Dogodki in aktivnosti v sklopu Evropskega tedna mobilnosti v Občini Puconci smo
zaradi ukrepov s preprečevanjem širjenja koronavirusa prilagodili mogočim
ukrepom vlade v zvezi z okužbami z novim koronavirusom. Nobena od prireditev
se ne bo izvajala v zaprtih prostorih, tiste, ki se bodo odvijale na prostem, pa ne
bodo imele obiska več kot petdeset obiskovalcev naenkrat.
Lokalni koordinator evropskega tedna mobilnosti:
Damir Bačič, damir.zavod@siol.net - 031/420-883
Več informacij:
na spletu: www.puconci.si
https://www.facebook.com/ObčinaPuconci

NAČRTOVANI DOGODKI
EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI 2020 V PUCONCIH

IZBERI ČISTEJŠI NAČIN PREVOZA!
V času, ko svetovna znanost ugotavlja, da je pogostost smrtnosti okuženih s koronavirusom višja v
središčih, kjer je onesnaženost zraka večja (posledično je tam več bolezni dihal in srčno žilnih
obolenj), je izjemno pomembno, da nadaljujemo s poslanstvom evropskega tedna mobilnosti. Naše
načine transporta je treba spremeniti v čistejše. Takoj, če ne čim prej, je treba spremeniti način
življenja, preoblikovati svoje potrebe, predvsem pa gospodarstvo, družbo in politiko. Začnimo
lokalno, nadaljujmo globalno!
Mednarodna pobuda Evropski teden mobilnosti vsako leto med 16. in 22. septembrom nagovarja
obiskovalce središč mest, krajev in vasi, da bi bil promet prijetnejši brez izpušnih plinov, ter nas
opozarja na skupnostno odgovornost do čistejšega okolja in svojega zdravja. Podnaslov letošnjega tedna
mobilnosti je Izberi čistejši način prevoza!
Občina Puconci se je odločila, da sodeluje v največji mednarodni kampanji za spodbujanje trajnostne
mobilnosti tj. Evropskem tednu mobilnosti (ETM). Tako bomo letos z različnimi dogodki po dnevih
promovirali prevečkrat prezrte oblike trajnostne mobilnosti, hojo in vožnjo s kolesom.
Čistejša mobilnost kot so hoja, kolo ali javni promet, prinaša več zdravja in manj onesnaženja. Cilj
trajnostne mobilnosti je zadovoljiti potrebe vseh ljudi po mobilnosti in obenem zmanjšati osebni
motorni promet. Na svoje običajne poti se odpravimo na način, ki povzroča tudi manj hrupa,
onesnaženja ali škode. Promet je v Sloveniji in svetu zelo velik porabnik neobnovljivih virov energije
ter velik onesnaževalec okolja ter vzrok za nastanek toplogrednih plinov in številnih nesreč. Zato je
spodbujanje čistejše mobilnosti eden od pomembnejših ukrepov za izboljšanje bivanjskega okolja.
Občina Puconci ponuja od letos tudi trajnostni način mobilnosti, saj se je pridružila sistemu Soboški
biciklin in vzpostavila sistem izposoje konvencionalnih kot tudi električnih koles. V sklopu Evropskega
tedna mobilnosti bomo spodbujali trajnostne oblike mobilnosti ter organizirali zabavne in športno ter
poučno obarvane dogodke v sodelovanju z našimi društvi, organizacijami, šolami, vrtci, policijo,
gasilci, NIJZ, CKZ ter posamezniki.
Zaradi ukrepov v zvezi s preprečevanjem širjenja koronavirusa samo druženje med tednom mobilnosti
bo nekoliko drugačno, vendar bo dogajanje kljub temu pestro.
Zaključek oz. vrhunec aktivnosti bo v torek, 22.9.2020, ko bomo na DAN BREZ AVTOMOBILA
zaprli del ceste v centru Puconcev (od hišne št. 22 do 80) v času od 6. do 16. ure. Ulica bo zaprta
za ves promet, namesto pločevine, bodo otroci v spremstvu svojih učiteljic in vzgojiteljic napolnili
ulico s številnimi zanimivostmi in aktivnostmi, ki bodo občanom predstavile in približale
trajnostno mobilnost.

Lokacija, čas
Osnovna šola
Puconci ter
podružnici
Bodonci in
Mačkovci
PRED, MED IN
PO TEDNU

16.9.2020 ob
9.00
Dvorišče
občinske
zgradbe

Naziv dogodka,
izvajalec
Varno v šolo
(organizator:
osnovna šola,
policija,
prostovoljske
organizacije,
Občina Puconci)

Opis, naloge (načrt)

Kilometri za
življenje
(organizator:
Občina Puconci,
OŠ Puconci,
Športna zveza
Puconci, Društvo
upokojencev in
NiJZ)

Organizator Občina Puconci je pristopila k projektu »Kilometri za
življenje«, v sklopu mednarodne akcije »Prekolesarimo svet«, kjer se
zbirajo prekolesarjeni kilometri. S to akcijo želimo občane vzpodbuditi k
večji telesni dejavnosti, gibanju in druženju, in s tem pozitivno vplivati na
duševno in splošno zdravje. Udeležencem dogodka se bo predstavil
podrobni potek aktivnosti začetka enomesečnega virtualnega dogajanja s
prvimi odpeljanimi kilometri. Preden se bodo kolesarji odpravili na pot, se
bodo z rekreacijsko vožnjo zapeljali po središču Puconcev, mogoče koga
opogumili in navdušili, da se jim pridruži. Pri dogodku bodo sodelovali tudi
mladi, učenci kolesarskega krožka pri OŠ Puconci. Kolesarjenje bo
potekalo na lastno odgovornost in z upoštevanjem cestnoprometnih
predpisov.

V organizaciji osnovne šole, policije, lokalnega sveta za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu ter prostovoljk in prostovoljcev po počitnicah in
praznikih na prehodih za pešce in drugih manj varnih mestih potekajo
opozarjanja udeležencev v prometu na učence/učenke in vrtčevske otroke
na cesti. Tu gre predvsem za pomoč pri prečkanju cest ob šolah in vrtcih
in navzočnost ob nepreglednih delih cestišč.

-

17.9.2020 ob
18.00
Spominski
dom Števana
Küzmiča in
Športni center
Ernesta
Nemca
MED IN PO
TEDNU

Aktivni in
mobilni v
starosti
(organizator:
Občina Puconci,
Društvo
upokojencev in
Center za krepitev
zdravja)

pogostitev
udeleženec bo prejel odsevni jopič

Center za krepitev zdravja bo udeležencem v delavnici na prostem
predstavil pomen gibanja za zdravje, o uravnoteženi telesni vadbi, kako
pravilno izvajati vaje za moč, gibljivost, ravnotežje in aerobno vadbo.
Udeleženci si bodo pridobili oceno svoje telesne pripravljenosti ter skupaj
s fizioterapevtom oblikovali svoj osebni načrt telesne dejavnosti.
V delavnico je vključeno kratko predavanje Pozitivni učinki gibanja in nato
gibanje oz. vadba na prostem: testi hoje ter prikaz pravilne telesne vadbe
na rekvizitih fitnesa na prostem.
-

pogostitev
udeleženec bo prejel varnostni odsevnik

18.9.2020
ob 9.00
Dvorišče
občinske
zgradbe in
igrišče pri OŠ
Puconci
PRED, MED
IN PO
TEDNU

Predstavitev in
vožnja z
električnim
kolesom
(organizator:
Občina Puconci,
AMD Š. Kovač,
Policija)

Učencem 9. razredov OŠ Puconci ter širši javnosti se bo na dvorišču
zgradbe občine predstavila uporaba postaje za električna kolesa, ki je
opremljena s terminalom z LCD zaslonom ter ogrodjem z desetimi
zaklepnimi mesti, ki so obenem polnilnice za električna kolesa. Uporabnikom
bo predstavljen tudi sistem izposoje oziroma registracije v sistem, ki je
odslej uporabnikom bistveno prijaznejši, saj poteka neposredno ob postajah
preko računalniškega terminala, plačilo izposoje pa je tako elektronsko. Po
prestavitvi bo še sledila demonstracija e-kolesa in vsak udeleženec se bo
preizkusil še v vožnji z električnim kolesom med ovirami na igrišču pri OŠ
Puconci. Najbolj spreten bo prejel nagrado.
Občina Puconci je in bo v naslednjih letih pospešeno vlagala v kolesarsko
infrastrukturo, saj beleži vedno večje povpraševanje obiskovalcev in turistov
po e-kolesih in polnilnicah za e-kolesa, saj so z vstopom e-koles na trg
pričeli kolesariti tudi tisti, ki sicer ne kolesarijo. Sistem izposoje koles odpira
nove možnosti mobilnosti tudi za tiste, ki nimajo avtomobila ali ga ne želijo
uporabljati na krajše destinacije. Prav tako razširja možnost izbire prevoza,
kateri se zlahka navezuje tudi na javni potniški promet in daje priložnost za
razvoj turističnih produktov, ki izpostavljajo mobilnost.
-

21.9.2020
ob 9.00
Igrišče pri OŠ
Puconci
MED IN PO
TEDNU

Varnost v
prometu
(organizator:
Občina Puconci,
Policija, OŠ
Puconci)

pogostitev
nabava kolesarskih čelad
nagrade

S strani Policije bo učencem prve triade in otrokom iz starejše skupine vrtca
Puconci predstavljena varnost v prometu. Seznanili se bodo s prvimi koraki
v prometu, o varni poti v šolo in domov, kako pravilno in obvezno
uporabljati otroške varnostne sedeže, varnostne pasove, varnostne čelade,
in podobno. Učenci in malčki si bodo lahko od blizu ogledali in prav tako
sedli za volan policijskega avta, na policijski motor in spoznali spretnosti
policijskega psa.
-

22.9.2020
od 6.00 do
15.00

cesta v centru
Puconcev (od
hišne št. 22
do 80)

Dan brez
avtomobila
(organizator:
Občina Puconci,
OŠ in vrtci pri OŠ
Puconci, Policija,
gasilci, NIJZ, CKZ,
društvo
upokojencev,
športna zveza)

pogostitev
udeleženec bo prejel varnostni odsevnik

V središču centra Puconcev se bo od hišne št. 22 do 80 zaprla cesta in bo
od 6. do 15. ure zaprta za ves promet. Na ulici bodo otroci v spremstvu
svojih učiteljic in vzgojiteljic ter policistov prikazali varno vožnjo s kolesi,
poganjalci in se prosto sprehajali. Starejši obiskovalci bodo preizkusili
testno vožnjo z električnimi kolesi. Skupina učencev bo del zaprte ulice
poslikala z motivi in risbami na temo alternativne oblike mobilnosti,
najmlajši pa bodo imeli možnost sredi ulice barvati pobarvanke. Ob ulici bo
parkirano gasilsko in policijsko vozilo ter motor za ogled.
Na ulici bodo stojnice z izdelki lokalnih ponudnikov, stojnica Centra za
krepitev zdravja (meritev krvnega tlaka in testi hoje, prikaz nordijske hoje)
ter stojnica s kolesarskim zajtrkom.
-

pogostitev
udeleženec bo prejel majico z napisom
IZBERI ČISTEJŠI NAČIN PREVOZA!

