Evropski teden mobilnosti 2017: Združimo moči – delimo si prevoz.
Naziv občine: Občina Bled
v sodelovanju z Vrtcem Bled, OŠ Bled, POŠ Ribno, POŠ Bohinjska Bela, Turizmom Bled in JZ TNP

Program dejavnosti v tednu mobilnosti
Datum:

Lokacija

Dogodek

•

•

ob 7:30 na Gmajni

Peš v šolo – »Prometna kača«

(pri avtobusni

(organizira: OŠ Bled, pomoč MIR Bled, Bohinj in

postaji)

Železniki in Policijska postaja Bled)

ob 7:30 na Rečici
(pred gostiščem
Mangart)

16:00 uro

med 18. 9. 2017 – 21. 9. 2017
2017 – 21. 9. 2017

ob 7:30 v Dindolu
(križišče pri kapelici)

med 10:00 in

vsak dan od ponedeljka do petka
petka med 18. 9.

•

Športni park pred OŠ

Kolesarski poligon pred OŠ Bled in priprava

prof. dr. Josipa Plemlja

petošolcev na kolesarski izpit – odprt tudi za

Bled

zunanjo javnost (v primeru lepega vremena).

2017

20. 9.

Izdelava zgibanke o prednosti kolesarjenja z
POŠ Ribno

ekonomskega in zdravstvenega vidika in
ugotavljanje nevarnih točk na šolski poti v Ribnem
Predstavitev trajnostne mobilnosti v Infocentru

ponedeljek, 18. 8. 2017

ponedeljka do

do srede,

vsak dan od

Zbor:

Infocenter Triglavska

Triglavska roža Bled, ogled risanke Naj vas narava

roža Bled

zapelje in postaje za avtomatizirano izposojo koles
za otroke iz Vrtca Bled

ob 10:00

Predstavitev sistema za avtomatizirano izposojo

pred Domom krajanov

koles bodočim uporabnikom »Bled Green

Zasip

Ways«

Ogled predstave »Nika in promet« za drugošolčke in

Plemlja Bled

obisk Policijske postaje Bled v spremstvu policista

2017

sreda, 20. 9. 2017

torek, 19. 9.

OŠ prof. dr. Josipa

OŠ prof. dr. Josipa
Plemlja Bled
POŠ Bohinjska Bela

Riklijev pohod na Stražo za 3. razrede

Športni dan
Učenci prvih razredov v spremstvu učiteljic rišejo s
kredami po prometnih površinah pred šolo

OŠ prof. dr. Josipa

Športni dan – kolesarjenje za 7. razrede

Plemlja Bled

Spretnostna vožnja na poligonu,
predavanje policista g. Romana Šaleja in
kolesarjenje v Srednjo Radovno.

četrtek, 21. 9. 2017

Predstavitev trajnostne mobilnosti v Infocentru
Infocenter Triglavska

Triglavska roža Bled, ogled risanke Naj vas narava

roža Bled

zapelje in postaje za avtomatizirano izposojo koles
za šolarje iz OŠ Bled.
Otvoritev in predstavitev sistema za

Ob 12:00 Infocenter

avtomatizirano izposojo koles »Bled Green

Triglavska roža Bled

Ways«, tiskovna konferenca in skromna
pogostitev

POŠ Bohinjska Bela

Peš v šolo in domov

Vrtec Bled

Peš v vrtec

Vaško jedro Bohinjska

Risanje s kredami po prometnih površinah Vaškega

Bela

jedra Bohinjska Bela

POŠ Ribno

Risanje s kredami po igrišču in v okolici šole

POŠ Ribno

Sprehod in ogled varne šolske poti od POŠ Ribno do
avtobusne postaje Ribno, ogled nevarnih odsekov.
Predstavitev sistema za avtomatizirano izposojo

petek, 22. 9. 2017

koles bodočim uporabnikom »Bled Green
ob 10:00 pred Zadružnim

Ways«, program POŠ Ribno, deljenje zgibanke, ki

domom Ribno

so jo pripravili učenci POŠ Ribno na temo
kolesarjenja – nadaljevanje projekta »Varno na
kolesu«.

Aktivnosti Občine Bled so usmerjene v predstavitev sistema za avtomatizirano izposojo koles v občini
Bled »Bled Green Ways«, enega izmed ukrepov CPSa, katerega je Občina Bled in Turizem Bled uresničil v
letošnjem poletju, zaganjamo pa ga prav v Evropskem tednu mobilnosti.
Aktivnosti Vrtca in OŠ s podružnicami so usmerjene v trajnostno mobilnost in učne vsebine, ki se dotikajo
trajnostne mobilnosti,
Lokalni koordinator ETM 2017
Ime in priimek

Telefon

Elektronska pošta

04 575 01 16

bojana.lukan@bled.si

(lahko zapišete dve osebi, če ste
tako dogovorjeni)
Bojana Lukan, Občina Bled

Naslov, na katerega želite prejeti promocijsko gradivo za ETM 2017
Občina Bled
Cesta svobode 13
4260 Bled

