
EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI

Trajnostno povezani

od 16. 9. do 22. 9. 2022od 16. 9. do 22. 9. 2022

»TRAJNOSTNO POVEZANI« 
je slogan letošnjega ETM, ki po več 

mesecih omejevanja stikov v času pandemije kaže 
na željo posameznikov po vsej Evropi, da se znova povežejo 

med seboj. Ljudje se lahko srečujejo ter družijo na lepo in varno 
urejenih ulicah in trgih, tudi sodobno urejen javni prevoz je odličen prostor 

srečevanja in novih poznanstev. Bolje povezan trajnostni promet pomeni bolje povezane kraje 
in ljudi, kar je ključni poudarek evropskega zelenega dogovora, katerega končni cilj je podnebna nevtralnost.

Občina Polzela tudi v tem letu skupaj z javnimi institucijami in društvi, Občina Polzela tudi v tem letu skupaj z javnimi institucijami in društvi, 
pripravlja pester izbor dejavnosti za ozaveščanje in aktivno vključevanje občanov vseh starosti.pripravlja pester izbor dejavnosti za ozaveščanje in aktivno vključevanje občanov vseh starosti.

PRED VAMI JE PROGRAM DEJAVNOSTI MED 16. IN 22. SEPTEMBROM 2022.PRED VAMI JE PROGRAM DEJAVNOSTI MED 16. IN 22. SEPTEMBROM 2022.



 16. – 22. september

Ponedeljek, 12. 9. – 20. 9.
24 h

Ponedeljek 12. 9. 
SPLETNA STRAN PODJETIJ

Predstavitev ETM  na spletnih straneh občine in OŠ Polzela 

Natečaj: 
- »Svetovna kavarna«: organiziran dogodek z mladimi 

preko družbenih medijev za zbiranje pobud, kako 
izboljšati trajnostno mobilnost v občini

- »Pismo županu«: izboljšati trajnostno mobilnost 
v občini: izvedba metode zbiranja pobud na temo 
trajnostne mobilnosti (predstavitev želja, zahtev, 
pobud, odprava pomanjkljivosti)

SPLETNA STRAN OBČINE IN FB 
STRAN OBČINE

Povabilo k trajnostnim oblikam prevoza v 
službo (nagrada za zaposlene)

Ponedeljek 12. 9.
Barvanje obstoječe stene pri Športnem parku Polzela (OŠ 
Polzela); priprava za poslikavo učencev 9. ih razredov OŠ 
Polzela

PLEZALNA STENA PRI ŠPORTNEM PARKU 
POLZELA

od 16. 9. do 22. 9.
07.30 – 15.00 Postavitev dveh stojnic 

(5 preurejenih parkirnih mest)PARKIRIŠČE OB OBČINSKI STAVBI

Pešbus (postavljene tri proge)

POLZELA, OŠ POLZELA

od 16. 9. do 22. 9.
07.30 – 08.10

• 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

• Talne označbe v okolici OŠ Polzela 
in Vrtca Polzela



Petek, 16. 9. 2022

7.30

08.20 – 9.05
POLZELA; OŠ POLZELA

Otvoritev ETM 
- zaposleni na Občini Polzela
- postavitev dveh stojnic (5 preurejenih parkirnih mest): 

• z materialom ETM, knjižica s kuponi, sokovi
• karta občine: možnost vpisovanja in vrisovanja 

predlogov in pobud za vse občane (z vrisovanjem 
problematičnih odsekov, točk na območju občine)

  •  demonstracija električnega kolesa

PARKIRIŠČE OB OBČINSKI 
STAVBI, OBČINA

Prometna delavnica:
»Vozim vendar ne hodim«; Zavod vozim

07.30 – 08.20 Dogodek: 
»Dan brez avtomobila«: štetje pešcev pred OŠ Polzela

»Pešbus«
S »pešbusom« se učenci se odpravijo peš v šolo, in sicer v 
organiziranih skupinah. Na prireditvenem prostoru jih pozdravi 
župan ter pogosti z jabolkom in ekološko pridelanim soko

PROSTOR PRED OŠ POLZELA

10.00 – 12.00
UKREP: »Poljubi in odpelji«
Znak se postavi na parkirišču za šolo, in sicer kot določena postaja 
za samostojno aktivno pot do šole (v primeru, da se ukrep izkaže 
kot uspešen, ga ohranimo kot trajen ukrep) s postavitvijo znaka

K zdravemu načinu življenja in alternativnim oblikam mobilnosti 
smo se na občini v sodelovanju z osnovno šolo odločili, pristopiti 
k izvedbi ukrepa za najmlajše. Starši bodo na varnem cestnem 
odseku v bližini šole (parkirišče za šolo), označenem s posebno 
tablo, odložili svoje otroke, le-ti pa bodo nato pot do cilja prehodili.  
 Pot bomo označili s posebnimi talnimi označbami.

OŠ POLZELA
OBMOČJE KJER SE BO 
POSTAVIL UKREP

08.10 – 9.20

Delavnica 1 – spodbujanje uporabe javnega prevoza 
(prikaz javnega prevoza, vozni red, postajališča; Podjetje 
Pemi d.o.o.)
Brezplačen javni prevoz za vse generacije s podjetjem 
Pemi d.o.o. – mini bus (Občina Polzela)

ŠOLSKI KROG – VOZNI RED:
LOČICA OB SAVINJI OB 8.10
BREG PRI POLZELI OB 8.20
POLZELA OB 8.25
DOBRIČ OB 8.40
ANDRAŽ NAD POLZELO OB 8.50
PODSEVČNIK OB 9.00
ZALOŽE OB 9.10
POLZELA OB 9.20

12.00 – 14.00
Obnova že postavljenih 8 informativnih tabel (table so 
postajališča pešbusa – pobarvajo in obnovijo učenci OŠ, 
naredijo značilne znake/markacije, ki označujejo progo pešbusa)

OŠ POLZELA
LOKACIJA POSTAVLJENIH VSEH INFORMATIVNIH TABEL



Ponedeljek, 19. 9. 2022

7.30 Postavljeni stojnici: 
- z materialom ETM, knjižica s kuponi, sokovi
- karta občine: možnost vpisovanja in vrisovanja 

predlogov in pobud za vse občane (z vrisovanjem 
problematičnih odsekov, točk na območju občine)

- demonstracija električnega kolesa

PARKIRIŠČE OB OBČINSKI STAVBI, 
OBČINA

08.10 – 9.20

»Pešbus«
S »pešbusom« se učenci se odpravijo peš v 
šolo, in sicer v organiziranih skupinah.

OBMOČJE CELOTNE 
OBČINE POLZELA

08.00 – 09.00
Vadba:
- ples za starejše: »Razgibajmo se s plesom«
 Medgeneracijsko društvo Mozaik generacij 

PolzelaPLESNI PROSTOR OB ŠPORTNI 
DVORANI

ŠOLSKI KROG – VOZNI RED:
LOČICA OB SAVINJI OB 8.10
BREG PRI POLZELI OB 8.20
POLZELA OB 8.25
DOBRIČ OB 8.40
ANDRAŽ NAD POLZELO OB 8.50
PODSEVČNIK OB 9.00
ZALOŽE OB 9.10
POLZELA OB 9.20

Delavnica 1 – spodbujanje uporabe javnega prevoza 
(prikaz javnega prevoza, vozni red, postajališča;  
Podjetje Pemi d.o.o.)
Brezplačen javni prevoz za vse generacije s podjetjem 
Pemi d.o.o. – mini bus (Občina Polzela)

10.00 – 13.00 Delavnica 2 – spodbujanje aktivne mobilnosti starejših 
- merjenje krvnih vrednosti – tlak, sladkor in holesterol; 

Zdravstveni dom Žalec
- izvedba testa hoje na 2 km in ugotovitev stanja 

telesne pripravljenosti
- razglasitev za najbolj zdravega župana    

 (praktična nagrada)

PARKIRIŠČE OB OBČINSKI STAVBI, OBČINA

11.00 – 12.00
17.00 – 18.00
POLZELA

07.30 – 08.20

Dogodek: »S kolesom okoli Polzele«: 10 km = 30 min 
(Občina Polzela v sodelovanju z ZŠAM Savinjske doline)



07.30 – 09.00

08.10 – 9.20
ŠOLSKI KROG – VOZNI RED:
LOČICA OB SAVINJI OB 8.10
BREG PRI POLZELI OB 8.20
POLZELA OB 8.25
DOBRIČ OB 8.40
ANDRAŽ NAD POLZELO OB 8.50
PODSEVČNIK OB 9.00
ZALOŽE OB 9.10
POLZELA OB 9.20

Vadba: 
- badminton, rekreacija (OŠ Polzela)
- Tečaj nordijske hoje (Medgeneracijsko   

društvo Mozaik generacij Polzela)

PARKIRIŠČE OB OBČINSKI STAVBI
PLESNI PROSTOR OB ŠPORTNI 
DVORANI

Delavnica 1 – spodbujanje uporabe javnega prevoza 
(prikaz javnega prevoza, vozni red, postajališča; Podjetje 
Pemi d.o.o.)

Brezplačen javni prevoz za vse generacije s podjetjem  
Pemi d.o.o. – mini bus (Občina Polzela)

Torek, 20. 9. 2022

07.30 – 08.20
»Pešbus«
S »pešbusom« se učenci se odpravijo peš v šolo, in sicer v 
organiziranih skupinah.

OBMOČJE CELOTNE OBČINE POLZELA

10.00 – 12.00
Kolesarski poligon za otroke

Delavnica: »otroci za otroke« poslikava obstoječe 
stene pri Športnem parku Polzela (OŠ Polzela)ŠPORTNO IGRIŠČE POLZELA, 

OŠ POLZELA 

10.00 – 11.00
13.00 – 15.00

Dogodek: »Popravljalnica koles« 
v sodelovanju z ZŠAM in Bike shop Šempeter

Dogodek: »Izmenjevalnica koles«
Možnost menjave in podarjanja koles, preventivni pregledi 
koles, možnost preizkušati kolesa

PARKIRIŠČE OB OBČINSKI STAVBI



Sreda, 21. 9. 2022

07.30 – 09.00

07.30 – 08.20

Vadba: 
- badminton, rekreacija (OŠ Polzela)
- Telovadba za starejše »Gibanje za zdrav   

življenjski slog« (Medgeneracijsko    
društvo Mozaik generacij Polzela)

PARKIRIŠČE OB OBČINSKI STAVBI
PLESNI PROSTOR OB ŠPORTNI DVORANI

08.10 – 9.20

»Pešbus«
S »pešbusom« se učenci se 
odpravijo peš v šolo, in sicer v 
organiziranih skupinah.

OBMOČJE CELOTNE 
OBČINE POLZELA

10.00 – 11.00 

Otroška lutkovna predstava BICI – KLETA 

Učiteljica Kleta in njen radoživi kuža Bici živita v prelepi gorski vasici. 
Dan za dnem vestno opravljata svoje dolžnosti v uro in pol hoda 
oddaljeni šoli. Pot v dolino je naporna in utrujajoča. 
A nekega dne pri sosedovem kleparju zagledata zanimivo stvar in 
skupaj se domislijo, čemu bi to lahko služilo. 

POLZELA – KULTURNI DOM

ŠOLSKI KROG – VOZNI RED:
LOČICA OB SAVINJI OB 8.10
BREG PRI POLZELI OB 8.20
POLZELA OB 8.25
DOBRIČ OB 8.40
ANDRAŽ NAD POLZELO OB 8.50
PODSEVČNIK OB 9.00
ZALOŽE OB 9.10
POLZELA OB 9.20

Delavnica 1 – spodbujanje uporabe javnega prevoza 
(prikaz javnega prevoza, vozni red, postajališča; Podjetje 
Pemi d.o.o.)
Brezplačen javni prevoz za vse generacije s podjetjem 
Pemi d.o.o. – mini bus (Občina Polzela)

11.00 Predstavitev lokacije zbiranja starejših, neuporabnih koles 
PARKIRIŠČE OB OBČINSKI STAVBI, REŽIJSKI OBRAT OBČINE

11.00 – 13.00
PARKIRIŠČE OB OBČINSKI STAVBI, 
OBČINA

Delavnica 2 – spodbujanje aktivne mobilnosti starejših 
- merjenje krvnih vrednosti – tlak, sladkor in 

holesterol; Zdravstvena postaja Polzela
- izvedba testa hoje na 2 km in ugotovitev stanja 

telesne pripravljenosti
- spodbujanje občanov k zapisovanju prehojenih poti –  

      DNEVNIK GIBANJA (nagrade…)

11.00 – 18.00 
Razstava knjižnega gradiva na temo ETM v času odprtosti 
Občinske knjižnice Polzela

GRAD KOMENDA, PROSTORI OBČINSKE KNJIŽNICE POLZELA



Četrtek, 22. 9. 2022

08.10 – 9.20
ŠOLSKI KROG – VOZNI RED:
LOČICA OB SAVINJI OB 8.10
BREG PRI POLZELI OB 8.20
POLZELA OB 8.25
DOBRIČ OB 8.40
ANDRAŽ NAD POLZELO OB 8.50
PODSEVČNIK OB 9.00
ZALOŽE OB 9.10
POLZELA OB 9.20

Postavitev 3 »KAŽIPOT-ev«
»kažipoti« bodo vsebovali čas hoje, število korakov do 
predvidene/označene lokacije + postavitev tabel o 
pomembnosti hoje za zdravje
- izvedba pohoda po označenih lokacijah (»peš kažipoti«) 

z izračunom korakov, porabljenega časa, koristi za 
zdravje. kažipoti: 1 x pred občinsko stavbo, 1 x Park 
Šenek, 1 x rojstna hiša Neže Maurer

Delavnica 1 – spodbujanje uporabe javnega prevoza 
(prikaz javnega prevoza, vozni red, postajališča; Podjetje 
Pemi d.o.o.)
Brezplačen javni prevoz za vse generacije s podjetjem 
Pemi d.o.o. – mini bus (Občina Polzela)

10.00 – 13.00 
Zaključne prireditve
Parkirišče se spremeni v igrišče za  vse generacije:
- badminton (OŠ Polzela, Društvo upokojencev Polzela, 

Medgeneracijsko društvo…)
- poslikava tal: risanje s kredami po asfaltu (OŠ Polzela, 

Vrtec Polzela)
- okrogla miza na temo ETM: predstavitev karte občine z 

vrisanimi problematičnimi odseki, izpostavljenimi točkami 
na območju občine, ki so bile podane s strani občanov    

              -   Otvoritev prestavljene elektropolnice za kolesa

PARKIRIŠČE OB OBČINSKI STAVBI 
ŠOLSKA ULICA
PARKIRIŠČE NASPROTI OBČINSKE 
STAVBE

13.00 
GOSTILNA CIZEJ

10.00 – 11.00 Pravljična ura na temo varnosti, pešhoje in kolesarjenja
(Občinska knjižnica Polzela; pravljične ure se udeležijo 
tretješolci)

GRAJSKO DVORIŠČE KOMENDA

07.30 – 10.00
Parkirišče ob občinski 
stavbi

07.30 – 08.20
»Pešbus«
S »pešbusom« se učenci se odpravijo peš v šolo, in sicer v 
organiziranih skupinah.

OBMOČJE CELOTNE
OBČINE POLZELA

Pogostitev in druženje ob zaključku ETM



Vse navedene dejavnosti v času Evropskega tedna mobilnosti 2022 so brezplačne, z namenom spodbujanja 
vsakodnevne uporabe nemotoriziranih prevoznih sredstev. Na vse dogodke v zaprtih prostorih se je treba 
predhodno prijaviti na telefon 03/703 32 09. 

Za vožnjo z javnim prevoznim sredstvom Pemi, d. o. o., prijava ni potrebna. Za sodelovanje na posameznih 
dejavnostih bodo udeleženci nagrajeni s praktičnimi nagradami ter knjižicami ugodnosti in popustov. 
Veseli bomo, če se nam boste pridružili v čim večjem številu. 

Sodelujoči v projektu ETM 2022: 
Občina Polzela in Osnovna šola Polzela ter Vrtec Polzela, Medobčinska splošna knjižnica Žalec – enota 
Polzela, Društvo upokojencev Polzela, Medgeneracijsko društvo Mozaik generacij Polzela, Združenje šoferjev 
in avtomehanikov Spodnje Savinjske doline, Zdravstvena postaja Polzela, Center za krepitev zdravja Spodnje 
Savinjske doline – Zdravstveni dom Žalec, Bikeshop Šempeter, podjetje Pemi, d. o. o., Zveza društev 
upokojencev Slovenje in Agencija za varnost prometa, Turistično društvo Občine Polzela, Policijska postaja 
Žalec in drugi.

Lokalni koordinator ETM 2022:
Arijana Kufner,
Strokovni sodelavec za projekte in javna naročila

Tel: 03/703 32 09
Mobi: 031 713 193
e-pošta: arijana.kufner@polzela.si

V ČASU ETM BO NA ŠOLSKI ULICI IZVEDENA POPOLNA ZAPORA.


