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

Imate vprašanje? Kontaktirajte Evropski sekretariat ali svojega nacionalnega 
koordinatorja: www.mobilityweek.eu/contact

Nagrade za trajnostno mobilnost
Nagrada EVROPSKEGA TEDNA 
MOBILNOSTI je namenjena lokalnim 
oblastem za njihova pomembna 
prizadevanja pri spodbujanju trajnostne 
mobilnosti v mestnih okoljih. Leta 2017 
smo dodali drugo kategorijo, ki priznava 
dosežke trajnostne mobilnosti majhnih 
mest v Evropi. Nagrada SUMP (angl. 
Sustainable Urban Mobility Planning) 
je namenjena izjemnim dosežkom 
na področju celostnega prometnega 
načrtovanja. 

DUNAJ AVSTRIJA
Nagrada v okviru EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI za 2017 za večje občine

IGOUMENITSA GRČIJA
Nagrada v okviru EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI za 2017 za manjše občine

TURDA ROMUNIJA
6. nagrada SUMP (Celostna prometna strategija)

@europeanmobilityweek

@EuropeanMobilityWeek

@MobilityWeek

youtube.com/europeanmobilityweek
Poglejte si videe finalistov na YouTube: 

Prejemniki nagrad za trajnostno mobilnost za leto 2017:

Združuj in učinkovito potuj

16.-22. September 2018



AKTIVNOSTI ZA MOBILNOST

Evropejci imajo radi raznolikost – 
hrane, mode, glasbe – zakaj torej pri 
prevozu vztrajamo samo na eni vrsti? 
EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI nas 
letos spodbuja, da raziščemo različne 
možnosti, kako iz točke A priti do točke B 
in da premislimo o prevoznem načinu, ki 
najbolje ustreza naši poti. Zakaj ne bi do 
telovadnice šli s kolesom, do 

pisarne z vlakom ali do trgovin peš? 
Z uvedbo koncepta večmodalnosti in 
nekaterih trajnostnih oblik prometa 
v naša potovanja lahko ne samo 
pozitivno vplivamo na okolje, ampak 
celo odkrijemo, da se bolje počutimo 
in smo srečnejši ter obenem še nekaj 
prihranimo.

Za več informacij obiščite: www.mobilityweek.eu/theme-2018

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

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

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

www.mobilityweek.eu#mobilityweek #MixAndMove

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


