Evropski teden mobilnosti 2017: Združimo moči – delimo si prevoz.
EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI je tradicionalna evropska pobuda, ki lokalne skupnosti spodbuja k uvedbi in
promociji trajnostnih prometnih ukrepov. Prizadevanja za človeku in okolju prijaznejše načine mobilnosti vsako leto
povežejo na tisoče sodelujočih mest. Aktivnosti potekajo vse leto, vrhunec dogajanja pa je med 16. in 22.
septembrom, ko se Evropski teden mobilnosti zaključi z Dnevom brez avtomobila.
ZAKAJ PROMOVIRATI TRAJNOSTNO MOBILNOST? Mobilnost, ki temelji na privatni rabi osebnega avtomobila, ki ga
poganja motor z notranjim izgorevanjem na fosilna goriva je eden glavnih virov onesnaževanja zunanjega zraka in
izpustov toplogrednih plinov. Vse to ne le ogroža naše zdravje, temveč močno prispeva tudi k globalnemu segrevanju
ozračja. V prometnih zastojih pa izgubljamo ogromno časa in denarja.
ZAKAJ SPREMINJATI POTOVALNE NAVADE? V prometu preživimo in v glavnem presedimo precej časa, sedeči
življenjski stil pa velja za tihega ubijalca, ki povzroča bolezni srca in ožilja, sladkorno bolezen tipa 2 itd. Izpusti iz
prometa pa tudi bolezni pljuč in rakava obolenja. Hrup, ki ga povzroča promet prav tako močno ogroža naše zdravje.
Poleg tega stroški za promet predstavljajo kar dobro tretjino življenjskih stroškov povprečne slovenske družine, kar
nas uvršča v sam vrh po deležu stroškov za promet v Evropi. V avtomobilih se vozimo tudi na kratke razdalje in v
pogojih, ko bi cilj prej dosegli peš ali s kolesom. Aktivni načini mobilnosti prispevajo tudi k večji prometni varnosti.
ZDRUŽIMO MOČI, DELIMO SI PREVOZ je slogan, ki povzema osrednjo temo letošnjega Evropskega tedna mobilnosti.
Z deljenjem prevoza zmanjšamo lastne transportne stroške in ogljični odtis, za nameček pa naša dnevna potovanja
postanejo še zabaven družabni dogodek. Organiziranje deljenja prevoza je enostavno – pri tem nam lahko pomagajo
številne aplikacije in spletne platforme – in ima izjemno pozitiven učinek na življenje v lokalni skupnosti. Študije so
namreč pokazale, da vsak deljeni avto s cest in ulic spravi kar 15 zasebnih avtomobilov, s čimer v mestih ostane na
voljo več prostora za pešce, kolesarje, javni prevoz in življenje na sploh.
ZAKAJ EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI V BOROVNICI? Borovnica se ne duši v izpustih iz izpušnih cevi avtomobilov in
ne pozna prometnih zastojev. Zakaj se je torej občina Borovnica letos ponovno vključila v ETM? Občina Borovnica
pripravlja Celostno prometno strategijo, s katero želi izboljšati prometno varnost ter možnosti za uporabo javnega
prevoza in uporabe prometnih sredstev, ki manj onesnažujejo okolje. Tudi v naši občini so ankete pokazale, da si
večina otrok želi v šolo s kolesom ali peš, pa so zaradi pomanjkanja varnih šolskih poti in/ali navad staršev v šolo
pripeljani z osebnim avtomobilom ali šolskim kombijem. S tem podpiramo sedeč življenjski stil in privzgajamo
mobilnostne navede, ki so slaba popotnica za zdravo življenje! Čeprav pri nas ni prometnih zastojev, pa se z njimi
soočamo že na Brezovici in Vrhniki, da o zastojih ob prometnih konicah v Ljubljani sploh ne izgubljamo besed. Zato je
izboljšanje možnosti za uporabo javnega prevoza, tudi v kombinaciji z drugimi načini prevoza ter uvajanje potrebam
starajočega se prebivalstva prilagojenih novin oblik javnega prevoza, tudi v našem interesu. Imamo tudi velik delež
družin z nizkimi dohodki, ki bi z združevanjem moči in deljenjem prevoza lahko znatno zmanjšale svoje izdatke za
prevoze. Kljub nekoliko odmaknjeni prometni legi smo del evropski prometnih koridorjev in razvojnih trendov.

Udeležite se dogodkov in sodelujte v največji evropski manifestaciji!
Spoznajte in preizkusite nove koncepte mobilnosti, oblike prevoza in
pogonske tehnologije! Spreminjanje navad je lahko tudi zabavno!
Več o ETM 2017 na: http://www.tedenmobilnosti.si/2017/, o dejavnostih ETM 2017 v občini Borovnica pa na:
http://www.borovnica.si/dogodki/

PROGRAM DEJAVNOSTI ETM 2017 V BOROVNICI
16. 9. 2017 – v
primeru dežja 23.

10.00 – 13.00

Lokacija:

9.
parkirišče OŠ dr. Ivana
Korošca Borovnica

11.00 – 13.00

parkirišče OŠ dr. Ivana
Korošca Borovnica

10.30 – 12.30
11.00 – 12.30

Predstavitev in preizkus zložljivih, električnih in posebnih koles
Delavnice: »Poslikaj si čelado«, »Popravi svoje kolo«, »Reciklaža koles«

igrišče za košarko – Športni

Zabavno nagradno tekmovanje dvojic otrok- starš/skrbnik s PONY

park Borovnica

kolesi na poligonu spretnostne vožnje

parkirišče OŠ dr. Ivana
Korošca Borovnica

15.00 – 17.00

KOLESARSKI DAN

Molkov trg

Predstavitev gorskih koles in gorsko-kolesarskega krožka
Voden kolesarki izlet po do TMS v Bistri z možnostjo vodenega ogleda
kolesarske zbirke v TMS Bistra

19. 9. 2017

Lokacija

DAN E-MOBILNOSTI

12.00-13.30

parkirišče OŠ dr. Ivana

Predstavitev električnih in hibridnih vozil za učence OŠ dr. Ivana

Korošca Borovnica

Korošca Borovnica

Molkov trg, Borovnica

Slovesna otvoritev prve polnilnica za električna vozila v občini

16.00-16.30

Borovnica
16.30 – 19.00
19.00 – 20.30

parkirišče OŠ

Predstavitev električnih in hibridnih vozil

dvorana nad vrtcem,

4 Javna razprava CPS Borovnica:

Paplerjeva 15, Borovnica

VIZIJA IN AKCIJSKI NAČRT TRAJNOSTNE MOBILNOSTI OBČINE

20. 9. 2017

Lokacija

NOVI NAČINI UPORABE OSEBNEGA AVTOMOBILA

16.30 – 17.15

učilnica OŠ dr. Ivana Korošca

Individualiziran javni prevoz na osnovi socialnega podjetništva –
Zavod Sopotniki

17.15 – 18.00

21. 9. 2017

učilnica in parkirišče OŠ dr.

Najem in skupna raba električnih avtomobilov s predstavitvijo

Ivana Korošca

voznega parka »Avant2go«

Lokacija

BOROVNICA IN ŽELEZNICA:
PRETEKLOST, SEDANJOST, PRIHODNOST

13.15 – 15.00

Dvorana nad vrtcem,

Okrogla miza: PERSPEKTIVE TAKTNEGA PROMETA V

Paplerjeva 15, Borovnica

LJUBLJANSKI URBANI REGIJI

Večnamenski prostor OŠ dr.

Predstavitev projekta skupine učencev OŠ dr. Ivana Korošca

Ivana Korošca

»Borovniški viadukt – zadnji pričevalci«

Večnamenski prostor OŠ dr.

Predavanje Tadeja Brateta:

Ivana Korošca

Južna železnice in njen čas

22. 9. 2017

Lokacija

Dogodek: DAN BREZ AVTOMOBILA

7.00 – 8.00 in

Brezovica pri Borovnici -

S KOLESOM V ŠOLO in pilotno-demonstracijska začasna sprememba

12.30 – 30.30

Borovnica

ceste Brezovica pri Borovnici – Borovnica v »kolesarsko cesto«

18.30-19.00
19.00 – 20.00

