
na Evropski teden mobilnosti
med 16. in 22. septembrom 2022.

Petek, 16. 9. 2022

9.00 – 13.00 Prešernova ulica PARKirni dan – zapora dela Prešernove ulice:
• aktivnosti za otroke (bralni kotiček na prostem, poslikava parkirišč po zaprti ulici, talne igre za otroke, 

razstava otroških risbic, predstvitev znanstvenozabavnega parka Tehnopark in demonstracija s 
Photoni, interaktivnimi izobraževalnimi roboti, ki si prizadevajo združiti fizični in virtualni svet),

• Varno na e-skiro – poligon in varna uporaba e-skiroja,
• predstavitev Celebusa in sistema KolesCE in različnih oblik mobilnosti,
• predstavitev športnih klubov, 
• FIT program za vse generacije,
• predstavitev brezogljične dostave – Pošta Slovenije,

• predstavitev prometa in varnosti s strani policistov.
*V organizaciji Mestne občine Celje in Zavoda VOZIM.

10.00 Muzej novejše 

zgodovine Celje

Bonton v prometu  
Voden ogled razstave Hermanov bonton z ustvarjalnico Zabavni semafor ter obiskom policista 
(brezplačno za predšolske otroke, vstopnino za osnovne šole krijeta MNZC in Zavod VOZIM).

*V organizaciji Muzeja novejše zgodovine Celje.

9.00 - 16.00 Ljudska univerza 

Celje – Info center

Izmenjevalnica oblačil za otroke do 14. let jesensko-zimska kolekcija, največ 5 kosov. Toliko kosov kot 

prineseš, lahko odneseš.
*V organizaciji Ljudske univerze Celje.

Sobota, 17. 9. 2022

8.30 Celjski mladinski 
center

S KolesCEm na pot
1. trasa - Otroška (v spremstvu staršev): MCC - viseči most - MCC, 9,7 km,
2. trasa - Rekreacijska: MCC - Šmartinsko jezero - MCC, 13,4 km,

3. trasa - Zahtevna rekreacijska: Celje - Laško - Rimske Toplice - Celje.
*V organizaciji EUROPE DIRECT Savinjske in Celjskega mladinskega centra.

10.00 Zavod Celeia Celje Vodenje do Almine hiše (brezplačno vodenje na zelene točke Celja – zbirno mesto parkirišče Park&Ride 

pri železniški postaji)
*V organizaciji Zavoda Celeia Celje

10.30 Tehnopark Celje Znanstveni šov in programiranje Photonov na ploščadi pred Tehnoparkom Celje 
*V organizaciji Tehnoparka Celje

Nedelja, 18. 9. 2022

10.00 Zavod Celeia Celje S kolesi do Šmartinskega jezera (brezplačno vodenje na zelene točke Celja - zbirno mesto parkirišče 

Park&Ride pri železniški postaji)
*V organizaciji Zavoda Celeia Celje

Torek, 20. 9. 2021

18.00 Celjski mladinski 
center

Delavnica izdelave nakupovalnih vrečk iz recikliranega materiala
*V organizaciji MCC Europe direct Savinjska

16.00 – 19.00 Tehnopark Celje Poletni znanstveni večer na ploščadi pred Tehnoparkom Celje 
*V organizaciji Tehnoparka Celje

9.00 – 16.00 Ljudska univerza 
Celje – Info center

Izmenjevalnica oblačil za otroke do 14. let jesensko-zimska kolekcija, največ 5 kosov. Toliko kosov kot 
prineseš, lahko odneseš.
*V organizaciji Ljudske univerze Celje

Sreda, 21. 9. 2021

10.00 Celjski mladinski 
center in Zavod 
VOZIM

Strukturiran dialog z mladimi na temo spodbujanja trajnostne mobilnosti med mladimi
*V organizaciji Zavoda VOZIM, Celjskega mladinskega centra in Mestne občine Celje.

17.00 Ljudska univerza 
Celje

Delavnica izdelave lončkov za pisala iz odpadnega materiala
*V organizaciji Ljudske univerze Celje

Četrtek, 22. 9. 2022

9.00 – 13.00 Prešernova ulica PARKirni dan – zapora dela Prešernove ulice:
• aktivnosti za otroke (bralni kotiček na prostem, poslikava parkirišč po zaprti ulici, talne igre za otroke, 

razstava otroških risbic),
• predstavitev Celebusa in sistema KolesCE in različnih oblik mobilnosti,
• predstavitev storitve Prostofer,
• predstavitev športnih klubov, 
• FIT program za vse generacije,
• predstavitev brezogljične dostave – Pošta Slovenije,
• predstavitev prometa in varnosti s strani policistov,
• Kolesarski poligon.
*V organizaciji Mestne občine Celje in Zavoda VOZIM.

10.00 Muzej novejše 
zgodovine Celje

Bonton v prometu  
Voden ogled razstave Hermanov bonton z ustvarjalnico Zabavni semafor ter obiskom policista (brezplačno 
za predšolske otroke, vstopnino za osnovne šole krijeta MNZC in Zavod VOZIM).
*V organizaciji Muzeja novejše zgodovine Celje.

11.00 Tehnopark Celje Zabavno in vodeno tekmovanje v ločevanju odparkov 
*V organizaciji Tehnoparka Celje

18.00 Celjski mladinski 
center

Delavnica izdelave naravne kozmetike
*V organizaciji MCC Europe Direct Savinjska

Ponedeljek, 19. 9. 2022

8.30 JZ Socio Celje Pohod po obronkih Celja z Bojanom Bevcem
* V organizaciji JZ Socio Celje - Socio VGC in PPCZM

9.00 – 17.00 Ljudska univerza 
Celje – Info center

Izmenjevalnica oblačil za otroke do 14. let jesensko-zimska kolekcija, največ 5 kosov. Toliko kosov kot 
prineseš, lahko odneseš.
*V organizaciji Ljudske univerze Celje

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; vstopnina na grad ni vključena in jo je potrebno doplačati)
*V organizaciji Zavoda Celeia Celje

Od petka do četrtka, 16. 9. 2022 – 22. 9. 2022

Vsak dan Mestna občina 

Celje

Brezplačen javni potniški promet Celebus 
*V organizaciji Mestne občine Celje

Vsak dan Celjski vrtci in 

šole

Aktivno v vrtec ali šolo - Spodbujanje otrok h trajnostnemu načinu prihoda v in odhoda iz vrtca ali šole
• PešBus in BiciVlak

• Beli zajček in Kokoška Rozi
*V organizaciji Mestne občine Celje in Zavoda VOZIM

Vsak dan Peš Kažipoti Samostojni sprehodi po trasi Peš Kažipotov
*Informacije v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih

Vsak dan Tehnopark Celje Z vlakom v Tehnopark Celje – Skupaj s Slovenskimi železnicami  - Grem z vlakom - ponujajo okolju 
prijazen paket za družine in šolske skupine 
*V organizaciji Tehnoparka Celje
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Namesto v koloni  
preživi dan na zabavi.

 16.–22. SEPTEMBER 2021

Živi zdravo. Potuj trajnostno.
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