15. SEPTEMBER 2015
DAN BREZ AVTOMOBILA
V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA

 preizkus gorskih koles ter demonstracija vožnje po
pripravljenem terenu
 MINI BAJK MARKET (trgovanje z rabljenimi kolesi)

Trg kulture od 9. - 12. ure
 risanje s kredami
 metanje na koš (sodelujejo predšolski otroci, učenci OŠ IV,
invalidi, upokojenci)

PROGRAM PRIREDITEV:
Lokacija:
Slovenska ulica in Trg kulture v Murski Soboti
za promet z motornimi vozili bo zaprta Slovenska ulica
Trajanje prireditev: od 9. do 17. ure
Slovenska ulica od 9.00 - 12. in od 15. - 17. ure
 kolesarjenje osnovnošolskih otrok v Rakičan (grad)
 tekmovanje v ulični košarki
 tek dijakov in igranje med dvema ognjema
 spretnostna in polžja vožnja kolesarjev osnovnih šol
 delavnice za otroke
 vožnja turističnega vlakca po mestnem središču za otroke iz
vrtcev

 tekmovanje v spretnostni vožnji s kolesi
 10.00 gledališka predstava za najmlajše Dino in čarobni Toni
Zvezna ulica od 9. - 12. ure


Izvedba preventivnega dogodka Javne agencije RS za varnost
prometa: - delni kolesarski poligon s kolesom
- kolesarska čelada z demo čelado
-

zaletavček
naletna teža s posebnimi tehnicami

Pokrajinska in študijska knjižnica M. Sobota ob 9.00 uri
 okrogla miza dijakov srednjih šol

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI je tradicionalna evropska pobuda,
ki lokalne skupnosti spodbuja k uvedbi in promociji trajnostnih
prometnih ukrepov. Prizadevanja za človeku in okolju prijaznejše
načine mobilnosti vsako leto povežejo na tisoče sodelujočih mest.
Aktivnosti potekajo vse leto, vrhunec dogajanja pa je med 16. in 22.
septembrom, ko se Evropski teden mobilnosti zaključi z Dnevom
brez avtomobila.
ZDRUŽIMO MOČI, DELIMO SI PREVOZ je slogan, ki povzema
osrednjo temo letošnjega Evropskega tedna mobilnosti. Z deljenjem
prevoza zmanjšamo lastne transportne stroške in ogljični odtis, za
nameček pa naša dnevna potovanja postanejo še zabaven družabni
dogodek. Organiziranje deljenja prevoza je enostavno – pri tem nam
lahko pomagajo številne aplikacije in spletne platforme – in ima
izjemno pozitiven učinek na življenje v lokalni skupnosti. Študije so
namreč pokazale, da vsak deljeni avto s cest in ulic spravi kar 15
zasebnih avtomobilov, s čimer v mestih ostane na voljo več prostora
za pešce, kolesarje, javni prevoz in življenje na sploh.

DAN BREZ AVTOMOBILA 2017

15. september 2017

