NASLOVNICA (/)

NOVICE (/GO/186/NOVICE)

OSTALO (/GO/321/OSTALO)

Prenesi aplikacijo (/)

RUBRIKE (/GO/320/RUBRIKE)

KOLEDAR DOGODKOV (/GO/189/KOLEDAR_DOGODKOV)

ŠPORT (/GO/209/SPORT)

DRUŽABNO (/GO/319/DRUZABNO)

ŠEFTAJ (/SEFTAJ)

26.02.2019

Prijava (/login)

search

(/)

(https://www.pomurec.com/banner/2723/IGh0dHA6Ly93d3cubHVtcy5zaS9ha3R1YWxuby8xLzM4Ni9vcmdhbml6aXJhbW8tcHJpcHJhdmUtbmEtbWF0dXJvLWl6LW5lbXNrZWdhLWluLWFuZ2xlc2tlZ2E
LOKALNO (/go/203/LOKALNO) GLOBALNO (/go/205/GLOBALNO) POLITIKA (/go/206/POLITIKA) GOSPODARSTVO (/go/207/GOSPODARSTVO) KULTURA (/go/208/KULTURA)
MLADI (/go/334/MLADI) ZAPOSLITEV (/vsebina/4160/ZRSZ-Prosta_delovna_mesta)

(https://www.pomurec.com/banner/2391/aHR0cHM6Ly93d3cucG9tdXJlYy5jb20vZ28vMTk0L09nbGFzZXZhbmpl)

(https://www.pomurec.com/banner/2392/aHR0cDovL3llcy1wb2hpc3R2by5zaS9rdW
(https://www.pomurec.com/banner/2600/aHR0cDovL3d3dy56bmlkZXJzLmNvbS8

LOKALNO

(https://www.pomurec.com/banner/2713/aHR0cDovL

(https://www.pomurec.com/banner/2594/aHR0cHM6

Javni transport prinaša veliko koristi posameznikom,
skupnostim in lokalnemu gospodarstvu
10.12.2018 ob 15:00

Všeč mi je

Kamp Alpe Kamniška
Bistrica

The Fairwind Hotel

Stahovica

Miami Beach

Book now

Book now

Loews Miami Beach
Hotel

Sense Beach House

Miami Beach

Miami Beach

Book now

Book now

Deli z drugimi

Javni prevoz je dober način za zmanjšanje zastojev in okolijskih škodljivih
vplivov na okolje, zlasti v primerih, ko uporabljajo alternativna, čistejša goriva.
Evropska komisija močno spodbuja uporabo javnega prevoza kot del načinov, ki
jih lahko uporablja vsaka oseba, ki živi ali dela v mestu. Na primer, parkiranje
avtomobila zunaj mestnega središča na Park & Ride parkiriščih.

Najbolj brano

Capital Hotel Garni

Sense Beach House

Belgrade

Miami Beach

Razvojna agencija Sinergija sedaj že drugo leto izvaja projekt Vključevanja
trajnostnega upravljanja mobilnostni v evropska mesta, katerega cilj je prav to,
da stremimo k večji uporabi javnega transporta, so-uporabi avtomobila,

VIDEO: Novost v lendavskem Vinariumu!
(/vsebina/51430/VIDEO__Novost_v_lendavskem_V

kolesarjenju in hoji ter s tem delamo mesta vzdržljiva in trajnostna. Povečano
uporabo trajnostnih mobilnostih sredstev želijo spodbuditi z vplivanjem na že
razvite politike, z vključevanjem in izboljšanjem politik, ki jih razvijajo in pripravljajo
mesta po Sloveniji in občine v Pomurju, saj so le-te več kot pomembnejše in
ključni faktor pri vzpostavljanju in izvajanju mobilnostih ukrepov.

(/vsebina/51430/VIDEO__Novost_v_lendavskem_Vinariumu!)

20-letni Sanji želijo uresničiti zadnjo
željo (/vsebina/51454/20letni_Sanji_zelijo_uresniciti_zadnjo_zeljo)

(/vsebina/51454/20letni_Sanji_zelijo_uresniciti_zadnjo_zeljo)

Dobre prakse imamo tudi v Sloveniji

Kaj se dogaja v nekdanjih Murinih prost
(/vsebina/51404/Kaj_se_dogaja_v_nekd

Med primeri dobrih praks najbolj vsi poznamo Kavalirja, ki brezplačno vozi po
NOVICE (/GO/186/NOVICE)
RUBRIKE (/GO/320/RUBRIKE)
ŠPORT (/GO/209/SPORT)
središči našega glavnega mesta, brezplačen avtobusni prevoz svojim občanom

NASLOVNICA (/)

DRUŽABNO (/GO/319/DRUZABNO)

prav tako nudijo v Velenju,
Novi Gorici ter pri nas v Murski Soboti, ŠEFTAJ
kjer vsi
dobro
KOLEDAR DOGODKOV (/GO/189/KOLEDAR_DOGODKOV)
(/SEFTAJ)
poznamo Sobočanca, ki je brezplačen za občane Mestne občine Murska Sobota z
vozovnico, dijake z vozovnico, gibalno ovirane ter člane invalidskih organizacij in

OSTALO (/GO/321/OSTALO)

26.02.2019

invalidskih društev ter predšolske in osnovnošolske otroke. Vse naštete občine za
prevoze plačuje več sto tisoč evrov na leto, vendar z njimi zmanjšujejo prometno
gnečo in potrebo po novih parkiriščih, poleg tega, so pa zaradi teh prevozov, točke
v mestu bolj dostopne starejšim in otrokom.

(/vsebina/51404/Kaj_se_dogaja_v_nekdanjih_Murinih_prostorih_danes?)

Priporočamo

Dogajanje v Pomurju
Razvojna agencija je v mesecu septembru skupaj z Občino Ljutomer organizirala
Regijski seminar o trajnostni mobilnosti v sklopu Evropskega tedna mobilnosti,
seminar je zajemal področja aktivne mobilnosti, gibanja in zdravja v vzgojnoSodišče tokrat odločilo v prid soboški občini
(/vsebina/51410/Sodisce_tokrat_odlocilo_v_p

izobraževalnih institucijah. Glavna nit seminarja je bila predstavitev PEŠBUS-a in
BICIVLAK-a, ki sta del kampanje programa Aktivno v šolo. Nosilec programa je
Inštitut za politike prostora iz Ljubljane.

(/vsebina/51410/Sodisce_tokrat_odlocilo_v_prid_soboski_obcini)

Projektni partnerji so… Projekt nancira…
Projekt podpira program Interreg Evropa in se nancira iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj. Vodilni partner je regionalna razvojna agencija Aufbauwerk
Region Leipzig iz Nemčije. Partnerstvo predstavlja še pet partnerjev poleg
Razvojne agencija Sinergija iz Slovenije so to še Mesto Leipzig iz Nemčije, Zveza

Na dražbah se lahk
(/vsebina/51338/N

občin, regij in pokrajin Aragón iz Španije, Občina Genova iz Italije, Mesto Liberec iz
Češke in občina Milanowek iz Poljske.

Več fotogra j v spodnji galeriji ...
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Fotogalerija
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(https://www.pomurec.com/banner/2631/aHR0cHM6Ly95ZXMtcG9oaXN0dm8uc2kv)

Komentarji

!Za komentiranje se morate prijaviti

ne

Opozorilo
Slovenski knjižni jezik je samo naš, zato ga cenimo. Na
Pomurec.com želimo vzpodbujati njegovo rabo, zato vas naprošamo,
da vaš komentar podate v slovenskem knjižnem jeziku. Pri tem
sledite tudi načelom kakovostnega komentiranja. Najboljše
komentarje bomo ob koncu leta nagradili.
Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike Pomurec.com.
Pozivamo vas k strpni in argumentirani razpravi brez sovražnega
govora.
Po Kazenskem zakoniku KZ-1 je posameznik kazensko odgovoren za
javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti ter za grožnjo, da
bo napadel življenje ali telo druge osebe. Pomurec.com bo v primeru
obrazložene zahteve državnih organov, ki temelji na zakonski podlagi,
podatke o komentatorjih, s katerimi razpolagamo, tem tudi
posredoval.

(/vsebina/51391/FOTO_in_VIDEO__Petar_Graso__Danijela_in_klapa_More_poskrbeli_za_nepozabno_vzdusje)

S Pokrajino Pomurje pričetek region
(/vsebina/51334/S_Pokrajino_Pomu

(/vsebina/51334/S_Pokrajino_Pomurje_pricetek_regionalizacije_Slovenije?)

Nazadnje komentirano

26.02.2019 ob 9:54 - - DF:

Dokazano je, da veliko denarja za nogometni
klub Mura daje MO MS.
(/vsebina/51501/#komentar)
26.02.2019 ob 9:54 - - sakulant:

DF - bodi malo realen in objektiven, pa nisem
pripadnik nobene politične opcije, ...
(/vsebina/51527/#komentar)
26.02.2019 ob 9:49 - - DF-PUF-BUM:

Za stanje v Sloveniji je odgovorna desnica
komplet, ker niso sposobni sodelovanja ...
(/vsebina/51527/#komentar)
26.02.2019 ob 9:44 - - DF:

Gost 5, pazi, da ne zamudis datuma.
(/vsebina/51517/#komentar)
26.02.2019 ob 9:41 - - DF:

Zelo zalostno za Slovenijo je to, da ze
desetletji stranka Nova Slovenija nima dru...
(/vsebina/51527/#komentar)
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Zagorele ciprese
(/vsebina/51526/Zagorele_ciprese)

(/vsebina/51526/Zagorele_ciprese)
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27.02 15:30 | Radenci

(/vsebina/51462/VIDEO__Novost_v_lendavskem_Vinariumu!)

BRANJE TERAPEVTSKIH PRAVLJIC ZA
OTROKE (/vsebina/51475/20letni_Sanji_zelijo_uresniciti_zadnjo_zeljo)
27.02 17:00 | Beltinci

(/vsebina/51475/20letni_Sanji_zelijo_uresniciti_zadnjo_zeljo)

VEČER HOSPICA
(/vsebina/51437/Kaj_se_dogaja_v_nekd
27.02 17:00 | MURSKA SOBOTA

(/vsebina/51437/Kaj_se_dogaja_v_nekdanjih_Murinih_prostorih_danes?)

Center za družine
Murska Sobota vabi na
predavanje ČUJEČNO
STARŠEVSTVO
(/vsebina/51511/)

27.02 17:00 | Rakičan

Konec/Godler in
Bizovičar: Predstava za
vsako priložnost
(/vsebina/51086/)
(/vsebina/51086/)

(/)

27.02 19:00 | Murska Sobota
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