Evropski teden mobilnosti 2016 v Velenju
»PAMETNA MOBILNOST ZA GOSPODARSKO USPEŠNOST«
PROGRAM – ETM in DAN BREZ AVTOMOBILA
AKTIVNOSTI V ETM (od 16. do 22. 9. 2016):
- IGRA PROMETNA KAČA 2016, ki poteka v velenjskih osnovnih šolah in vrtcu
Velenje
-

5. REKREATIVNO KOLESARJENJE IN POHOD NA PAŠKI KOZJAK. Letos
v sodelovanju s PD Velenje, in v obliki rekreativnega kolesarjenja in pohoda.

- S KOLESOM NA PIKO (od 18. 9. do 24. 9. 2016)
»Pridite letos na Piko s kolesom, rolerji ali skiroji. Pika zagotavlja za kolesa brezplačno
parkirišče! Lahko se pridružite tudi organizirani vožnji v njenem spremstvu, ki bo potekala
vsak dan od ponedeljka do petka (smer Titov trg - jezero ob 16.00; smer jezero – Titov trg ob
18.30).«
NAMEN: spodbujanje vožnje s kolesom, rolerji, skirojem, pokazati občanom urejene in varne
kolesarske poti, spodbujanje trajnostne mobilnosti
TERMIN: ponedeljek-petek, 19. – 23.9.2016 ob 16:00 (povratek ob 18:30)
Start: Titov trg
Cilj: parkirišče pri Restavraciji Jezero, kjer bo nekaj parkirišč vzetih avtomobilom in bo
pripravljeno začasno parkirišče za kolesa (v sodelovanju s KUNIGUNDO in KUD
Koncentrat)
SPREMSTVO: Pika Nogavička, mestni redarji in policisti na kolesu
- AKCIJA ZBIRANJA STARIH KOLES
Letos se prireditvi pridružuje skupina prostovoljcev iz Mladinskega centra Velenje, ki so v
AKCIJI ZBRALI 15 RABLJENIH KOLES. Po popravilu jih bodo podarili socialno šibkim.
Da bodo še bolj atraktivna, jih bodo pobarvali na prireditvi Dan brez avtomobila (petek,
16.9.2016 dopoldan, na Jenkovi cesti). K barvanju bodo povabljeni lokalni mladi umetniki,
vabimo pa tudi osnovnošolce pod mentorstvom učiteljev.
-

INŠTALACIJA NA ZGRADBI MESTNE OBČINE VELENJE (na pročelje MOV
se bo namestila »umetniška inštalacija« t.j. 4 kolesa (kot družina) in bo
promovirala/spodbujala kolesarjenje v mestu

-

DELAVNICA: PARKIRIŠČE POSTANE IGRIŠČE (16. 9. – 23. 9. 2016)

Parkirišče ob glasbeni šoli Velenje bo za ves teden postalo igrišče.

DAN BREZ AVTOMOBILA: NOVOST V 2016 JE ZAPORA JENKOVE CESTE
v PETEK, 16. septembra 2016, od 9. do 15. ure; Jenkova cesta
(od 7. do 16. ure zapora ceste)
 Ulična lutkovna predstava (Lutkovno gledališče Velenje – Festival Velenje); 9.30 in
11:00
 Likovne delavnice s kredami za najmlajše, vrtec Velenje
 Gibalni poligon za najmlajše
 »Kolesarčki« (poligon za najmlajše)
 Ulično igrišče za osnovnošolce (mini nogomet, badminton, odbojka); Športna zveza
Velenje
 PRAVILNO PO PEŠ IN KOL. POTEH (POLICIJA, VRTEC, OŠ / posname se
FILM, ki ga v 2017 distribuiramo šolam, vrtcem…)
 Stojnica z rabljenimi rolerji, rolkami, pohodnimi palicami (Center ponovne uporabe)
 Avtobus Lokalc na ogled
 Predstavitev projektov Zavoda Kssena
 Predstavitev Fakultete za energetiko in ŠCV- MIC: SIMULATOR VARNE VOŽNJE
električna vozila na ogled
 POLIGON VARNE VOŽNJE (v sodelovanju s Svetom za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu MOV)
 Stojnica z gradivom o Tednu mobilnosti, varčni vožnji ter okoljski osveščenosti
 Predstavitev STARODOBNIKOV na kolesih
 Prisotnost Pike Nogavičke na kolesu, rolerjih
 Prisotnost BICY promotorjev
TRAJNI UKREPI V LETU 2016 (ŠE V KREIRANJU):
TA DEL ŠE FINALIZIRAMO IN DOPOLNJUJEMO!
- CPS – Celostna prometna strategija
- Ureditev štirih avtobusnih postajališč z nadstrešnico (KS Šentilj, KS Paka)
- Širitev sistema BICY z dvema novima postajama
in petimi kolesi (KS Pesje, Velenjka).
- Izgradnja semaforiziranega križišča pri Obircu
- Izgradnja kolesarske steze
(Šumi- križišče Tomšičeva- cesta Talcev; KPV- Jager)
- Na pobudo MOV, sodelovanje OŠ v igri Prometna kača.

Povzela: Špela Šeliga, lokalni koordinator ETM v MOV

