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FOTO: Željko Bebek
navdušil obiskovalce v
Melincih
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Mesta so ključna pri vzpostavljanju in izvajanju
trajnostne mobilnosti

Urednistvo Pomurec

15.12.2017 ob 10:00

DELI VSEBINO
Všeč mi je 9 osebam je to všeč. Bodi prvi med svojimi prijatelji.











Celotna Evropa je zajeta v sprejemanje strategij in politik, ki predvidevajo, da
registracije novih vozil avtomobilov z notranjim izgorevanjem na bencin ali dizel ne OCENI PRISPEVEK
bodo več dovoljena po določenih letih. Strategije in politike v ospredje postavljalo
električna, hibridna vozila ter vozila na fosilna goriva. Prav tako je tudi Slovenija
sprejela strategijo, ki določa, da po letu 2030 več ne bo mogoče registrirati novih
vozil, katere bo poganjal bencin ali dizel.

SORODNI ČLANKI

Ne spreglejte odličnih popustov

Razvojna agencija Sinergija je del projekta DEMO-EC, ki se ukvarja prav s to temo.
Kaj želi doseči projekt DEMO-EC?

Soboško knjižnico bo
po novem vodila
Klaudija Šek Škafar

FOTO: Brezplačno
drsanje na
murskosoboškem
Trgu kulture vse do
konca januarja

V projektu DEMO-EC, katerega partnerji prihajajo iz 5 evropskih držav, želimo doseči
zmanjšanje števila avtomobilov na cesti, ki jih poganja bencin ali dizel. Obenem pa
stremimo k večji uporabi javnega transporta, so-uporabi avtomobila, kolesarjenju in hoji.
Povečano uporabo trajnostnih mobilnostih sredstev želimo spodbuditi z vplivanjem na že

FOTO: Božično senje
privabilo v Mursko
Soboto številne
obiskovalce

razvite politike, z vključevanjem in izboljšanjem politik, ki jih razvijajo in pripravljajo mesta
po Sloveniji, saj so le-te več kot pomembnejše in ključni faktor pri vzpostavljanju in
izvajanju mobilnostih ukrepov v mestih.

To so prosta delovna
mesta, ki so ta hip
aktualna v Pomurju

Preverite vročo
ponudbo prostih
delovnih mest v
Pomurju
FOTO: Predbožična
zabava s tekmovalci
iz Kmetije 2017

V hudi prometni
nesreči v Avstriji trčila
slovenski avtobus in
osebno vozilo,
nesreča terjala dve
smrtni žrtvi
FOTO: Miklošovo
senje privabilo v
mesto številne
obiskovalce

Tudi letos v Murski
Soboti pripravili
pestro dogajanje ob
»veselem decembru«
32-letnik po
brutalnem pretepu na
soboškem
postajališču okreva
po operaciji

Kaj se izvaja že od 1. januarja dalje?

FOTO: Ljutomerski
gimnazijci pripravili
dobrodelni koncert

V eno-letnem obdobju je slovenski partner Razvojna agencija Sinergija organiziral dva
sestanka deležniške skupine ter dva diseminacijska dogodka, s katerimi širšo strokovno
publiko seznanja z možnostmi trajnostne mobilnosti, kako jih vnašati v vsakdanjik ter po
drugi strani prikazati lokalnim in državnim organom, kakšne so njihove možnosti glede
vključevanja ukrepov trajnostne mobilnosti v svoje okolje.

FOTO: Bolnikom in
zaposlenim v soboški
bolnišnici polepšali
božični dan

Pomurka Milena
velika zmagovalka
letošnje Kmetije
Štihec bi za
nadgradnjo
domačega,
rakičanskega
gasilskega doma
želel manj sredstev
To so prosta delovna
mesta, ki so trenutno
aktualna v Pomurju

FOTO: V Biotermah
Mala Nedelja odprli
glamping naselje
Sončna dolina

Oktobra se je agencija udeležila projektnega sestanka skupaj še z dvema lokalnima
deležnikoma v španskem mestu Zaragoza. Udeležencem sestanka so bila predstavljena 4

FOTO: Štipendisti
murskosoboške
občine slovesno
podpisali pogodbe

področja mobilnosti (transport, vključevanje, mobilnost in prebivalstvo), kako vključujejo
vsakega od teh med ukrepe iz Celostne prometne strategije. Sestanek so zaključili s
kolesarjenjem in ogledom po Zaragozi ter s predstavitvijo delovanja tramvajskega
sistema, ki je bil v celoti na novo postavljen leta 2007.

Kmetija Roškar
navdušuje z izdelki iz
domačega mleka

FOTO: Na Sabolovi
domačiji v Mali Polani
vrata odprla trgovina
z rokodelskimi izdelki

Odpoklic praženih
bučnih semen

Soboški škof dr. Peter
Štumpf: »Ukradli so
nam ga – tvoj božič,
Jezus!«
Je tragično nesrečo v
Avstriji povzročilo
vozilo, ki je v temi
vozilo brez luči?

FOTO: Novi Pepco v
Murski Soboti odprl
svoja vrata

FOTO: Meet&greet z
Denise Dame v BTCju

Plačujejo vsi, le
načelnik upravne
enote se upira plačilu
parkirnine

Kdo projekt sofinancira in kdo so njegovi partnerji?
Projekt podpira program Interreg Evropa in se financira iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj. Vodilni partner je regionalna razvojna agencija Aufbauwerk Region
Leipzig iz Nemčije. Partnerstvo predstavlja še pet partnerjev poleg Razvojne agencija
Sinergija iz Slovenije so to še Mesto Leipzig iz Nemčije, Zveza občin, regij in pokrajin
Aragón iz Španije, Občina Genova iz Italije, Mesto Liberec iz Češke in občina Milanowek
iz Poljske.

Foto: Razvojna agencija Sinergija
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KOMENTARJI
Nadaljuj razpravo ...









Prijavite se z računom





ali objavljajte kot gost

Ime ali vzdevek

OBJAVI KOMENTAR

Slovenski knjižni jezik je samo naš, zato ga cenimo. Na Pomurec.com želimo vzpodbujati njegovo rabo, zato vas naprošamo, da vaš komentar podate v slovenskem
knjižnem jeziku. Pri tem sledite tudi načelom kakovostnega komentiranja. Najboljše komentarje bomo ob koncu leta nagradili.

Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike Pomurec.com. Pozivamo vas k strpni in argumentirani razpravi brez sovražnega govora.
Po Kazenskem zakoniku KZ-1 je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti ter za grožnjo, da bo napadel življenje ali
telo druge osebe. Pomurec.com bo v primeru obrazložene zahteve državnih organov, ki temelji na zakonski podlagi, podatke o komentatorjih, s katerimi
razpolagamo, tem tudi posredoval.
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