Naziv občine: Logatec

Evropski teden mobilnosti 2016 – Pametna mobilnost za gospodarsko uspešnost.
Program dejavnosti v tednu mobilnosti
Datum:16. 9.

Lokacija

Dogodek

Ura 16.00-19.00

Čistilna naprava

Dan odprtih vrat čistilne naprave Logatec

Logatec
Ura 17.00

Prostor ob športnem

Odprtje fitnes parka na prostem

igrišču za šolo OŠ 8
talcev Logatec
Datum:17. 9.

Lokacija

Dogodek

Ura 10.00-12.00

Ploščad pred Narodnim

Logatec (za)rolajmo skupaj – rolanje za otroke

domom
Datum:18.9.

Lokacija

Dogodek

Ura 10.00-12.00

Ploščad pred Narodnim

Logatec (za)rolajmo slupaj – rolanje za otroke

domom
Datum: 20. 9.

Lokacija

Dogodek

Ura 17.00

Pred kapelico pod

Test hoje

Sekirico
Datum: 21. 9.

Lokacija

Dogodek

Ura 16.00. -17.30

Igrišče centralnega

Nasmejani gibamo vsi:gibalno-igralne urice za

Vrtca Kurirček Logatec

najmlajše (namenjeno otrokom vključenim v vrtec
Kurirček Logatec)

Ura 8.00-13.00
Ura 17.00

Zdravstveni dom

Predstavitev senzorjev za občutenje bolečin

Logatec

diabetikov

Zemljišče med naseljem

Predstavitev zaključne naloge študentske

Sončni log in trgovino

delavnice študentov Fakultete za arhitekturo s

Hofer

POP-UP razstavo »BRV ČEZ LOGAŠČICO«

Datum: 22. 9.

Lokacija

Dogodek

Ura 16.00-19.00

Cankarjeva cesta – v

Anketiranje in delavnica v okviru priprave Celostne

primeru slabega

prometne strategije: V kakšnem mestu želim

vremena, bo delavnica

bivati?

izvedena ob 16. Uri v
Upravnem centru
Logatec
Ura 9.00-12.00

Cankarjeva cesta in trg.

Otroško dopoldne – Dan brez avtomobila

Sv. Nikolaja

(policijska postaja vodnikov – Policijska postaja
Logatec, zabava za otroke na napihljivem gradu
za otroke – Dlan na dlan, prikaz reševalnega
vozila – ZD Logatec, ogled gasilskega vozila –
PGD Dolenji Logatec, s kredami spreminjamo
cesto v travnik, ustvarjalne delavnice za
predšolske otroke in osnovnošolce prve triade Kaluna, sedite na avtobus LPP-ja - LPP, gibalni
poligon za najmlajše – Vrtec Kurirček Logatec)

Ura 10.00

Cankarjeva cesta – v

Otroška gledališka predstava s Piko Nogavičko;

primeru slabega

Cesta NI igrišče

vremena bo predstava
na ogled v Narodnem
domu (vstop prost)
Ura 16.00-19.00

Cankarjeva cesta

Dan brez avtomobila za prav vsakogar –
popoldanski program – Dan brez avtomobila
(Policijska postaja Logatec, SPV Logatec, zabava
za otroke na napihljivem gradu - Dlan na Dlan,
cvetlična likovna delavnica - JSKD Logatec,
ustvarjalna delavnica za večje otroke- Kaluna,
popravljalnica koles in svetovanje o varni uporabi
koles - CULT Logatec, predstavitev lesenih koles David Čuk, stojnica s ponudbo rabljenih
predmetov in pripomočkov za trajnostno zeleno
mobilnost, stojnica Knjižnice Logatec –
predstavitev kolesarskih in planinskih vodičev,
ogled reševalnega vozila - ZD Logatec, ogled
gasilskega vozila - PGD Dolenji Logatec)

Ura 17.00

Spominska kapela

Po poteh kulturne dediščine – ogled znamenitosti

padlim v 1. svetovni

Logatca z lokalnim turističnim vodnikom

vojni
Ura 17. 30

Cankarjeva cesta – v

Otroška gledališka predstava s Piko Nogavičko;

primeru slabega

Cesta NI igrišče

vremena bo predstava
na ogled v Narodnem
domu (vstop prost)
Lokalni koordinator ETM 2016
Ime in priimek

Telefon

Elektronska pošta

041 892 055

Romana.hribar@logatec.si

(lahko zapišete dve osebi, če ste
tako dogovorjeni)
Romana Hribar

