
 

 

 

 

PROGRAM DOGODKA V OKVIRU AKCIJE ZA LEPŠO LJUBLJANO 2019 

»SKUPAJ Z VAMI ZA ŠE ČISTEJŠI ZRAK V LJUBLJANI« 

Četrtek, 18. april 2019, 10.00–14.00 

 

Lokacija: pred Mestno hišo, Mestni trg 1 

 

10.00–14.00 Brezplačen mobilni servis koles Pravi kolesar, Klemen Mavec s.p. 

 Predstavitev mobilnega servisa, 

brezplačni pregledi koles, brezplačna 

manjša popravila in svetovanje 

 

 

Lokacija: Mestna hiša, Velika sejna dvorana 

 

09.45–10.00 Registracija udeležencev dogodka 

 

 

10.00–11.00  Predstavitev projektov in ukrepov za 

boljšo kakovost zraka v Ljubljani 

 

 

 10.00–10.10 

Pozdrav udeležencev in uvod 

 

Moderira: Vita Kontić 

 10.10–10.20 

Kakovost zraka v Ljubljani 

 

Nataša Jazbinšek Seršen, vodja Oddelka 

za varstvo okolja MU MOL 

 10.20–10.30 

Razvoj kolesarjenja v Ljubljani 

 

Matic Sopotnik, Oddelek za gospodarske 

dejavnosti in promet MU MOL 

 10.30–10.40  

Evropski projekt ClairCity – za boljši 

zrak lahko prispeva vsak  

 

Dr. Sabina Popit, Služba za razvojne 

projekte in investicije MU MOL 

 10.40–10.50 

Evropski projekt URBforDAN – 

upravljanje in raba urbanih gozdov kot 

naravne dediščine v podonavskih mestih 

 

Jurij Kobe, Oddelek za gospodarske 

dejavnosti in promet MU MOL 

 10.50–11.00 

Evropski projekt za boljšo kakovost 

zraka Icarus 

 

Dr. David Kocman, Institut Jožef Stefan  

11.00–11.20 Vodena razprava o ukrepih za boljšo 

kakovost zraka v Ljubljani med 

govorniki in udeleženci dogodka 

Moderira: dr. Sabina Popit, Služba za 

razvojne projekte in investicije MU MOL 



 

 

 

Lokacija: Mestna hiša, Klub 11 

 

11.20–11.30 Odmor ob prigrizkih in napitkih 

 

 

11.30–12.30 Delavnice v skupinah z 

zainteresiranimi javnostmi in 

posamezniki – iskanje rešitev za boljšo 

kakovost zraka v Ljubljani 

 

Moderira: dr. Sabina Popit, Služba za 

razvojne projekte in investicije MU MOL 

Lokacija: zbor kolesarjev pred Mestno hišo, Mestni trg 1 

 

12.45–14.00 Kolesarjenje po Ljubljani Vodi: prof. Janez Koželj  

 Ogled nekaterih dosežkov na področju 

kolesarjenja in načrtovanih projektov za 

izboljšanje razmer za kolesarje v 

Ljubljani  
Predvidena trasa ogleda: 

Mestni trg–Krekov trg (prenova Poljanske 

ceste)–Streliška cesta–Roška cesta–

Karlovška cesta–vstopna točka Golovec 

(Rakovnik, predstavitev URBforDAN)–Ob 

dolenjski železnici (nova kolesarska steza)–

Orlova ulica–Ižanska cesta–Špica–Prule–

Grudnovo nabrežje–Hradeckega most–

Krakovski nasip (kolesarski žep)–Breg (nove 

table Kolesarji, pešci imajo prednost)–

Zoisova–Slovenska (skulptura Bicikelj)–

Gosposvetska (prenova)–Celovška 

(Kolopark Šiška)–Drenikova (prenova 

Drenikove ulice in Vodnikove ceste)–

Samova–Dunajska (napoved prenove)–

Slovenska (prenova pri Bavarskem dvoru)–

Dalmatinova (prenova)–Miklošičeva–

Prešernov trg (prenova Trubarjeve)–Mestni 

trg    

 

 

Opombe:  

V primeru zelo slabega vremena bomo verjetno posamezne dele dogodka prilagodili ali odpovedali, o 

čemer bomo sproti obveščali na spletnem mestu www.ljubljana.si.  

Za sodelovanje pri kolesarskem ogledu Ljubljane potrebujete kolo, ki si ga zagotovite sami.  

Udeležba na dogodku je brezplačna, zaželene pa so prijave na naslov vita.kontic@ljubljana.si do 

srede, 17. aprila 2019.  
 

http://www.ljubljana.si/?fbclid=IwAR31AsARN38C_5BPfVO4ppdcym3mwfmGlR1OKOjBsTMJcsjcefBcEjX6WtM
mailto:vita.kontic@ljubljana.si

