
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Lokacija, čas Projekt, izvajalec Opis 

trajni ukrep 
trajnostne 
mobilnosti 
PRED TEDNOM 

Hodnik za pešce iz 
Zbilj skozi Žeje 
proti Jeprci Občina 
Medvode 

Dobra novica za pešce! Na lokalni cesti LC 251041 Od krožišča Zbilje do obrtne cone Jeprca smo v 
dolžini 980 metrov zgradili nov pločnik v širini 1,5 metra, ki bo omogočal varno pot v šolo in izvajanje 
spodbud za trajnostno mobilnost na tem območju. Rekonstruirana je bila tudi sama cesta v dolžini 
približno 980 metrov, kar je dobra novica za kolesarje. 

po osnovnih in 
podružničnih 
šolah 
PRED TEDNOM 

Označbe na 
vrvicah osnovne in 
podružnične šole, 
vrtec, Občina 
Medvode Režijski 
obrat 

Tudi letos nameravamo namestiti nekaj v šolah in vrtcih narejenih znakov ali plakatov. Trikotnike in 
letake bi otroci povezali z vrvicami, zavodi bi jih dostavili občini, mi pa bi jih namestili na most ob 
zaprti Medvoški cesti. Okrasili bomo tudi stojnice, avlo občine, morda pa bodo šole in vrtc i tudi sami 
okrasili kakšen svoj prostor ter na teden mobilnosti opozorili tudi zunanje obiskovalce (starše). 

osnovne šole v 
občini 
VSE LETO 

Varno v šolo 
osnovne šole, 
prostovoljske 
organizacije, 
Občina Medvode 

V organizaciji osnovnih šol, lokalnega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, občinskega 
inšpektorja ter skupin prostovoljk in prostovoljcev po počitnicah in praznikih na prehodih za pešce in 
drugih manj varnih mestih potekajo opozarjanja udeležencev v prometu na učence/učenke na cesti. 
Tu gre predvsem za pomoč pri prečkanju cest in navzočnost ob nepreglednih delih cestišč. Dobili bodo 
posebne svetlobne telovnike. Učenci bodo prejeli načrt varne šolske poti z označenimi postajami, 
voznimi redi, označena pa bodo tudi mesta na terenu. 

osnovne šole v 
občini 
14.9. - 18.9. 

Pešbus osnovne 
šole, prostovoljske 
organizacije, 
Občina Medvode 

Pešbus se bo letos začel dva dneva prej in bo »vozil« od ponedeljka, 14.9., do 
petka, 18.9. V okviru tega projekta bodo prostovoljci ponovno spremljali 
učence. Po možnosti bomo obnovili tudi trasirane poti (oziroma dodali nove 
odseke), po katerih gre Pešbus in izvedli trajnostni ukrep mobilnosti. Učence, ki 
se bodo »peljali« s Pešbusom, bomo nagradili. Vsem prostovoljcem se že 

vnaprej zahvaljujemo za sodelovanje! 

zaprt del 
Medvoške ceste 
14.9. – 22.9. 

Info stojnice 
Občina Medvode – 
Režijski obrat 

Zaprli bomo Medvoško cesto ter nanjo ponovno postavili stojnice in jih oborožili s promocijskim 
gradivom za ETM 2020. Na stojnicah bomo občasno puščali tudi malenkostne in praktične nagrade v 
zvezi s sporočilom ETM – zato jih redno obiskujte! 

parkirišče pri 
knjižnici in zaprt 
del Medvoške 
ceste 
14.9. – 22.9. 

Potujoča razstava 
»Sniške gare« JZ 
Sotočje, KUD F. 
Saleški Finžgar 
Senica in Občina 
Medvode 

Pomemben namen potujoče razstave je v postavljanju razstavnih hišk, da se 
osebnim vozilom vzame možnost parkiranja na lokalnih parkiriščih. Z letošnjo 
razstavo bomo predstavili posebno prevozno sredstvo. Gare so leseni, enoosni 
ročni voziček, ki je bil v osnovi namenjen za pomoč pri kmečkih opravilih. Na 
kmetijah so jih tako uporabljali za spravilo sveže krme, mrve, stelje, listja, 

poljščin, prevoz gnoja, vode in še za marsikatero drugo opravilo. Gare prepoznamo po tipičnem 
dvojnem ročaju s prečko na koncu, v katerega se je postavila (navadno) kmečka žena in potiskala 
naložene gare. V potujoči razstavi KUD-a Fran Saleški Finžgar Senica in njegove sekcije Društva 
ljubiteljev starin GARE lahko vidite več vrst gar in podobnih vozičkov. Opazite lahko tudi, da so se gare 
skozi leta posodobila, saj so lesena kolesa nadomestili s pnevmatikami. Eden najbolj tipičnih je 
»kimpež«, ki se od gar razlikuje po tem, da ima le en ročaj s prečko na koncu. Kimpež je bil v uporabi 
predvsem pri branjevkah v Ljubljani, t. i. »solatarcah«, ki so z njim na tržnico pripeljale in v njem 
prodajale zelje, solato in druge poljščine ter vrtnine. Gare imajo v različnih delih Slovenije tudi različna 
imena. Tako jim na vzhodnem delu ljubljanske kotline rečejo KULE, na Dolenjskem ŠAJTRGA, na 
Primorskem BORELO, na Gorenjskem pa so znane tudi kot CIZA ali KOLESL. Na Senici pa smo po 
dolgih letih oživili zanimivo tradicijo. S'ničani so namreč gare uporabljali tudi za zabavo. Prirejali so 
dirke, kjer so mladi fantje z garami tekmovali za zmago, predvsem pa za dekletovo pozornost. Že pred 
pol stoletja so tako poskrbeli, da so se ob težkem kmečkem delu tudi pozabavali in razvedrili. Danes je 
Dirka z garami za VN Senice postala tradicionalna prireditev, ki poteka vsako leto ob koncu avgusta. 

zaprt del 
Medvoške ceste 
14.9. – 22.9. 

Brezplačni paket 
izposoje kolesa in 
čolna JZ Sotočje, 
TD Zbilje 

Turistično društvo Zbilje kot eno večjih turističnih društev v občini in Zavod Sotočje, ki je v občini 
pristojen za področje turizma, ponujata brezplačno izposojo kolesa pri TIC Medvode in čolna na 
Zbiljskem jezeru. Kupone za brezplačno izposojo bomo razdelili najbolj prizadevnim v projektu Pešbus. 
Nekaj kuponov pa bi razdelili oziroma puščali na stojnicah obiskovalcem prireditev na zaprtem delu 
cestišča ob tednu mobilnosti. 

zaprt del 
Medvoške ceste 
14.9. – 22.9. 

Popusti pri 
servisiranju koles 
Servis koles Stan 

Eden od donatorjev Evropskega tedna mobilnosti tradicionalno postaja lokalno podjetje Servis koles 
Stan. Servis bo tako tudi letos ponujal bone s popustom pri servisiranju koles. Bone bomo uporabili za 
nagrajevanje najbolj prizadevnih učencev, prostovoljcev in tudi kot nagrade naključnim obiskovalcem, 
ki bodo obiskovali stojnice v središču mesta. 

podhod 
Gorenjska cesta 
14.9. – 22.9. 

Grafitarnica med 
vodami 
Občina Medvode 

Občina bo letošnjemu sloganu ETM pomagala s posebnim projektom, in sicer 
delavnico, v kateri bodo lahko sicer le kot opazovalci sodelovali mladi in 
opazovali pri delu oba mentorja – poznavalca in ustvarjalca ulične umetnosti. 
Letos bosta poslikavo tako kot lani vodila slikarja Matic Škulj in Peter Gaber. 
Nadaljujemo s poslikavo podhoda pod krožiščem na Gorenjski cesti, kjer jima 

bo ustvarjalni navdih ponudil letošnji slogan ETM: »Izberi čistejši način prevoza!« 



 

  

 

zaprt del 
Medvoške ceste 
16.9. – 18.9. 
SREDA – PETEK 
18:00 – 19:15 

3sprehodi »Polje – 
gozd – voda« 
Telovadni skupini 
Šole zdravja iz 
Medvod – Preske 
in Medvod – 
centra, Društvo 
Reks in Mila 

Gre za tri sprehode po naravi: »Polje, gozd, voda« (prijazno povabljeni tudi 
skrbniki s svojimi hišnimi ljubljenčki). Občina Medvode je zaradi raznovrstnosti 
naravne dediščine ena izmed najlepših občin v Sloveniji. Občani spoštovanje do 
naravnih darov, ki nam jih okolje ponuja, pokažemo tudi tako, da čim manj 
uporabljamo prevoz. V vse kotičke narave, ki so del naše lokalne skupnosti, 

lahko iz središča mesta pridemo peš v pol ure. To bomo dokazali s tremi sprehodi skozi naravo. Vrnili 
se bomo do sončnega zahoda, torej do 19:15. Sprehodi bodo potekali po ravnini, po javnih cestah in 
poteh, z upoštevanjem cestnoprometnih predpisov. Pohodniki hodijo na lastno odgovornost. V primeru 
dežja posamezen pohod odpade. Kratek opis sprehodov: 
- v sredo se odpravimo proti Pirniškemu polju vse do toplega izvira Straža in po krožni proti prek polja 
nazaj v središče mesta; 
- v četrtek se odpravimo na pot v dobro obiskani gozd pri Bonovcu - območju bogate kulturne 
dediščine in rekreativnih površin; 
- v petek se odpravimo proti travniku ob Savi, kjer se bomo ob primerni razdalji družili s psi. 

železniška 
postaja 
19.9. 
SOBOTA 
8:40 

Pravljični potep s 
Suzano in 
Knjižnico Medvode 
Knjižnica Medvode 

Dobimo se na Železniški postaji Medvode. Odpeljali se bomo z vlakom v 
Ljubljano. Na glavni železniški postaji si bomo ogledali še druge vlake, nato pa 
peš krenili na Navje. Navje je uredil arhitekt Jože Plečnik, ki je tudi sam veliko 
potoval. Tam počiva nekaj slovenskih literatov. Na Navju bomo povedali 
pravljico o večnem popotniku in poiskali skriti zaklad. Cena dvosmerne 

vstopnice za vlak: otroci do 6. leta: brezplačno; otroci od 6-12 leta: 2 evra; odrasli: 2,70 evra. 
Zaželena je predhodna prijava na: info@knjiznica-medvode.si ali na telefon 01-361-30-53. 

zaprt del 
Medvoške ceste 
20.9. 
NEDELJA 
15:00 – 19:00 

Pohod med 
vodami 
Planinsko društvo 
Medvode 

Redna večurna hoja utrjuje posameznike, ki so potem vajeni hoditi peš po 
opravkih, tudi ko niso v naravi. Hoje navajeni ljudje za svojo mobilnost vse 
manj posegajo po krmilih vozil. Planinsko društvo Medvode v naši lokalni 
skupnosti deluje že več kot sedemdeset let in je po številu članov eno izmed 
največjih društev v občini. Če smo se lani odpravili ob reki Savi navzdol proti 

meji z Mestno občino Ljubljana, se bomo letos odpravili ob reki Sori navzgor proti meji z Občino Škofja 
Loka v vas Dol, do Dolinčkove hiše. Nazaj grede se bomo ustavili še pred Župnijsko cerkvijo v Sori. Od 
tam pa jo mahnemo po desni strani Sore proti sotočju, kjer se pohod zaključi. 

Knjižnica 
Medvode 
21.9. 
PONEDELJEK 
8:00 – 16:00 

Knjigofer Knjižnica 
Medvode, Občina 
Medvode Režijski 
obrat 

Prostovoljci bodo cel delovnik z občinskim električnim osebnim vozilom članom 
knjižnice na telefonski poziv na dom razvažali knjige iz knjižnice. In to 
brezplačno! S tem podpiramo trajnostno mobilnost in dokazujemo, da smo 
branju prijazna občina. V času dogodka pokličite v Knjižnico Medvode in 
naročite izbrano knjižno gradivo na dom. 

zaprt del 
Medvoške ceste 
21.9. 
PONEDELJEK 
17:00 – 19:00 

Kolesarjenje po 
občini Kolesarski 
klub Medvode 

S kolesom kurimo telesne maščobe in zbiramo denar, z avtomobilom pa 
zbiramo telesne maščobe in kurimo denar! Medvoški kolesarji nas vsako leto in 
vsak teden z rednimi vzponi na Katarino in rekreacijskimi vožnjami po občini 
opozorijo na to. Gre za nekakšen dan odprtih vrat našega kolesarskega kluba. 
Kolesarski vzpon bo potekal na lastno odgovornost in z upoštevanjem 

cestnoprometnih predpisov. 

zaprt del 
Medvoške ceste 
21.9. 
PONEDELJEK 
18:00 – 19:00 

Medvoški trimček 
Športno društvo 
Efi 

Tek je najstarejši način hitrega gibanja človeka. V kombinaciji s hitro hojo je 
tudi zelo zdrav za tiste ljudi, ki pri delu veliko sedijo. Tekači se bodo podali na 
rekreativni tek. Tekli bodo po pločnikih in upoštevali cestnoprometne predpise. 
Gre prav tako za nekakšen dan odprtih vrat tega športnega društva, ki v svoje 
vrste vedno vabi nove člane. 

povsod po občini 
22.9. 
TOREK 

Pripelji srečo v 
službo Občina 
Medvode 

Nacionalna pobuda »Pripelji srečo v službo« spodbuja kolesarjenje na delo. 
Kolesarjenje pozitivno vpliva na občutek sreče, s tem pa povečuje tudi delovno 
učinkovitost in izboljšuje odnose s sodelavci. Pobudi se v naši občini 
pridružujemo na Dan brez avtomobila v okviru Evropskega tedna mobilnosti 
2020. Ključni cilji: spodbujanje javnosti, da bi v čim večjem številu uporabljali 

kolo za svoje sredstvo dnevne mobilnosti, rekreiranje, pozitivni učinki na zdravje, povečan občutek 
sreče, časovno in prostorsko učinkovita rešitev, saj se lahko kolesarji izognejo prometnim zamaškom 
in jim ni treba iskati parkirnega prostora, hkrati pa prihranijo denar za gorivo in parkirni prostor. 

start in cilj pred 
občinsko stavbo 
22.9. 
TOREK 
10:00 – 12:00 

Dan brez 
avtomobila – s 
kolesi na teren 
Občina Medvode 

Zadnji dan ETM je tradicionalno dan brez avtomobila. Osrednji dogodek dneva brez avtomobila v naši 

občini bo kolesarski delovni izlet občinskih uslužbencev pod vodstvom župana, Nejca Smoleta, na 

teren z namenom informiranja o izvajanih projektih, na katerem jih lahko spremljate tudi občani. Tudi 

letos bodo kolesarji pozornost namenili tudi črnim točkam v naši občini – vsem problematičnim 

odsekom cest za vse trajnostno mobilne udeležence v prometu. 

Facebookov zid 
Mojce Furlan 
22.9. 
TOREK 
11:00 

Prvi zeleni koraki 
Mojca Furlan 

Ekologinja in predsednica Društva Reks in Mila Mojca Furlan bo prek svojega 

zida na Facebooku vodila videokonferenco za mlade in učence na tematiko 

podnebnih sprememb, trajnostne mobilnosti ter koronavirusne pandemije. 

Pridružila se ji bo tudi učiteljica in mentorica trajnostne mobilnosti Romana 

Franković. 

Facebookova 
stran Celostne 
prometne 
strategije Občine 
Medvode 
PO TEDNU 

Hvala! 
JZ Sotočje, Občina 
Medvode 

Namesto zaključne prireditve lokalnega tedna mobilnosti se bomo letos učencem, prostovoljcem in 

sodelavcem, ki so z nami sooblikovali evropski teden mobilnosti, zahvalili na drugačen način. Javno se 

jim bomo zahvalili prek spletne strani na Facebooku, nagrade zanje pa bomo pripravili in predali 

posamično. 
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