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

Evropski teden mobilnosti 2018 

– Združuj in učinkovito potuj 

 

Program dejavnosti v tednu mobilnosti 

 

16. –  22. 9. 2018 Izvajalci Dogodek 

24h 
Občina Polzela, 

Osnovna šola Polzela 

Predstavitev ETM na spletnih straneh občine in 

OŠ Polzela 

07.00  – 14.00 Občina Polzela 
Župan za prihod na delo in bližnje službene poti 

uporablja električno kolo 

07.30 – 16.00 Osnovna šola Polzela 

Aktivnosti osnovnošolcev v okviru ETM 2018 

- Risanje s kredami 

- Okrogla miza 

- Razstava izdelkov 

- Namizni tenis 

- Kolesarski poligon 

- Kolesarske aktivnosti na igrišču 

- Pešbus (S »Pešbusom« se učenci v šolo odpravijo 

peš v organiziranih skupinah), izdelati vozni red in 

določiti postaje PEŠ busa ( vključiti tudi POŠ 

Andraž) 

- Potopisno predavanje Dejana Glavnika 

07.00 – 14.00 

Medgeneracijski center 

Društvo upokojencev 

Polzela 

- Okrogla miza 

- Knjižni kotiček 

- Predstavitev aktivnosti in izdelkov 

Kontakt: Marjana Šmajs,  

Telefon: 031 343 774, E.naslov: 

marjana.smajs@gmail.com. 

 

07.00 – 14.00 

Dare Hlupič, Dejan 

Glavnik, Cvetličarna 

Emi, Domačija Grčin, 

Bike shop Šempeter, 

gostilna Cizej, Salon 

lepote, Skiro inženiring, 

d.o.o., AMZS varna 

vožnja Vransko, AMZS, 

d.o.o., Nomago, d.o.o., 

Pemi, d.o.o. 

- Predavanja, knjižice s kuponi, sokovi, predstavitev 

koles, darila, demonstracija koles, vožnja z 

avtobusom 



        
  

 

17. 9. 2018 

ponedeljek 
Lokacija 

Dogodek – Vzgojno preventivna akcija s 

kolesom na pot 

od 17. 9. do 22. 9. 
Parkirišče ob Občinski 

stavbi 

- Postavitev dveh stojnic za izvajanje promocije 

ETM 2018 

07.30 – 08.10 Polzela  - Pešbus 

07.30 – 15.00 
Parkirišče ob Občinski 

stavbi 

- Demonstracija električnega kolesa, ki ga ima 

občina, brezplačna uporaba za učence višjih 

razredov 

09.00 – 15.00 Občina Polzela  
- Razstava plakata » JPP NEKOČ IN DANES« 

- Risanje s kredami po asfaltu na temo ETM 

 
 

18. 9. 2018 

torek 
Lokacija 

Dogodek – aktivna pot v šolo ( otroci gredo v 

šolo ali iz šole s kolesom) – štetje otrok, ki 

pridejo v šolo s kolesom) 

07.30 – 08.10 Polzela  - Pešbus 

09.00 – 15.00 Občina Polzela  - Razstava plakata » JPP NEKOČ IN DANES«  

11.00 – 12.00 

17.00 – 18.00 
Polzela 

- S kolesom okoli Polzele (občani, župan, 

občinska uprava, svetniki, RC Celje, ) 
 

 

19. 9. 2018 

sreda 
Lokacija Dogodek – Spremenimo  parkirišče v igrišče  

07.30 – 08.10 Osnovna šola Polzela  - Pešbus 

07.30 – 15.00 
Parkirišče ob Občinski 

stavbi 

- Demonstracija električnega kolesa, ki ga ima 

občina, brezplačna uporaba za učence višjih 

razredov 

09.00 – 09.40 

11.00 – 11.40 

Polzela – Kulturni dom  

Andraž - vrtec 
- Lutkovna predstava BIČIKLETA 

09.00 – 17.00 Občina Polzela - Razstava plakata » JPP NEKOČ IN DANES«  

 

 

20. 9. 2018 

četrtek 
Lokacija Dogodek – s kolesom okoli Polzele    

07.30 – 08.10 Osnovna šola Polzela  - Pešbus 

07.30 – 15.00 
Parkirišče ob Občinski 

stavbi 

- Demonstracija električnega kolesa, ki ga ima 

občina, brezplačna uporaba za učence višjih 

razredov 

08.20 – 13.30 Športno rekreacijski - Kolesarske aktivnosti na igrišču za otroke 



        

center Polzela  

09.00 – 15.00 Občina Polzela - Razstava plakata » JPP NEKOČ IN DANES«  

17.00 – 18.00 Polzela - Kolesarjenje po mestnem jedru Polzele  

18.00 – 19.00 Medgeneracijski center 

- Okrogla miza na temo ETM v sodelovanju z 

Dejanom Glavnikom (potopisno predavanje - s 

kolesom okoli sveta). Kontakt: Marjana Šmajs,  

Telefon: 031 343 774, E.naslov: 

marjana.smajs@gmail.com. 

 
 
 

21. 9. 2018 

petek 
Lokacija Dogodek - Dan brez avtomobila 

07.30 – 08.10 Polzela  

- Pešbus   

- Okrogla miza na temo ETM (reciklirani stoli in 

miza) 

07.30 – 15.00 
Parkirišče ob Občinski 

stavbi 

- Demonstracija električnega kolesa, ki ga ima 

občina, brezplačna uporaba za učence višjih 

razredov 

09.00 – 13.00 
Parkirišče ob Občinski 

stavbi 

- Izvedba  stojnice, kjer bo možno podariti ali 

menjati športno opremo, ki ni več v uporabi 

(predvsem kolesa, rolerji, rolke ipd.).  

09.00 – 15.00 Občina Polzela - Razstava plakata » JPP NEKOČ IN DANES«  

09.30 – 11.00 Osnovna šola Polzela  
- Potopisno predavanje z Dejanom Glavnikom - s 

kolesom okoli sveta) 

10.00 – 12.00 Polzela 

- Organiziran brezplačen avtobusni prevoz  iz vseh 

naselij do Občinske stavbe priloga 

 

10.00 – 12.00 

Parkirišče ob Občinski 

stavbi 

- Demonstracija električnih koles ter pogovor na 

temo mobilnosti – Bike shop Šempeter; (Nomago 

kolesa) 

 

 
 

22. 9. 2018 

sobota 
Lokacija Dogodek Zaključna prireditev 

07.30 – 08.10 Osnovna šola Polzela  - Pešbus   

07.30 – 13.00 
Osnovna šola Polzela 

(parkirišče pri igrišču)  
- Namizni tenis 

07.30 – 13.00 Osnovna šola Polzela  - Kolesarski poligon za otroke 

07.30 – 13.00 
Parkirišče ob Občinski 

stavbi 

- Okrogla miza na temo trajnostne mobilnosti z 

anketami ter delitvijo kuponov 



        

08.00 – 15.00 
Parkirišče ob Občinski 

stavbi 

- Demonstracija električnega kolesa, ki ga ima 

občina, brezplačna uporaba za učence višjih 

razredov 

09.00 – 11.00 Medgeneracijski center  -Knjižni kotiček 

 

09.00 – 11.00 

Parkirišče ob Občinski 

stavbi na stojnici 

- Predstavitev aktivnosti in izdelkov društva 

upokojencev Polzela (reciklirani stoli in miza) 

Kontakt: Marjana Šmajs,  

Telefon: 031 343 774, E.naslov: 

marjana.smajs@gmail.com. 

09.00 – 11.00 Polzela  

- Tek na 5 km brez merjenja časa 

- Tekmovanje za najbolj zdravega občana-tek na 

21 km  

09.00 – 12.00 Polzela  - Merjenje srčnega utripa in telesne sestave 

09.00 – 12.00 
Športno rekreacijski 

center Polzela  

- V sodelovanju z ZD Polzela se pripravi "test hoje 

na 2 km," kjer zdravstveni delavci izmerijo telesno 

pripravljenost s preizkusom hoje na 2 km. Na 

osnovi rezultata, ki upošteva starost, spol, telesno 

težo in višino, čas hoje in srčni utrip nato svetujejo 

ustrezno telesno dejavnost in vadbo, ki bo 

izboljšala posameznikovo zdravje in počutje 

09.00 – 13.00 
Parkirišče ob Občinski 

stavbi 

- Pregled koles in kolesarske opreme s strani 

strokovno usposobljenega mehanika koles in 

kolesarske opreme, ki bo poleg preventivnega 

pregleda in hitrega popravila malenkosti nudil tudi 

nasvete glede priprave koles za varno vožnjo v 

prometu. 

- »Varno kolo« - Na prireditvenem prostoru se 

preverja tehnična ustreznost koles, ki jih otroci 

uporabljajo za prevoz do in iz šole. 

09.00 – 13.00 
Parkirišče ob Občinski 

stavbi 

- Izvedba  stojnice, kjer bo možno podariti ali 

menjati športno opremo, ki ni več v uporabi 

(predvsem kolesa, rolerji, rolke ipd.).  

09.00 – 12.00 
Parkirišče ob občinski 

zgradbi  

- Izvedba promocije koles in električnih koles ter 

možnost poizkusnih voženj ;  Bike-shop 

09.00 – 13.00 Občina Polzela - Razstava plakata » JPP NEKOČ IN DANES«  

09.30 – 10.30 Jedilnica – Osnovna šola 

- Okrogla miza na temo ETM v sodelovanju z 

Dejanom Glavnikom (potopisno predavanje - s 

kolesom okoli sveta ) 

12.30 
Na parkirišču za 

osnovno šolo Polzela  

- Otvoritev nadstrešnice za 50 koles 

- Ureditev zelenih javnih površin z namenom 



        

povečanja kakovosti zraka 

 

Lokalni koordinator ETM 2018 

Ime in priimek 

(lahko zapišete dve 

osebi, če ste tako 

dogovorjeni) 

Telefon Elektronska pošta 

Podatki lokalnega 

koordinatorja se 

objavijo na spletni 

strani ETM (DA/NE) 

Magda Cilenšek 03/703- 32-16 magda.cilensek@polzela.si NE 
 

Naslov, na katerega želite prejeti promocijsko gradivo za ETM 2018 

 

Občina Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela 

 


