
EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 2019 V TRŽIČU 
 

PROGRAM DEJAVNOSTI ZA PROMOCIJO IN SPODBUJANJE 
TRAJNOSTNE MOBILNOSTI V ČASU ETM 2019 

 

1. Izvedba "PEŠBUSA" v osnovnih šolah 

 

TERMIN: 9. 9. - 29. 9. 2019 

LOKACIJA: Občina Tržič 

 

Izvedba PEŠBUSA v vseh treh osnovnih šolah z namenom, da bi kar največ otrok 

vsak dan hodilo peš v šolo. S tem ukrepom želimo otroke in starše ozavestiti, kako 

pomembna je vsakodnevna aktivna pot v šolo za zdravje, samostojnost in socialni 

razvoj otrok ter njihovo vzgojo o prometni varnosti. Hkrati želimo poudariti in opozoriti 

na koristi, ki jih prinaša vsakodnevna aktivna pot v šolo okolju in staršem, ki niso več 

obremenjeni s prevažanjem otrok v šolo in povzročanjem gneče pred šolskimi 

stavbami. 

 

OŠ Bistrica 

IZVEDBA: ZŠAM 

TERMIN: 9. 9. – 15. 9. 2019 (5 dni) 

 

OŠ Tržič 

IZVEDBA: Društvo upokojencev Tržič in ZŠAM 

TERMIN: 16. 9. – 29. 9. 2019 (10 dni) 

Zatem, vsak petek do konca leta 2019. 

 

OŠ Križe 

IZVEDBA: Učiteljice in učitelji OŠ Križe 

TERMIN: 16. 9. – 22. 9. 2019 (5 dni) 

 



2. GREMO PEŠ S KOKOŠKO ROZI 

 

TERMIN: 16. 9. – 20. 9. 2019 
LOKACIJA: Občina Tržič, OŠ Bistrica 

 
V organizaciji OŠ Bistrica bo aktivnost "GREMO PEŠ S KOKOŠKO ROZI" 
usmerjena v spodbujanje uporabe trajnostnega prihoda v šolo (peš, skiro, kolo, 
avtobus), s poudarkom na pešačenju.  V akciji bodo sodelovali učenci in učiteljice od 
1. do 5. razreda. Skozi aktivnost želimo učenke in učence spodbuditi, da razmišljajo 
in so aktivni v smeri TM tudi po eno ali nekaj tedenski aktivnosti. 
 
CILJI: 

- Sprememba potovalnih navad učencev v smeri TM. 
- Zmanjšanje motoriziranega prometa v okolici šol. 
- Zmanjšanje okolijskih obremenitev. 
- Spodbujanje gibanja otrok, krepitev zdravja. 
- Povečanje prihodov otrok v šolo na trajnostni način. 

 
 

3. Svetovalne ure vožnje za starejše 

 

TERMIN: 16. 9. - 22. 9. 2019 

LOKACIJA: Občina Tržič 

 

V organizaciji Društva upokojencev Tržič bodo potekale svetovalne ure vožnje za 

starejše, s katerimi bodo udeleženke in udeleženci osvežili znanje o cestno 

prometnih predpisih in se seznanili z novostmi v prometu. 

 

 



4. Tematska ura pravljic za najmlajše 

 

TERMIN: četrtek, 19. 9. 2019, ob 17.00 

LOKACIJA: Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 

 

Otroci bodo prisluhnili zanimivi in poučni pravljici Mojiceje Podgoršek z naslovom 

"Formula 1 in policaj Mataj" na temo prometa, varnosti in mobilnosti, zatem pa 

bodo sledile poučne igre na temo prometa: 

- šofer ne jezi se, 

- spomin v prometu, 

- trije v vrsto, 

- tržiški čevelj za varno hojo, 

- črni avto, 

- en(ka) v prometu, 

- in bus-domine. 

 

5. Palačinkin živ žav 2019 s prometnimi igrami in delavnicami za otroke 

 

TERMIN: nedelja, 22. 9. 2019 

LOKACIJA: Zavetišče v Gozdu 

 

Mladi planinci se bodo pod vodstvom vodnikov PD Križe odpravili na planinski pohod 

iz smeri Golnika do Zavetišča v Gozdu. Na sami prireditvi bomo postregli palačinke 

različnih okusov in izbrali naj palačinkarja. V okviru programa za otroke bodo pod 

vodstvom mentorjev izvedene tudi prometne igre in delavnice za otroke: 

- likovna delavnica na temo prometa, 

- izdelaj si svojo kresničko, 

- pošlji razglednico Gremo v Tržič, 

- družabne igre (Šofer ne jezi se, Spomin v prometu, Trije v vrsto, Tržiški čevelj 

za varno hojo, Črni avto, En(ka) v prometu, Bus-domine). 

 

Odrasli pa se bodo lahko na demonstracijskih napravah (DEMO naprave) Javne 

agencije RS za varnost prometa, preko praktične izkušnje preizkusili in poučili o 

posamezni tematiki s področja prometne varnosti. 

 



6. Delavnice za starostnike "Prostovoljstvo v besedi in mobilnost" 

 

TERMIN: Torek, 24. 9. 2019, 19.00 

LOKACIJA: Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 

 

V organizaciji Društva upokojencev Tržič bodo potekale delavnice za starostnike na 

temo prostovoljstva, aktivne starosti in mobilnosti. Pomembno je, da tudi v 3. 

življenjskem obdobju skrbimo za dinamičen vsakdan, ki ga lahko obogatimo s svojimi 

prostovoljnimi dejavnostmi na različnih področjih. 

 

7. PROMETNI DAN 

 

TERMIN: Petek, 4. 10. 2019; 9.00 – 12.00 

LOKACIJA: staro mestno jedro 

 

Glavni in sklepni dogodek Evropskega tedna mobilnosti v letu 2019 bo v Tržiču t. i. 

"PROMETNI DAN", kjer bomo ulice Tržiča v starem mestnem jedru namenili 

otrokom tržiških osnovnih šol in vrtcev. Ob pestri ponudbi prometnih delavnic in iger, 

ki jih bomo pripravili, bodo doživeli čisto svoj prometni dan, ki ga bodo zaznamovale 

naslednje delavnice: 

- prometni poligon, 

- izdelaj si kresničko, 

- risanje prometnih risbic in risanje s kredami, 

- pisanje prometnih kartic, 

- prometne igre (tri v vrsto, prometni spomin, prometni domino, XLL čevlji …), 
- prometni ples, 

- policija na obisku, 

- lutkovna igra "NIKA IN PROMET" v izvedbi Lutkovnega gledališča Toneta 

Čufarja Jesenice. 


