Program Evropskega tedna mobilnosti 2020 v Občini Razkrižje
-

NEDELJA, 13. 9. 2020, ob 15. uri izpred Doma kulture Razkrižje; kolesarjenje »NEDELJSKI IZLET S
KOLESOM«

–

SREDA 16. 9. – SOBOTA, 19. 9. 2020, vsak dan od 8. - 18. ure DNEVI ODPRTIH VRAT - na temo
spodbujanja KOLESARJENJA, za opravke ali izlete. Občan Paul Wadkin, ki ima podjetje Simply Cycling
Slovenia (SCS), bo na Razkrižju 30 (Slomškov mlin) imel organizirane dneve odprtih vrat, kjer se boste
lahko seznanili s potekom različnih kolesarskih izletov v njegovi organizaciji (tudi več dnevnih) in možnostjo
izposoje različnih vrst koles.

-

PETEK, 18. 9. 2020, » DAN BREZ AVTOMOBILA « na ta dan bodo občani, zaposleni v gospodarskih in
javnih službah v občini, učenci in učenke ter otroci iz vrtca še posebej vabljeni, da po opravkih, v službo,
šolo in vrtec pridejo na trajnostni način; peš, s kolesom ali javnim prevozom, vendar prvotno ob skrbi za
prometno varnost sebe in drugih udeležencev.
o Na ta dan bo zaradi promocije Evropskega tedna mobilnosti in »Dneva brez avtomobila« za
motorni promet zaprta javna pot, ki vodi do Ivanovega izvira oz. Centra Zavirje Razkrižje.
o Učenke in učenci višjih razredov Osnovne šole Janeza Kuharja bodo na igrišču pred šolo lahko
spretnost vožnje s kolesom preizkušali na kolesarskem poligonu.

-

PROMOCIJA VARNE IN UDOBNE VOŽNJE Z JAVNIM PREVOZOM. Spodbujali bomo javni potniški promet
s promocijo voznih redov linij, ki vozijo iz Razkrižja in nazaj, na spletni strani občine, družbenih omrežjih v
lokalih, trgovinah in javnih institucijah. Iz Avtobusnega prometa Murska Sobota bodo z avtobusom za
podrobnejšo predstavitev obiskali občino in šolo.

-

Spodbujamo občane, da opravijo čim več opravkov peš ali s kolesom, se po možnosti peš ali s kolesom
odpravijo tudi v službo,..

-

Osnovna šola Janeza Kuharja Razkrižje in Vrtec pri OŠ Razkrižje, ki sta prav tako vključena v projekt
spodbujanja trajnostne mobilnosti, se bosta simbolno s svojimi aktivnostmi pridružila Evropskemu tednu
mobilnosti z beleženjem načina prihoda učencev in otrok v šolo in vrtec. Občina Razkrižje je ob tej priložnosti
nabavila za vse učence osnovne šole in otroke vrtca utripajoče kresničke in odsevne obeske.

-

Do sredine oktobra bo potekalo nagrajevanje občanov za poti do ustanov, na katere se bodo podali na
trajno mobilni način. Na različnih lokacijah bodo prejeli kupončke za zbiranje podpisov in s tem pridobili
možnost prejema simbolnih in predvsem praktičnih nagrad ter sodelovali v nagradnem žrebanju za
praktične nagrade.

-

Razdeljevali bomo anketne vprašalnike, kjer želimo izvedeti, kakšne so potovalne navade občanov po občini
in bližnjih krajih. Veseli bomo tudi kakšnih predlogov za izboljšanje stanja prometne varnosti, za varnejše
kolesarjenje in pešačenje ter potrebe po javnem prevozu. V sodelovanju z Zavarovalnico Triglav bodo
anketiranci ob izpolnitvi ankete prejeli tudi kemični svinčnik.
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LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega
programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

