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Sodelujejo: 

 

 
KRATICA ORGANIZACIJA KONTAKT 

 

UM - FERI Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, 

računalništvo in informatiko 

katarina.dezan@um.si 

UM - FGPA Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, 

prometno inženirstvo in arhitekturo 

matej.moharic@um.si 

MKM Mariborska kolesarska zveza mkm@kolesarji.org 

SZOTK Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno 

kontrolo 

nvo.zdravje@tobak-zveza.si 

 

DŠN Društvo študentov naravoslovja drustvo.dsn@gmail.com 

ZPM Zveza prijateljev mladine Maribor zpm@zpm-mb.si 

EKTC Evropski kulturni in tehnološki center info@ektc.si 

Avant2GO Avant2GO support@avant2go.com 

FZS Floorball zveza Slovenije sekretarfzs@gmail.com 

Dom DV Dom Danice Vogrinec mirjana.schlauer@danica-vogrinec.si 

PIP Zavod PIP brigita.horvat@zavodpip.si 

NIJZ Nacionalni inštitut za javno zdravje olivera.stanojevic@nijz.si 

MPP Mariborski potniški promet tomislav.trbusic@marprom.si 

GD Gobarsko društvo Lisička gdlmb1@gmail.com 

PD PD Maribor Matica pdmatica@gmail.com 

SPV-MOM Svet za preventivo v cestnem prometu MOM jozica.trlep@maribor.si 

SI-MOM Svet invalidov MOM ana.mandl@maribor.si 

ELEK Elektro Maribor darja.lapov@elektro-maribor.si 

MUVOON Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje 

narave 

irena.kozar@maribor.si 

 

  

mailto:nvo.zdravje@tobak-zveza.si
mailto:drustvo.dsn@gmail.com
mailto:info@ektc.si
mailto:sekretarfzs@gmail.com
mailto:pdmatica@gmail.com
mailto:jozica.trlep@maribor.si
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Ponedeljek, 17. 9. 
 

"ELEKTROMOBILNOST" 
Izvajalec 

Dijaško in študentsko tekmovanje v izdelavi električnih koles: Tekmovalne ekipe med šolskim 

letom izdelujejo svoja e-kolesa, ki so razdeljena v cestno A-kategorijo ali odprto B-kategorijo. Na 

dan tekmovanja se vse prijavljene ekipe zberejo v Mariboru kjer se pomerijo v treh tekmovalnih 

disciplinah: premagovanju naklona, premagovanju razdalje in v spretnostni vožnji. 

 (*v primeru slabega vremena bo tekmovanje v sredo, 19. 9. 2018) 

UM - 

FERI 

9.00 – 10.00 Cesta Za tremi ribniki – premagovanje naklona: tekmovalci se pomerijo na cesti 

z naklonom 18%, vozijo v klanec izključno naravnost, brez vijuganja. Zmaga 

ekipa, ki v najkrajšem času premaga večjo razdaljo v klanec. 

UM - 

FERI 

10.30 – 12.30 Hipodrom Kamnica - premagovanje razdalje: posamezni krog meri 800 m, vse 

ekipe hkrati vozijo na čas, prvih 80 m si tekmovalci pomagajo z nožnim pogonom, 

po tej razdalji pa samo električni pogon. Teža tekmovalca ne sme presegati 50 kg, 

zmaga pa ekipa, ki v 2 urah prevozi daljšo razdaljo. 

UM - 

FERI 

15.00 – 17.00 Trg svobode - dogodek E- mobilnosti: predstavitev dosežkov, predstavitev dobrih 

praks s področja energetike, testne vožnje z električnimi kolesi. 

UM - 

FERI 

15.30 – 17.00 Trg svobode – tekmovanje v spretnostni vožnji: na asfaltirani in tlakovani podlagi 

ekipe tekmujejo posamezno na spretnostnem poligonu. Zmaga ekipa, ki najhitreje 

in z najmanj kazenskimi točkami premaga poligon. 

UM - 

FERI 

10.00 – 12.30 Trg svobode - več generacijski bralni maraton ZPM 

17.00 – 18.00 Trg svobode - razglasitev rezultatov in podelitev nagrad zmagovalcem 

tekmovanja 

UM - 

FERI 

   

17.00 Spodnja postaja vzpenjače: kondicijski pohod na Pohorje PD 

18.00 – 20.00 Preradovičeva  ulica 1: determinacijski večer spoznavanja gob GD 

   

Cel dan 

9.00 – 15.00 

Trg svobode 

 Predstavitev podjetja Marprom in promocija mestnega potniškega prometa: 
predstavitev električnega vozila Maister, na trgu bo parkiran avtobus, prikaz 
prevoza invalidov, plačilni sistem in tarifna politika. 

 

MPP 

  Izpolnjevanje ankete "Skupaj spreminjamo prometne navade" z motivacijskimi 

nagradami in Programsko knjižico z nagradnimi kuponi. 

DŠN 

  Delavnice "Trajnostna raba goriv – BIO goriva - prihodnost transporta za 

posameznika in podjetja" Prikaz rastlin in produktov teh rastlin, ki se 

uporabljajo kot gorivo (koruza, sirk, sladkorni trs,..), destilarna kot proces 

predelave, potrebna energija in izkoristek. 

DŠN 

  Delavnica "Povežimo koristno z zabavnim in ekološko poučnim" 

Predstavili bomo možnosti koriščenja obnovljivih virov energije  s praktičnim 

izvajanjem eksperimentov, princip vetrne elektrarne, sončne elektrarne, 

Teslov transformator. Obiskovalcem bomo približali  uporabo alternativnih 

pogonskih sredstev, s poganjanjem kolesa bodo proizvajali električno 

energijo, s katero bodo celo lahko napolnili svoj mobilni telefon. Ozaveščanje 

bo potekalo tudi preko letakov o pridobivanju električne energije. 

EKTC 

  Ustvarjalne delavnice "Trajnostna mobilnost kot jo vidi mlada generacija", 

izražanje idej skozi umetnost  

ZPM 

  Igralni poligon "Skupaj potujmo in varčujmo" - poučna igra, ki bo igralce 

spodbudila k razmisleku o pomenu okolju prijazne mobilnosti, saj tako 

varčujemo in ohranjamo naravno okolje. 

ZPM 

  Senzorični poligon – požgečkali bomo svoja čutila in opozorili na svet slepih in 

slabovidnih. 

ZPM 
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  Miselne in spretnostne igre, ki jih igramo v naravi. ZPM 

  Info stojnica ZPM Maribor "Kaj je trajnostna mobilnost" ZPM 

  Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo, promet in arhitekturo 

predstavlja projekte: 

- eGUTS - Electric, Electronic and Green Urban Transport Systems, 

- MELINDA - Mobility Ecosystem for Low-carbon and Innovative Modal 

Shift in the Alps, 

- SULPiTER - Sustainable Urban Logistics Planning to Enhance Regional 

Freight Transport. 

UM-

FGPA 

  Predstavitev projekta Električna formula s postavitvijo vozila (v primeru 

slabega vremena se formula predstavi v sredo, 19. 9.). 

UM - 

FERI 

  Informiranje in osveščanje obiskovalcev o prednostnih nalogah EU na 

področju trajnostne mobilnosti, prometa, varovanja okolja in podnebnih 

sprememb; razdelitev gradiva o trajnostni mobilnosti. 

 Kolo sreče - interaktivni kviz o mobilnosti s praktičnimi nagradami. 

Zavod 

PIP 

  Kolesarski zajtrk in izpolnjevanje anketnega vprašalnika o zadovoljstvu s 

kolesarsko infrastrukturo. 

MKM 

  Predstavitev Akademije distribucije Elektro Maribor z električnim 
avtomobilom ter dvema voziloma za mobilno izvajanje storitev v 
elektrodistribuciji. Predstavljeno bo vozilo z merilnim laboratorijem za števce 
električne energije ter kombi z najsodobnejšo merilno diagnostično opremo za 
različne električne meritve pri občanih. 

ELEK 

   
Cel dan 

9.00 – 15.00 

Trg generala Maistra 

Parking day: 

 preureditev parkirnih mest v prostor za uporabo sprostitev in zabavo: 

- rekreacija: mini igrišče za badmington / ping-pong 

- sprostitev: ozelenitev – urbani vrt / prostor za sproščanje in meditacijo 

- kultura, izobraževanje: prireditveni prostor – oder za nastopanje, dnevna 

soba, čitalnica, 

 smoothie projekt in mobilna sončna elektrarna, 

 odprti oder za nastopanje mladih glasbenih in kulturnih skupin na odru z vso 

tehnično podporo. 

SZOTK 

  okoljska svetovanja – gradiva in meritve ogljikovega monoksida v telesu. SZOTK 

  bajk kuhna MKM 

  postavitev kolesarskega trenažerja s spremljanjem fizičnih parametrov in 

interaktivna igralna izkušnja kolesarja na Tour de France, virtualno hitrostno 

kolesarjenje. 

MKM 

 

 

Torek, 18. 9. 
 

"OSTANIMO MOBILNI" 

 

Trg svobode 

10.00 – 10.30 Nagovor župana MOM dr. Andreja Fištravca, pozdrav predsednika SI-MOM in 
kratek kulturni program. 

SI-

MOM 
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10.30 – 11.00 Ovirantlon 
Obiskovalci imajo možnost in priložnost sodelovati na poligonu s tremi deli/sklopi, 
in sicer: ovirami, s katerimi se srečujejo gibalno ovirani, ovirami s katerimi se 
srečujejo slepi in slabovidni ter ovirami, s katerimi se srečujejo gluhi in naglušni. 
Preizkusili se bodo lahko v vožnji z invalidskim vozičkom, hoji z belo palico po 
taktilni vodilni poti, ki jo uporabljajo slepi in slabovidni in se poizkusili v 
komunikaciji in znakovnem jeziku za gluhe. Vsak udeleženec Ovirantlona, ki se bo 
preizkusil v vseh treh disciplinah, bo prejel simbolično nagrado. 

SI-
MOM 

11.00 – 11.30 "Kolesarski" izlet ob jubilejnem Dnevu mobilnosti invalidov.  

 za ta dogodek se je potrebno posebej prijaviti do 10.9.2018. Več informacij 
na tel. 02/2201 202, Ana Mandl 

SI-
MOM 

11.30 – 13.00 Nadaljevanje Ovirantlona SI-

MOM 
10.30 – 13.00 Predstavitev invalidskih in humanitarnih organizacij: 

 merjenje sladkorja v krvi (Društvo diabetikov Maribor),  

 predstavitev posebnosti in težav pri mobilnosti v ostalih društvih (Društvo 

paraplegikov Podravja, Inkont Maribor, Sonček – mariborsko društvo za 

cerebralno paralizo, Društvo bolnikov po možganski kapi Podravja Maribor, 

Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor, MD slepih in slabovidnih 

Maribor, Združenje multiple skleroze, Sožitje Maribor, Društvo invalidov 

Maribor, MD civilnih invalidov vojn Maribor, Društvo študentov invalidov 

Maribor, Društvo SLO-Canis Maribor in druga), 

 predstavitev električnega vozila Maister in prikaz vstopa in izstopa z 

invalidskim vozičkom. 

SI-

MOM 

 

 

 

 

 

 

 

MPP 

 

Dom Danice Vogrinec, Trg svobode 

9.00 – 10.25 Predavanje o različnih temah aktivne mobilnosti (projekt "Ostanimo mobilni"): 

 pomen trajnostne mobilnosti za aktivno in zdravo staranje, 

 varni v prometu, 

 kolo kot oblika trajnostne mobilnosti, 

 starejši občani v mestnem potniškem prometu. 

MUVOON 

NIJZ 

SPV 

 MKM 

MPP 

11.00 – 13.00 Uporaba mestnega avtobusa, ogled prireditve na Trgu svobode in Trgu generala 

Maistra, odhod z mestnim avtobusom nazaj v dom 

MUVOO 

SPV 

Dom DV 

17.00 Spodnja postaja vzpenjače: kondicijski pohod na Pohorje PD 

20.00 Vetrinjski dvor: predavanje:"Na potovanje s kolesom" PD 
 

Cel dan 

9.00 – 15.00 

Trg svobode 

 Predstavitev podjetja Marprom in promocija mestnega potniškega prometa: 

predstavitev električnega vozila Maister, na trgu bo parkiran avtobus, prikaz 

prevoza invalidov, plačilni sistem in tarifna politika. 

 

MPP 

  Izpolnjevanje ankete "Skupaj spreminjamo prometne navade" z motivacijskimi 

nagradami in Programsko knjižico z nagradnimi kuponi. 

DŠN 

  Delavnice "Trajnostna raba goriv – BIO goriva - prihodnost transporta za 

posameznika in podjetja". Prikaz rastlin in produktov teh rastlin, ki se 

uporabljajo kot gorivo (koruza, sirk, sladkorni trs,..), destilarna kot proces 

predelave, potrebna energija in izkoristek. 

DŠN 

  Delavnica "Povežimo koristno z zabavnim in ekološko poučnim" 

Predstavili bomo možnosti koriščenja obnovljivih virov energije  s praktičnim 

izvajanjem eksperimentov, princip vetrne elektrarne, sončne elektrarne, Teslov 

transformator. Obiskovalcem bomo približali  uporabo alternativnih pogonskih 

sredstev, s poganjanjem kolesa bodo proizvajali električno energijo, s katero 

bodo celo lahko napolnili svoj mobilni telefon. Ozaveščanje bo potekalo tudi 

EKTC 
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preko letakov o pridobivanju električne energije. 

  Ustvarjalne delavnice – "Trajnostna mobilnost kot jo vidi mlada generacija"; 

izražanje idej skozi umetnost. 

ZPM 

  Igralni poligon "Skupaj potujmo in varčujmo", poučna igra, ki bo igralce 

spodbudila k razmisleku o pomenu okolju prijazne mobilnosti, saj tako 

varčujemo in ohranjamo naravno okolje. 

ZPM 

  Senzorični poligon – požgečkali bomo svoja čutila in opozorili na svet slepih in 

slabovidnih. 

ZPM 

  Miselne in spretnostne igre, ki jih igramo v naravi ZPM 

  Info stojnica ZPM Maribor – "Kaj je trajnostna mobilnost" ZPM 

  Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo, promet in arhitekturo 

predstavlja projekte: 

- eGUTS - Electric, Electronic and Green Urban Transport Systems, 

- MELINDA - Mobility Ecosystem for Low-carbon and Innovative Modal Shift 

in the Alps, 

- SULPiTER - Sustainable Urban Logistics Planning to Enhance Regional 

Freight Transport. 

UM-

FGPA 

  Informiranje in osveščanje obiskovalcev o prednostnih nalogah EU na 

področju trajnostne mobilnosti, prometa, varovanja okolja in podnebnih 

sprememb; razdelitev gradiva o trajnostni mobilnosti. 

Zavod 

PIP 

  Kolesarski zajtrk in izpolnjevanje anketnega vprašalnika o zadovoljstvu s 

kolesarsko infrastrukturo. 

MKM 

 

   
Cel dan 

9.00 – 15.00 

Trg generala Maistra 

Parking day: 

 preureditev parkirnih mest v prostor za sprostitev in zabavo: 

- rekreacija: mini igrišče za badmington / ping-pong, 

- sprostitev: ozelenitev – urbani vrt / prostor za sproščanje in meditacijo, 

- kultura, izobraževanje: prireditveni prostor – oder za nastopanje, dnevna 

soba, čitalnica, 

 smoothie projekt in mobilna sončna elektrarna, 

 odprti oder za nastopanje mladih glasbenih in kulturnih skupin na odru z vso 

tehnično podporo, 

SZOTK 

  okoljska svetovanja – gradiva in meritve ogljikovega monoksida v telesu, SZOTK 

  bajk kuhna, MKM 

  postavitev kolesarskega trenažerja s spremljanjem fizičnih parametrov in 

interaktivna igralna izkušnja kolesarja na Tour de France, virtualno hitrostno 

kolesarjenje. 

MKM 

 

 

Sreda, 19. 9. 
 

"ZELENA PARKIRIŠČA" 

 

10.00 Trg svobode: predstava gledališča Pravljičarna: Čebela počasnela. ZPM 

12.00 Krekova ulica 2, predavalnica C : predavanje "Čas je denar, vi pa z avtom". 
Predstavitev uporabnosti celostnih strategij, stroškovne vidike uporabe 
avtomobila, alternativni javni potniški promet term predstavitev kolesarske 
infrastrukture. 

UM-

FGPA 

(8.00 – 18.00) (REZERVNI TERMIN: "Elektromobilnost", aktivnosti UM – FERI; v primeru 

slabega vremena v ponedeljek, 17. 9.) 

UM - 

FERI 
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17.00 Spodnja postaja vzpenjače: kondicijski pohod na Pohorje. PD 
 

Cel dan 

9.00 – 15.00 

Trg svobode 

 Predstavitev car sharinga, promocija električnih vozil Avant2Go in ozaveščanje 

meščanov o vplivih na okolje 

 
Avant2GO 

  Predstavitev podjetja Marprom in promocija mestnega potniškega prometa: 

predstavitev električnega vozila Maister, na trgu bo parkiran avtobus, prikaz 

prevoza invalidov, plačilni sistem in tarifna politika. 

MPP 

  Delavnice "Trajnostna raba goriv – BIO goriva - prihodnost transporta za 

posameznika in podjetja" Prikaz rastlin in produktov teh rastlin, ki se 

uporabljajo kot gorivo (koruza, sirk, sladkorni trs,..), destilarna kot proces 

predelave, potrebna energija in izkoristek. 

DŠN 

  Delavnica "Povežimo koristno z zabavnim in ekološko poučnim". 

Predstavili bomo možnosti koriščenja obnovljivih virov energije  s praktičnim 

izvajanjem eksperimentov, princip vetrne elektrarne, sončne elektrarne, Teslov 

transformator. Obiskovalcem bomo približali  uporabo alternativnih pogonskih 

sredstev, s poganjanjem kolesa bodo proizvajali električno energijo, s katero 

bodo celo lahko napolnili svoj mobilni telefon. Ozaveščanje bo potekalo tudi 

preko letakov o pridobivanju električne energije. 

EKTC 

  Ustvarjalne delavnice "Trajnostna mobilnost kot jo vidi mlada generacija"; 

izražanje idej skozi umetnost. 

ZPM 

  Igralni poligon "Skupaj potujmo in varčujmo", poučna igra, ki bo igralce 

spodbudila k razmisleku o pomenu okolju prijazne mobilnosti, saj tako 

varčujemo in ohranjamo naravno okolje. 

ZPM 

  Senzorični poligon – požgečkali bomo svoja čutila in opozorili na svet slepih in 

slabovidnih. 

ZPM 

  Miselne in spretnostne igre, ki jih igramo v naravi. ZPM 

  Info stojnica ZPM Maribor "Kaj je trajnostna mobilnost". ZPM 

  Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo, promet in arhitekturo 

predstavlja projekte: 

- eGUTS - Electric, Electronic and Green Urban Transport Systems, 

- MELINDA - Mobility Ecosystem for Low-carbon and Innovative Modal Shift 

in the Alps, 

- SULPiTER - Sustainable Urban Logistics Planning to Enhance Regional 

Freight Transport. 

UM-

FGPA 

  Informiranje in osveščanje obiskovalcev o prednostnih nalogah EU na 

področju trajnostne mobilnosti, prometa, varovanja okolja in podnebnih 

sprememb; razdelitev gradiva o trajnostni mobilnosti. 

Zavod 

PIP 

  Kolesarski zajtrk in izpolnjevanje anketnega vprašalnika o zadovoljstvu s 

kolesarsko infrastrukturo. 

MKM 

   
Cel dan 

9.00 – 15.00 

Trg generala Maistra 

Parking day: 

 preureditev parkirnih mest v prostor za sprostitev in zabavo: 

- rekreacija: mini igrišče za badmington / ping-pong, 

- sprostitev: ozelenitev – urbani vrt / prostor za sproščanje in meditacijo, 

- kultura, izobraževanje: prireditveni prostor – oder za nastopanje, dnevna 

soba, čitalnica. 

 smoothie projekt in mobilna sončna elektrarna, 

 odprti oder za nastopanje mladih glasbenih in kulturnih skupin na odru z vso 

SZOTK 
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tehnično podporo, 

  okoljska svetovanja – gradiva in meritve ogljikovega monoksida v telesu, SZOTK 

  bajk kuhna, MKM 

  postavitev kolesarskega trenažerja s spremljanjem fizičnih parametrov in 

interaktivna igralna izkušnja kolesarja na Tour de France, virtualno hitrostno 

kolesarjenje. 

MKM 

   

7.00 – 17.00 Dom Danice Vogrinec Pobrežje:  Razstava gob  GD 

 

 

Četrtek, 20. 9. 
 

"DRUGAČE NA POT – V ŠOLO S KOLESOM"  

 

Trg svobode 

9.00 – 10.00 Zbiranje kolesarjev na trgu, razdelitev majic, predstavitev navodil za varno 

kolesarjenje in predstavitev kolesarske poti, formiranje kolone kolesarjev. 

SPV 

MOM 

10.00 Otvoritev akcije – pozdravni nagovor predstavnika MOM in predstavnika SVV v 

CP. 

SPV 

MOM 

10.20 Vožnja otrok s kolesi v spremstvu učiteljev, policistov in redarjev na kolesih ter 

kolesarjev KD Branik po mestnih prometnicah. 

SPV 

MOM 

10.00 – 13.00  preizkus demonstracijskih naprav AVP SPV, 

 predstavitev dela policije, 

 predstavitev Srednje prometne šole Maribor, 

 predstavitev Centra nujne medicinske pomoči, 

 predstavitev Energetske agencije za Podravje, 

 predstavitev Nacionalnega inštituta za javno zdravje, OE Maribor. 

SPV 

MOM 

12.30 Zaključek akcije "Drugače na pot – v šolo s kolesom" in podelitev nagrad 

najboljšim kolesarjem v spretnosti na poligonu. 

SPV 

MOM 

9.00 – 12.00 Predstavitev Floorball-a: je športna zvrst dvoranskega hokeja, pri katerem v prvi 

vrsti velja omeniti, da je, za razliko od hokeja na ledu, nenasilen šport, pri katerem 

je pretirana grobost (udarci s palico, nalet na telo in podobno) strogo kaznovana. 

Igralci tako ne potrebujejo nobene posebne opreme, dovolj so majica, kratke hlače 

in dobra športna obutev za dvoranske športe. Igralec igra s posebno palico 

dolžine do 120 centimetrov, ki ima posebno oblikovan plastičen loparček. Moštvo 

skuša v nasprotnikova vrata potisni plastično votlo žogico s luknjami, ki je po 

velikosti malce večja kot žogica za tenis. Strategija igre, postavitev igralcev, 

napad, obramba, podaje, vse skupaj je precej podobno hokeju na ledu, le da 

morajo igralci biti še bolj previdni zaradi okrogle žogice, katero je v številnih 

primerih težko nadzorovati. Zaradi pravil, ki preprečujejo grobost in enostavne 

opreme za igralce, je igra primerna za rekreacijo, saj je možno igrati tudi na male 

gole v vsaki dvorani. 

Obiskovalci se bodo lahko v igranju floorballa tudi preizkusili. 

FZS 

   

17.00 Spodnja postaja vzpenjače: kondicijski pohodi na Pohorje PD 

 

Cel dan 

9.00 – 15.00 

Trg svobode 

 Predstavitev car sharinga, promocija električnih vozil Avant2Go in ozaveščanje 

meščanov o vplivih na okolje. 

 

Avant2go 

  Predstavitev podjetja Marprom in promocija mestnega potniškega prometa: 

predstavitev električnega vozila Maister, na trgu bo parkiran avtobus, prikaz 

MPP 
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prevoza invalidov, plačilni sistem in tarifna politika. 

 

  Delavnice "Trajnostna raba goriv – BIO goriva - prihodnost transporta za 

posameznika in podjetja? Prikaz rastlin in produktov teh rastlin, ki se 

uporabljajo kot gorivo (koruza, sirk, sladkorni trs,..), destilarna kot proces 

predelave, potrebna energija in izkoristek. 

DŠN 

  Delavnica "Povežimo koristno z zabavnim in ekološko poučnim" 

Predstavili bomo možnosti koriščenja obnovljivih virov energije  s praktičnim 

izvajanjem eksperimentov, princip vetrne elektrarne, sončne elektrarne, Teslov 

transformator. Obiskovalcem bomo približali  uporabo alternativnih pogonskih 

sredstev, s poganjanjem kolesa bodo proizvajali električno energijo, s katero 

bodo celo lahko napolnili svoj mobilni telefon. Ozaveščanje bo potekalo tudi 

preko letakov o pridobivanju električne energije. 

EKTC 

  Ustvarjalne delavnice "Trajnostna mobilnost kot jo vidi mlada generacija" 

izražanje idej skozi umetnost . 

ZPM 

  Igralni poligon "Skupaj potujmo in varčujmo", poučna igra, ki bo igralce 

spodbudila k razmisleku o pomenu okolju prijazne mobilnosti, saj tako 

varčujemo in ohranjamo naravno okolje. 

ZPM 

  Senzorični poligon – požgečkali bomo svoja čutila in opozorili na svet slepih in 

slabovidnih. 

ZPM 

  Miselne in spretnostne igre, ki jih igramo v naravi. ZPM 

  Info stojnica ZPM Maribor "Kaj je trajnostna mobilnost". ZPM 

  Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo predstavlja 

projekte: 

- eGUTS - Electric, Electronic and Green Urban Transport Systems, 

- MELINDA - Mobility Ecosystem for Low-carbon and Innovative Modal Shift 

in the Alps, 

- SULPiTER - Sustainable Urban Logistics Planning to Enhance Regional 

Freight Transport, 

UM-

FGPA 

  Kolesarski zajtrk in izpolnjevanje anketnega vprašalnika o zadovoljstvu s 

kolesarsko infrastrukturo. 

MKM 

   
7.00 – 17.00 Dom Danice Vogrinec Tabor: razstava gob GD  

   
Cel dan 

9.00 – 15.00 

Trg generala Maistra 

Parking day: 

 preureditev parkirnih mest v prostor za sprostitev in zabavo: 

- rekreacija: mini igrišče za badmington/ping-pong, 

- sprostitev: ozelenitev – urbani vrt / prostor za sproščanje in meditacijo 

- kultura, izobraževanje: prireditveni prostor – oder za nastopanje, dnevna 

soba, čitalnica, 

 smoothie projekt in mobilna sončna elektrarna, 

 odprti oder za nastopanje mladih glasbenih in kulturnih skupin na odru z vso 

tehnično podporo, 

SZOTK 

  okoljska svetovanja – gradiva in meritve ogljikovega monoksida v telesu, SZOTK 

  bajk kuhna, MKM 

  postavitev kolesarskega trenažerja s spremljanjem fizičnih parametrov in 

interaktivna igralna izkušnja kolesarja na Tour de France, virtualno hitrostno 

kolesarjenje. 

MKM 
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Petek, 21. 9. 
  

Ob dnevu brez avtomobila Mestna občina Maribor financira 
brezplačen potniški promet na vseh linijah mestnega avtobusa! 

 

 
"DAN BREZ AVTOMOBILA" 

 

16.00– 18.00 Trg svobode 

Zaključna prireditev: 

 glasbeni nastopi, 

 podelitev nagrad v tekmovanjih. 

moderator 

17.00 – 18.00  Kolesarska parada MKM 

   

17.00 Spodnja postaja vzpenjače: kondicijski pohod na Pohorje PD 

 

9.00 – 12.00 

in 

15.00 – 18.00 

Trg svobode 

 Predstavitev car sharinga, promocija električnih vozil Avant2Go in 

ozaveščanje meščanov o vplivih na okolje. 

 
Avant2go 

  Predstavitev podjetja Marprom in promocija mestnega potniškega prometa: 

predstavitev električnega vozila Maister, na trgu bo parkiran avtobus, prikaz 

prevoza invalidov, plačilni sistem in tarifna politika. 

 

MPP 

  Delavnice "Trajnostna raba goriv – BIO goriva - prihodnost transporta za 

posameznika in podjetja". Prikaz rastlin in produktov teh rastlin, ki se 

uporabljajo kot gorivo (koruza, sirk, sladkorni trs,..), destilarna kot proces 

predelave, potrebna energija in izkoristek. 

DŠN 

  Delavnica "Povežimo koristno z zabavnim in ekološko poučnim" 

Predstavili bomo možnosti koriščenja obnovljivih virov energije  s praktičnim 

izvajanjem eksperimentov, princip vetrne elektrarne, sončne elektrarne, 

Teslov transformator. Obiskovalcem bomo približali  uporabo alternativnih 

pogonskih sredstev, s poganjanjem kolesa bodo proizvajali električno 

energijo, s katero bodo celo lahko napolnili svoj mobilni telefon. Ozaveščanje 

bo potekalo tudi preko letakov o pridobivanju električne energije. 

EKTC 

  Kolesarski zajtrk in izpolnjevanje anketnega vprašalnika o zadovoljstvu s 

kolesarsko infrastrukturo. 

MKM 

  Ustvarjalne delavnice "Trajnostna mobilnost kot jo vidi mlada generacija"; 

izražanje idej skozi umetnost. 

ZPM 

  Igralni poligon "Skupaj potujmo in varčujmo", poučna igra, ki bo igralce 

spodbudila k razmisleku o pomenu okolju prijazne mobilnosti, saj tako 

varčujemo in ohranjamo naravno okolje. 

ZPM 

  Senzorični poligon – požgečkali bomo svoja čutila in opozorili na svet slepih 

in slabovidnih. 

ZPM 

  Miselne in spretnostne igre, ki jih igramo v naravi. ZPM 

  Info stojnica ZPM Maribor "Kaj je trajnostna mobilnost". ZPM 

  Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo, promet in arhitekturo 

predstavlja projekte: 

- eGUTS - Electric, Electronic and Green Urban Transport Systems, 

- MELINDA - Mobility Ecosystem for Low-carbon and Innovative Modal Shift 

in the Alps, 

- SULPiTER - Sustainable Urban Logistics Planning to Enhance Regional 

Freight Transport, 

UM-

FGPA 

https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjtzZegm_7cAhXO2qQKHdOyD7kQjRx6BAgBEAU&url=https://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Ob%C4%8Dina_Maribor_grb.svg&psig=AOvVaw1p1WJHfx_1xZw6WdGrdeNd&ust=1534943199171316
https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjtzZegm_7cAhXO2qQKHdOyD7kQjRx6BAgBEAU&url=https://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Ob%C4%8Dina_Maribor_grb.svg&psig=AOvVaw1p1WJHfx_1xZw6WdGrdeNd&ust=1534943199171316
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  Razstava gob. GD 

 

 

  

9.00 – 12.00 

in  

15.00 – 18.00 

Trg generala Maistra 

Parking day: 

 preureditev parkirnih mest v prostor za sprostitev in zabavo, 

- rekreacija: mini igrišče za badmington / ping-pong, 

- sprostitev: ozelenitev – urbani vrt / prostor za sproščanje in meditacijo 

- kultura, izobraževanje: prireditveni prostor – oder za nastopanje, dnevna 

soba, čitalnica 

 Smoothie projekt in mobilna sončna elektrarna 

 Odprti oder za nastopanje mladih glasbenih in kulturnih skupin na odru z vso 

tehnično podporo 

SZOTK 

  Okoljska svetovanja – gradiva in meritve ogljikovega monoksida v telesu SZOTK 

  Bajk kuhna MKM 

  Postavitev kolesarskega trenažerja s spremljanjem fizičnih parametrov in 

interaktivna igralna izkušnja kolesarja na Tour de France, virtualno hitrostno 

kolesarjenje 

MKM 

 

 

Sobota, 22. 9. 
 

9.00 Železniška postaja: Kolesarski izlet na Goričko   PD 

17.00 Sp. postaja vzpenjače: kondicijski pohod na Pohorje PD 
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Aktivnosti programa ETM 2018 izvajajo: 

 

 

  
 

 

 

 
 

 
Avant2Go 

 
   

 
 

 
   

 

 

 

   

 

   

   

   
 

Svet za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu 

 

Medobčinski urad za varstvo 
okolja in ohranjanje narave 

 

 
Svet invalidov 

 

https://www.google.si/imgres?imgurl=https://www.moja-dejavnost.si/dom-danice-vogrinec-maribor.PNG.png?type%3DLogo%26p%3D8b3da3e6578845af8fb67f52c92fe57f&imgrefurl=https://www.moja-dejavnost.si/dom-starejsih-maribor/dom-danice-vogrinec-maribor/MM1KblEb&docid=uyS8vehSt7pZcM&tbnid=XFrqz8m5SuA0zM:&vet=10ahUKEwih3_bSj63cAhVGLewKHcUXC6gQMwhCKBIwEg..i&w=329&h=124&bih=758&biw=1117&q=dom danice vogrinec&ved=0ahUKEwih3_bSj63cAhVGLewKHcUXC6gQMwhCKBIwEg&iact=mrc&uact=8
http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiM9N3msrfcAhWDDewKHVdNCO8QjRx6BAgBEAU&url=http://osfpmaribor.splet.arnes.si/okrogla-miza-varno-na-poti-v-solo-6-10-2017/&psig=AOvVaw1speuQPpx92dRQf5GrfZxr&ust=1532508945578858
https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjkp_-kkK3cAhXGDewKHdhFA_wQjRx6BAgBEAU&url=https://www.moja-dejavnost.si/planinstvo/planinstvo-maribor--planinsko-drustvo-maribor-matica/MMxshXNd&psig=AOvVaw28SWl-CaCsscYV28k-K2m0&ust=1532157132712022
http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiM9N3msrfcAhWDDewKHVdNCO8QjRx6BAgBEAU&url=http://osfpmaribor.splet.arnes.si/okrogla-miza-varno-na-poti-v-solo-6-10-2017/&psig=AOvVaw1speuQPpx92dRQf5GrfZxr&ust=1532508945578858
http://nvozdravje.si/
http://zpm-mb.si/
http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjF17j5ja3cAhWDqaQKHSk3AfIQjRx6BAgBEAU&url=http://gizstarimaribor.si/partnerji&psig=AOvVaw0mUs9eMeVsZDBsC520L-9d&ust=1532156483075280
https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://itunes.apple.com/us/app/avant2go-carsharing/id1129792707?mt%3D8&psig=AOvVaw2DZv3mS0DXlSxz0fW0-HY3&ust=1532157583348120
http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwju8r62j63cAhUEMuwKHeGLDPYQjRx6BAgBEAU&url=http://kariernisejem.com/univerza-v-mariboru-fakulteta-za-gradbenistvo-prometno-inzenirstvo-in-arhitekturo/&psig=AOvVaw1fX7ngRrka-rnHRm62CE9Q&ust=1532156809319530
https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Logotip_floorball_zveze_Slovenije.jpg&psig=AOvVaw2I_4gzz2LV3HLJSxJs2qoA&ust=1532508784574071
http://zavodpip.si/sl
http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwji3IjCi93cAhXK_aQKHZ5LC0QQjRx6BAgBEAU&url=http://www.infomosa.si/baze_podatkov/akterji/institut_za_varovanje_zdravja_rs_10.html&psig=AOvVaw3o0LaAAOoiSwFBUBFVLrbG&ust=1533805121979279
http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiM9N3msrfcAhWDDewKHVdNCO8QjRx6BAgBEAU&url=http://osfpmaribor.splet.arnes.si/okrogla-miza-varno-na-poti-v-solo-6-10-2017/&psig=AOvVaw1speuQPpx92dRQf5GrfZxr&ust=1532508945578858
https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi7icfNka3cAhVJ3aQKHUYEDykQjRx6BAgBEAU&url=https://mkc.si/mladina-partnerji/&psig=AOvVaw1zCMcqdBeOdN1pedchBb7u&ust=1532157486484072


Projekt sofinancira MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR  

v okviru sredstev Sklada za podnebne spremembe 

 
Program sofinancira Ministrstvo za zdravje v okviru 

prizadevanj 

Dober tek Slovenija za več gibanja in bolj zdravo prehrano 

 
 

 

 

 

 

 

Projekt SKUPAJ SPREMINJAMO PROMETNE NAVADE 

sofinancira 

 

 

 

 

 

 

 

 

V času Evropskega tedna mobilnosti 2018 potekajo aktivnosti v okviru Programa porabe sredstev v 

okviru Sklada za podnebne spremembe, ki jih sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor in podpira 

Ministrstvo za zdravje v okviru prizadevanj »Dober tek Slovenija za več gibanja in bolj zdravo 

prehrano«. Potekla bosta dva programa: Pešbus in Vključevanje lokalnega gospodarstva v 

aktivnosti ETM 2018. 

 

 

PEŠBUS 
 

Pešbus je skupina šolskih otrok, ki gredo v šolo in / ali iz šole skupaj peš, po vnaprej določeni poti 

in ob dogovorjenem času, v spremstvu odraslih. Otroci se mu pridružijo ali ga zapustijo na 

dogovorjenih točkah – postajah in tako pridobijo možnost, da je njihova pot v šolo aktivna. S tem 

se več gibajo, so zunaj, razvijajo socialne veščine in samostojnost, se bolje znajdejo v prometu in s 

tem prispevajo k varnosti.  

 

V mariborski občini se bodo programu pridružile štiri osnovne šole: OŠ Prežihovega Voranca, OŠ 

Franca Rozmana – Staneta in OŠ Angela Besednjaka, ki bodo v tednu ETM 2018 izvajale pešbus. 

Akcijo bo vodila Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo v sodelovanju z 

Mariborsko kolesarsko mrežo in Svetom za preventivo v cestnem prometu Mestne občine Maribor. 

Podporno gradivo bo prispeval IPoP – Inštitut za politike prostora v okviru programa Aktivno v šolo. 

 

 

Pešbus vodijo: 

 

 

http://www.mop.gov.si/si/
http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiM9N3msrfcAhWDDewKHVdNCO8QjRx6BAgBEAU&url=http://osfpmaribor.splet.arnes.si/okrogla-miza-varno-na-poti-v-solo-6-10-2017/&psig=AOvVaw1speuQPpx92dRQf5GrfZxr&ust=1532508945578858
http://nvozdravje.si/
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Pešbus izvajajo: 

 

 
 

 

   

 
 
 

 

OŠ Prežihovega Voranca 
 
 

  
       
 
   
 
           OŠ Franca Rozmana Staneta 

 

 

  

https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiaxK3S5M3cAhWM6aQKHQQXBwwQjRx6BAgBEAU&url=https://jezikistejejo.splet.arnes.si/o-projektu/projektna-skupina/os-franca-rozmana-staneta/&psig=AOvVaw1shbczo54Kw9HH-X50GLok&ust=1533279297359728
https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiR9YTw483cAhXFC-wKHYWQCZ8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.o-pvoranca.mb.edus.si/&psig=AOvVaw1jOOZ_g_IH1ye0k8RlntSs&ust=1533279086935509
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Projekt sofinancira MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR  

v okviru sredstev Sklada za podnebne spremembe 

 
Program sofinancira Ministrstvo za zdravje v okviru 

prizadevanj 

Dober tek Slovenija za več gibanja in bolj zdravo prehrano 

 
 

 

Projekt SKUPAJ SPREMINJAMO PROMETNE NAVADE 

sofinancira 

 

 

 

 

 

 

VKLJUČEVANJE LOKALNEGA GOSPODARSTVA V PROMOCIJSKE 

AKTIVNOSTI  ETM 2018 
 

 

S tem programom želimo pritegniti čim več deležnikov javnega in zasebnega sektorja k 

sodelovanju v aktivnostih ETM 2018 za promocijo hoje, kolesarjenja in javnega potniškega 

prometa. Vključena podjetja se bodo pomerila v teh treh kategorijah, najboljši posameznik v 

kategoriji in najboljše podjetje bo motivirano s praktičnimi nagradami. Hkrati s tekmovanjem – 

prihodom v službo na trajnosten način, bodo udeleženci prejeli tudi programske knjižice s kuponi, 

ki jih v obliki popustov ponujajo lokalna podjetja. 

Želimo, da bi občani v čim večji meri koristili trajnostne načine prihoda v službo, saj s tem koristijo 

svojemu zdravju, hkrati pa prispevajo svoj delež k bolj zdravemu in čistemu okolju. 

 

V aktivnost so vključene organizacije: Snaga, Nigrad, Univerza v Mariboru in Mestna občina 

Maribor. 

 

Vključene lokalne organizacije: 

 

    

  

  

 

http://www.mop.gov.si/si/
https://www.nigrad.si/
https://www.um.si/
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Medijski sponzor: 

 

 

 

 

https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBjonVv93cAhXD_qQKHXBYD6QQjRx6BAgBEAU&url=https://www.facebook.com/radiocity.si/&psig=AOvVaw2sOWuTyWSXJC6IG3Bg_Tgc&ust=1533819122649843

