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EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI V MARIBORU - Koroška cesta se odpira
meščanom in obiskovalcem mesta
Prva mestna promenada ponovno odprta
Del ceste v Mariboru, ki leži med Glavnim in Vodnikovim trgom (Strossmayerjevo ulico), je bil nekakšna
prva mariborska promenada. Že od srednjega veka naprej se je tam odvijalo živahno trgovanje in
izdelovalo najrazličnejše izdelke domačih mojstrov. Evropski teden mobilnosti, med 16. in 22.
septembrom, bodo v Mariboru od 23.8. zaznamovali tudi z uvedbo enosmernega prometa na tej cesti in
od 6.9 z delnim zaprtjem za promet, ko bodo meščani in obiskovalci mesta imeli priložnost doživeti njeno
tradicionalno trgovsko in družabno funkcionalnost.
400 let središče mojstrov obrtnikov, trgovcev in bogatega družabnega življenja
Njeno ime, Koroška cesta, se je od leta 1438 ohranilo le z manjšimi spremembami in nakazuje pot v
smeri, kamor vodi. Koroška cesta je ena redkih, ki so v današnjem času ohranile celovito podobo v trasi
in je zaradi tega neprecenljive zgodovinske vrednosti. Pozidana je z zgradbami, ki predstavljajo nekdanja
domovanja obrtnikov in trgovcev, ki so jih v začetku 19. stoletja v večini nadzidali v enonadstropnice, kjer
so imeli v pritličju obrtne ali trgovske lokale, delavnice, v prvem nadstropju in deloma v dvoriščnih traktih
pa so bili bivalni prostori. Vsaka hiša v ulici nosi zgodbo svojih prebivalcev, lastnikov in celo mimoidočih.
V hiši št. 1 je bila na primer prva mariborska gimnazija (1758-1892), v hiši št. 3 je leta 1814 pri svojem
vojaškem prijatelju stanoval Črni Jurij, ded poznejšega srbskega kralja Petra I. Lastnik hiše št. 12 je bil leta
1552 mestni sodnik Krištof Wildenreiner, v hiši na št. 2 in 4 je bila znana Tscheligijeva pivovarna in
priljubljen gostinski lokal. Koroška cesta je bila glavna žila mesta vse do sedemdesetih in osemdesetih let
19. stoletja, ko se je del trgovskih funkcij in del družabnih funkcij starega mesta prenesel v novonastali
del Maribora, na današnjo Partizansko cesto, ki se je takrat vse bolj razvijala v smeri proti novemu
železniškemu kolodvoru.
Ponovna oživitev starega mestnega središča
Koroška cesta je skozi stoletja razvijala in nosila več pomembnih funkcij. Bila je zlasti tudi pomembna
prometna povezava v smeri proti Koroški, kar je kljub neprimerljivemu porastu prometa ostala skorajda
do današnjih dni. Sodobna urejenost tranzitnih poti omogoča povezave med vzhodom in zahodom
države brez obremenitve mestnih jeder, kar predvideva tudi nova trajnostna prometna mesta.
Razbremenitev mestnega jedra, kar bomo omogočili in preizkusili v času Evropskega tedna mobilnosti,
ustvarja nove priložnosti. Koroška cesta s sodobnimi vsebinami lahko ponovno poveže mesto od
Glavnega trga proti osrednjemu tržnemu prostoru. Hkrati pa se bo s tem sprostilo staro mestno središče
proti reki Dravi, kjer se je tradicionalno krojila usoda mesta in življenja generacij meščanov.
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PROGRAM EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI V MARIBORU
PONEDELJEK, 14. 9. 2015
SEJA URBANISTIČNE KOMISIJE – Ureditev in revitalizacija Koroške ceste
Organizator: Mestna občina Maribor
Kraj: EPEKA, Koroška cesta 8
Ura: 17.00
Kontakt: Simon Tekavec, simon.tekavec@maribor.si

SREDA, 16. 8. 2015
IZLET NA IZLETNIŠKO EKOLOŠKO KMETIJO URANJEK – PRI BARONU, FRAM
Organizator: Združenje za ekološko kmetovanje SV Slovenije, Zavod Zadihaj in Društvo za razvoj
prometa
Zbirališče: Glavna avtobusna postaja Maribor
Ura: 9.00 – 13.00
Na kmetiji ekološko pridelujejo naslednja živila: žita, krompir, zelenjava, zelišča, sadje, meso, mesni
izdelki, čaji, sušene začimbe in zelišča, likerji, žganja, marmelade, jabolčnik, jabolčni sok, jabolčni kis,
suho sadje, vegeta, kislo zelje in repa, pšenična moka, pšenični kruh, sirupi, pesta, rezanci in še kaj bi se
lahko našlo.
Urejena je tudi trgovina ekološki pridelkov in izdelkov lastnih in drugih ekoloških kmetij. Kmetija se
ukvarja tudi s partnerskim kmetovanjem (zelenjavni zabojčki), izletniškim turizmom in z drugimi
aktivnostmi (ogled kmetije in zeliščnega vrta, degustacije, predavanja, delavnice, naravoslovne dneve,
spanje in kino na seniku….).
Izlet je brezplačen, vendar se je potrebno prijaviti do dneva pred odhodom na telefonsko številko
041/567-197 (Vito) ali na elektronski naslov zavod@zadihaj.net.

MOBILNOST INVALIDNIH OSEB
Organizator: Svet invalidov Mestne občine Maribor
Kraj:Trg Leona Štuklja
10.00 Otvoritev, pozdravni nagovor predstavnika MOM, kulturni program : ples varovancev VDC Sožitje
MB, pantomima Društvo gluhih in naglušnih Podravja MB.
10.00 – 14.00








Predstavitve društev:
Društvo diabetikov Maribor
Društvo paraplegikov severne Štajerske
Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor
Društvo študentov invalidov Slovenije
SONČEK – Mariborsko društvo za cerebralno paralizo
Medobčinsko društvo Sožitje Maribor
Društvo invalidov Maribor
www.maribor.si/ okolje
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Združenje za multiplo sklerozo Slovenije, podružnica Maribor
Društvo bolnikov po možganski kapi Podravja Maribor
Humanitarna organizacija Inkont Maribor in druge organizacije, ki delujejo za izboljšanje
možnosti invalidov.

11.00 – 12.00 Predstavitev društva CANIS in REPS (psi reševalci in psi vodiči)
13.00 – 14.00 Sprehod z invalidi na relaciji Trg Leona Štuklja – Koroška cesta – Tržnica – Ul. Heroja
Staneta (občina) – Trg Leona Štuklja
Kontakt: Ana Mandl, ana.mandl@maribor.si

SPREMLJEVALNE AKTIVNOSTI












Razstava na temo trajnostne mobilnosti, 16. – 22. 9. 2015, prostori EPEKA, Koroška cesta 8,
Maribor - Izračun emisij onesnaževal zunanjega zraka iz cestnega prometa v Mestni občini
Maribor po metodologiji HBEFA in POVIDACO - Projekt avtomatskega štetja prometa s pomočjo
video slikovnega materiala v realnem času.
Info stojnica Slovenske zveze za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo – informacije o
zvočnem onesnaženju in škodljivih posledicah hrupa ter ostalih tresljajev iz okolja. Obveščanje o
psiholoških in in fizičnih poslediceh prekomernega in obremenjujočega hrupa iz okolja.
Brezplačne meritve CO v izdihanem zraku in krvi ter nagradne igre s praktičnimi nagradami.
Info stojnica Zavoda PIP – informacijske točke Evropske unije Europe Direct Maribor –
Informativna stojnica z brezplačnimi publikacijami, nagradno igro in mnenjsko tablo, kjer bodo
obiskovalci lahko izrazili svoja mnenja in predloge za ukrepanje na področju trajnostne
mobilnosti v lokalni skupnosti in Evropski uniji.
10.00 do 12.00, 15.00 do 17.00 - Dijaki Srednje prometne šole Maribor bodo delili zaščitne
maske kot opozorilo na prašne delce.I
Info stojnica Društva AMD TAM MARIBOR – društvo odlikuje več kot 65-letna tradicija delovanja
na področju usposabljanja voznikov motornih vozil. Izobražujejo mlade voznike, v zadnjem času
pa posvečajo veliko pozornost osveščanju z bistvenimi elementi, ki vplivajo na varnost v
prometu. Na stojnici bo potekala tudi nagradna igra.
Info stojnica Zveze prijateljev mladine Maribor – informacije o varstvu okolja in ohranjanju
narave ter možnostih dejavnega, zdravega in okolju prijaznega preživljanja prostega časa.
Teden odprtih vrat Centra mobilnosti Maribor, Partizanska 21 - Vsak dan od 10. do 18. ure v
prostorih Centra mobilnosti Maribor na Partizanski cesti 21 dan odprtih vrat. 10% popust pri
celodnevni izposoji kolesa.

Na stojnicah se bodo predstavila še različna društva, proizvajalci, prodajalci, inovatorji in drugi
zainteresirani, ki so povezani s tematiko dneva.
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ČETRTEK, 17. 9. 2015
IZLET NA EKOLOŠKO KMETIJO HIŠKA ZELIŠČ ŠENEKAR, LIMBUŠ
Organizator: Združenje za ekološko kmetovanje SV Slovenije, Zavod Zadihaj in Društvo za razvoj
prometa
Zbirališče: Glavna avtobusna postaja Maribor
Ura: 9.00 – 13.00
Ekološka kmetija Hiška zelišč je majhna ekološka kmetija v Hrastju, ki leži na obronkih Pohorja. Na eko
kmetiji posebno pozornost namenjajo zeliščem in različnim pripravkom iz zelišč. Biodinamična načela so
temelj ustvarjanja ekoloških izdelkov Patricije Šenekar, zato je slednja tudi aktivna članica
Biodinamičnega društva Podravje.
Ekološka kmetija Hiška zelišč ponuja pester izbor različnih čajev, zelišč, tinktur z izvlečki zelišč, zeliščnih
soli ter tudi ekološke certificirane kozmetike, kjer so glavne sestavine različna zelišča idr.
Izlet je brezplačen, vendar se je potrebno prijaviti do dneva pred odhodom na telefonsko številko
041/567-197 (Vito) ali na elektronski naslov zavod@zadihaj.net.

VZGOJNO PREVENTIVNA AKCIJA: DRUGAČE NA POT – V ŠOLO S KOLESOM
Organizator: Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOM
Kraj: Trg Leona Štuklja
9.30 - 10.00
 zbiranje kolesarjev na Trgu svobode
 razdelitev majic
 predstavitev navodil za varno kolesarjenje
 formiranje kolone kolesarjev
10.00
 otvoritev akcije – pozdravni nagovor predstavnika MO Maribor in predstavnika SPV v CP
10.15
 vožnja otrok s kolesi v spremstvu policistov in mestnih redarjev na kolesih ter kolesarjev KD
Branik po mestnih prometnicah
Na prireditvenem prostoru bodo potekale naslednje spremljevalne dejavnosti:
 preizkus demonstracijskih naprav AVP SPV,
 mobilna kolesarska delavnica Mariborske kolesarske mreže,
 predstavitev aktivnosti policije,
 predstavitev EKO šole in vrtca,
 predstavitev Srednje prometne šole Maribor
 predstavitev Centra nujne medicinske pomoči
 predstavitev Energetske agencije za Podravje,
 predstavitev Gasilske zveze Maribor,
 predstavitev JP Marprom,
 zabavni kolesarski poligon podjetja MOPA d.o.o.,
 ustvarjalne delavnice Zveze prijateljev mladine Maribor.
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12.30 Zaključek in podelitev nagrad
Kontakt: Jožica Trlep, jozica.trlep@maribor.si

KOLESARSKI IZLET ZA STANOVALCE ŠTUDENTSKIH DOMOV
Organizator: Študentski svet stanovalcev Študentskih domov in Mariborska kolesarska mreža
Zbirališče: Upravna stavba Študentskih domov
Ura: 14.00
V sklopu tedna mobilnosti organizira kolesarski izlet za stanovalce študentskih domov. Predvidena je
vožnja skozi posamezna naselja s krajšimi postanki in ogledi posameznih domov.
Zbirno mesto je pred upravno stavbo Študentskih domov dne 17.9.2015, ko bo v organizaciji Mariborske
kolesarske mreže od 14. ure dalje možen manjši servis koles.
Start skupinske vožnje kolesarjev pod vodenim spremstvom predstavnika Mariborske kolesarske mreže
bo 17.9.2015 ob 16. uri z naslednjimi postanki:
- ŠD 13 / Smetanova ulica 71 ,
- ŠD Lent / Koroška cesta 35,
- ŠD 3 / Tyrševa ul. 30,
- ŠD 14 / Gorkega ulica 45,
- Upravna stavba ŠD.

Kontakt: Tara Svetina (031/730-706), Josip Rotar jrotar@gmail.com

PREDAVANJE: ETM V MARIBORU IN NA DUNAJU
Organizator: Mariborska kolesarska mreža
Kraj: Center mobilnosti Maribor, Partizanska 21
Ura: 16.00
Bajk Kuhna v Centru mobilnosti Maribor na Partizanski cesti 21. Razlike med ETM v Mariboru in na
Dunaju. Predavatelja: Josip Rotar, predsednik MKM in Lea-Marie Hackl, EVS prostovoljka.
Kontakt: Josip Rotar, jrotar@gmail.com

PREDAVANJE: REKREACIJA NA PROSTEM. ZAKAJ NE?
Organizator: Društvo za razvoj prometa in Zavod zadihaj
Kraj: Hotel Piramida, Maribor
Ura: 17.00
O prašnih delcih iz prometa in zakaj so rekreativci, kljub zdravemu načinu življenja, ranljiva skupina bo
predavala Zorica Sekulić.
Kontakt: Marko Farič, markofaric@gmail.com
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SPREMLJEVALNE AKTIVNOSTI











Razstava na temo trajnostne mobilnosti, 16. – 22. 9. 2015, prostori EPEKA, Koroška cesta 8,
Maribor - Izračun emisij onesnaževal zunanjega zraka iz cestnega prometa v Mestni občini
Maribor po metodologiji HBEFA in POVIDACO - Projekt avtomatskega štetja prometa s pomočjo
video slikovnega materiala v realnem času.
Info stojnica Slovenske zveze za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo – informacije o
zvočnem onesnaženju in škodljivih posledicah hrupa ter ostalih tresljajev iz okolja. Obveščanje o
psiholoških in in fizičnih poslediceh prekomernega in obremenjujočega hrupa iz okolja.
Brezplačne meritve CO v izdihanem zraku in krvi ter nagradne igre s praktičnimi nagradami.
Info stojnica Zavoda PIP – informacijske točke Evropske unije Europe Direct Maribor –
Informativna stojnica z brezplačnimi publikacijami, nagradno igro in mnenjsko tablo, kjer bodo
obiskovalci lahko izrazili svoja mnenja in predloge za ukrepanje na področju trajnostne
mobilnosti v lokalni skupnosti in Evropski uniji.
Info stojnica Društva AMD TAM MARIBOR – društvo odlikuje več kot 65-letna tradicija delovanja
na področju usposabljanja voznikov motornih vozil. Izobražujejo mlade voznike, v zadnjem času
pa posvečajo veliko pozornost osveščanju z bistvenimi elementi, ki vplivajo na varnost v
prometu. Na stojnici bo potekala tudi nagradna igra.
Info stojnica Zveze prijateljev mladine Maribor – informacije o varstvu okolja in ohranjanju
narave ter možnostih dejavnega, zdravega in okolju prijaznega preživljanja prostega časa.
Teden odprtih vrat Centra mobilnosti Maribor, Partizanska 21 - Vsak dan od 10. do 18. ure v
prostorih Centra mobilnosti Maribor na Partizanski cesti 21 dan odprtih vrat. 10% popust pri
celodnevni izposoji kolesa.

Na stojnicah se bodo predstavila še različna društva, proizvajalci, prodajalci, inovatorji in drugi
zainteresirani, ki so povezani s tematiko dneva.

PETEK, 18. 9. 2015

BRALNI MARATON
Organizator: Zveza prijteljev mladine Maribor
Kraj: Trg Leona Štuklja
Ura: 10.00
Mladi ustvarjalci bodo predstavili lastno prozo in poezijo na temo »Izbiraj. Spreminjaj. Združuj.«.
Predstavljene bodo knjige z okoljsko tematiko.
Kontakt: Kornelija Kaurin, kornelija@zpm-mb.si

S KOLESOM PO KOROŠKI CESTI
Organizator: Mariborska kolesarska mreža
Zbirališče: Glavni trg
Ura: 12.00
Strokovna ekskurzija s tehničnim ogledom prometne infrastrukture na Koroški cesti.
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Kontakt: Josip Rotar, jrotar@gmail.com

HUMANITARNI KONCERT NA ŽELEZNIŠKI POSTAJI
Organizator: Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo in iniciativa Stolp 3
Kraj: Glavna železniška postaja Maribor
Ura: 20.00
Iniciativa Stolp 3 in Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo, ob podpori Mestne
občine Maribor in Slovenskih Železnic v sklopu Evropskega tedna mobilnosti v Mariboru organizirata
humanitarni koncert za pomoč beguncem v Beogradu. Na glavni železniški postaji Maribor (glavna avla)
bosta nastopili priznani glasbeni skupini dveh mest - Beograd bodo zastopali odlični REPETITOR, Maribor
pa odlični HAPPY OL'MCWEASEL. Angažirani glasbeni skupini sta se velikodušno pridružili akciji, ki je
dobila te dni že mednarodne razsežnosti. Namesto vstopnine na koncert bodo ob vstopu zbirali sanitetni
material in določene artikle, glede na potrebe in zmožnosti prevoza. Pomoč nameravajo po koncertu
naložiti na vlak proti Beogradu in skupaj z zbranim potovati do Beograda, kjer se bodo srečali z
organizatorji Beograjske iniciative in člani nevladnih organizacij v Beogradu. Namen koncerta je
senzibilizirati in mobilizirati javnost, da se k aktualni begunski problematiki pristopi pozitivno in s
primernim
sočutjem.
Skupaj z Zagrebškimi in Beograjskimi kolegi so moči združili v iniciativi "ARE YOU SYRIOUS?" in z istim
človekoljubnim namenom se bosta odvila še koncerta v Zagrebu (15.9.) in v Beogradu (predvidoma 24.9).
Pridite in podprite akcijo solidarnosti, ki bo pomenila hkrati vajo za prihodnje dni.
Kontakt: Miha Lovše, miha.lovse@gmail.com

SPREMLJEVALNE AKTIVNOSTI











Razstava na temo trajnostne mobilnosti, 16. – 22. 9. 2015, prostori EPEKA, Koroška cesta 8,
Maribor - Izračun emisij onesnaževal zunanjega zraka iz cestnega prometa v Mestni občini
Maribor po metodologiji HBEFA in POVIDACO - Projekt avtomatskega štetja prometa s pomočjo
video slikovnega materiala v realnem času.
Info stojnica Slovenske zveze za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo – informacije o
zvočnem onesnaženju in škodljivih posledicah hrupa ter ostalih tresljajev iz okolja. Obveščanje o
psiholoških in in fizičnih poslediceh prekomernega in obremenjujočega hrupa iz okolja.
Brezplačne meritve CO v izdihanem zraku in krvi ter nagradne igre s praktičnimi nagradami.
Info stojnica Zavoda PIP – informacijske točke Evropske unije Europe Direct Maribor –
Informativna stojnica z brezplačnimi publikacijami, nagradno igro in mnenjsko tablo, kjer bodo
obiskovalci lahko izrazili svoja mnenja in predloge za ukrepanje na področju trajnostne
mobilnosti v lokalni skupnosti in Evropski uniji.
Info stojnica Društva AMD TAM MARIBOR – društvo odlikuje več kot 65-letna tradicija delovanja
na področju usposabljanja voznikov motornih vozil. Izobražujejo mlade voznike, v zadnjem času
pa posvečajo veliko pozornost osveščanju z bistvenimi elementi, ki vplivajo na varnost v
prometu. Na stojnici bo potekala tudi nagradna igra.
Info stojnica Zveze prijateljev mladine Maribor – informacije o varstvu okolja in ohranjanju
narave ter možnostih dejavnega, zdravega in okolju prijaznega preživljanja prostega časa.
Teden odprtih vrat Centra mobilnosti Maribor, Partizanska 21 - Vsak dan od 10. do 18. ure v
prostorih Centra mobilnosti Maribor na Partizanski cesti 21 dan odprtih vrat. 10% popust pri
celodnevni izposoji kolesa.
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Na stojnicah se bodo predstavila še različna društva, proizvajalci, prodajalci, inovatorji in drugi
zainteresirani, ki so povezani s tematiko dneva.

SOBOTA, 19. 9. 2015
DEN DEVILS DIRT JUMP CONTEST 2015
Organizator: Kolesarsko društvo Den Devils
Kraj: Kardeljeva cesta
Ura: 15.00
Kolesarsko društvo Den Devils letos že šesto leto organizira tekmovanje v Den
Devils dirt jump parku v Mariboru ob Kardeljevi cesti. Letos so se pridružili novo ustanovljenemu
pokalnemu tekmovanju v DIRT skokih. Tako so se pridružili petim slovenskim dirt parkom, z željo po večji
prepoznavnosti športa tega stoletja.
Kontakt: Aljaž Sedovšek, aljaz.sedovsek@gmail.com

ZABAVA NA KOROŠKI
Organizator: Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo
Kraj: Glavni trg in Koroška cesta
Ura: 18.00
Kontakt: Miha Lovše, miha.lovse@gmail.com

SPREMLJEVALNE AKTIVNOSTI






Razstava na temo trajnostne mobilnosti, 16. – 22. 9. 2015, prostori EPEKA, Koroška cesta 8,
Maribor - Izračun emisij onesnaževal zunanjega zraka iz cestnega prometa v Mestni občini
Maribor po metodologiji HBEFA in POVIDACO - Projekt avtomatskega štetja prometa s pomočjo
video slikovnega materiala v realnem času.
Info stojnica Slovenske zveze za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo – informacije o
zvočnem onesnaženju in škodljivih posledicah hrupa ter ostalih tresljajev iz okolja. Obveščanje o
psiholoških in in fizičnih poslediceh prekomernega in obremenjujočega hrupa iz okolja.
Brezplačne meritve CO v izdihanem zraku in krvi ter nagradne igre s praktičnimi nagradami. S
pomočjo smoothie-bike si boste lahko pripravili svoj smoothie. Preizkusili boste lahko svoje
spretnosti, ko si boste nadeli očala, ki ponazarjajo alkoholiranost in poiskusili storiti čisto
vsakdanje stvari.
Info stojnica Društva AMD TAM MARIBOR – društvo odlikuje več kot 65-letna tradicija delovanja
na področju usposabljanja voznikov motornih vozil. Izobražujejo mlade voznike, v zadnjem času
pa posvečajo veliko pozornost osveščanju z bistvenimi elementi, ki vplivajo na varnost v
prometu. Na stojnici bo potekala tudi nagradna igra.

Na stojnicah se bodo predstavila še različna društva, proizvajalci, prodajalci, inovatorji in drugi
zainteresirani, ki so povezani s tematiko dneva.

www.maribor.si/ okolje

www.koroskacesta.si
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NEDELJA, 20.9.2015
KOLESARSKI IZLET PO DRAVSKI DOLINI
Organizator: Planinsko društvo Maribor Matica
Zbirališče: Železniška postaja Maribor
Ura: 6.45
Sprva se boste ob 7.00h odpeljali z vlakom do Ormoža, kamor boste prispeli ob 8.18. S kolesom se nato
odpeljete v hrib po ormoških goricah čez Savce in Polenšak, kjer se boste ustavili tudi na kakšnem
kmečkem turizmu. Spustili se boste v smeri proti Dornavi. Pot vas ob Dravi pelje do Zlatoličja in kasneje
čez dravska polja preko Dobrovcev nazaj v Maribor. Izlet je sprostitvene narave. Priporočljive so cestne
ali treking pnevmatike. Glede na zmogljivost in utrujenost se lahko zgodi, da traso prilagodimo
udeležencem.
Potrebne so prijave na telefonsko številko 041/504-433 (Simon Eržen) ali 031/482-199 (Miro Breg).
Kontakt: Špela Recer, spela.recer@gmail.com

ŠPORTNI DAN NA KOROŠKI in 12. ZZROLANO MESTO
Organizator: Univerzitetna športna zveza Maribor in Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje
narave
Kraj: Glavni trg in Koroška cesta, maribor
Ura: 12.00
Kontakt: Klemen Tasič, klemen@zdravazabava.com
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Razstava na temo trajnostne mobilnosti, 16. – 22. 9. 2015, prostori EPEKA, Koroška cesta 8,
Maribor - Izračun emisij onesnaževal zunanjega zraka iz cestnega prometa v Mestni občini
Maribor po metodologiji HBEFA in POVIDACO - Projekt avtomatskega štetja prometa s pomočjo
video slikovnega materiala v realnem času.
Info stojnica Slovenske zveze za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo – informacije o
zvočnem onesnaženju in škodljivih posledicah hrupa ter ostalih tresljajev iz okolja. Obveščanje o
psiholoških in in fizičnih poslediceh prekomernega in obremenjujočega hrupa iz okolja.
Brezplačne meritve CO v izdihanem zraku in krvi ter nagradne igre s praktičnimi nagradami. S
pomočjo smoothie-bike si boste lahko pripravili svoj smoothie. Preizkusili boste lahko svoje
spretnosti, ko si boste nadeli očala, ki ponazarjajo alkoholiranost in poiskusili storiti čisto
vsakdanje stvari.
Info stojnica Društva AMD TAM MARIBOR – društvo odlikuje več kot 65-letna tradicija delovanja
na področju usposabljanja voznikov motornih vozil. Izobražujejo mlade voznike, v zadnjem času
pa posvečajo veliko pozornost osveščanju z bistvenimi elementi, ki vplivajo na varnost v
prometu. Na stojnici bo potekala tudi nagradna igra.

Na stojnicah se bodo predstavila še različna društva, proizvajalci, prodajalci, inovatorji in drugi
zainteresirani, ki so povezani s tematiko dneva.

www.maribor.si/ okolje
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PONEDELJEK, 21. 9. 2015
MERITVE TELESNE KONDICIJE KOLESARJEV
Organizator: Mariborska kolesarska mreža
Kraj: Center mobilnosti Maribor, Partizanska cesta 21
Ura: 10.00 - 12.00
Meritve telesne kondicije kolesarjev pod vodstvom strokovnega sodelavca iz NIJZ v prostorih Centra
mobilnosti Maribor.
Kontakt: Josip Rotar, jrotar@gmail.com

DELAVNICA: ELEKTROMOBILNOST ZA PODJETJA – moda ali koristna odločitev?
Organizator: Energetska agencija za Podravje v sodelovanju s Štajersko gospodarsko zbornico, v okviru
regijskega sveta za energetiko in EU projekta Emobility works
Kraj: Štajerska gospodarska zbornica, Ul. talcev 24, Maribor
Ura: 11.00
V okviru delavnice bi želeli podjetjem predstaviti električna vozila, sistem polnjenja vozil, subvencije Eko
sklada za nakup vozil in postopke, kako in kdaj je nakup oziroma uporaba električnega vozila primerna in
resnično stroškovno učinkovita. Udeleženci bodo lahko električna vozila tudi preizkusili
Elektronske prijave na: http://www.stajerskagz.si/Aktualno/Dogodki_SGZ/1793/
Kontakt: Klavdija Polutnik, klavdija.polutnik@energap.si

DELAVNICA CENTRA EKSPERIMENTOV MARIBOR
Organizator: Evropski kulturni in Tehnološki center Maribor
Kraj: Glavni trg, Maribor
Ura: 9.00
V okviru Centra eksperimentov Maribor bodo izvajali delavnice povezane z zrakom in dihanjem.
Predstavili bodo računalniški program in vmesnik podjetja Breathing labs, obiskovalci pa se bodo lahko
preizkusili v različnih računalniških igrah, vezanih na pravilno dihanje.
Kontakt: Dragica Marinič, dragica.marinic@ektc.si

PREDAVANJE: ZGODOVINA ELEKTROMOBILNOSTI
Organizator: Društvo za razvoj prometa in Zavod zadihaj
Kraj: Hotel Piramida, Maribor
Ura: 17.00
O vzponih in padcih električnega avtomobila skozi čas bo predaval bo Marko Farič.
www.maribor.si/ okolje

www.koroskacesta.si
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Kontakt: Marko Farič, markofaric@gmail.com
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Razstava na temo trajnostne mobilnosti, 16. – 22. 9. 2015, prostori EPEKA, Koroška cesta 8,
Maribor - Izračun emisij onesnaževal zunanjega zraka iz cestnega prometa v Mestni občini
Maribor po metodologiji HBEFA in POVIDACO - Projekt avtomatskega štetja prometa s pomočjo
video slikovnega materiala v realnem času.
Info stojnica Slovenske zveze za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo – informacije o
zvočnem onesnaženju in škodljivih posledicah hrupa ter ostalih tresljajev iz okolja. Obveščanje o
psiholoških in in fizičnih poslediceh prekomernega in obremenjujočega hrupa iz okolja.
Brezplačne meritve CO v izdihanem zraku in krvi ter nagradne igre s praktičnimi nagradami.
Info stojnica Zavoda PIP – informacijske točke Evropske unije Europe Direct Maribor –
Informativna stojnica z brezplačnimi publikacijami, nagradno igro in mnenjsko tablo, kjer bodo
obiskovalci lahko izrazili svoja mnenja in predloge za ukrepanje na področju trajnostne
mobilnosti v lokalni skupnosti in Evropski uniji.
Info stojnica Zveze prijateljev mladine Maribor – informacije o varstvu okolja in ohranjanju
narave ter možnostih dejavnega, zdravega in okolju prijaznega preživljanja prostega časa.
Info stojnica Društva AMD TAM MARIBOR – društvo odlikuje več kot 65-letna tradicija delovanja
na področju usposabljanja voznikov motornih vozil. Izobražujejo mlade voznike, v zadnjem času
pa posvečajo veliko pozornost osveščanju z bistvenimi elementi, ki vplivajo na varnost v
prometu. Na stojnici bo potekala tudi nagradna igra.
Teden odprtih vrat Centra mobilnosti Maribor, Partizanska 21 - Vsak dan od 10. do 18. ure v
prostorih Centra mobilnosti Maribor na Partizanski cesti 21 dan odprtih vrat. 10% popust pri
celodnevni izposoji kolesa.

Na stojnicah se bodo predstavila še različna društva, proizvajalci, prodajalci, inovatorji in drugi
zainteresirani, ki so povezani s tematiko dneva.

TOREK, 22. 9. 2015 – DAN BREZ AVTOMOBILA
Ves dan brezplačna uporaba avtobusov mestnega potniškega prometa na območju Mestne občine
Maribor.
PREDSTAVITEV ALTERNATIVNE MOBILNOSTI
Organizator: Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave
Kraj: Glavni trg in Koroška cesta
Ura: 10.00
Predstavili prodajalci in inovatorji, ki se ukvarjajo z vozili na električni ali metanski pogon. Vozila bo
mogoče tudi preizkusiti.
Družba MM Ibis se bo predstavila z montažno postajo za avtomatizirano izposojo koles (Bike Sharing)
omogočala brezplačne demonstracije. Primarno bodo promovirali uporabnost in praktičnost Bike Sharing
sistemov v vsakdanjem življenju ter spodbujali ljudi, da razmišljajo o alternativnih načinih dnevnega
prevoza, kot je recimo kolo. Obenem bodo promovirali tudi aktivno gibanje in zdrav življenjski slog, ter
ostale dobrobiti ki jih prinaša kolesarstvo v urbanih okoljih.
www.maribor.si/ okolje

www.koroskacesta.si

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 2015

Kontakt: Nina Gornik Mulec, nina.gornik@maribor.si

SPREMLJEVALNE AKTIVNOSTI











Razstava na temo trajnostne mobilnosti, 16. – 22. 9. 2015, prostori EPEKA, Koroška cesta 8,
Maribor - Izračun emisij onesnaževal zunanjega zraka iz cestnega prometa v Mestni občini
Maribor po metodologiji HBEFA in POVIDACO - Projekt avtomatskega štetja prometa s pomočjo
video slikovnega materiala v realnem času.
Info stojnica Slovenske zveze za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo – informacije o
zvočnem onesnaženju in škodljivih posledicah hrupa ter ostalih tresljajev iz okolja. Obveščanje o
psiholoških in in fizičnih poslediceh prekomernega in obremenjujočega hrupa iz okolja.
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obiskovalci lahko izrazili svoja mnenja in predloge za ukrepanje na področju trajnostne
mobilnosti v lokalni skupnosti in Evropski uniji.
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narave ter možnostih dejavnega, zdravega in okolju prijaznega preživljanja prostega časa.
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