namen
kolesarske poti
označite z x

kolesarske poti

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

v šolo/iz šole
v službo/iz službe
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KARTONČEK sledenja kolesarskih poti

v lokal/iz lokala

Akcija je del raziskovalnega projekta ‘Informacijska
tehnologija, urbana mobilnost in izboljšanje
kakovosti življenja: z gsm-ji do analiz stanja in
potreb kolesarstva v Ljubljani’
(naročnik: MOL; izvajalec: UIRS, Ljubljana 2010).
Kontakt za vprašanja v zvezi s sledenjem:
e: kolo@uirs.si
m: 031 323 450
Navodila za uporabo:
Napravico pred začetkom kolesarske poti prižgete z
daljšim pritiskom na gumb . Pripravljena je, ko gori
lučka za lovljenje koordinat - , istočasno pa utripa
lučka . Napravico si spravite v žep ali jo pripnite na
pas ali torbico in se podajte na kolesarsko pot. Ko
prispete na cilj, jo z daljšim pritiskom na gumb
ugasnete in nato zapišete podatke o svoji kolesarski
poti na kartonček. Če gori rdeča lučka, pomeni, da je
potrebno napolniti baterije, kar storimo na
Urbanističnem inštitutu.

s pomočjo GPS napravice

na rekreacijo/iz rekreacije
za kolesarsko rekreacijo
na prireditve/iz prireditve
na pokopališče/iz pokopališča
na obisk/iz obiska
v kino/iz kina

www.kolo.uirs.si

drugo:________
drugo:________

namen
kolesarske poti
označite z x

kolesarske poti

Urbanistični inštitut RS
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana
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po nakupih/iz nakupov

KARTONČEK sledenja kolesarskih poti

v lokal/iz lokala

Akcija je del raziskovalnega projekta ‘Informacijska
tehnologija, urbana mobilnost in izboljšanje
kakovosti življenja: z gsm-ji do analiz stanja in
potreb kolesarstva v Ljubljani’
(naročnik: MOL; izvajalec: UIRS, Ljubljana 2010).
Kontakt za vprašanja v zvezi s sledenjem:
e: kolo@uirs.si
m: 031 323 450
Navodila za uporabo:
Napravico pred začetkom kolesarske poti prižgete z
daljšim pritiskom na gumb . Pripravljena je, ko gori
lučka za lovljenje koordinat - , istočasno pa utripa
lučka . Napravico si spravite v žep ali jo pripnite na
pas ali torbico in se podajte na kolesarsko pot. Ko
prispete na cilj, jo z daljšim pritiskom na gumb
ugasnete in nato zapišete podatke o svoji kolesarski
poti na kartonček. Če gori rdeča lučka, pomeni, da je
potrebno napolniti baterije, kar storimo na
Urbanističnem inštitutu.
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na rekreacijo/iz rekreacije
za kolesarsko rekreacijo
na prireditve/iz prireditve
na pokopališče/iz pokopališča
na obisk/iz obiska
v kino/iz kina
drugo:________
drugo:________

www.kolo.uirs.si
Urbanistični inštitut RS
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana
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v šolo/iz šole
v službo/iz službe
po nakupih/iz nakupov

spol:

ženska

moški

v lokal/iz lokala
starost (leta):

na rekreacijo/iz rekreacije

statust:

za kolesarsko rekreacijo

šolajoč
nezaposlen

zaposlen
upokojenec

na prireditve/iz prireditve
e-pošta (neobvezno):

na pokopališče/iz pokopališča
na obisk/iz obiska

Pridobljeni podatki bodo uporabljeni izključno
v raziskovalne namene projekta.
Rezultati analiz bodo objavljeni na spletni strani
projekta: kolo.uirs.si, jeseni 2010.

v kino/iz kina
drugo:________
drugo:________

namen
kolesarske poti
označite z x

kolesarske poti

hvala za vaše raziskovalno kolesarjenje!
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Pridobljeni podatki bodo uporabljeni izključno
v raziskovalne namene projekta.
Rezultati analiz bodo objavljeni na spletni strani
projekta: kolo.uirs.si, jeseni 2010.
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hvala za vaše raziskovalno kolesarjenje!

