
 
 

Zaključno poročilo projekta 'Maribor – mesto na dosegu noge!' 

Projekt 'Maribor – mesto na dosegu noge' smo izpeljali s ciljem vzpodbujanja vsakodnevne rekreacije - 

pešačenja in kolesarjenja, aktivnosti, ki izboljšujeta zdravje in zadovoljstvo posameznikov, prispevata k 

čistejšemu okolju in prijaznejšemu prostoru. 

Neposredni produkti projekta: 

- Spletna stran Pohodne poti Maribora predstavlja 11 vsebinsko zaključenih pešpoti različnih dolžin in 

zahtevnosti, ki so razporejene po območju občine Maribor. Predstavljene so z opisom, fotografijami, 

na digitalni karti (skupno in posamično) in z višinskim profilom. Traso posamezne poti si je možno 

prenesti v .gpx formatu, ki vsebuje tudi višinske kote, Stran je dosegljiva na naslovu:. 

http://www.pohodnepotimaribora.si/ 

- Plakat za promocijo Evropskega tedna mobilnosti  ozavešča o koristnih posledicah okolju prijaznih 

oblik mobilnosti in hkrati vabi k udeležbi na organiziranih aktivnostih. 

Vsebino digitalne karte Pohodnih poti Maribora in plakata smo podprli z organiziranimi sprehodi in pohodi v 

času Evropskega tedna mobilnosti. Pripravili smo kratek, dvourni pohod, poldnevni in celodnevni pohod ter 

kolesarsko turo. Udeležence smo vzpodbujali, da so na izhodišče prišli s kolesom, peš ali z javnim prevozom, 

ustrezno obuti in opremljeni. Zaradi omejitev NIJZ glede druženja, akcij nismo pretirano oglaševali. Kljub temu 

je bila udeležba kar zadovoljiva. 

Izpeljane akcije:  

18. 9.: Pohod po mestnih gričih (dvo-urni sprehod za pridobivanje kondicije) - 10 udeležencev 

 

 

http://www.pohodnepotimaribora.si/


 
 
19. 9.: Vzpon na Mariborski Razglednik, najvišji vrh MOM (poldnevni pohod, zahteva že nekaj kondicijske 

pripravljenosti) - 8 udeležencev 

 

 

20. 9: Pohod po obronkih Kozjaka (celodnevni pohod, zahteva dobro kondicijsko pripravljenost) - 8 udeležencev 

 

 



 
 
20. 9.: Kolesarski izlet Po poteh cepičev stare trte - 7 udeležencev 

 

Seštevek celotnega vikenda: neposredno smo h gibanju pritegnili 33 udeležencev, opravili smo 46 km hoje in 86 

km kolesarjenja. 

Posredno smo z objavami v medijih ozaveščali o: 

 človeku in okolju prijaznih načinih mobilnosti, 

 problemih individualnega avtomobilskega prometa, izpustov toplogrednih plinov, 

 možnostih spreminjanja potovalnih navad, 

 koristnosti in atraktivnosti hoje in potovanj s kolesom, 

 mestnih in primestnih zelenih površinah, ki omogočajo dobro dostopnost rekreacije v naravi. 
Objave: 

https://www.vecer.com/maribor/aktualno/evropski-teden-mobilnosti-v-mariboru-vec-prostora-za-pesce-in-

kolesarje-10221327 

https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=38972 

https://www.facebook.com/1090634181045383/posts/evropski-teden-mobilnosti-etm-2020httpspd-

mbmaticasievropski-teden-mobilnosti-et/3134178270024287/ 

https://www.facebook.com/pg/MariborMatica/posts/ 

Možnosti za nadgradnjo projekta:  

S promocijo spletne strani bomo ozaveščali in vzpodbujali h gibanju še naprej. Hkrati so opisane pešpoti 

motivacija, da se jih uredi in označi tudi na terenu. S prevodom strani bi informacije o sprehodih in pohodih po 

mestu lahko posredovali tujim turistom. Dopolnjene opise bi lahko izdali v tiskani obliki ali bi se opisi poti dodali 

turističnim vodnikom po mestu ipd. 

 

V Mariboru, 23. 10. 2020      Podpis odgovorne osebe: 

         Jure Fišer 
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[Type here] 

 

 

 

 

 

 

 

 

V mesecu septembru pozivamo k spremembi potovalnih navad. Potujemo lahko 

tudi z manj onesnaženja, manj hrupa in bolj zdravo. Z aktivnostmi v Evropskem 

tednu mobilnosti promoviramo hojo, kolesarjenje in rabo javnega prevoza po 

Mariboru in bližnji okolici. 

 

 

POHODI 

Sprehod po mestnih gričih: 18. 9. ob 17.00 v Mestnem parku 

Vzpon na Mariborski razglednik: 19. 9. ob 9.00 pri vzpenjači pod Pohorjem 

Pohod po obronkih Kozjaka: 20. 9. ob 8.00 v Kamnici pri kulturnem domu 

 

 

KOLESARJENJE 

Po poteh cepičev stare trte: 19. 9. ob 8.30 pri Stari trti na Lentu 

 

 

Aktivnosti sofinancira Mestna občina Maribor 



 
Planinsko društvo Maribor Matica 
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Kalvarija, Mestni vrh, Piramida 
 

Sprehod po mestnih gričih 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odhod: petek, 18. 9. 2020, ob 17:00  

Izhodišče: na začeteku promenade mestnega parka; v neposredni bližini je možnost 

parkiranja koles  

Povratek: do 20.00 na izhodišče 

Oprema: športna obutev 

Prijave in informacije: Špela Recer, 031 211 710 ali spela.recer@gmail.com  

Opombe: Sprehod bomo popestrili z ogledom zanimivih mestnih dreves in točk ob 

naravoslovni poti ter zeliščnim prigrizkom in napitkom na Piramidi ob sončnem 

zahodu. 

Aktivnost sofinancira Mestna občina Maribor 



 
Planinsko društvo Maribor Matica 
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Mariborski razglednik 
 

Vzpon na najvišji vrh mariborske občine 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odhod: sobota, 19. 9. 2020, ob 9:00  

Izhodišče: Radvanje, spodnja postaja vzpenjače, kjer je možnost parkiranja koles 

Povratek: do 15.00 na zborno mesto 

Oprema: pohodni čevlji, po potrebi pohodne palice 

Hrana in pijača: iz nahrbtnika, na Mariborski koči 

Čas hoje: 4 do 5 ur 

Zahtevnost: lahka planinska pot 

Prijave in informacije: Špela Recer, 031 211 710 ali spela.recer@gmail.com  

Opombe: Po strmem pobočju se bomo povzpeli do cerkve Sv. Bolfenka in naprej do 

Mariborskega razglednika, se okrepčali na Mariborski koči in se po smučišču vrnili na 

izhodišče. 

Aktivnost sofinancira Mestna občina Maribor 



 
Planinsko društvo Maribor Matica 
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Tojzlov vrh in Urban 
 

Pohod po obronkih Kozjaka 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odhod: nedelja, 20. 9. 2020, ob 8:00  

Izhodišče: Kamnica, pred kulturnim domom, kjer je tudi možnost parkiranja koles 

Povratek: do 16.00 na zborno mesto 

Oprema: pohodni čevlji, po potrebi pohodne palice 

Hrana in pijača: iz nahrbtnika, vinotoč Jošt 

Čas hoje: 6 do 7 ur 

Zahtevnost: lahka planinska pot 

Prijave in informacije: Špela Recer, 031 211 710 ali spela.recer@gmail.com  

Opombe: Pot nas bo vodila mimo Hudičevih skal, v dolino Jamšekovega potoka, na 

Tojzlov vrh, čez Gaj do cerkve Sv. Urbana in čez Lucijin breg nazaj v Kamnico. 

Aktivnost sofinancira Mestna občina Maribor 

 

 
 



 

 

Jurčičeva 8, 2000 Maribor • www.pd-mbmatica.si • pdmbmatica@gmail.com • 051 338 523 
 

vabi na kolesarski izlet 

                      »Po poteh cepičev Stare trte« 

 

Odhod:  sobota, 19.09.2020, ob 8.30h, Stara trta (Lent), Maribor  

Povratek: istega dne v pop. urah 

Pot: ca. 73 km, 660 vm, razgibana 

Obvezna oprema: kolo, čelada, rokavice, osebna in 

zdravstvena izkaznica 

Priporočena oprema: sončna očala, vetrovka, termo majica 

Hrana in pijača: okrepitev bo možna v bližnjem kmečkem 

turizmu ob poti 

Prijave obvezno: Simon Eržen (041 50 44 33) 

Vodniki: Simon Eržen, Miro Breg      

Ključne zanimivosti ob poti: Cepiči Stare trte v Malečniku, Vurberku, Zavrhu, Sv. 

Trojici v Slov. Goricah in Sp. Jakobskem dolu; lepi razgledi iz stolpa na Zavrhu; 

degustacija vina pri vinarju Šuman (10€/osebo) 

Opomba: V primeru slabe vremenske napovedi izlet odpade oz. se prestavi 

(spremljajte obvestila).  

 

 
 

http://bit.ly/potcepicev 

Foto: Thomas Schäfer 

IZLET SOFINANCIRA MESTNA OBČINA MARIBOR 

http://www.pd-mbmatica.si/

