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UVOD
Med 16. in 22. septembrom so občine in druge ustanove ponovno 

spodbujale občane k spremembi potovalnih navad pod sloganom Živi 

zdravo. Potuj trajnostno. V letošnjem Evropskem tednu mobilnosti 

(ETM), katerega glavne teme so bile varnost, zdravje in trajnostna 

mobilnost, je sodelovalo 84 občin. 

7 slovenskim občinam, ki ETM izvajajo že od samega začetka, so 16. 

septembra na Ljubljanskem gradu čestitali evropska komisarka za 

promet, državni sekretar ter nacionalna koordinatorka Evropskega 

tedna mobilnosti.

V katalogu predstavljamo dobre prakse šestih občin, v katerih se je 

skozi leta prav zaradi ukrepov v okviru ETM spremenilo zavedanje o 

pomenu trajnostne mobilnosti. Občani z vedno večjo naklonjenostjo 

sprejemajo preurejanje ulic, uporabljajo kolesa, javni potniški 

promet in hodijo.

V Evropskem tednu 
mobilnosti 2021 je 
sodelovalo 84 občin.
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DOBRE PRAKSE MESTNIH OBČIN

Kako so trajnostno mobilnost 
spodbujali v Celju, Metliki, 
Semiču in Dravogradu?

Nad aktivnostmi ETM so bili na PARKirne dni posebej navdušeni otroci. (Vir: Občina Celje.)

PARKirna dneva in brezplačna vožnja  
z avtobusom v Celju
V času ETM so v Celju organizirali dva 

PARKirna dneva – prvi je potekal 16., drugi 

pa 22. septembra –, na katerih so občane 

spodbujali k hoji, kolesarjenju in vožnji s 

Celebusom, ki je bila v času ETM na vseh 

linijah brezplačna. 

Nad aktivnostmi so bili posebej navdušeni 

otroci iz celjskih vrtcev, ki so se v okviru 

PARkirnih dni lahko pozabavali v bralnem 

kotičku, s kredami slikali po parkiriščih 

ali pa poslušali policiste na konjih, ki so 

jim doživeto razložili, na kaj vse morajo 

biti pozorni kot udeleženci v prometu.  

 

Na drugi strani so bile številne dejavnosti 

organizirane tudi za odrasle; ti so si lahko 

brezplačno izmerili krvni tlak, sodelovali 

v delavnici »Ali sem fit?«, svoje ravnotežje 

pa preizkusili na ravnotežnih blazinah in 

deskah.

https://moc.celje.si/projekti/7261-evropski-teden-mobilnosti-v-celju
https://www.mojaobcina.si/celje/novice/parkirni-dan-v-celju-privabil-vse-generacije.html
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Med Celjani je izjemno priljubljeno KolesCE

V okviru sistema izposoje javnih koles KolesCE, ki je letos zabeležil že 

rekordnih 10.000 registriranih uporabnikov, so na drugem PARKirnem 

dnevu predstavili novost, ki je navdušila številne kolesarje – tandem 

KolesCE, s katerim se bo po urejenih kolesarskih poteh odslej možno 

voziti v dvoje. 

Občina, ki v Evropskem tednu mobilnosti sodeluje že od samega 

začetka, s svojimi aktivnostmi tudi letos ni pozabila na zaprisežene 

ljubitelje hoje; za te so na različnih lokacijah v mestu uredili talne 

označbe – peš kažipote, ki sprehajalcem sporočajo, koliko minut bodo 

potrebovali do pomembnih javnih ustanov in turističnih točk.

Hojo kot prvo obliko mobilnosti so v Celju spodbujali na številne načine, tudi s talnimi označbami. (Vir: Občina Celje.)
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Občina, ki V ETM sodeluje že od samega začetka

»V Celju trajnostni mobilnosti namenjamo 

veliko pozornosti. V zadnjih letih smo na tem 

področju naredili velik razvojni korak naprej. 

Namestili smo več polnilnic za električne 

avtomobile ter s sofinanciranjem Eko sklada 

kupili deset avtobusov na stisnjen zemeljski 

plin, ki je okolju prijazen. Prav tako smo v 

sodelovanju z javnim podjetjem Energetika 

Celje v Trnovljah zgradili sodobno polnilnico 

na stisnjen zemeljski plin, namenjeno vsem 

vozilom na to vrsto pogona. Celovito smo 

obnovili del Gubčeve in Lilekove ulice, ki sta 

zdaj varni za kolesarje in pešce. Gradimo tudi 

nove kolesarske povezave, občane pa vse 

leto na različne načine spodbujamo, da se 

v službo, trgovino ali po opravkih odpravijo 

z alternativnimi oblikami mobilnosti,« je ob 

prevzemu priznanja za 20-letno sodelovanje 

v ETM poudarila celjska podžupanja Breda 

Arnšek, ki je izjemno navdušena nad 

aktivnostmi, ki jih je za ETM Celje pripravilo 

letos; video PARKirnega dneva, ki si ga lahko 

ogledate tukaj, so posneli celo z brezpilotnim 

zrakoplovom.

V Celju med alternativnimi oblikami 
mobilnosti veliko ljudi prisega na vožnjo s 
kolesom. To potrjujeje tudi KolesCE, sistem za 
izposojo koles, v katerega se je konec avgusta 
registriral že 10.000. uporabnik.

https://www.youtube.com/watch?v=sykmBEDwrf8
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V Metliki se je PARKing plac spremenil  
v PARK plac

V okviru ETM 2021 so v Metliki za najmlajše potekale številne gibalne igre. (Vir: www.lokalno.si.)

V Metliki so poskrbeli 
za varno vožnjo s 
skiroji, tricikli in 
kolesi, pešce pa na 
Mestni trg privabili 
z v okviru ETM 
zasnovanim PARK 
placem.

H gibanju in uporabi alternativnih oblik 

mobilnosti so med 16. in 22. septembrom 

spodbujali tudi v Metliki; za otroke so 

na trgu pripravili številne gibalne igre, z 

osnovnošolci razpravljali o pomenu trajnostne 

mobilnosti, jih povabili na predstavo Promet, 

v otroškem vrtcu Metlika pa poskrbeli tudi 

za igralni poligon in varno vožnjo s skiroji, 

tricikli in kolesi – in tako kot v Celju so mlade 

nadobudneže tudi na Dolenjskem obiskali 

policisti, ki so jim razložili osnove varnosti v 

prometu. 

Odrasli so se na drugi strani na različnih 

lokacijah lahko udeležili jutranje rekreacije, 

pred trgovino koles Smole popravili svoje 

kolo, konec tedna pa uživali v »vikendu 

kulinaričnih presenečenj«, v okviru katerega je 

v soboto, 18. 9., potekal lokalni sejem Gremo 

na plac, ki je v staro mestno jedro privabil 

lepo število ljudi.

https://www.lokalno.si/2021/09/27/253415/zgodba/FOTO_7__Evropski_teden_mobilnosti_v_obcini_Metlika/
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Samoiniciativna pobuda, ki je parking spremenila v park 

Med svežimi aktivnostmi, ki so v okviru ETM 

2021 še posebej navdušile, je bila tudi uvodna 

delavnica »Skupaj spremenimo PARKing 

PLAC v PARK PLAC za druženje in počitek«. V 

četrtek, 16. 12., jo je skupaj z ETM otvorila mlada 

krajinska arhitektka Senta Badovinac Bajuk, 

ki je dogodek samoiniciativno zasnovala in 

izvedla v sklopu nastajanja svoje magistrske 

naloge na Oddelku za krajinsko arhitekturo 

Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. 

Senta je na Mestnem trgu z ekipo sestavila 

urbano opremo, lesene klopi in korita, v katere 

je zasadila rastline. »Cilj projekta je, da se 

ljudje začnejo zavedati, da mestna trga nista 

namenjena avtomobilom, ampak ljudem, da 

bi se tam zadrževali in družili,« je povedala 

arhitektka, z njenim projektom pa sta bili zato 

na Mestnem trgu ukinjeni tudi dve parkirni 

mesti, kar sovpada s prihodnjo ureditvijo 

starega mestnega jedra, iz katerega naj bi 

umaknili večino avtomobilov. Video PARK 

PLACA si lahko ogledate tukaj.

Mlada krajinska arhitektka Senta Badovinac Bajuk se je 
samoiniciativno lotila projekta, s katerim je parkirišče spremenila v 
park. V njem so se z veseljem podružili vsi ljubitelji zelenja.  
(Vir: www.lokalno.si.)

https://www.vaskanal.com/novice/4865-evropski-teden-mobilnosti-trg-ljudem-ne-avtomobilom
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PARK plac, ki ga je zasnovala krajinska arhitektka Senta Badovinac Bajuk, je na Mestni trg privabil številne ljudi, željne druženja  
(Vir: Občina Semič).

Končni izgled PARK placa na Mestnem trgu. (Vir: Občina Semič).
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K hoji s številnimi aktivnostmi spodbujali 
tudi v Semiču

Pester program izobraževalnih in zabavnih aktivnosti, ki spodbujajo 

trajnostno mobilnost in gibanje, so pripravili tudi v Semiču. Otroci iz 

vrtca in učenci prvega razreda so se v okviru aktivnosti »Jaz in očka 

tečeva« lahko pomerili v tem, kdo je hitrejši, na OŠ Semič pa so se otroci 

od 1. do 9. razreda pridružili akciji »Gremo peš s kokoško Rozi«, v okviru 

katere so učence prosili, da za pot v šolo in na popoldanske aktivnosti 

izberejo enega od trajnostnih načinov mobilnosti. 

Za vsako pot, ki so jo opravili peš ali s kolesom, so otroci dobili nalepko, 

zbranih 10 nalepk pa jim je prineslo pedometer. Da je bilo spodbujanje 

zdravih gibalnih navad še lažje, je občina za otroke organizirala tudi 

Pešbus.

V Semiču so najmlajše spodbujali k hoji tudi z zabavno aktivnostjo »Jaz in očka tečeva«. (Vir: www.osbos.eu.) 
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Od nordijske hoje do tekmovanja v hitrostni menjavi 
zračnice

V okviru Evropskega tedna mobilnosti v 

Semiču niso pozabili na ostale starostne 

skupine; stari več kot 65 let so v času ETM 

lahko opravili test telesne pripravljenosti 

za starejše, prav vsi pa so se lahko udeležili 

tečaja nordijske hoje, delavnice »Ali sem 

fit?« ter posebnega Parkirnega dneva, v času 

V Semiču so nad alternativnimi oblikami 
mobilnosti navdušili z organizacijo izleta v 
Rožni dol in na Bajer. Skupina, ki je prejela 
brezplačno karto za vlak, se je del poti peljala, 
nato pa pot nadaljevala peš ali s kolesom.

katerega so zaprli parkirni prostor pri šoli v 

Semiču in tam izvajali razne aktivnosti. 

Vsi ljubitelji koles so se med drugim lahko 

udeležili preizkusne vožnje z električnim 

kolesom ter delavnice »Postani sam svoj 

kolesarski mojster«, na kateri so se udeležili 

tekmovanja v hitrostni menjavi zračnice.
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Iz Semiča v Rožni dol

Še ena od aktivnosti, ki je znotraj ETM 2021 razveselila vse generacije, 

je bila »Z vlakom je ugodno in udobno«; 37 udeležencev se je zbralo na 

postaji v Semiču ter se nato z vlakom odpeljalo v Rožni dol, kjer so se 

peš ali s kolesom odpravili na Bajer, ribnik in nekdanje zajetje z vodno 

črpalko za parne lokomotive. 

Tam je bil predstavljen razvoj železniških 

lokomotiv, nato pa se je skupina peš vrnila do 

izhodiščne točke potovanja, kjer je navdušeno 

zatrdila, da je ozaveščanje uporabe javnega 

prevoza v kombinaciji z aktivno mobilnostjo 

(peš ali s kolesom) nedvomno pomembno in 

je doseglo svoj namen. 

Poleg izobraževalnih vsebin, ki so oplemenitile 

omenjeno aktivnost, so udeleženci prejeli tudi 

brezplačne karte za vlak, najpomembnejše 

pa je, da so spoznali številne prednosti 

javnega prevoza, med katere sodi poleg manj 

potreb po parkirnih prostorih in manjšega 

onesnaževanja okolja tudi aktivno preživljanje 

prostega časa v lokalnem okolju.

V Semiču so znotraj aktivnosti ETM 2021 udeležence spodbujali k uporabi javnega prevoza, ki naj ga čim večkrat kombinirajo z aktivno 
mobilnostjo. (Vir: Občina Semič.) 

https://www.semic.si/objava/554972
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Alternativne oblike mobilnosti  
navdušile Dravograd

Z namenom spodbujanja drugačnih 

mobilnostnih navad so v sodelovanju s 

številnimi lokalnimi društvi in organizacijami 

v času ETM 2021 številne aktivnosti pripravili 

tudi v občini Dravograd. 

K zdravemu načinu življenja in spodbujanju 

trajnostne mobilnosti so starejše spodbujali 

z delavnico »Ostanimo mobilni«, na kateri 

so med drugim predstavili pravilno izvajanje 

nordijske hoje ter vadbo »1000 gibov«. 

Delavnica, ki je požela največ navdušenja, pa 

je bila zagotovo tista, na kateri so si ljudje s 

poganjanjem kolesa lahko pripravili svoj 

smoothie.

»Poljubi in odpelji« za najmlajše

Stojnica Kolo zdravja v Dravogradu, kjer so si lahko občani z 
vztrajnim poganjanjem kolesa prikolesarili svoj smoothie.  
(Vir: www.dravograd.si.)

Spretnostni poligon za najmlajše ljubitelje skiroja v Dravogradu. 
(Vir: Občina Dravograd.)

K zdravemu načinu življenja in alternativnim 

oblikam mobilnosti so v Dravogradu najmlajše 

med drugim spodbujali z aktivnostjo »Poljubi 

in odpelji«; v tujini že preizkušen sistem je tudi 

v Traberg centru potekal tako, da so starši 

na varnem cestnem odseku v bližini šole, 

označenem s posebno tablo, odložili svoje 

otroke, ti pa so nato pot do cilja prehodili.

Poleg posebnih talnih označb »Peš ni daleč« 

in informativne table o pomenu vsakodnevne 

hoje so v Dravogradu organizirali tudi posebno 

aktivnost za vse tiste, ki v šolo raje kot peš ali 

z avtomobilom pridejo z izjemno priljubljenim 

skirojem. V času ETM so pred Osnovno šolo 

Dravograd in Osnovno šolo Šentjanž zato 

izvedli spretnostni poligon za skiroje.

https://www.dravograd.si/objava/553337
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Pri pripravi aktivnosti pomagali 
številni prostovoljci

Kot je poudarila županja Marijana Cigala, v Dravogradu že dolgo delajo 

na tem, da bi bile pešpoti čim bolj varne in privlačne. »V sodelovanju 

z Mladinskim centrom smo pridobili finančna sredstva za Pešbus, tj. 

pešhoja do šole, s katero mlade spodbujamo, da čim več hodijo peš. 

Ne le zaradi manjšega onesnaževanja, ampak tudi zato, da bodo bolj 

zdravi in se bodo bolje počutili,« je povedala županja, ki je poudarila 

tudi, da so bile aktivnosti ETM 2021 tako dobro izvedene predvsem 

zaradi številnih prostovoljcev, ki so pri tem pomagali. 

Kako je ETM 2021 potekal v Dravogradu, si lahko v celoti ogledate tukaj.

Dejavnosti, s katerimi so k alternativnim 
oblikam mobilnosti spodbujali v Dravogradu, 
so bile med drugim »Poljubi in odpelji«, Pešbus 
ter aktivnost, kjer so obiskovalci s poganjanjem 
kolesa zmešali svoj smoothie.

https://www.youtube.com/watch?v=-g1uNXwWyYA
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V Kočevju in Velenju so z 
izvirnimi akcijami spodbujali 
trajnostno mobilnost 

V Kočevju so z zaključnim dogodkom 
navdušili kolesarje vse Slovenije  
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Kampanji Moje poti brez skrbi se je pridružil tudi 
župan Občine Kočevje, Vladimir Prebilič, ki vse 
krajše poti v mestu opravi s službenim ali javnim 
mestnim kolesom.

Čeprav je delež kolesarjev v prometu v Kočevju 

še vedno precej nizek, postaja kolesarjenje 

na Kočevskem vse bolj priljubljeno. Da bi 

slednje še izboljšali, so se v občini Kočevje 

odločili za dva pomembna koraka: 

1. gradnjo površin za sklenjeno kolesarsko 

mrežo in

2. kampanjo Moje poti brez skrbi, za katero 

so ustvarili mestne plakate, oglase, 

zloženko za vsa gospodinjstva in zasnovali 

komunikacijo na družbenih omrežjih.

Promocija kolesarjenja je vrh doživela ravno v 

času ETM,  ko je občina skupaj s kolesarskima 

društvoma Melamin in Trail center Kočevje 

pripravila 3 izmenjevalnice in popravljalnice 

rabljenih koles in opreme. Izvedli so tudi 

3 delavnice spretnostne vožnje v mestu za 

mlajše in starejše kolesarje, ki so jih navdušili 

nasveti inštruktorjev za večjo varnost v 

prometu. 

Dan brez avtomobila so v Kočevju začeli s sprehodom po mestu, ki ga je občina 
organizirala skupaj s Centrom za krepitev zdravja Kočevje in Medicointerna.  
(Vir: https://www.facebook.com/kocevje/ in Občina Kočevje.)

https://kocevje.si/post/531827
https://kocevje.si/post/531827
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S Pokrajinskim muzejem Kočevje so organizirali tematski kolesarski izlet 

z zgodovinskimi poudarki, 20. Evropski teden mobilnosti pa zaključili z 

atraktivno dirko, ki je privabila kolesarje iz vse Slovenije. S partnerji in 

prostovoljci so pripravili prvo urbano XC kolesarsko dirko po mestu 

pod žarometi. 

»Bo takšna dirka tudi naslednje leto?« sprašujejo udeleženci in 

opazovalci kolesarskega spektakla Urbani XC Kočevja. 

Desetim kolesarskim 
parkiriščem se je v času ETM 
na mestni ploščadi pridružilo 
še enajsto, kar so omogočila 
sredstva iz projekta LIFE IP 
CARE4CLIMATE. 

(Vir: Občina Kočevje.)
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Kako in kdaj kolesarje spodbuditi k uporabi 

kolesa? Zgodaj zjutraj in z brezplačnim 

obrokom z lokalnimi izdelki, pravijo v Mestni 

občini Velenje, kjer so vse petke v septembru 

za kolesarje pripravili kolesarske zajtrke. 

Da se Velenjčani vse raje odpravijo na pot 

na dveh kolesih, občina svoje prebivalce že 

od leta 2020 v okviru ETM spodbuja z akcijo 

Velenje na koleščkih. Ta krepi zavedanje 

o novih kolesarskih poteh, ki so jih v okviru 

akcije povezali v 5 kontrolnih točk. Na vsaki 

so udeleženci prejeli žig in usmeritev na 

naslednjo točko, ob zbranih 3 žigih ali več pa 

so prejeli nagrado. 
 

Velenjske kolesarje spodbudili in nagradili 
z zajtrkom

Septembra so v Velenju razdelili 196 zajtrkov, akcijo brezplačnega kolesarskega zajtrka pa načrtujejo tudi za naslednji Evropski teden 
mobilnosti. (Vir: Mestna občina Velenje.)

https://www.velenjcan.si/novice/napovednik/v-velenju-bodo-delili-brezplacni-kolesarski-zajtrk
https://www.velenjcan.si/novice/napovednik/v-velenju-bodo-delili-brezplacni-kolesarski-zajtrk
https://www.velenjcan.si/novice/napovednik/jutri-velenje-na-kolesckih
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Z namenom spodbujanja trajnostne mobilnosti pripravijo akcijo Velenje na koleščkih kar dvakrat letno.  
(Vir: Mestna občina Velenje.)

Žige so v okviru akcije dobili vsi, ki so se na kontrolne točke pripeljal na koleščkih; torej s kolesom, rolko, skirojem, rolerji.  
(Vir: https://www.velenjcan.si.)

Ker je bila prva akcija v 
septembru tako uspešna, so 
jo ponovili še v oktobru. V 
obeh mesecih je sodelovalo 
več kot 800 udeležencev. 

https://www.velenjcan.si

