ZDRUŽIMO MOČ, DELIMO SI PREVOZ
Program prireditev v Mestni občini Nova Gorica

sobota, 16. 9. 2017
8.00–17.00 Druženje kolesarjev na Lokvah / ODPOVEDANO
Krasen dan bomo izkoristili za športno druženje. Obdani z lepo naravo si bomo izmenjali
kolesarske izkušnje, delili nasvete in napotke, kako izkoristiti našo bližnjo okolico za prijetno
družinsko kolesarjenje.
Zbirno mesto: Gostišče na Lokvah
Organizator: Mestna občina Nova Gorica v sodelovanju s KK DJAK Nova Gorica

14.00–14.30 Nastop pihalnega orkestra pri gostišču na Lokvah
»Enodnevni festival godbeništva na Goriškem« / ODPOVEDNO
Ob 70-letnici Nove Gorice prireja mestna občina v sodelovanju z Goriškim pihalnim orkestrom
enodnevni festival s koncerti po krajevnih skupnostih mestne občine.
Organizator: Mestna občina Nova Gorica v sodelovanju z Goriškim pihalnim orkestrom

ponedeljek, 18. 9. 2017
10.00–12.00 Voden ogled: »Od Solkana do Pevme«
Spoznali bomo solkanske vile, murve, kavalirje in svilogojstvo na Goriškem, solkanska polja in
radič, smaragdno Sočo in park Pevma.
Zbirno mesto: Hotel Sabotin v Solkanu
* peš, prilagojeno za gibalno ovirane na invalidskih vozičkih
Turistične oglede je finančno podprla Mestna občina Nova Gorica in so zato brezplačni. 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.

16.00–18.00 Voden ogled: »Staro in novo mesto«
Z mednarodnim avtobusom se bomo iz Nove Gorice peljali do železniške postaje Gorica,
se sprehodili po korzu mimo Trgovskega doma, Ljudskega parka, Travnika, palače Attems
Pezzenstain, Uršolink do Erjavčeve ulice.
Zbirno mesto: Avtobusna postaja Nova Gorica, mednarodna linija
* z avtobusom in peš
Turistične oglede je finančno podprla Mestna občina Nova Gorica in so zato brezplačni. 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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torek, 19. 9. 2017
10.00–12.00 Voden ogled: »Grad Rihemberk«
Eden najslikovitejših gradov na Slovenskem in spomenik državnega pomena 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.
Zbirno mesto: Grad Rihemberk
* peš, prilagojen ogled s tolmačem za gluhe in naglušne
Turistične oglede je finančno podprla Mestna občina Nova Gorica in so zato brezplačni. Obvezne so rezervacije do
zasedbe prostih mest na 040 577 255 ali evelin.bizjak@gmail.com.

13.00–16.00 Posvet na temo izvajanja celostne prometne
strategije
Velika sejna dvorana mestne občine Nova Gorica
Organizator: Mestna občina Nova Gorica

16.00–18.00 Voden ogled: »Parki Coronini– Kromberk«
Družina Coronini Cronberg je imela posesti na obeh straneh meje, parki pa so še danes pravi
zakladi. So umirjeni zeleni kotički v osrčju mesta, odlično zatočišče za ljubitelje branja,
fotografiranje v romantičnem ozračju ali prostor za kulturo in rekreacijo.
Zbirno mesto: Dvorec Coronini v Šempetru pri Gorici
* s kolesi
Turistične oglede je finančno podprla Mestna občina Nova Gorica in so zato brezplačni. 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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četrtek, 21. 9. 2017
10.00–12.00 Voden ogled: »Delovne brigade in začetki Nove
Gorice«
Na poljih je zraslo novo mesto. Mesto mladih in vrtnic. 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 mesta
* peš, prilagojen ogled za slepe in slabovidne
Turistične oglede je finančno podprla Mestna občina Nova Gorica in so zato brezplačni. Obvezne so rezervacije do
zasedbe prostih mest na 040 577 255 ali evelin.bizjak@gmail.com.

16.00–18.00 Voden ogled: »Judovstvo na Goriškem«
Ogled Judovskega pokopališča v Rožni Dolini, sinagoge v Gorici in Judovske ulice. Spoznali
bomo pomen judovstva za Goričane.
Zbirno mesto: Judovsko pokopališče v Rožni Dolini
* peš
Turistične oglede je finančno podprla Mestna občina Nova Gorica in so zato brezplačni. 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.

18.00–19.30 Predavanje Karla Bizjaka: »Med prijaznimi ljudmi –
s kolesom po centralni Aziji«
Ljudska univerza Nova Gorica
Organizator: Ljudska univerza Nova Gorica
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petek, 22. 9. 2017
Dan brez avtomobila
9.00–14.00 Tematske stojnice in predstavitve
(zapora Kidričeve ceste od nebotičnika do Nove KBM od 6.00 do 18.00)
- predstavitev psa vodiča, hoja z belo palico, ozaveščanje o varnih poteh (MDSS Nova Gorica)
- predstavitev uporabe ortopedskih pripomočkov, vožnja s pomočjo električnega vozička
(Društvo paraplegikov severne Primorske)
- brezplačno servisiranje koles (Trgovina DJAK)
- delavnice za otroke, prikaz poskusov (Mladinski center, e-Hiša)
- predstavitev dosedanjih ukrepov s področja trajnostne mobilnosti v Mestni občini Nova Gorica
(Mestna občina Nova Gorica)
- predstavitev rezultatov projektov in promocija trajnostne mobilnosti
(Europe Direct, RRA Severne Primorske)
- predstavitev mobilne aplikacije go2GO učencev OŠ Frana Erjavca Nova Gorica, dobitniki
zlatega priznanja na 31. festivalu Turizmu pomaga lastna glava
- predstavitev aktivnosti AMD Gorica, opozarjanje na varnost v prometu, cestne predpise, vidnost
na cesti (Avto moto društvo Gorica)
- kolesarski poligon za OŠ in vrtce (dijaki Prometne šole Šolskega centra Nova Gorica)
- športne delavnice za otroke, predstavitev različnih športnih panog, družabne igre
(Javni zavod za šport Nova Gorica)
- predstavitev društva UNITRI Nova Gorica, aktivni v tretjem življenjskem obdobju
(Društvo UNITRI Nova Gorica)
- predstavitev električnih avtomobilov, testne vožnje (Trgo ABC)
- predstavitev novogoriških tabornikov (Rod Soških mejašev Nova Gorica)
- predstavitev električnih koles in električnih skuterjev (GOLEA)
- predstavitev in možnost testne vožnje električnih avtomobilov (A.B.C. Avto center d.o.o.)
- predstavitev interesne dejavnosti podjetniškega eksperimetna in tekmovanja POPRI
(Primorski tehnološki park)
- predstavitev dejavnosti Veččgeneracijskega centra (LUNG)
- predstavitev lastnega sistema za izposojo koles Krpan (Vizija sport d.o.o.)

10.15–11.00 Sprevod in predstavitev električnih avtomobilov
v sklopu 1. Mahle Eco Rallyja
15.00–17.00 Bolšji sejem rabljene kolesarske opreme in otroški
kolesarski kros
Več informacij najdete na spletni strani KK DJAK
- ustvarjalna delavnica: okraševanje koles, kolesarskih čelad idr. (Ana Žerjal)
- predstavitev večjezičnih otroških knjig za namene učenja tujih jezikov (Mini Poliglotini)
Organizator: Kolesarsko društvo DJAK v sodelovanju z Mestno občino Nova Gorica
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Evelin Bizjak s.p.
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