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Program Evropskega tedna mobilnosti 2022 v Občini Razkrižje 

 

Občina Razkrižje bo v sklopu izvajanja aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti 2022, ki ga 

obeležujemo od 16. do 22. septembra (z razširjenim obdobjem od maja do konca oktobra 2022)                                 

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) 

 

 
 

- STOJNICA PROMOCIJSKIH AKTIVNOSTI EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI, JAVNEGA POTNIŠKEGA 

PROMETA, PRIPOROČIL ZA BOJ PROTI RAKU, SVIT, ANKETNI VPRAŠALNIKI… 

o ČETRTEK, 15. 9. 2022, med 14.30 in 16. uro, pred Zdravstveno postajo Razkrižje -  dodatno prisotni 

iz Zdravstvenega doma Ljutomer, promocija preventivnih aktivnosti in programa SVIT,  

o SOBOTA, 17. 9. 2022, med 9. in 10. uro, pri lokalni trgovini SIMTIS. 

o NEDELJA, 18. 9. 2022, med 9. in 10. uro, pri lokalni trgovini MARKET S. 

 

- ČETRTEK, 15. 9. 2022, ob 9. uri;  Knjižnica in čitalnica Razkrižje,  STAREJŠIM NAPROTI - ZA BOLJŠI JUTRI, 

delavnica za starejše v organizaciji Centra za socialno delo Pomurje - Enota Ljutomer, v sodelovanju z 

Občino Razkrižje; tokrat na temo ozaveščanja o Alzheimerjevi bolezni ter pogovoru o jesenskih 

opravilih/običajih ter mobilnosti nekoč in danes. 

 

– PETEK, 16. 9. od 12. - 18. ure, Slomškov mlin (Razkrižje 30), DAN ODPRTIH VRAT - na temo spodbujanja 
KOLESARJENJA, za opravke ali izlete. Občan Paul Wadkin, Simply Cycling Slovenia (SCS), organizira dan 
odprtih vrat, kjer se boste lahko seznanili s kolesarskimi izleti v njegovi organizaciji in možnostjo izposoje 
različnih vrst koles, pri njem pa  lahko dobite tudi nastanitev v skrbno urejenih apartmajih. 
 

– TOREK, 20. 9. 2022, promocija Trajnostne mobilnosti na roditeljskem sestanku Osnovne šole Janeza 
Kuharja Razkrižje. 
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- SREDA, 21. 9. 2022, ob 9. uri, Glavni trg Ljutomer, SPREHOD ZA SPOMIN ob svetovnem dnevu 
Alzheimerjeve bolezni in obisk stojnic, v organizaciji Centra za socialno delo Pomurje - enota Ljutomer. 

 

- ČETRTEK  22. 9. 2022 » DAN BREZ AVTOMOBILA « na ta dan bodo občani, zaposleni v gospodarskih in 
javnih službah v občini, učenke in učenci 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 Občinska javna pot JP 724862, od 8. do 16. ure, na ta dan bo zaradi promocije Evropskega tedna 

mobilnosti in »Dneva brez avtomobila« za ves motorni promet zaprta občinska javna pot do 

Ivanovega izvira oz. Centra Zavirje Razkrižje. 

o Pešbus iz Gibine in Veščice, organizacija šolskega pešbusa iz smeri Veščica in Gibina ob spremstvu 

starejših občanov – prostovoljcev ter pedagoških delavcev (22. 9. 2022), 

o Dom kulture Razkrižje, ob 10.45 uri; praktična predstavitev varne vožnje z avtobusom v 

organizaciji Avtobusnega prometa Murska Sobota d. d., koncesionarja javnega linijskega 

avtobusnega prevoza potnikov. 

o Dom kulture Razkrižje, med 11.30 in 12. uro, ČRTEK V MESTU, gledališka predstava na temo 

trajnostne mobilnosti, 

o Center Zavirje Razkrižje, med 12. in 13. uro, TEKMOVANJE KUHARJEV AMATERJEV V PRIPRAVI 

ZDRAVIH JEDI - HLADNIH PALAČINK v organizaciji Občine Razkrižje in Pomurskega društva za  

boj proti raku. 

o Center Zavirje Razkrižje, med 12. in 14.30 uro PREDSTAVITEV NOVIH OTROŠKIH IGRAL, IGRIŠČA 

ZA ODBOJKO NA MIVKI in NOVE CESTNE PREVLEKE na javni poti do Centra Zavirje. 

o Center Zavirje Razkrižje, med 12. in 13. uro, PRIKAZ NORDIJSKE HOJE, KRAJŠA TELOVADBA, 

MERITVE KRVNEGA TLAKA, IZVAJANJE MERITEV Z DINAMOMETROM ter PROMOCIJA ZDRAVIH 

NAVAD, PREDSTAVITEV PROGRAMA SVIT-MODEL ČREVESJA,  v organizaciji Zdravstvenega doma 

Ljutomer.  

o Center Zavirje Razkrižje, med 13. in 14. uro, TEST HOJE NA 2 KM, (pridobitev ocene telesne 

zmogljivosti), promocija priporočil za boj proti raku, v organizaciji Zdravstvenega doma 

Ljutomer. (V soboto, 24. 9. 2022,  med 7. in 9. uro (na tešče, s seboj imejte kartico ZZZS) lahko 

udeleženci Testa hoje v laboratoriju Zdravstvenega doma Ljutomer opravite odvzem krvi za 

pregled stanja krvnega sladkorja in holesterola). 
 

- SOBOTA, 24. 9. 2022, med 8. in  10. uro, Hipodrom Ljutomer, TEST HOJE V LJUTOMERU, v okviru Tedna 

športa v Zdravstvenem domu Ljutomer brezplačno organizirajo tradicionalni jesenski Test hoje na 2 km. 

Prav tako bodo na ta dan v laboratoriju Zdravstvenega doma izvajali brezplačne meritve sladkorja in 

holesterola v krvi in sicer med 7. in 9. uro. Na odvzem krvi pridite na tešče, s seboj imejte kartico ZZZS. V 

času meritev v laboratoriju bodo pri Zdravstvenem domu imeli tudi stojnico, kjer bodo izvajali meritve 

krvnega tlaka ter vam svetovali o zdravem načinu življenja. 
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- NEDELJA, 25. 9. 2022, ob 14. uri v Centru Zavirje Razkrižje, URADNA PREDAJA SVOJEMU NAMENU 

OTROŠKIH IGRAL, IGRIŠČA ZA ODBOJKO NA MIVKI ter NOVE CESTNE PREVLEKE na javni poti do Centra 

Zavirje, obeleževanje Evropskega tedna športa, igranje odbojke na mivki.  

 

- NEDELJA, 25. 9. 2022, ob 14.30 uri v Centu Zavirje Razkrižje, KOLESARJENJE SKOZI SOSEDNJE OBČINE -

SVETI MARTIN NA MURI (RH) , LENDAVA (Hotiza) IN ČRENŠOVCI (Srednja Bistrica);  Vožnja skozi kraje; 

Šafarsko, Gibina, Sveti Martin na Muri - prečkanje državne meje Hotiza (s sabo potrebujete veljavni 

osebni dokument), ogled znamenitosti ob poti v Hotizi, postanek na Kapci, Gornja Bistrica (pot dolžine 

cca. 25 kilometrov po asfaltni površini). Kolesa naj bodo tehnično brezhibna, priporočamo uporabo 

odsevnega telovnika in čelade. Vožnja udeležencev na lastno odgovornost.  

 

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

JANEZA KUHARJA RAZKRIŽJE 

o od 15. do 22. 9 - Spodbujanje trajnostnih načinov prihodov in odhodov v vrtec in iz vrtca - Beleženje 

in igra Beli zajček. (Starši pripeljejo otroke v vrtec peš, s kolesom, skirojem, ali pa parkirajo pri 

občini, na parkirišču proti pokopališču in iz smeri Gibine pri Vaški tržnici in pridejo peš), 

o vključevanje teme promet in varnost v prometu (ETM) - dejavnosti na vseh področjih kurikula, 

o sodelovanje v pešbusu iz Gibine in Veščice, 22. 9. 2022, 

o 27. 9. 2022 - promocija Trajnostne mobilnosti na roditeljskem sestanku vrtca. 

 

 

- 9. 9. 2022 – 10. 10. 2022  promocija kolesarske akcije KILOMETRI ZA ŽIVLJENJE , dobrodelno kolesarjenje 

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

 

 

- 3. 10 – 9. 10. 2022 TEDEN OTROKA - VRTEC PRI OSNOVNI ŠOLI JANEZA KUHARJA RAZKRIŽJE 

o V tednu otroka (3. - 9. 10.) organizacija aktivnosti z babicami in dedki v smislu razgibavanja in 

razvijanja medgeneracijskega sodelovanja 

o Pohodi otrok skozi Meksiko. 

 

- 3. – 16. 10. 2022 -  NACIONALNA PREVENITVNA  AKCIJA  » PEŠEC« - bodi PreVIDEN, aktivnosti za večjo 

varnost pešcev -  terenske akcije na državnih in občinskih poteh brez pločnikov in javne razsvetljave.  

 

- SOBOTA, 15. 10. 2022, SVETOVNI DAN HOJE 
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CILJ AKTIVNOSTI OB EVROPSKEM TEDNU MOBILNOSTI  2022:  

 

- Spodbujati 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.  
 

- Spodbujanje občanov, 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 opravljene poti do ustanov, na katere se bodo 
podali na trajnostno mobilni način. Na različnih lokacijah bo možno prejeti  kupončke za zbiranje podpisov 
ter s tem pridobiti možnost prejema simbolnih in predvsem praktičnih nagrad. 

 

- Razdeljevali bomo anketne vprašalnike, kjer želimo izvedeti, kakšne so potrebe občanov po ureditvi javnih 
površin ter trajnostno mobilne infrastrukture v občini in na relacijah do bližnjih občin. Veseli bomo tudi 
predlogov za izboljšanje stanja prometne varnosti, za varnejše kolesarjenje in pešačenje ter potrebe po 
javnem prevozu.  

 
 

Vabljeni, da tekoče aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti 2022 v Občini Razkrižje spremljate 
preko; 

- spletne strani Občine Razkrižje http://www.razkrizje.si/ ter  

- Facebook strani; Trajnostna mobilnost v Občini Razkrižje: 
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. 
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