Naziv občine: Mestna občina Novo mesto

Evropski teden mobilnosti 2016 – Pametna mobilnost za gospodarsko uspešnost.
Program dejavnosti
Datum: sreda,

Lokacija

Dogodek

Vrtec Pedenjped,

Vrtec Pedenjped pridobil certifikat Kolesarju

Šegova 22, Novo mesto

prijazni, ki ga podeljuje Mestna občina Novo

24. 8. 2016

mesto
Datum: četrtek,

Lokacija

Dogodek

Rotovž, Novo mesto

v okviru dogodka »Akcija Prvi šolski dan«, ki ga je

25. 8. 2016
9.00 – 13.45

organiziral Svet za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu MONM, predstavitev aktivnosti ETM
predstavnikom šol in vrtcev v MONM in poziv, naj
njihova organizacija pridobi certifikat Kolesarju
prijazni
Datum:

Lokacija

Dogodek

Knjižnica Prežihov

udeležba predstavnic MONM, OŠ Grm in OŠ

Voranc, Ljubljana

Otočec, Društva za razvijanje prostovoljnega dela

ponedeljek,
29. 8. 2016
9.00 – 13.00

Novo mesto in NIJZ OE Novo mesto na
izobraževanju o projektih »Pešbus« in »Bicivlak, ki
ga je v okviru programa »Zdrav šolar« za izbrane
občine organiziral Inštitut za politike prostora

Datum: cel

Lokacija

Dogodek

celotno območje MONM

brezplačna uporaba avtobusov mestnega

september 2016
cel dan

potniškega prometa
9.00 – 18.00,

Turistično – informacijski

sobota 9.00 - 15.00,

center Novo mesto,

nedelja 9.00 - 12.00

Glavni trg 6, Novo

brezplačna izposoja koles

mesto
Datum:

Lokacija

Dogodek

OŠ Šmihel

predstavitev trajnostnega ukrepa za zagotavljanje

september 2016
dopoldne

varnejše poti v šolo – stalni merilec hitrosti
dopoldne

OŠ Bršljin

predstavitev trajnostnih ukrepov za zagotavljanje
varnejše poti v šolo – dodatna prometna
signalizacija, namestitev svetlobnega prometnega
znaka pred prehodom za pešce, meritve hitrosti,
postavitev elementa za umirjanje prometa,
sprememba prometne ureditve

dopoldne

OŠ Grm

predstavitev trajnostnega ukrepa za zagotavljanje
varnejše poti v šolo – stalni merilec hitrosti

Datum:

Lokacija

Dogodek

Podjetniški inkubator

skupna novinarska konferenca županov občin v

Podbreznik, Novo mesto

regiji o aktivnostih ETM 2016

Lokacija

Dogodek

osnovne šole na

izvajanje igre Prometna kača

območju MONM

Sodelovanje potrdile:

torek, 13. 9. 2016
11.00

Datum:
16. 9. - 30. 9. 2016
dopoldne

-

OŠ Šmihel (4., 5., in 6. razred - okvirno
število sodelujočih učencev je 109)

-

OŠ Otočec

-

OŠ Drska (učenci od 1. do 5. razreda - 13
oddelkov, 310 učencev)

Datum:

-

OŠ Bršljin

-

OŠ Grm

Lokacija

Dogodek

dopoldne

vrtci na območju MONM

izvajanje igre Beli Zajček

Datum:

Lokacija

Dogodek

Glavni trg, Novo mesto

Dan brez avtomobila.

16. 9. - 22. 9. 2016

petek, 16.9 2016
6.00 - 16.00

(popolna zapora
Glavnega trga)

Občina bo organizirala brezplačen avtobusni
prevoz na prizorišče za učence iz oddaljenih šol.
Udeležence pozdravi župan.
Aktivnosti:
- kolesarski poligon za otroke s poudarkom na
varnem kolesarjenju (v sodelovanju s Kolesarskim
klubom Adria Mobil);
- predstavitev izdelkov ekipe OŠ Bršljin, ki je letos
osvojila 1. mesto pri projektu Varno na kolesu;
- uvod v akcijo bodi PreVIDEN: stojnica z
informativnim gradivom s področja prometa in
preventive, deljenje svetlobnih teles (odsevni
trakovi za pešce);
- predstavitev projekta Kolesarju prijazni;
- predstavitev projektov Pešbus in Bicivlak;
- poligon za vrtčevske otroke s poudarkom na
pomenu gibanja za zdravje (NIJZ OE NM);
- ozaveščanje o varnem ravnanju v prometu z
demonstracijskimi napravami AVP (zaletavček in
alkoset);
- akcija "Varno kolo": strokovnjaki iz kolesarskih
servisov opravijo pregled kolesa in manjša
popravila z možnostjo nakupa opreme, ustrezna
kolesa se opremi z nalepko »Varno kolo«;
- predstavitev kolesarskih društev in klubov,
promocija kolesarskega izleta naslednji dan;

- predstavitev dela gasilcev, policistov in
reševalcev (gasilsko, reševalno in policijsko
vozilo);
- igrišče na trgu (ristanc, zemljo krast, slackline,
gumi-twist, velikanska kolebnica) + skriti zaklad na
Glavnem trgu;
- aktivnosti nevladnih organizacij in društev na
temo trajnostne mobilnosti;
- rokodelska delavnica;
- Novomeška tržnica.
Datum:

Lokacija

Dogodek

vzhodna trasa (NM-

kolesarski izlet po trasi Sava-Krka bike: »Iz mesta

Otočec-Šmarješke

v toplice« (v sodelovanju z občinami Dolenjske

Toplice-Bela Cerkev-

Toplice, Šmarješke Toplice, Straža)

sobota, 17.9. 2016
9.00

Družinska vas-NM): 32
km ali
zahodna trasa (NMStraža-Obrh-Dol.
Toplice-Vavta vas NM): 34km
od 9.00 do 16.00

mestna plaža ob Krki,

brezplačna izposoja kajakov in supov (v

Novo mesto

sodelovanju s Kajak-kanu-sup klubom Novo
mesto)

9.00

teniška igrišča Potoval

dobrodelni teniški turnir

Novo mesto
Datum:

Lokacija

Dogodek

Kulturno kongresni

regijski posvet pripravljavcev Celostnih prometnih

center Dolenjske

strategij »Boljši življenjski slog z zavedanjem

Toplice, Sokolski trg 4,

trajnostne mobilnosti« v organizaciji Razvojnega

Dolenjske Toplice

centra Novo mesto

Knjižnica Mirana Jarca

Lutkovna predstava BICI-KLETA. Hudomušna

Novo mesto,

zgodbica o nastanku kolesa je primerna za otroke

Rozmanova ulica 28,

v vrtcu in prvi triadi osnovne šole. Po polurni

Novo mesto

predstavi bodo otroci sestavili sestavljanko iz

ponedeljek, 19.9.
2016
9.00 – 13.00

17.00

velikih lesenih puzzlov in se z avtorji predstave

pogovorili o obnašanju otroka kolesarja v prometu.

Datum:

Lokacija

Dogodek

OŠ Otočec

pregled nevarnih točk na poti v šolo s tajnikom

torek, 20. 9. 2016
8.00

Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
MONM, policisti, predstavniki šole in šolarji
Datum:

Lokacija

Dogodek

OŠ Grm

pregled nevarnih točk na poti v šolo s tajnikom

četrtek, 22. 9. 2016
8.00

Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
MONM, policisti, predstavniki šole in šolarji
16.30

Novo mesto (rotovž) –

Pohod v organizaciji Pohodniškega društva Novo

Češča vas (konjeniški

mesto

center) – Novo mesto
17.00

Kulturni center Janeza

Občinski dogodek za javnost v okviru priprave

Trdine,

Celostne prometne strategije: javna razprava o

Novi trg 5, Novo mesto

viziji prihodnje prometne ureditve v MONM, ki bo
potekala v sklopu tematskih delavnic o Strategiji
razvoja MONM do leta 2030

Lokalni koordinator ETM 2016
Ime in priimek

Nataša Jakopin

Telefon

Elektronska pošta

07 39 39 239

natasa.jakopin@novomesto.si

031 331 693

