
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naziv občine: Občina Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela 

 

 

Evropski teden mobilnosti 2022 

– TRAJNOSTNO POVEZANI 

 

 
Osnutek programa aktivnosti v času ETM 2022 

september 2022



        

 

DATUM Izvajalci / LOKACIJA Dogodek 

Ponedeljek, 5. 9. – 20. 9. 
Spletna stran občine in FB 

stran občine 

Natečaj:  

- »Svetovna kavarna«: organiziran dogodek z mladimi preko 

družbenih medijev za zbiranje pobud, kako izboljšati trajnostno 

mobilnost v občini 

- »Pismo županu« in »Knjiga želja«: izboljšati trajnostno mobilnost v 

občini 

Ponedeljek 12. 9.  Spletna stran podjetij Povabilo k trajnostnim oblikam prevoza v službo (nagrada za zaposlene) 

od 16. 9. do 22. 9. 

07.30 – 15.00 

07.30 – 08.10 

 

Parkirišče ob Občinski 

stavbi 
Postavitev dveh stojnic (5 preurejenih parkirnih mest) 

Polzela, OŠ Polzela Pešbus (postavljene tri proge) 

Od 16. 9 - 
Na parkirišču za občino se prestavi elektro polnilnica za kolesa na območje s parcelno številko 835/2, ki 

se nahaja na nasprotni strani občinske stavbe 

 

 

 

16. 9. 2022  / petek Lokacija Izvedba   

07.30 – 08.00  Otvoritev ETM – zaposleni na Občini Polzela 

08.20 – 9.05 Polzela; OŠ Polzela Prometna delavnica »Vozim vendar ne hodim«; Zavod vozim 

07.30 – 15.00 Prostor pred OŠ Polzela Dogodek: »Dan brez avtomobila«: štetje pešcev pred OŠ Polzela 

07.30 – 15.00 
Parkirišče ob občinski 

stavbi, občina 

Ukrepi in aktivnosti: 

- Vpisovanje predlogov in pobud za vse občane: karta občine (z 

vrisovanjem problematičnih odsekov, točk na območju občine) 

- Demonstracija električnega kolesa 

- Delavnica: »otroci za otroke« razstava ustvarjalne delavnice in 

izdelava urbane opreme po svojih željah iz obstoječih materialov 

za Športni park Polzela 

- Risanje s kredami po asfaltu na temo ETM 

- Kolesarski poligon za otroke 

- Namizni tenis + vadba  

- Obnova že postavljenih 8 informativnih tabel (table so postajališča 

pešbusa – pobarvajo in obnovijo učenci OŠ, naredijo značilne 

znake/markacije, ki označujejo progo pešbusa) 

 

 

 
19. 9. 2022 / ponedeljek Lokacija Izvedba   

09.00 – 15.00 
Parkirišče ob občinski 

stavbi, občina 

Ukrepi in aktivnosti: 

- Vpisovanje predlogov in pobud za vse občane: karta občine (z 

vrisovanjem problematičnih odsekov, točk na območju občine) 

- Demonstracija električnega kolesa 

- Kolesarski poligon za otroke 

- Izvedba testa hoje na 2 km 

- Delavnica 1 – spodbujanje aktivne mobilnosti starejših (merjenje 

krvnih vrednosti, ) 

- Delavnica 2 – spodbujanje uporabe javnega prevoza (prikaz 

javnega prevoza, vozni red, postajališča; Podjetje Pemi d.o.o.) 

11.00 – 12.00 

17.00 – 18.00 
Polzela Dogodek: »S kolesom okoli Polzele«: 10 km = 30 min  

 

 

 

 

 



        

20. 9. 2022 / torek Lokacija Izvedba   

07.30 – 09.00 
Parkirišče ob občinski 

stavbi 
Vadba – namizni tenis, rekreacija 

09.00 – 15.00 Občina Polzela  

Ukrepi in aktivnosti: 

- Vpisovanje predlogov in pobud za vse občane: karta občine (z 

vrisovanjem problematičnih odsekov, točk na območju občine) 

- Demonstracija električnega kolesa 

- Kolesarski poligon za otroke 

- Postavitev korita z zelenjem (OŠ Polzela, uporaba recikliranega 

materiala) 

10.00 – 11.00 

14.00 – 15.00 
Polzela 

Dogodek: »Popravljalnica koles« 

Dogodek: »Izmenjevalnica koles« 

 

 
21. 9. 2022 / sreda Lokacija Izvedba   

07.30 – 09.00 
Parkirišče ob občinski 

stavbi 
Vadba – namizni tenis, rekreacija 

08.00 – 15.00 
Parkirišče ob občinski 

stavbi 

Ukrepi in aktivnosti: 

- Trajen ukrep: označitev poti »Test hoje na 2 km« 

- Spodbujanje občanov k zapisovanju prehojenih poti (nagrade…) 

- Merjenje srčnih vrednosti 

- Predstavitev lokacije zbiranja starejših, neuporabnih koles 

 

 
22. 9. 2022 / četrtek Lokacija Izvedba   

07.30 – 09.00 
Parkirišče ob občinski 

stavbi 
Vadba – namizni tenis, rekreacija 

08.00 – 15.00 
Parkirišče ob občinski 

stavbi 

Zaključne prireditve: 

- Okrogla miza na temo ETM z delitvijo kuponov in nagrad 

- Merjenje srčnih vrednosti 

- Test hoje na 2 km 

- Zaključna delavnica (OŠ Polzela, Vrtec Polzela, ZD Polzela) 

*organizator objavlja osnutek programa, ki ga bo tekoče obnavljal in dopolnjeval 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lokalni koordinator ETM 2022: 

 

Arijana Kufner, 

Strokovni sodelavec za projekte in javna naročila 

 

 

Tel: 03/703- 32-09 

e-pošta: arijana.kufner@polzela.si 

 

 

 


