
 SLOGAN - IZBIRAJ. SPREMINJAJ. ZDRUŽUJ. 

multimodalnost – vse možnosti prevoza 

16. – 22. september 

 

 

21.9.2015 – DAN BREZ AVTOMOBILA 
  

KAMPANJA - POTUJ RAZNOLIKO! 

AKCIJA - PRIPELJI SREČO V SLUŽBO (s kolesi)! 

 

Letos v pobudi Evropskega tedna mobilnosti prihaja do korenitih sprememb. Akcija, ki je od 

leta 2002 v tednu od 16. do 22. septembra opozarjala na potrebo po spremembi naših 

potovalnih navad, se namreč združuje s kampanjo Potuj raznoliko (Do the Right Mix). ETM 

tako postaja vrhunec celoletnih prizadevanj za okolju in človeku prijaznejše načine 

mobilnosti. V ETM še vedno sodelujejo lokalne skupnosti, vse leto pa se lahko dogajanju s 

svojimi aktivnostmi pridružijo tudi druge organizacije – šole, društva, javna in zasebna 

podjetja in druge nevladne organizacije. Svojo aktivnost lahko vse leto prijavijo na spletni 

strani kampanje Potuj raznoliko, kjer se lahko neprofitne organizacije prijavijo tudi za 

sofinanciranje svojih projektov in kjer se vpišejo v evropski zemljevid vseh aktivnosti, ki 

predstavljajo kamenčke v mozaiku s prometom manj obremenjenega urbanega okolja. V 

Sloveniji pa se letos v ETM dodatno vpleta še akcija Pripelji srečo v službo, ki z nagradami 

trojke sodelavcev spodbuja, da se odločijo za aktivni prevoz in se v službo odpravijo s kolesi. 

IZBIRAJ. SPREMINJAJ. ZDRUŽUJ. je slogan, ki povzema osrednjo temo letošnjega 

Evropskega tedna mobilnosti. Spodbuditi nas želi k razmisleku o multimodalnosti, torej o 

vseh možnostih prevoza, ki so nam na voljo. Pogosto se namreč za vrsto mobilnosti 

odločamo iz navade, ne da bi premislili, ali je za nas, našo konkretno pot in potrebe res 

najbolj učinkovita. ETM nas tokrat spodbuja h kombiniranju različnih prevoznih sredstev, kar 

nam pogosto omogoči prijetnejši in hitrejši način potovanja v mestih. 

DAN BREZ AVTOMOBILA ostaja stalnica Evropskega tedna mobilnosti. Tudi tokrat bo 

poskrbel, da bodo prebivalci in obiskovalci sodelujočih občin vsaj en dan v letu doživeli 

mestna središča brez motornega prometa in odkrili, čemu, namesto avtomobilov, lahko 

namenijo dragoceni javni prostor. Vsako leto je Dnevu brez avtomobila namenjen 22. 

september, vendar ga lahko občine pripravijo katerikoli dan v času Evropskega tedna 

mobilnosti. 

http://www.pripeljisrecovsluzbo.si/

