UMAKNITE AVTOMOBILE
Z ULIC
Kadar je to mogoče, parkirajte
izven mestnih središč in tako
pomagajte rešiti ulice iz oprijema
pločevine. Podprite spremembe
prometnih ureditev v svojem
kraju in sooblikujte območja brez
avtomobilov.
PUSTITE AVTO DOMA
Vse krajše poti poskusite opraviti
brez avtomobila. Uporabite javni
prevoz, odpeljite se s kolesom
ali pa se preprosto odpravite
peš. V vašem kraju bodo zaradi
tega ulice bistveno prijetnejše za
življenje, vi pa boste tako spotoma poskrbeli tudi za rekreacijo.

NAMESTO V OSAMI,
PREŽIVITE ČAS V DRUŽENJU
V službo se peljite skupaj s
sodelavci. Z družino organizirajte
skupne opravke, da se peljete
čim manjkrat. Z drugimi starši se
dogovorite za prevoz več otrok
skupaj. Tako boste prihranili
čas, denar in zmanjšali vplive na
okolje.
PREDLAGAJTE SPREMEMBO
V svojem kraju predlagajte
preoblikovanje parkirišč v igrišča,
parke ali prostore s kulturnimi
prireditvami. Tako bodo osrednji
prostori vaše lokalne skupnosti,
zdaj viri hrupa in gneče, postali
kraj srečevanj in vir zadovoljstva.

BODITE VIR DOBRIH IDEJ
V svojem okolju predlagajte
organizacijo družabnih dogodkov
in prireditev na prostem. Organizirate lahko kulturne dogodke,
sejme rabljene opreme, piknike
ali preprosto redna srečanja
skupnosti. V javni prostor se bo
tako počasi vrnilo življenje, vaš
kraj pa bo postal privlačnejši za
bivanje.

NAŠE ULICE, NAŠE
ODLOČITVE
EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI vas vabi, da se v prizadevanjih za višjo kakovost življenja v
mestih pridružite 220 milijonom
ljudi po vsej Evropi. Spremenite
svoje potovalne navade v korist
čistejšim oblikam mobilnosti.
NAŠE ULICE, NAŠE ODLOČITVE je slogan, ki povzema osrednjo temo letošnjega Evropskega
tedna mobilnosti. Spodbuditi nas
želi, da lahko sami oblikujemo
takšna mesta, v kakršnih si
želimo živeti, in jih preuredimo
tako, da na prvem mestu ne bodo
avtomobili, temveč ljudje.

Na ulice pripeljimo smeh,
druženje in zdravje
Večino preteklega stoletja smo
svoje poti načrtovali tako, da so
bile kar najbolj prilagojene za
vožnje z avtomobilom. Mislili smo,
da tako omogočamo hitrejša in
udobnejša potovanja ter večjo
kakovost življenja. V resnici pa
smo ustvarjali prometne zastoje
in dajali prednost parkiriščem

namesto hoji ali igranju. Naše
ulice so z leti postale manj
prijetne za druženje, manj varne
in manj zdrave.
Z majhnimi spremembami svojih
življenjskih navad lahko bistveno
prispevate k izboljšanju stanja.
Opustite preveliko odvisnost od
avtomobila in za takšno spremembo
motivirajte svoje bližnje ter ostale
ljudi v svojem kraju. Prizadevanje za
manj avtomobilov in več druženja bo
hitro prineslo opazen dvig kakovosti
življenja v vašem kraju.
Pridružite se nam in pomagajte
vrniti življenje na ulice.

