Evropski teden mobilnosti 2017: Združimo moči – delimo si prevoz.
Naziv občine: MESTNA OBČINA PTUJ

Program dejavnosti v tednu mobilnosti
SOBOTA
Datum:

Lokacija

sobota, 16. 9. 2017
ob 09:30

Rekreativno kolesarjenje v okviru 23.
Ptujskega športnega vikenda

Mestna občina Ptuj,

Rekreativno kolesarjenje je organizirano v okviru 23.
Ptujskega športnega vikenda in poteka na trasi: Mestni
zbirno mesto: pred Mestnim
stadion Ptuj – Ranca – okoli jezera – opazovalnica ptic –
stadionom Ptuj (Čučkova ul. peš most – Mestni stadion Ptuj. Zbirno mesto kolesarjev je
pred Mestnim stadionom Ptuj (Čučkova ul. 7). Po
7, 2250 Ptuj)
končanem kolesarjenju je za udeležence pripravljeno
okrepčilo.
Organizator: Zavod za šport Ptuj

Datum:

Lokacija

Kolesarski vodeni potep po Ptuju

Mestna občina 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, ker pa je število
mest omejenih, je obvezna prijava na info@ptuj.info do
petka, 15. 9. 2017. Ogled je možen s svojim ali z
izposojenim kolesom v TIC Ptuj. Zbirno mesto je pred
TIC Ptuj (Slovenski trg 5).
Organizator: Zavod za turizem Ptuj
V primeru dežja vodeno kolesarjenje odpade.

sobota, 16. 9. 2017
ob 15:00

zbirno mesto: TIC Ptuj,
Slovenski trg 5, 2250 Ptuj

PONEDELJEK
Datum: ponedeljek,

Lokacija

Strokovni terenski ogled obstoječih kolesarskih
povezav v Mestni občini Ptuj

Mestna občina Ptuj,

Strokovni terenski ogled obstoječih kolesarskih povezav
v Mestni občini Ptuj.
Organizator: Mestna občina Ptuj, Kolesarska mreža Ptuj
(g. Miran Meško)
V primeru dežja dogodek odpade.

18. 9. 2017
ob 10:00

zbirno mesto: pred Mestno
hišo, Mestni trg 1, 2250
Ptuj

Datum: ponedeljek,

Lokacija

Predstavitev poročila Jane's Walk 2017 za ČS Breg
– Turnišče in ČS Center

Mestna občina Ptuj,

Poročili prvih urbanih sprehodov na Ptuju Jane's Walk
2017 bosta predstavila mag. Dejan Zorec, ki je vodil
urbani sprehod po ČS Breg - Turnišče in Robert Novak
za ČS Center. Predstavitev poročila urbanih sprehodov
Jane's Walk je namenjena odločevalcem.
Organizator: mag. Dejan Zorec in Robert Novak

18. 9. 2017
ob 14:00

Mestni trg 1, 2250 Ptuj
(mala sejna soba)

Datum: ponedeljek,

Lokacija

Potopisno predavanje »Kolesarjenje za užitek ob
Donavi do njenega izliva«

Muzikafe, Vrazov trg 1,

Jernej Bravc bo na začetku predstavil fb blog
Kolesarjenje za užitek, sledilo bo njegovo potopisno
predavanje o kolesarjenju ob Donavi do njenega izliva.
Potopis bo zajemal predstavitev dela kolesarjenja po
kolesarski poti EuroVelo 6 Romunija - Bolgarija Romunija, ki sta ga s prijateljem izvedla v septembru
2016.
Organizator: Mestna občina Ptuj in Kolesarska mreža
Ptuj (g. Miran Meško)

18. 9. 2017
ob 18:00

2250 Ptuj

TOREK
Datum:

Lokacija

Dan odprtih vrat ZŠAM Ptuj

ZŠAM Ptuj,

ZŠAM Ptuj organizira Dan odprtih vrat za učence 4.
razredov OŠ Mladika, OŠ Breg in OŠ dr. Ljudevita Pivka
s predavanjem "Varnost v prometu" s poudarkom na
kolesarjenju in varni poti v šolo ter ostalimi aktivnostmi
vezanimi na to tematiko.
Organizator: ZŠAM Ptuj

torek, 19. 9. 2017
9:00 – 13:00

Nova cesta 1, 2250 Ptuj

Datum:

Lokacija

Otvoritveni dogodek »pumptrack« steze in
zabavno tekmovalni program

Mestna občina Ptuj,

Otvoritveni
dogodek
»pumptrack«
steze
s
predstavitvenimi vožnjami na stezi. Po uradnem delu bo
sledil zabavno tekmovalni program v organizaciji
BIKEEK Ptuj in Športnega društva BMX Racing Team
Maribor.
Organizator: Mestna občina Ptuj in Bikeek Ptuj
V primeru dežja prireditev odpade.

torek, 19. 9. 2017
ob 16:00

»pumptrack« steza (za
parkiriščem P+R na
Zadružnem trgu)

SREDA
Datum:

Lokacija

Poligon Kolesarček

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.

sreda, 20. 9. 2017
9:00 – 14:00

Mestni trg 1, 2250 Ptuj

ČETRTEK
Datum:

Lokacija

Električna mobilnost – nove priložnosti

četrtek, 21. 9. 2017
9:00 – 13:00

Grand Hotel Primus, Pot v
Toplice 9, 2250 Ptuj

Delavnica »Električna mobilnost – nove priložnosti« je
namenjena ozaveščanju podjetij, občin in širše
skupnosti o prednostih, koristih, priložnostih in pozitivnih
učinkih
električne
–
trajnostne
mobilnosti.
Predstavljeni bodo najprimernejši pristopi k inovativnim
storitvam in izdelkom na področju e-mobilnosti.
Dogodek je organiziran v okviru čezmejnega projekta
»E-SME – e-mobilnost sreča MSP-je«, sofinanciran iz

Programa čezmejnega sodelovanja
Slovenija-Avstrija 2014-2020.

Interreg

V-A

Organizator: ZRS Bistra Ptuj s partnerji projekta
Udeležba na delavnici je brezplačna, zaželena je
predhodna prijava na e-naslov: robert.novak@bistra.si
ali natasa.mrsek@bistra.si.
PETEK
Datum:

Lokacija

Zaprtje dela starega mestnega jedra ob dnevu brez
avtomobila.

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

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

Datum: 22. 9. 2017

Lokacija

»Ulice otrokom« - zaprtje ulic za igro.

9:00 - 12:00

Mestna občina Ptuj, Ulice

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.
Organizator: Mestna občina Ptuj
V primeru dežja prireditev odpade.

petek, 22. 9. 2017

ob osnovnih šolah

Datum: 22. 9. 2017

Lokacija

Organizirano kolesarjenje ob dnevu brez avtomobila

start ob 12:00

Mestna občina Ptuj, Mestni

Kolesarska prireditev v sklopu akcije »Dan brez
avtomobila«
je
namenjena
vsem
rekreativnim
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.

trg 1 - Ranca

itd. (dodajte poljubno št. tabel glede na št. dni, na katere boste izvajali aktivnosti)
Lokalni koordinator ETM 2017
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

