Občina Sevnica

PROGRAM DEJAVNOSTI
V TEDNU MOBILNOSTI
16. - 22. SEPTEMBER
NEDELJA 21. SEPTEMBER
06.00 - 16.00

Cesta mimo Pošte Sevnica do Zdravstvenega doma Sevnica (Trg svobode, za HTC)
- DAN BREZ AVTOMOBILA

PONEDELJEK 22. SEPTEMBER
Dopoldan

Obsavska pot v mestnem parku
- DRUŽENJE GENERACIJ V PARKU OB REKI SAVI

Tudi v letu 2014 bomo nadaljevali z nekaterimi že pred leti začetimi aktivnostmi, med drugim:
VRSTA UKREPA

IZVAJANJE UKREPA

Pešpoti in kolesarske poti ob reki
Savi

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

Vključitev osnovnih šol in vrtcev v
aktivnosti tedna mobilnosti

/

IZVAJANJE UKREPA V LETU
2014
Obstoječe poti se redno
vzdržujejo in promovirajo

Obvestimo vse šole in vrtce
z dopisom, jih po dogovoru
vključimo v aktivnosti in
razdelimo promocijsko gradivo
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Finančna podpora prireditvam
s področja športa in rekreacije
ter sodelovanje s Kolesarskim
društvom Sevnica pri promociji
kolesarjenja
Spodbujanje k spremembam
življenjskega sloga

Izvajanje promocijskih aktivnosti
evropskega tedna mobilnosti prek
sredstev javnega obveščanja

Imamo urejeno

Nadaljujemo z aktivnostjo

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

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

Program dejavnosti v letošnjem tednu mobilnosti:
1.

Druženje generacij v parku ob reki Savi

V mestu Sevnica, ki leži neposredno ob reki Savi, je občina postopoma uredila območje za sprostitev, rekreacijo in gibanje na prostem. Območje obsega večnamensko sprehajalno pot, otroška
igrala, fitnes na prostem in balinišče, kar vse skupaj  v celoto zaokroža še drevored. Z vzpostavitvijo
obsavske poti na brežini Save se iz ulic starega mestnega jedra prebivalci lahko premaknejo v miren
in sproščujoč del mesta.
Namen organizacije Druženja generacij v parku v tednu mobilnosti je prebivalce in ostale obiskovalce mesta ponovno opozoriti na možnost za sprostitev in rekreacijo v bližini glavne mestne ulice
ter obsavsko pot promovirati kot stičišče najrazličnejših aktivnosti za vse generacije. Zaradi zasnove območja, ki združuje objekte in možnosti za različne aktivnosti, je prostor idealen za druženje
različnih generacij. Program bomo pripravili v sodelovanju z javnim zavodom KŠTM Sevnica, osnovno šolo, srednjo šolo in Društvom univerza za tretje življenjsko obdobje. Dogodek ob tednu mobilnosti bo izvrstna priložnost za:
dodatno oživitev obsavske poti,
vzpostavitev pristnejšega stika mesta z reko,
povezovanje in druženje generacij,
promocijo uporabe pešpoti ne le za rekreacijo temveč tudi kot povezavo med starim in
novim delom mesta, saj je pot dostopna za pešce, kolesarje, ter uporabnike invalidskih in otroških
vozičkov,
promocijo priljubljenega sprehajališča ob Savi,
promocijo spremembe življenjskega sloga oziroma načina preživljanja prostega časa, ki je
posledica kvalitetno urejene infrastrukture, izgrajene v preteklih letih.
Pot je za promet zaprta že vsaj 10 let.
2.

Dan brez avtomobila z zaporo ceste in parkirišča
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Klasično obarvan dogodek z zaporo prometa bomo izvedli v nedeljo, 21. 9. 2014. Zaprli bomo cesto mimo
pošte do Zdravstvenega doma in del parkirišča na Trgu svobode za HTC.
		
Več informacij: ROMAN PERČIČ, LOKALNI KOORDINATOR, 041 609 616 ali 07 8161221,
		roman.percic@obcina-sevnica.si

