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Na ETM so sodelovali: 
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EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 2013 (ETM) V MARIBORU 
 

Ali veste, da človek vsak dan vdihne od 8000 do 10000 litrov zraka? Toda ali se zavedamo kakšne kakovosti je zrak, 

ki ga dihamo? 

 

Evropski teden mobilnosti je priložnost, da se vključite v aktivnosti, ki bodo namenjene izboljšanju kvalitete 

zunanjega zraka v našem mestu in zdravemu načinu življenja. Mestna občina Maribor že 12. leto zapored sodeluje v 

mednarodni akciji »Evropski teden mobilnosti«, ki bo v našem mestu potekala med 16. in 22. septembrom 2013. 

Namen akcije je spodbuditi občane mesta k zmanjšanju uporabe avtomobila kot edinega prevoznega sredstva in jih 

motivirati k uporabi bolj čistih oblik mobilnosti. 

 

Prometni sektor je največji porabniki energije v Evropi in edini sektor, v katerem poraba energije nenehno raste. 

Zelo je odvisen od nafte, oskrba z njo pa je vse bolj negotova. Evropa načrtuje številne ukrepe do leta 2020 v smislu 

zmanjševanja emisij toplogredni plinov, izboljšanja energetske učinkovitosti in povečanju deleža obnovljivih virov 

energije v skupni porabi energije. Načrti segajo tudi v obdobje po letu 2020 in so zapisani v Beli knjigi o prometu, ki 

opredeljuje 40 konkretnih pobud za vzpostavitev konkurenčnega sistema prevoza, zmanjšanje porabe 

konvencionalnih energentov v mestnem prometu, vzpostavitev mestne logistike brez CO2 in prenos potniškega in 

tovornega prometa iz cestnega na železniški in vodni. 

 

Letošnja tema "Vaš korak za čistejši zrak" nas je želela opomniti na to, da lahko že z majhnimi spremembami svojih 

življenjskih navad bistveno prispevamo k izboljšanju stanja okolja in zraka v mestih, kjer so avtomobili eden izmed 

večjih onesnaževalcev zraka, vode in tal. Takšne spremembe življenskega sloga bodo hitro prinesle opazne 

izboljšave tudi v vašem splošnem počutju ter zdravju. 

 

Tudi letos so aktivnosti ob Evropskem tednu mobilnosti potekale cel teden, od 16. do 22. septembra. K sodelovanju 

smo povabili urade MOM, nevladne organizacije, podjetja, društva in vse druge, ki so se prepoznali v namenu ETM. 

Tako je sodelovalo preko 30 organizacij, s katerimi smo organizirali več kot 50 dogodkov. Nekateri dogodki so bili 

zelo dobro obiskani, drugi manj. Velik vpliv je v tem tednu imelo zagotovo tudi vreme.  

Po izpeljanem ETM smo s sodelujočimi izvedli tudi evalvacijo in si postavili cilje za ETM 2014. Strinjali smo se, da bi 

morali v prihodnje ETM izpeljati bolj celostno, s še več podpore medijev in vodstva občine. Tekom tedna smo 

dobivali s strani obiskovalcev veliko pohval in izraženega interesa, da se tovrstne aktivnosti nadaljujejo še bolj 

intenzivno. 
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PROGRAM IN POROČILO EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI V MARIBORU 

 

 

OD 16. – 22. 9. 2013 

 

SPREMLJEVALNE AKTIVNOSTI  

 

Trg svobode 

 

Info stojnica Zveze prijateljev mladine Maribor  

Info stojnica je bila odprta v istem časovnem obdobju kot ustvarjalne delavnice – obiskovalcev smo našteli cca 230, 

od teh jih je 77 izračunalo svoj ogljični odtis. 

 

Ustvarjalne delavnice Zveze prijateljev mladine Maribor 

Ustvarjalne delavnice so potekale od 16. do 20. 9. 2013 med 9. in 18. uro. V delavnicah je v tem času ustvarjalo več 

kot 300 obiskovalcev. Delali so: leteče ribice, origami, avtomobile iz odpadnih materialov, živalce in modele okolju 

prijaznih prevoznih sredstev iz odpadnih materialov, slike z uporabo naravnih materialov, trakove prijateljstva, … 

 

Predstavitev električnih vozil 

S predstavitvami električnih vozil in testnimi vožnjami je podjetje Elektro Maribor d.d. na Trgu svobode sodelovalo 

med 16. in 18. 9 .2013. Opravljenih je bilo kar nekaj testnih voženj. 

 

Aktivnosti Slovenske zveze za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo (SZOTK) 

Zveza je v času celotnega ETM izvedla naslednje aktivnosti: 

- Ozaveščanje ljudi o škodljivosti kajenja, vplivih na zdravje iz prometa in ozračja, deljenje materialov in 

majhnih nagrad (»EX-SMOKERS«) na stojnici SZOTK in materialov Slovenskih železnic; 

- Testne vožnje (kolo z motorjem,  električni skuter, električni avto, CNG avto); 

- Meritve CO v izdihanem zraku in krvi mimoidočih na stojnici SZOTK; 

- predstavitev električnega (“Durabus”) in CNG (“Dualis”) avtobusa za mestni potniški promet;  

- Meritve prašnih delcev v ozračju z mobilno merilno postajo ARSO – Trg Svobode; 

- Demonstracija parkirnega mesta za električna vozila (brezplačna PM v plačljivi coni) v sodelovanju z »MIT 

Grnjak d.o.o.« in “Lineal d.o.o.”  delitev materialov in informiranje o dejavnostih podjetij;  

- Celodnevni izleti s CNG avtobusom za različne organizacije, šole, dijaški domovi, …; 

- Primerjalne meritve izpusta delcev velikosti od 7.5 nm do 10 µm dveh primerljivih vozil VW Passat 1.9 TDi 

(110 KM) in VW Passat 1.4 TSI CNG (150KM) na metan. Obdelani rezultati so objavljeni na spletu. 

- Stojnica in demonstracijske vožnje v sosednjih občinah Ruše in Duplek; 

- Brezplačno parkiranje na zaprtih parkiriščih »PARKAUTO« za udeležence ETM in ostale uporabnike z 

registracijo ali brez (150 brezplačnih parkirnih mest); 

- nagradne igre na 3 večjih radijskih postajah (Radio SI, Radio City, Radio Maribor).  

 

Info stojnica Zavoda PIP – informacijske točke Evropske unije Europe Direct Maribor   

Od 16. Do 20. 9. 2013 je informativna stojnica ponujala brezplačne publikacije, nagradno igro in mnenjsko tablo, 

kjer so obiskovalci lahko izrazili svoje mnenje o Evropski uniji in njeni prihodnosti. 

 

Predstavitev inovacij 

Inovator David Žohar je med 16. in 20. 9. 2013 na trgu predstavljal svoji inovaciji – električno kolo in električni avto. 

Med obiskovalci je bilo zelo veliko zanimanja. 
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Predstavitev električnih skuterjev Akumoto in demonstracijske vožnje 

 

Predstavitev električnih skuterjev je potekala ves teden, čez vikend tudi na Lentu. V tem času je bilo opravljenih 

veliko testnih voženj, ljudje so dobili vse potrebne informacije, letake, … Zanimanje za tovrstno alternativno 

možnost prevoza je bilo zelo veliko.  

 

Trg Leona Štuklja 

 

Skate park  

S pomočjo Urada za kulturo in mladino MOM smo v času ETM na Trgu Leona Štuklja postavili skate park. Uporaba 

je bila brezplačna odprt je bil vsak dan. Zabeležili smo veliko število obiskovalcev vseh starosti, odzivi so bili zelo 

pozitivni. Park je ostal na trgu tudi po ETM.  

 

Glavni trg  

 

Razstava na temo »Kakšen zrak dihamo v mestih?«  

V prostorih Mladinskega društva Osmica je bila od 17.9. do 20.9. 2013 med 9.30 in 15.30 uro razstava na temo 

zraka v mestih. Primerjana ja bila kakovost zraka v mestih in na podeželju ter med izbranimi mesti v Sloveniji in 

Evropi.  

 

Info točka GT22 

GT22 je inter(trans)disciplinarni laboratorij, ki povezuje umetnost in šport in življenje ter ob organski rasti in preko 

analiz vzpostavlja izobraževalno, raziskovalno in produkcijsko platformo. 

V času ETM je bila možna brezplačna izposoja Longboardov in BMX-a ter brezplačna uporaba mini rampa. 

 

 

 

 

SREDA, 11. 9. 2013 

 

 

UVODNA TISKOVNA KONFERENCA 

 

Organizator: Mestna občina Maribor, Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave 

Kraj dogajanja: Dvorana generala Rudolfa Maistra 

Začetek tiskovne konference: 11.00  

 
Uvodna konferenca je bila izpeljana ob načrtovanem dnevu in uri, udeležili so se je novinarji lokalnih medijev. 

 

 
EUROPARKOVA ULIČNA KOŠARKA 

 

Organizator: Agencija Mopa d.o.o. 

Kraj dogajanja: TC Europark 

Čas dogajanja: 15.00 – 19.00 

 

Na dogodku je sodelovalo  36 ekip učencev in učenk osnovnih šol ( okoli 150 šolarjev). Najboljše ekipe na turnirju so 

prejele pokale in praktične nagrade. Vseh 150 udeležencev je prejelo majice, nahrbtnik in pijačo. V dopolnilnem 

programu metanja trojk in prostih metov je bilo razdeljenih preko 30 praktičnih nagrad. 
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SOBOTA 14. 9. 2013 in NEDELJA 15. 9. 2013 

 

 

KOLESARSKI EKO MARATON (dolžini 70 in 114 km) in TEKAŠKI MARATON 

 

Organizator: Agencija SEM 

Kraj dogajanja: Trg Leona Štuklja, Maribor 

 

4. Eko Maraton je potekal 14. in 15. septembra 2013. Zajemal je 114 in 70 kilometrski kolesarski preizkušnji ter 21 

km in 10 kilometrski tekaški preizkušnji. Najbolje pripravljeni so se pomerili tudi v Duatlonu, seštevku kolesarske in 

tekaške preizkušnje. Organizatorji so zabeležili okoli 4.000 udeležencev in množičen obisk ob progah. 

 

 

PONEDELJEK, 16. 9. 2013 – DAN JAVNEGA PREVOZA  

 

 

KONFERENCA: PROJEKT INVOLVE 

 

Organizator: Energetska agencija za Podravje 

Kraj dogajanja: Cona Tezno 

Čas dogajanja: 10.00 – 13.00 

 

Regionalna konferenca je bila namenjena predvsem podjetjem. Namen konference je bil predstaviti trajnostno 

upravljanje z mobilnostjo v podjetjih, kot ekonomsko učinkovito, finančno vzdržno in okolju prijazno. Program 

regionalne konference je temeljil na predstavitvi mednarodnih izkušenj in primerov dobrih praks o upravljanju z 

mobilnostjo v podjetjih v Sloveniji in v tujini. Po uvodnem pozdravu udeležencev in predstavnikov podjetij, je 

predstavnik Pošte Slovenije d.o.o., g. Robert Koler, predstavil primer dobre prakse z naslovom - Dostava z 

električnimi vozili. Predstavnika Energetske agencije za Podravje sta predstavila primere dobrih praks o upravljanju 

z mobilnostjo v podjetjih v tujini; ga. Branka Mirt je predstavila Upravljanje z mobilnostjo v industrijskem parku 

Hoechst v Frankfurtu in g. Dejan Kosi Upravljanje z mobilnostjo v podjetjih Ferrovial in Telefonica v Madridu. 

Predstavnik podjetja TTProjekta, g. Teo Bunta, je predstavil še moderne sisteme parkiranja, električne polnilnice in 

vozila ter odgovoril na vprašanje – »Ali je lahko moje parkirišče vir prihranka?«. Ob kocu predstavitve je vse 

udeležence konference povabil še na vožnjo z električnim in CNG (stisnjen zemeljski plin) avtobusom ter na ogled 

sistema za parkiranje ter električno polnilnico. 

Regionalna konferenca je potekala v okviru evropskega projekta INVOLVE, ki je sofinanciran s strani Evropske 

komisije, programa Interreg IVC. V projekt je vključenih 12 partnerjev iz desetih držav: Nemčije, Italije, Nizozemske, 

Češke, Grčije, Litve, Poljske, Velike Britanije, Španije in Slovenije. Glavni cilj projekta je izboljšanje stanja na 

področju trajnostne mobilnosti s pomočjo izmenjave izkušenj in prenosa primerov dobrih praks. Namen projekta je 

izboljšati sodelovanje z zasebnim sektorjem in s tem povečati prehod na bolj trajnostne oblike prevoza v evropskih 

regijah. Število udeležencev: 30. 

 

 

OKROGLA MIZA: TRAJNOSTNE ALTERNATIVE V PROMETU 

 

Organizator: Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo 

Kraj dogajanja: Naskov dvorec 

Začetek: 15.00 

 

Na okroglo mizo so bili povabljeni predstavniki mestne in državne oblasti, vladnih in nevladnih agencij ter 

zainteresirana javnost. Okrogla miza je bila tretja v seriji okroglih miz v organizaciji Zveze na temo trajnostnega 

prometa. 
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Poleg vodstva občine in strokovnjakov, ki v Mariboru delujejo na področju prometa, se je okrogle mize udeležil tudi 

minister za infrastrukturo in prostor Samo Omerzel. 

 

 

DAN ODPRTIH VRAT 

 

Organizator: Marprom, Slovenske železnice 

Kraj dogajanja: Trg svobode 

Čas trajanja: 14.00 – 18.00 

 

Ves dan je bil organiziran brezplačen prevoz z avtobusi JPP. 

Na stojnici na Trgu svobode se je opravljala anketa na temo javnega potniškega prometa v MOM. Istočasno so bile 

na voljo tudi informacije občanom glede aktualnih voznih redov, nakupa vozovnic, ipd., Sodelujoči v anketi so dobili 

praktične nagrade. Na trgu si je bilo mogoče ogledati tudi električni avtobus. 

 

PLESNE DELAVNICE – SUPER PLESNO GIBALNA OTROŠKA ZABAVA 

 

Organizator: Plesno rekreacijski center Jam  

Kraj dogajanja: Trg svobode  

 

Ples, glasba ter gibanje so bili združeni v otroško igro, v kateri so otroci razvijajo svojo družabnost, ritem, motoriko 

ter se hkrati zabavali. Dogodka se je udeležilo 10 otrok s starši. 

 

 

PREDAVANJE: RELI DAKAR 

 

Organizator: Evropska prestolnica mladih 

Kraj dogajanja: Kulturno-informacijsko središče, Trg Leona Štuklja 

Začetek: 19.00 

 

Predavanje o reliju Dakar ni samo zgodba o najtežjem reliju na svetu kot športnem dogodku, ampak tudi o avanturi, 

ki je potrebna, da se tja prebiješ. Slovenska zasedba bo prihodnje leto najštevilčnejša do sedaj, saj bosta naše barve 

zastopala dva motorista ter ena avtomobilska posadka. Skozi oči dirkača, ki bo tam ob puščavskem lisjaku Miranu 

Stanovniku z motorjem nastopil januarja, so obiskovalci iz prve roke izvedeli vse o tej epski preizkušnji. Spoznali so 

nove poglede na zadnjo pravo dirkaško avanturo, na dirkalnike in dirkače ter na svet, ki ga prečka.  

 

 

PREDSTAVITVE NA STOJNICAH in SPREMLJEVALNI PROGRAM  

 

- Predstavitev aktualnih projektov in prometne kače, Fakulteta za gradbeništvo UM.  

- Turistična agencija Don Travel. 
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TOREK, 17. 9. 2013 – DAN ZMANJŠANJA IZPUSTOV CO2 

 

 

MOBILNOSTNI FORUM 

 

Organizator: Fakulteta za gradbeništvo UM 

Kraj dogajanja: Naskov dvorec 

Začetek: 10.00 

 

Mobilnostni Forum je strokovna delavnica namenjena lokalnim in regionalnim strokovnjakom s področja planiranja 

prometa in mobilnosti. Osnovni namen organiziranja mobilnostnega foruma je združitev urbanističnih, prometnih, 

okoljevarstvenih, socialnih in ekonomskih pogledov na prometne rešitve. Ker Maribor trenutno pripravlja Celostno 

Prometno Strategijo, so bili na mobilnostnem forumu predstavljeni predlagani ukrepi za pešce, kolesarje, voznike 

avtomobilov in uporabnike javnega potniškega prometa. Foruma se je udeležilo 20 poslušalcev.   

 

 

BRALNI MARATON 

 

Organizator: Zveza prijateljev mladine Maribor 

Kraj dogajanja: Trg svobode 

Čas trajanja: 10.00 – 13.00 

 

Bralnega maratona se je udeležilo  34 otrok in mladostnikov. Brali so pesmi (večina avtorskih) na temo Naš korak za 

čistejši zrak. Gledalcev je bilo cca 80. 

 

 

PREDAVANJE: ČRNI OGLJIK 

 

Organizator: Griša Močnik, Aerosol d.o.o. 

Kraj dogajanja: Naskov dvorec 

 

Predavanje je bilo prestavljeno na oktober 2013. 

 

 

SPINNING MARATON 

 

Organizator: Plesno rekreacijski center Jam 

Zbirališče: Prostori PRC Jam, Miklavčeva ulica 7, Maribor 

Začetek: 16.00 

 

Zaradi slabega obiska je dogodek odpadel. 
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PREDSTAVA ZA OTROKE: ZEMLJA JE DOBILA VROČINO 

 

Organizator: Ekološko kulturno društvo Za boljši svet 

Kraj dogajanja: Trg svobode 

Začetek: 16.30 (trajanje 45 min) 

 

Za starost: 6 – 12 let in vse radovedneže 

 

Naša mama Zemlja z vso svojo ljubeznijo skrbi za nas ljudi. Daje nam hrano, vodo, zrak in zavetje. Toda ljudje je ne 

znajo ohraniti – naokoli mečejo odpadke, v vode zlivajo kemikalije, sekajo gozdove in onesnažujejo zrak. Tako se 

tudi rastlinam in živalim ne godi preveč dobro. V predstavi je društvo predstavilo, kakšne težave pestijo rastline in 

živali zaradi prevelike onesnaženosti. Predstavo si je ogledalo 15 gledalcev.  

 

 

PREDAVANJE: KONOPLJA – ČUDEŽNA RASTLINA, UPORABNA V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU 

 

Organizator: Zveza prijateljev mladine Maribor 

Kraj dogajanja: Trg svobode 

Začetek: 17.30 

 

Predavanje o uporabnosti konoplje je namesto Draga Balabana zaradi bolezni izpeljal Borut Šket. Predavanja se je 

udeležilo 8 poslušalcev. 

 

 

PREDSTAVA ZA MLADOSTNIKE: REŠIMO ZEMLJO 

 

Organizator: Ekološko kulturno društvo Za boljši svet 

Kraj dogajanja: Kulturno-informacijsko središče EPM, Trg Leona Štuklja 

 

Prestava je zaradi premajhnega števila udeležencev odpadla. 

 

 

PREDSTAVITVE NA STOJNICAH in SPREMLJEVALNI PROGRAM (9.00 – 18.00) 

 

- Brezplačne demonstracijske vožnje z električnimi in CNG vozili (Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in 

tobačno kontrolo in TTD Sistemi d.d. 

- Brezplačne demonstracijske vožnje z električnimi vozili. 

- Nagradna igra Zavrtite kolo sreče z Energijo Plus.  

 

 

SREDA, 18. 9. 2013 – DAN MOBILNOSTI INVALIDOV 

 

 

MEDNARODNA ZAKLJUČNA KONFERENCA PROJEKTA PMinter, 18. in 19. 9. 2013 

 

Organizator: MOM, Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave 

Kraj dogajanja: Hotel City 

 

Mednarodna zaključna konferenca projekta PMinter je potekala 18. in 19. septembra 2013 v Mariboru. 

Konferenca je bila organizirana v okviru mednarodnega projekta PMinter, ki ga Mestna občina Maribor 
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izvaja skupaj s partnerji. Delno ga financira Evropski sklad za regionalni razvoj v okviru Operativnega 

programa Slovenija – Avstrija 20072013. Na konferenci so sodelujoči partnerji iz Slovenije in Avstrije 

predstavili rezultate svojega dela. Posamezne teme s področja varstva zraka so predstavili tudi vabljeni 

strokovnjaki iz drugih evropskih držav. Konferenca je potekala v treh jezikih – slovenščini, nemščini in 

angleščini – in je bila simultano prevajana. Moderatorka konference je bila direktorica nevladne 

organizacije Umanotera, gospa Vida Ogorelec.  

Konferenca je bila namenjena tako strokovnjakom z omenjenih področij kot predstavnikom lokalnih 

skupnosti in državnih institucij. Skupno se je konference udeležilo 178 slušateljev iz Slovenije, Avstrije, 

Hrvaške, Češke in Nemčije. Udeležba je bila brezplačna. Vsi udeleženci so prejeli biltene s povzetki 

predavanj v vseh treh jezikih.  

 

 

MOBILNOST INVALIDNIH OSEB  

 

Organizator: Svet invalidov MOM 

Kraj dogajanja: Trg svobode 

 

V okviru Dneva mobilnosti invalidov 2013 je na Trgu svobode potekalo osveščanje javnosti o invalidski 
problematiki. V tem času so bile izvedene naslednje aktivnosti: 

- Nagovor podpredsednika Sveta invalidov MOM. 

- Kratek kulturni program. 

- Vožnja z avtobusom – prikaz vožnje osebe z invalidskim vozičkom, slepe osebe in psa vodnika. Prikaz 

vstopa in izstopa iz avtobusa. Prikazali so dostopnost glavne  avtobusne postaje, opozorili na 

nedostopnost podhoda pri Slaviji in se dogovorili za redno sodelovanje s predstavniki podjetja Marprom 

d.d. v smislu zagotovitve boljše dostopnosti javnega prevoza. 

- Predstavitev invalidskih društev Sonček – MDCP, Društva invalidov MB, Društva diabetikov MB, Društva 

paraplegikov severne Štajerske MB, Društva gluhih in naglušnih Podravja MB, MD Sožitje MB, MD slepih in 

slabovidnih MB, Društva Canis in REPS. 

- Merjenje sladkorja v krvi. 

- Predstavitev simptomov za prepoznavanje diabetesa in opozarjanje na nevarnosti nezdravljenja diabetesa. 

- Prikaz vožnje osebe s cerebralno paralizo s prilagojenim kolesom. 

- Prikaz slikanja z nogo in razstava izdelkov, naslikanih z nogo. 

- Razstava ročnih del in ročnih izdelkov . 

- Predstavitev tipnih kart za slepe. 

- Predstavitev rezbarij in rezbarjenja. 

- Prikaz reševanja in iskanja oseb s pomočjo psa reševalca – program Reševalci z mrzlimi smrčki. 

Predstavitev dela s psi. 

- Predstavitev načina komunikacije gluhih. 

- Predstavitev različnih vrst slepote s pomočjo simulacijskih očal, predstavitev pripomočkov slepih za prosti 

čas. 

- Predstavitev izdelkov članov Sončka in dobrodelne trgovine Sonček. 
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GIBANJE NA ROLERJIH 

 

Organizator: Agencija Mopa d.o.o. 

Kraj dogajanja: OŠ Franc Rozman Stane 

Čas dogajanja: 11.00 – 17.00 

 

Dostavljenih in pripravljenih je bilo 25 parov rolerjev različnih številk z zaščitno opremo. Na voljo je bil 

označen in zaščiten poligon za rolanje. Ves čas je potekala tudi animacija. Ob 13.30 uri je bilo tekmovanje 

posameznikov v rolanju, ki so prejeli praktične nagrade. 

Rolanja se je udeležilo 110 učencev, tudi učenci sosednjih šol in OŠ Prežihov Voranc. 

 

 

POTOPIS Z IDEJO 

 

Organizator: Zveza prijateljev mladine Maribor 

Kraj dogajanja: Trg svobode 

Začetek: 16.30 

 

Karmen Razlag je obiskovalce popeljala po Kolumbiji – deželi dišeče kave in prijaznih ljudi. Potopisa se je udeležilo 7 

obiskovalcev. 

 

 

IZOBRAŽEVALNI FILM: KRASNI NOVI SVET ODPADKOV 

 

Organizator: Zofijini ljubimci 

Kraj dogajanja: Pekarna 

 

Dogodek je odpadel zaradi premajhnega števila obiskovalcev. 

 

 

ČETRTEK, 19. 9. 2013 – DAN KOLESARJEV 

 

 

MOBILNA KOLESARSKA DELAVNICA 

 

Organizator: Mariborska kolesarska mreža 

Kraj dogajanja: Trg svobode 

Čas dogajanja: 9.00 – 13.00 

 

MKM je na Trgu svobode na dan kolesarjev izvedla Mobilno kolesarsko delavnico. Ta se je odvila v urah od 10h do 

13h in v sklopu predstavitev še drugih kolesarskih programov in prireditev. Zato in tudi zaradi lepega vremena bila 

odzivnost precejšnja, predvidoma je delavnico obiskalo okoli 100 ljudi, med njimi tudi skupine otrok iz osnovnih šol. 

 

VZGOJNO PREVENTIVNA AKCIJA: DRUGAČE NA POT – V ŠOLO S KOLESOM 

 

Organizator: Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOM 

Kraj dogajanja:Trg svobode 

 

Predstavniki Energap so sodelovali v programu vzgojno preventivne akcije Drugače na pot – v šolo s kolesom na 
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način, da so v okviru dopoldanskega dogodka na Trgu svobode na stojnici predstavljali področja delovanja agencije, 

projekte in aktivnosti, ki jih na agenciji izvajamo s poudarkom na področju trajnostne mobilnosti.  

Število udeležencev: najmanj 100, veliko šolarjev 

 

Z vzgojno preventivno akcijo DRUGAČE NA POT – V ŠOLO S KOLESOM smo želeli zmanjšati potrebo, po vsakodnevni 
uporabi avtomobila, vplivati na potovalne navade mladih in jih spodbuditi k uporabi alternativnih prevoznih 
sredstev, predstaviti varne kolesarske poti, opozoriti na ukrepe s katerimi je potrebno zagotoviti varnost kolesarjev 
ter izpeljati učno uro varnega kolesarjenja po mestnih prometnicah. Zelo pomembno je, da že otrokom privzgojimo 
prave potovalne navade in jih skupaj s starši spodbujamo, da za pot v šolo in domov uporabljajo javni prevoz ali pa 
se odločijo in pot do šole opravijo peš ali s kolesom.  
Vzgojno preventivna akcija DRUGAČE NA POT – V ŠOLO S KOLESOM je potekala v okviru Dneva kolesarjev. 
Prireditev se je odvijala na Trgu svobode in po mestnih prometnicah.  
Uvodni nagovor udeležencem akcije je imel namestnik predsednika SPV Vinko VIRTNIK. Sledila je kratka 
predstavitev akcije in aktivnosti, ki so potekale na Trgu svobode ter predstavitev trase kolesarjenja, z navodili 
varnega kolesarjenja.  
Za sodelovanje na vzgojno preventivni akciji se je prijavilo 133 kolesarjev iz 11 mariborskih osnovnih šol, a so zaradi 

dežja štiri šole odpovedale sodelovanje. 

 

Mladi kolesarji so se v spremstvu policistov, mestnih redarjev na kolesu, predstavnikov Sveta za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu, mentorjev in prostovoljcev popeljali na učno uro varnega kolesarjenja po mestnih 
prometnicah. Poleg kolesarjenja so v okviru spremljevalnega programa na Trgu svobode potekale številne 
spremljevalne aktivnosti. 
Na prireditvenem prostoru se je predstavila AVP – Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Na voljo so bile 

demonstracijske naprave Sveta za preventivo in vzgojo (preventivno gradivo, tehtnice, demonstracijska kolesarska 

čelada, …). Svoje aktivnosti je predstavil tudi Center nujne medicinske pomoči in Policija. S prometnimi vsebinami 

so se na stojnicah predstavili učenci osnovne šole Janka Padežnika, Prežihovega Voranca in Franca Rozmana 

Staneta. Na tematski ustvarjalni delavnici Zveze prijateljev mladine Maribor so otroci lahko ustvarjali izdelke na 

temo ekologije in prometna. Na info stojnici so dobili informacije o varstvu okolja in ohranjanju narave ter 

možnosti dejavnega, zdravega in okolju prijaznega preživljanja prostega časa. Predstavniki Energetske agencije za 

Podravje so obiskovalcem predstavili področja delovanja Energetske agencije in odgovarjali na različna vprašanja 

glede uporabe obnovljivih virov v javnem potniškem prometu. Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in 

informatiko UM se je predstavila s programom električne mobilnosti. Na stojnici je Fakulteta za gradbeništvo UM 

predstavila aktualne projekte in prometno kačo. Udeleženci in obiskovalci dogodka so imeli priložnost spoznati       

El-ko blagovno znamko, ki s svojimi produkti, zagovarja zeleno in čisto prihodnost. Strmijo k mobilnosti brez 

izpustov CO2 in zato tudi njihovi produkti delujejo na tak način. Predstavljeno je bilo mesto kolo El–ko s katerim je 

lahko vožnji po mestu ali v naravi pravi užitek. V okviru prireditve so se udeleženci akcije pomerili še v spretnostni 

vožnji na zabavnem poligonu MOPE. Prireditev Drugače na pot – v šolo s kolesom se je zaključila z razglasitvijo 

zmagovalcev v spretnostni vožnji na poligonu in podelitvijo nagrad.  

Za red in za varnost udeležencev na prireditvenem prostoru in na kolesarski trasi so skupaj s člani komisije za akcije 

pri SPV in člani ZŠAM Certus Maribor skrbeli še dijaki Srednje prometne šole Maribor. 

 

 

OTVORITEV PROJEKTA MBajk 

 

Organizator: Univerzitetna športna zveza Maribor 

Kraj dogajanja: Trg svobode 

Začetek: 12.30 

 

O zaključku akcije Drugače na pot – v šolo s kolesom je na Trgu svobode potekala še otvoritev programa MBajk. S 
programom želijo vzpostaviti mrežo kolesarskih info točk, kjer si bo mogoče brezplačno izposoditi kolesa.  
Kolesa v ta namen bodo pridobljena s strani donacije občanov, le te pa bodo prostovoljci s pomočjo mentorjev 

reciklirali in podali v ponovno uporabo. Kolesa bodo enotno pobarvana in tako še bolj prepoznavna. Cilj programa 

je, mlade spodbuditi da izkoristijo možnost brezplačnega prevoza s kolesi. 
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STOPINJE MESTA – URBANI SPREHOD V ANGLEŠČINI 

 

Organizator: Pekarna – magdalenske mreže 

Kraj dogajanja: Trg svobode 

Začetek: 15.30 

 

Urbani sprehodi poudarjajo družabnostne funkcije mesta, spodbujajo razmišljanja o mestu, izpostavljajo pomen 

pešačenja v mestu in omogočajo povezovanje ter druženje domačinov in popotnikov. Hkrati so oplemeniteni z 

določeno družbeno tematiko postavljeno v današnji prostor in čas. Urbanega sprehoda se je udeležilo 12 ljudi, 

večinoma tujcev, udeležencev konference PMinter. 

 

 

TURISTIČNI OGLED MESTA S KOLESOM: FORMA VIVA MARIBOR 

 

Organizator: Mariborska kolesarska mreža in Umetnostna galerija Maribor 

Zbirališče: Trg Leona Štuklja 

 

Turistični ogled je zaradi slabega vremena odpadel. 

 

 

PREDAVANJE: KOLESAR SEM 

 

Organizator: Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOM 

Kraj dogajanja: Naskov dvorec 

 

Predavanje je zaradi slabega obiska odpadlo. 

 

 

PREDSTAVA PRAVLJIČARNE: O RADOVEDNEM GUMBKU, KI SI JE ŽELEL V SVET 

 

Organizator: Zveza prijateljev mladine Maribor 

Kraj dogajanja: Trg svobode 

Začetek: 16.30 

 

Predstavo Gledališča Pravljičarna si je ogledalo približno 50 otrok in odraslih. Po predstavi je bila izvedena tudi 

delavnica, kjer so otroci izdelovali gumbke. 

 

 

IZOBRAŽEVALNI FILM: ZGODBE O STVAREH 

 

Organizator: Zofijini ljubimci 

Kraj dogajanja: Pekarna 

Film je služil kot iztočnica za nadaljnji pogovor, v katerem bomo pretresli vprašanja – Od kod stvari pridejo in kam 

gredo, ko jih zavržemo. Je v ceno res vključena cena izdelka? Ekološka upravičenost transporta stvari? Lokalna ali 

globalna mobilnost? Je potrošništvo upravičeno oz. etično? Ogleda in nadaljnje debate se je udeležilo 7 ljudi. 
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PREDSTAVITVE NA STOJNICAH in SPREMLJEVALNI PROGRAM (9.00 – 18.00) 

 

- Predstavitev aktualnih projektov in prometne kače, Fakulteta za gradbeništvo UM. 

- Predstavitev eliptičnih koles in demonstracijske vožnje, ElliptiGO. 

 

 

PETEK, 20. 9. 2013 – DAN HOJE 

 

 

TEST HOJE NA 2 km, MERITVE VREDNOSTI GLUKOZE V KRVI IN KRVNEGA TLAKA 

 

Organizator: Oddelek za promocijo zdravja ZD dr. Adolfa Drolca Maribor 

Kraj dogajanja: Mestni park – Študentski dispanzer, Ob parku 5  

Čas dogajanja: 8.00 – 12.00 

 

Test hoje se je izvajal na promenadi Mestnega parka. S predhodno prijavo in analizo rezultatov testa hoje, se je test 

nadaljeval v kletnih prostorih Študentskega dispanzerja, Ob parku 5. V kletnih prostorih Študentskega dispanzerja, 

kjer so se izvajale tudi meritve krvnega tlaka in glukoze v krvi. Testa se je udeležilo približno 20 oseb. 

 

 

PRAVA SMER JE GIBANJE: TOTI ŠPORT 2013 

 

Organizator: Agencija Mopa d.o.o. 

Kraj dogajanja: Trg svobode  

Čas dogajanja: 10.00 – 17.00 

 

Na stojnici je bilo predstavljenih 27 športnih programov rekreacije in zdravega gibanja v Mariboru v letu 2013. 

Animatorji so bili na voljo za demonstracijo z raznimi športnimi rekviziti in opremo.  

Na stojnici so se prav tako pripravljali naravni sokovi iz svežega sadja in zelenjave (brezplačna degustacija) v 

sodelovanju s pridelovalci zelenjave in sadja, ki so na ta dan prodajali svoje izdelke na trgu. 

 

 

PANORAMSKA VOŽNJA Z VELIKIM SPLAVOM DO LENTA 

 

Organizator: Turistično društvo Maribor 

Zbirališče: Koblarjev zaliv  

Začetek: 15.00 

 

Tema: Folklorni program in druženje s splavarji 

S splavom je med Koblarjevim zalivom in Lentom plulo okrog 40 ljudi. 

 

 

STOPINJE MESTA – URBANI TEMATSKI SPREHOD V SLOVENŠČINI 

 

Organizator: Pekarna – magdalenske mreže 

Zbirališče: Trg svobode  

Začetek: 16.00 

 

Sprehod je bil zaradi premajhnega števila udeležencev odpovedan. 
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PREDAVANJE: GLIVE 

 

Organizator: Gobarsko društvo Lisička 

Kraj dogajanja: Trg svobode  

 

V okviru ETM je gobarsko društvo Lisička Maribor izvedlo razstavo gob in predavanje o pomenu gliv. S svojim 

prispevkom so osveščali občane mesta Maribor o gobah. Na razstavi gob predvsem o užitnih in strupenih vrstah ter 

možnosti zamenjave, o kulinaričnih lastnostih gob, na popoldanskem predavanju pa so poudarili še različne druge 

vidike, kot npr. uporabo gob v zdravstvu, uporabo gob za čiščenje okolja (mikoremediacija), uporabo gob za 

bioindikacijo in podobno. 

Obisk razstave gob je bil zadovoljiv, ogledali so si jo tudi učenci osnovnih šol (ocena okoli 300 obiskovalcev). Obisk 

predavanja pa je bil skromnejši (12 slušateljev). Na razstavi je bilo razstavljenih blizu 130 primerkov. 

 

 

29. SPLAVARSKI KRST 

 

Organizator: Turistično društvo Maribor 

Kraj dogajanja: Lent 

Začetek: 17.00 

 

Tema: krst mladega splavarja. Krst si je ogledalo okoli 150 ljudi. 

 

 

PROMOCIJA SKATANJA 

 

Organizator: Evropska prestolnica mladih 

Kraj dogajanja: Kulturno-informacijski center, Trg Leona Štuklja  

 

Ob 17. uri se je v prostorih Kulturno informacijskega središča pričel prikaz skate filmov, pred stavbo, v začasnem 

skate parku, pa promocija skatanja. Ob 18. Uri se je pričel koncert raperjev iz Maribora in okolice. Nastopili so 

Koncert EMKEJ, TROPSKI & NITE, DAMZO in UTRIP. Dogodka se je udeležilo približno 200 ljudi vseh starosti. 

 

 

PREDSTAVITVE NA STOJNICAH in SPREMLJEVALNI PROGRAM  

 

Blazing na vodi, Društvo Blazing  

Blazing, misija zrak voda je zabavno adrenalinska misija v kateri skakalec najprej osvoji zrak in kasneje še vodo. Iz 

višine 4 ali 6 m se na blazino, nameščeno na vodni površini, poženejo skakalci, ki ustvarijo »blaze« efekt. Zakoni 

fizike poženejo vnaprej nameščenega skakalca visoko v zrak. Da ohladimo adrenalin, skakalec pristane v reki Dravi, 

kjer je za varen prihod na nabrežje poskrbljeno. Kljub slabemu vremenu, je bilo v dveh dnevih (20. in 21. 9. 2013) 

opravljenih nekaj deset skokov. 
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SOBOTA, 21.9.2012 – DAN ŠPORTA IN ZABAVE 

 

Cesta čez Lent med Vojašniško in Loško ulico je bila zaprta. 

 

FREESTYLE ŠPORTNA TRŽNICA 

 

Organizator: Športno društvo 5-0 

Kraj dogajanja: Lent, pred Hišo stare trte 

 

Na stojnicah je bila med 10.00 in 12.00 predstavljena freestyle športna oprema. Mogoče je bilo preizkusiti se v 

vožnji z longboardom in cruise boardom. Obiskovalcev je bilo približno 50. 

 

 

PROMOCIJA POTAPLJANJA 

 

Organizator: Potapljaško društvo Maribor 

Kraj dogajanja: Lent 

Čas dogajanja: 9.00 – 15.00 

 

Promocije društvo ni izvedlo. 

 

 

SKIKANJE 

 

Organizator: Skike Slovenija 

Kraj dogajanja: Lent 

 
Predstavitev nordijskega rolkanja v okviru akcije Evropski teden mobilnosti je potekala preko celega dne. Prisotni so 

bili trije trenerji in še mladi tekmovalec, ki je prikazoval spretnosti na skike rolkah.  

Na promociji se je zvrstilo po oceni preko 200 ljudi od najmlajših do malce bolj zrelih. Ker gre za športno panogo, ki 

je primerna za vse generacije, je bilo s prikazom pravilne uporabe pokazano, kako koristna je lahko v 

vsakodnevnem življenju. S skike rolkanjem si okrepimo preko 90% vseh mišic v telesu, poleg tega je to odlična 

funkcionalna predpriprava za večino vzdržljivostnih in tudi dvoranskih športov od teka na smučeh, alpskega in 

turnega smučanja, kolesarjenja, vseh iger z žogo in še bi lahko naštevali.  

S predstavitvijo smo bil zadovoljni in cesta ob Lentu je zelo primerna za tovrstne dejavnosti. Mogoče bi lahko v 

prihodnjem letu organizirali tudi kakšno promocijsko tekmovanje v spretnostni vožnji.  

 

 

»KOLO IN KAJAK« – KOLESARJENJE NA KOZJAK IN VESLANJE PO DRAVI 

 

Organizator: Zavod za turizem Maribor – Pohorje in Mopa d.o.o. 

Zbirališče: TIC Maribor, Partizanska 6a 

Začetek: 9.00 

  

Izlet je bil organiziran s strani Zavoda za turizem Maribor-Pohorje, Mestne občine Maribor, Medobčinskega urada 

za varstvo okolja in ohranjanje narave, Agencije MOPA in Drava centra v sklopu Evropskega tedna mobilnosti in v 

času Festivala Stare trte. 

Udeleženci so se zbrali ob 9:00 uri pred TIC Maribor, od koder so krenili ob cca 9:15 uri na pot, najprej do 

Ribniškega sela in zatem po vinorodnem območju skozi Rošpoh in Kozjak nad pesnico vse do Sv. Urbana, slikovite 

razgledne toke na Kozjaku, kjer je sledil postanek za malico. Zatem so se spustili do Kamnice in ob Dravi do 
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Studenške brvi ter se mimo Jožefove cerkve podali do Drava centra, kjer so si ogledali omenjeni center in preizkusili 

vse aktivnosti, ki jih ponuja. Od plezalne stene do slacklinea nato pa so se podali tudi na veslanje po reki Dravi in 

odkrivali kotičke reke. Vreme je bilo ta dan prijetno sončno in toplo. Kolesarje je spremljal en kolesarski vodnik. 

Zraven je bilo tudi spremljevalno vozilo za potrebe pomoči, ki pa na srečo ni imelo dela. Udeleženci so bili izjemno 

zadovoljni z izletom, tako s kolesarskim delom, ki je ponujal izjemne razglede in spoznavanje z domačini ob 

opravilih v vinogradih, kot veslaškim vložkom, ki je ponudil cisto nevsakdanje doživetje in cisto drug pogled na 

okolico iz reke Drave. 

 

 

INTERVALNI TEK V MESTNEM PARKU: MAX TRENING IN FUNKCIONALNI SKUPNI TRENING 

 

Organizator: Plesno rekreacijski center Jam  

Kraj dogajanja: Mestni park  

Začetek: 10.00  

 

Intervalni tek ali max trening je potekal po stezah mariborskega parka. Tek je potekal po časovnih intervalih, v 

kombinaciji z več sklepnih vaj za moč in vzdržljivost in je trajal 45 min. Večinoma so se ga udeležili naključni 

mimoidoči, ki so se v parku že rekreirali. 

 

 

PANORAMSKA VOŽNJA Z VELIKIM SPLAVOM DO LENTA 

 

Organizator: Turistično društvo Maribor 

Kraj dogajanja: Koblarjev zaliv 

Začetek: 11.00 

 

Tema: Poučna delavnica na temo »Tradicija splavarjenja v Koroški dolini«. 

S splavom je med Koblarjevim zalivom in Lentom plulo okrog 40 ljudi. 

 

 

URBANI SPREHOD 

 

Organizator: Mariborska kolesarska mreža 

Zbirališče: Trg svobode 

Začetek: 16.00 

 

Zaradi premajhnega obiska je bil sprehod odpovedan. 

 

 

NEDELJA, 22. 9. 2013 – DAN BREZ AVTOMOBILA IN MESTNI PIKNIK 

 

Cesta na Lentu bo zaprta med Vojašniško in Loško ulico. 

 

RAZSTAVA STARODOBNIH KOLES 

 

Organizator: Društvo Dimek Beltinci 

Zbirališče: Lent 

Čas dogajanja: 9.00 – 18.00  

 

MKM je organizirala obisk Društva ljubiteljev starih koles Dimek iz Beltincev, ki je v nedeljo, 22.9.2013, na dan brez 

avtomobila, pripravila razstavo starih koles. Ta se je odvila na Lentu, ki je bil v tem času zaprt za avtomobile, torej 
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odprt za kolesarje in pešce. Društvo je priredilo tudi vožnjo s starimi kolesi in skupaj z obiskovalci, ki se jih je zvrstilo 

okoli 150, so ugotavljali, da so kolesa po vseh teh letih še vedno vozna. 

 

 

VOŽNJA Z MALIM SPLAVOM DO LENTA 

 

Organizator: Turistično društvo Maribor 

Zbirališče: Koblarjev zaliv 

Začetek: 10.00 

 

Tema: Delavnica o zgodovini in praktično usposabljanje na vožnji. 

S splavom je med Koblarjevim zalivom in Lentom plulo 10 ljudi. 

 

 

DRUŽINSKI POHOD PO POHORJU 

 

Organizator: Plesni center Jam 

Zbirališče: Pred hotelom Bellevue 

Začetek: 13.30 

Skozi zgodbo o škratu, naravi, igro ter animacijo so otroci na izletu spoznali naselje Bolfenk. Pot vodi po vasici in 

skozi gozd do razglednega stolpa. Med potjo so bili postavljeni rekviziti, ki se navezujejo na naravo in opazovanje le-

te. Na koncu poti so otroci nagrajeni z jabolkom ("sadežem" narave). Pot je trajala približno 2 uri. Pohoda se je 

udeležilo 15 otrok s starši.  
 

 

OGLED MARIBORA Z VLAKCEM JURČKOM 

 

Organizator: Turistična agencija Don Travel, Študentski servis d.o.o. 

Zbirališče: TIC Maribor, Partizanska cesta 6a 

Začetek: 15.00 

 

Vlakec je, popolnoma zaseden, po svoji običajni trasi brezplačno zapeljal udeležence ETM.  

 

 

TEKMOVANJE ZA »ZLATO RANCO« 

 

Organizator: Turistično društvo Maribor 

Kraj dogajanja: Lent 

Začetek: 16.00 

 

Tema: Spomin na tradicionalno »Rancarijo iz Maribora«. Tekmovanje si je ogledalo okoli 200 ljudi. 

 

 

PREDSTAVITVE NA STOJNICAH in SPREMLJEVALNI PROGRAM (9.00 – 18.00) 

 

- Združenje za ekološko kmetovanje SV Slovenije 

- Zadruga Dobrina, zadruga za razvoj trajnostne lokalne preskrbe z.o.o. 

- Občinska turistična zveza Maribor  

- Štajerska turistična zveza  

- Ustvarjalne delavnice na Pohorju (10.00 – 17.00) v sodelovanju z EPM 


