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MESTNA OBČINA PTUJ organizira dogodke ob Evropskem tednu mobilnosti 2021 
z geslom »Živi zdravo. Potuj trajnostno.« 

 
V Mestni občini Ptuj se bodo v Evropskem tednu mobilnosti odvili številni zanimivi dogodki in aktivnosti, ki nas 

bodo povezali v prizadevanju za človeku in okolju prijaznejše načine mobilnosti. 

  

 

Ptujske osnovne šole bodo sodelovale v preventivni akciji »ULICE OTROKOM«. Otroci v parku ali telovadnici ne morejo 
risati na tla, zato bomo otrokom omogočili ustvarjanje s kredami na območju šolskih okolišev. 
Organizator: Mestna občina Ptuj 
Lokacija: Mestna občina Ptuj, šolski okoliši 
V primeru dežja dogodek odpade. 

 

Poučno kolesarjenje okrog ptujskega jezera skupaj s člani Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS). 
Organizator: Ptujska kolesarska mreža, Zavod za šport Ptuj, DOPPS 
Lokacija: Zbirno mesto bo na mostu za pešce in kolesarje. 
V primeru dežja dogodek odpade. 

 

   Ulice ožjega mestnega jedra bodo zaprte za avtomobile in odprte za ljudi. Pripravili bomo pestro dogajanje: 
- Arbadakarba-Cirkuški Ptuj/10.00-13.00/Mestna tržnica 

- Folklorna skupina Veterani DPD Svoboda Ptuj, Folklorna skupina VDC Sožitje Ptuj in Oldtimer  Duplek /10.00-
12.00/ulice ožjega mestnega jedra 

- Prometni poligon/13.00-17.00/Miklošičeva ulica 
- Predstavitev električnih koles in vozila Šoferko/10.00-13.00/Mestna tržnica 
- Vafl ponudba za otroke/10.00-16.00/Mestna tržnica 

 Organizator: Zavod za turizem Ptuj, Mestna občina Ptuj 
 Zapora ulic med 9.00 in 17.00 uro: Slomškova ulica, Slovenski trg, Prešernova ulica do Cankarjeve ulice, Miklošičeva ul.,    
 Mestni trg 
 V primeru dežja dogodek odpade. 

Ulice ožjega mestnega jedra bodo zaprte za avtomobile in odprte za ljudi. Pripravili bomo pestro dogajanje: 
- GUD Street Food/10.00-14.00/Miklošičeva ulica 
- Vafl ponudba za otroke/10.00-14.00/ Mestna tržnica 
- Otroška animacija Piki Poki/10.00-14.00/Mestna tržnica 
- Nogometni poligon/10.00-14.00/Miklošičeva ulica    
- Prometni poligon /10.00-14.00/Miklošičeva ulica              

Organizator: Zavod za turizem Ptuj, Mestna občina Ptuj 
Zapora ulic med 9.00 in 14.00 uro: Slomškova ulica, Slovenski trg, Prešernova ulica do Cankarjeve ulice, Miklošičeva ul., 
Mestni trg 
V primeru dežja dogodek odpade. 

  
 

»LETOS TUDI NA PTUJU NAVIJAMO ZA ZDRAVE POTI« 

 

PROGRAM EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI 2021   

petek, 17. 9. 9:00–12:00 ULICE OTROKOM  

sobota, 18. 9. 10:00-12:00 KOLESARSKI POTEP OKROG PTUJSKEGA JEZERA 

sobota, 18. 9. 9:00-17:00 ULICE LJUDEM 

nedelja, 19. 9. 9:00-14:00 ULICE LJUDEM 
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ZŠAM Ptuj bo po vseh ptujskih osnovnih šolah predstavil projekt »Varne šolske poti« s pestrim naborom aktivnosti: 
predavanje »Varna pot v šolo«, predstavitev združenja, Šole vožnje Prednost, policije in medobčinskega redarstva, 
predstavitev prometne igre »Prometna vila«.  

ponedeljek, 20. 9. -  
sreda, 22. 9. 

9:00–13:00 VARNE ŠOLSKE POTI 

Organizator: ZŠAM Ptuj, SPVCP MO Ptuj, Šola vožnje Prednost, Policijska postaja Ptuj, Medobčinsko redarstvo 
Lokacija: OŠ Mladika, OŠ Ljudski vrt Ptuj s podružnico Grajena, OŠ Breg, OŠ Olge Meglič, OŠ Dr. Ljudevita Pivka 
 
 

torek, 21. 9. 14:00-17:00 PREDSTAVITEV ELEKTRIČNE MOBILNOSTI 

Predstavitev električnega vozila Volkswagen ID.4 in hibridnega električnega vozila Toyota na parkirišču »Parkiraj in pelji 
se« na Zadružnem trgu na Ptuju.  
Organizator: Avtohiša Dominko Ptuj, Avtohiša Furman Ptuj 
Lokacija: parkirišče na Zadružnem trgu (»Parkiraj in pelji se«) 
V primeru dežja dogodek odpade. 
 

Ptujsko jezero je največje slovensko stalno jezero in priljubljena turistična točka. Na Ptujskem jezeru in v njegovi 
neposredni bližini pa gnezdi tudi več kot 230 vrst ptic, med njimi celo redke in ogrožene vrste, zato gre za izjemno 
pomemben naravni rezervat. Srečali se bomo na mostu za pešce in kolesarje in se skupaj odpravili do opazovalnice ptic ob 
jezeru. Po poti bomo izvedeli marsikatero zanimivost o Ptuju, reki Dravi, mostovih in naravnih znamenitostih. 
Priporočena je športna obutev. Prijave na dogodek niso potrebne. 
Organizator: Zavod za turizem Ptuj 
Lokacija: točka srečanja bo na mostu za pešce in kolesarje 
V primeru dežja dogodek odpade. 
 

Na urbanem sprehodu za mlade bodo osnovnošolci, dijaki, študenti in drugi mladi v starem mestnem jedru ugotavljali, 
zakaj se mladi odseljujejo iz Ptuja in okolice; kaj bi mlade zadržalo ali privabilo nazaj na Ptuj; kaj je trenutno dobro in 
kaj bi bilo potrebno narediti v prihodnosti, da bi mladi ostali ali se vrnili.  
Organizator: ZRS Bistra Ptuj, MO Ptuj, SOU SP 
Lokacija: Slovenski trg-Prešernova ul.-do OŠ Olge Meglič-proti Peš mostu- ob Dravi mimo Minoritskega trga in Mestnega 
trga do tržnice 
V primeru dežja dogodek odpade. 
 

Za otroke starejših skupin Vrtca Ptuj bo organiziran preventivno-vzgojni program v cestnem prometu na poligonu 
KOLESARČEK. Otroci bodo skozi igro spoznali, 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 
Lokacija: Mestni trg  
V primeru dežja dogodek odpade. 
 

Ob dnevu slovenskega športa se bo na Ptuju odvijala okrogla miza z razpravo o športu v MO Ptuj.  
Organizator:  Zavod za šport Ptuj, ŠZ MO Ptuj, Regijska pisarna Ptuj  
Lokacija: Tribuna Mestnega stadiona Ptuj  

 

torek, 21.9. in 
sreda, 22. 9. 

9:00–13:00 POLIGON KOLESARČEK                                                                                 

sreda, 23.9. 17.00 OKROGLA MIZA OB DNEVU SLOVENSKEGA ŠPORTA 

 

torek, 21.9. 9.00-12.00 JANE'S TALENT WALK SHOP: URBANI SPREHODI ZA MLADE 

 

»LETOS TUDI NA PTUJU NAVIJAMO ZA ZDRAVE POTI« 

torek, 21.9. 10.00-13.00 SPREHOD DO OPAZOVALNICE PTIC OB PTUJSKEM JEZERU 

https://www.porscheinterauto.net/Vozila/Volkswagen.40/

