Evropski teden mobilnosti 2017: Združimo moči – delimo si prevoz.
Naziv občine:____OBČINA LOGATEC____

Program dejavnosti v tednu mobilnosti
16. september 2017

Lokacija

Dogodek

Ob 9. uri

Center za zaščito in

Logaški tek (v primeru dežja se Logaški tek

reševanje Logatec

prestavi na predvidoma teden kasneje.)

17. september 2017

Lokacija

Dogodek

Ob 9. uri

križišče na Kalcah

Pohod na Srnjaka

18. september 2017

Lokacija

Dogodek

Ob 17. uri

Igrišče pred Narodnim

Rolarski izlet po Logatcu

domom
19. september 2017

Lokacija

Dogodek

Ob 17. uri

Kapelica pod Sekirico

Test hoje (Izmera telesne zmogljivosti s testom
hoje na 2 km.)

Ob 17. uri
Ob 20. uri

Vrtec Kurirček Logatec –

Združimo moči in se skupaj odpeljimo vsi –

centralna enota

druženje s starši in otroki enote Centralnega vrtca

Grajski park

Predavanje o rekreativnem teku in zdravem
načinu življenja

20. september 2017

Lokacija

Dogodek

Od 9. do 12. ure

Šotor na igrišču pred

Mala šola podjetništva (delavnice za učence

Narodnim domom

logaških osnovnih šol)

21. september 2017

Lokacija

Dogodek

Ob 17. uri

Travnato igrišče v

Otroški kolesarski izziv O.K.I.

Hotedršici
Ob 18. uri

Zdravstveni dom
Logatec

Predavanje – tehnike sproščanja

22. september

Cankarjeva cesta, trg pred

Dan brez avtomobila – otroško dopoldne

cerkvijo Sv. Nikolaja
Od 9. - 12 ure

Varnost v prometu – Policijska postaja Logatec
in policisti konjeniki (če ne bodo zadržani)
Zabava za otroke na napihljivem toboganu in
otoku MŠKD Dlan na Dlan
Poškodbe ob padcih z rolerji in kolesom
Dom brez odpadkov - kako uspešno zmanjšati
količino odpadkov na naših domovih
Z vozičkom čez ovire
Poleti rolkamo, pozimi tečemo na smučeh
Stojnica ŠD Tek je lek – skrbimo za svoje
zdravje in dobro počutje
Mobilnost po furmansko – vožnja z vozom
(vstopno/izstopna točka – parkirišče ob igrišču
centralnega vrtca Kurirček)
S kredami spreminjamo cesto v travnik
Delavnica – popravi in nastavi si kolo sam
Ustvarjalna delavnica za predšolske otroke in
osnovnošolce prve triade
Sedite na avtobus LPP-ja
Gibalni poligon za najmlajše z vzgojiteljicami
Vrtca Kurirček Logatec
Mobilne Reševalne Tačke

Ob 10. uri

Cankarjeva cesta (v primeru

Otroška gledališka predstava s Kolesom po

dežja bo predstava v

srečo

Narodnem domu)

22. september

Cankarjeva cesta, parkirišče
pred Zdravstvenim domom

Dan brez avtomobila prav za vsakogar –
popoldanski program

Logatec, park ob Tržaški cesti,
poleg trgovine Mercator

Od 14. - 19. ure

Prometna vzgoja otrok s programom JUMICAR
Varnost v prometu – Policijska postaja in Svet za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu Logatec
Združimo moči, delimo si prevoz – delavnice
Občine Logatec

Zabava za otroke na napihljivem toboganu in
otoku MŠKD Dlan na Dlan
Poleti rolkamo, pozimi tečemo na smučeh
Stojnica ŠD Tek je lek – skrbimo za svoje zdravje
in dobro počutje
Mobilnost po furmansko – vožnja z vozom
(vstopno/izstopna točka – parkirišče ob igrišču
centralnega vrtca Kurirček)
Ustvarjalna delavnica za večje otroke
Delavnica – popravi in nastavi si kolo sam
Poškodbe ob padcih z rolerji in kolesom
Dom brez odpadkov - kako uspešno zmanjšati
količino odpadkov na naših domovih
Mobilne Reševalne Tačke
Bukvarna, otroška delavnica in kamišibaj –
Knjižnica Logatec
Ob 17. uri

Predstavitev kiparske delavnice za mlade in
odrasle, umestitev in izdelava mobilnih kipov za
temo mobilnosti, skupnega prevoza in delitve v
javni prostor

Ob 17.30

Cankarjeva cesta (v primeru

Otroška gledališka predstava s Kolesom po srečo

dežja bo predstava v
Narodnem domu)
itd (dodajte poljubno št. tabel glede na št. dni, na katere boste izvajali aktivnosti)
Lokalni koordinator ETM 2017
Ime in priimek

Telefon

Elektronska pošta

Romana Hribar

01 759 06 21

romana.hribar@logatec.si

