Naziv občine: MESTNA OBČINA PTUJ
Grb občine (prosim dodajte grb svoje občine, če v ETM sodelujete prvič):

Evropski teden mobilnosti 2016 – Pametna mobilnost za gospodarsko uspešnost.
Program dejavnosti v tednu mobilnosti
Datum: 16. 9. 2016

Lokacija

13:00 - 18:00

Mestna občina Ptuj,
parkirišče na
Zadružnem trgu
(“Parkiraj in pelji se”)

Otvoritveni dogodek ETM 2016: "Pametna
mobilnost za gospodarsko uspešnost"
Organizirane bodo krajše promocijske vožnje z
vozili poganjanimi na elektriko in metan. Promocija
električnih premikal (osebna vozila, trikolesnik,
električno kolo, urbano kolo).
Organizator: Mestna občina Ptuj, Zavod Zadihaj
V primeru dežja dogodek odpade.

Datum: 18. 9. 2016

Lokacija

Kolesarski vodeni potep po Ptuju

ob 10:00, 11:30 in

Mestna občina Ptuj,

15:00 uri

zbirno mesto: TIC Ptuj

Vodeno kolesarjenje bo potekalo z lokalnim
vodnikom na trasi: TIC Ptuj (Slovenski trg 5) Dominikanski samostan - III. Mitrej - Minoritski
samostan - Mestni trg - Slovenski trg. Udeležba je
brezplačna, obvezna je prijava na info@ptuj.info,
do sobote, 17. 9. 2016. Ogled je možen s svojim
ali z izposojenim kolesom. Za izposojo so na voljo
kolesa za odrasle. Posamezna skupina ima lahko
do 10 kolesarjev. Zbirno mesto je pred TIC Ptuj
(Slovenski trg 5).
Organizator: Zavod za turizem Ptuj
V primeru dežja vodeno kolesarjenje odpade.

(Slovenski trg 5)

Datum: 19. 9. 2016

Lokacija

Dan odprtih vrat ZŠAM Ptuj

9:00 – 13:00

ZŠAM Ptuj,

ZŠAM Ptuj organizira Dan odprtih vrat za učence
4. razredov OŠ Ljudski vrt, OŠ Ljudski vrt Podružnica Grajena, OŠ Mladika s predavanjem
"Varnost v prometu" in ostalimi aktivnostmi
vezanimi na to tematiko.
Organizator: ZŠAM Ptuj

Nova cesta 1, 2250 Ptuj

Datum: 20. 9. 2016

Lokacija

11:00 – 13:00

Mestna občina Ptuj,
Mestni trg 1, 2250 Ptuj
(poročna dvorana)

Datum: 21. 9. 2016

Lokacija

9:00 – 13:00

Mestna občina Ptuj,

Posvet o širitvi peš cone v starem mestnem
jedru Ptuja
Mestna občina Ptuj organizira posvet na temo
širitve peš cone v starem mestnem jedru. V sklopu
posveta bodo predstavljene tudi rešitve Strategije
vodenja slepih in slabovidnih v Mestni občini Ptuj.
Predstavljena bo globalna akcija urbani sprehodi
Jane's Walk, ki promovira urejanje mest po meri
pešcev.
Organizator: Mestna občina Ptuj, Univerza v
Mariboru, ZRS Bistra Ptuj, Lineal d.o.o.

(velika sejna soba)

Seminar v okviru evropskega projekta
»ZEROCO2«
Seminar
v
okviru
evropskega
projekta
»ZEROCO2«. Namen seminarja je predstaviti cilje
in pričakovane rezultate projekta »ZEROCO2«.
Organizator: LEA Spodnje Podravje

Datum: 21. 9. 2016

Lokacija

Poligon Kolesarček

9:00 – 14:00

Mestna občina Ptuj,

Za otroke starejših vrtčevskih skupin bo
organiziran
preventivno-vzgojni
program
v
cestnem prometu na poligonu KOLESARČEK.
Otroci preko igre spoznajo, kako jih na cesti vidi
voznik, kako pomembna je varnostna čelada,
predvsem pa, kako se pravilno prečka cestišče. S
programom se bodo otroci naučili osnovnega
pravilnega vedenja v prometu in se obenem
zabavali.
Organizator: Mestna občina Ptuj
V primeru dežja prireditev odpade.

Mestni trg 1, 2250 Ptuj

Mestni trg 1, 2250 Ptuj

Datum: 21. 9. 2016

Lokacija

začetek ob 10:00

Mestna občina Ptuj,
naselje Ptuj

Strokovni terenski ogled kolesarskih poti po
MO Ptuj.
Strokovni terenski ogled kolesarskih poti po MO
Ptuj.
Organizator: Mestna občina Ptuj, SOU občin v
Spodnjem Podravju
V primeru dežja dogodek odpade.

Datum: 22. 9. 2016

Lokacija

9:00 – 17:00

Mestna občina Ptuj staro mestno jedro,
zapora: Slomškova
ulica, Miklošičeva ulica,
Slovenski trg, Murkova
ulica, Prešernova ulica,
Mestni trg ter
Krempljeva ulica)

Datum: 22. 9. 2016

Lokacija

»Ulice otrokom« - zaprtje ulic za igro.

9:00 - 12:00

Mestna občina Ptuj,

Osnovne šole smo pozvali k sodelovanju v
preventivni akciji “ULICE OTROKOM”. Otroci v
parku ali telovadnici ne morejo risati na tla, zato
bomo zaprli ulice okrog osnovnih šol.

Ulice ob osnovnih šolah

Poskusno zaprtje dela starega mestnega jedra
ob dnevu brez avtomobila.
Poskusno zaprtje dela starega mestnega jedra ob
dnevu brez avtomobila. Občani podpremo besede
v sloganu »Potuj trajnostno« z akcijo »Dan brez
avtomobila«. Zaposleni v starem mestnem jedru
pridemo na delo brez avtomobila.
Organizator: Mestna občina Ptuj, SOU občin v
Spodnjem Podravju

Organizator: Mestna občina Ptuj, SOU občin v
Spodnjem Podravju
V primeru dežja prireditev odpade.
Datum: 22. 9. 2016

Lokacija

Organizirano kolesarjenje ob dnevu brez
avtomobila
start ob 12:00
Mestna občina Ptuj,
Kolesarska prireditev v sklopu akcije »Dan brez
avtomobila« je namenjena vsem rekreativnim
Mestni trg 1 - Ranca
kolesarjem in se prične ob 12. uri. Kolesarjenje
poteka od Mestnega trga 1 do Rance, kjer čaka
vse udeležence okrepčilo.
Organizator: Mestna občina Ptuj, SOU občin v
Spodnjem Podravju
V primeru dežja prireditev odpade.
Itd (dodajte poljubno št. tabel glede na št. dni, na katere boste izvajali aktivnosti)
Lokalni koordinator ETM 2016
Ime in priimek

Telefon

Elektronska pošta

Aleš Gregorec

02 748 29 67

ales.gregorec@ptuj.si

Elena Zupanc

02 748 29 38

elena.zupanc@ptuj.si

(lahko zapišete dve
osebi, če ste tako
dogovorjeni)

