
 

 

 

 

Ura: Lokacija: Dogodek: 

10.00 
PARK(irišče) pred 

občinsko stavbo 

OTVORITEV PARK(IRNEGA) TEDNA  

- parkirišče pred občinsko stavbo za en teden spremenimo v park in igrišče, zato 

vljudno vabljeni k obisku; 

9.00 Lisec–Trebnje 

DRUŽINSKO KOLESARJENJE PO VINOGRADNIŠKI GORI LISEC in OKOLICI 

- v izvedbi Društva vinogradnikov Lisec »Dobrnič« za vse udeležence; 

- štart iz Lisca ob 9.00; prijave obvezne na 041 610 450 (Stane) ali 040 468 731 

(Anica) do 16. 9. 2022;  

- vsi udeleženci, ki prispete v Trebnje, prejmete malico (obara) v Gostilni Meglič; 

 

10.00-12.00 
gozdna in 

sprehajalna pot 

Velika Loka 

Voden pohod in vadba na zunanjih vadbenih napravah: LOŠKA LISIČKA 

- v izvedbi Krajevne skupnosti Velika Loka za vse udeležence; 

- vsi udeleženci, ki boste na dogodek prišli peš ali s kolesom, prejmete 

praktično nagrado;  

9.30-11.30 
PARK pred 

občinsko stavbo 

Igra in delavnica za otroke: VSI ODPADKI LE NISO ZA VSAK KOŠ 

- v izvedbi Knjižnice Pavla Golie Trebnje za vse udeležence; 

9.30-11.30 
PARK pred 

občinsko stavbo 

Delavnica za otroke: VELIKO HODIM IN ZDRAVO JEM 

- v izvedbi Centra za krepitev zdravja ZD Trebnje za vse udeležence; 

9.30-11.30 
PARK pred 

občinsko stavbo 

Predstavitve VOLKSWAGNOVE ELEKTRIČNE MOBILNOSTI z vozilom ID.5 

- v izvedbi promotorja Avto Slak d.o.o., ki bo izvajal testne vožnje in prevoze po 

Trebnjem; 

8.00–12.00 
parkirišče za 

občinsko stavbo 

PARK VARNE IN TRAJNOSTNE MOBILNOSTI 

- v izvedbi Zavoda Varna pot za učence prve triade OŠ Trebnje; 

9.30-11.30 
PARK pred 

občinsko stavbo 

Igra in delavnica za otroke: VSI ODPADKI LE NISO ZA VSAK KOŠ 

- v izvedbi Knjižnice Pavla Golie Trebnje za vse udeležence; 

9.30-11.30 
PARK pred 

občinsko stavbo 

Delavnica za otroke: VELIKO HODIM IN ZDRAVO JEM 

- v izvedbi Centra za krepitev zdravja ZD Trebnje za vse udeležence; 

9.30-11.30 
PARK pred 

občinsko stavbo 

Predstavitve VOLKSWAGNOVE ELEKTRIČNE MOBILNOSTI z vozilom ID.5 

- v izvedbi promotorja Avto Slak d.o.o., ki bo izvajal testne vožnje in prevoze po 

Trebnjem; 

19.00-20.00 
PARK pred 

občinsko stavbo 

KONCERT SKUPINE DRUGI VAGON 

- brezplačen koncert za promocijo alternativne rabe prostora za vse udeležence; 

8.00–12.00 
parkirišče za 

občinsko stavbo 

PARK VARNE IN TRAJNOSTNE MOBILNOSTI  

- v izvedbi Zavoda Varna pot za učence prve triade OŠ Trebnje; 

9.00–11.00 Mestni park Trebnje 
Delavnica »OSTANIMO MOBILNI« za spodbujanje aktivne mobilnosti starejših 

- v izvedbi Centra za krepitev zdravja TD Trebnje za starejše; 

9.30-11.30 
PARK pred 

občinsko stavbo 

Igra in delavnica za otroke: VSI ODPADKI LE NISO ZA VSAK KOŠ 

- v izvedbi Knjižnice Pavla Golie Trebnje za vse udeležence; 

9.30-12.30 
PARK pred 

občinsko stavbo 

Predstavitev delovanja DRUŠTVA PARAPLEGIKOV DOLENJSKE, BELE KRAJINE IN 

POSAVJA  

- v izvedbi Društva paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja za vse 

udeležence; 

9.30-11.30 
PARK pred 

občinsko stavbo 

Predstavitve VOLKSWAGNOVE ELEKTRIČNE MOBILNOSTI z vozilom ID.5 

- v izvedbi promotorja Avto Slak d.o.o., ki bo izvajal testne vožnje in prevoze po 

Trebnjem; 



9.30-12.30 

parkirišče pred 

Policijsko postajo 

Trebnje 

Predstavitev POLICIJE in ZD TREBNJE 

- v izvedbi Policijske postaje Trebnje in Zdravstvenega doma Trebnje za 

osnovnošolce in ostale udeležence; 

- predstavitev poklica policist, vozil, opreme … 

- predstavitev dela zdravstvenih delavcev, reševalnih vozil, demonstracija 

oživljanja, … 

9.30-12.30 

postaja za izposojo 

koles pri občinski 

stavbi 

Predstavitev SISTEMA ZA IZPOSOJO NAVADNIH IN ELEKTRIČNIH KOLES »GONM« 

- v izvedbi TIC Trebnje za vse udeležence; 

 

9.00-12.00 
dvorana STIK,  

Goliev trg 1 

Predstavitev koncepta certificiranja  KOLESARJEM PRIJAZNI PONUDNIK, v okviru 

projekta Kolesarska veriga na podeželju   

- v izvedbi LAS STIK in Studio Oreh za vse gostinske in druge ponudnike; 

 

 

9.00 

 

pred KS Veliki 

Gaber 

9. KORENČKOV KOLESARSKI MARATON 2022 

- v izvedbi Kolesarskega društva JB team Novo mesto in Športnega društva Veliki 

Gaber; 

- zbiranje prijav ob 9. uri in start maratona ob 10. uri (prijavnina 15 EUR); 

- ob prijavi na maraton prejmete še unikatno majico in ob koncu maratona 

malico. 

 

V primeru dežja, aktivnosti na prostem odpadejo! Obiskovalce prosimo za upoštevanje navodil in odgovorno 

ravnanje.  

 

LOKALNI KOORDINATOR ETM 2022 

Mateja Zupančič, mateja.zupancic@trebnje.si, 041/272027  

 

mailto:mateja.zupancic@trebnje.si

