
 

 

OBČINA ŠALOVCI 

VAS VABIMO NA 

 

 

 

16.09.2021 – 22.09.2021 

 

Migamo vse leto. Najbolj smo glasni med 16. in 22. septembrom. Enkrat na leto združimo moči in 

na glas pozovemo k spremembi mobilnostnih navad. Letos pod sloganom: 

Živi zdravo. Potuj trajnostno. 



 
DAN 

 

 
URA 

 
AKTIVNOST 

 
LOKACIJA 

ČETRTEK 
 

16.09.2021 

10.00 – 12.00 • Otvoritev ETM v 
sodelovanju z ZTŠK Šalovci 

• Predavanje o varnosti v 
prometu za učence OŠ 
Šalovci in POŠ Domanjševci 

• Gibalne delavnice za 
osnovnošolske otroke 
 

Pogostitev udeležencev 
 

OŠ Šalovci in 
 POŠ 
Domanjševci 
 
 
 
 
 

PETEK 
 

17.09.2021 

09.00 – 15.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.00 – 19.00 

Predavanje: 

• Zdravje v občini 

• Pomen telesne aktivnosti za 
zdrav življenjski slog 

• Pravilna drža pri hoji, pri 
sedenju in dvigovanju 
bremen 

 
Delavnica: 

• Demonstracija nordijske 
hoje 

• 6 minutni test hoje 

• Predstavitev in svetovanje 
na področju zdravega 
življenjskega sloga, zdrave 
prehrane in duševnega 
zdravja 

 
Aktivnosti: 
»Okrepimo si zdravje in aktivno 
spoznajmo domače okolje« 

• Pohod po astronomski poti 

• S kolesom ob Veliki Krki od 
Peterlouga do Šalovec in 
nazaj 

(obe aktivnosti primerni za vse 
generacije) 
 
Pogostitev udeležencev 
 
 
 

TNC Peterloug 



PONEDELJEK 
 

20.09.2021 

10.00 – 13.00 • Predstavitev koncepta 
»Pametne vasi« 

• Model trajnostne 
mobilnosti 

• Delavnica urejenost peš in 
kolesarskih poti ter nevarni 
odseki poti 

• Testna vožnja z e-kolesi in 
e-avtomobilom 

• Postavitev lesenega 
kažipota 
 

Pogostitev udeležencev 

TNC Peterloug 

TOREK 
 

21.09.2021 

10.00 – 13.00 • Predavanje »Varni v 
prometu« 

• Predstavitev projekta 
prevozov na klic in 
brezplačni prevozi 

• Predstavitev e – auta 

• Testne vožnje z e – autom 

• Izbor voznikov – 
prostovoljcev za voznike 
 e – auta 

• Sprejem pravil za 
brezplačne prevoze na klic 
 

Pogostitev udeležencev 

TNC Peterloug 

SREDA 
 

22.09.2021 

10.00 – 12.00 »dan medgeneracijskega druženja 
zdravja in športa« 

• Promocija gibanja in 
športnih aktivnosti za vse 
generacije (animacija 
hokeja na travi, odbojke na 
mivki, badbinton, hoja, 
kolesarjenje,…) 
 

Pogostitev udeležencev 

TNC Peterloug 

 
Pri izvajanju programa ETM Občina Šalovci sodeluje z naslednjimi izvajalci: 

• NIJZ Murska Sobota 

• Center za krepitev zdravja, ZD Murska Sobota 

• PP Gornji Petrovci 

• Sinergija Martjanci 

• ZTŠK Šalovci 

• TD Dišeči Volčin 

• Hokejski klub Moravske Toplice 
 

Za udeležbo na prireditvah je potrebno izpolnjevati trenutno veljavne pogoje za preprečevanja širjenje okužb 
z virusom SARS-CoV-2. 



 

 


