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Program Evropskega tedna mobilnosti 2021 v Občini Razkrižje 

Občina Razkrižje bo v sklopu izvajanja aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti 2021, ki ga obeležujemo                         

od 16. do 22. septembra 2021 (z razširjenim obdobjem od maja do konca oktobra 2021)                                 

sodelovala v naslednjih tematskih smernicah; 

- VARNO IN ZDRAVO S TRAJNOSTNO MOBILNOSTJO (aktiven Evropski teden mobilnosti)  

- DUŠEVNO ZDRAVJE; (aktivna mobilnost bistveno vpliva na zdravje) 

- TELESNO ZDRAVJE ( spodbujanje aktivne mobilnosti)  

- VARNOSTNI UKREPI ( izboljšanje cestne varnosti, kolesarjev in pešcev, pozornost ranljivim 

skupinam, umirjanje prometa in nižanje omejitev hitrosti)  

- ODZIV NA COVID-19, (obnovitev zaupanja v javni prevoz in varnostni ukrepi v javnem prevozu, 

premik v smeri aktivne mobilnosti) 

 

- PONEDELJEK, 6. 9. 2021, dopoldan na Osnovni šoli Janeza Kuharja Razkrižje 1. del delavnic, »TEHNIŠKI DAN 

– VARNO V PROMETU«, Preventivna prometna delavnica HITROST, v izvedbi ambasadorja Zavoda Vozim 

in pregled koles z nasveti ter opozorili - Varno kolo v prometu, v izvedbi vodje policijskega okoliša. 

Kolesarjenje po Občini Razkrižje ter do Občine Velika Polana. 

TOREK, 28. 9. 2021, dopoldan na Osnovni šoli Janeza Kuharja Razkrižje, 2. del delavnic v organizaciji Zavoda 

Vozim. 

 

- SOBOTA, 11. 9. 2021, popoldan, sprejem slovenske ultramaratonke Špele Šavs v Centru Zavirje Razkrižje, 

ki teče za dober namen projekta Društva junaki 3. nadstropja - ZLATI SEPTEMBER - MESEC OZAVEŠČANJA 

O OTROŠKEM RAKU. Več o tem na FB strani https://www.facebook.com/pg/junaki3.nadstropja/posts/  in 

https://www.facebook.com/Lions.Klub.Ljutomer Sprejem organizirata Lions klub Ljutomer in Občina 

Razkrižje.   

     

- STOJNICA PROMOCIJSKIH AKTIVNOSTI EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI, JAVNEGA POTNIŠKEGA 

PROMETA, PRIPOROČIL ZA BOJ PROTI RAKU, ANKETNI VPRAŠALNIKI… 

o ČETRTEK, 16. 9. med 17. in 18.30 uro, pred Zdravstveno postajo Razkrižje, 

o SOBOTA, 18. 9. 2021, med 9. in 10. uro, pri lokalni trgovini SIMTIS - dodatno prisotni iz 

Avtobusnega prometa Murska Sobota d.d., promocija javnega linijskega prevoza in ugodnosti 

različnih vrst vozovnic, 

o NEDELJA, 19. 9. 2021, med 9. in 10. uro, pri lokalni trgovini MARKET S, 

o SREDA, 22. 9. 2021,  med 16.45 in 18. uro, pred Domom kulture Razkrižje – dodatno prisotni iz NIJZ 

– OE Murska Sobota - predstavitev preventivnih programov  (SVIT, ZORA) ter akcije Cepimo se. 
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– PETEK, 17. 9. in SOBOTA, 18. 9. 2021, vsak dan od 9. - 18. ure DNEVA ODPRTIH VRAT - na temo spodbujanja 
KOLESARJENJA, za opravke ali izlete. Občan Paul Wadkin, Simply Cycling Slovenia (SCS), bo na Razkrižju 
30 (Slomškov mlin) imel organizirane dneve odprtih vrat, kjer se boste lahko seznanili s kolesarskimi izleti 
v njegovi organizaciji in možnostjo izposoje različnih vrst koles, pri njem pa se lahko dobite tudi nastanitev 
v skrbno urejenih apartmajih. 

 

- NEDELJA, 19. 9. 2021, ob 14. uri izpred Doma Kulture Razkrižje, KOLESARJENJE DO SOSEDNJIH OBČIN 
LJUTOMER IN ČRENŠOVCI;  Vožnja skozi kraje; Pristava, Cven, Mota, Tinekov brod (simbolno srečanje 
predstavnikov Občine Razkrižje, Ljutomer in Črenšovci), Gornja Bistrica (pot dolžine cca 20 kilometrov, 
deloma po asfaltni in makadamski površini). Dogodek v organizaciji Občine Razkrižje in Zasebne 
ambulante družinske medicine. 

 

- VADBA NA PROSTEM ob ponedeljkih, ob 17.30 v Centru Zavirje Razkrižje z MERITVAMI KRVNEGA TLAKA, 
pred in po vadbi.  Meritve  v organizaciji Zdravstvenega doma Ljutomer. 

o 20. 9. 2021,  
o 27. 9. 2021, 
o 4. 10. 2021. 

 

- SREDA  22. 9. 2021 » 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 občinska javna pot do Ivanovega izvira oz. Centra Zavirje Razkrižje. 

o TEKMOVANJE KUHARJEV AMATERJEV V PRIPRAVI ZDRAVIH SOLAT/MALIC V  KOZARCIH ZA NA 

POT,  med 12. in 13. uro v  Centru Zavirje Razkrižje. Dogodek v organizaciji Občine Razkrižje in 

Pomurskega društva za  boj proti raku. 

o TEST HOJE (pridobitev ocene telesne zmogljivosti), promocija programa SVIT, promocija 

priporočil za boj proti raku, med 13. in 14 uro v Centru Zavirje Razkrižje, v organizaciji 

Zdravstvenega doma Ljutomer. (V petek, 24. 9. 2021, od 6.30 ure dalje (na tešče) boste udeleženci 

Testa hoje lahko v laboratoriju Zdravstvenega doma Ljutomer opravili odvzem krvi za pregled 

stanja krvnega sladkorja in holesterola). 

o » SLOVENIJA OŽIVLJA ! « med 12. in 15. uro v Centru Zavirje Razkrižje. Prikaz postopkov oživljanja 

in uporabe AED ob Svetovnem dnevu oživljanja s strani prostovoljcev Zveze študentov medicine 

Slovenije v partnerstvu s Slovenskim reanimacijskim svetom ter Rdečim križem Slovenije. 
 

- EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI (16. 9. – 22. 9. 2021) - VRTEC PRI OSNOVNI ŠOLI JANEZA KUHARJA 

RAZKRIŽJE 

o Dan brez avtomobila: zaprta občinska javna pot za motorni promet do Ivanovega izvira, pregled 

izpravnosti koles ter obvezna oprema na kolesu, (22. 9. 2021), 

o Pešbus: organizacija šolskega pešbusa iz smeri Veščica in Gibina ob spremstvu prostovoljnih 

starejših občanov ter pedagoških delavcev, (22. 9. 2021), 
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o Dan slovenskega športa; daljši sprehod do Ivanovega izvira, kros v Centru Zavirje Razkrižje (23. 9. 

2021), 

o Dan športa; orientacijski pohod po matični občini, spoznavanje znamenitosti domače občine (8. 

10. 2021). 

 

- PROJEKT TRAJNOSTNE MOBILNOSTI:  BELI ZAJČEK (mesec september)  - VRTEC PRI OSNOVNI ŠOLI 

JANEZA KUHARJA RAZKRIŽJE 

- doživljanje zgodbe: Snežko, beli zajček (2. teden v septembru);  

razgovor o vsebini zgodbe, zbiranje predlogov otrok, kako bi pomagali Snežku, da ostane bel.. 

- beleženje prihodov v mesecu septembru po predlogah igre: Beli zajček; (2. 9. – 31. 9. 2021- daljše 

beleženje rezultatov- 1 mesec)… ob okolju prijaznemu prihodu zajčku prilepijo na kožušček bel 

krožec, v nasprotnem primeru pa rjavega…, 

- učenje ter igranje gibalnih didaktičnih iger: (mesec september, oktober) 

- Zajci in vremenski pojavi ter naravne katastrofe (1. 9. – 10. 9. 2021), 

- Zajci v brlog  (13. 9. – 17. 9. 2021), 

- Zajčki v prometu… (20. 9. -24. 9. 2021). 

 

- SOBOTA, 25. 9. 2021, ob 9. uri, izpred Slomškovega Mlina (Razkrižje 30) start in zaključek, KOLESARJENJE 

- ISKANJE RAZGLEDOV MTB PRLEKIJA. Namen vožnje temelji na spoznavanju lepot Prlekije in preizkušanju 

telesne pripravljenosti posameznika. Je rekreativna vožnja po panoramskih neasfaltiranih poteh do 

razglednih točk Prlekije. Udeleženci se po vnaprej določeni, fizično neoznačeni trasi gibajo s pomočjo 

navigacijskih naprav. Specialna gostja kolesarjenja bo uspešna slovenska gorska kolesarka Tanja Žakelj s 

svojim trenerjem, doc. dr. Samom Rauterjem, prof. šp. vzg.. Dogodek organizira MTB Prlekija  

https://www.facebook.com/mtbprlekija . 

 

- SEPTEMBER/OKTOBER, križišče lokalne in regionalne ceste na Razkrižju – Zadravec, postavitev 

kolesarskega počivališča z info tablo v sklopu projekta Kolesarska pot Evropska Amazonka (»Amazon of 

Europe Bike Trail«) 

 

- 4. 10 – 10. 10. 2021 TEDEN OTROKA - VRTEC PRI OSNOVNI ŠOLI JANEZA KUHARJA RAZKRIŽJE 

o svečana predaja novih koles in pokrite šolske kolesarnice, sofinancirane s sredstvi projekta 

Evropski teden mobilnosti 2021, 

o obisk policaja na temo Varno s kolesom,  

o postavitev kolesarskega poligona za predšolske otroke; spretnostna vožnja z kolesarskimi 

ovirami za program Mali sonček (10. 10. 2021). 

 

- PETEK, 8. 10. 2021 , ob 15. uri PREDAJA SVOJEMU NAMENU NOVO UREJENE JAVNE POTI 724921 

VEŠČICA - TIGELI  (pri križišču odcepov Sedmak, Kovačič – Pajek). Občina Razkrižje in Občina 

Ljutomer, vaščani Veščice. 

mailto:info@care4climate.si
http://www.care4climate.si/
https://www.facebook.com/mtbprlekija


 

                           

 

info@care4climate.si 
www.care4climate.si  

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.  

 

- SEPTEMBER /OKTOBER 2021 -  SODELOVANJE V NACIONALNI AKCIJI PEŠEC  bodi PreVIDEN,  

 

- 9.9.2021 – 10.10.2021  promocija kolesarske akcije KILOMETRI ZA ŽIVLJENJE  Dobrodelno kolesarjenje v 

sklopu mednarodne akcije »Prekolesarimo svet«, https://www.facebook.com/kilometrizazivljenje  

 

- Spodbujali bomo javni potniški promet s promocijo voznih redov javnih linij, ki vozijo iz Občine Razkrižje 
in nazaj, na spletni strani občine, družbenih omrežjih v lokalih, trgovinah in javnih institucijah.  
 

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

 

- 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 potrebe občanov po ureditvi javnih 
površin ter trajnostno mobilne infrastrukture v občini in do bližnjih občin. Veseli bomo tudi kakšnih 
predlogov za izboljšanje stanja prometne varnosti, za varnejše kolesarjenje in pešačenje ter potrebe po 
javnem prevozu.  

 

Vabljeni, da tekoče aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti 2021 v Občini Razkrižje spremljate 
preko spletne strani občine  http://www.razkrizje.si/   ter Facebook strani: 
https://www.facebook.com/Trajnostna-mobilnost-v-Ob%C4%8Dini-Razkri%C5%BEje-111111390722087  
 
Na vse dogodke in aktivnosti vas vljudno vabimo na trajnostno mobilen način; peš, s kolesom, 

skirojem,…v kolikor to ni možno v celoti, vas vabimo,  da vsaj del poti opravite brez avtomobila.   

Parkirno mesto za obisk Centra Zavirje Razkrižje, je pri Kovaškem muzeju na Razkrižju, pri hišni 

številki 16. 

 

Dogodke in aktivnosti bomo izvajali ob upoštevanju priporočil NIJZ in trenutno veljavnih ukrepov 

za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19. Zaradi varovanja zdravja vseh, naprošamo udeležence 

in obiskovalce aktivnosti,  da izpolnjujejo PCT pogoj.  
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