
 
 

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 2022 

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

 

V času od ponedeljka, 19. 9. 2022, do četrtka, 22. 9. 2022, bo popolnoma zaprto parkirišče pri vrtcu 

V času od torka, 20. 9. 2022 do četrtka, 22. 9. 2022, bodo popolnoma zaprta parkirišča pred in za OŠ Podlehnik 

 

datum dogodek aktivnost lokacija izvajalec 

 
od 16. 9. 2022 
do 22. 9. 2022 

 
 

BELI ZAJČEK 

Prihajanje v in odhajanje iz vrtca na 
trajnostni način. Zbiranje belih 

krožcev in lepljenje na zajčkov siv 
kožušček. 

 
prihod iz bližnjih 
parkirišč v okolici 

 
 

Vrtec Podlehnik 

 
od 16. 9. 2022  
do 22.9.2022 

 

 
Gibanje in zdravje 

 
Pohodi, igre in druge dejavnosti na 
prostem, kviz o prometu, uganke… 

 
ulice in igrišča pri OŠ 

Podlehnik  

 
OŠ Podlehnik 

 
od 16. 9. 2022  
do 22. 9. 2022 

 
Sprehod s policistom  

sprehod učencev in vrtčevskih 
otrok v spremstvu policista z 

namenom spoznavanja prometnih 

 
trasa od vrtca, oziroma 

OŠ Podlehnik do PP 
Podlehnik 

 
PP Podlehnik 

 
 



 

 

(po dogovorjenih 
terminih) 

znakov in varnega prečkanja 
prehoda za pešce 

 
 

 
16. 9. 2022 

 

 
Črtek v mestu  

Lutkovna predstava Gledališča Ku 
Kuc 

 
prostori vrtca 

 
OŠ in Vrtec 
Podlehnik 

19. 9. 2022 
med 9. in 11. uro 

Ringa raja na 
parkirišču 

 

Športne dejavnosti parkirišče pri vrtcu  Vrtec Podlehnik 

 

 

 

od 19. 9. 2022 do 

22. 9. 2022 

 

 

 

Likovno in literarno 

ustvarjanje na temo 

ETM 

Risanje s kredami na parkirišču 

pred šolo, 

pisanje pesmi na temo varnosti na 

cesti,  izdelovanje družabne igre na 

temo varovanje okolja, izdelava 

plakatov na temo ETM – Trajnostna 

mobilnost v luči trajnostnega 

razvoja 

 

 

parkirišče pred šolo, 

igrišče, šola 

 

 

OŠ Podlehnik 

20. 9. 2022 
med 9. in 11. uro 

 
Sladoled po deset 

Sladoledarna na parkirišču, zabavni 
poligon, risanje s kredo 

 

 
parkirišče pri vrtcu   

 
Vrtec Podlehnik 

 
20. 9. 2022 

 

 
Pešbus 

S Pešbusom se učenci v šolo 
odpravijo peš v organiziranih 

skupinah po domišljeno začrtanih 
poteh  

 
 

ulice, ki vodijo proti OŠ 

 
 

OŠ Podlehnik 

od 20. 9. 2022  

do 22. 9. 2022 

  

Parkirišče je lahko  
igrišče 

Igre na parkirišču in igrišču  na 
temo varno na cesti 

 
parkirišče pred OŠ 
Podlehnik, igrišče 

 
OŠ Podlehnik 

 

21. in 22. 9.  2022 

 

 
Kolesarski poligon 

kolesarjenje, vožnja s skiroji in 
rolerji, poligon za spretnostno 
vožnjo poligon za spretnostno 

vožnjo 

 
igrišče za OŠ Podlehnik 

 

SPV Podlehnik in  

OŠ Podlehnik 



 

 

22. 9. 2022 

med 9. in 12. uro 

Razstava izdelkov na 

temo trajnostna 

mobilnost 

 

razstava izdelkov, ki so nastali 

tekom ETM 

 

V učilnicah 

 

OŠ Podlehnik 

23. 9. 2022 Gibanje: športni dan Jesenski kros in pohod po delu HPP  
Okolica šole, HPP 

 
OŠ Podlehnik 

 


