
 
 

       
   

URNIK DOGODKOV   

      

  dan datum SKLOP Dejavnosti kraj izvedbe in izvajalec 

16.9.-22.09.       

  ves teden mobilnosti   Aktivnost PEŠBUS 
S Pešbusom se učenci v šolo odpravijo peš v organiziranih 
skupinah po domišljeno začrtanih poteh. Občina Slov. Konjice 

 ves teden mobilnosti  Izposoja koles na TIC Slov. Konjice  Na lokaciji TIC Slov. Konjice bo izposoja e-koles brezplačna. 

1 petek 16.09.       

  od 8. do 22. ure zaprtje Starega trga ''Dan brez avtomobila'' Izvedba razstave likovnih del OŠ, Vrtca in SŠ Slov. Konjice. 
Lokacija - Stari trg Slov. Konjice. Zaprtje trga od 8. 

do 22. ure. Sejem društev od 16. do 18. ure. 

 
(v primeru slabega vremena se dogodek prestavi na petek 

23.9.2022) 

  od 16. do 18. ure Promocija društev v Slovenskih Konjicah 
Predstavitev društev iz našega lokalnega okolja na temo 
Evropskega tedna mobilnosti. Pridružila se nam bosta tudi Oli 
Walker in psička Carlitos. Nastop konjiške skupine Gonobeats. 

 od 16. do 18. ure Delavnica ''Aktivno s kolesom'' 
Predstavitev sistema izposoje koles KoLESCE in izposoja    e-
koles pri TIC Slov. Konjice. 

2 sobota 17.09.       

  od 12. do 15. ure Izvedba kolesarskega izleta Konjice - Oplotnica 
Kolesarski izlet iz Slov. Konjic do Občine Oplotnica. Kolesarjenje 
se konča z odprto kuhinjo za vse udeležence izleta.  

Začetek pri parkirišču KGZ, ob 12. uri  
(v primeru slabega vremena se dogodek prestavi na soboto 

24.9.2022) 

 od 10. do 14. ure Pohodniški izlet na Stolpnik 
Pohodniški izlet "Skok na Stolpnik" in predstavitev aplikacije 
STRAVA. 

Začetek pri parkirišču župnišča Slov. Konjice, ob 
10. uri 

(v primeru slabega vremena dogodek odpade) 

3 ponedeljek 19.09.       

  od 16. do 18. ure    Kolesarski izlet Slov. Konjice - Loče 
Izvedba kolesarskega izleta Slov. Konjice - letališče 
Slov. Konjice. 

Začetek pri Domu kulture Slov. Konjice, ob 16. uri  
(v primeru slabega vremena dogodek prestavljen na 
ponedeljek 26.9.2022) 

 od 10. do 11. ure Delavnica "Aktivna mobilnost" Vadba na prostem in testiranje telesne pripravljenosti. 
Dvorec Trebnik, ob 10. uri  

(v primeru slabega vremena delavnica organizirana v 
Christianini sobi v dvorcu Trebnik) 

4 torek 20.09.       

  od 12. do 14. ure Delavnica ''Aktivno s kolesom'' 
Predstavitev sistema izposoje električnih koles v Slovenskih 
Konjicah - TIC in KoLESCE. 

Plato pri avtobusni postaji Slov. Konjice, od 12. do 
14. ure  

(v primeru slabega vremena delavnica odpade) 
 od 10. do 11. ure Delavnica "Aktivna mobilnost" Vadba na prostem in testiranje telesne pripravljenosti. Začetek pri Kulturnem domu Loče, ob 10. uri 

    
(v primeru slabega vremena delavnica organizirana v 

Gasilskem domu Loče) 

5 četrtek 22.09.       

  ob 10. uri   
Zaključek ETM z izvedbo razstave likovnih del 
otrok OŠ in Vrtca, ogled po Starem trgu 

Izvedba razstave likovnih del OŠ, Vrtca in SŠ Slov. Konjice. 
Začetek Stari trg, Slov. Konjice, ob 10. uri 
(v primeru slabega vremena se dogodek prestavi na petek 
23.9.2022) 

 


