
 

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje 
evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostna 
naložba Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne 
multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«. 

Medijsko sporočilo – priprava Celostne prometne strategije Občine Žalec 
 

»Dajmo prostor ljudem« 
 

 
Občina Žalec je v sklopu Evropskega tedna mobilnosti organizirala DAN BREZ AVTOMOBILA, ki se je dogajal 
v četrtek, 22.9.2016 od 10. do 17. ure na Šlandrovem trgu v Žalcu. Na prizorišču so bili predstavljeni 
električni avtomobili in kolesa, oprema gasilcev in policistov, delo mestnih redarjev in zdravstvenih uslužbencev. 

Društva in organizacije so nudile hitre servise koles ter svetovanja in napotke za varno vožnjo. Postavljen je bil 
poligon za najmlajše »Kolesarčki«, organizirana je bila igra »Alko očala«.  
 
V sklopu priprave Celostne prometne strategije Občine Žalec, je Fakulteta za logistiko UM na stojnici 
pripravila celodnevno dogajanje, kjer je predstavila možnosti, ki jih ponuja trajnostni razvoj prometa. Tako je 
bila pod sloganom »Dajmo prostor ljudem« cesta skozi Šlandrov trg spremenjena v ustvarjalno igrišče, ki je 
ponujalo likovno ustvarjanje, druženje ob namiznih igrah, poležavanje na »travi«, tekmovanje z avtomobilčki na 

daljinsko upravljanje. Vse aktivnosti so bile usmerjene v kreativno razmišljanje in dojemanje prometa, 
spodbujanje hoje in kolesarjenja ter ozaveščanje o pomembnosti kvalitete bivalnega okolja.  
 
Evropski teden mobilnosti bo letos ponovno povezal na tisoče evropskih mest v prizadevanjih za človeku in 
okolju bolj prijazne načine mobilnosti. Do vrhunca dogajanja med 16. in 22. septembrom bodo po vsej Evropi 
potekale številne aktivnosti, ki bodo spodbujale k pametni in trajnostni mobilnosti kot dobri investiciji. 
 
PAMETNA MOBILNOST ZA GOSPODARSKO USPEŠNOST je slogan, ki povzema osrednjo temo letošnjega 
Evropskega tedna mobilnosti. Raziskave namreč jasno kažejo, da imajo mesta, ki se zavzemajo za trajnostno 
mobilnost, opazno ekonomsko prednost. Vrednost nepremičnin v mestih z dobro kolesarsko infrastrukturo in 
učinkovitim javnim prevozov je, denimo, višja. Otroci, ki gredo v šolo peš ali s kolesom, dosegajo boljše rezultate. 
Zaposleni pešci in kolesarji v povprečju delajo učinkoviteje od voznikov avtomobilov, gredo manjkrat k zdravniku 
in manj časa preživijo na bolniški. Vse to ima pozitiven vpliv na ekonomski položaj lokalne skupnosti, k čemur 
lahko prispeva prav vsak izmed nas. 
 
V Sloveniji bo letos pomembna tema na občinski ravni priprava Celostnih prometnih strategij, ki jih pripravlja 
kar 63 občin, med njimi tudi Občina Žalec. Ta bo predvidoma sprejeta na Občinskem svetu OŽ v začetku 
prihodnjega leta, njen namen pa je priprava dobrega izhodišča za boljšo mobilnost vseh prebivalcev, doseganje 
pozitivnih učinkov na okolje, boljšo kakovost bivanja, povečanje prometne varnosti, vzpostavitev kolesarskih in 
peš povezav, izboljšanje dostopa do sredstev EU, spremembe potovalnih navad občanov ter boljša izkoriščenost 
prometne infrastrukture. 
 
Celostna prometna strategija Občine Žalec, ki bo predvidoma sprejeta na Občinskem svetu OŽ v začetku 
prihodnjega leta, bo tako nastavila dobra izhodišča za boljšo mobilnost vseh prebivalcev, doseganje pozitivnih 
učinkov na okolje, boljšo kakovost bivanja, povečanje prometne varnosti, vzpostavitev kolesarskih in peš 
povezav, izboljšanje dostopa do sredstev EU, spremembe potovalnih navad občanov ter boljša izkoriščenost 
prometne infrastrukture.  
 
Hkrati so bili vsi občani vabljeni k izpolnitvi nagradne ankete o viziji prometa in bivanja v občini Žalec na spletni 
strani www.zalec.si/ceste oz. v tiskani obliki na dan prireditve. Privlačne nagrade (električno kolo, mestno unisex 
kolo, mestni skiro za odrasle, 8x kolesarski komplet) so bile izžrebane na Dnevu brez avtomobila. 
 
Pridite peš ali s kolesom, sami ali v skupini. Cesta je naša!  
 
 


