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S kolesom po Ljubljani
Evropska kampanja Do the right mix spodbuja trajnostne načine transporta v urbanih središčih, v
njej pa sodeluje tudi CIPRA Slovenija s slovensko akcijo Zmigaj se!, s katero želimo spodbuditi ljudi,
da bi namesto avtomobilov uporabljali kolesa. V središču Ljubljane število uporabnikov koles
narašča, pri tem pa se poslužujejo
užujejo vseh mogočih poti in kolesarskih »trikov«
«. Kolesarje v okviru
projekta vabimo,, da informacije o svojih najljubših vsakodnevnih kolesarskih poteh delijo z
ostalimi in tako še koga navdušijo za tak način prevoza. Organizirali bomo tudi brezplačni
brezpla
delavnici
popravila koles,, kjer se bodo obiskovalci lahko
la
naučili osnovnih popravil in vzdrževanja svojega
kolesa. S tem ovirr za kolesarjenje ne bo več.

Ljubljana ima tako kot mnogo mest težave s prevelikim
prevelik avtomobilskim prometom
om, ki je poleg krivca
za zagate s parkirnimi prostori
tori in stoječimi kolonami tudi glavni onesnaževalec zraka v mestu. Kot
velika urbana regija je Ljubljana obremenjevanju s prometom izpostavljena vsak dan. Čist zrak, zelena
idila in težnja k zdravemu življenju so danes vedno bolj v ospredju človeške zavesti.
zave Mesto Ljubljana
je zaradi
di svojega majhnega obsega in ravnega terena zelo primerno za kolesarje, ki lahko v primerjavi
z avtomobili in avtobusi relativno hitro potujejo z enega konca mesta na drugo. Uporabnikom pa bi
za načrtovanje svoje vsakodnevne poti v šolo ali službo marsikdaj prav prišla izkušnja ali nasvet
drugih kolesarjev. Kako bi bilo mogoče vsakodnevno pot skrajšati? Bi bila druga pot morda lepša? Po
kateri poti v šolo poslati otroke, da bo njihova vožnja varna? Je mogoče kolesariti tudi po zasneženi
Ljubljani? Nabor kolesarskih poti bo tudi nakazal, kje je urejena kolesarska infrastruktura zares
potrebna.
Projekt Zmigaj se! z ustanovitvijo interaktivne mreže kolesarskih poti spodbuja uporabo prevoznih
sredstev na nožni pogon v mestnem prometu
prometu in vanj aktivno vključuje vse kolesarke in kolesarje vseh
starosti, ki želijo k temu prispevati. Kolesarje vabimo, da nam pošljejo opise svojih poti po mestu,
mestu
skupaj s slikami in komentarji. Tako bomo ustvarili spletno bazo poti po Ljubljani,
Ljubljani ki bo vsebovala
informacije o razdaljah, predvidenih časih, nevarnih odsekih in o možnih kombinacijah z javnim
prevozom, podprta pa bo tudi z zemljevidom. Stran poleg opisov poti nudi tudi članke na temo
kolesarjenja in trajnostne mobilnosti na splošno.
Vsi kolesarji, ki nam bodo do 20.6. poslali opis svoje poti, bodo nagrajeni – podarili jim bomo lično
kolesarsko hupo, trak za ušesa in odsevno nalepko.
nalepko Pri kampanji Zmigaj se! sodelujejo tudi določeni
ljubljanski lokali,, kateri bodo označeni
označe s posebno nalepko.. Kolesarji bodo v teh lokalih lahko dobili
brezplačno limonado.
V okviru projekta bomo v sodelovanju z REC Slovenija 17. in 24. maja organizirali delavnici popravila
koles,, kjer vam bodo kolesarski mojstri pokazali, kako se spoprijeti z osnovnimi popravili vašega

kolesa, kot npr. menjavo zračnic, popravljanja verige in ostalega. Bolj umetniško navdahnjeni
kolesarji pa si bodo na delavnici
elavnici lahko svoje kolo in čelade tudi
tudi pobarvali in okrasili po svojem okusu.
Natančnejša navodila za sodelovanje,
sodelovanje, seznam lokalov ter podrobnosti o delavnicah
delavnic so dostopni na
spletni strani projekta: www.cipra.org/sl/zmigaj-se/.
www.cipra.org/sl/zmigaj
K sodelovanju so vabljeni tako kolesarji kot tisti, ki o uporabi kolesa še niso čisto prepričani.

Za vprašanja vam je na voljo:
Anamarija Jere, CIPRA Slovenija, 059 071 322, anamarija.jere@cipra.org

CIPRA – raznolika in pestra organizacija
Mednarodna komisija za varstvo Alp (CIPRA) je nevladna krovna organizacija z nacionalnimi odbori v vseh
alpskih državah, ki zastopa več kot sto društev in organizacij iz sedmih alpskih držav. Zavzema se za trajnostni
razvoj na območju Alp, ohranjanje naravne
naravne in kulturne dediščine ter za regionalno raznovrstnosti in reševanje
skupnih problemov v alpskem prostoru. www.cipra.org/sl/

