
 

 

 
 

OBČINA ŠENTJUR  
 

Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Kohezijskega sklada.  Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi št. 4: 
Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostne naložbe št. 4.4: Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne 
multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi v okviru specifičnega cilja Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih. 
 

 

 

 

Vsako leto od 16. do 22. septembra Evropa praznuje največji dogodek 
trajnostne mobilnosti v mestih. 

V letu 2016 se kampanja osredotoča na temo 
»Pametna in trajnostna mobilnost – naložba za Evropo«. 

 

V času Evropskega tedna mobilnosti želimo spodbujati in promovirati zanimanje za Celostno 
prometno strategijo, ki se trenutno izdeluje za območje občine Šentjur. Na zaključni prireditvi tedna 
mobilnosti, ki bo potekala v četrtek, 22. septembra 2016 ob 16. uri v sejni dvorani z javno okroglo 
mizo in ob 17. uri, na prostoru pred objektom Občine Šentjur, sodelujemo tudi izdelovalci 
Celostne prometne strategije Občine Šentjur. 

Program: 

• javna okrogla miza na temo Celostne prometne strategije Občine Šentjur, sejna dvorana 

Občine Šentjur - pritličje, Mestni trg 10, 

• nagradno žrebanje za sodelujoče v anketi o prometu v Občini Šentjur, kjer bo podeljeno 
električno kolo in več praktičnih, kolesarskih nagrad. 

Vabimo vas, da nas obiščete tudi na stojnici na Mestnem trgu. Veselimo se posredovanja vaših 
predlogov, mnenj in opažanj na področju prometne problematike v občini Šentjur. Možna bo 
seznanitev s Celostno prometno strategijo in pomenu trajnostne mobilnosti ter predstavitev 
dosedanje ugotovitve in rezultati o stanju prometa v Občini Šentjur. 

 

Celoten program aktivnosti in dogodkov Evropskega tedna mobilnosti v občini Šentjur je objavljen 
na spletni strani: www.sentjur.si/obcina. 

Podatki o organizatorju nagradne igre: Organizator nagradne igre je Občina Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur. Za tehnično 
izvedbo nagradne igre skrbi Appia d.o.o., Leskoškova 9E, 1000 Ljubljana. Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini in za 
nagrajenca, ki je zavezanec za dohodnino, organizator nagradne igre plača akontacijo za prejeto nagrado. Vsak sodelujoči lahko prejme 
le eno nagrado. Nagrade ni mogoče zamenjati, ni prenosljiva, ne more se zahtevati njene denarne protivrednosti. Posamezen uporabnik 
lahko v nagradni igri sodeluje le enkrat.  

 

 


