Evropski teden mobilnosti 2017: Združimo moči – delimo si prevoz.
Naziv občine:

OBČINA SEVNICA

Program dejavnosti v tednu mobilnosti
Datum:

Lokacija

Dogodek 1

16. 9. 2017

Pričetek kolesarjenja pri

Kolesarsko popotovanje v skupni organizaciji

TRC Savus v Radečah.

posavskih občin Radeče, Sevnica, Krško in

Postanki so predvideni

Brežice: »S kolesom ob Savi« od Radeč do

nato še v Sevnici pri

Brežic«

občini, v Brestanici pri
spodnjem gradu, v
Krškem v Racelandu
Vrbina, cilj pa v Brežicah
na dvorišču gradu. Pot
vodi po makadamskih
poteh ob Savi, prevoz
koles je organiziran v
sodelovanju s
Slovenskimi
železnicami.
Ura 8.00 Radeče

TRC Savus Radeče

10.00 Sevnica

Glavni trg 19a, pred
stavbo občine

11.30 Brestanica

Brestanica, Hostel

Kozmus
13.30 Brežice

Brežice, dvorišče gradu

Ura
Ura
Datum:

Lokacija

Dogodek 2

16.-22.9.2017

mirujoči promet,

Akcija »Smeško Kisko«

parkirišča v okolici

Že z opazovanjem in prijaznim opominjanjem
odraslih lahko tudi najmlajši udeleženci v prometu
izboljšujejo kakovost bivanja v domačih krajih in
hkrati pridobivajo pomembna, vseživljenjska
znanja o cestno-prometni varnosti. Že četrto leto
bo tako izvedena akcija »Smeško-Kisko«, s katero
bodo otroci vrtcev Ciciban Sevnica, vrtcev iz
Krmelja in Šentjanža ter učenci tržiške osnovne
šole ocenjevali ustreznost uporabe parkirnih mest
na javnih parkiriščih. S »Smeškom« bodo
nagrajevali voznike, ki bodo omogočili nemoten
prehod pešcev, s »Kiskom« pa bodo voznika le
prijazno opozorili na oviranje poti pešcev oziroma
na nepravilno parkiranje. Odgovornost vseh
udeležencev v prometu je trajen vzgojni in učni
proces, zato bo več aktivnosti, dogodkov in
prireditev v tem tednu potekalo tudi v vzgojnoizobraževalnih ustanovah.

vrtcev in šol po občini
Sevnica in v mestu
Sevnica

Ura
Ura
Ura
Datum:

Lokacija

18.9.2017

OŠ Sava Kladnika
Sevnica

Dogodek 3

»Mislimo varno, ravnajmo varno, bodimo
varni«
Celodnevni dogodek v organizaciji Socialnovarnostnega sosveta Občine Sevnica, Policijske
postaje Sevnica in Občine Sevnica je namenjen
krepitvi odgovornosti za varnost otrok pri uporabi
različnih oblik mobilnosti. Otroci si bodo ogledali
lutkovno predstavo (Ne)zgode v prometu, ki je
avtorsko delo Grajskega lutkovnega gledališča
Sevnica. Otrokom preko likov in situacij ter
zapletov pomagamo prepoznati potencialne
nevarnosti, ki bi jih kot udeleženci v prometu lahko
doživeli in tudi načine, kako se jim izogniti.
Predstavi sledi predstavitev dela policije, vozil,
opreme, spoznavanje dela s službenimi konji in psi
ter drugih specialnih enot policije. Obiskovalci
bodo lahko spoznali tudi delo policijskega
pihalnega orkestra in prisluhnili njihovi glasbi.

Predstava se tekom dneva večkrat ponovi, ogled
policijske opreme, dela in vozil pa teče vzporedno.
Celoten dogodek je zasnovan tudi kot dan odprtih
vrat Policijske postaje Sevnica.
V sklopu dogodka bo v duhu načel Evropskega
tedna mobilnosti Občina Sevnica predala v
uporabo Policijski postaji Sevnica službeno
kolo za lažje izvajanje preventivnih in drugih
aktivnosti policije.
Dogodek je namenjen vsem učencem razredne
stopnje vseh osnovnih šol v občini Sevnica, kakor
tudi zainteresirani javnosti.
Ura 8.00-15.00
Ura
Ura
Datum:

Lokacija

19. 9. 2017

Sevnica

Dogodek 4

Pridi z mano – zame, zate, za naravo!
Občina Sevnica bo v sklopu Evropskega tedna
mobilnosti 2017 v sodelovanju z Zavodom za
medgeneracijsko solidarnost Sopotniki povezala
nevladni sektor z javnim in različne generacije
med seboj, vse z namenom ozaveščanja o
pomenu trajnostne mobilnosti v naših krajih in za
celotno družbo. Sopotniki bodo na pot popeljali
starostnike, pri tem pa jim bodo družbo delali
župani občin, v katerih zavod izvaja prevoze
starejših oseb. Tudi župan Občine Sevnica bo za
nekaj ur postal prostovoljec Sopotnikov in se družil
s starostniki ter spoznaval način in organizacijo
dela Sopotnikov v občini Sevnica.

Ura 7.45-9.30
Ura
Ura

Datum:

Lokacija

Dogodek 5

21. 9. 2017

OŠ Krmelj

Skupaj umirjamo promet – postavitev
prikazovalnika hitrosti pri OŠ Krmelj
Prikazovalniki hitrosti dokazano vplivajo na
umiranje prehitre vožnje. So neposredni opomnik
vozniku k večji odgovornosti do sebe in drugih,

zato pomembno pripomorejo k večji cestnoprometni varnosti.
Prikazovalnik hitrosti, ki se nahaja ob državni cesti
pri odcepu za šolo v Krmelju, je velikega pomena.
Lokacija se nahaja na začetku oziroma na koncu
kraja, na relaciji, kjer so hitrosti praviloma višje.
Prikazovalnik k odgovornejšemu vedenju v
prometu opominja vse mimoidoče, s tem pa bolj
varuje najranljivejšo skupino v prometu: šolarje in
predšolske otroke, ki to prometno povezavo
dnevno uporabljajo kot pešci za dostop do bližnje
telovadnice na drugi lokaciji šole.
Ura 9.30
Ura
Ura
Datum:

Lokacija

Dogodek 6

22.9.2017

OŠ Boštanj

Zaključna prireditev ETM 2017
Zaključna prireditev Evropskega tedna mobilnosti
2017 z otvoritvijo kolesarnice in nastopom
glasbenika raperja Zlatka.

Ura 11.00-12.00
Ura
Ura
itd (dodajte poljubno št. tabel glede na št. dni, na katere boste izvajali aktivnosti)
Lokalni koordinator ETM 2017
Ime in priimek

Telefon

Elektronska pošta

07 81 61 200

roman.percic@obcina-sevnica.si

(lahko zapišete dve osebi, če ste
tako dogovorjeni)
Roman Perčič

Naslov, na katerega želite prejeti promocijsko gradivo za ETM 2017
Občina Sevnica
Glavni trg 19 a
8270 Sevnica
(gradivo smo že prejeli)

