
 
 

INFORMACIJSKA TOČKA EVROPSKE UNIJE EUROPE DIRECT SAVINJSKA, INFO TOČKA 

EVROPSKE KOMISIJE  

Informacijska točka Europe Direct Savinjska poleg stalne storitve informiranja lokalnega 

prebivalstva o zakonodaji, programih in politikah EU, nudenja brezplačnih publikacij, 

organiziramo letno tudi številne dogodke. V jesenskem času pripravljamo tako tri dogodek v 

sklopu Evropskega tedna mobilnosti ter samostojne dogodek konec septembra. 

 

Zelena EU avantura na Celjski koči, 26.9.2020 od 10.00 do 14.00 

Cilj organizacije dogodka je povečati zavedanje lokalnega prebivalstva o neposrednih 

pozitivnih učinkih Kohezijske politike na njihovo vsakodnevno življenje ter predstaviti 

konkreten projektni rezultat, ki je bil sofinanciran s strani Kohezijskega sklada ter širše 

prebivalstvo opozoriti na dodano vrednost, ki jih imajo projekti, ki so sofinancirani s strani 

EU na njihov vsakdan. Pustolovski park kot tudi »Doživljajski zeliščni vrtovi«, sta bila deloma 

sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in zato smo se tudi odločili 

izvesti dogodek prav na Celjski koči. Udeleženci se bodo lahko brezplačno udeležili 

orientacijskega pohoda, lokostrelstva, preizkusili Pustolovski park ter različne delavnice, ki 

bodo na voljo v času med 10.00 in 14.00 uro. Vsekakor pa bo obvezna predhodna prijava na 

dogodek.  

 

Evropski teden mobilnosti 2020 

 

Evropski dan brez avtomobila je bil prvič organiziran v Franciji leta 1998, zamišljen pa je bil 

kot priložnost, s katero lahko mesta pokažejo svoja prizadevanja za varstvo okolja. Ampak 

varovanje okolja, ni samo skrb za zmanjšanje izpušnih plinov in alternativno obliko prevoza, 

tudi z recikliranjem, ponovno uporabo in kuhanje brez odpadkov lahko znatno pripomoremo 

k varovanju okolja.  

Zato smo si zadali izvedbo treh različnih dogodkov v okvir ETM ja: 

 16.9. ob 11.00 – spretnostni poligon za otroke in predavanje o varni vožnji 

 18.9. ob 18.00 – Kuharski tečaj – kuhanje brez odpadkov 

 19.9. ob 8.30 registracija – S Kolescem na pot, kolesarska sobota na treh trasah. 

 

Udeležba na dogodkih je brezplačna, a potrebna bo predhodna prijava, saj bo število mest 

omejeno.  


