
Dan brez avtomobila je pobuda Evropske komisije, ko za en dan zapremo prometno ulico v mestu in jo 
doživimo brez motornega prometa. Prostor namenimo drugim aktivnostim, hkrati pa razmislimo, kako
lahko na krajših razdaljah potujemo drugače.

V petek, 21. septembra 2018, bo med 7. in 18. uro za ves promet zaprta Rudarska cesta. Vabimo 
vas, da se nam v času med 8.30 in 18.00 na ulici pridružite in jo doživite drugače. Začasna zapora 
bo vplivala na vaše vsakodnevne poti, zato vas ob tem pozivamo, da namesto z avtomobilom ta 
dan potujete z drugimi prevoznimi sredstvi (kolo, avtobus, vlak) ali peš. Namesto parkiranja pred 
vrati poiščite parkirno mesto drugje in pustite prostor drugim aktivnostim, igri, veselju, življenju.

KAKO PO MESTU DRUGAČE?

ZAPELJITE SE Z LOKALCEM
AVTOMOBIL 
PARKIRAJTE V 
GARAŽNIH HIŠAH

ZAPELJITE SE S KOLESOM ALI POJDITE PEŠ

V Velenju imamo brezplačen avtobusni promet Lokalc in brezplačen sistem izposoje 
koles Bicy, urejene so kolesarske in pešpoti ter garažne hiše tik ob mestnem središču.

Prva izbira je (žal) še vedno 
avtomobil, ki ga lahko parkirate 
na okoliških parkiriščih, npr. v 
garažni hiši v Mercator centru 
Velenje, pri Zdravstvenem domu 
Velenje ali na avtobusni postaji.
Od tam se lahko do mestnega 
središča sprehodite in s tem ne 
zapirate javnega prostora. 
Učinek majhne spremembe bo 
velik:
- pešcem in kolesarjem boste 
omogočili bolj varno in           
prijetnejšo pot,
- parkirni prostor pred vhodi v 
institucije boste na dan brez 
avtomobila prepustili igri in 
drugim aktivnostim, druge dni 
pa tistim, ki ga res potrebujejo 
(gibalno ovirani, starejši, starši z 
majhnimi otroki ipd.),
- vaša vožnja bo manj stresna, 
saj boste v garažnih hišah 
zagotovo takoj našli parkirni 
prostor,
- na delovno mesto boste prišli 
bolj sproščeni in ustvarjalni.  

Uporabite brezplačni mestni avtobusni prevoz Lokalc, ki krožno vozi po 
Velenju ves dan. 
Živite izven Velenja? Lokalc se nekajkrat dnevno pelje tudi v ostala 
naselja: Pesje, Podkraj, Škale, Laze, Kavče, Vinska Gora idr. 
Vam ne ustreza vozni red? Peljite se do najbližje postaje in kombinirajte 
vožnjo z osebnim avtomobilom, mestnim avtobusom, kolesom. 
Hvaležna vam bosta tako okolje kot denarnica.

Uporaba kolesa in hoja sta najbolj trajnostni izbiri za premikanje 
na kratkih razdaljah.

Ne pozabite na pozitivne učinke kolesarjenja in pešačenja:
če pričnete uporabljati kolo namesto avtomobila za vsakodnevne 
prevoze, zadovoljite osnovno potrebo po gibanju (30 minut dnevno),
vsaka osma vožnja z avtomobilom je krajša od 500 m, to razdaljo 
pa lahko prehodimo v le 6 minutah,
vožnja s kolesom (in posledično puščanje avtomobila doma) nam 
bo prihranila do 200 evrov na mesec (stroški nakupa, zavarovanja, 
vzdrževanja, goriva, parkirnin …),
za vožnje po mestu je kolo najhitrejša izbira, saj so s kolesom 
dostopne vse lokacije, z nasmehom pa se lahko peljemo tudi mimo 
dolgih avtomobilskih kolon ob prometnih konicah,
za uporabo kolesa ne potrebujemo goriva, hkrati pa tudi ne 
onesnažujemo zraka in ne povzročamo hrupa,
na parkirno mesto avtomobila lahko parkiramo tudi do 20 koles. 
Več kolesarjev na cesti pomeni manj avtomobilov, prosta parkirna 
mesta pustimo tistim, ki jih resnično potrebujejo.
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