
                                                                                  

                                                                                                                                     
                    

  
 

ČAS LOKACIJA AKTIVNOST ORGANIZACIJA 

16.9.2022 PETEK 

dopoldan OŠ Zreče Varna vožnja v prometu z uporabo kolesarskega poligona za osnovnošolske otroke* 
Kolesarski klub Rogla 

OŠ Zreče 

17.9.2022 SOBOTA 

9.00-12.00 Pumptrack pri OŠ Zreče 
Varna vožnja v prometu z uporabo kolesarskega poligona, prikaz enostavnih 
popravil kolesa za zainteresirano javnost, izvedba rekreativnega kolesarjenja, 

uporaba sistema za izposojo javnih koles, vožnja po pumptracku* 

Kolesarski klub Rogla 
LTO Rogla-Zreče 

12.00-13.30 
Zreče—Gračič-Bezina-

Oplotnica 
Kolesarski izlet v Oplotnico*  LTO Rogla-Zreče 

20.9.2022 TOREK 

 dopoldan VGC Zreče 
Varnost v prometu (novosti v prometu, osvežitev znanja cestno prometnih 

predpisov, vožnja in zdravila)** 
Večgeneracijski center Zreče 

8.00-10.00 Šolska cesta* 
Zapora Šolske ceste - risanje osnovnošolskih otrok na javni cesti na temo trajnostne 

mobilnosti** 
Občina Zreče 

Osnovna šola Zreče 
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LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. 

 

*  v primeru slabega vremena si pridružujemo pravico, dogodek odpovedati ali prestaviti na drug dan 

** v primeru poslabšanja stanja v državi glede Covid-19 ali priporočil NIJZ si prodružujemo pravico dogodek odpovedati 

9.00-10.00 Cesta na Tržnico* 
Zapora Ceste na Tržnico - risanje otrok na javni cesti na temo trajnostne 

mobilnosti** 
Občina Zreče   
Vrtec Zreče 

 
21.9.2022 SREDA 

 

dopoldan Cesta na Tržnico* 
Zapora Ceste na Tržnico – trajnostna mobilnost v Vrtcu Zreče  

(igralno ustvarjalni dan, vožnja s skiroji in poganjalci na spretnostnem poligonu) 
Vrtec Zreče 

15.00-17.00 VGC Zreče Igralno ustvarjalni dan za otroke ** Večgeneracijski center Zreče 

18.00-19.00 Gasilski dom Stranice Obisk »znane osebe« iz sveta kolesarstva** Kolesarski klub Rogla 

 
22.9.2022 ČETRTEK 

 

dopoldan 
Večnamenska dvorana v 

Termah Zreče 

 
Izvedba gledališke predstave »Črtek v mestu« za vrtec v izvedbi gledališča 

KUKUC** 
 

Občina Zreče 
Vrtec Zreče 

dopoldan Igrišče pri OŠ 
Izvedba gledališke predstave »V knjigi skriti zaklad« za osnovno šolo v izvedbi 

gledališča Zavod enostavno prijatelji** 
Občina Zreče 

Osnovna šola Zreče 

9.30 
Hotel Atrij – rdeča 

konferenčna dvorana 
Sožitje za večjo varnost v cestnem prometu  

Občina Zreče 
Agencija za varnost prometa 

16.00-18.00 Igrišče pri OŠ* 
Delavnice za otroke, rolanje, priprava zdravilnih napitkov, risanje, tekmovanja z 

nagradami, izposoja e-koles ** 
Društvo prijateljev mladine Zreče 

LTO Rogla -Zreče 
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