
 

 

»»ZZddrruužžuujj  iinn  uuččiinnkkoovviittoo  ppoottuujj««  

PPRROOGGRRAAMM  AAKKTTIIVVNNOOSSTTII  

  VV  OOBBČČIINNII  MMEETTLLIIKKAA  
Datum: Lokacija Dogodek 

1177..  --  2211..  99..  22001188  OOŠŠ  MMeettlliikkaa  SSpprreemmeemmbbaa  pprroommeettnneeggaa  rreežžiimmaa::  zzaappoorraa  ddoovvoozzaa  ddoo  OOŠŠ  MMeettlliikkaa  zzaa  oosseebbnnaa  vvoozziillaa  iinn  

ddoossttoopp  ddoo  ššoollee  ss  ppaarrkkiirriiššččaa  PPuunnggaarrtt..    

  

PPrrooggrraamm  zzaa  uuččeennccee::  ppoosslliikkaavvaa  ddoovvoozznnee  ppoottii  ddoo  ššoollee  iinn  ppaarrkkiirriišščč  tteerr  iiggrraannjjee  nnaa  tteehh  

ppoovvrrššiinnaahh;;  pprrii  ppoouukkuu  lliikkoovvnnee  uummeettnnoossttii  iinn  PPBB  uussttvvaarrjjaannjjee  nnaa  tteemmoo  EETTMM;;  iizzvveeddbbaa  pprroommeettnnee  

kkaaččee;;    

((oorrggaanniizzaattoorr::  OOssnnoovvnnaa  ššoollaa  MMeettlliikkaa))  
1166..  ––  2222..  99..  22001188  OOttrroošškkii  vvrrtteecc  MMeettlliikkaa  PPrrooggrraamm  zzaa  oottrrookkee::    

11..  KKaakkoo  vvaarrnnoo  ččeezz  cceessttoo  ((ssooddeelloovvaannjjee  ss  ppoolliicciissttii))..  

22..  VVaarrnnaa  vvoožžnnjjaa  ss  sskkiirroojjii,,  ttrriicciikkllii  iinn  kkoolleessii  ((nnaa  iiggrriiššččuu))..  

33..  PPrriikkaazz  oobbrraavvnnaavvaannjjaa  ppoošškkooddbb  ––  kkoolleessaarrsskkaa  nneessrreeččaa  ((ssooddeelloovvaannjjee  zz  RRKK  MMeettlliikkaa))..  

44..  PPrreeddssttaavvaa  »»TTiinnkkaa  vv  pprroommeettnneemm  ddiirreennddaajjuu««..  

55..  PPoohhoodd  ss  ssttaarroossttnniikkii..  

  ((oorrggaanniizzaattoorr::  OOttrroošškkii  vvrrtteecc  MMeettlliikkaa))  
1177..  ––  2211..  99..  22001188  OOŠŠ  PPooddzzeemmeelljj    PPrrooggrraamm  zzaa  ssttaarrššee:: ppoovvaabbiilloo,,  ddaa  ssttaarrššii  oozziirroommaa  ssttaarrii  ssttaarrššii  uuččeennccee  pprriippeelljjeejjoo  vv  ššoolloo  ppeešš,,  

ttiissttiimm  ss  kkoolleessaarrsskkiimm  iizzppiittoomm  ppaa  vvzzppooddbbuuddaa,,  ddaa  vv  ššoolloo  pprriiddeejjoo  ss  kkoolleessoomm;;  rraazzddeelliitteevv  

zzggiibbaannkk  vv  ssooddeelloovvaannjjuu  ZZDD  MMeettlliikkaa..    

  

PPrrooggrraamm  zzaa  uuččeennccee:: mmeedd  iizzvvaajjaannjjeemm  ššppoorrttnnee  vvzzggoojjee  bboo  iizzvveeddeennaa  1155  mmiinn  hhiittrraa  hhoojjaa  ookkoollii  

nnooggoommeettnneeggaa  iiggrriiššččaa..    

((oorrggaanniizzaattoorr::  OOssnnoovvnnaa  ššoollaa  PPooddzzeemmeelljj))  
1166..  --  2222..  99..  22001188  LLjjuuddsskkaa  kknnjjiižžnniiccaa  

MMeettlliikkaa  
RRaazzssttaavvaa  kknnjjiižžnneeggaa  ggrraaddiivvaa  vv  KKuullttuurrnneemm  ddoommuu  MMeettlliikkaa  zz  nnaasslloovvoomm  »»ZZddrruužžuujj  iinn  

uuččiinnkkoovviittoo  ppoottuujj««  

((oorrggaanniizzaattoorr::  LLjjuuddsskkaa  kknnjjiižžnniiccaa  MMeettlliikkaa))  
1166..  --  2222..  99..  22001188  OObbččiinnaa  MMeettlliikkaa  CCeelloossttnnaa  pprroommeettnnaa  ssttrraatteeggiijjaa  OObbččiinnee  MMeettlliikkaa  --  pprroommoocciijjaa  iizzddeellaannee  ššttuuddiijjee    

((oorrggaanniizzaattoorr::  OObbččiinnaa  MMeettlliikkaa))  
1188..  99..  22001188  

mmeedd  77..0000  ––  1122..0000  uurroo  
MMeessttnnii  ttrrgg  MMeettlliikkaa  TTRRGG  BBRREEZZ  AAVVTTOOMMOOBBIILLAA  ––  ppooppoollnnaa  zzaappoorraa  MMeessttnneeggaa  ttrrggaa  iinn  ppoossttaavviitteevv  ssttoojjnniicc  ss  

pprriiddeellkkii  iinn  iizzddeellkkii  kkmmeettiijj,,  ddoommaaččee  oobbrrttii  tteerr  pprroommoocciijjee  ttrraajjnnoossttnnee  mmoobbiillnnoossttii  

((oorrggaanniizzaattoorr::  OObbččiinnaa  MMeettlliikkaa))  
1188..  99..  22001188  

mmeedd  88..0000  ––  1122..0000  uurroo  
TTrrgg  ssvvoobbooddee  MMeettlliikkaa  

»»pprreedd  bbaannkkoo««    
PPrroommoocciijjaa  ddrruuššttvvaa  iinn  nnjjeeggoovviihh  aakkttiivvnnoossttii  ppoovveezzaanniihh  zz  EETTMM    

((oorrggaanniizzaattoorr::  DDrruuššttvvoo  iinnvvaalliiddoovv  MMeettlliikkaa))  
1199..  99..  22001188  

oobb  1100..0000  uurrii  
SSttaarroo  mmeessttnnoo  jjeeddrroo  

MMeettlliikkee  

»»ZZ  vvoozziiččkkii  ppoo  mmeettlliišškkeemm  mmeessttnneemm  jjeeddrruu««  zzaa  ssttaannoovvaallccee  DDSSOO  

((oorrggaanniizzaattoorr::  ŠŠeenntt  MMeettlliikkaa,,  DDoomm  ssttaarreejjššiihh  oobbččaannoovv  MMeettlliikkaa  iinn  HHiiššaa  ssaaddeežžeevv  ddrruužžbbee  

MMeettlliikkaa))  
1199..  99..  22001188  

oobb  1177..0000  uurrii  
LLjjuuddsskkaa  kknnjjiižžnniiccaa  

MMeettlliikkaa  
UUrraa  pprraavvlljjiicc  iinn  uussttvvaarrjjaallnnaa  ddeellaavvnniiccaa  zz  nnaasslloovvoomm  »»AAvvttoobbuuss  rroozzaa  bbaarrvvee««  

((oorrggaanniizzaattoorr::  LLjjuuddsskkaa  kknnjjiižžnniiccaa  MMeettlliikkaa))  
2200..  99..  22001188  

mmeedd  99..0000  ––  1133..0000  uurroo  
KKuullttuurrnnii  ddoomm  MMeettlliikkaa  

  

IIggrriiššččee  PPuunnggaarrtt  

RReeggiijjsskkii  ppoossvveett    »»OOssttaanniimmoo  mmoobbiillnnii  iinn  ddeellaavvnniiccee  zzaa  ttrreettjjee  žžiivvlljjeennjjsskkoo  oobbddoobbjjee««  

  

pprreeddssttaavviittvveennee  ssttoojjnniiccee  oobbččiinnsskkiihh  aakktteerrjjeevv  iizzvveeddbbee  EETTMM    

((oorrggaanniizzaattoorr::  RRaazzvvoojjnnii  cceenntteerr  NNoovvoo  mmeessttoo,,  OObbččiinnaa  MMeettlliikkaa))  
2200..  99..  22001188  

mmeedd  1100..0000  ––  1144..0000  uurroo  
IIggrriiššččee  PPuunnggaarrtt  PPrreeiizzkkuussii  kkaakkoo  hhiittrroosstt  ddeelluujjee  nnaa  tteelloo    

((ssttooppkkoo,,  aallkkoo  tteesstt,,  ddeemmoo  sseeddeežž,,  ččeellaaddaa))  

((oorrggaanniizzaattoorr::  SSPPVV  MMeettlliikkaa))  
2211..  99..  22001188  

mmeedd  77..3300  ––  88..0000  uurroo  
IIggrriiššččee  PPuunnggaarrtt  TTeelloovvaaddiimmoo  ss  »»ŠŠoolloo  zzddrraavvjjaa««  zzaa  oohhrraanniitteevv  ffiizziiččnneeggaa  iinn  ppssiihhiiččnneeggaa  zzddrraavvjjaa  

((oorrggaanniizzaattoorr::  ŠŠoollaa  zzddrraavvjjaa  MMeettlliikkaa,,  SSuuhhoorr,,  GGrraaddaacc  iinn  PPooddzzeemmeelljj;;  kkoooorrddiinnaattoorr  MMiilleennaa  

PPaavvlloovviičč))  
2211..  99..  22001188  

mmeedd  88..0000  ––  1100..0000  uurroo  
IIggrriiššččee  PPuunnggaarrtt  MMeerrjjeennjjee  kkrrvvnneeggaa  ssllaaddkkoorrjjaa  iinn  ttllaakkaa  

((oorrggaanniizzaattoorr::  ZZddrraavvssttvveennii  ddoomm  MMeettlliikkaa))  
2211..  99..  22001188  

mmeedd  99..0000  ––  1133..0000  uurroo  
IIggrriiššččee  PPuunnggaarrtt  KKoolleessaarrsskkii  ppoolliiggoonn  

((oorrggaanniizzaattoorr::  SSPPVV  MMeettlliikkaa))  
2211..  99..  22001188  

oobb  1100..0000  uurrii  
DDoomm  ssttaarreejjššiihh  

oobbččaannoovv  MMeettlliikkaa  ––  

SSrreebbrrnnii  ddvvoorr  

PPooggoovvoorr  nnaa  tteemmoo  »»OOssttaanniimmoo  mmoobbiillnnii  iinn  vvaarrnnii««  

  

((oorrggaanniizzaattoorr::  SSPPVV  MMeettlliikkaa    iinn  SSrreebbnnii  ddvvoorr  vv  ookkvviirruu  DDoommaa  ssttaarreejjššiihh  oobbččaannoovv  MMeettlliikkaa))  

2211..  99..  22001188  

oobb  1177..0000  uurrii  
KKuullttuurrnnii  ddoomm  MMeettlliikkaa  

  

ZZaakklljjuuččnnaa  pprriirreeddiitteevv  »»PPoolleettaavvccii  --  ppoolleettnnii  bbrraallccii««  

((oorrggaanniizzaattoorr::  LLjjuuddsskkaa  kknnjjiižžnniiccaa  MMeettlliikkaa))  

ookkttoobbeerr  22001188      

((mmeesseeccee  oottrrookkaa))  
KKuullttuurrnnii  ddoomm  MMeettlliikkaa  PPrroommeettnnii  kkvviizz  »»NNaa  cceessttii  nniissii  nniikkddaarr  ssaamm««  zzaa  uuččeennccee  55..  iinn  66..  rraazzrreeddoovv  OOŠŠ  MMeettlliikkaa  iinn  OOŠŠ  

PPooddzzeemmeelljj  

((oorrggaanniizzaattoorr::  DDrruuššttvvoo  pprriijjaatteelljjeevv  mmllaaddiinnee  MMeettlliikkaa))  

  OObbččiinnaa  MMeettlliikkaa  ((kkoooorrddiinnaattoorr  iizzvvaajjaannjjaa  oobbččiinnsskkiihh  aakkttiivvnnoossttii  vv  ookkvviirruu  EEvvrrooppsskkeeggaa  tteeddnnaa  mmoobbiillnnoosstt))  ssii  pprriiddrruužžuujjee  pprraavviiccoo  ddoo  

mmoorreebbiittnnee  sspprreemmeemmbbee  pprrooggrraammaa..  OO  mmoorreebbiittnniihh  sspprreemmeemmbbaahh  bboo  oobbvveeššččaallaa  pprreekkoo  sspplleettnniihh  ssttrraannii  iinn  ddrruuggiihh  ssrreeddsstteevv  jjaavvnneeggaa  

oobbvveeššččaannjjaa..  
 


