali pa bodo tudi v zaključnem žrebanju. 

Kdaj: 17.00–20.00 

Kje: Ploščad Kozolec 

Kdo: Mestna knjižnica Ljubljana in Oddelek za kulturo MU MOL 

 

 

SOBOTA, 21. SEPTEMBER 

 

Zapora dela Slovenske ceste 

V sklopu Dneva brez avtomobila bomo za motorni promet zaprli Slovensko cesto na odseku med 

Šubičevo ulico in Aškerčevo cesto. Zapora bo veljala že od sobote, 21. septembra, od 6. ure do 

nedelje, 22. septembra 2019, do 17. ure. Na delu zaprtega območja bo v soboto potekal bogat 

program različnih dejavnosti in dogodkov. Med zaporo bodo imeli avtobusi LPP obvoz.  

Kdaj: 6.00–00.00 (program dogodkov 9.00–17.00) 

Kje: Slovenska cesta na odseku med Šubičevo ulico in Aškerčevo cesto  

Kdo: Mestna občina Ljubljana 

 

ECOmeet – srečanje ekoloških vozil in predstavitev tehnologij 

ECOmeet, srečanje ekoloških vozil ter predstavitev tehnologij, bo tokrat že sedmi po vrsti in je 

največji dogodek s predstavitvijo tovrstnih vozil v Sloveniji. Obiskovalcem bomo predstavili različne 

do okolja prijazne tehnologije in drugačne možnosti za trajnostno naravnan prevoz.  

Kdaj: 10.00–17.00 

Kje: Kongresni trg 

Kdo: Avto klub GaS Tuning Team; sodelujejo: Avantcar, Autocommerce, Čokočinka, DEMS, DropIn 

Boards, e-kolesa.net, Elaphe, Elektro Ljubljana, Elektro usluge Robert Tošnjak s.p., EV Matrix, GFK 

d.o.o., Hyundai Avto Trade, JPG custom bikes, Letivili, Ljubljanski potniški promet, Lutmanco, 

Mestno redarstvo MU MOL, Mihael Kandušer Elektroart, Nissan, Noordung, Porsche, Pravi kolesar, 

RADIAL, Renault, Sočni sistemi, SPSŠ Krško, T-2 Rotalab, Toyota, UL / Inženirsko društvo S. E., 

ULBI d.o.o, Vamatrade, Wheelbase 

 

ULIČNI FESTIVAL »MESTO BREZ AVTOMOBILA« 

Na za motorni promet zaprtem delu Slovenske ceste na odseku med Aškerčevo cesto in Šubičevo ulico 

bomo pripravili ulični festival »Mesto brez avtomobila« s pestrim programom. Predstavila se bodo 

različna društva in organizacije ter ponudniki domače hrane. Podrobnejši program bomo objavili 

nekaj dni pred dogodkom.  

Kdaj: 10.00–13.00  

Kje: Slovenska cesta med Aškerčevo cesto in Šubičevo ulico ter Kongresni trg 

Kdo: Mestna občina Ljubljana in več drugih organizacij 

 

 Dan ClairCity 

V sodelovanju z Radiom Antena bomo z oddajanjem v živo poslušalce spodbujali k prihodu v 

mesto peš in pozivali k sodelovanju v tematski igri oziroma tekmovanju ter obisku dogodkov 

ETM. V programu se bodo zvrstili intervjuji s strokovnjaki na področju hoje, povezani s 

trajnostno mobilnostjo, zdravjem, okoljem, športom, urbanizmom, pohodništvom idr. Ob 



terenskem radijskem studiu bo tudi končna točka tekmovanja (igre) v hoji, kjer bomo 

najboljšim podelili praktične nagrade. Skozi interaktivna doživetja bomo predstavili evropski 

projekt ClairCity – za čistejši zrak lahko prispeva vsak, ki se ukvarja z vprašanjem, kako 

zagotoviti še boljšo kakovost zraka v mestih. 

Kdaj: 9.00–14.00 

Kdo: Služba za razvojne projekte in investicije MU MOL 

 

 Predstavitev avtobusov z nizkimi emisijami in sedmega Kavalirja 

LPP bo predstavil nova, do okolja prijazna vozila. Letos bo namreč po naših ulicah zapeljalo 

17 novih hibridnih mestnih avtobusov mercedes-benz citaro NGT hybrid, 3 primestni avtobusi 

setra multiclass S 419 UL in 13 primestnih avtobusov iveco crossway line. Zbirko šestih 

električnih Kavalirjev, ki vozijo po mestnem središču in so za uporabnike brezplačni, pa bo 

dopolnil še sedmi Kavalir.  

Kdaj: 10.00–17.00 

Kdo: Ljubljanski potniški promet 

 

 Predstavitve na stojnicah in ob njih 

Na območju zapore se bodo na stojnicah in ob njih predstavila različna društva in 

organizacije, kjer pa bodo potekale razne dejavnosti. 

Kdaj: 10.00–13.00 

Kdo: Agencija RS za varnost prometa, Andrej Jakil in FUNDUS, Avto klub GAS TUNING 

TEAM, Četrtna skupnost Bežigrad, Četrtna skupnost Center, Četrtna skupnost Moste, Društvo 

paraplegikov ljubljanske pokrajine, Društvo SPM, Društvo Šola zdravja, Društvo Tolmun, 

Društvo za razvoj skupnostnih programov za mlade predstavitev dela z otroki, Društvo 

zeliščarjev Ljubljana, Hiša eksperimentov, Javni zavod Mladi zmaji, Kazina, Kinodvor, 

Kolektiv tretja roka, Ljubljanska kolesarska mreža, Ljubljanski potniški promet, Mestna 

knjižnica Ljubljana, Mestno redarstvo MOL, Mladinska postaja Moste, Rdeči križ Slovenije, 

Pionirski dom, Pravi kolesar, Spominčica – Alzheimer Slovenija – Slovensko združenje za 

pomoč pri demenci, Služba za razvojne projekte in investicije MU MOL in Radio Antena, 

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL, Šport Ljubljana, Športna unija 

Slovenije – zveza društev za športno rekreacijo in športno vzgojo, Tehnološki park Ljubljana, 

TipoRenensansa, Top stil, Turizem Ljubljana, Za mesto po dveh, Zavod Bufalo, Zavod Varna 

pot, Zavod ZOK  in Tim Bučar  

 

 Odprta kuhna 

Kulinarično tržnico Odprta kuhna smo lahko že dodobra spoznali, saj jo lahko ob lepem 

vremenu obiščemo vsak petek od marca do oktobra na Pogačarjevem trgu. Tokrat se bodo 

preselili na ulični festival »Mesto brez avtomobila«, kjer bodo zadišale jedi nekaj ponudnikov 

domače hrane.  

Kdaj: 10.00–13.00 

Kdo: Odprta kuhna 

 

Na bienale Gremo peš!  

Mednarodni grafični likovni center (MGLC) bo organiziral »maratonsko« vodstvo po 33. grafičnem 

bienalu Ljubljana peš. Ogledna razstavišča: Švicarija, MGLC, Narodna galerija, Galerija ISIS, 

Galerija ZVKDS, Galerija Equrna, Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK), DobraVaga in 

Projektni prostor DUM. Začetek vodstva bo ob 10.00 v Švicariji; druga zbirna točka pa bo pred 

Narodno galerijo ob 11.30.  

Kdaj: 10.00–13.00 

Kje: Švicarija, Park Tivoli 

Kdo: Mednarodni grafični likovni center, Oddelek za kulturo MU MOL 

 

Doživi Evropo v Evropskem tednu mobilnosti: Fotoorientacija 

Pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji in Mestna zveza tabornikov Ljubljana bosta na 

razširjenem območju mestnega središča izvedli tekmovanje v fotoorientaciji za skupine različnih 



starostnih kategorij. Tekmovalci bodo morali na podlagi fotografij peš poiskati kontrolne točke in na 

njih izpolniti naloge s področij zdravja, varovanja okolja in trajnostne mobilnosti. Pred Hišo 

Evropske unije, kjer bosta start in cilj tekmovanja, bodo obiskovalci lahko zavrteli tudi kolo sreče in 

obiskali multimedijski center Doživi Evropo. Udeležba na dogodku je brezplačna. V primeru dežja 

bomo dogodek izvedli dan pozneje. Več informacij in prijave na: bit.ly/ETM-fotoorientacija2019  

Kdaj: 10.00–17.00  

Kje: ploščad pred Hišo EU, Dunajska cesta 20  

Kdo: Pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji in Mestna zveza tabornikov 

 

 

NEDELJA, 22. SEPTEMBER – DAN BREZ AVTOMOBILA 

 

Zapora dela Slovenske ceste in Ceste slovenskih kmečkih uporov (cesta na Ljubljanski grad)         
V sklopu Dneva brez avtomobila bomo za motorni promet zaprli Slovensko cesto na odseku med 

Šubičevo ulico in Aškerčevo cesto. Zapora bo veljala že od sobote, 21. septembra, od 6. ure do 

nedelje, 22. septembra 2019, do 17. ure. Med zaporo bodo imeli avtobusi LPP obvoz. V nedeljo od 

6.00 do 17.00 bo zaprta tudi Cesta slovenskih kmečkih uporov (cesta na grad). 

Kdaj: 00.00–17.00  

Kje: Slovenska cesta na odseku med Šubičevo ulico in Aškerčevo cesto in Cesta slovenskih kmečkih 

uporov (cesta na Ljubljanski grad)         

Kdo: Mestna občina Ljubljana 

 

Brezplačna vožnja z avtobusi LPP  

Na dan brez avtomobila bo vožnja z mestnimi avtobusi LPP brezplačna.  

Kdaj: 00.00–24.00 

Kje: consko območje 1, 2 in 3 

Kdo: Ljubljanski potniški promet 

 

Brezplačna uporaba parkirišč P+R  

Na dan brez avtomobila bo uporaba parkirišč P+R brezplačna (P+R Dolgi most, Barje, Stožice, 

Ježica, Studenec). 

Kdaj: 00.00–24.00 

Kje: območje MOL 

Kdo: Ljubljanska parkirišča in tržnice 

 

Kolesarska tura s kolesom in z ladjico 

Ljubljanska kolesarska mreža bo organizirala kolesarsko turo po Ljubljanskem barju, na kateri bodo 

udeleženci spoznavali znamenitosti Ljubljanskega barja. Iz Ljubljane bodo kolesarili do Vnanjih 

Goric, Podpeči in Lip. Pripravili bodo predloge za izboljšanje oziroma dopolnitev omrežja in 

predstavitve pomena regionalnih kolesarskih povezav. Z ladjico se bodo vrnili iz Lip v Ljubljano na 

Špico. 

Kdaj: 9.00–13.00 

Kje: zbor udeležencev na Prešernovem trgu 

Kdo: Ljubljanska kolesarska mreža  

 

Kolesarska tura s kolesom, z ladjico in vlakom 

Ljubljanska kolesarska mreža bo organizirala celodnevno kolesarsko turo po Ljubljanskem barju, s 

katero želijo povezati kolesarjenje in spoznavanje invazivnih rastlinskih vrst v Krajinskim parku 

Ljubljansko barje. Povezali se bodo s projektom Sava TIES in Krajinskim parkom Ljubljansko barje. Z 

ladjico se bodo zapeljali iz Ljubljane do Lip. Na ladjici bo predstavitev invazivnih vrst in njihov 

pomen za barje. Potem bodo kolesarili do Podpeči, Borovnice in Bistre s postanki za ogled invazivnih 

vrst in kolesarske infrastrukture. Pripravili bodo predloge za izboljšanje oziroma dopolnitev omrežja 

in predstavitve pomena regionalnih kolesarskih povezav. Z vlakom se bodo se vrnili iz Borovnice v 

Ljubljano. 

Kdaj: 10.30–19.30 



Kje: zbor udeležencev na Špici 

Kdo: Ljubljanska kolesarska mreža  

 

Brezplačni vodeni ogledi mesta in rekreacija 

Občani in obiskovalci Ljubljane bodo lahko izbirali med sedmimi brezplačnimi vodenimi ogledi po 

različnih območjih.  

Kdaj: po urniku; za vse naštete programe je potrebna predhodna prijava udeležencev na  

stic@visitljubljana.si.  

Kje: izbrane lokacije glede na ogled  

Kdo: Turizem Ljubljana   

 

 Brezplačna ogleda »Zgodbe ljubljanskih mostov« 

Dva dvourna ogleda ljubljanskih mostov, kjer se bodo udeleženci z vodnikom sprehodili od 

Fabianijevega do Hradetskega mostu, mimo najnovejših in najstarejših mostov, ki povezujejo 

bregova Ljubljane, ter spoznali njihovo zgodovino in arhitekturo. Prav tako bomo na vodenju 

spoznali življenje Ljubljančanov skozi stoletja, ki so bili močno povezani z Ljubljanico. 

Kdaj: 10.00–12.00 in 16.00–18.00 

Kje: zbor udeležencev pod Fabianijevim mostom (Šuštarjevo nabrežje)  

 

 Brezplačna ogleda mesta z nordijsko hojo 

Dva dvourna ogled mesta z elementi nordijske hoje (palice za nordijsko hojo udeleženci 

prinesejo s seboj).  

Kdaj: 11.00–13.00 in 15.00–17.00 

Kje: zbor udeležencev pred STIC, Krekov trg 10 

 

 Brezplačna sprehoda po ljubljanski promenadi 

Dva dvourna sprehoda po ljubljanski promenadi od Tromostovja do Tivolskega gradu. Na 

sprehodu bomo obiskovalcem predstavili način življenja in navade meščanov iz prve polovice 

prejšnjega stoletja 

Kdaj: 12.00–14.00 in 14.00–16.00 

Kje: zbor udeležencev pred TIC, Adamič-Lundrovo nabrežje 2 

 

 Brezplačni ogled kulturne dediščine 

Dvourno vodstvo po središču mesta s poudarkom na spoznavanju Plečnikove zapuščine. Kdaj: 

16.00–18.00 

Kje: zbor udeležencev pred STIC, Krekov trg 10 

 

Dan odprtih vrat na okoljski merilni postaji 

Dan odprtih vrat na merilni postaji Ljubljana – Center je namenjen obiskovalcem in manjšim 

skupinam, ki bi radi pokukali v notranjost avtomatske merilne postaje, kjer potekajo redne meritve 

onesnaženosti zraka, in se seznanili s tehničnimi podrobnostmi merilnikov in merilnega sistema ter 

poteka meritev in posredovanja podatkov. Seznanijo se lahko tudi s trenutnim stanjem koncentracij 

dušikovega dioksida, delcev PM10, delcev PM2,5, žveplovega dioksida, benzena, toluena in 

paraksilena ter z zgodovino meritev onesnaženosti zraka v Ljubljani. V primeru skupine je zaželena 

predhodna najava na e-naslov: andrej.piltaver@ljubljana.si (najkasneje do petka, 20. 9. 2019, do 14. 

ure). Druženje ob Dnevu odprtih vrat bo tudi priložnost za pogovor o vzrokih onesnaženosti zraka, 

dejanskem stanju in trendih ter o ukrepih za njegovo izboljšanje. 

Kdaj: 9.00–14.00     

Kje: križišče Vošnjakove in Tivolske ceste 

Kdo: Oddelek za varstvo okolja MU MOL 

 

 

Morebitne spremembe programa ETM 2019 spremljajte na www.ljubljana.si. 
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