PROGRAM PRIREDITVE
URA

AKTIVNOST

PRIZORIŠČE PRIREDITVE

LOKACIJA

Drevored Martina Luthra, del Slovenske ulice med Lendavsko
ulico in krožiščem ter del Kardoševe ulice.

ob 9.00

pričetek prireditve Dan brez avtomobila
2018 – zbiranje udeležencev

ob 10.00

občina preda električno kolo POLICIJI
MOMS - župan dr. Aleksander Jevšek
POLICIJA - komandir Policijske postaje g.
Tomislav Habulin, smučarski skakalec
Robert Kranjec
otvoritev parkovne ureditve Trga zmage
in prehoda na Slovenski ulici
projekt CTN »Prenova mestnega središča
-1. faza«

Drevored Martina
Luthra in Slovenska
ulica

ob 10.20

otroška lutkovna predstava BICI-KLETA
Gledališče BIČIKLETA - hudomušna in
simpatična zgodbica o nastanku kolesa

oder

od 9.00
do 13.00

E-MOBILNOST / predstavitev električnih
vozil (avtomobili, kolesa, skiroji, rolke in
podobno)

Slovenska ulica

od 9.00
do 13.00

predstavitve svojih aktivnosti in
dejavnosti na stojnicah s promocijskimi
gradivi – občina, društva, zavodi …

Drevored Martina
Luthra

od 9.00
do 13.00

risanje s kredami na novo urejenih
površinah

Drevored Martina
Luthra

od 9.00
do 13.00

otroški mini poligon za vožnjo s skiroji

Slovenska ulica

od 11.00
do 13.00

ulična košarka, dodge ball, športne igre,
glasbeni nastopi - dijaki srednjih šol

Kardoševa ulica,
Trubarjev drevored,
oder

18. september 2018

območje prireditve

ZAPRTE CESTE ZA MOTORNA VOZILA
del Slovenske ulice in del Kardoševe ulice

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. Dan brez avtomobila bo letos
potekal v Mestni občini Murska Sobota v torek, 18.
septembra 2018.

Letošnji slogan ZDRUŽUJ IN UČINKOVITO POTUJ se
osredotoča na možnosti ter koristi prepleta in
dopolnjevanja različnih vrst potovanj, ki nas lahko
pripeljejo iz točke A v točko B. Na telovadbo se lahko
opravimo s kolesom, v službo se lahko peljemo v družbi
sopotnika, nazaj pa z vlakom, na katerem lahko
preberemo dobro knjigo ter pozabimo na skrb z iskanjem
prostega parkirnega mesta. Na vlak pa lahko vzamemo
še kolo, s čimer je lahko naše potovanje še učinkovitejše.
Z združevanjem različnih oblik prevoza potujemo
sodobno, dinamično in ozaveščeno, s tem pa neposredno
prispevamo k izboljšanju okolja, hkrati pa z aktivnim
slogom dvigujemo kakovost življenja.

18. SEPTEMBER 2018
DAN BREZ AVTOMOBILA
V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA
»Združuj in učinkovito potuj!«
je osrednji slogan letošnjega
evropskega tedna mobilnosti

16. ˗ 22. SEPTEMBER 2018
EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI

VABIMO VAS, DA SE NAM PRIDRUŽITE

