Program prireditev v Mestni občini Nova Gorica
ponedeljek, 17. 9. 2018
7.00–9.00 Kolesarski zajtrk
Za vse mimoidoče, ki bodo zjutraj prišli na Bevkov trg s kolesom, bomo organizirali brezplačni
zajtrk. Z zajtrkom v kolesarski družbi želimo vzpodbuditi IZBIRO kolesa za pot v šolo, službo
ali po opravkih.
Bevkov trg
Organizator: Mestna občina Nova Gorica v sodelovanju z društvom za sonaravni razvoj Focus

17. 9.–19. 10. 2018 PEŠBUS
z novim šolskim letom ponovno začenjamo z akcijo PEŠBUS, ki bo letos potekala na 4
osnovnih šolah v mestu Nova Gorica. Za koordinatorstvo in organizacijo akcije, ki bo potekala
vse do 19. 10. 2018 smo pridobili dodatna finančna sredstva iz sklada za podnebne
spremembe Ministrstva za okolje in prostor.
OŠ Frana Erjavca Nova Gorica, POŠ Ledine, OŠ Milojka Štrukelj, OŠ Solkan.
Organizator: Mestna občina Nova Gorica

9.00–18.00 Parkirni dnevi
»PARK (irni) dan« je dogodek, kjer bomo skupaj z lokalnimi društvi, šolami ter predstavniki
različnih lokalnih ponudnikov začasno preuredili 5 parkirnih mest na Rejčevi ulici v javni park
oz. javni prostor, namenjen druženju. Tovrstna dejavnost pomeni novo obliko začasne rabe
javnih površin v naseljih. Pri dejavnosti park(irnega) dneva gre za prenos mednarodne
ustaljene prakse »parki(ing) day« v naše lokalno okolje.
Rejčeva ulica
Organizator: Mestna občina Nova Gorica

10.00–12.00 Brezplačni voden ogled: »Solkanski most in znani
Solkanci«
Most z največjim kamnitim lokom ki se pne nad smaragdno reko poznamo, vsak dan ga
gledamo. Kdo pa so Pavlina Pajk, Jure Franko, Marko Anton Plenčič plemeniti, Joško Kancler,
Klement Jug, brata Kalin, družina Čadež, Jure Borišek in drugi, ki jim je Soča v veselje?
Zbirno mesto: Trg Jožeta Srebrniča pri fontani
* Peš, prilagojen ogled za slepe in slabovidne
Za prehod meje je obvezen veljaven osebni dokument (potni list ali osebna izkaznica).Obvezne so rezervacije do
zasedbe prostih mest na 040 577 255 ali evelin.bizjak@gmail.com.
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17.00–19.00 Brezplačni voden ogled: »Od Nove Gorice do
Gorice«
Z mednarodnim avtobusom se bomo iz Nove Gorice peljali do železniške postaje Gorica, se
sprehodili po tekališču mimo Trgovskega doma, Ljudskega parka, Travnika, palače Attems
Pezzenstein in Uršulink do Erjavčeve ulice.
Zbirno mesto: Avtobusna postaja Nova Gorica, mednarodna linija
* z avtobusom in peš
Za prehod meje je obvezen veljaven osebni dokument (potni list ali osebna izkaznica).Obvezne so rezervacije do
zasedbe prostih mest na 040 577 255 ali evelin.bizjak@gmail.com.

torek, 18. 9. 2018
9.00–18.00 Parkirni dnevi
»PARK (irni) dan« je dogodek, kjer bomo skupaj z lokalnimi društvi, šolami ter predstavniki
različnih lokalnih ponudnikov začasno preuredili 5 parkirnih mest na Rejčevi ulici v javni park
oz. javni prostor, namenjen druženju. Tovrstna dejavnost pomeni novo obliko začasne rabe
javnih površin v naseljih. Pri dejavnosti park(irnega) dneva gre za prenos mednarodne
ustaljene prakse »parki(ing) day« v naše lokalno okolje.
Rejčeva ulica
Organizator: Mestna občina Nova Gorica

10.00–12.00 Brezplačni voden ogled: »Od Solkana do Pevme«
V Solkanu je več vil, med katerimi izstopa vila Puppi. Grofica Liduška, ljubiteljica konj pa je
pustila pečat na vili Nordis. Spoznali bomo murve, kavalirje in svilogojstvo na goriškem,
solkanska polja in regut, smaragdno Sočo in park Pevma.
Zbirno mesto: Hotel Sabotin, Solkan
* peš, prilagojen ogled za gibalno ovirane na invalidskih vozičkih
Za prehod meje je obvezen veljaven osebni dokument (potni list ali osebna izkaznica).Obvezne so rezervacije do
zasedbe prostih mest na 040 577 255 ali evelin.bizjak@gmail.com.

17.00–19.00 Brezplačni voden ogled Voden ogled: »Grad
Rihemberk«
Eden najslikovitejših gradov na Slovenskem in spomenik državnega pomena, ponos Mestne
občine Nova Gorica, je ponovno odprl svoje duri. Kot utrdba je že od prazgodovine varoval
dostop na Kraško planoto in do morja, ter nadziral promet po delu Vipavske doline. Kdo pa so
novodobni graščaki?
Zbirno mesto: Grad Rihemberk
* peš
Za prehod meje je obvezen veljaven osebni dokument (potni list ali osebna izkaznica).Obvezne so rezervacije do
zasedbe prostih mest na 040 577 255 ali evelin.bizjak@gmail.com.
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sreda, 19. 9. 2018
9.00–12.00 Delavnica OSTANIMO MOBILNI
za 3. življenjsko obdobje
Velika sejna dvorana novogoriške mestne hiše
Organizator: Mestna občina Nova Gorica

9.00–18.00 Parkirni dnevi
»PARK (irni) dan« je dogodek, kjer bomo skupaj z lokalnimi društvi, šolami ter predstavniki
različnih lokalnih ponudnikov začasno preuredili 5 parkirnih mest na Rejčevi ulici v javni park
oz. javni prostor, namenjen druženju. Tovrstna dejavnost pomeni novo obliko začasne rabe
javnih površin v naseljih. Pri dejavnosti park(irnega) dneva gre za prenos mednarodne
ustaljene prakse »parki(ing) day« v naše lokalno okolje.
Rejčeva ulica
Organizator: Mestna občina Nova Gorica

četrtek, 20. 9. 2018
9.00–18.00 Parkirni dnevi
»PARK (irni) dan« je dogodek, kjer bomo skupaj z lokalnimi društvi, šolami ter predstavniki
različnih lokalnih ponudnikov začasno preuredili 5 parkirnih mest na Rejčevi ulici v javni park
oz. javni prostor, namenjen druženju. Tovrstna dejavnost pomeni novo obliko začasne rabe
javnih površin v naseljih. Pri dejavnosti park(irnega) dneva gre za prenos mednarodne
ustaljene prakse »parki(ing) day« v naše lokalno okolje.
Rejčeva ulica
Organizator: Mestna občina Nova Gorica

10.00–12.00 Brezplačni voden ogled Voden ogled: »70 LET
NOVE GORICE«
Na poljih je zraslo novo mesto. Mesto mladih, vrtnic in največje slovenske igralnice. Kakšna je
njegova preteklost? Na sprehodu bomo izvedeli marsikatero zanimivost in podrobnost zgradb,
fotografij in spomenikov, ki dajejo našemu mesto pečat modernega mesta.
Zbirno mesto: Bevkov trg, pri maketi, Nova Gorica
* peš
Za prehod meje je obvezen veljaven osebni dokument (potni list ali osebna izkaznica).Obvezne so rezervacije do
zasedbe prostih mest na 040 577 255 ali evelin.bizjak@gmail.com.
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17.00–19.00 Brezplačni voden ogled Voden ogled: »Judovstvo
na Goriškem«
Judovstvo je bilo na Goriškem do druge vojne močno prisotno, zato so Gorico poimenovali
Jeruzalem ob Soči. Zakaj je danes judovsko pokopališče v Sloveniji, sinagoga pa v Italiji?
Zbirno mesto: Judovsko pokopališče v Rožni Dolini
* peš
Za prehod meje je obvezen veljaven osebni dokument (potni list ali osebna izkaznica).Obvezne so rezervacije do
zasedbe prostih mest na 040 577 255 ali evelin.bizjak@gmail.com.

petek, 21. 9. 2018
9.00–18.00 Parkirni dnevi
»PARK (irni) dan« je dogodek, kjer bomo skupaj z lokalnimi društvi, šolami ter predstavniki
različnih lokalnih ponudnikov začasno preuredili 5 parkirnih mest na Rejčevi ulici v javni park
oz. javni prostor, namenjen druženju. Tovrstna dejavnost pomeni novo obliko začasne rabe
javnih površin v naseljih. Pri dejavnosti park(irnega) dneva gre za prenos mednarodne
ustaljene prakse »parki(ing) day« v naše lokalno okolje.
Rejčeva ulica
Organizator: Mestna občina Nova Gorica

Dan brez avtomobila
8.00–12.00 Ekolorog, OŠ Frana Erjavca Nova Gorica
- kolesarski izlet, po ulicah Nove Gorice z vmesnimi postanki na meterošloški-ekološki postaji
na Grčni, na Pristavi (bivši maloobmejni prehod) ter Rafutski park.

9.00–14.00 Tematske stojnice in predstavitve
(zapora Kidričeve ceste od nebotičnika do Nove KBM od 6.00 do 18.00)
- predstavitev ter testna vožnja avtomobila Tesla Model S (AutoBroker by Kreativni najemi),
- brezplačno servisiranje koles, predstavitev in testna vožnja električnih koles, prijava koles za
bolšji sejem (Trgovina DJAK),
- predstavitev projekta dijaki dijakom za varno mobilnost (Gimnazija Nova Gorica),
- predstavitev projektov na temo trajnostne mobilnosti, brošure na temo alternativnih
prevoznih sredstev (RRA Severne Primorske),
- predstavitev študijiskih programov ter kviz na temo varnosti v prometu (Fakulteta za
uporabne družbene študije v Novi Gorici),
- promocija električnih vozil, testna vožnja Renault ZOE (Trgo ABC),
- predstavitev društva in aktivnosti s poudarkom na mobilnosti invalidov (Društvo paraplegikov
severne Primorske),
- publikacije ter predstavitev knjig na temo NOB (Območno združenje borcev za vrednote
NOB Nova Gorica),
- ozaveščanje ljudi o predmetih za nadomeščanje plastike ter življenju brez odpadkov (Moj
svet, čist planet) (ob 15.00),
- igre za otroke na temo trajnostne mobilnosti in trajnostne energije (GOLEA),
- predstavitev pripomočkov za varnost v prometu (AMD),
- eksperimentalnica za otroke na temo mobilnosti (Mladinski center, e-Hiša),
- predstavitev načina ločevanja odpadkov doma (Komunala Nova Gorica),
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- predstavitev programa VGC Goriške za otroke in mladostnike ter delavnica za otroke
(Večgeneracijski center Goriške, LUNG),
- hoja z belo palico , simulacijska očala okvar vida, mobilnost slepih in slabovidnih (MDSS
Nova Gorica),
- predstavitev programa Športna5ka ter ostalih dejavnosti JZŠ, mini športni park na travniku
pred občino (Javni zavod za Šport Nova Gorica),
- predstavitev nove zgodovinske pešpoti po 70-letni zgodovini mesta in voden ogled po mestu
(TIC),
- predstavitev in testna vožnja električnih koles (KS šport),
- predstavitev otroških delavnic “ustvarjajmo z emabalažo" igrač ter ekipe Fuldoro (FULDORO)
- predstavitev električnih motorjev ter vozil ZOE in TWIZY, ki imata vgrajen MAHLE pogonski
motor (MAHLE Electric Drives Slovenija)
- predstavitev projektov s področja trajnostnega razvoja v Mestni občini Nova Gorica (Mestna
občina Nova Gorica),
- dobrote iz kuhinje KU DOBRO, okrepčevalnica z zdravo hrano,
- priboljški iz lokalnega sadja in zelenjave, MOJA ŠTACUNA.
- predstavitev vozila na vodikove gorivne celice (Univerza v Novi Gorici)
- predstavitev eKarjole (samokolnica z elektromotorjem podjetja Mahle) (Računalniško društvo
Nova Gorica)

13.00–16.00 Kampanja za mlade EU SI, promocija trajnostne
mobilnosti
Promocija trajnostne mobilnosti med mladimi, predstavitev program za mobilnost mladih
Erasmus+, stojnica s promocijskim in informativnim gradivom EU, predvajanje filmčkov EU SI
ti, demonstracijske vožnje z rolko in BMX, poligon za vožnjo z rolko, photo booth.
Z gostjo dogodka bomo izvedli kratek pogovor o prednostih mladinskih izmenjav in
pomembnosti pridobivanja multikulturnih kompetenc.

16.00–18.00 Otroški kolesarski kros, bolšji sejem koles
Več informacij najdete na spletni strani KK DJAK: http://www.kkdjak.si/
Organizator: Kolesarsko društvo DJAK v sodelovanju z Mestno občino Nova Gorica
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