
 

*Program je okviren, dejavnosti in dogodki se bodo prilagajali vsakokratni vremenski napovedi, zato lahko prihaja do sprememb. 

 

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 2020  

OBČINA PODLEHNIK* 
 

AKTIVNOST: ŠOLSKA ULICA 

V času od srede, 16. 9. 2020 do torka, 22. 9. 2020, bosta v času prihoda v vrtec in šolo, deloma zaprti ulici, ki vodita proti šoli in proti vrtcu 

datum dogodek aktivnost lokacija izvajalec 

16. 9. 2020 
med 9. in 10. uro 

 
Dan dejavnosti 

pohod in druge 
dejavnosti na 

prostem, kviz o 
prometu z nagradami 

 
ulica ki vodi proti OŠ 
Podlehnik z okolico 

 
OŠ Podlehnik 

17. 9. 2020 
med 9. in 10. uro 

 
Živ žav na cestišču 

aktivnosti na prostem, 
kviz o prometu z 

nagradami 

ulica, ki vodi proti 
Vrtcu Podlehnik z 

okolico 

 
Vrtec Podlehnik 

18. 9. 2020 
med 9. in 10. uro 

 
Parkirišče - moje super 

plesišče 

gibalne aktivnosti na 
prostem 

ulica, ki vodi proti 
Vrtcu Podlehnik z 

okolico 

 
Vrtec Podlehnik 

 
od 16. 9. 2020  
do 22. 9. 2020 

(po dogovorjenih 
terminih) 

 
Sprehod s policistom 

in obisk Policijske 
postaje Podlehnik 

sprehod učencev in 
vrtčevskih otrok v 

spremstvu policista z 
namenom 

spoznavanja 
prometnih znakov in 
varnega prečkanja 
prehoda za pešce 

 
trasa od vrtca oziroma 

OŠ Podlehnik do PP 
Podlehnik 

 
PP Podlehnik 

 



 

*Program je okviren, dejavnosti in dogodki se bodo prilagajali vsakokratni vremenski napovedi, zato lahko prihaja do sprememb. 

 

 

AKTIVNOST: PARK(IRNI) DAN 

V času od srede, 16. 9. 2020 do torka, 22. 9. 2020, bodo popolnoma zaprta parkirišča pred in za OŠ Podlehnik 

datum dogodek aktivnosti lokacija izvajalec 

21. 9. 2020 

med 9. in 12. uro 

Parkirišče je lahko  

igrišče 

kolesarjenje, vožnja s 

skiroji in rolerji 

parkirišče za OŠ 

Podlehnik 

OŠ Podlehnik 

22. 9. 2020 

med 9. in 12. uro 

Razstava izdelkov na 

temo trajnostna 

mobilnost 

razstava izdelkov, ki so 

nastali tekom ETM 

parkirišče za OŠ 

Podlehnik 

 

OŠ Podlehnik 

22. 9. 2020 

med 9. in 12. uro 

Razstava likovnih 

izdelkov otrok vrtca 

Podlehnik Tema: ETM 

razstava izdelkov, ki so 

nastali tekom ETM  

parkirišče pri Vrtcu 

Podlehnik  

 

Vrtec Podlehnik 

od 16. 9. 2020  

do 22. 9. 2020 

Kolesarski poligon poligon za spretnostno 

vožnjo 

parkirišče za OŠ 

Podlehnik 

SPV Podlehnik in  

OŠ Podlehnik 

 

od 24. 8. 2020 

do 30. 9. 2020 

 

izvedba intervjujev 

izvedba intervjujev s 

ključnimi deležniki za 

potrebe zbiranja 

mnenj in informacij 

 

območje Občine 

Podlehnik 

 

ZUM d.o.o. Maribor 

 

 

Udeleženci bodo morali upoštevati priporočila za preprečevanje širjenje obolevnosti za COVID-19! 

 


