
V EVROPSKEM TEDNU MOBILNOSTI OBČINA BELTINCI OBELEŽILA DAN BREZ 

AVTOMOBILA TER URADNEMU NAMENU PREDALA NOVO KOLESARSKO 

STEZO BELTINCI-MELINCI IN OBNOVLJENI MOST ČEZ POTOK DOBEL 

  
(Beltinci, 19. september 2014) - Občina Beltinci je ob Evropskem tednu mobilnosti obeležila DAN 

BREZ AVTOMOBILA, saj s tem skrbi za ozaveščenost otrok in mladine, da je potrebno vsak dan skrbeti 

za zdrav način življenja, upoštevani prometne predpise in se čim več rekreirati.  
 

Rekonstrukcije lokalnih cest in ureditev kolesarskih poti in stez, ki povezujejo vse vasi Občine Beltinci 

so v zadnjem času ena od prioritetnih aktivnosti občine kot tudi iskanje in pridobivanje ustreznih 

sredstev sofinanciranja iz evropskih skladov in EU za tovrstne namene. Tako smo v četrtek, 18. 

septembra 2014 uradnemu namenu predali novo kolesarsko stezo Beltinci-Melinci kjer je župan dr. 

Mateja Gomboši s simbolnim prerezom traku na novem obnovljenem mostu čez potok Dobel sprejel 

več kot 60 kolesarjev – učencev 5-ih razredov Osnovne šole Beltinci s spremljevalci, da so jo lahko v 

okviru evropskega tedna mobilnosti tudi prekolesarili. Osnovnošolci so izrazili veliko navdušenje nad 

novo pridobitvijo občine, župan pa je mladim povedal, da je kolesarjenje eno od najlepših in 

najboljših načinov rekreacije, saj se na  kolesu  človek nadiha svežega zraka in lahko nemoteno uživa v 

lepi naravi, posledično pa poskrbi za krepitev fizičnega in duševnega zdravja.  Mladi kolesarji so 

povedali, da radi sedejo na kolo. Za nadaljnjo spodbudo je vsak od njih prejel od občine tudi odsevni 

trak.  
 

Skupaj z županom so se potem popeljali po stezi do naselja Melinci in se kasneje pridružili ostalim 

obiskovalcem in udeležencem prireditve DAN BREZ AVTOMOBILA, ki se odvijala na parkirišču pred 

blagovnico Ravenka v Beltincih. Tovrstna prireditev je v Občini Beltinci že tradicionalna. Svet za 

preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Beltinci skupaj z Policijo Murska Sobota jo prirejajo 

že nekaj let, saj tako spodbujamo otroke in mlade k prizadevanju za človeku bolj prijazne načine 

mobilnosti. Prav tako pa je tega dne priložnost za vse, da se družijo in preizkusijo v spretnostnih 

vožnjah na kolesarskem poligonu, da osvežijo svoje znanje o pravilnem vedenju, vstopu in izstopu iz 

avtobusa. Otroci iz Vrtca Beltinci in učenci OŠ Beltinci, POŠ Dokležovje in POŠ Melinci so tega nadvse 

sončnega četrtkovega dopoldneva uživali tudi ob prisotnosti maskote Policista Leona, maskote 

Zavarovalnice Triglav Kuža pazi. Predstavniki Nacionalnega inštituta  za javno zdravje iz Murske 

Sobote so spodbujali zdrav način življenja z merjenjem krvnega tlaka, svetovanjem za starejše, 

demonstriranjem nordijske hoje. Kako pomembno je nošenje zaščitne čelade je bilo tega dne še 

posebej izpostavljeno. Učenci 2.  In 3. Razredov so izvedli pohod po parku, malčki iz vrtca in učenci do 

četrtega razreda osnovne šole pa so s krredami risali po asfaltu na temo »varne poti v naši vasi«. 

Predstavitev svojih dejavnosti na prireditvi so na stojnicah predstavili mimoidočim in udeležencem 

prireditve Kolesarski klub Tim Mlin Beltinci, ki so bili še posebej zanimivi z svojim kolesom »za tri«. 

Društvo za kolesarstvoin umetnost Beltinci so predstavili svoja nedavna potovanja s kolesi v 

Barcelono in Pariz. Otrokom in učencem, ki so dosegli na vožnji po poligonu najboljše rezultate, so 

bile podeljene lepe nagrade.  Na prireditvi pa so bili tudi predstavniki društva »Dimek« Beltinci,  ki so 

s svojimi starimi kolesi popestrili dogajanje tega dne. Članice Turističnega društva Beltinci so 

pripravile odličen langaš, ki so se ga razveselili predvsem najmlajši. Na voljo pa so bila tudi jabolka, 

kruh z zaseko in zelenjavno-mesna enolončnica, ki so jo pripravili odlični kuharji in kuharice iz OŠ 

Beltinci. 

 

Tako lahko zaključimo, da je Dan brez avtomobila v Občini Beltinci  letos zopet izpolnil vsa 

pričakovanja in je po zaslugi vseh, ki so pripravljali omenjeno prireditev, odlično uspel. 



 

Vsem sodelujočim in organizatorjem naj velja iskrena hvala za požrtvovalno delo in vidimo se zopet 

drugo leto.  

 

»Da bi naše ulice in cestišča bila vedno prijazna in varna za naše otroke  

– skupaj se potrudimo za to!« 

 

Občinska uprava Občine Beltinci 

 

 

 

 

 


