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Uvod v priročnik
Priročnik vsebuje vse potrebne informacije za kraje in mesta, ki načrtujejo 
organizacijo EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI med 16. in 22. 
septembrom 2019.

Vsebuje:

 � Tematske smernice za pojasnitev tematike za leto 2019.
 � Vodnik za lokalne udeležence kampanj, ki vključuje zahteve za 

sodelovanje v tej evropski pobudi.

Priročnik se začne s predstavitvijo osnovnih informacij o kampanji. Na koncu 
dokumenta je seznam koristnih povezav.

Namen te publikacije je spodbuditi lokalne udeležence kampanj za 
organizacijo zanimivih aktivnosti, izvajanje ustreznih trajnih ukrepov in za 
praznovanje dneva brez avtomobila.

Vsebuje tudi poglavje o tem, kako se prijaviti za nagrade EVROPSKEGA 
TEDNA MOBILNOSTI.

Kraji in mesta lahko prilagodijo te smernice svojim lokalnim razmeram. 
Informacije v priročniku niso izčrpne; nove ideje so vedno dobrodošle za 
dopolnitev tega priročnika.

Osnovne informacije o 
kampanji
EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI poteka vsako leto med 16. in 22. 
septembrom. Ta evropska pobuda spodbuja kraje in mesta, da pripravijo 
in spodbujajo trajnostne ukrepe prevoza ter da povabijo ljudi, da poskusijo 
alternative avtomobilom.

Evropska komisija si je zastavila dva ambiciozna cilja za urbano mobilnost:

 � postopno opuščanje avtomobilov, ki jih poganjajo konvencionalna 
goriva, v mestih do leta 2050, 

 � prehod na mestno logistiko skoraj brez emisij v velikih mestnih 
središčih do leta 2030.

Evropska komisarka za promet Violeta Bulc se je osredotočila na štiri glavna 
prednostna področja: inovacije, digitalizacija, razogljičenje in ljudje.

Vpliv EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI se stalno povečuje vse od 
uvedbe leta 2002 po celotni Evropi in vsem svetu. Kampanja je podrla rekord 
v udeležbi leta 2018, saj je 2.792 krajev in mest iz 54 držav organiziralo 
dejavnosti med tednom.

Več kot polovica sodelujočih krajev in mest je uvedla trajne ukrepe, ki jih je 
bilo skupaj 8.848, in so se večinoma osredotočali na upravljanje mobilnosti, 
dostopnost in novo ali izboljšano kolesarsko infrastrukturo.

Vrhunec tedna je dan brez avtomobila, ko sodelujoča mesta določijo eno ali 
več območij, ki so za en dan namenjena le pešcem, kolesarjem in javnemu 
prometu. Leta 2018 je dan brez avtomobila organiziralo 1.153 krajev in mest.
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TEMATSKE SMERNICE ZA 
2019

Tematske smernice pojasnjujejo 
tematiko kampanje tega leta in 

poziv k ukrepanju (»Gremo peš! «), 
prednosti varne hoje in kolesarjenja, 
potrebni politični ukrepi za varnejše 

hojo in kolesarjenje ter nekatere 
zamisli o dejavnostih v zvezi z letno 

temo.
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Letošnja tema: Gremo peš! 

Poziv k ukrepanju EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI v letu 2019 je: 
Gremo peš! Ta v ospredje prinaša letošnjo temo varne hoje in kolesarjenja in 
izpostavlja prevozno sredstvo, ki je prepogosto podcenjeno: hojo.  

Hoja in kolesarjenje sta aktivniobliki mobilnosti. Sta izjemnega pomena za 
prihodnost naših krajev in mest po vsej Evropi. Če si ljudje pred 50-timi leti 
niso mogli privoščiti avtomobila, so zgolj hodili ali kolesarili. Evropska mesta 
si danes ne morejo privoščiti pretiranega zanašanja na avtomobile. MI si 
tega ne moremo privoščiti.  

Kampanja EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI spodbuja ljudi, da izberejo 
aktivne načine ali da hojo in kolesarjenje združijo z javnim prevozom. Ne 
le da sta fleksibilna, hoja in kolesarjenje imata številne druge prednosti, kot 
so družbena in ekonomska dostopnost, zanesljivost, ne povzročata emisij in 
pozitivno vplivata na zdravje. Najpomembneje pa je morda to, da se mesta, 
kjer prevladuje aktivna mobilnost, preoblikujejo po meri človeka.  

Da bi zavarovali vse te prednosti, morata hoja in kolesarjenje BITI varna 
in VIDETI varna za javnost. Lokalni organi morajo zagotoviti cestno 
infrastrukturo, s katero pešci in kolesarji niso več izpostavljeni udeleženci 
v cestnem prometu, in s katero jim omogočimo, da se v naših mestih 
varno gibajo in se počutijo varne. Če cestno omrežje 
pešcem in kolesarjem nameni dovolj prostora, se bo 
več ljudi odločilo za hojo ali kolesarjenje. Ko bodo 
ulice postale varne za hojo in kolesarjenje, bodo 

mesta postala bolj vključujoča, več javnega prostora bo dostopnega vsem, 
med drugim tudi majhnim otrokom in njihovim staršem, starejšim, osebam z 
zmanjšano možnostjo gibanja in osebam s prtljago.    

Vlaganje v udobno in varno infrastrukturo za aktivno mobilnost ni le naložba 
v pešce ali kolesarje: gre za naložbo za vse. Pešci smo takrat, ko gremo do 
avtobusne ali železniške postaje ali svojega parkirnega mesta, ko gremo na 
sprehod z družino in prijatelji, ko obiščemo nov kraj ali zgolj, ko prečkamo 
cesto med nakupovanjem ali ko obiščemo soseda. Varna in dostopna 
infrastruktura je naložba za družbo. 

In ne pozabimo: VSI smo odgovorni za to, da zagotovimo spoštovanje in 
varnost vseh udeležencev v cestnem prometu.  

Naj vaše mesto spodbuja hojo in 
kolesarjenje – in naj postane živo. 

V letu 2019 Gremo peš!
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Prednosti hoje in 
kolesarjenja 
Hoja in kolesarjenje prinašata številne prednosti. 
Lokalni organizatorji akcij lahko tukaj najdejo 
dejstva in številke, s katerimi bolje promovirajo 
varnejšo hojo in kolesarjenje v mestih.

PREDNOSTI ZA ZDRAVJE

Kolesarji v povprečju živijo dve leti dlje od tistih, ki 
ne kolesarijo, in so zaradi bolezni 15 % manj dni v 
bolniškem staležu1. 

25 minut hitre hoje dnevno pomeni do sedem let 
življenja več – v večji raziskavi na Norveškem2 
so spremljali skupino starejših moških v njihovih 
sedemdesetih in osemdesetih letih, s katero so 
ugotovili, da je dnevno zgolj 30 minut vaje, kot je 
kolesarjenje, pomenilo do pet let življenja več v 
primerjavi z moškimi, ki niso bili fizično aktivni.

1. CTC: Safety in Numbers. Halving the risks of cycling. https://
bit.ly/2EUEh86
2. Holme, I., & Anderssen, S. A. (2015). Increases in physical 
activity is as important as smoking cessation for reduction in total 
mortality in elderly men: 12 years of follow-up of the Oslo II study. 
British Journal of Sports Medicine, 49(11), 743-748.

25min

PREDNOSTI ZA OKOLJE

Kolesar na poti v službo, ki na delo in nato domov 
prekolesari 8 km štiri dni v tednu, se izogne 3220 
km vožnje letno, kar pomeni 380 litrov goriva in 
750 kg emisij CO2

3. 

Človek, ki s hojo zamenja tedensko pet poti, krajših 
od 2 km, ki jih sicer prevozi z avtom, zmanjša svoj 
ogljični odtis za 86 kg letno (Potter 2004; sklic 
Evropske kolesarske zveze). 

Vozniki avtomobilov so običajno izpostavljeni 
dvakrat večji ravni onesnaževanja kot pešci ali 
kolesarji4. Razlika je predvsem zato, ker so zaprti 
prostori (kot je notranjost avtomobila) dovzetnejši 
za višje koncentracije onesnaževalcev v zraku 
kot odprti prostori. Ker je kolesarjenje pogosto 
najhitrejši način prevoza v urbanih območjih – 
zlasti ob prometnih konicah, kolesarji porabijo 
manj časa v prometu in so zato pod manjšim 
vplivom onesnaževanja. 

Ali onesnaženost zraka izniči prednosti hoje in 
kolesarjenja za zdravje? Ne, prednosti za zdravje 
presežejo tveganja. Raziskava je pokazala, da 
prednosti hoje in kolesarjenja presežemo zgolj po 
7 urah kolesarjenja ali 16 urah hoje v povprečnem 
urbanem okolju (Tainio ea. 2016).5

3. http://bit.ly/2L2zF3l
4. Dons, Evi & Int Panis, Luc & Van Poppel, Martine & Theunis, 
Jan & Wets, Geert. (2012). Personal exposure to Black Carbon in 
transport microenvironments. Atmospheric Environment.
5. Tainio, M., Nazelle, A. D., Gotschi, T., Rojas-Rueda, D., 
Kahlmeier, S., Nieuwenhuijsen, M., Woodcock, J. (2016). Can 
Air Pollution Negate the Health Benefits of Cycling and Walking? 
Journal of Transport & Health, 3(2).

10
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PREDNOSTI ZA DRUŽBO

Ljudje, ki živijo ob cestah, kjer ni motornega 
prometa, v večji meri poznajo svoje sosede kot 
tisti, ki stanujejo ob cestah z veliko prometa. Manj 
motornih prevoznih sredstev v urbanih območjih 
in aktivnejša prevozna sredstva lahko izboljšajo 
socialne povezave ter spodbujajo sodelovanje 
med sosedi. (Vir: Aldred/Univerza v Westminstru)

Po prostoru, ki ga zaseda en avtomobil, lahko hodi 
20 ljudi. (Popotniška zveza, 2010)

Hoja je pomembna pri skoraj vseh poteh z javnimi 
prevoznimi sredstvi, zato boljša infrastruktura 
za pešce koristi javnemuprevozu. Raziskava 
je pokazala, da mesto s cestnim omrežjem, 
ki podpira javni prevoz (npr. varni dostopi do 
postaj in postajališč), ustvari bistveno povečanje 
morebitnega povpraševanja po javnem prevozu6.

6. García-Palomares, J. C., Sousa Ribeiro, J., Gutiérrez, J., & 
Sá Marques, T. (2018). Analysing proximity to public transport: 
the role of Street network design. Boletín de la Asociación de 
Geógrafos Españoles, 76, 102-130.

Manj 
motoriziranega 

prometa 
na mestnih 

območjih in 
bolj aktivnih 

načinov 
lahko izboljša 

socialne 
povezave in 

spodbudi 
interakcijo med 

sosedi

VARNOSTNE PREDNOSTI

Prednosti kolesarjenja za zdravje presežejo 
varnostna tveganja z dejavnikom 20 proti 1.7 

Varnost v številkah: zaradi večjega števila pešcev 
in kolesarjev sta hoja in kolesarjenje varnejša. Ta 
pojav razložimo z večjim pričakovanjem voznikov, 
ki ob cesti srečajo pešce in kolesarje. Na primer, 
tveganje za nezgodo med hojo v urbanem okolju, 
kjer je hoje dvakrat več, se zmanjša za 66 %.8

Nadalje – kolesarjenje ni tako tvegano, kot na 
splošno mislimo. Medtem ko je vsak smrtni 
primer en primer preveč, pa imamo v povprečju 
v Združenem kraljestvu le eno smrtno žrtev na 
vsakih 32 milijonov kilometrov, prevoženih s 
kolesom. To je več kot 800-krat okoli sveta.9

Strokovnjaki pravijo, da bi dnevno morali prehoditi 
vsaj 6.000 korakov, če bi želeli izboljšati svoje 
zdravje, in 10.000 korakov, če bi želeli shujšati. 
Slišati je veliko, toda hoja v službo in aktivnosti v 
celem dnevu hitro zviša število korakov.

https://bit.ly/2JLZ0uy

7.  Mayer Hillman (1993) Cycling and the promotion of health, 
Policy Studies
8.  Jacobsen, P. L. (2003). Safety in numbers: More walkers and 
bicyclists, safer walking and bicycling. Injury Prevention, 9(3), 
205-209
9.  Evropska kolesarska zveza (ECF), https://bit.ly/2NDaRkZ
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EKONOMSKE PREDNOSTI 

Ulice, ki so pešcem in kolesarjem prijaznejše, 
prispevajo k oprijemljivim ekonomskim koristim 
lokalnih trgovin, restavracij itd. Obstajajo številni 
primeri, kjer je umirjanje motornega prometa, 
zmanjšanje števila parkirnih mest ali zaprtje ulice 
za avtomobile prispevalo h koristim za lokalna 
podjetja. 

Naj navedemo primer, od uvedbe novega načrta 
za mobilnost v Madridu in uredbe o omejevanju 
dostopa motornih vozil (UVAR) v centru mesta 
se je decembra 2018 nakupovanje na ulici Gran 
Via (brez avtomobilov) povečalo za 9,5 %, v 
osrednjem Madridu (Madrid Central) za 8,6 % in 
na celotnem urbanem območju za 3,3 %.10

Neka anketa je v Združenem kraljestvu pokazala, 
da je po uvedbi nove infrastrukture za pešce 
na območju Londona 66 % pešcev mnenja, da 
nakupujejo več, in 90 % lokalnih podjetij meni, 
da so spremembe na ulicah povzročile splošno 
povečanje nakupovanja.11

Raziskava12 Francoske kolesarske zveze (Fubicy) 
in centra CNRS s podporo francoske vlade je 
ugotovila, da vozniki avtomobilov v povprečju 
porabijo le 53,7 % časa pešcev v lokalnih trgovinah. 

10. El Pais, El gasto en Navidad aumentó un 8,6% en Madrid 
Central frente al 3,3% en el resto de la ciudad, 22. Januar 2019, 
https://bit.ly/2Hr8r6n + https://bit.ly/2EZVYU8
11. Living Streets, 2018, The Pedestrian Pound, http://bit.
ly/2FkfLgO
12.    Fubicy and ADEME, 2003, ‘Piétons et cyclistes dynamisent 
les commerces de centre-ville et de proximité’, raziskavo je vodila 
zveza Fubicy s sodelovanjem ADEME. Dossier du vélo urbain 
n°6, August 2003 – publication Ademe n°4841

Kolesarji namenijo več časa lokalnim trgovinam 
kot vozniki avtomobilov: v povprečju 60,4 % časa, 
ki ga porabijo pešci v lokalnih trgovinah. Pešci in 
kolesarji pogosteje obiščejo lokalne trgovine, kot 
vozniki avtomobilov.

Poleg ekonomskih koristi za lokalna podjetja pa 
aktivna mobilnost pomeni tudi bistveni prihranek 
za posameznike. Belgijska raziskava13, ki  jo je 
naročila regionalna vlada v Bruslju, je ugotovila, 
da bi povprečni prebivalec Bruslja, ki bi zamenjal 
avto s kolesom, vsako leto prihranil 2.853 €. Ta 
znesek vsebuje stroške, kot so vzdrževanje, 
davki in gorivo, toda ne vsebuje stroškov nakupa 
avtomobila.

13.  Transport in mobilnost Leuven. (2012). Impact et potentiel 
de l’usage du vélo sur l’économie et l’emploi en Région de 
Bruxelles-Capitale. Les effets directs et indirects de l’usage du 
vélo en 2002, 2012 et 2020, pour le Ministère de la Région de 
Bruxelles-Capitale

Čas, porabljen 
v lokalnih 
trgovinah



16 17

Dolgoročni ukrepi v 
evropskih mestih
Kaj lahko naredijo lokalni organi, da 
spodbudijo uporabo aktivnih prevoznih 
sredstev? Preberite nekaj primerov aktivnosti 
in ukrepov, ki jih mesta lahko vpeljejo. 

Bistveni potencial je v mestih, kjer lahko ljudje več 
hodijo in kolesarijo, saj so razdalje tam običajno 
manjše. Na primer, prebivalci Londona opravijo 
skoraj 2,4 milijona poti dnevno z motornim 
prevozom (avto, motor, taksi ali javni promet), ki 
bi jih lahko prehodili (manj kot 2 kilometra). Večina 
ljudi bi za 40 % teh poti potrebovala manj kot 10 
minut hoje. Raziskava je pokazala, da bi dodatnih 
1,2 milijona motornih poti lahko delno prehodili 
(kot je vožnja ali z avtobusom do/od železniške 
postaje)14. 

Zato bi morali vlagati v infrastrukturo za hojo in 
kolesarjenje, da bi dosegli ta potencial. Pa vendar 
evropske politične in upravne odločevalce pogosto 
skrbijo večji zastoji v njihovih naseljih ob pripravi 
ukrepov za hojo in kolesarjenje. Nenazadnje 
več študij primerov, objavljenih v okviru projekta 
FLOW15, kaže, da infrastruktura za hojo ali 
kolesarjenje pravzaprav zmanjša zastoje. Na 
primer, uvedba izboljšane infrastrukture za pešce 
v Strasbourgu je prispevala k 40-odstotnemu 
zmanjšanju potovalnega časa z avtobusom. 

Sprejmemo lahko več vrst ukrepov, s katerimi 
spodbudimo kolesarjenje in hojo ter s katerimi 
naredimo te vrste prevoza varne.

14.   Transport za London, 2017, analiza potenciala za hojo
15.  Hitra dejstva o projektu Flow: https://bit.ly/2ve8wjS

2.4 milijona potovanj na 
dan z motornimi vozili

izboljšana 
infrastruktura 

za pešce v 
Strasbourgu 
je povzročila 

zmanjšanje 
časa potovanja 

z avtobusom

40% bi sprejelo največ 
ljudi manj kot  

10 minut hoje

40% 

NAČRTOVANJE TRAJNOSTNE MOBILNOSTI 

Da bi dosledno načrtovali hojo in kolesarjenje v mestih in da bi prilagodili 
strategije za hojo in kolesarjenje celotni urbani strategiji za mobilnost, je 
pomembno, da sprejmemo celostne načrte ali strategije. Za ta namen 
pripravljamo celostne prometne strategije občin in regij.

Na Poljskem so v Krakówu kot prvem mestu leta 1993 sprejeli trajnostno 
prometno politiko, katere namen je bil boljša uporaba prostora in enakovredna 
obravnava vseh prevoznih sredstev. Mesto so tako razdelili v tri območja (A, 
B in C). Območje A je bilo le za pešce in kolesarje, v območju B so omogočili 
omejen dostop motornim vozilom, območje C pa je bilo namenjeno predvsem 
avtomobilskemu prometu. Namen teh območij je bil mesto spremeniti v 
dostopnejše za osebe z zmanjšano možnostjo gibanja. Pripravili so zvočne 
informacijske sisteme na semaforjih, znižali so nekatere robnike na križiščih 
in na večjih večnivojskih križiščih so namestili dvigala. Na nekaterih pločnikih 
so dodali taktilne oznake, s katerimi slepe opozorijo na bližino križišč. Ta 
izboljšana infrastruktura je koristila vsem uporabnikom, ne le osebam 
zomejeno mobilnostjo.16

V švicarskem kantonu Basel so v načrtu za trajnostno mobilnost v mestih 
združili hojo in kolesarjenje. Ta strateški dokument predvideva izvedbo 
številnih ukrepov v povezavi z infrastrukturo in ukrepov za povečanje 
ozaveščenosti. Med najbolj vidnimi ukrepi so most za kolesarje in pešce 
čez nevarno križišče, več prostorov za parkiranje koles ob glavnih javnih 
prometnih vozliščih ali personalizirane kampanje za načrtovanje prevoza. 

Tudi delovna mesta v občinski upravi –koordinator za hojo in koordinator 
za kolesarjenje –, kot je to primer na Dunaju17, lahko prispevajo k boljšemu 
načrtovanju in usklajevanju načrtov in ukrepov za aktivno mobilnost. 

16. European Commission, 2017, Health Equity Pilot Project, Walkability in Kraków, http://bit.
ly/2L2NDCr
17.  Mesto Dunaj: https://bit.ly/2Gsa5kw
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IZBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE

Ko govorimo o infrastrukturi za hojo in kolesarjenje, je nujna zagotovitev širokih, 
udobnih, varnih in dobro vzdrževanih pločnikov in kolesarskihpovezav.

Vzdolž reke Sene18 v Parizu so zgradili novo, 
osem hektarov veliko območje brez avtomobilov, 
namenjeno pešcem, kolesarjem in preživljanju 
prostega časa. Do pred kratkim je to bila avtocesta 
vzdolž reke z gostim motornim prometom. Šest 
mesecev po tem, ko so odprli območje ob reki in 
ga odprli za kolesarje in pešce, v Parizu vsak dan 
beležijo 1.349 manj vozil (28,8%) v mestnem središču 
(februarja 2017 v primerjavi z letom 2016). Omenjeni 
projekt sodi v kontekst večjih naložb v kolesarske 
povezave in v uvedbo con z omejitvijo hitrosti na 30 
km/h, con za srečanja z omejitvijo hitrosti na 20 km/h 
in območij za pešce19. 

Infrastruktura za pešce in kolesarje pa se ne omejuje zgolj na velika mesta, 
kot je Pariz. Srednje velika mesta, kot so Vitoria-Gasteiz v Španiji, Groningen 
na Nizozemskem ali Gradec v Avstriji, prav tako izvajajo inovativne ukrepe, s 
katerimi aktivna mobilnost postaja enostavnejša in udobnejša. 

V mestu Vitoria-Gasteiz so pionirji v uvedbi koncepta super blokov20. Mesto so 
razdelili na številne dele, znotraj katerih so dali prednost ljudem, ki hodijo peš ali 
se vozijo s kolesom. Avtomobile in javni promet so prestavili zunaj teh blokov na 
okoliške ceste. Po uvedbi koncepta super blokov leta 2014 je aktivna mobilnost v 
mestu dosegla zgledni delež 67 %21. 

V mestu Groningen na severu Nizozemske od sedemdesetih let dalje 
razvijajo kolesarsko infrastrukturo, kjer so dali kolesarjem primerjalno 
prednost pred vozniki avtomobilov. Infrastruktura vsebuje več kolesarskih 

18.  Paris Info: https://bit.ly/2ZtFVpS
19.  SOOT free cities: https://bit.ly/2IRNv7J
20.  Ukrepi CIVITAS: https://bit.ly/2UtcIrn
21.  EPOMM: https://bit.ly/2XGygCZ

zmanjšanje 
prometa 
v centru 
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pristanišče 
dostopno 
kolesarjem 
in pešcem

28.8%

ulic – gre za ulice, namenjene kolesarjem, kjer pa 
so dovoljeni tudi avtomobili. Takšna infrastruktura 
bistveno izboljša varnost kolesarjev. Občina še 
naprej skrbi za inovacije v kolesarski infrastrukturi 
z uvedbo ogrevanih kolesarskih stez in inteligentnih 
semaforjev, ki dajejo prednost kolesarjem22. Glede 
na podatke nacionalne vlade Nizozemske znaša 
delež kolesarjenja v Groningenu skoraj 50 %23.

V Gradcu so sprejeli obsežno strategijo za 
spodbujanje aktivne mobilnosti z vlaganjem v 
kolesarsko infrastrukturo in informacijske kampanje. 
Mestna kolesarska mreža vsebuje 123 km kolesarskih 
poti poleg 800 km con, prijaznih kolesarjem, kjer 
velja omejitev hitrosti 30 km/h. Gradec ima eno 
največjih nepretrganih območij za pešce na svetu 
(6 % mestnega središča)24, kar prispeva k visokemu 
deležu kolesarjenja in hoje: 20 % za vsako prevozno 
sredstvo25.

V manjšem grškem mestu Igoumenitsa, ki je lanski 
zmagovalec nagrade za EVROPSKI TEDEN 
MOBILNOSTI, so izboljšali kolesarsko mrežo 
(izgradnja novih stez, podaljšanje, obnova, oznake) 
in razvili sistem za najem javnih koles in sistem za 
izposojo koles. Občina je zgradila in povečala ulice 
za pešce, obnovila pločnike, cestna križišča in 
prehode za pešce. 

22.  The Guardian, Kako so v Groningenu izumili kolesarjenje, https://bit.ly/2emxN54
23. Ministrstvo za infrastrukturo in upravljanje z vodami, 2018, dejstva o kolesarjenju, https://bit.
ly/2vqpzAF 
24.  SOOT free cities: http://www.sootfreecities.eu/sootfreecities.eu/public/city/graz 
25.  EPOMM: http://www.epomm.eu/tems/result_city.phtml?city=1&list=1 
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PARKIRANJE KOLES

Zagotavljanje ustreznih rešitev za parkiranje koles je nujno za spodbujanje 
urbanega kolesarjenja, ustvarjanje povezave z javnim prevozom ali zgolj, 
da ljudem omogočimo, da v mestnih središčih hodijo peš po tem, ko tja 
prikolesarijo. 

Mnoga evropska mesta vlagajo v zmogljivosti za parkiranje koles in 
včasih zgradijo velikeobjekte, da izpolnijo povpraševanje. V Utrechtu na 
Nizozemskem bo parkirišče za kolesarje pod železniško postajo do leta 
2020 imelo zmogljivost 12.500 koles.26 Čeprav so njihovi dosežki manj 
spektakularni, pa so bolgarska mesta prav tako aktivna pri izgradnji novih 
kolesarskih parkirišč, saj nacionalna uredba za parkiranje iz leta 2016 
zahteva, da je v urbanih območjih treba zgraditi parkirišča za kolesa na 
različnih lokacijah. Uredba med drugim velja za stanovanjska območja (1,5 
parkirišče na stanovanje), študentska naselja (1 parkirišče na 2 postelji), 
pisarniške stavbe (1 parkirišče na 100m2 pisarne), trgovine (1 parkirišče za 
35m2) in seveda za postaje javnega prevoza (1 parkirišče na 30 potnikov/
uro)27.

Inovativno načrtovanje infrastrukture za parkiranje koles je značilno za 
evropska mesta, kot je Hradec Králové na Češkem, kjer so leta 2015 zgradili 
popolnoma avtomatiziran parkirni stolp28. Stolp s sedmimi nadstropji omogoča 
varno parkiranje več kot 110 kolesom na prostoru, velikem le 8 m x 8 m. 
Stolp se nahaja v neposredni bližini železniške postaje, zato je parkirišče 
dobro vidno in prebivalcem omogoča, da brez težav potujejo s trajnostnimi 
prevoznimi sredstvi.

26. City of Utrecht: http://bit.ly/2MWtOPV
27.  ECF, 2018, Kako stavbe postanejo sprejemljive za trajnostno mobilnost, https://bit.ly/2UKlPVF
28.  ENDURANCE, 2015, Kolesarski stolp – avtomatizirani sistem parkiranja koles, https://bit.
ly/2ICoE8y

UPORABA NOVIH ORODIJ PRI HOJI IN 
KOLESARJENJU

Uporaba mobilnih aplikacij in drugih elektronskih 
naprav lahko mestom pomaga spodbuditi 
prebivalce, da več hodijo peš in kolesarijo. V občini 
Gdansk na Poljskem so na nekaterih lokalnih 
šolah pripravili igrico za aktivno mobilnost. Učenci 
so lahko prijavili svoje poti, ki so jih prehodili ali 
prekolesarili, in so tapnili na svoje personalizirane 
kartice na elektronskih senzorjih. Tri mesece 
po začetku kampanje je delež učencev, ki so v 
šolo prišli peš, znašal 57,4 % v primerjavi s 48,4 
% učencev pred kampanjo29. V Bologni imajo 
aplikacijo Bella Mossa30, s katero nagradijo 
kolesarje in pešce z vstopnicami za kino ali 
brezplačno pijačo v partnerskih barih. Aplikacija 
omogoča občini, da 15.000 uporabnikov ohrani 
redno aktivne.

Uvedba električnih koles spodbuja uporabo koles za daljše poti in naredi 
kolesarjenje dostopnejše, npr. starejšim državljanom. Mesta lahko s tem, 
ko v svojo ponudbo za izposojo javnih koles vključijo še električna kolesa, 
vsem omogočijo njihovo uporabo. Dva odlična primera sta Milano s shemo 
BikeMi31 in Madrid s shemo BiciMAD32. Mesti ponujata svojim prebivalcem 
po 1.150 oziroma 2.028 električnih koles. Flota koles v Madridu je v celoti 
električna, električna in običajna kolesa za izposojo v Milanu pa si delijo 
skupne priklopne postaje.

29.  Dejstva SWITCH: https://bit.ly/2XFwvG5
30.  RDobre prakse REFORM  https://bit.ly/2GuwwFS
31.  Spletna stran BikeMi: https://www.bikemi.com/en/service-info/info/whats-bikemi.aspx
32.  Spletna stran BiciMAD: https://www.bicimad.com/index.php?s=que
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PREDPISI IN OZAVEŠČANJE

Poleg tega, da kolesarjenje in hoja postaneta varnejša, ima tudi uvedba con 
z omejitvijo hitrosti na 30 km/h potencial za umirjanje motornega prometa 
in tako lahko v določenih območjih zmanjša hrup in emisije. V Nemčiji so 
prometni ministri odobrili pravne spremembe in omogočili uvedbo con z 
omejitvijo hitrosti prometa na 30 km/h na glavnih cestah v bližini šol, vrtcev in 
bolnišnic. Doslej so bile te cone omejene na stanovanjska območja. 

zmanjšanje 
skupnega 
dnevnega 
obsega 
potovanj 
motornih vozil, 
zahvaljujoč 
pobudi Šolske 
ulice v Bolzanu

8%

socialne veščine. Koncept se je razširil v številne države, vključno z Irsko, 
kjer med drugim Dublin, Waterford in Limerick spodbujajo to dobro prakso. 
Pešbusi so se uveljavili tudi v Sloveniji in se uspešno izvajajo na številnih 
osnovnih šolah.

Kampanje za hojo  in kolesarjenje niso namenjene samo otrokom; v Bruslju 
so kampanje za ozaveščanje, kot sta s kolesom na delo34 ali kolesarska 
izkušnja35, pomagali pri spremembi prevoznega sredstva oz. opustitvi 
uporabe avtomobila.Spodbujanje hoje podpirajo tudi s širjenjem osrednje 
cone za pešce na 50 hektarov, kar je drugo največje območje za pešce  v 
Evropi.

34.  Spletna stran s kolesom na delo: https://www.biketowork.be/ 
35.  Spletna stran kolesarske izkušnje: https://bikeexperience.brussels/

udeleženci 
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delno prešli na 
hojo

43.7% 

Pobuda za šolsko ulico pripomore k povečanju 
varnosti in neodvisnosti prevoza za otroke 
osnovnih šol v Bolzanu. Pobuda uvaja časovno 
omejitev dostopa z avtomobilom na določene ulice 
v bližini šol za določeno obdobje (npr. 15 minut) ob 
prometnih konicah – ob začetku in koncu šolskega 
dne. Ta učinkovito preprečuje staršem, da bi 
otroke odložili in pobrali z avtomobilom pri šolskih 
vratih. V Bolzanu je okoli 6.000 osnovnošolcev in 
delež prometa brez avtomobila tam znaša 80 % 
za vse poti znotraj mesta. Za ponazoritev obsega 
zastojev, ki jih pobuda za šolsko ulico preprečuje 
– če bi 6.000 otrok odpeljali v šolo, bi v času 
prometne konice imeli vsaj 4.800 dodatnih poti na 
cestnem omrežju. To ustreza 8 % celotni dnevni 
količini poti, prevoženi z motornimi vozili33. 

Pilotna študija o pešbusu (tj. skupine, ki se v 
šolo odpravijo peš v spremstvu odrasle osebe) v 
osnovni šoli v španski Córdobi je pokazala, da je 
43,7 % udeležencev v celoti ali deloma spremenilo 
svojo izbiro prevoznega sredstva: od zasebnih 
avtomobilov do hoje peš. Raziskava Kingham in 
Ussher (2007) navaja, da lahko šolski pešbusi 
pomagajo povečati občutek pripadnosti skupnosti 
in pripomorejo, da otroci že zgodaj razvijejo 

33.  FLOW, 2018, Vloga hoje peš in kolesarjenja pri zmanjšanju 
zastojev, https://bit.ly/2a01oAX
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Katere aktivnosti lahko 
organiziramo za spodbujanje 
večmodalnosti?

Uporabimo družbena omrežja in pritegnimo preb-
ivalce:

Na družbenih omrežjih spodbujajmo hojo  in kolesarjenje. 
Uporabimo letošnji poziv k ukrepanju in ustrezno oznako: Gremo 
peš! & #gremopes  
Izziv hoje : pripravimo kampanjo na družbenih omrežjih in 
pritegnimo lastnike lokalnih trgovin. Ob koncu tedna ljudi 
vprašajmo, koliko časa bi peš potrebovali  do svoje najljubše 
kavarne ali parka. In preverimo, če imajo prav! Stavimo, da 
zadeve precenjujejo. Medtem ko so tam, lahko nakupujejo ali 
spijejo kavo in si privoščijo obed ter nato odidejo domov po drugi 
poti.
Na družbenih omrežjih organizirajmo tekmovanje v delanju 
selfijev; kdor objavi sliko sebe, medtem ko uporablja najbolj 
aktivna prevozna sredstva od točke A do točke B, prejme 
nagrado! Nagrada je lahko zanimiv predmet ali storitev, povezana 
s hojo  in/ali kolesarjenjem.

Hoja in kolesarjenje ne pomenita samo mobilnosti, 
gre tudi za povezovanje ljudi: 
Aktivna mobilnost je poceni in mora biti vsem na voljo. Pokažimo, 
da je mesto opremljeno za več hoje  in kolesarjenje je dostopno 
tudi ljudem zomejeno mobilnostjo.
Naj ljudje delijo svoje izkušnje s hojo  in kolesarjenjem. Na 
primer, zagovorniki aktivne mobilnosti lahko en teden spremljajo 
prostovoljce pri njihovem vsakodnevnem potovanju in jim 
pokažejo najboljše poti. 
Ljudi v podjetjih in šolah prosimo, naj na zemljevidu pokažejo, kje 
stanujejo. Ljudje, ki se vozijo po istih poteh, lahko potujejo skupaj 
– peš ali s kolesom! 

Organizirajmo tekmovanja za aktivno mobilnost na delovnih 
mestih ali med njimi, soseskami in šolami z namenom, da ljudi 
spodbudijo, da več kolesarijo ali hodijo peš. Ljudem ponudimo 
dejansko spodbudo za to, da svoje avtomobile pustijo doma: 
ponudimo uporabno nagrado (npr. kolo ali dodatni dan dopusta).
Sodelujmo z drugimi mesti in organizirajmo medmestno 
tekmovanje s pomočjo skupne mobilne aplikacije. Kdo bo naredil 
največ korakov? 
Na voljo je veliko načinov za aktivno mobilnost: hoja , kolo, 
električno kolo, tovorno kolo, skiro ali celo rolerji, rolka ali 
električna rolka (hoverboard). Organizirajmo začasno točko 
za aktivno mobilnost, kjer lahko ljudje preizkusijo nove načine 
mobilnosti. 
Pripravimo začasni participativni sistem signalizacije. Ljudje 
lahko na znake zapišejo razdaljo in potrebni čas do določene 
točke peš ali s kolesom.
Mnogi ljudje poznajo svoje mesto le iz avtomobila. Organizirajmo 
alternativne izlete peš ali s kolesom in jim pomagajmo, da mesto 
odkrijejo še drugače – kot turisti v svojem lastnem mestu!
Uporabimo ETM za PARK (irni) dan. Namesto parkirišč ljudje 
dobijo prostor, da spoznajo nove prijatelje in se zabavajo!

Pritegnimo lokalne prebivalce in deležnike, da celo 
leto skrbimo za hojo  in kolesarjenje:

S kampanjo izvedimo raziskave med lokalnimi prebivalci o 
tem, kako se počutijo, ko hodijo  ali kolesarijo vnaselju, katere 
spremembe si želijo in kaj bi jih prepričalo, da bi avtomobil pustili 
doma. Če vaše mesto izvaja proces posvetovanja za npr.Celostno 
prometno strategijo, je EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI odlična 
priložnost, da se proces začne!
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Sodelujmo z lokalnimi operaterji za skupno uporabo koles in 
predlagajmo dobre ponudbe med tednom aktivnosti. September 
je primerni čas, da sprejmemo nove navade za pot v šolo ali na 
delo.  
Obstajajo številne mobilne aplikacije, s katerimi hoja  in 
kolesarjenje postaneta udobnejša in privlačnejša. Zakaj ne bi 
delali z eno od teh aplikacij in spodbudili ljudi, da več hodijo in 
kolesarijo?36 
Sodelujmo z mediji, da postanemo redna točka na lokalnem radiu. 
Nekatere radijske postaje ponujajo ugodnejšo ceno za lokalne 
pobude, toda morda se lahko dogovorimo za nekaj brezplačnega 
pokritja ali sponzorstvo.  
Sodelujmo z železniškimi, avtobusnimi in/ali javnimi prevoznimi 
podjetji v mestu in prepričajmo se, da imajo ljudje spodbudo, da 
hodijo ali kolesarijo do železniških postaj. Pripomore lahko tudi 
parkirišče za kolesa, ki je funkcionalno in enostavno za uporabo.  

Izobraževanje je ključno za dolgoročno povečanje 
deleža hoje in kolesarjenja:

Prej bodo otroci odkrili hojo in kolesarjenje v mestu, bolj jim bo 
všeč in kot odrasli se bodo tega držali. Pripravimo pedagoška 
orodja in/ali igre s šolami. Naj nova generacija postane generacija 
za aktivno mobilnost. 
Prizadevajmo si, da bodo tovorna vozila in težji avtomobili 
(znani kot SUV – športna terenska vozila) postali manj nevarni 
ob trčenju s pešci ali kolesarji. Veliko prometnim nesrečam se 
lahko izognemo, če bodo takšna vozila opremljena s sistemi za 
zaznavanje pešcev in kolesarjev. Druge izboljšave vključujejo 
neposredni pogled za voznike tovornjakov in kombijev. Prikažimo 
primere varnih vozil v sodelovanju z lokalnimi lastniki vozil in 
ozaveščajmo.

36. http://mobilityweek.eu/eu-initiatives/social-biking-challenge/

Organizirajmo kampanje za otroke in odrasle o odsevnikih, 
ki zmanjšajo tveganje za udeležbo v nezgodi za do 85 %. Naj 
nam bo v navdih danski nacionalni dan odsevnikov: razdelimo 
varnostne odsevnike in organizirajmo tek odsevnikov.

Prilagodimo svoj jezik in sporočila: 

Da bi spodbudili ljudi, da gredo peš ali s kolesom, uporabimo 
argumente, ki imajo očiten vpliv na njihov vsakdan: ceneje, 
brezplačna telovadba, hitreje kot z avtomobilom. Argumenti 
glede zdravja in/ali okolja so včasih preveč abstraktni.
Spodbujajmo medsebojno spoštovanje med vsemi prevoznimi 
sredstvi in uporabnike vozil opomnimo, da imajo pešci in kolesarji 
prednost, saj so najbolj izpostavljeni.
Za spodbudo hoje  in kolesarjenja uporabimo varno, udobno in 
prijetno infrastrukturo in spodbujajmo spoštljivo vedenje.  
Ne govorimo o varnosti na način ki v mislih ljudi vzpostavi 
povezavo cestna varnost = nevarnost.
Ko urejamo dostop vozil do določenih območij, jih ne zaprimo (za 
avtomobile), ampak ODPRIMO (za ljudi)! 

Bodimo ambiciozni

Organizirajmo dan brez avtomobila po vsem mestu. 

Ker bo letošnji dan brez avtomobila potekal v nedeljo, 22. 
septembra, lahko oblikujemo in spodbujamo alternative za 
družine in turiste ter jih povabimo, da preverijo vse možnosti 
mobilnosti. Ker bodo ulice brez avtomobilov, lahko organiziramo 
festival, kot je ta na Dunaju https://www.streetlife.wien/streetlife-
festival/ 
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Zakaj ne bi podrli svetovnega rekorda? Postavite lahko številne 
svetovne rekorde. Uporabite svojo domišljijo in s svojimi prebivalci 
pripravite svetovni rekord za aktivno mobilnost. 

Naj vam bo v navdih škatla aktivnosti za lokalne organizatorje, 
ki jo je pripravil nemški nacionalni koordinator EVROPSKEGA 
TEDNA MOBILNOSTI.  
Nekaj idej: foto natečaj za posnemanje sliko Beatlov na Abbey 
Road na ... prehodu za pešce.  Zakaj ne bi sodelovali na 
evropskem foto natečaju? Poiščite še več originalnih zamisli (v 
nemščini) na https://www.umweltbundesamt.de/europaeische-
mobilitaetswoche-downloads 
Izberite nekaj idej med najboljšimi primeri Evropske kolesarske 
zveze: https://ecf.com/sites/ecf.com/files/141223-Map-of-Ideas.pdf

Viri 

European Commission
DG MOVE https://ec.europa.eu/transport/home_en

 - Urban Mobility: https://bit.ly/2kLbVDu

 - Road Safety, Walking and Cycling as Transport Modes https://bit.
ly/2TlOFeq

 - Cycling: https://bit.ly/2I77OOO

European organisations, platforms and projects
CIVITAS: https://civitas.eu/

 - Thematic Group: Car-Independant Lifestyles: https://bit.ly/2UISIWM

 - CIVITAS INSIGHT, The high potential of walking: https://bit.ly/2KPuky6

 - CIVITAS INSIGHT, Accessible mobility: enabling independent living for all: 
https://bit.ly/2Gx7DdO

Eltis: http://www.eltis.org/
Walk 21: https://www.walk21.com/
European Cyclists Federation: https://ecf.com/

 - ECF Map of ideas: https://bit.ly/2CiVt4e

FLOW: http://h2020-flow.eu/

 - FLOW Quick Facts: https://bit.ly/2ve8wjS

ISAAC, Pedbike planner: https://www.pedbikeplanner.eu/#home

National and local initiatives and good practices

 - Activity box (and other materials) developed by the German 
EUROPEANMOBILITYWEEK National Coordinator: https://bit.ly/2Br5Lmz

 - Vienna’s platform for walking: https://www.wienzufuss.at/ and cycling: 
https://www.fahrradwien.at/

 - Transport for London. Economic benefits of walking and cycling: https://bit.
ly/2qQVqYO
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VODNIK ZA LOKALNE 
UDELEŽENCE KAMPANJ

Vodnik za lokalne udeležence 
kampanj pojasnjuje tri kriterije 

sodelovanja (aktivnosti med 
tednom, trajni ukrepi in dan brez 

avtomobila) in kako se prijaviti na 
spletu. Vsebuje tudi poglavje o 

nagradah EVROPSKEGA TEDNA 
MOBILNOSTI.

TRIJE KRITERIJI SODELOVANJA

K sodelovanju v EVROPSKEM TEDNU MOBILNOSTI vabimo vse kraje 
in mesta iz Evrope in zunaj nje. Njihova spletna prijava bo odobrena, če 
izpolnjujejo vsaj enega od naslednjih kriterijev:

 � Organiziranje aktivnosti v tednu med 16. in 22. septembrom ob 
upoštevanju letne tematike.

 � Izvajanje vsaj enega novega trajnega ukrepa, ki prispeva k premiku 
iz osebnih avtomobilov na trajnostne načine prevoza. Ukrepi, ki so se 
izvajali v zadnjih 12 mesecih, so prav tako upravičeni pod pogojem, da 
jih promovirate v tednu med 16. in 22. septembrom.

 � Praznovanje dneva brez avtomobila, najraje 22. septembra, ko določite 
enega ali več območij, ki so namenjeni pešcem, kolesarjem in javnemu 
prevozu vsaj en ves dan (eno uro pred tem do ene ure po delovnem 
času). 

Le kraji in mesta, ki se zavežejo k vsem trem zgornjim kriterijem, bodo postali 
zlati udeleženci in bodo upravičeni do prijave za nagrade EVROPSKEGA 
TEDNA MOBILNOSTI (glejte poglavje spodaj).

HOW TO REGISTER ONLINE

Pojdite na www.mobilityweek.eu in kliknite na gumb za prijavo.

30



32 33

Po prvi prijavi ali prijavi z lanskim računom morate izpolniti spletni obrazec s 
prijavo. Izberete lahko svoj jezik.

Kraji in mesta morajo navesti spodnje informacije:

 � Organizacija aktivnosti v tednu med 16. in 22. septembrom.
 � Trajni ukrepi, ki so se izvedli v zadnjih 12 mesecih in spodbujali v tednu 

med 16. in 22. septembrom.
 � Informacije o zaprtem območju ali območjih za cestni promet na dan 

brez avtomobila in aktivnosti, ki se organizirajo ta dan.
 � Pobude, povezane z EU, pri katerih sodeluje vaš kraj ali mesto.

Vaš nacionalni koordinator bo ob zaključku spletne prijave potrdil prijavo. Ko 
bo prijava potrjena, boste po e-pošti prejeli avtomatično potrditev. Šele takrat 
bo na spletni strani na zavihku z udeleženci objavljena udeležba vašega 
kraja ali mesta.

Kadarkoli do konca septembra boste lahko posodobili navedene informacije.

Po potrebi lahko enostavno posodobite profil svojega kraja ali mesta z imenom 
in e-naslovom lokalnega udeleženca kampanje, ki je v občini odgovoren za 
EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI. Če vaš kraj ali mesto že ima profil, a se 
ne spomnite podrobnosti glede prijave ali e-naslova, lahko kontaktirate in za 
pomoč prosite svojega lokalnega koordinatorja ali evropski sekretariat.

Podpis listine je obvezen le, če se prijavite za nagrado za EVROPSKI TEDEN 
MOBILNOSTI.
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KAKO ZAČETI S KAMPANJO

Začnite z analizo letne teme, kaj vsebuje in se osredotočite na tisto, kar 
ustreza vašemu kraju ali mestu in nacionalnim razmeram. Dajte prednost 
dobri praksi, ki že obstaja. Morda poglejte, kako bi jo lahko okrepili in nadalje 
razvili, nato načrtujte spremembe za izboljšanje.

Zagotovite politično podporo. Če se vaša uprava težko poveže z letno 
temo, ker je ne dojemajo kot ustrezno za mesto, prosite svojega nacionalnega 
koordinatorja za pismo podpore. 

Ne bodite preveč polemični ali negativni s sporočili, ki jih želite 
posredovati. Medtem ko realistično ni pričakovati, da bi za odpravo negativnih 
gospodarskih učinkov individualnega motornega transporta umaknili osebne 
avtomobile, tovornjake in druga vozila s cest, pa lahko dokažemo, da imajo 
ljudje in podjetja na voljo številne možnosti za prevoz blaga.

Zberite dokaze. Zberite dejstva in številke, ki podpirajo trajnostno mobilnost 
v vašem kraju ali mestu. Uporabite jih kot dokaz svojim sporočilom različnim 
ciljnim skupinam.

Oblikujte različna partnerstva. Doseči pametno in trajnostno mobilnost je 
dolgotrajen proces, ki zahteva ne le politično podporo, ampak tudi zavzeta 
partnerstva. Lokalne oblasti spodbujamo, da sklepajo taka partnerstva in 
čim bolj vključijo lokalne akterje. Vsaka lokalna oblast naj najde ustrezne 
partnerje za določene dogodke in koordinira pripravo EVROPSKEGA 
TEDNA MOBILNOSTI v tesnem sodelovanju z njimi.

Občine naj torej sklenejo partnerstva z (javnimi) organizacijami za promet, 
okoljskimi, zdravstvenimi in športnimi združenji, lokalnimi podjetji (vključno 
z njihovimi zunanjimi kontakti, tj. strankami, dobavitelji, partnerji), (lokalnimi) 
mediji ipd.

Podjetja pogosto zanima sodelovanje, želijo pokazati, da sprejemajo 
odgovornost za preprečevanje podnebnih sprememb in za skrb za skupnost 
ter zdravje svojih zaposlenih. Lokalne oblasti naj s temi točkami pritegnejo 
več partnerjev.

Podjetja, organizacije in drugi potencialni partnerji, ki niso upravičeni 
do prispevanja k EVROPSKEMU TEDNU MOBILNOSTI (16.–22. 
september), a želijo med letom organizirati dopolnilne dejavnosti, se lahko 
prijavijo individualno. Te organizacije lahko zahvaljujoč AKTIVNOSTIM 

ZA MOBILNOST obiščejo spletno stran www.mobilityweek.eu/about-
mobilityactions in prijavijo svojo aktivnost.

Gradite na obstoječih pobudah. Na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni 
obstajajo številne pobude, ki so tako ali drugače povezane s fokusom vaše 
kampanje. Uskladitev s takšnimi pobudami lahko podkrepi vaš primer, razloži 
vaša sporočila in zmanjša napor.

AKTIVNOSTI V TEDNU MED 16. IN 22. 
SEPTEMBROM

Kraje in mesta prosimo, da se pri pripravi svojega programa osredotočajo 
na letno tematiko kampanje. Organizirajo lahko aktivnosti v povezavi z 
določenimi temami, ki so povezane s trajnostnim prometom v mestih. Tukaj 
je nekaj primerov ponavljajočih aktivnosti.

Uradno odprtje EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI

Javni in medijski dogodki dne 16. septembra so odlična priložnost za odprtje 
kampanje. Med odprtjem lahko:

 � v javnosti podpišete listino s političnim predstavnikom in tako pokažete 
svojo zavezanost,

 � predstavite trajne ukrepe, ki jih načrtuje kraj ali mesto,
 � predstavite posebne ponudbe, kot je vozovnica s posebnimi cenami 

prevoza z javnimi sredstvi,
 � organizirate voden peš ogled ali kritično maso kolesarjev.

In ne pozabite vnaprej povabiti medijev, partnerjev in stanovalcev!

Aktivnosti javnega prevoza

Vsi akterji javnega prevoza lahko uporabijo kampanjo za spodbujanje 
multimodalnih rešitev in dokažejo, da so lahko realna alternativa osebnim 
avtomobilom.

V nadaljevanju so določene aktivnosti, namenjene javnemu prevozu.

 � Pot na delo in v šolo z javnim prevozom: priprava posebnih ponudb, 
ponudba pijač po službi na bližnjih postajališčih ali na avtobusu, 
postavitev izzivov za potnike, organizacija razprave med operaterji 
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javnega prevoza in potniki, obveščanje potnikov o souporabi in izposoji 
avtomobilov ipd.

 � Dostopni javni prevoz: delo z organizacijami za ljudi s posebnimi 
potrebami, aktivnosti z invalidskimi vozički ali z zavezanimi očmi z 
namenom, da drugi razumejo izzive, s katerimi se srečujejo ljudje z 
zmanjšano mobilnostjo ipd.

 � Komunikacija s strankami in osebjem: izvajanje raziskav za 
ugotavljanje zadovoljstva in pričakovanja uporabnikov, organizacija 
obiskov v nadzorne urade za javni prevoz s pojasnili glede pogostosti, 
hitrosti in poti, priprava razstave o inovativnem javnem prevozu s 
testnimi vožnjami z novimi, čistimi in pametnimi vozili ipd.

Kolesarske aktivnosti

Kolesarjenje prispeva k vsemu, kar naredi mesto bolj prijetno za življenje. 
Kolesa prihranijo prostor in energijo ter ne povzročajo niti hrupa niti 
onesnaževanja zraka.

Vsi navedeni predlogi aktivnosti prispevajo k temu, da opozorijo na koristi 
kolesarjenja.

 � Pot na delo in v šolo s kolesom: priprava informacijske točke, sistema 
partnerstva za nove in bolj izkušene kolesarje, organiziranje dneva, ko 
ljudje pridejo v službo s kolesom, ponudba zajtrka za ljudi, ki s kolesom 
pridejo v službo, uporaba razpoložljivih aplikacij za kolesarske izzive, 
sodelovanje v družbenem kolesarskem izzivu (angl. Social Biking 
Challenge) ipd.

 � Kolesarske storitve in infrastruktura: delo z lokalnimi kolesarskimi 
združenji, ponudba popravil koles, informacije o varnih kolesarskih 
poteh, organiziranje voženj po nedavno odprtih kolesarskih poteh, 
zaprosilo lokalna kolesarska združenja ali policijo, da kolesa opremijo s 
serijsko številko pred krajo ipd.

 � Kolesarjenje je v modi: organiziranje razstave novih modelov 
in prototipov koles, modna revija kolesarskih oblačil ali razvoj 
kolesarskega kompleta ipd.

Hoja
Čeprav je hoja včasih spregledana, je pomembno prometno sredstvo. 
Predlagane aktivnosti lahko organizirate enostavno.

 � Peš v službo in šolo: spodbujanje podjetij, da nagradijo zaposlene, ki 
pridejo v službo peš (npr. zajtrk, denarne spodbude ali dodatna pravica 
do letnega dopusta), sprehod generalnega direktorja po ulicah okoli 
stavb(e) podjetja, kjer preveri dostopnost za pešce ipd.

 � »Žive ulice«: dogovor, da mestni svetniki peš raziščejo mesto in ocenijo 
težave, kot so fizične ovire, razpokani pločniki, nepravilno parkiranje, 
odlaganje smeti ipd.

 � »Dan za parkiranje«: povabite stanovalce h kreativni uporabi parkirnih 
mest, posaditvi dreves na manj privlačnih ulicah, h kampanji pritegniti 
lastnike trgovin,

 � Šole: otroke spremljajo visoki uradniki na njihovi dnevni poti v šolo, 
dobra zamisel so tudi različna tekmovanja ali aktivnosti, kot je igranje 
kače, uporaba novih tehnologij pri sodelovanju z otroki ipd.

 � Zelene poti: organizacija pohodov, kolesarskih izletov ali piknikov 
na obstoječih in neuradnih (s previdnostjo) zelenih poteh z udeležbo 
lokalnih predstavnikov.
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Promocija odgovorne uporabe avtomobilov

Kdor potrebuje svoj avto za določen namen, lahko prav tako prispeva k bolj 
trajnostnemu urbanemu okolju.

Kot je navedeno spodaj, so na voljo številne aktivnosti. Te vsebujejo skrbno 
in varno vožnjo kot tudi povečanje števila potnikov na avto (deljena vožnja).

 � Voznikom, ki stojijo v prometnih zastojih, ponudimo žogico proti stresu 
ali druge predmete, s katerimi jih opozorimo na posledice njihovega 
ravnanja.

 � Povabimo šole vožnje, da ponudijo energetsko učinkovite tečaje vožnje 
(okolju prijazna vožnja).

 � Spodbujamo okolju prijazno vožnjo med poklicnimi vozniki, kot so 
vozniki avtobusov, taksisti, šoferji v podjetjih in institucijah itd.

 � Organiziranje kampanje z lokalnimi bencinskimi servisi za redno 
preverjanje tlaka v pnevmatikah (pod 0,4 bara pomeni povečanje 
porabe goriva za 10 odstotkov).

 � Organizacija tekmovanj, kjer vozniki avtomobilov vrnejo vozniško 
dovoljenje za določen čas in v zameno prejmejo vozovnico za javni 
promet.

 � Pri objavi prometnih informacij na lokalnem radiu pozvati voznike, da 
spremenijo in združujejo različne načine prevoza, če se želijo izogniti 
prometnim zastojem.

 � Predstaviti sisteme souporabe in izposoje avtomobilov.
 � Če v vašem mestu ni sistema za souporabo avtomobilov, pripraviti 

raziskavo med potencialnimi uporabniki souporabe avtomobilov za 
vzpostavitev takšnega sistema v prihodnje.

 � Organizirati razstavo, kjer si javnost lahko ogleda in testira čista, 
električna, hibridna vozila in takšna na zemeljski plin.

 � Preverite, ali lahko župan med EVROPSKIM TEDNOM MOBILNOSTI 
uporablja električno vozilo, s čimer pritegnemo pozornost medijev.

Tovorni promet v mestih

Trajnostna mobilnost ne pomeni samo načina, na katerega se gibamo v 
krajih in mestih, ampak tudi način, kako prevažamo blago. Da bi spodbujali 
trajnostni tovorni promet v mestih, lahko organizirate tovorne kolesarske 
vožnje, razstavo dobave, pripravite nove sisteme za souporabo tovornih 
koles, upravljate svojo logistiko dogodka s tovornim kolesom ipd.

Med 50 in 70 odstotki pretoka blaga v evropskih mestih bi lahko prestavili 
na (tovorna) kolesa glede na podatke raziskave Vrije Universiteit Brussel in 
izkušnje iz projekta Cyclelogistics.

Vzpostavite namenjen prostor za dostavo. Platforma ali parkirišče za 
avtomobile izven območij za pešce bi lahko namenili dobavi blaga, 
namenjenega v trgovine. Čista vozila bi nato dostavila blago v trgovine.

Promocija upravljanja mobilnosti

Upravljanje mobilnosti je lahko zmogljivo orodje, da dosežemo spremembo 
vedenja. Med EVROPSKIM TEDNOM MOBILNOSTI lahko lokalne oblasti 
sklenejo partnerstva s šolami in podjetji ter izvajajo šolske načrte mobilnosti 
in načrte glede vožnje na delo in v šolo.

Z namenom spremembe vedenja lahko organizirate aktivnosti, kot so 
promocija trajnostne vožnje na delo v korporativnih glasilih, podelitev 
nagrad trajnostnim podjetjem, oblikovanje delovne skupine zaposlenih ali 
koordinatorja za zadeve, povezane z mobilnostjo ipd.
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Načrti za trajnostno mobilnost v mestih (SUMP)

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI je odlična priložnosti za vzbuditev 
zanimanja za načrte za trajnostno mobilnost v mestih (SUMP). Organizirate 
lahko več aktivnosti, da še bolj spodbujate svoje načrte SUMP:

 � Priprava razstave o možnih scenarijih za razvoj prevoza
 � Organizacija konference o načrtih za mobilnost v mestih
 � Organizacija srečanj v soseskah o mobilnosti v mestih
 � Predstavitev/izvajanje nekaterih ukrepov za načrte za mobilnost v 

mestih (nove avtobusne linije, nove možnosti sistema P+R (parkiraj 
in se pelji), kolesarske poti, zeleni načrti za dnevne vozače, centri 
mobilnosti itd.)

Prostočasne in družabne aktivnosti

Prostočasne aktivnosti so lahko priložnost za varno odkrivanje mesta in 
uživanje v mestu v mirnem okolju brez avtomobilov. Namen EVROPSKEGA 
TEDNA MOBILNOSTI pa mora nenazadnje ostati prevoz v mestih in ne 
šport ali kultura.

 � Posebni izmenični prevozi za odkrivanje mesta
 � Organizirani izleti s strani vodnikov ali klubov
 � Shodi pešcev v partnerstvu s športnimi trgovinami, šolami, združenji itd.
 � Hotelski ključi, ki omogočajo dostop do javnega prevoza ali sistemov 

souporabe koles
 � Organizacija brezplačnih koncertov, gledaliških predstav, uličnih 

predstav, umetnikov, klovnov ipd. na javnih mestih
 � Priprava prazne stene na glavnem trgu za zbiranje idej ljudi
 � Zaprosilo lokalnih športnih združenj in/ali trgovine in podjetja za 

organizacijo športnih aktivnosti na ulicah
 � Ponudba voženj z določenimi načini prevoza, kot so kočija s konji, 

turistični vlakci, čolni na solarno delovanje ipd.

Zdravstvene aktivnosti

Zdravstvene posledice prevoza vplivajo na večino prebivalstva in predvsem 
na ranljive skupine, kot so otroci in starejši.

Lokalne zdravstvene storitve, zdravstvene zavarovalnice, zdravniška 
združenja in športne organizacije so lahko primerni partnerji za organiziranje 
mobilnostnih in zdravstvenih aktivnosti.

 � Omrežje za spremljanje kakovosti zraka, okoljsko in/ali energetsko 
agencijo (EEA, IEE) ali informacijske in dokumentacijske centre za 
hrup (INCE, CIDB) prosite za pripravo razstave o zraku in hrupu.

 � Prosite policijo in/ali avtomobilske tehnične kontrolne centre, da 
ponudijo teste proti onesnaženju vozil na parkiriščih.

 � Povabite organizacije zdravstvenega zavarovanja, da zagotovijo več 
informacij o zdravstvenih prednostih fizične aktivnosti, kako vključiti 
fizične aktivnosti v dnevno rutino ipd.

 � Prosite bolnišnico/zdravnike, da ponudijo zdravstvene preglede (krvni 
tlak, obtok, teža, kostna masa ipd.) in tako spodbujajo ozaveščenost 
glede zdravja.

 � Uporabite prenosni merilnik za kakovost zraka, ki se lahko uporabi pri 
različnih načinih transporta.
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TRAJNI UKREPI

Ob prijavi bo prikazan posodobljen seznam trajnih ukrepov na spletnem 
obrazcu. To poglavje je zgolj uvod v dolgi seznam trajnih ukrepov, ki jih lahko 
izvaja vaš kraj ali mesto.

Sodelujoče kraje in mesta prosimo, da predstavijo svoje nove trajne ukrepe, 
ki prispevajo k modalnemu prenosu iz osebnih avtomobilov na okolju 
prijaznejše načine prevoza.

Kjer je možno, mora vsaj en od teh ukrepov biti tudi trajna namenitev 
cestnega območja v korist pešcev, kolesarjev ali javnega prometa, npr. širši 
pločniki, nova kolesarska pot ali avtobusna linija, nov sistem za umirjanje 
prometa, nižja omejitev hitrosti.

Ti ukrepi ne rabijo biti dragi. Kažejo zavezanost lokalne oblasti k trajnostni 
mobilnosti v mestih. Nekateri možni trajni ukrepi:

Javni prevoz

 � Izboljšanje ali podaljšanje javnega transportnega omrežja (pasovi za 
vozila z visoko zasedenostjo, nova postajališča, nove linije, rezervirana 
območja ipd.)

 � Povečanje pogostosti, uvedba hitrih storitev ipd.
 � Uporaba čistih vozil za vozila javnega prevoza (električna, hibridna, 

zemeljski plin itd.)
 � Multimodalna prodaja vozovnic
 � Integrirane storitve za različne načine javnega prevoza 
 � Z upravljavci se dogovorite o postajališčih v bližini večjih delovnih mest
 � Možnost koles na vozilih v času izven prometnih konic
 � Postavitev novih kolesarskih stojal na postajališčih javnega prometa
 � Prilagoditev avtobusnih postajališč
 � Vozni redi in druge informacije v dostopnih oblikah (večji tisk, Braillova 

pisava, v obliki zvočnega zapisa ipd.)
 � Prilagoditev infrastrukture za več dostopnosti (nizkopodni avtobusi, 

dvigala, stojala ipd.)
 � Zagotavljanje informacij o nivoju dostopa na spletnih straneh, mobilnih 

aplikacijah, brošurah ipd.
 � Uvedba novih stilov urnikov, spletnih strani ali aplikacij, odprtih 

multimodalnih informacijskih storitev in ugotoviti, kakšno je mnenje 
potrošnikov

Kolesarska infrastruktura
 � Izboljšanje kolesarskega omrežja in infrastrukture (podaljšanje, 

obnova, oznake, parkiranje, ključavnice ipd.)
 � Vzpostavitev sistemov javnih koles ali souporabe koles
 � Vzpostavitev kolesarske informacijske točke ali stojnice za 

zagotavljanje informacij zaposlenim, lastnikom stanovanj, obiskovalcem 
itd.

 � Kolesarjem zagotoviti možnosti za preoblačenje in tuširanje
 � Priprava varne in pokrite infrastrukture za parkiranje koles
 � Nakup koles za javno kolesarsko mrežo ali mrežo v podjetjih
 � Zagotovitev javnih storitev popravila koles
 � Razporeditev parkiranja koles pred vhod v stavbe javne uprave, 

pisarne, nakupovalna središča ipd.

Območja za pešce

 � Priprava ali razširitev območja za pešce
 � Izboljšanje infrastrukture: nadhodi, pločniki, križišča za pešce, 

osvetlitev ipd.
 � Prerazporeditev ali ustvarjanje con za pešce iz javnega prostora

Nove oblike uporabe vozil in lastništva

 � Predstavitev sistemov souporabe in izposoje avtomobilov
 � Odgovorna uporaba avtomobilov (okolju prijazna vožnja ipd.)
 � Uporaba čistih (čistejših) vozil
 � Namestitev polnilnih točk za električna vozila
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Distribucija tovora
 � Novi predpisi za distribucijo tovora
 � Uporaba čistih (čistejših) vozil
 � Priprava platform za raztovarjanje za tovorni promet

Parkiranje

 � Priprava novih con za parkiranje ali con brez parkiranja
 � Strožje uveljavljanje pravil parkiranja
 � Zagotavljanje informacij o predpisih parkiranja
 � Uvedba fleksibilnih delovnih ur za zmanjšanje zastojev med prometnimi 

konicami
 � Rezervacija najboljših parkirnih mest (najbližje vhodu) za souporabnike 

vozil
 � Zagotovljena vožnja domov za souporabnike vozil v nujnih primerih
 � Prerazporeditev parkiranja vozil stran od vhoda v pisarne

Sistemi umirjanja prometa in zmanjšanega dostopa

 � Programi zmanjšanja hitrosti v bližini šol
 � Zmanjšanje zunanjih parkirnih con
 � Oblikovanje postajališč P+R (parkiraj in se pelji)
 � Omejitev stalnega dostopa v mestna središča

Dostopnost

 � Priprava načrtov za dostopnost
 � Oblikovanje infrastrukture za ljudi z 

zmanjšano mobilnostjo
 � Odprava arhitekturnih ovir
 � Znižanje in razširitev pločnikov
 � Priprava usmerjevalnih pločnikov in klančin 

za invalidske vozičke
 � Namestitev zvočnih naprav na semaforje

Upravljanje mobilnosti

 � Sprejetje načrtov potovanja za delovna 
mesta in šole

 � Vzpostavitev centrov mobilnosti in 
informacijskih storitev

 � Priprava izobraževalnega materiala

 � Načrti za mobilnost v mestih po posvetu z lokalnimi akterji
 � Nudenje spodbud in bonusov zaposlenim
 � Omogočanje dostopa do poslovnih in drugih socialnih območij

DAN BREZ AVTOMOBILA

Dan brez avtomobila ponuja dober vzvod za eksperimentiranje z novimi 
prometnimi modeli in trajnostnim prometom. Dan brez avtomobila je treba 
načrtovati veliko časa vnaprej, saj zaprtje ulic za promet lahko pomeni 
birokratski izziv.

Kdaj je dan brez avtomobila?

Spodbujamo vse evropske kraje in mesta, da še naprej praznujejo dan brez 
avtomobila na prvotni datum – 22. septembra.

Če ta dan bolje služi namenu, ga lahko premaknete na kateri koli dan med 
EVROPSKIM TEDNOM MOBILNOSTI (16.–22. september). V tem tednu 
lahko organizirate več kot en dan brez avtomobila.

Če vaš kraj ali mesto organizira ponavljajoč se dan brez avtomobila že med 
letom (npr. v marcu ali juniju), vas vabimo, da ga prijavite v okvir AKTIVNOSTI 
ZA MOBILNOST.

Kaj pomeni dan brez mobilnosti?

V kraju ali mestu lahko opredelimo enega ali več območij brez avtomobila. 
Eno območje ali več območij je zaprto za motorni promet v večjem delu 
dneva (tj. eno uro pred do ene ure po koncu običajnega delovnega dne).

Na območje so dovoljeni samo pešci, kolesarji, vozila javnega prometa 
in čistejša vozila, kot so vozila na LPG (utekočinjeni tekoči plin), vozila na 
zemeljski plin, električna vozila ipd.

Če določimo več kot eno območje, jih lahko povezujejo peš poti. Dan 
brez avtomobila lahko koristno podpre nevtralno območje z določenimi 
informacijami za voznike avtomobilov.
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Zakaj je pomembno, da se pridružite dnevu brez avtomobila?

Dan brez avtomobila je eden od treh kriterijev za sodelovanje v EVROPSKEM 
TEDNU MOBILNOSTI in je obvezen, če se vaš kraj ali mesto želi prijaviti za 
nagrado.

Toda dan brez avtomobila je veliko več. Številni kraji in mesta izkoristijo 
priložnost in na ta dan vzpostavijo območja za pešce ter organizirajo velike 
dogodke na prostem.

Dogodek pomeni praznovanje in je tudi odlična priložnost, da prebivalcem 
pokažemo, kako je videti središče ali območje mesta brez avtomobilov.

Poleg tega ima dan brez avtomobila vpliv http://www.irceline.be/fr/nouvelles/
journee-sans-voiture-en-ville-dimanche-17-septembre-2017. Na ta dan 
izmerite kakovost zraka in hrupa, kot tudi dan prej in kasneje. Rezultate 
sporočite tudi prebivalcem. Pokažite jim, da je sprememba njihovega vedenja 
in sprejemanje življenjskega sloga, ki ni toliko odvisno od avtomobila, del 
rešitve. Gre za boj proti podnebnim spremembam, izboljšanje našega zdravja 
in kakovosti življenja v naših krajih in mestih.

Kako določiti območje brez avtomobila?

Lokacijo in velikost območja ali območij brez avtomobila je treba izbrati 
previdno ob upoštevanju lokalnega konteksta. Območje lahko:

 � osvetli določene zadeve (hrup, kakovost zraka itd.),
 � predstavi ali preveri načrtovane ukrepe (tj. trajno območje za pešce),
 � cilja na določene skupine (otroke, delavce itd.),
 � poudari zavezo podjetij, ki delujejo na takem območju.

Pri izbiri območja za dan brez avtomobila morate upoštevati število 
obiskovalcev na tem območju na običajen dan in predvideno število dodatnih 
obiskovalcev prav na dan brez avtomobila.

Upoštevati je treba tudi infrastrukturo za parkiranje na okoliških območjih.

Če vaš kraj ali mesto načrtuje več kot eno območje brez avtomobila, jih 
povežite.

Kako zagotoviti dan brez avtomobila in hkrati dovoliti izjeme?

Dostop do območja brez avtomobila bo spremljan in postavljene bodo ovire. 
Potrebna bo pomoč mestne prometne oblasti, policije in drugih zaposlenih 
lokalne oblasti.

Pripraviti je treba seznam dovoljenih vozil. Poleg čistejših vozil (LPG, vozila na 
zemeljski plin, električna vozila itd.) lahko izjeme veljajo za zdravstveno osebje, 
osebe s posebnimi potrebami in za nujna popravila.

Službe za ukrepanje v sili (policija, gasilci, rešilci) in sodelavci električnih podjetij 
ali podjetij za plin bodo imeli samodejni dostop do območja.

Ustreznemu mestnemu oddelku je treba poslati vloge za odobritev izjem, ki niso 
navedene zgoraj. Izjeme morajo biti minimalne.

Prebivalce povabimo, da svoje avtomobile prestavijo dan prej in tako spraznijo 
ulice. Morda bo treba zagotoviti posebna parkirišča in podpisati pogodbe z 
upravljavci.

Alternativa je ta, da prebivalcem dovolite, da vozila odpeljejo iz območja in jih ne 
vrnejo pred določenim dnevom. Takrat bi morali pustiti svoja vozila na parkiriščih.

Dostava je dovoljena do določenega časa (bo določen) v skladu s splošnimi 
pogoji. Za trgovce, ki potrebujejo dostavo med dnevom, lahko pripravite območje 
nakladanja zunaj tega območja. Tovor bodo od te točke pripeljali s kolesi ali 
čistimi vozili.
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Katere alternativne načine ponuditi med dnevom brez avtomo-
bila?
Javni promet je takojšnji in najbolj učinkoviti način za premikanje med dnevom 
brez avtomobila. Zaželene so naslednje aktivnosti:

 � višja frekvenca storitev,
 � večja dostopnost oseb z zmanjšano mobilnostjo,
 � posebne cene ali brezplačni prevoz,
 � posebne pobude (kombinirano parkiranje in vozovnice za avtobus ali 

avtobus in vlak, vozovnice s popusti za obisk kinodvoran, plavalnih 
bazenov ipd.).

Smiselni so tudi izmenični prevozi za povezavo parkirišč s središčem mesta 
ali določenimi potmi (ogled mesta, krožna cesta itd.).

Za dostavo blaga ali uporabo oseb s posebnimi potrebami so v območjih 
brez avtomobila dovoljena čistejša vozila (LPG, vozila na zemeljsko plin in 
električna vozila).

Kolesa so pomemben del alternative:

 � Privabite lokalne kolesarske skupine in združenja,
 � Ponudite izposojo koles na parkiriščih P+R, železniških postajah, 

avtobusnih postajališčih ipd.
 � Kombinirajte vozovnice za avtobuse in kolesa ali parkiranje in kolesa,
 � Dobra pobuda je tudi zamenjava avtomobilskih ključev ali 

registracijskega dokumenta za kolo,
 � Predvidite parkirišča za kolesa, kjer bodo na voljo zaposleni,
 � Opredelite varne, dobro označene kolesarske poti zunaj območij brez 

avtomobila,
 � Ne pozabite za logistiko dogodka uporabljati koles!

Kje pustiti svoj avtomobil?

Parkirišča P+R (parkiraj in se pelji)

Spodbujajte prebivalce, da pustijo svoje avtomobile in uporabijo javni 
prevoz, varovana parkirišča pa lahko organizirate na obrobjih. Na takšnih 
parkiriščih mora biti prisoten zaposleni. Njihov delovni čas mora biti 
usklajen z dnevom brez avtomobila. Lahko so brezplačna ali pa tudi ne (npr. 
kombinirane vozovnice za parkiranje in avtobus ali parkiranje in izposojo 
kolesa). Parkirišča, ki niso ob običajnih poteh javnega prevoza, morajo imeti 
organizirane izmenične prevoze.

Udobna parkirišča

Za ljudi, ki morajo uporabiti svoje avtomobile, je treba načrtovati parkirišča v 
bližini območij brez avtomobila. Ta parkirišča so lahko namenjena temu, da 
koga poberemo, za kratkoročno parkiranje (manj kot eno uro), omogočajo 
souporabo vozil ali pa za dostavo blaga ipd. Niso namenjena dolgotrajnemu 
parkiranju in na ta dan mora na parkirišču biti prisotna oseba. Organizirate 
lahko izmenične prevoze od teh parkirišč do mestnega središča.

Parkirišča za stanovalce

Parkirišča morajo biti rezervirana za stanovalce. Nahajati se morajo znotraj ali 
v bližini območij brez avtomobila. Odprta morajo biti na dan pred dogodkom 
in ostati morajo odprta do dneva kasneje. Uvedete lahko poseben strošek 
parkiranja, s katerim stanovalce spodbudite, da svoje avtomobile pustijo na 
parkirišču ves dan. O podrobnostih se dogovorite z upravljavci parkirišč.
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Kdo so lahko najboljši partnerji v organizaciji dneva brez avto-
mobila?

Dan brez avtomobila lahko povzroči nekaj skrbi nekaterim lastnikom trgovin. 
Zato so potrebna posebna prizadevanja, da jih privabite v zgodnjem koraku 
načrtovanja.

 � Lastnikom trgovin pošljite uradni dokument z običajnimi informacijami, 
kako priti v središče mesta brez avtomobila.

 � Navedite ime postaje avtobusa, tramvaja ali metroja v bližini trgovine.
 � Oglašujte trgovine v središču mesta v EVROPSKEM TEDNU 

MOBILNOSTI (npr. z logotipom trgovin na zemljevidu območja brez 
avtomobila).

 � Pripravite poseben prostor za dostave in za to uporabljajte čista vozila.
 � Vozovnice za javni promet razdelite v trgovinah.
 � Spodbujajte lastnike trgovin, da zasedejo javne prostore, kjer niso 

dovoljena vozila, kot podaljške svojih trgovin (terase ali prostor za 
stojnice na ulici). Upoštevajte, da se dan brez avtomobila ne sme 
spremeniti v velik komercialni dogodek, ki se bi organiziral v trženjske 
namene.

KARKOLI BO VAŠ KRAJ ALI MESTO 
ORGANIZIRAL LETOS, SE PREPRIČAJTE, DA...

Da bi na evropski ravni zagotovili sinergijo in ljudem dali občutek, da so del 
globalnega gibanja, ne pozabite na naslednje:

 � Skladno uporabljate smernice glede vizualnega komuniciranja http://
www.mobilityweek.eu/communication-toolkit

 � Bodite kreativni, pripravite nove ukrepe in aktivnosti ter jih delite s 
svojim nacionalnim koordinatorjem ali z evropskim sekretariatom http://
www.mobilityweek.eu/contact

 � Promovirajte oznako #tedenmobilnosti in sledite uradnim sporočilom 
na naslednjih omrežjih
Facebook www.facebook.com/EuropeanMobilityWeek 
Twitter https://twitter.com/mobilityweek
Instagram https://www.instagram.com/europeanmobilityweek
YouTube www.youtube.com/user/europeanmobilityweek 
Flickr www.flickr.com/photos/europeanmobilityweek

 � Uporabljajte družbena omrežja, toda upoštevajte naslednje točke:
 - relevantno vsebino delite s svojo publiko,

 - popravite napake, a s spoštovanjem (ločite dejstva od mnenja),
 - komunicirajte, govorite o uspehu partnerjev in podpornikov,
 - ne pošiljajte neželene pošte,
 - preverite črkovanje in ponovno preverite povezave o vsem, kar objavite,
 - ne zavežite se k nobeni aktivnosti, če zanjo nimate dovoljenja.

 � Občutljivim skupinam (lastniki trgovin, podjetja, stanovalci območij 
brez avtomobila) pošljite pisma z informacijami, kjer jih obvestite o 
EVROPSKEM TEDNU MOBILNOSTI in jih povabite, da sodelujejo v 
organizaciji.

 � Naročite na naše novice, ki jih pošiljamo dvakrat mesečno. http://www.
mobilityweek.eu/newsletter

 � K organizaciji kampanje povabite zaposlene na občini, spodbudite 
zaposlene, da bolje izkoristijo trajnostne načine prometa in zanje 
pripravite trajnostni načrt prevoza na delo

 � Spremljajte in ocenite svoje aktivnosti (število novih uporabnikov 
javnega prevoza zahvaljujoč določeni aktivnosti, število ljudi, ki se 
po kampanji odločili, da bodo brez avtomobilov, izboljšanje kakovosti 
zraka, zmanjšanje hrupa, javno mnenje o načrtih in aktivnostih ipd.).

 � Svoje aktivnosti povežite z ustreznimi pobudami EU (projekt EDWARD 
– evropski dan brez smrti na cesti, evropski dan športa, CIVITAS, 
Konvencija županov ipd.).

 � Izkoristite druge koristne vire, ki so na voljo na spletu (brošura, poster, 
vodnik po najboljših praksah). http://www.mobilityweek.eu/campaign-
resources

Vsi materiali za komuniciranje so na voljo v angleščini. Ta priročnik, letna 
brošura in poster ter video kampanje so na voljo v vseh uradnih jezikih EU.
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NAGRADE EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI

Nagrada EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI se podeli lokalnim oblastem, 
ki so po oceni naredile največ za dvig obveščenosti o trajnostni mobilnosti 
med zadnjim EVROPSKIM TEDNOM MOBILNOSTI (16.–22. september).

Od leta 2017 se podeljuje v dveh kategorijah: ena za večje občine in ena za 
manjše občine.

Njen namen je spodbujati uspešne kampanje in ozaveščati o potrebi po 
lokalnih aktivnostih na področju trajnostne mobilnosti v mestih.

Finaliste povabimo marca na slavnostno podelitev v Bruselj in jih predstavimo 
v različnih videih in publikacijah.

Merila upravičenosti

Enaka merila veljajo za obe kategoriji.

Lokalne oblasti so upravičene do nagrade EVROPSKEGA TEDNA 
MOBILNOSTI, če:
1. so se prijavile na spletu www.mobilityweek.eu 
2. so predložile podpisano listino
3. so zlate udeleženci, tj. izpolnjujejo tri kriterije:

organizacija aktivnosti v navedenem tednu, ki so povezane z letno temo,

izvajanje vsaj enega novega trajnega ukrepa za zmanjšanje uporabe 
privatnih osebnih vozil,

dan brez avtomobila,

4. se nahajajo v 28 državah članicah EU, državah kandidatkah za 
članstvo v EU, potencialnih državah kandidatkah za vstop v EU, ki so 
del procesa stabilizacije in pridruževanja (SAP), državah Evropskega 
gospodarskega prostora (EGS) ali državah Združenja za prosto trgovino 
(EFTA). Te države so: Albanija, Avstrija, Belgija, Bosna in Hercegovina, 
Bolgarija, Hrvaška, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, nekdanja 
jugoslovanska republika Makedonija, Francija, Nemčija, Grčija, 
Madžarska, Islandija, Irska, Italija, Kosovo1, Latvija, Liechtenstein, 
Litva, Luksemburg, Malta, Črna gora, Nizozemska, Norveška, Poljska, 
Portugalska, Romunija, Srbija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, 
Švica, Turčija, Združeno kraljestvo. 

Ocenjevalni kriteriji
Neodvisna strokovna žirija za mobilnost v mestih bo ocenila:
1. Kakovost aktivnosti, ki dopolnjujejo letno temo,
2. Akcijski načrt za dogodke in javno sodelovanje,
3. Komunikacijsko strategijo,
4. Vpliv trajnih ukrepov,
5. Obseg partnerstva z lokalnimi deležniki.

1. To imenovanje ne posega v stališča do statusa in je v skladu z RVSZN 1244 ter mnenjem 
Meddržavnega sodišča o razglasitvi neodvisnosti Kosova.
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Postopek prijave

Lokalne oblasti, ki se želijo prijaviti za nagrado EVROPSKEGA TEDNA 
MOBILNOSTI, morajo:

 � izpolniti prijavni obrazec v angleščini in navesti določene podrobnosti,
 � predložiti prijavni obrazec na način, kot je naveden na spletni strani 

kampanje,
 � dodati elektronsko kopijo podpisane listine,
 � predložiti zemljevid območja, ki je bil zaprt za motorni promet med 

dnevom brez avtomobila,
 � poslati izbrane podporne materiale, kot so slike (v dobri resoluciji), 

videi, komunikacijska orodja in izrezki iz tiska,
 � vse materiale je treba poslani med 23. septembrom in 23. oktobrom.

Podelitev in nagrada

Prireditev s podelitvijo nagrade EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI 
poteka v Bruslju ob prisotnosti Komisarke EU za promet. Ponavadi poteka 
v mesecu marcu. Ob tej priložnosti podelimo tudi nagrado za načrtovanje 
trajnostne mobilnosti v mestih.

Zmagovalne lokalne oblasti bodo prejele promocijski video v dolžini do treh 
minut, ki bo predstavil njihove dosežke kot zmagovalce trajnostnega prometa 
v mestih v Evropi.

POVEZAVE

Spletna stran Evropske unije in dokumenti
 � European Commission - Mobility and Transport portal https://bit.ly/1epTAxu
 � European Commission - Clean transport, Urban transport https://bit.ly/2US0w8o 
 � European Commission - Sustainable Transport https://bit.ly/2vjGggO 
 � European Commission - Intelligent Transport Systems (ITS) https://bit.ly/2fSaRtI 

Projekti in pobude EU

 � CIVITAS www.civitas.eu 
 � Eltis www.eltis.org 
 � BiTiBi project – Bike Train Bike www.bitibi.eu 
 � EBSF_2 project: http://ebsf2.eu/ 
 � FLOW project http://h2020-flow.eu/ 
 � FREVUE project https://frevue.eu/ 
 � MaaS4EU project: http://www.maas4eu.eu/ 

Lokalne oblasti, organizacije in pobude specializiranih podjetij

 � BKK Budapest, launch of the FUTÁR tool: https://bit.ly/2sMaf2L 
 � FUTÁR tool: http://futar.bkk.hu 
 � Blue Bike: https://www.blue-bike.be/en 
 � City of Esch-sur-Alzette, Pedestrian signposting, https://bit.ly/2BQIcC9 
 � City of Paris, Paris respire: https://bit.ly/2HxHWrQ
 � Hitch: http://www.hitchit.co/ 
 � International Post Corporation, Parcel Lockers webpage: https://bit.

ly/2oyyKf7 
 � MaaS Alliance: https://maas-alliance.eu/ 
 � MaaS Global: https://maas.global/ 
 � The Money Advice Service (car cost calculator): https://bit.ly/1Ds8xRu 
 � Le Moniteur Automobile (car cost calculator): https://bit.ly/2HmdTUg 
 � Mulhouse Alsace Agglomération, news item on Compte Mobilité:  

https://bit.ly/2EZAu7s 
 � RATT Timisoara, bike-sharing webpage: http://www.ratt.ro/velo_tm.html 
 � STIB Brussels, walking map: https://bit.ly/2ZpuAHb 
 � Street Life Festival 2018, Vienna, https://www.streetlife.wien/streetlife-

festival 
 � Swiss Federal Railways, Multimodal webpage: https://bit.ly/2CMV6xz
 � Tisséo Toulouse, Pastel Card: https://bit.ly/2l4sUPx  
 � Transport for London (TfL), walking map: https://bit.ly/1MIEkxp 
 � UPS, trial of electric tricycles: https://bit.ly/2F322Nl 




