Naziv občine: Murska Sobota

Evropski teden mobilnosti 2016 – Pametna mobilnost za gospodarsko uspešnost.
Program dejavnosti v tednu mobilnosti
Datum:16.9.2016

Lokacija:
Slovenska ulica in Trg

Dogodek:

-

kulture v Murski Soboti

Prireditev na prostem z žrebanjem
kolesa v sklopu priprave Celostne
prometne strategije Mestne občine

Za promet z motornimi
vozili bo zaprta

Murska Sobota, ulična popravljalnica

Slovenska ulica v Murski

koles in predstavitev e-koles;

Soboti.

promocijski material; pimp my bike
delavnica.
-

Aktivnosti s področja prometa in
ozaveščanje o škodljivih učinkih le
tega v mestih, otroci za čistejši zrak,
risanje s kredami na Trgu kulture v
Murski Soboti

-

Izvedba slaloma na skirojih.

-

Pri metanju na koš bodo sodelovali
otroci, učenci OŠ IV, invalidi,
upokojenci, ostali invalidi, mogoče
tudi slepi.

-

Kolesarsko društvo bo pripravilo traso
proge za kolesarjenje.

-

Plesni nastop na invalidskih vozičkih.

-

Organizacija in izvedba tekmovanja v
spretnostni vožnji s kolesi.

-

Tekmovanje v ulični košarki.

-

Predstavitev razmišljanj in predlogov
dijakov posameznih šol – na temo
gospodarske uspešnosti v povezavi z
načinom vsakodnevnih potovanj.

-

Vožnja s turističnega vlakca za otroke
iz vrtcev, ki bodo tudi risali s kredami.

-

Kolesarjenje osnovnošolskih otrok na
izbrani destinaciji.

-

Predstavitev kinološkega društva,
organiziran bo brezplačni servis koles,
preizkus gorskih koles ter
demonstracija vožnje po pripravljenem
terenu, izvedba delavnice prometne
varnosti Podjetja Španik d.o.o.

-

Vzpostavitev cone 30 km/h na Grajski
in Kopališki ulici v Murski Soboti.

-

Izvedba gledališke predstave za
najmlajše na temo ekologije in
prometa.

-

Spretnostna in polžja vožnja kolesarjev
osnovnih šol.

-

Dogodka se bo udeležila tudi evropska
komisarka za promet gospa mag.
Violeta BULC.

Ura 9:00 – 18:00
Itd (dodajte poljubno št. tabel glede na št. dni, na katere boste izvajali aktivnosti)

Lokalni koordinator ETM 2016

Ime in priimek

Telefon

Elektronska pošta

02 525 16 25

hugo.maucec@murska-sobota.si

(lahko zapišete dve
osebi, če ste tako
dogovorjeni)
dr. Hugo MAUČEC

