
  

V torek, 27. septembra 2016, ob 17. uri 

 vas vljudno vabimo 

na prireditev za pešce in kolesarje z druženjem 

ob zaključku Evropskega tedna mobilnosti 2016 

in pričetku vseslovenske terenske preventivne akcije Pešec. 

 

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI je projekt, namenjen spreminjanju naših potovalnih navad. Glavni cilj je 

ozavestiti ljudi, da bi nekaj postorili za zmanjšanje onesnaženosti, ki jo povzroča promet. Ne gre samo za 

zmanjševanje onesnaženosti zraka ali hrupa, ampak tudi za izboljšanje kakovosti življenja na drugih 

področjih. Slogan letošnje kampanje Evropskega tedna mobilnosti »pametna mobilnost za gospodarsko 

uspešnost«, opozarja na poseben pomen trajnostne mobilnosti, ki mestom daje opazno ekonomsko 

prednost. Občina Vodice se je ob tej priložnosti odločila opozoriti na nujnost izgradnje vodiške obvozne 

ceste, ki bi močno olajšala prometne težave na tem območju. V želji po zmanjšanju števila prometnih 

nesreč, v katerih so udeleženi pešci, ki veljajo za najbolj ogrožene v cestnem prometu, smo projekt združili z 

nacionalno preventivno akcijo PEŠEC, ki poteka v mesecu oktobru. 

V sodelovanju z društvi, Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter Osnovno šolo Vodice smo 

pripravili program številnih dejavnosti in prireditev, s katerimi smo skušali na naših lokalnih cestah omejiti 

motorni promet in prostor oživiti z okolju bolj prijaznimi prevoznimi sredstvi. Pri tem je bil poseben 

poudarek namenjen osveščanju udeležencev o varnem in odgovornem udejstvovanju v cestnem prometu 

na naših lokalnih in državnih cestah. 

  

16. september 2016 – PETEK – Osnovna šola Vodice – športni dan Kolesarjenje do Kranja 

17. september 2016 – SOBOTA – Smučarsko društvo Strahovica – 21. Gorski kronometer 

na Rašico 

21. september 2016 – SREDA – Osnovna šola Vodice – Šolski kros (do prizorišča se 

odpravijo peš) 

22. september 2016 – ČETRTEK – Občina Vodice – opozorilna akcija Dan brez avtomobila 

Z aktivnostmi spodbujanja varne in odgovorne udeležbe v cestnem prometu bomo nadaljevali po uradnem 
zaključku Evropskega tedna mobilnosti, saj se meseca oktobra pričenja akcija Pešec, ki posebno pozornost 
namenja izvajanju preventivnih dogodkov na temo varnosti najranljivejših v prometu.  

24. september 2016 – SOBOTA – Kolesarsko društvo Rog – 5. Velika nagrada občine 
Vodice 
27. september 2016 – TOREK – Občina Vodice, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem 

prometu, Osnovna šola Vodice – Opozorilna akcija za pešce in kolesarje (priložen 

podroben program) 
 

 

VLJUDNO VABLJENI! 



  

 

PROGRAM 
torek, 27. september 2016, ob 17. uri, pred Osnovno šolo Vodice 

 

OPOZORILNA AKCIJA ZA PEŠCE IN KOLESARJE 

 

 

17.00     ZBOR PRED OSNOVNO ŠOLO VODICE 

 

 

17.15     VODENA OPOZORILNA AKCIJA PO OBČINI VODICE 

 

Kolesarji se bodo v spremstvu odpeljali proti cerkvi, 

nadaljevali po Brniški ulici, se vrnili nazaj proti glavnemu 

križišču v Vodicah in pot nadaljevali po Kamniški cesti do 

Lokarij ter se po Kamniški cesti vrnili do Osnovne šole 

Vodice. 

 

Pešci se bodo v spremstvu odpravili na sprehod po 

Vodicah in na Kamniški ulici večkrat prečkali prehod za 

pešce, na kar se bodo vrnili do Osnovne šole Vodice. 

 

 

17.30     NAGRADNA SPRETNOSTNA VOŽNJA S KOLESOM NA PARKIŠČU 

               PRED OSNOVNO ŠOLO VODICE 

 

 

18.00     PODELITEV NAGRAD IN DRUŽENJE  

 

 

 

 


