Evropski teden mobilnosti 2017: Združimo moči – delimo si prevoz.

MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC

Program dejavnosti v tednu mobilnosti
Datum:

Lokacija

Dogodek

Glavni trg – center

Nedelja brez avtomobila »Mestu na ljubo pojdi

mesta

peš ali s kolesom«; Z akcijo želimo en dan v

14.4.2017-24.9.2017
Ura: 7:00 – 19:00

tednu Glavni trg namesto avtomobilom nameniti
ljudem. S pobudo bomo predvidoma začeli že v
mesecu maju 2017. Namesto prepovedovanja
želimo spodbujati. Namesto prepovedi vožnje z
osebnim avtomobilom na Glavni trg želimo
spodbujati hojo, kolesarjenje in druženje na
Glavnem trgu v mestu Slovenj Gradec.
V času izvajanja pobude "Nedelja brez avtomobila
na Glavnem trgu" bomo vsako 2. in 4. nedeljo v
mesecu, v popoldanskem času (na Trgu svobode),
organizirali tudi »Urbane delavnice - ko mesto
postane igrišče«. Aktivnosti so namenjene
otrokom in mladini za kreativno preživljanje
nedeljskega popoldneva v mestnem jedru.
Vključevale bodo različne dejavnosti (športne,
kulturne, ustvarjalne, zabavne) in bodo za
uporabnike brezplačne. Tudi z nedeljskimi
delavnicami želimo spodbuditi trajnostno
mobilnost in z njimi obogatiti ponudbo in dogajanje
v centru mesta Slovenj Gradec.
Organizator: Mestna občina Slovenj Gradec

Datum:

Lokacija

Dogodek

Glavni trg – center

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

1.6.2017-22.9.2017
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

Datum:

Lokacija

Dogodek

Glavni trg – center

Park(ing) day – Park(irni) dan

mesta

V centru mesta se uredita dve zelena otoka na

30.6.2017-24.9.2017
Ura: 24h

lokaciji petih parkirnih mest. Na novih zelenih
otokih se postavi pet klopi in stojala za kolesa.
Organizator: Mestna občina slovenj Gradec

Datum:

Lokacija

Dogodek

Glavni trg – center

Sprehod ob mestnem obzidju

mesta

Koroški pokrajinski muzej ob 750-letnici mesta

2.9.2017
Ura: 10:30

Slovenj Gradec vsako prvo soboto v mesecu ob
10:30 uri podarja občanom in obiskovalcem
možnost spoznati zgodovinski utrip mesta.
Organizator: Koroški pokrajinski muzej

Datum:

Lokacija

Dogodek

Hostel SG

Kolesarski dan Mestne občine Slovenj Gradec

9.9.2017
Ura: 10:00

»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:

Lokacija

Dogodek

RRA Koroška

Regijski posvet koordinatorjev ETM Koroških

12.9.2017
Ura: 9:00

občin
Organizator: RRA Koroška

Datum:

Lokacija

Dogodek

Glavni trg – center

Noč ulične mode

mesta

Organizator: Design CJ, Sestre z gosti

Lokacija

Dogodek

Glavni trg – center

Če v onih časih ne bi bilo nas ….

mesta

Odprtje ulične razstave

14.9.2017
Ura: 20:00

Datum:
15.9.2017
Ura: 12:00

Organizator: Koroški pokrajinski muzej

Datum:

Lokacija

Dogodek

Glavni trg – center

Delimo si prevoz – delimo si kolo

mesta

Možnost brezplačne izposoje koles v centru mesta

15.9.2017-22.9.2017
Ura: 8:00 – 19:00

Organizator: MKC Slovenj Gradec

Datum:

Lokacija

Dogodek

Glavni trg – center

Delimo si prevoz – vožnje z E-busom

mesta

Brezplačne vožnje z električnim avtobusom po

15.9.2017-22.9.2017
Ura: 8:00 – 19:00

mestu
Organizator: Mestna občina Slovenj Gradec

Datum:

Lokacija

Dogodek

Glavni trg – center

Slovenski praznik ekoloških kmetij

mesta

Predstavitve na stojnicah

17.9.2017
Ura: 9:00

Organizator: Ekološko društvo Slovenj Gradec

Datum:

Lokacija

Dogodek

MKC Slovenj Gradec

Družabno rekreativni dogodek »Kolo

17.9.2017
Ura: 9:30

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: Društvo paraplegikov Koroške,
ŠTD Ojstra rida ter ŠD Pohorc.

Datum:

Lokacija

Dogodek

Andeški hram

Moj škratek, delavnica za otroke

19.9.2017
Ura: 17:00

Organizator: Mestna občina Slovenj Gradec

Datum:

Lokacija

Dogodek

MKC Slovenj Gradec

Posvet in delavnica »Trejlpark Rahtel – kdaj in

20.9.2017
Ura: 9:30

kako«
Organizator: ŠTD Ojstra rida

Datum:

Lokacija

Dogodek

Glavni trg – center

Sladka sozvočja

mesta

Koncert komornih skupin Glasbene šole SG

21.9.2017
Ura: 18:00

Organizator: Slaščičarna Šrimpf in Glasbena
šola SG
Ura: 16:00

Športno igrišče Štubuh

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

Datum:

Lokacija

Dogodek

Vrtec Šmartno, vrtec

Likovna delavnica na temo »Dan brez

Podgorje in vrtec

avtomobila«; Predšolski otroci na prometni

Legen

površini pred vrtcem izvedejo likovno delavnico na

15.9.2017 - 22.9.2017
Ura: 9:00 – 12:00

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

Vzgojno varstveni

Igra »Beli zajček«; Izvedba igrice v vseh enotah

zavod Slovenj Gradec

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

– vse enote.

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

Ura: 9:00 – 12:00

Ura: 17:00 - 19:00

Prva osnovna šola

Igra »Prometna kača«; V osnovnih šolah

Druga osnovna šola

izvedejo igro »Prometna kača«, ki je objavljena na

Osnovna šola Šmartno

http://www.tedenmobilnosti.si/2015/vsebine-za-

Osnovna šola

organizatorje/#osnovne-sole.

Podgorje

Organizator: Osnovne šole v MOSG

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

Druga osnovna šola

Zapora ceste in parkirišča pred Drugo osnovno
šolo

Datum:

Lokacija

Dogodek

Glavni trg – center

Flow ramps;

mesta

Šola urbanih športov (BMX, skate). Prosta

22.9.2017-24.9.2017
Ura: 10:00 – 21:00

uporaba rampe.
Organizator: Skate park SG

Datum: 22.9.2015

Lokacija

Dogodek

Ura: 9:30

Glavni trg – center

Dan brez avtomobila, Mirovniški festival in

mesta

festival drugačnosti Popolna zapora centra
mesta in predstavitev dogodka občanom na
javnem prostoru.
Organizator: Mestna občina Slovenj Gradec,

Zavod energetska agencija Kssena, Društvo
paraplegikov Koroške
Ura: 12:00

Glavni trg – center

Žrebanje nagrad sodelujočih v akciji »S kolesom

mesta

v mesto«.
Organizator: Zavod Ekompren

Ura: 8:00 – 12:00

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: 8:00 – 12:00
Ura: 8:00 – 12:00

Glavni trg – center

Lutkovni poligon za otroke

mesta

Organizator: Mestna občina Slovenj Gradec,

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.

Ura: 11:00 – 13:00

Ura: 19:00 – 23:00

Šolski center Slovenj

Interaktivna delavnica »Še vedno vozim – vendar

Gradec in Srednja

ne hodim«;

zdravstvena šola

Organizator: Zavod Vozim

Glavni trg – center

Noč plesa

mesta

Ulične plesne predstav
Organizator: Mestna občina Slovenj Gradec

Datum:

Lokacija

Dogodek

Gandijev park

Delavnica urbanih športov

23.9.2017
Ura: 14:00

Slackline, bmx, skate.
Organizator: Javni zavod Spotur

Datum:

Lokacija

Dogodek

Glavni trg – center

Slalom na rolerjih; Vožnja z rolerji med pravimi

mesta

slalomskimi količki. Potrebno znanje osnov rolanja

24.9.2017
Ura: 14:00

+ smučarske palice + kol. čelada in gasa po progi.
Popolna zapora Glavnega trga.
Organizator: Smučarski klub Vuzenica

Datum:

Lokacija

Dogodek

Glavni trg – center

Mini Planica;

mesta

MINI PLANICA že dve leti uspešno promovira

24.9.2017
Ura: 15:00 – 19:00

gibanje na prostem in soočanja z izzivi. Gre za
sestavljivo smučarsko skakalnico, namenjeno
otrokom med šestim in dvanajstim letom, tudi
takim, ki bi jim bila to prva izkušnja s smučmi. Z
njo lahko preprosto in hitro menjamo lokacijo v
vseh letnih časih, dejavnost (pravi smučarski
skoki) pa se izvaja na otrokom prilagojen in
preizkušeno varen način.
Organizator: Mestna občina slovenj Gradec

TRAJNOSTNI UKREPI
Leto 2017

Lokacija

Izveden ukrep

1.

Glavni trg – center

Delimo si prevoz – delimo si kolo

mesta

Trajna uvedba možnost brezplačne izposoje koles
v centru mesta

2.

3.

Državna cesta G1/4

Ureditev varne šolske poti in površin za pešce;

Slovenj Gradec -

Ureditev varnih površin za pešce – izgradnja

Mislinja

pločnika v makadamski obliki

Državna cesta G1/4

Ureditev varne šolske poti

Križišče Šmartno

Ureditev ukrepov za umirjanje prometa v križišču
Šmartno (optične ovire in označitev prehoda za
pešce z modro barvo)

4.

Lokalna cesta: Pameče

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

5.

Osnovna šola Šmartno

Postavitev nove kolesarnice

6.

Osnovna šola Šmartno

Postavitev interaktivnega števca za kolesarje
Števec namenjen spodbujanju prihoda otrok v šolo
s kolesom ali s skirojem.

7.

Muratova ulica

Ureditev Muratove ulice
Nadaljevanje lanskega projekta »Vrnimo ulico
otrokom« z ureditvijo ukrepov za zmanjšanje
tranzitnega prometa preko ulice.

8.

Klančine za invalide

Popravilo neprimernih klančin za invalide na
različnih lokacijah po mestu

9.

Na območju mesta

Postavitev šestih polnilnic za električna vozila

10.

Mobilnostni načrt –

Izdelava mobilnostnega načrta – potovalni

potovalni načrt

načrt za Osnovno šolo Podgorje

Celostna prometna

Sprejem celostne prometne strategije Mestne

strategija

občine slovenj Gradec

11.

Lokalni koordinator ETM 2017
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 2017
Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec

