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PROGRAM AKTIVNOSTI OB DNEVU ZEMLJE 
 
 
 

Program bo potekal na Trgu Leona Štuklja in na Trgu generala 
Maistra, dne 20. 4. 2018 s pričetkom ob 9. uri. 

 
 

 
 
 
 
Sodelujejo: 
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SZPVCP) 
Zveza prijateljev mladine Maribor (ZPM) 
Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo (SZOTK) 
Mariborska kolesarska mreža (MKM) 
Društvo študentov naravoslovja (DŠN) 
Evropski kulturni in tehnološki center Maribor (EKTC) 
 
 
 
 
Koordinator: 
Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave 
tel.:02 22 01 445 in info.okolje@maribor.si 
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Kraj dogajanja: Trg Leona Štuklja 
 
 
9.00 – 12.00 

 promocija trajnih ukrepov (avant2Go, Maister) in izpolnjevanje ankete, 

 delavnica "Plastika in njena reciklaža" (DŠN). 
 
9.00 – 12.00  

 bajk kuhna – mobilna kolesarska delavnica (MKM). 
 

9.30 – 10.00 
zbiranje učencev kolesarjev in podaja navodil za varno kolesarjenje. 

 

9.00 – 10.00 

 pozdravni nagovori in predstavitev programa prireditve DAN ZEMLJE. 

 

9.00 – 13.00 

 ustvarjalne delavnice: 1. triada – stojalo za pisala, 2. triada – obesek za 

ključe, 3. triada– broške s prometnimi znaki za nahrbtnik, 

 delavnica predelave in ponovne uporabe: 1. triada – nakit iz pisanih 

nogavic, 2. triada – torba za čelado iz odsluženih oblačil, 3. triada – torbica za 

kolo iz starih jeans hlač, 

 učilnica na prostem: interaktivna igra na temo trajnostna mobilnost, 

 igralni kotiček: družabne igre in dejavnosti na prostem, 

 zabavne eksperimentalnice: prikaz eksperimentov in zdrave rekreacije, 
princip vetrne elektrarne, sončne elektrarne, Teslov transformator (EKTC), 

 info točka: Evropska unija in mladi (Zavod PIP), 

 info stojnica ZPM Maribor: varovanje okolja, trajnostna mobilnost in dejavno 

preživljanje prostega časa. 

 

10.00  

 otvoritev akcije BISTRO GLAVO VARUJE ČELADA in pozdravni nagovor 

župana MOM dr. Andreja FIŠTRAVCA in predsednika SPV Vinka VIRTNIKA. 

 

10.15 – 10.30 

 odhod kolesarjev na vožnjo po mestnih prometnicah v okviru preventivne 

akcije Bistro glavo varuje čelada. 

 

10.30 

 pozdravni nagovor dr. Igorja Šoltesa, Evropskega poslanca v skupini 

Zelenih/Evropske svobodne zveze. 

 

10.35 

 animacijska predstava Gledališča Pravljičarna – MOJA LUNA 

Uhica je zelo vedoželjna in radovedna sovica, zato vsak prosti trenutek prebira 

knjige. Najraje tiste, v katerih so čudovite fotografije narave, ki nas obdaja. Ko 

pa neke noči oblaki zakrijejo luno, ki noč za nočjo sveti s temnega neba, se 



 
 

Uhica v trenutku odloči:”Poiskala bom luno! Svojo luno! Obesila jo bom na 

najvišjo vejo starega hrasta in nobena noč ne bo več temna.” 

Najti in doseči luno pa ni tako preprosto, pa če tudi sovici ves čas pomagajo 

otroci, ki vedo in znajo skorajda vse. Bo Uhici uspelo? Bo našla svojo luno ali 

morda kaj drugega? 

 

10.15 – 12.30 

 vožnja učencev - kolesarjev po mestnih prometnicah v spremstvu 

mentorjev,policistov in redarjev na kolesih, 

 demonstracija pravilne uporabe kolesarske čelade, preizkus 

demonstracijskih naprav AVP SPV, mobilna kolesarska delavnica,  

 predstavitev dela policistov in redarjev na kolesih, Reševalne službe in 

Srednje prometne šole Maribor, 

 tekmovanje kolesarjev v spretnostni vožnji na poligonu. 

 

12.30 – 13.00 

 razglasitev zmagovalcev v spretnostni vožnji s kolesom na poligonu in 
zaključek akcije Bistro glavo varuje čelada. 

 
 
 
 
 
 

Kraj dogajanja:  Trg generala Maistra (ob Prvi gimnaziji Maribor) 
 
 

9.00 – 12.00 

 parkirni dan – preureditev parkirišč v dnevno sobo; spreminjamo parkirišče v 
igrišče (SZOTK), 

 smothie projekt – izdelava smootijev na sončni pogon, 

 bajk kuhna – mobilna kolesarska delavnica (MKM), 

 demonstracije s kolesi, 

 tekmovanje na trenažerju, 

 promocija trajnih ukrepov (avant2Go, Maister) in izpolnjevanje ankete 
(DŠN), 

 delavnica "Plastika in njena reciklaža". 
 


