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PROGRAM DOGODKOV EVROPSKEGA 
TEDNA MOBILNOSTI 

 
 

TRAJNOSTNO V SLUŽBO 
Potuj trajnostno, povabi sodelavca, objavi svojo trajnostno potovanje na 

Facebooku, nagradno žrebanje 
Namen akcije »Trajnostno v službo« s spremljevalnimi aktivnostmi je spodbuditi zaposlene v javnih 

ustanovah v občini Žalec, da za svojo pot v službo uporabijo trajnostno mobilnost (s kolesom, peš, 

skirojem, javnim prevozom ali kot sopotnik v avtomobilu) 

Akcija poteka že od 11. avgusta 2022 in se predvidoma zaključi 22.9.2022 na Dan brez avtomobila. 

Več na spletni strani občine Žalec: https://zalec.si/ ali Facebook stran ETM Žalec.. 

Podelitev naziva »Naj trajnostno mobilni zaposleni« 
V povezavi z akcijo Trajnostno v službo bomo letos prvič podelili naziv »Naj trajnostno mobilni 

zaposleni za leto 2022«, ki ga bo prejela javna ustanova, za najbolj aktivne trajnostno mobilne 

zaposlene. 

 Več na spletni strani občine Žalec: https://zalec.si/ ali Facebook stran ETM Žalec.. 

DAN SLOVENSKEGA ŠPORTA 
Petek, 23.9.2022 ob 16.00 

Vabljeni na Dan slovenskega športa: tek ob Ribniku Vrbje, Ponirkov info center.  
Organizator ZKŠT Žalec, MC Žalec, CKZ Žalec in ATD Savinjčan 

Več na ZKŠT Žalec ali Facebook stran ETM Žalec. 

DAN ZDRAVE MOBILNOSTI 
Sreda 21.9.2022 ob 10.00 v veliki sejni sobi občine Žalec 

 
V sodelovanju s Centrom za krepitev zdravja Spodnje Savinjske doline se bo organizirala delavnica 

in okrogla miza na temo mobilnost, gibanje in zdravje. Namenjena je predstavitvi pomena 

mobilnosti za zdravje in ugotavljanju infrastrukturnih možnosti in ovir v občini Žalec. 

 

Več na spletni strani občine Žalec: https://zalec.si/ ali Facebook stran ETM Žalec.. 

 
 



 
 

 

“BODIMO AKTIVNO MOBILNI” 
Od ponedeljka 19.9. do petka 23.9. 

 
V povezavi z občinskimi društvi, CKZ, Domom Nine Pokorn se organizira akcija merjenja dnevne 

aktivnosti. Name akcije je spodbujanje starešje populacije h gibanju in zdravju. Sprehod in hoja je 

namreč velik dejavnih zdravega življenja. Več na spletni strani občine Žalec: https://zalec.si/ ali 

Facebook stran ETM Žalec.. 

ETM in Center za krepitev zdravja 
Letos je Center za krepitev zdravja pripravil bogat program aktivnosti na temo trajnostno povezani, 

kar je slogan letošnjega Evropskega tedna mobilnosti. Več o programu na spletni strani Centra za 

krepitev zdravja, strani občine Žalec: https://zalec.si/ ali Facebook stran ETM Žalec. 

 

ETM V VRTCIH ŽALEC 
V kar 12 enotah vrtcev občine Žalec se bo zvrstila vrsta aktivnosti na temo trajnostne mobilnosti. 

Naj naštejemo nekatere: Beli zajček, trajnostno v vrtec, obisk policista in pogovori o varnosti v 

prometu, sprehod po kraju in spoznavanje pešpoti, utrjevanje pravil varne hoje v prometu, ogledi 

filmčkov na temo trajnosti in varnosti v prometu, ustvarjalne delavnice, Kolesarčkov dan, 



 
 

 

spoznavanje mobilnosti skupaj s starši in še in še… Vabljeni na spletno stran Vrtcev Žalec: 

https://vrtec-zalec.si/ ali Facebook stran ETM Žalec. za podrobnejši pregled aktivnosti. 

DOGODKI V I. OSNOVNI ŠOLI ŽALEC 
V ETM že vrsto let sodeluje I. OŠ Žalec z vrsto aktivnosti, ki spodbujajo trajnostno mobilnost in 

zdrav način gibanja. Letos se bodo zvrstile aktivnosti in delavnice, kot so Kokoška Rozi, Otroci in 

prostor, ustvarjalne delavnice na temo trajnostnega prometa, spretnostni poligoni in spoznavanje 

vožnje s kolesom, Parkirna mesta zasedajo prostor, gibanje in zdravje, tehniški dnevi z različnimi 

vsebinami za različne starostne skupine, novinarski krožek, video krožek, raziskovalne 

dejavnosti,…… . Vabljeni na spletno stran I. OŠ Žalec: https://www.1os-zalec.si/ in Facebook stran 

ETM Žalec. 

DOGODKI V PODRUŽNIČNI ŠOLI PONIKVA PRI ŽALCU IN PODRUŽNIČNI ŠOLI 
GOTOVLJE 

V podružnični šoli Ponikva pri Žalcu in Gotovlje bodo učenci skozi aktivnost Kokoška Rozi beležili, 

na kakšen način prihajajo v šolo in skozi spremljevalne aktivnosti ozaveščanja spreminjali 

potovalne navade. 

Vabljeni na spletno stran I. OŠ Žalec: https://www.1os-zalec.si/ , POŠ Ponikva pri Žalcu: 

https://sites.google.com/site/posponikvazalec/ , POŠ Gotttovlje: https://pos-

gotovlje.splet.arnes.si/o-soli/ in Facebook stran ETM Žalec.. 

POHOD PO HMELJSKI POTI 
Hoja krepi zdravje in predstavlja pomemben del trajnostne mobilnosti. Tako se je v sodelovanju s 

Tic Žalec in planinskim društvom izvedel tradicionalni Pohod po hmeljski poti. Pohod je bil v 

soboto, 27.8.2022 s pričetkom ob 8. uri izpred Ekomuzeja hmeljarstva in pivovarstva Slovenije. Cilj 

je pri fontani piv. 

Več na www.turizem-zalec.si ali TIC Žalec ali Facebook stran ETM Žalec. 

 

 


