Evropski teden mobilnosti 2017: Združimo moči – delimo si prevoz.
Naziv občine: ŠMARJE PRI JELŠAH
Program dejavnosti v tednu mobilnosti
September 2017 bo v občini Šmarje pri Jelšah v znamenju zdravega načina življenja in
trajnostne mobilnosti!
Prvič bomo obeležili evropski teden športa, drugič zapored bomo izvedli aktivnosti v
evropskem tednu mobilnosti, tretjič bo potekal čili festival. Tako bo obdobje od 1. do 30.
septembra v Šmarju pri Jelšah v znamenju zdravja, vitalnosti, športa, rekreacije, trajnostne
mobilnosti. Vse predvidene aktivnosti bodo potekale pod sloganom ZDRAVI, AKTIVNI, ČILI
ŠMARČANI.
Z osrednjo prireditvijo Zdravi, aktivni, čili Šmarčani, ki bo 23. 9., bomo obeležili evropski
teden športa in evropski teden mobilnosti.
Datum

Lokacija

Dogodek

1.9. - 30.9.

po vsej občini

ZAČETEK ŠOLSKEGA LETA – POSKRBIMO ZA
VARNOST OTROK V PROMETU
Cilj: opozarjanje šolarjev na pasti v prometu, pravilna in varna
uporaba površin za pešce in kolesarje, pravilno prečkanje
cest, pravilna uporaba rutic in kresničk
Organizator: SPV Šmarje pri Jelšah v sodelovanju z Javno
agencijo RS za varnost prometa, PP Šmarje pri Jelšah,
ZŠAM in prostovoljci

1.9. - 30.9.

FOTO NATEČAJ
Cilj: Obiskovalce vseh javnih prireditev bomo v sodelovanju z
organizatorji vzpodbujali k uresničevanju slogana letošnjega
ETM: Združimo moči – delimo si prevoz. Na FB strani bodo
lahko občani objavljali fotografije, ki bodo dokazovale, da se
je več posameznikov skupaj pripeljalo z enim avtomobilom ali
pa so uporabljali javni potniški promet. Natečaj bo potekal ves
mesec. Deset avtorjev bomo nagradili z odsevniki za varno
hojo in tako vzpodbujali eno od oblik trajnostne mobilnosti in
krepitve zdravja.
Organizator: Občina Šmarje pri Jelšah

17.9.

Ploščad pred

ČILI FESTIVAL – čili prigrizki

9:00-19:00

kulturnim domom v

Cilj: V sklopu 3. čili festivala bodo ponudniki promovirali jedi,

Šmarju pri Jelšah

pripravljene s čilijem, s katerim krepimo zdravje in ohranjamo
vitalnost. Obiskovalce, ki bodo prišli na prireditev s kolesom,
bomo nagradili s čili pozornostjo.
Organizator: Društvo ljubiteljev čilija

19.9.

Knjižnica Šmarje pri

URA PRAVLJICE – TRIJE TRAKTORJI IN KOZA

10:00

Jelšah

Organizator: Knjižnica Šmarje pri Jelšah

1.9. - 30.9.

JZ Otroški vrtec

VAREN, TRAJNOSTNO MOBILEN IN ZDRAV SEPTEMBER

Šmarje pri Jelšah

-‐

Otroci bodo pridobivali veščine s prometno varnostjo
(prečkanje ceste, prepoznavanje nevarnih situacij v
prometu, upoštevanje prometnih predpisov, izogibanje
prometnim nezgodam)…
-‐
Obisk policistov ter članov SPV (deljenje kresničk,
pogovor s člani…);
-‐
Obisk policijske postaje, sprehod s policistom, kolesarski
dan s policistom;
-‐
Pravljice in zgodbice o prometu;
-‐
Športno dopoldne;
-‐
Poligoni v naravi;
-‐
Vadba pod vodstvom s starši;
-‐
Spodbujanje in ozaveščanje različnih mobilnosti.
Cilj: Otroci se bodo seznanjali z varnim vedenjem in se
(na)učili živeti in ravnati varno v različnih okoljih: v prometu,
vrtcu, doma, pri igri, športu, pohodih…
Organizator: JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah

21.9.

Parkirišče pred

OTVORITEV POLNILNE POSTAJE ZA ELEKTRIČNA

19:00 - 20:00

Občino Šmarje pri

VOZILA IN PRENOVE JAVNE RAZSVETLJAVE

Jelšah

Cilj: Namenu bomo predali polnilno postajo za električna
vozila in v preteklem mesecu prenovljeno javno razsvetljavo
Organizator: Občina Šmarje pri Jelšah

29.9.

Završe, Halarjev

OTVORITEV POSODOBLJENE CESTNE

10:00 -11:00

breg

INFRASTRUKTURE V ZAVRŠAH IN NA HALARJEVEM
HRIBU
Cilj: V sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo bomo
simbolično predali namenu posodobljeno cestno
infrastrukturo (posodobitev križišča glavne ceste z lokalnima
cestama in pločnikom ter javno razsvetljavo z bičem in
prehodom za pešce na Halarjevem hribu; izgradnja pločnika z
avtobusnim postajališčem in prestavitvijo priključka
kolesarske poti na glavno cesto v Završah). Za udeležence
prireditve bo organiziran javni prevoz iz Šmarja. Dogodka se
bo udeležil tudi minister za infrastrukturo, dr. Peter Gašperšič
s sodelavci.

16.9. - 22.9.

Kulturni dom

Interaktivna delavnica ''ŠE VEDNO VOZIM – VENDAR NE

Šmarje pri Jelšah

HODIM''
Cilj: Na delavnico bodo predstavljene življenjske zgodbe
poškodovancev in njihove nesreče, ki so se zgodile v
prometu.
Organizator: Občina Šmarje pri Jelšah v sodelovanju z
Zavodom Vozim

16.9. - 22.9.

Kulturni dom

SLIVNICA – TRIGLAV

Grobelno

Cilj: Predstavitev podviga članov planinskega društva Slivnica
pri Celju, ki so prehodili pot od Slivnice do vrha Triglava
Organizator: Občina Šmarje pri Jelšah v sodelovanju s
Planinskim društvom Slivnica pri Celju in Občino Šentjur

1.9. – 30.9.

Vegova ulica

VI VOZITE
Cilj: Zadnji mesec brezplačnega najema prikazovalnika
hitrosti, ki je nameščen na poti do osnovne šole in vrtca,
bomo posebej poudarjali pomen upoštevanja hitrostnih
omejitev in drugih cestno prometnih predpisov.

27.9.

BE ACTIVE SLOVENIJA

10:00

Cilj: Z akcijo - točno ob desetih deset minutni aktivni odmor se pridružujemo Olimpijskemu komiteju Slovenije, ki bo
organizirana v sklopu evropskega tedna športa.

23.9.

Športni park Šmarje

OSREDNJA PRIREDITEV

15:00 – 18:00

pri Jelšah

Cilj: Predstavitev dejavnosti športnih društev in klubov,
preventivnih zdravstvenih programov, test hoje na 2 km,
praktični prikazi gibalnih vaj
Organizator: Občina Šmarje pri Jelšah v sodelovanju s
športnimi društvi in klubi ter javnimi zavodi

23.9. – 30.9.

Javne športne

DNEVI ODPRTIH VRAT

površine po vsej

Cilj: Občani bodo lahko podrobneje spoznali programe

občini

športnih društev in klubov, pogoje brezplačne uporabe
športnih igrišč in površin v vseh večjih krajih po občini.
Občane bomo vzpodbujali, da na zbirna mesta pridejo peš ali
s kolesom.
Organizator: Občina Šmarje pri Jelšah v sodelovanju s
športnimi društvi in klubi

Ves mesec september bomo intenzivno obveščali in vzpodbujali zaposlene, da v službo pridejo
peš, s kolesom oz. si delijo prevoz.
Občane vseh generacij bomo vzpodbujali, da dnevna potovanja opravijo peš ali s kolesom,
daljše razdalje pa z javnim potniškim prometom oz. si delijo prevoz oz. da se kako drugače
gibajo.

Poseben poudarek bomo temu namenili 22.9., ko bomo promovirali dan brez avtomobila!

Lokalni koordinator ETM 2017
Ime in priimek
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