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PROGRAM  EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI 2019  V MEDVODAH 
 

Lokacija, čas Naziv dogodka, izvajalec Opis 

trajni ukrep trajnostne 
mobilnosti 
PRED TEDNOM 

Kolesarska povezava 
Bonovec 
Občina Medvode 

Občina Medvode je v letu 2019 izvedla investicijo izgradnje kolesarske povezave Bonovec. Kolesarska 
povezava je že v uporabi. Odsek kolesarske in peš poti se ne more začeti na primernejšem mestu – kjer se 
srečata tradicija (kulturna dediščina) in prihodnost (trajnostna mobilnost), mesto in vas, človek in narava. 

po osnovnih in 
podružničnih šolah 
PRED TEDNOM 

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

Tudi letos nameravamo namestiti nekaj, v šolah in vrtcih narejenih, znakov ali plakatov. Trikotnike in letake 
bodo otroci povezali z vrvicami, razobešeni pa bodo na zaprtem delu Medvoške ceste. Okrašene bodo tudi 
stojnice, avla občine, morda pa bodo šole in vrtci tudi sami okrasili kakšen svoj prostor ter na teden 
mobilnosti opozorili tudi svoje obiskovalce. 

osnovne šole v občini 
PRED, MED IN PO 
TEDNU  

Varno v šolo po 
počitnicah in praznikih 
osnovne šole, 
prostovoljske 
organizacije, Občina 
Medvode 

Gre za projekt, namenjen učencem, ki oživi po počitnicah in praznikih; pomoč pri prečkanju cest in 
navzočnost ob nepreglednih delih cestišč nudijo odrasli prostovoljci.  

osnovne šole v občini 
MED TEDNOM 

Pešbus 
osnovne šole, 
prostovoljske 
organizacije, Občina 
Medvode 

Prostovoljci bodo ponovno spremljali učence na pešpoti v šolo, ki se bodo zbirali na za to označenih mestih. 
Najbolj prizadevne učence bomo na zaključni prireditvi, ki bo 20. 9. 2019, tudi nagradili s praktičnimi 
nagradami.  

zaprti del Medvoške 
ceste 
PONEDELJEK – 
SREDA 
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«. V ponedeljek gremo čez polje proti Sorškemu polju vse 
do Spodnje Senice, naredimo krog mimo Ladje in Goričan nazaj proti Svetju, Medvodam. V torek se 
odpravimo na sprehod proti Polhograjskim dolomitom, mimo gasilnega doma v Preski, nato na Čeren, od 
tu pa do Nordijskega centra v Bonovcu ter se vrnemo proti Medvodam. V sredo se udeleženci ob približno 
18. uri odpravimo na sprehod proti Zbiljskemu jezeru, mimo kavarne Stan v gozdiček; ob jezeru pridemo do 
Zbiljske dobrave pri jezeru, vrnemo se proti Zbiljski cesti in Medvodam. 

zaprti del Medvoške 
ceste 
PONEDELJEK – 
PETEK 

Info stojnice 
Občina Medvode – 
Režijski obrat 

Zaprli bomo Medvoško cesto ter nanjo ponovno postavili stojnice in jih oborožili s promocijskim gradivom za 
ETM 2019! Na stojnicah bomo občasno puščali tudi malenkostne in praktične nagrade v zvezi s sporočilom 
ETM – zato jih redno obiskujte! Posebno stojnico letos namenjamo Društvu za varovanje okolja in pomoč 
živalim v stiski Reks in Mila (ponedeljek – sreda). 

zaprti del Medvoške 
ceste 
PONEDELJEK – 
PETEK 

Potujoča ustvarjalnica 
JZ Sotočje in Občina 
Medvode – Režijski 
obrat 

Potujoča ustvarjalnica so mobilne 'hiške', izdelane iz alu konstrukcije, na katerih so pritrjeni različni 
pripomočki, ki nudijo več možnosti ustvarjanja. Namen postavljanja 'hišk' je zmanjšati število parkirnih 
mest,  ter voznike osebnih vozil opozoriti, da se lahko po lokalnih opravkih odide peš ali s kolesi. 

zaprti del Medvoške 
ceste 
PONEDELJEK – 
PETEK 

Vrzite na koš  
JZ Sotočje in Občina 
Medvode 

Trenutek, ko del cestne površine lahko postane igrišče. Otroci in odrasli bodo lahko metali na koš, posodili 
jim bomo tudi kakšno žogo. 

zaprti del Medvoške 
ceste 
PONEDELJEK – 
PETEK 

Brezplačni paket 
izposoje kolesa in 
čolna 
JZ Sotočje, TD Zbilje 

Turistično društvo Zbilje in Zavod Sotočje 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 bomo razdelili oziroma puščali na stojnicah naključnim obiskovalcem prireditev na zaprtem 
delu cestišča ob tednu mobilnosti. 

zaprti del Medvoške 
ceste 
PONEDELJEK – 
PETEK 

Popusti pri servisiranju 
koles 
Servis koles Stan 

Eden od tradicionalnih donatorjev Evropskega tedna mobilnosti postaja lokalno podjetje Servis koles Stan. 
Tudi letos bo 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. 

zaprti del Medvoške 
ceste 
PONEDELJEK – 
PETEK 

Čitalnica in risalnica na 
asfaltu 
Knjižnica Medvode 

Ob lepem vremenu vabimo na zaprti del ceste k posedanju na ležalnikih z dobro knjigo ali revijo v roki. S 
tem Medvode potrjujejo naziv, ki so ga prejele lani, da so tudi Branju prijazna občina. Otroci se lahko v tem 
času in prostoru prepustijo igranju ter kreativnosti in s kredami porišejo tla. 

zaprti del Medvoške 
ceste 
PONEDELJEK – 
PETEK 
8:00 – 9:00 

Telovadba na cesti 
Telovadni skupini Šole 
zdravja iz Medvod – 
Preske in Medvod – 
centra 

Občanke in občani iz vseh delov občine vabljeni na izgorevanje nakopičenih ogljikovih hidratov s tem, da 
pridete na razgibavanje pred začetkom svojega delovnika, pa čeprav ne nosite oranžnih majic teh 
zmagovalcev zdravega življenja! Na koncu telovadbe, predvidoma v petek ob 9.uri, bosta skupini postregli s 
sladkim prigrizkom za vse pridne telovadke in telovadce. 

  



 

  

 

podhod Gorenjska cesta 
PONEDELJEK – 
NEDELJA 

Grafitarnica med 
vodami 
JZ Sotočje 

Občina bo letošnjemu sloganu Gremo peš! pomagala z delavnico grafitne poslikave, v kateri bodo lahko 
sodelovali vsi mladi in mimoidoči pod vodstvom dveh mentorjev – poznavalcev in ustvarjalcev ulične 
umetnosti. Poslikavo bosta vodila slikarja Matic Škulj in Peter Gaber. 

zaprti del Medvoške 
ceste 
SREDA 
16:00 – 18:00 

Družabne igre za celo 
družino 
Knjižnica Medvode 

Dragi otroci in mladina, vas in vaše starše, stare starše, prijatelje, sosede in tete/strice vabimo na zabavno 
družabno popoldne. »Lovili« bomo ribe, »gradili« stolpe in se igrali različne igre. 

Knjižnica Medvode 
ČETRTEK 
8:00 – 16:00 

Knjigofer 
Knjižnica Medvode in 
Občina Medvode 
Režijski obrat 

Prostovoljci bodo cel delovnik z občinskim električnim osebnim vozilom bralcem (članicam in članom 
knjižnice) na telefonski poziv na dom razvažali knjige iz knjižnice. In to brezplačno! S tem v lokalni 
skupnosti podpiramo trajnostno mobilnost in hkrati dokazujemo, da smo tudi branju prijazna občina. 

velika sejna soba 
občine, pritličje občinske 
stavbe 
ČETRTEK 
9:00 – 10:30 

Mladi in trajnostna 
mobilnost 
Mojca Furlan in Občina 
Medvode 

Delavnica za učence in učitelje ter občane, ki jih to zanima, z naslovom »MLADI IN TRAJNOSTNA 
MOBILNOST« bo potekala v sejni sobi občine, v četrtek, 19. 9. 2019, od 9.00 do 10.30. Okroglo mizo bo 
vodila učiteljica, ekologinja in predsednica Društva Reks in Mila – Mojca Furlan. 

zaprti del Medvoške 
ceste 
ČETRTEK 
9:00 – 13:00 

Varno kolesarjenje za 
vse udeležence v 
prometu 
Društvo Barka ter LAS 
Za mesto in vas 
 

V sklopu projekta E-nostavno na kolo bo v okviru dogodkov Evropskega tedna mobilnosti v Medvodah 
sodelovala tudi Barka, društvo za pomoč osebam z motnjo v duševnem razvoju. Člani društva bodo v 
četrtek, 19. septembra 2019 med 10.00 in 13.00, kot del Biciklatorija vodili pogovor o varnem kolesu, 
potrebni opremi kolesarja, nevarnostih med kolesarjenjem ter prednostih kolesarjenja z vidika skrbi za 
zdravje in okoljem, za odrasle, starejše občane, osebe s posebnimi potrebami in otroke. 

prireditvena ploščad ob 
Medvoški cesti 
ČETRTEK – PETEK 
10:00 – 13:00 

Biciklatorij 
Skupina Tretja roka ter 
LAS Za mesto in vas 

Vredno udeležbe! Zabavno izobraževalni projekt Biciklatorij je zasnovan kot interaktivni park za otroško, 
mladostniško in družinsko publiko. Predvidenih je osem osnovnih izzivov, ki se navezujejo na poglavitne 
elemente kolesarske varnosti. Skupina »Tretja roka« je nastopila na več kot tridesetih festivalih v kar 
dvanajstih evropskih državah. Ustvarili so tudi večje število tematskih dogodkov za zunanje naročnike 
(Festival Klovnbuf, Neuhardenberg Museum, Tehnološki park Ljubljana, Waltham Forest Council, Mura 
Scenario Design itd). Več informacij: www.playthecity.org … 

zaprti del Medvoške 
ceste 
ČETRTEK – PETEK 
10:00 – 14:00 

Cestišče igrišče  
enote vrtca, osnovne in 
podružnične šole ter 
Občina Medvode 

Številne otroške aktivnosti, ki jih bodo narekovali vzgojitelji in učitelji. Na cestišču se vsi otroci igrajo in 
ustvarjajo ter se pri tem počutijo varne. Za večje najmanjše je na voljo tudi ulična košarka, postrežene 
bodo palačinke. V predstavah obiskovalcev želimo ustvariti scenarij, kako bi bilo, če bi bil ta del središča 
Medvod zaprt za motorni promet vse leto. 

zaprti del Medvoške 
ceste 
ČETRTEK – PETEK 
10:00 – 18:00 

Brezplačne palačinke 
za lačne pešce in 
kolesarje 
DU Medvode, DU 
Pirniče, Vrtec 
Medvode, JZ Sotočje, 
Občina Medvode 

Članice in člani upokojenskih društev bodo tudi letos pekli slastne palačinke za pešce in kolesarje. Ljudje se 
ob tej kulinarični dobrodošlici pri stojnicah tudi zadržijo, morda pa se jih dotakne tudi naša ideja, kako 
drugače bi bilo videti središče mesta, če bi zaprli most in del cestišča ter ju namenili le pešcem in 
kolesarjem. 

parkirišče pri tržnici in 
avtobusne postaje po 
občini 
ČETRTEK 
16:00 – 17:45, 
18:00 – 19:45 

Cabriobus Tour 
Občina Medvode in JZ 
Sotočje 

Cabriobus bo občane ob turističnem vodenju vozil po opravkih, ustavil se bo na končni postaji na turistični 
znamenitosti občine. Letošnja pot bo od Medvod do Smlednika, avtobus ustavi pod Kalvarijo, sledi pohod 
prek Kalvarije na Stari grad, čas odhoda avtobusa s tržnice: 16.00 in 18.00, čas vračanja avtobusa z 
vznožja Kalvarije in Smlednika: 17.30 in 19.30. Prihod avtobusa v Medvode: 17.45 in 19.45. 

prireditvena ploščad ob 
Medvoški cesti 
ČETRTEK 
17:00 – 17:45 

Kako je zebra posodila 
svoje črte 
Knjižnica Medvode in 
Miškino gledališče 

Miškino gledališče bo v sodelovanju s Knjižnico Medvode izvedlo predstavo za otroke od 3. leta naprej 
»Kako je zebra posodila svoje črte« … Gre za nekoliko drugačno predstavo o varnosti v prometu. V mestu, 
kjer živi Jaka, je vedno gost promet. Jaka želi na igrišče k prijateljem, da bi jim pokazal svojo novo risbico, 
a žal ne more prečkati ceste, saj ni ne semaforja ne gospoda policista, ki bi ustavila drveča vozila. 
Predstava traja 35 minut. V primeru dežja bo predstava v knjižnici. 

zaprti del Medvoške 
ceste ČETRTEK 
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! Gre za nekakšen dan odprtih vrat našega kolesarskega kluba. Kolesarski vzpon bo potekal na lastno 
odgovornost in z upoštevanjem cestnoprometnih predpisov. 

velika sejna soba 
občine, pritličje občinske 
stavbe 
PETEK 
9:00 – 10:30 

Peš do konca sveta - 
potopisno predavanje 
Ladislava Vidmarja 
Ladislav Vidmar in 
Občina Medvode 

Ladislav Vidmar bo javnosti predstavil svoje spomine na rekordno dolgo pot v dolžini 2.200 kilometrov, ki jo 
je prehodil v maju in juniju letos. Hoja je Ladislava Vidmarja skozi Uzbekistan, Tadžikistan in Kirgizijo letos 
pripeljala še bližje Lhasi v Tibetu, ki si jo je zastavil za svoj cilj. Lado in udeleženci bodo med spremljanjem 
potopisa spregovorili tudi o boju proti podnebnim spremembam. 

start in cilj pred 
občinsko stavbo 
PETEK 
10:00 – 12:00 

Dan brez avtomobila – 
s kolesi na teren 
Občina Medvode 

Dan brez avtomobila je dan, ko zaposlene v središču občine spodbujamo, naj se v službo in po opravkih 
odpravijo s kolesom, javnim prevozom ali peš.  

zaprti del Medvoške 
ceste 
PETEK 
15:00 – 19:00 

Test hoje in merjenje 
zdravja 
Zdravstveni dom 
Medvode 

Zdravstveni dom Medvode vabi v evropskem tednu mobilnosti na merjenje krvnega tlaka, krvnega sladkorja 
in holesterola. Izvedli bodo tudi šestminutni test hoje. Imeli bodo stojnico z gradivi in izvajali svetovanje v 
zvezi zdravim življenjskim slogom. 

zaprti del Medvoške 
ceste 
PETEK 
17:00 – 17:30 

Zaključna prireditev 
tedna mobilnosti 
JZ Sotočje in Občina 
Medvode 

Ker želimo, da je projekt ETM 2019 dobro sprejet med ljudmi in pripravljen za ljudi, bodo v program 
zaključne prireditve vključeni številni prostovoljci. Slavnostni govornik bo župan Občine Medvode, Nejc 
Smole. Na koncu bosta župan in inšpektor Aleš Karba nagradila najbolj prizadevne učence in prostovoljce, 
ki hodijo peš v šolo ali so sodelovali pri organizaciji ETM. V primeru dežja bo zaključna slovesnost v 
knjižnici. 

zaprti del Medvoške 
ceste PETEK 
18:00 – 19:00 

Medvoški trimček 
Športno društvo Efi 

Tek je najstarejši način hitrega gibanja človeka. Dober teden pred izvedbo tradicionalne prireditve Medvoški 
tek se bodo tekači podali na rekreativni tek oziroma tekaški trening, kjer bodo preskušali svojo 
pripravljenost pred tem tekom. Tekli bodo po pločnikih in upoštevali cestnoprometne predpise. 

pred stavbo Občine 
Medvode 
SOBOTA 
15:00 – 19:00 

Pohod med vodami 
Planinsko društvo 
Medvode 

Pohodniki se bodo izpred občinske stavbe mimo Verja ob Savi sprehodili skoraj do vznožja Šmarne gore vse 
do visečega mostu v Vikrčah, kjer bodo pospremili združeni reki Savo in Soro, ki tam skupaj zapuščata 
Medvode. Prek brvi bodo za kratek čas prečkali mejo občine in prispeli v Medno, kjer bodo krenili pod 
smučišče ter se po urejeni pohodni poti do brvi čez Mavelščico obrnili v smer Bonovca in se mimo Osnovne 
šole v Preski vrnili na sotočje. 

 


