	
  

AKTIVNOSTI V ČASU AKCIJE
EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI
»PAMETNA MOBILNOST ZA GOSPODARSKO
USPEŠNOST«
petek 16. 9.2016
sobota 17.9.2016
KOLESARSKI DAN (Travnik pred novogoriško mestno hišo)
07.30 – 9.30 Zbiranje tekmovalcev pred mestno hišo za vzpon na Sveto goro
08.30 - 9.30 Zbiranje brezpla nih prijav za »Goriška kolesari« - TD Nova Gorica
10.00 Start 3. Vzpona na Sveto goro (KK DJAK)
10.30: Start »Goriška kolesari« - Solkan – Plave – Solkan (TD Nova
Gorica)
11.30 Pogostitev tekmovalcev vzpona na Sveto Goro
12.00 Podelitev pokalov in priznanj najhitrejšim v posamezni kategoriji Vzpona
na Sveto goro
12.30 – 13.30 Zbiranje prijav za otroški kolesarski kros od 4. Do 10. leta

14.00 Start otroškega kolesarskega krosa s poudarkom na
varnosti na kolesu
15.00 – 15.30 Podelitev medalj za otroški kros
Več informacij na spletni strani društva DJAK.
Organizator: Kolesarski klub DJAK v sodelovanju z Mestno občino Nova Gorica

nedelja 18. 9. 2016
ponedeljek 19.9.2016
10.00 – 12.00 ogled muzeja prometne varnosti in predavanje o varnosti –
Erjavčeva 4a zaklonišče

16.00 – 18.00 ogled muzeja prometne varnosti in predavanje o varnosti –
Erjavčeva 4a zaklonišče

10.00 – 12.00 Turistični vodeni ogledi: Parki Coronini Cronberg
Zbirno mesto: Dvorec Coronini Šempeter
Ogled parka in dvorca Coronini v Šempetru. S kolesi se bomo odpaljali skozi park
Basaglia, ljudski park, park palače Attems Svetokriških, park palače CoroniniCronberg v
Gorici.
S kolesi
* Turisti ne oglede je finan no podprla Mestna ob ina Nova Gorica in so zato brezpla ni. Za prehod meje je
obvezen veljaven osebni dokument (potni list, osebna izkaznica).Obvezne so rezervacije do zasedbe prostih
mest na GSM: 040 577 255 ali e-pošto: evelin.bizjak@gmail.com.

16.00 – 18.00 Turistični vodeni ogledi: Od Solkana do Pevme
Zbirno mesto: Solkan, Hotel Sabotin
Ogled vile Puppi, obrtne cone Solkan, vile Nordis, spoznali bomo svilogojstvo na
goriškem, solkanska polja in regut, Sočo in park Pevma.
Peš ali s kolesi, primerno tudi za invalidske vozičke.
* Turisti ne oglede je finan no podprla Mestna ob ina Nova Gorica in so zato brezpla ni. Za prehod meje je
obvezen veljaven osebni dokument (potni list, osebna izkaznica).Obvezne so rezervacije do zasedbe prostih
mest na GSM: 040 577 255 ali e-pošto: evelin.bizjak@gmail.com

torek 20. 9. 2016
10.00 – 12.00 Turistični vodeni ogledi: Goriški Ikarus
Zbirno mesto: Trg Evrope Nova Gorica
Sprehod od trga Evrope mimo rojstne hiše Edvarda Rusjana do kapele. Po Erjav evi
ulici z alejo slavnih mož do spomenika Edvardu Rusjanu. Ogled Eda centra in replike
letala Eda 5.
Peš.
* Turisti ne oglede je finan no podprla Mestna ob ina Nova Gorica in so zato brezpla ni. Za prehod meje je
obvezen veljaven osebni dokument (potni list, osebna izkaznica).Obvezne so rezervacije do zasedbe prostih
mest na GSM: 040 577 255 ali e-pošto: evelin.bizjak@gmail.com.

16.00 – 18.00 Turistični vodeni ogledi: Solkanski most in mizarji
Zbirno mesto: Solkan, plac – trg jožeta Srebrni a
Sprehod s placa mimo solkanskega Pala a do Turisti ne pisarne. Ogled Stare
solkanske mizarske delavnice , nadaljevanje do solkanskega mostu z najve jim
kamnitim lokolm in zaklju ek pri adrenalinskem parku.
Peš.
* Turisti ne oglede je finan no podprla Mestna ob ina Nova Gorica in so zato brezpla ni. Za prehod meje je
obvezen veljaven osebni dokument (potni list, osebna izkaznica).Obvezne so rezervacije do zasedbe prostih
mest na GSM: 040 577 255 ali e-pošto: evelin.bizjak@gmail.com.

sreda 21. 9. 2016
17.00 Velika dvorana Mestne ob ine Nova Gorica – Javna razprava na
temo Celostne prometne strategije v MONG

etrtek 22. 9. 2016

Dan brez avtomobila
9.00 – 14.00 Dogajanje v središču mesta
(zapora ceste pri nebotičniku do Nove KBM, od 7.00 do 18.00)
TEMATSKE STOJNICE:
- Kolesarski poligon za OŠ in Vrtce (ŠC Nova Gorica)
- Predstavitev psa vodiča, hoja z belo palico, ozaveščanje o varnih poteh
(MDSSNG )
- NIJZ OE Nova gorica in ZVC Nova Gorica: Meritve in promocija
zdravstveno vzgojnih programov ,
- Društvo UNITRI – nordijska hoja in predstavitev dejavnosti
- brezplačno servisiranje koles (Trgovina DJAK)
- brezpla no servisiranje koles (KS Nova Gorica)
- Avto moto društvo – Varnost v prometu, cestni predpisi, vidnost na
cesti
- Delavnice za otroke, predstavitev e-Hiše (Mladinski center, e-hiša),
- promocija, prikaz eksperimentov, predavanja (Univerza v Novi Gorici)
- Predstvitev dosedanjih ukrepov iz področja trjanostne mobilnosti v
mestni občini Nova Gorica (MONG)
- Predstavitev elektri nega avta , vožnja na poligonu (ŠC Nova Gorica)
- Predstavitev dejavnosti Društva upokojencev Nova Gorica
9.00 – 12.00 Razstava Živimo zdravo – Arkade pred mestno hišo –
NIJZ OE Nova Gorica
10.00 – 12.00 Turistični vodeni ogledi: Od Nove Gorice do Gorice
Zbirno mesto: avtobusna postaja mednarodna linija Nova Gorica
Z mednarodnim avtobusom se bomo peljali do železniške postaje Gorica, se
sprehodili po tekališ u mimo Trgovskega doma, Ljudskega parka, Travnika, pala e
Attems Pezzenstein, Uršulink do Erjav eve ulice.
Avtobus in peš.
* Turisti ne oglede je finan no podprla Mestna ob ina Nova Gorica in so zato brezpla ni. Za prehod meje je
obvezen veljaven osebni dokument (potni list, osebna izkaznica).Obvezne so rezervacije do zasedbe prostih
mest na GSM: 040 577 255 ali e-pošto: evelin.bizjak@gmail.com.

16.00 – 18.00 Turistični vodeni ogledi: Judovstvo na Goriškem
Zbirno mesto: Pokopališ e Rožna Dolina
Ogled judovskega pokopališ a v Rožni Dolini, sinagoge v Gorici in Judovske ulice.
Spšoznali bomo pomen judovstva za Gori ane
Kolesa.
* Turisti ne oglede je finan no podprla Mestna ob ina Nova Gorica in so zato brezpla ni. Za prehod meje je
obvezen veljaven osebni dokument (potni list, osebna izkaznica).Obvezne so rezervacije do zasedbe prostih
mest na GSM: 040 577 255 ali e-pošto: evelin.bizjak@gmail.com.

	
  

