
 

 

    
Občina Trebnje bo v letošnjem letu že šestič sodelovala pri evropski pobudi »EVROPSKI TEDEN 
MOBILNOSTI«, ki se tradicionalno odvija med 16. in 22. septembrom. Letošnji slogan je »IZBERI ČISTEJŠI 
NAČIN PREVOZA«.  

  
PROGRAM DEJAVNOSTI V TEDNU MOBILNOSTI 

 

Datum / ura: Lokacija: Dogodek: 

SREDA 

16. 9. 2020 

10.00–18.00 

 

PARK(irišče) pred 
občinsko stavbo  
(Goliev trg 5) 

Otvoritev PARK(irnega) tedna, ko bomo parkirišče pred 
občinsko stavbo za en teden spremenili v park. 

Otvoritev razstave likovnih del učencev OŠ Trebnje in 
OŠ Veliki Gaber z naslovom PARK(irišče) kot igrišče. 

Razstava bo na ogled postavljena: 
- 16. 9. med 10.–18. uro,  
- 17. in 18. 9. med 8.–14. uro,  
- 19. in 20. 9. med 8.–12. uro,  
- 21. in 22. 9. med 8.–15. uro.  

 

 

POŠ Dobrnič,  
POŠ Šentlovrenc in 
OŠ Veliki Gaber 
 

Predstava Tri kepice prometa (Miškino gledališče KU-
KUC) za učence 1. razreda na temo prometne varnosti  

ČETRTEK 

17. 9. 2020 

10.00–13.00 

PARK(irišče) pred 
občinsko stavbo  
(Goliev trg 5) 

Pomen hoje in skrb za krepitev zdravja (Center za 
krepitev zdravja, ZD Trebnje) 

 

PETEK 

18. 9. 2020 

10.00–14.00 

 

 

PARK(irišče) pred 
občinsko stavbo  
(Goliev trg 5) 
 

Klekljarska čajanka (Klekljarska skupina Žnurce) 

OŠ Trebnje in  
POŠ Dolenja Nemška vas 

Predstava Kako je zebra posodila svoje črte (Miškino 
gledališče KU-KUC) za učence 1. razreda na temo 
prometne varnosti  

SOBOTA 

19. 9. 2020 

9.00–12.00 

Lisec 

Družinsko kolesarjenje po vinogradniški gori Lisec 
(Društvo vinogradnikov Lisec – Dobrnič)  

Obvezne prijave na tel. št. 041 610 450 (Stane) ali 040 468 
731 (Anica) do petka, 18. 9. 2020. 



 

 

NEDELJA 

20. 9. 2020 

10.00–13.00 

 

15.00-18.00 

 
PARK(irišče) pred 
občinsko stavbo  
(Goliev trg 5) 
 

 

Predstavitev električnih koles in demonstracijska 
vožnja po Trebnjem (Jan Kastigar) 

 

Parkirišče pred Mercator 
Centrom 

Delavnica varne vožnje za motoriste (MK Kamerad) 

PONEDELJEK 

21. 9. 2020 

10.00-12.00  

PARK(irišče) pred 
občinsko stavbo  
(Goliev trg 5) 

Predstavitev električnega avtomobila (Pan-Jan d. o. o.) 

 

 

TOREK 

22. 9. 2020 

9.00–13.00 

 

 

 

 

 

 

19.00–20.30 

PARK(irišče) pred 
občinsko stavbo  
(Goliev trg 5), 
zaprti del Golievega trga in 
mestni park, 
gasilski dom PGD Trebnje 

 

Ureditev Peš kažipotov v Trebnjem  

Podelitev nagrad zmagovalcem likovnega natečaja 
PARK(irišče) kot igrišče 

Športno-izobraževalni poligon za otroke (Top Gym 
Trebnje in Center za krepitev zdravja Trebnje) 

Ustvarjalna delavnica - risanje s kredami na zaprtem 
delu ceste 

Pravljični kotiček o prometu (Knjižnica Pavla Golie 
Trebnje in JSKD Trebnje) 

Predstavitev električnih vozil (Zelenec d.o.o.) 

Park Forma Viva 

 

Filmski večer na prostem: Zeleno kolo  
(v soorganizaciji Knjižnice Pavla Golia Trebnje in JSKD 
Trebnje; prijave obvezne na oi.trebnje@jskd.si) 
 

 

Dogodki bodo potekali po priporočilih NIJZ za preprečitev okužbe z virusom COVID-19.      

Obiskovalce prosimo za dosledno upoštevanje navodil in odgovorno ravnanje. Zaradi nepredvidljivosti 

zdravstvenih razmer in spreminjanja ukrepov za preprečevanje širjenja virusa ter pravil in predpisov za 

organizacijo javnih dogodkov si pridržujemo pravico do spremembe programa in odpovedi prireditev.  

V primeru dežja aktivnosti na prostem odpadejo. 

Lokalni koordinator ETM 2020 
 

Ime in priimek Telefon Elektronska pošta 

Janja Fink 07/34 81 145 janja.fink@trebnje.si 

 

Občinska uprava 
Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo 
  
Aktivnosti PARK(irnega) dneva/tedna in Peš kažipotov se izvajajo v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE 
in so financirane s strani Ministrstva za okolje in prostor v okviru sredstev Sklada za podnebne spremembe. 
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