
16.-22. september                                                           
HEROJI FURAJO V PIŽAMAH
Območje občine Slovenska Bistrica 
Promocija iniciative za manj voženj pod vplivom alkohola.

16.-20. september                                                           
PANORAMSKE VOŽNJE Z ELEKTRIČNIM AVTOMOBILOM
Implera d.o.o., Trg Svobode 26, Slovenska Bistrica 
10.00-11.00
Promocija elektro mobilnosti. 
Info: TIC Slovenska Bistrica (02 843 08 10). 
Izvaja: Implera d.o.o.

BREZPLAČNA DOSTAVA NAKUPOV
Spletna tržnica www.jemdomace.si 
Promocija spletne tržnice JEMDOMAČE in trajnostne 
mobilnosti: Brezplačna dostava nakupov iz spletne tržnice 
bo potekala v okviru Evropskega tedna mobilnosti, na 
območju občine Slovenska Bistrica.

17. september                                                              
DELAVNICE ZA SREDNJEŠOLCE
Srednja Šola Slovenska Bistrica 
8.00-11.30
- Preventivna prometna delavnica »Še vedno vozim – vendar 
ne hodim« za dijake SŠSB (2 izvedbi)
- Interaktivna delavnica na temo alternativnih oblik transporta 
in testiranje električnih vozil ter predstavitev projekta »Potuj 
zeleno«, s pogostitvijo udeležencev (2 izvedbi). 
Izvajajo: Zavod Vozim, Implera d.o.o. in RIC Slov. Bistrica.

                                                      

Združuj in učinkovito potuj!

20. september                                                               

PRIREDITEV DAN BREZ AVTOMOBILA
TURNIR V ULIČNI KOŠARKI
Parkirišče na Čopovi ulici 
9.30-12.30
Turnir v ulični košarki za šolarje (3x3). 
12.30-13.00
Podelitev priznanj za osnovnošolce in srednješolce.
14.00-16.30
Turnir v ulični košarki za POKAL SLOVENSKE BISTRICE (za 
košarkarsko mladino in odrasle igralce), s spremljevalnim 
animacijskim programom.
16.30-17.00
Zaključek turnirja s podelitvijo priznanj in nagrad za 
košarkarje. 
Sodelujejo: osnovne šole iz občine Slov. Bistrica, Srednja šola Slov. Bistrica, 
Zavod za šport Slov. Bistrica, Implera d.o.o., RIC Slov. Bistrica, Mopa d.o.o., idr.

MOBILNOSTNA TRŽNICA
Parkirišče na Čopovi ulici 
12.00-17.00
Mobilnostna tržnica in spremljevalni program:
- testiranje električnih vozil,
- predstavitev projektov »Zapelji me« in »Potuj zeleno«,
- predstavitev pobude »Heroji furajo v pižamah«.
Sodelujejo: Avto-moto društvo Slovenska Bistrica, Policijska postaja Slovenska 
Bistrica, Implera d.o.o., RIC Slovenska Bistrica, Svet za preventivo v cestnem 
prometu, Zavod Vozim, idr.

Del aktivnosti sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Organizator: Občina Slovenska Bistrica; Izvajalec: RIC Slovenska Bistrica 
(02 843 02 46, info@ric-sb.si)
Organizator si pridržuje pravico do sprememb programa, ki bodo objavljene 
na spletni strani www.ric-sb.si.

v Slovenski Bistrici tedenmobilnosti.si

TRAJNI UKREPI

1. Vzpostavitev sistema izposoje mestnih koles po načinu »free 
floating«, dobava 90  mestnih e-koles in postavitev sedmih kolesarnic 
v mestu, na strateških točkah.
2. Nabava električnega avtomobila (RIC Slov. Bistrica) za lastno rabo 
in možnostjo souporabe za javne zavode, za službena potovanja ter 
za preizkusne vožnje za občane Občine Slovenska Bistrica. 
3. Nakup štirih kosov prikazovalnikov hitrosti »Vi vozite!« za umirjanje 
lokalnega prometa.
4. Postavitev šestih novih polnilnih postaj za e-vozila v občini 
Slovenska Bistrica.


