OBČINA ŠOŠTANJ

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

Datum:
petek, 16. 9.
ob 17. uri

Lokacija

Dogodek

Pristop Šoštanj

Jane's Walk – S kolesom po šoštanjskih ulicah
Tokratni Jane's walk bomo opravili s kolesi.
Vabljeni so vsi veliki in majhni kolesarji. S kolesi
bomo poskušali prevoziti čim več ulic v ožjem
središču mesta in pri tem zaznati, kaj je dobro in
kje se zatika, ko želimo na primer v trgovino, na
pošto, v šolo ali službo s kolesom. Vmes se bomo
ustavljali in pokomentirali situacije na licu mesta.
Jane's Walk bo z nami prekolesaril Simon Macuh.

ob 19. uri

Vila Mayer

Utrinki o trajnostnem bivanju z Naro
Petrovičem
Predstavitev dobrih praks trajnostnega razvoja na
različnih ravneh bivanja s poudarkom na trajnostni
mobilnosti.

Datum:

Lokacija

Dogodek

Trg Svobode
Tržnica Šoštanj

Prireditev na prostem v okviru CPS –
Kolesarski zajtrk
Ø Brezplačen zdrav zajtrk lokalnih
ponudnikov na tržnici in degustacija
smoothijev za vse trajnostnomobilne
obiskovalce
Ø Zaprtje ulice in parkirišč v centru mesta ter
delavnica o alternativni uporabi parkirišč z

sobota, 17. 9.
od 8. do 11. ure

osnovnošolci in predstavitev rezultatov
javnosti
Ø Kmečka tržnica in zelemenjava (izmenjava
zelenjave, izkušenj, receptov..)
Ø Poskusna vožnja z električnim kolesom
Ø Obisk in klepet z Jako Hvalo, smučarskim
skakalcem in uporabnikom avtoplinskega
sistema,
Ø Promocija trajnostne mobilnosti
Ø Izvedba intervjujev iz faze vključevanja
javnosti
Ø Nagradna anketa z žrebanjem ob 10.30.
uri
Druženje ljubiteljev letalstva
Ø Predstavitev kluba, dejavnosti in ponudbe
Ø Obiskovalce spodbujamo, naj pridejo na
ogled prireditve peš ali s kolesom

od 10. ure dalje

Letališče Lajše

Datum:
nedelja, 18. 9.
zbiranje
udeležencev od 9.
do 10. ure

Lokacija

Dogodek

Zbirno mesto: »pod

Srečanje starodobnih kolesarjev
Prvo srečanje lastnikov starodobnih koles iz širše
okolice oziroma Slovenije. Udeleženci se bodo
popeljali s kolesi po vasi, si ogledali različne
znamenitosti in uživali ob lepi naravi. Gledalce
prireditve pa spodbujali, da si pridejo ogledat
prireditev peš oziroma s kolesi.

Datum:
ponedeljek, 19. 9.
ob 19. uri

Lokacija

Dogodek

Vila Mayer

Potopisno predavanje s pogledi na trajnostno
mobilnost v Baltskih deželah in izmenjava
potovalnih izkušenj
Potopisno predavanje s primeri dobre prakse na
področju trajnostne mobilnosti na Baltiku in v
Helsinkih, kjer mesta že sedaj z velikim uspehom
ponujajo brezplačne in ekološko sprejemljive
avtobusne prevoze, privlačno kolesarsko
infrastrukturo, pešpoti in mestna središča brez
avtomobilov ter transparentno načrtovanje
celostnih prometnih strategij…

Datum:
torek, 20. 9.
od 10. do 12. ure

Lokacija

Dogodek

Cankarjeva ulica

Otroške gibalne igre in mobilnost z lastno
energijo
Otroci vrtca bodo skozi gibalne in rajalne igre

kozolcem Kulturnice« v
Gaberkah

spoznavali različne vrste mobilnosti. Po poligonu,
ki bo prilagojen za njihovo starost, bodo preizkusili
svoje spretnosti.
ob 17. uri

Pristop Šoštanj

Predavanje – ZAMENJAVA GORIVA: DA ali NE
(kako dolgo še nafta?)
Teo Bunta, Zavod Zadihaj Maribor, so.p.

Datum:
sreda, 21. 9.

Lokacija

Dogodek

Središče mesta

Šoštanj rola
Prireditev – tekmovanje v rolanju – se izvaja v
našem mestu že nekaj let in je dobro obiskana. V
samem središču mesta zapremo nekaj cest in trg
in jih namenimo vsem »rolarjem«. Rolajo se
posamezniki, pari, družine…Je zanimivo in
zabavno.

Lokacija

Dogodek

Aškerčeva cesta
Tržnica Šoštanj

Dan brez avtomobila:
Ø Zaprtje ceste v središču mesta, ki bo ta
dan namenjena družabnim dogodkom:
Ø Kmečka tržnica
Ø Poligon namenjen vsem obiskovalcem, da
se po njem zapeljejo s kolesom, rolerji….
Ø Varno v šolo (sodeluje OŠ KDK in policija)
Učenci se bodo sprehodili po mestu in
spoznali varne poti, prometne
znake…Predvsem jih bomo spodbujali,
da v šolo gredo čim večkrat peš
Ø Spretnosti članov Kolesarskega društva
Lignit
Člani društva bodo prikazali različne vrline
na kolesu in s tem promovirali kolesarjenje.
Ø Predstavitev avtoplinskih sistemov
Podrobna predstavitev predelave
avtomobilov na plinski motor, ki je
ekološko sprejemljivejši…Na ogled bodo
tudi avtomobili.
Ø Predstavitev električnih vozil
Ø Šoštanjčani in njihove izkušnje s
trajnostno mobilnostjo
Občani bodo povedali svoje izkušnje in
nam podali kakšno zanimivo zgodbo in
mogoče še kakšen nasvet.
Ø Ponudba kave na kolesu - Start Cafe
Ponudba kave in ostalih napitkov na
edinstvenem »kolesu - lokalu« v Sloveniji,
ki energijo za svoje delovanje pridobiva s

Datum:
Četrtek, 22. 9.

pomočjo sončnih celic.
Ø Otvoritev Aškerčeve ceste s pločnikom
Cesto v središču mesta smo letos obnovili
in zgradili nov pločnik. Želimo, da je v
mestu čim več urejenih poti za pešce in
kolesarje.

Lokalni koordinator ETM 2016
Ime in priimek
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