
 

Evropski teden mobilnosti 2019: GREMO PEŠ! 

 

Naziv občine: BELTINCI, Mladinska ulica 2, 9231 BELTINCI 

 

Program dejavnosti v tednu mobilnosti 

 
Datum: 20. 9. 2019 Lokacija Dogodek 

Ura 8.00 – 14.00 Parkirni prostor pri  

blagovnici Ravenka v 

Beltincih in park 

- kolesarski poligon za otroke iz Vrtca 

Beltinci in ostale predšolske otroke, ki 

vrtca ne obiskujejo ter učence 1. razreda 

OŠ Beltinci in OŠ Bakovci-POŠ Dokležovje; 

- tekmovanje na kolesarskem poligonu za 

učence 6. razredov OŠ Beltinci in starejših 

občanov;  

- delavnica: izdelajmo avtomobil iz 

odpadne plastenke in tekmovanje – 6. 

razredov OŠ Beltinci; 

- risanje s kredami po asfaltu na temo 

letošnjega Evropskega tedna mobilnosti – 

»GREMO PEŠ«; - Vrtec Beltinci, OŠ 

Beltinci, OŠ Bakovci-POŠ Dokležovje; 

- spremljevalne dejavnosti PP Murska 

Sobota; 

- predstavitev KS in društev ; 

- predstavitev dejavnosti Nacionalnega 

inštituta za javno zdravje OE Murska; 

- predstavitev dejavnosti Centra za krepitev 

zdravja 

- predstavitev varnega vstopanja in 

izstopanja na avtobus za učence osnovne 

šole – Avtobusni promet Murska Sobota; 

- Dom Janka Škrabana Beltinci – dan 

demence – predstavitev in 

medgeneracijsko druženje; 

- skrb za redarstvo na prireditvi ter 



predstavitev gasilskega vozila in dela – 

PGD Beltinci, Gasilska zveza Beltinci ter 

Civilna zaščita Beltinci; 

- delavnice prve pomoči – Civilna zaščita 

Beltinci; 

- predstavitev društev KS Občine Beltinci; 

- ZRIRAP so. p. – izvajanje delavnic na 

lokaciji eko vrta Beltinci; 

 

 

 

Datum: en dan v 

tednu mobilnosti 

Lokacija Dogodek 

Ura  Vrtec Beltinci 

 

Izvedli bodo dan brez avtomobila, ko bomo 

otroke in starše spodbudili k nemotorizirani obliki 

prihoda v vrtec, mi ga vsako leto poimenujemo "V 

vrtec peš, s kolesi ali rolerji." Spremljali bomo 

število otrok, ki se nam bodo pridružili pri tej 

akciji. V tednu mobilnosti, spodbujamo tudi 

prihode zaposlenih v službo s kolesom. 

 

Datum: 16. 09. 2019 

do 27. 09. 2019 

Lokacija Dogodek 

Ura  OŠ Beltinci 

 

Izvedli bodo projek: TRAJNOSTNA MOBILNOST: 

GREMO PEŠ S KOKOŠKO ROZI. 

 

 

Lokalni koordinator ETM 2019 

Ime in priimek 

(lahko zapišete dve osebi, če ste 

tako dogovorjeni) 

Telefon Elektronska pošta 

Lilijana Fujs-Kojek 

Martina Vidonja 

031 508 919 liljana.fujskojek@gmail.com 

 

 


