
Ptujske osnovne šole bodo sodelovale v
preventivni akciji »ULICE OTROKOM«. Otroci
v parku ali telovadnici ne morejo risati na tla,
zato bomo otrokom omogočili ustvarjanje s
kredami na območju šolskih okolišev.

Organizator: Mestna občina Ptuj
Lokacija: Mestna občina Ptuj, šolski okoliši
V primeru dežja dogodek odpade.

PROGRAM EVROPSKEGAPROGRAM EVROPSKEGA
TEDNA MOBILNOSTI 2022TEDNA MOBILNOSTI 2022  
V MESTNI OBČINI PTUJV MESTNI OBČINI PTUJ

petek, 16. 9. / 9:00–12:00

ULICE OTROKOM 

Vožnja z ladjico Čigra bo tokrat potekala
malce drugače, z avdio turističnim
vodenjem ob uporabi slušalk. Ptuj boste
spoznali iz popolnoma nove perspektive.
Vstopno in izstopno mesto bo pri Gostilni
Ribič, ladjica Čigra vas bo popeljala vzdolž
reke Drave. Število mest je omejeno,
predhodne prijave sprejemamo na
info@visitptuj.eu 

Organizator: Zavod za turizem Ptuj v
sodelovanju s Komunalnim podjetjem Ptuj
Lokacija: Vstopno in izstopno mesto pri
Gostilni Ribič
V primeru dežja dogodek odpade.

sobota, 17. 9. / 9:00 in 10:00

AVDIO TURISTIČNO
VODENJE Z LADJICO ČIGRA

mailto:info@visitptuj.eu


sobota, 17. 9. / 10:00-13:00

ZABAVNA MOBILNOST 

Animacijski program za otroke z ekipo
Arbadakarba v športnem parku na Grajeni.
Prometni poligon, napihljiva igrala, obrazne
poslikave, artistična animacija s skeči. Za
zdrave in lokalne prigrizke bo poskrbelo
Društvo kmetic MO Ptuj. 
         
Organizator: Mestna občina Ptuj
Lokacija: Športni park Grajena – prireditveni
šotor

ZŠAM Ptuj bo po vseh ptujskih osnovnih
šolah predstavil projekt »Varne šolske poti«
s pestrim naborom aktivnosti: predavanje
»Varna pot v šolo«, predstavitev združenja,
Šole vožnje Prednost, policije in
medobčinskega redarstva, predstavitev
prometne igre »Prometna vila«. 

Organizator: ZŠAM Ptuj, SPVCP MO Ptuj,
Šola vožnje Prednost, Policijska postaja
Ptuj, Medobčinsko redarstvo
Lokacija: OŠ Mladika, OŠ Ljudski vrt Ptuj s
podružnico Grajena, OŠ Breg, OŠ Olge
Meglič, OŠ Dr. Ljudevita Pivka

pon., 19. 9.  in tor., 20. 9. /
9:00–13:00

VARNE ŠOLSKE POTI 

»TRAJNOSTNO 
POVEZANI«



sreda, 21. 9. in čet., 22. 9. /
9:00–13:00

POLIGON KOLESARČEK

Za otroke starejših skupin Vrtca Ptuj bo
organiziran preventivno-vzgojni program v
cestnem prometu na poligonu
KOLESARČEK. Otroci bodo skozi igro
spoznali, kako jih na cesti vidi voznik, kako
pomembna je varnostna čelada, predvsem
pa, kako se pravilno prečka cestišče. S
programom se bodo otroci naučili
osnovnega pravilnega vedenja v prometu in
se obenem zabavali. 

Organizator: Mestna občina Ptuj
Lokacija: Mestni trg 
V primeru dežja dogodek odpade.

Program Seniorijada 2022 temelji na
osveščanju ciljne skupine seniorjev (50+) o
pomenu aktivnega življenja v tretjem
življenjskem obdobju. Udeleženci se bodo
najprej seznanili s teoretičnim delom, sledil
bo praktični del z zanimivimi športno
gibalnimi vsebinami.
 
Organizator: Ljudska univerza Ptuj
Lokacija: Športni park Grajena 
V primeru dežja bo dogodek izveden v
prireditvenem šotoru v ŠP Grajena.

četrtek, 22. 9. / 9:00–14:00

SENIORIJADA 2022 
 


