
 
 

 

Letošnji Evropski teden mobilnosti, ki že tradicionalno poteka od 16. do 22. septembra, 

se bo odvijal pod sloganom »Združuj in učinkovito potuj« in bo posvečen predvsem 

starejšim.  

 

Občina Šmarje pri Jelšah bo aktivnosti izvedla tretjič zapored. Letos smo se pridružili številnim 

občinam po Sloveniji, ki bodo v tem tednu organizirale delavnice »Ostanimo mobilni«, s 

katerimi želimo prispevati k večji ozaveščenosti o pomenu trajnostne mobilnosti med 

starejšimi. Cilji delavnice je nagovoriti starejše in širšo javnost o pomenu mobilnosti za starejše, 

opozoriti na pozitivne vplive trajnostne mobilnosti na zdravje in okolje, vključitev starejših v 

mreže za spodbujanje hoje in medgeneracijskega sodelovanja, npr. s šolami, tečaji nordijske 

hoje, v kolesarska društva in podobno, mobilizirati lokalna društva upokojencev v vlogo 

zagovorništva pešcev.  

 

Delite svoje izkušnje in mnenje 

Delavnica bo priložnost, da starejši izrazijo svoje mnenje, delijo znanja, izkušnje in izpostavijo 

svoje potrebe s področja trajnostne mobilnosti in skupaj s predstavniki lokalnih skupnosti, 

državnih ustanov in strokovnjakov iz različnih resorjev razpravljajo o aktualni problematiki 

trajnostne mobilnosti med starejšimi ter v skupnem sodelovanju poiščejo rešitve in predloge za 

naprej.  

Delavnico bomo v sredo, 19. septembra, izvedli v sodelovanju s policisti, člani sveta za 

preventivo in vzgojo v cestnem prometu, z zaposlenimi v zdravstvenem domu in domu 

upokojencev, s člani društev upokojencev, planinskega, športnega društva … S temi 

aktivnostmi se v času Evropskega tedna mobilnosti pridružujemo letošnji nacionalni akciji 

ozaveščanja o pomenu trajnostne mobilnosti med starejšimi, ki jo je pripravila Medresorska 

delovna skupina za trajnostno mobilnost.  

 

Pestro dogajanje ves teden 

A to ne bo edina aktivnost, ki jo bomo izvedli. V sodelovanju z javnimi ustanovami, 

prostovoljci, društvi bomo izvedli več preventivnih in promocijskih akcij, o katerih bomo 

javnost sproti obveščali na spletni strani smarje.si in na družbenih omrežjih. Več preventivnih 

aktivnosti bo potekalo praktično ves september. Letos bomo v Evropskem tednu mobilnosti 

prvič izvedli tudi dan brez avtomobila, ki bo v petek, 21. septembra. Na ta dan bo Zavod TŠM 

organiziral tudi drugo izvedbo prireditve Zdravi, aktivni, čili Šmarčani, s katero bomo v naši 

občini povezali Evropski teden mobilnosti in Evropski teden športa.  

 

Spremljajte nas na smarje.si, FB/TW Občina Šmarje pri Jelšah, pridružite se nam in ostanite 

(zdravo) mobilni. 



 

Multimodalnost 

Osrednja tema Evropskega tedna mobilnosti bo na evropski ravni letos 

poudarjala multimodalnost, torej možnost in koriščenje prepletanja in dopolnjevanja različnih 

vrst prevoza. Aktivnosti se bodo združevale pod sloganom Združuj in učinkovito potuj, kar 

vključuje izposojo koles in avtomobilov ter optimizacijo javnega potniškega prometa z vsemi 

spremljajočimi aktivnostmi, h katerim sodi tudi spodbujanje hoje in kolesarjenja.  

Multimodalna ponudba je pri nas še slabo izkoriščena in za zdaj samo v večjih mestih omejena 

na sisteme za izposojo koles in souporabe avtomobilov, ponekod so se uveljavile lokalne 

informacije glede deljenja prevoza. Občine na področju multimodalnosti večinoma načrtujejo 

izboljšave na področju kolesarjenja, v manjši meri pa izboljšanje medkrajevnih linij javnega 

potniškega prometa in ureditev parkirišč P+R (park and ride, tj. parkiraj in se odpelji). Tovrstno 

parkirišče je v Šmarju pri Jelšah urejeno pri železniški postaji. 

 

Sergeja Javornik, lokalna koordinatorica ETM  

 

 

 


