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EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 
poteka vsako leto od 16. do 22. septembra. 
Mestom in krajem ponuja priložnost, da 
preverijo alternativne trajnostne oblike 
prevoza. Ljudi spodbujamo, da izberejo 
trajnostne oblike prevoza, kot sta hoja 
in kolesarjenje, ter da zmanjšajo emisije 

ogljika, izboljšajo kakovost zraka in 
naredijo mestna območja prijetnejša za 
življenje in delo. Leto 2017 je bilo doslej 
najuspešnejše za EVROPSKI TEDEN 
MOBILNOSTI, saj je sodelovalo več kot 
2500 mest oz. občin.

Prijavite svoje aktivnosti in dogodke na naslovu www.mobilityweek.eu

#mobilityweek #walkwithus

O EVROPSKEM TEDNU MOBILNOSTI



#walkwithus

Varna hoja in kolesarjenje

Naša telesa so narejena za gibanje, a 
veliko nas ima težave s tem, da najdemo 
čas in smo podnevi aktivni. Ugotovimo 
lahko, da veliko naše vsakdanje rutine 
vključuje sedenje: v prometu, za pisalno 
mizo ali pred zaslonom. Kaj pa, če bi 
telovadbo lahko združili z vsakodnevnimi 
aktivnostmi in hkrati privarčevali?  

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 
poudarja varno hojo in kolesarjenje ter 
prednosti za naše zdravje, okolje in  
blaginjo.

Aktivni načini transporta, kot sta hoja in 
kolesarjenje, so brez emisij in pomagajo 
pri ohranjanju zdravega srca in telesa. 
Ugotovili so, da so mesta, ki spodbujajo 
hojo in kolesarjenje in ne vožnje z 
zasebnimi avtomobili, bolj privlačna, 

imajo manj zastojev in višjo kakovost 
življenja. Zakaj se torej ne bi tega 
septembra z nami odpravili peš in sami 
odkrili prednosti?

Za več informacij obiščite 
www.mobilityweek.eu/theme-2019  
www.tedenmobilnosti.si/2019



AKTIVNOSTI ZA MOBILNOST

www.mobilityweek.eu#walkwithus

Se želite prijaviti k sodelovanju na EVROPSKEM TEDNU MOBILNOSTI izven 16. 
in 22 septembra?

Za več informacij obiščite
www.mobilityweek.eu/mobility-actions

Podjetja, nevladne organizacije, šole 
in druge akterje, ki želijo sodelovati 
v kampanji EVROPSKEGA TEDNA 
MOBILNOSTI vabimo, da prijavijo svoje 
aktivnosti za mobilnost na spletu.

Za razliko od EVROPSKEGA TEDNA 
MOBILNOSTI  potekajo aktivnosti za 
mobilnost vso leto. Delite z nami vaše 
aktivnosti glede pametnih načinov 
potovanj.



 www.youtube.com/user/europeanmobilityweek

Nagrade za trajnostno mobilnost
Nagrade EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI 
so namenjene lokalnim oblastem, ki med 16. 
in 22. septembrom organizirajo najbolj zanimiv 
sveženj aktivnosti. Nagrade na evropski 
ravni podeljujemo v dveh kategorijah: prva 
kategorija je za občine, ki imajo več kot 50.000 
prebivalcev, in druga za manjše občine pod 
tem pragom. Nagrada SUMP (angleška kratica, 
ki pomenicelostne prometne strategije) se 
podeljuje lokalnim in regionalnim oblastem za 
odličnost pri načrtih za trajnostno mobilnost v 
mestih.

LIZBONA 
PORTUGALSKA

ZMAGOVALKA ETM 
v kategoriji večjih občin

Obiščite naš kanal na YouTubu in si poglejte videe nagrajencev:

Prejemniki nagrad za 
trajnostno mobilnost 
za leto 2018 so:

GREATER 
MANCHESTER 
ZDRUŽENO 
KRALJESTVO

Nagrada za celostno 
prometno strategijo 
(SUMP)

LINDAU  
NEMČIJA

ZMAGOVALEC ETM 
v kategoriji manjših 
občin



Več informacij

www.mobilityweek.eu

Evropski sekretariat
EUROCITIES
Square de Meeûs 1
B-1000 Bruselj – BELGIJA
Tel. +32 2 552 08 75
info@mobilityweek.eu

Publikacije in orodja za organiziranje dogodkov v okviru EVROPSKEGA TEDNA 
MOBILNOSTI si lahko snamete z naše spletni strani: www.mobilityweek.eu

Želite stopiti v stik z nami? Kontaktirajte evropski sekretariat ali svojega nacionalnega 
koordinatorja za nasvet: www.mobilityweek.eu/contact

S politično in finančno podporo:
EVROPSKE KOMISIJE
Generalni direktorat za mobilnost in promet
B-1049 Bruselj – BELGIJA
www.ec.europa.eu/transport
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