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16. – 22. SEPTEMBER 2013 

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 

 

22. SEPTEMBER 2013 

EVROPSKI DAN BREZ AVTOMOBILA 

 

»VAŠ KORAK ZA ČISTEJŠI ZRAK« 

je osrednja tema letošnjega evropskega tedna mobilnosti 

 

 

 

 

 

 

 

Načrt trajnostne mobilnosti v mestu načrtujemo  

tudi z vašo pomočjo. 

 

VABIMO VAS, DA SE NAM PONOVNO PRIDRUŽITE! 

 

Letos že štirinajstič smo partnerji tisočim evropskim mestom, ki 

sodelujejo v tej vseevropski akciji 

 

 

MESTNA OBČINA 

MURSKA SOBOTA 

 

 

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 

 

PONEDELJEK, 16.9.2013:  MLADI IN MOBILNOST 

od 5.00 do 13.00: za promet z motornimi vozili bo zaprta Kocljeva 

ulica 

od 9.00 naprej: Tek udeležencev na temo »S tekom do čistejšega 

zraka« in ulična košarka 

Kraj dogajanja: Trg kulture in Kocljeva ulica v Murski Soboti 

od 10.00 do13.00: Predstavitev srednjih šol, tekmovanje v spretnostni 
vožnji s kolesi, okrogla miza v Pokrajinski in študijski knjižnici,  koncert 
glasbenikov iz srednjih šol, fotografska delavnica in tekmovanje v 

ulični košarki 

Kraj dogajanja: Trg kulture, Kocljeva ulica v Murski Soboti 

Sodelujoči: srednješolci Mestne občine Murska Sobota s profesorji, 
Foto klub Murska Sobota, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem 

prometu MOMS 

 

TOREK, 17.9.2013: NAJMLAJŠI , GIBANJE IN PROMET 

od 5.00 do 12.00: za promet z motornimi vozili bo zaprta Kocljeva 

ulica 

od 9.00 do 12.00: aktivnosti s področja prometa in ozaveščanje o 
škodljivih učinkih le tega v mestih, spretnostne vožnje s skiroji, otroci 

za čistejši zrak, risanje s kredami na Kocljevi ulici v Murski Soboti 

Kraj dogajanja: Trg kulture in Kocljeva ul. v M. Soboti 

Sodelujoči: otroci vseh vrtcev in osnovnih šol do 3. razreda Mestne 

občine Murska Sobota, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem pro-

metu MOMS 

V primeru slabega vremena prireditev odpade! 

 

SREDA,  18.9.2013: S TISOČ KOLESI V MESTO 

od 9.00 do 13.00: dan namenjen gibalno oviranim osebam in starej-

šim občanom. 

 

 

 

ob 8:30 Kolesarjenje:Trg kulture-Rakičan-Jezera-letališče in nazaj 

do Trga kulture 

ob 9:30 : Vključevanje gibalno oviranih v bivalno okolje 

ob 10.00: Otvoritev dogodka 

ob 10.15: Predstavitev projekta VARNO KOLO,  demonstracija 
hoje z belo palico, delavnica spuščanja zmajev, poskušanje dobrot 
iz Hiše sadežev družbe, vesela harmonika in povezovalec Bojan 

Rajk. 

Kraj dogajanja: Trg kulture na Kocljevi ul.  v M. Soboti 

Sodelujoči: društva upokojencev, IV. osnovna šola Murska Sobo-
ta, Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Murska Sobota, 
Center Sonček Murska Sobota, Zavod NAPREJ, Center za osebe 
s pridobljeno možgansko poškodbo, Društvo paraplegikov Prek-
murja in Prlekije, Društvo gluhih in naglušnih Pomurja Murska 
Sobota, MDI Murska Sobota - kolesarska sekcija, DU Murska 
Sobota -kolesarska sekcija, DU Krog – kolesarska sekcija, PP 

Murska Sobota, SPVCP MOMS 

 

ČETRTEK, 19.9.2013: SONARAVNA MOBILNOST—POTUJMO 

PEŠ, S KOLESI IN JAVNIM PREVOZOM 

od 10.00 do 12.00: predstavitev kakovosti zraka v Mestni občini 

Murska Sobota 

Kraj dogajanja: Trg kulture v Murski Soboti 

ob 10.00:  Predstavitev projekta zdrave skupnosti »Healthy«- kam-

panja dnevnih potovanj  

Otvoritev razstave otrok z naslovom »Z avtobusom do čistejšega 

zraka« na avtobusni postaji v Murski Soboti. 

Zbiranje predlogov za izboljšanje javnega prevoza na spletni strani 

www.apms.si – od 19. do 30. septembra – »Javni prevoz po meri« 

Kraj dogajanja: Trg kulture na Kocljevi ul. v M. Soboti in avtobus-

na postaja v Murski Soboti 

Sodelujoči: Mestna občina Murska Sobota, CZR Murska Sobota, 

vrtec Romano, PP Murska Sobota in AP MS d.d. 

 

 

 

http://www.apms.si


 

 

 
PETEK, 20.9.2013:  DAN BREZ AVTOMOBILA - V  MESTO BREZ  

AVTOMOBILA 

od 5.00 do 18.00: za promet z motornimi vozili bo zaprto mestno 

središče (Slovenska, Trg Zmage, del Štefana Kovača, Kardoševa, 

Trubarjev drevored, Zvezna, Kocljeva, Staneta Rozmana). 

od 9.00 do 10.30: vožnja s kolesi osnovnošolcev ter ostalih kolesar-

jev 

Kraj dogajanja: mestno središče—kolesarjenje proti Rakičanu in po 

novi kolesarski stezi do Jezer 

od. 9.00 do 18.00: vožnja malčkov z otroškim vlakcem 

Kraj dogajanja: mestno središče 

od 9.00 do 18.00: vožnja osnovnošolcev z avtomobilčki po mini mest-

ni prometni ureditvi 

Kraj dogajanja: ploščad pred NLB in Pošto 

od 10.20 do 11.00: ulična predstava za najmlajše 

Kraj dogajanja: mestno središče 

ob 11.00: spretnostna in polžja vožnja kolesarjev osnovnih šol 

Kraj dogajanja: poligon na Slovenski ulici 

od 12. ure dalje: predstavitev električnih koles 

od 13.30 do 17.30: popravilo koles in kolesarske opreme  

Kraj dogajanja: mestno središče 

 

Sodelujoči: Mestna uprava Mestne občine M.Sobota, Svet za pre-

ventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine M.Sobota, Polici-

ja, ZŠAM, Avtobusni promet, Komunala JP, Zavod PIP, Pomurski 

ekološki center, Gajo šport, Apolis d.o.o., srednje in osnovne šole, 

vrtci, strokovna javnost in občani.   
 

SOBOTA 21.9.2013: SAJENJE DREVES  

od 9.00 do 10.30: zasaditev drevoreda ob kolesarski stezi na Tišinski 
ulici v Murski Sobota 
Kraj dogajanja:  zbirališče ob mostu čez razbremenilni kanal na 
Tišinski ulici 
 

Sodelujoči: mestna uprava, mestne četrti in občani 

 

 NEDELJA, 22.9.2013: KOLESARJENJE  

ob 9.00 : promocija kolesarjenja po novi kolesarski stezi do Jezer  

Kraj dogajanja: zbirališče  ploščad pred NLB in Pošto, potem s kolesi 
v Rakičan do Jezer s postankov pri gradu Rakičan 

Sodelujoči: mestna uprava, mestne četrti, krajevne skupnosti in 

občani 

OŽJE SREDIŠČE MESTA  

MURSKA SOBOTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korak  za čistejši zrak. 

 

 

Pridruži se nam, da skupaj naredimo 

Korak za čistejši zrak ! 

 
                                          Mestna občina 
                                     MURSKA SOBOTA 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 

16. –  22. SEPTEMBER 2013 

 

EVROPSKI DAN BREZ AVTOMOBILA  

22. SEPTEMBER 2013 

 

Vsak dan vdihujemo zrak iz okolja, v katerem živimo. Toda, kaj prav-

zaprav vdihujemo? 

Z majhnimi spremembami svojih življenjskih navad lahko bistveno 

prispevamo k izboljšanju stanja. Opuščanje energetsko potratnih in 

okolju škodljivih načinov potovanj bo hitro prineslo opazne izboljšave 

tudi našemu splošnemu počutju ter zdravju. 


