Občina Sevnica

PROGRAM DEJAVNOSTI
V TEDNU MOBILNOSTI
16. - 22. SEPTEMBER
NEDELJA 22. SEPTEMBER
06.00 - 16.00

Parkirišče med NLB in Sevničanko
- ZAPRTJE PARKIRIŠČA (dan brez avtomobila)

06.00 - 16.00

Cesta mimo Pošte Sevnica do Zdravstvenega doma Sevnica (Trg svobode, za HTC)
- ZAPORA CESTE (dan brez avtomobila)

Občina Sevnica v sklopu Evropskega tedna mobilnosti načrtuje organizacijo dneva brez avtomobila 22.9.
2013 ter naslednje aktivnosti oziroma trajnostne ukrepe za čistejši zrak:
Zap.
številka
1

VRSTA UKREPA

IZVAJANJE UKREPA

mestni javni potniški promet

2

kolesarske steze in hodniki za
pešce s poglobljenimi robniki ob
državni cesti skozi mesto Sevnica

3

kolesarske steze in hodniki za
pešce ob lokalnih cestah

mestni javni potniški promet
je bil v Sevnici uveden že
leta 2008
kolesarske steze in pločniki
so se ob državni cesti skozi
mesto uredili po etapah,
hkrati z rekonstrukcijo ceste,
in sicer v letih od 2008 do
2012
obstoječe hodnike za
pešce ob lokalnih cestah
poglabljamo in letno
dograjujemo skladno z
izvajanjem investicij na
lokalnih cestah

IZVAJANJE UKREPA
V LETU 2013
se nadaljuje z
izvajanjem
urejeno

se nadaljuje z
izvajanjem
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4

pešpoti in kolesarske poti ob reki
Savi

5

kolesarnice in stojala za kolesa
pred javnimi ustanovami v mestu
ureditev in označitev območij
umirjenega prometa pred vsemi
šolami in vrtci v občini

6

7

8

poglobljeni robniki na hodnikih za
pešce pred javnimi ustanovami
za lažji dostop pešcev, kolesarjev,
invalidskih vozičkov in otroških
vozičkov
uvedba sistema »parkiraj in se
pelji«

9

vključitev osnovnih šol in vrtcev v
aktivnosti tedna mobilnosti

10

finančna podpora prireditvam
s področja športa in rekreacije
ter sodelovanje s Kolesarskim
društvom Sevnica pri promociji
kolesarjenja

v sklopu večnamenskih
ureditev ob akumulacijskih
bazenih HE Boštanj in
HE Blanca-Arto so poti že
urejene od leta 2006, na
območju Blance, ki leži v
vplivnem območju HE Krško
pa v sklopu ureditev HE
Krško
že imamo
že imamo od leta 2002

že imamo pred večino
javnih ustanov v mestu
Sevnica

imamo urejeno

obstoječe poti se
redno vzdržujejo in
promovirajo

postavimo še nekaj
novih stojal za kolesa
obstoječe označbe
vzdržujemo, v okviru
občinskega odbora
SPV hitrost pri šolah
po občini preverjamo
tudi z prikazovalnikom
hitrosti »Vi vozite«
nadaljujemo z
izgradnjo tudi v ostalih
delih mesta, ne le pred
javnimi ustanovami
načrtujemo celovito
ureditev območja ob
železniški in avtobusni
postaji, trenutno smo v
fazi prijave projekta na
razpis
obvestimo vse šole in
vrtce z dopisom, jih po
dogovoru vključimo v
aktivnosti in razdelimo
promocijsko gradivo
nadaljujemo z
aktivnostjo
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11

vključitev v povezavo kolesarskih
poti »Sava-Krka bike«

12

spodbujanje k spremembam
življenjskega sloga

13

izvajanje promocijskih aktivnosti
evropskega tedna mobilnosti prek
sredstev javnega obveščanja

Občina je vzpostavila
potrebno infrastrukturo
za izvajanje preventivnih
programov Zdravstvenega
doma Sevnica

projekt na ravni regije
Posavje, v katerega se
je vključila tudi občina
Sevnica, je v pripravi
Zdravstveni dom
Sevnica izvaja redne
preventivne akcije za
zdrav način življenja
se izvaja v sklopu
rednih dnevnih ali
tedenskih občinskih
novic in spletne
strani, ter preko drugih
medijev

		
Več informacij: ROMAN PERČIČ, LOKALNI KOORDINATOR, 041 609 616 ali 07 8161221,
		
roman.percic@obcina-sevnica.si

