Mestna občina Novo mesto

PROGRAM DEJAVNOSTI
V TEDNU MOBILNOSTI
16. - 22. SEPTEMBER
TOREK 16.SEPTEMBER
Cel dan

		

Kulturni center Janeza Trdine
- AVDICIJA ZA NASTOP NA PRIREDITVI NOVO MESTO IMA TALENT (prireditev bo 		
potekala 22.9. na Glavnem trgu)

SREDA 17.SEPTEMBER		
08.00

Ploščad pred rotovžem, Glavni trg
- POHOD (trasa: NM-Stopiče-Goli vrh-NM); pohod organizira Planinsko društvo Krka Novo
mesto. Zbirno mesto je pred rotovžem, nato se bomo podali do Žabje vasi, po gozdni 		
poti do Šentjošta, Stopič na Goli vrh. Povratek bo mimo vasi Orehek in Šentjošt nazaj v
Novo mesto. Hoja, ki traja približno pet ur, je nenaporna. Prijave zbirajo na 041 693 195
(Tone Progar) in 040 224 544 (Marica Praznik).

ČETRTEK 18.SEPTEMBER
19.00

		
		

Hotel Situla
- POSVET O MESTNEM JEDRU (Cilj posveta je povezovanje vseh pomembnih deležnikov
glede vprašanja projektne zapore Glavnega trga v poletnem času za leto 2015 in
vzpostavitev lokalnega partnerstva. Organizator je regijski NVO center.)

PETEK 19.SEPTEMBER
16.00

OŠ Bršljin
- SPRETNOSTNI POLIGONI ZA ROLANJE (STROKOVNA ASISTENCA ZA IZBOLJŠANJE
		
TEHNIKE ROLANJA TER VARNOSTI; brezplačno delavnico organizira Hop klub Novo 		
		mesto.)

SOBOTA 20.SEPTEMBER
10.00
		
		

Teniška igrišča na Portovalu
- 4. ŽUPANOV DOBRODELNI TENIŠKI TURNIR (Turnir organizirata Mestna občina Novo
mesto in Teniški klub Portovald.

Mestna občina Novo mesto

Prijave igralcev na turnir sprejemajo v Teniškem klubu Portovald na nmtenis@gmail.com ter na mobilni
številki 041 557 857 (Jiři Volt) najpozneje do petka, 19. 9. 2014, do 12. ure. Sredstva, ki jih bomo zbrali ta
dan, gredo v dobrodelne namene.

NEDELJA 21.SEPTEMBER
15.00

Ploščad pred rotovžem, Glavni trg
- POHOD (trasa: NM-Ragov log-Marof-NM; pohod organizira Planinsko društvo Krka Novo
mesto. Zbirno mesto je pred rotovžem, nato se bomo skozi Ragov log in preko ločenskega
mostu podali na Marof, nato po Kettejevem drevoredu do Bršljina ter po Zupančičevem 		
sprehajališču ob reki Krki nazaj na Glavni trg. Hoja, ki traja približno dve uri, je nenaporna in
primerna za družine z otroki. Prijave zbirajo na 041 693 195 (Tone Progar) in 040 224 544
		(Marica Praznik).

PONEDELJEK 22.SEPTEMBER
09.00 - 19.00
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Glavni trg
- DAN BREZ AVTOMOBILA (9.00-9.20: slovesna otvoritev prireditve; 9.30-13.00:
zasaditev novega drevorednega drevesa v starem mestnem jedru, Novo mesto ima talent
(1. del), tekmovanje v obnavljanju starih koles (1. del – tekmujejo šolske ekipe), kolesar		
ski servis, kolesarski poligon, plesna delavnica, spretnostne delavnice, ustvarjalna de		
lavnica Otroški svet, predstavitve organizacij in društev (gasilci policija, Slovenska vojska,
reševalci…), živa knjižnica (od 10. do 14. ure) …
16.00-19.00: Nevladne organizacije se predstavijo (predstavitve okoli 70 društev in zaseb		
nih zavodov s področja kulture, socialnega varstva, mladine, športa, turizma, kulturne 		
dediščine, civilne zaščite…), živa knjižnica, Novo mesto ima talent (2. del), tekmovanje v 		
obnavljanju starih koles (2. del – tekmujejo prijavljene ekipe), nastop skupine Kok band (od
18. do 19. ure).

SEPTEMBER 2014

- Brezplačni prevozi z mestnimi avtobusi v Novem mestu
- Brezplačna izposoja koles na TIC-u Novo mesto
- Zbiranje pobud občanov na temo uvajanja alternativnih oblik mobilnosti (spletni portal Mestne občine Novo
mesto)

JULIJ, AVGUST - 10. SEPTEMBER 2014

Mestna občina Novo mesto v okviru projekta Evropski teden mobilnosti 2014 skupaj s Komunalo Novo
mesto, d. o. o., intenzivno zbira stara, odslužena kolesa. Nekaj teh koles bomo na osrednji prireditvi, ki bo
na dan brez avtomobila, 22. septembra, obnovili. Kolo, ki ga ne uporabljate več, lahko pripeljete v zbirni
center na Podbevškovo ulico na Cikavi, lahko pa vam ga tudi odpeljejo od doma, če boste to storitev naročili
na elektronski naslov: narocilo@komunala-nm.si. Odvoz je brezplačen.
Več informacij: JUDITA PIRC, LOKALNA KOORDINATORKA, 07 3939222 ali 051 324 649,
		judita.pirc@novomesto.si

