MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC

Evropski teden mobilnosti 2016 – Pametna mobilnost za gospodarsko uspešnost.
Program dejavnosti v tednu mobilnosti
Datum: 10.9.2016

Lokacija

Dogodek

Ura: 10:00

Hostel SG

Kolesarski dan Mestne občine Slovenj Gradec
»S kolesom okoli Uršlje gore«; Športno
rekreativna prireditev, kjer se bodo udeleženci
lahko podali na daljšo traso okoli slikovite Uršlje
gore v dolžini 47 km ali krajšo po prijetni Mislinjski
dolini v dolžini 22 km. Vsak udeleženec prejme
spominsko majico, malico in pijačo ter sodeluje v
žrebanju kolesarskih nagrad v skupni vrednosti
1500 EUR med katerimi sta kot glavna nagrada
dva gorska kolesa, ki ga podarja generalni
pokrovitelj Gorko d.o.o. .
Organizator: Javni zavod SPOTUR.

Datum: 16.9.2016 -

Lokacija

Dogodek

Glavni trg – center

S kolesom v center;
Vsi kolesarji, ki pridejo s kolesom v center mesta

22.9.2016
Ura: 7:00 – 19:00

mesta

dobijo pri vstopnih parkirnih kabinah oštevilčeno
kartico s štampiljko kolesarja. Vsak kolesar tako
sodeluje v nagradnem natečaju v okviru tedna
mobilnost, tako da prejme ustrezno nagrado.
Organizator: Zavod Ekopren
Ura: 9:00 – 12:00

Vrtec Šmartno, vrtec

Likovna delavnica na temo »Dan brez

Podgorje in vrtec Legen

avtomobila«; Predšolski otroci na prometni

površini pred vrtcem izvedejo likovno delavnico na
temo »Dan brez avtomobila«. Izvede se zapora
ceste pred vrtcem.
Organizator: Vzgojno varstveni zavod Slovenj
Gradec.
Ura: 9:00 – 12:00

Vzgojno varstveni zavod

Igra »Beli zajček«; Izvedba igrice v vseh enotah

Slovenj Gradec – vse

VVZ SG, ki je objavljena na: http://www.na-

enote.

postaji.si/priročnik/vrtci.pdf.
Organizator: Vzgojno varstveni zavod Slovenj
Gradec.

Ura: 9:00 – 12:00

Osnovna šola Šmartno

Igra »Prometna kača«; V Osnovni šoli Šmartno in

Osnovna šola Podgorje

Podgorje izvedejo igro »Prometna kača«, ki je
objavljena na
http://www.tedenmobilnosti.si/2015/vsebine-zaorganizatorje/#osnovne-sole.
Organizator: Osnovna šola Šmartno in Podgorje

Ura:

Lokalne televizijske

Predstavitev priredbe risanega filma »Uporaba

postaje

bike box-a«; Na lokalnih TV postajah se v času
tedna mobilnosti objavlja predstavitveni risani spot
»Uporaba bike box-a«, ki je objavljen tudi na
https://vimeo.com/102222911
Organizator: Mestna občina Slovenj Gradec

Ura: 9:00 - 12:00

Skate park SG

Predstavitev dejavnosti na Skate parku;
Vabljeni učenci osnovnih šol, ki se želijo preizkusiti
na poligonu v vožnji z rolko, rolerji, skiroji in BMX-i.
Organizator: Športno društvo Skate park Slovenj
Gradec.

Ura: Vse dni

Prva osnovna šola

Zapora ceste in parkirišča pred Prvo Osnovno
šolo

Ura: Vse dni

Muratova ulica

Vrnimo ulico otrokom; Preko Muratove ulice vodi
lokalna cesta, ki jo med drugim uporabljajo tudi
vozniki motornih vozil, ki so v tranzitu in, ki
nemalokrat ne upoštevajo omejitev hitrosti na
cesti, ki znaša 30km/h. Starši otrok si prizadevajo,
da bi se lahko otroci ponovno varno skupaj igrali
na ulici. V ta namen bodo v tednu mobilnosti na
ulici potekale igre otrok. Vse igrače (kolesa, žoge,
skiroji, avtomobilčki ipd.) pa bodo otroci pustili na
ulici in jih ne bodo pospravljali ter s tem opozorili
voznike motornih vozil na svojo prisotnost.

Organizator: Otroci in starši Muratove ulice

Datum: 16.9.2016 -

Lokacija

Dogodek

Skate park SG

Predstavitev dejavnosti na Skate parku;

18.9.2016
Ura: 9:00 - 12:00

Vabljeni udeleženci, ki se želijo preizkusiti na
poligonu v vožnji z rolko, rolerji, skiroji in BMX-i.
Organizator: Športno društvo Skate park SG.

Datum: 17.9.2016

Lokacija

Dogodek

Ura: 9:30

Hostel SG

Družabno rekreativni dogodek »Kolo
povezuje«. Tudi invalidom h gibanju pomaga kolo
– v takšni ali drugačni obliki. Kot tudi "normalni
populaciji" kolo pomaga premagovati razdalje.
Obojnim pa kolo omogoča preživljanje časa na
odprtem, na zraku in prispeva k boljšemu počutju
in k dobri volji. Namen dogodka "Kolo povezuje" je
povezovanje, druženje, razbijanje stereotipov in
osveščanje. Organiziran bo družabni jutranji zajtrk
ter vožnja s spremstvom po Kolesarski poti po
Mislinjski dolini.
Organizator: RRA Koroška v sodelovanju z
Društvo paraplegikov Koroške, ŠTD Ojstra rida ter
ŠD Pohorc.

Datum: 18.9.2016

Lokacija

Dogodek

Ura: 15:30

Glavni trg – center

Slalom na rolerjih; Vožnja z rolerji med pravimi

mesta

slalomskimi količki. Potrebno znanje osnov rolanja

V primeru slabega

+ smučarske palice + kol. čelada in gasa po progi.

vremena se prestavi

Popolna zapora Glavnega trga.

na 25.9.2016

Organizator: Smučarski klub Vuzenica

Datum: 21.9.2016

Lokacija

Dogodek

Ura: ves dan

Glavni trg – center

Kaj nas vabi v mesto? izvedba ankete med

mesta

vozniki motornih vozil na Glavnem trgu
Organizator: RRA Koroška v sodelovanju z MO
Slovenj Gradec

Ura: 8:00 – 12:00

Prva osnovna šola,

Lutkovna igrica »Lutke v prometu«; Lutkovna

Druga osnovna šola,

igrica za otroke prve triade osnovne šole, ki se na

Osnovna šola Šmartno

igriv način seznanijo s težavami in pravili v

pri Slovenj Gradcu

prometu.
Organizator: Lutkar Boris Kononenko.

Datum: 22.9.2015

Lokacija

Dogodek

Ura: 9:30

Glavni trg – center

Dan brez avtomobila; Popolna zapora dela

mesta

centra mesta in predstavitev dogodka občanom na
javnem prostoru. Predstavitev alternativ na
področju prometa s predstavitvijo električnega
avtomobila (tehnične karakteristike, namembnost
in uporabnost) in predstavitev električnega kolesa.
Za gibalno ovirane osebe bo potekala predstavitev
električnega ročnega kolesa, električni pogon
invalidskega vozička, električnega skuterja in
ročnega kolesa. Za kolesarje bodo predstavljene
novosti na področju kolesarstva in novih koles.
Na prometni površini predšolski otroci izvedejo
likovno delavnico na temo Potuj raznoliko.
Organizator: Zavod energetska agencija Kssena,
Društvo paraplegikov Koroške, Zveza
paraplegikov Slovenije, Vzgojno varstveni zavod
Slovenj Gradec, Športno društvo Pohorc, Mestna
občina Slovenj Gradec

Ura: 12:00
Ura: 8:00 – 12:00

Glavni trg – center

Žrebanje nagrad sodelujočih v »S kolesom v

mesta

center«.

Vse osnovne šole

V šolo s kolesom, skirojem, rolerji, rolko ali
peš; Otroci in učitelji v čim večjem številu ta dan
pridejo v šolo na drugačen način kot običajno.
Organizator: Vse osnovne šole v MOSG

Ura: 16:00

Športni igrišče Štibuh

Test hoje; Preizkus hoje na 2 km in izračun t.i.
fitnes indeksa na podlagi katerega se izdelajo
priporočila za nadaljnjo telesno aktivnost.
Organizator: Zdravstveni dom Slovenj Gradec

TRAJNOSTNI UKREPI
Leto 2016

Lokacija

Izveden ukrep

1.

Lokalna cesta: Šmartno

Ureditev varne šolske poti in površin za pešce;

pri Slovenj Gradcu

Ureditev varnih površin za pešce – izgradnja
pločnika.

2.

3.

Lokalna cesta:

Ureditev varne šolske poti in površin za pešce;

Mislinjska Dobrava

Ureditev varnih površin za pešce – izgradnja

(Metulov breg)

pločnika.

Lokalna cesta: Pameče

Ureditev varne šolske poti in površin za pešce;
Ureditev varnih površin za pešce – izgradnja
pločnika.

4.

5.

Lokalna cesta:

Ureditev varne šolske poti in površin za pešce;

Podgorska in del

Ureditev varnih površin za pešce – izgradnja

Muratove ul.

pločnika.

Lokalna cesta:

Ureditev kolesarskih pasov in sistema

Partizanska pot

»sharrow«; Na Partizanski poti se ukinejo bočni
parkirni prostori, označijo se kolesarski pasovi na
vozišču v nadaljevanju ulice se uredi sistem
»sharrow«.

6.

Križišče pri Avtobusni

Izgradnja mini krožišča; Rekonstrukcija

postaji SG

štirikrakega križišča v mini krožno križišče, kjer se
izven nivojsko dodatno uredijo površine za pešce
in kolesarje.

7.

Podružnična osnovna

Postavitev preventivnega radarskega sistema

šola Sele

»Vi vozite«; V sodelovanju z Zavarovalnico
Triglav se v križišču pri Anžiču – državna cesta
R1/227, postavi preventivni radarski sistem »Vi
vozite«, kjer se v šoli namesti monitor s prikazom
hitrosti vozil preko križišča.

Lokalni koordinator ETM 2016
Ime in priimek

Telefon

Elektronska pošta

Podatki lokalnega

Aljoša Krivec

02 88 121 51

aljosa.krivec@slovenjgradec.si

koordinatorja se

051 320 966

objavijo na spletni
strani ETM (DA/NE)

Naslov, na katerega želite prejeti promocijsko gradivo za ETM 2016
Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec

