Prešernova
ulica

PARKirni dan – zapora dela Prešernove ulice:
- aktivnosti za otroke (bralni kotiček
na prostem, poslikava parkirišč na zaprtem
delu ulice, talne igre za otroke, predstavitev
prometne varnosti (PP Celje), razstava
otroških risbic),
- aktivnosti za odrasle (brezplačne meritve
krvnega tlaka, delavnica Ali sem fit?
(6-minutni test hoje), predstavitev novih
smernic SZO in vaje na ravnotežnih blazinah
in deski),
- predstavitev CeleBUS-a in peš kažipotov.

Muzej novejše
zgodovine Celje

Zavod Celeia
Celje

S kolesi do Šmartinskega jezera – brezplačno
vodenje na zelene točke Celja, zbirno mesto
parkirišče Park&Ride pri železniški postaji,
Ulica XIV. divizije.

Namesto v koloni
preživi dan na zabavi.

*V organizaciji Mestne občine Celje in Zavoda
VOZIM.
10.00 in 17.00

10.00

Voden ogled razstave Hermanov bonton
z ustvarjalnico (vstopnina, brezplačno samo
za predšolske otroke).

*V organizaciji Zavoda Celeia Celje,
vodi Urša Sreš.

Torek, 21. 9. 2021
18.00

Celjski
mladinski
center

Delavnica izdelave naravne kozmetike
*V organizaciji EUROPE DIRECT Savinjske
in Celjskega mladinskega centra.

Sreda, 22. 9. 2021
9.00 – 14.00

Prešernova
ulica

PARKirni dan – zapora dela Prešernove ulice:
- aktivnosti za otroke (bralni kotiček
na prostem, poslikava parkirišč na zaprtem
delu ulice, talne igre za otroke, predstavitev
prometne varnosti (PP Celje), razstava otroških
risbic, predstavitev znanstveno-zabavnega
parka Tehnopark Celje in demonstracija
z roboti),
- aktivnosti za odrasle (brezplačne meritve
krvnega tlaka, delavnica Ali sem fit?
(6-minutni test hoje), predstavitev novih
smernic SZO in vaje na ravnotežnih blazinah
in deski),
- predstavitev CeleBUS-a in peš kažipotov.

*V organizaciji Muzeja novejše zgodovine
Celje.
18.00

Celjski
mladinski
center

Kuharska delavnica: Kuhanje brez odpadkov
*V organizaciji EUROPE DIRECT Savinjske in
Celjskega mladinskega centra.

Petek, 17. 9. 2021
17.00

Zavod Celeia
Celje

Vodenje po Pelikanovi poti in Stari grad
Celje –brezplačno vodenje na zelene točke
Celja, zbirno mesto parkirišče Park&Ride
pri železniški postaji, Ulica XIV. divizije.
(Vstopnina na Stari grad Celje ni vključena.)
*V organizaciji Zavoda Celeia Celje,
vodi Urša Sreš.

*V organizaciji Mestne občine Celje in Zavoda
VOZIM.
10.00 in 17.00

Muzej novejše Voden ogled razstave Hermanov bonton
zgodovine Celje z ustvarjalnico (vstopnina, brezplačno samo
za predšolske otroke).
*V organizaciji Muzeja novejše zgodovine Celje.

Sobota, 18. 9. 2021
8.30

Celjski
mladinski
center

S KolesCEm na pot
1.trasa: MCC - viseči most – MCC,
2.trasa: MCC - Šmartinsko jezero - MCC,
3.trasa: Celje - Žalec - Laško - Celje.

Od četrtka, 16. 9. 2021, do srede, 22. 9. 2021
Vsak dan

*V organizaciji EUROPE DIRECT Savinjske
in Celjskega mladinskega centra.
10.00

Muzej novejše
zgodovine Celje

Voden ogled razstave Hermanov bonton z
ustvarjalnico (vstopnina, brezplačno samo
za predšolske otroke).

Mestna občina
Celje

Zavod Celeia
Celje

Brezplačna vožnja s CeleBUS-om
in predstavitev CeleBUSa.
*V organizaciji Mestne občine Celje.

Vsak dan

Celjski vrtci in
šole

*V organizaciji Muzeja novejše zgodovine
Celje.
10.00

tedenmobilnosti.si

9.00 – 14.00

Nedelja, 19. 9. 2021

tedenmobilnosti.si

Četrtek, 16. 9. 2021

tedenmobilnosti.si

Namestov vkoloni
koloni
Namesto
prežividan
danna
nazabavi.
zabavi.
preživi

Aktivno v vrtec ali šolo – Spodbujanje otrok
h trajnostnemu načinu prihoda v vrtec ali šolo
in nazaj domov:
- PešBus in BiciVlak,
- Beli zajček in Kokoška Rozi.
*V organizaciji Mestne občine Celje.

Vodenje do Almine hiše – brezplačno vodenje
na zelene točke Celja, zbirno mesto parkirišče
Park&Ride pri železniški postaji,
Ulica XIV. divizije.

zdravo.
Potuj
trajnostno.
ŽiviŽivi
zdravo.
Potuj
trajnostno.

*V organizaciji Zavoda Celeia Celje,
vodi Urša Sreš.

16.–22.
SEPTEMBER
16.–22.
SEPTEMBER
2021 2021

Živi zdravo. Potuj trajnostno.

16.–22. SEPTEMBER 2021

LET

LET
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TEDEN
TEDEN
MOBILNOSTI
EVROPSKI
MOBILNOSTI
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