Mladi v Ljubljani razglašamo!
Ljubljana, Zelena prestolnica Evrope, je mnogo postorila, a vendar na nekaj stvari pozabila ...

KOLESARJENJE IN BICIKELJ
Tisti, ki ga uporabljamo, zelo pohvalimo sistem BICIKELJ.
Pesti nas, da na našem robu mesta, v Zalogu, ni na voljo koles sistema BICIKELJ. Najbližja postaja je pri
Hoferju v Mostah.
Želimo si poenotenje obstoječe mesečne karte z dodano opcijo za uporabo mestnega kolesa BICIKELJ. To bi
rešilo problem, da je registracija za mladoletnike (ne-imetnike kreditne kartice) komplicirana, postopek
dolgotrajen, na TRR-ju moraš imeti 300 € kritja, kar je problem. Ko si enkrat registriran, sistem deluje super.
Dajemo pobudo, da se ob sneženju najprej očistijo bus linije in kolesarske steze.
Predlagamo natančen pregled in popis stanja obstoječih stez (kakovost tlaka in barve, nivojski prelazi, radiji,
ovire v "svetlem" profilu in pod. ,prometni znak i), ter izdelavo aplikacije za ažuriranje stanja.

LPP
Prevoz z LPP in z vlakom je ugoden.
Moti nas, da je v nekaterih busih LPP slab zrak in da klima slabo deluje.
Vožnja busa LPP iz centra do Zaloga je predolga - tudi 1 uro ob konicah. V primeru Zaloga bi zelo prav prišla
izenačitev vozovnice za vlak in LPP, saj je z vlakom iz Glavne železniške postaje do Zaloga 8 min.
Želeli bi si še več prijaznih voznikov, nekateri so arogantni in nestrpni. Večina pa jih je OK.
Predlagamo možnost plačila tudi z denarjem. Včasih se enostavno soočiš s prazno Urbano ali brez nje, prihaja
pa tudi do težav pri plačilu z mobilnim telefonom.
Želeli bi, da bi vozilo več novejših avtobusov, saj je sedaj res opazna razlika v voznem parku.
Pradlagamo, da bi vsi lahko zastonj dobili Urbano, ki bi si jo sami polnili.
Pogrešamo linijo št. 28, avtobus št. 22 pa ne vozi dovolj pogosto.

URBANOMATI IN URBANA
Urbana v fizični obliki je problematična, ker jo lahko hitro izgubiš, predlagamo uvedbo telefonske aplikacije.
Predlagamo Urbano, ki bo združevala 3 različne javne prevoze: BICIKELJ, LPP in Slovenske železnice ter
Mestno Knjižnico.
Želimo si Urbanomat v Zalogu ali Polju - najbližji je na Rusjanovem trgu na Fužinah.

Mreža mladinskih centrov Ljubljane,
septembra 2017.

