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Na ETM so sodelovali: 
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EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 2014 V MARIBORU IN NAŠA 

LETOŠNJA NAJPOMEMBNEJŠA PRIDOBITEV 

Z majhnimi koraki želimo v Mariboru spreminjati potovalne navade meščanov – da bi, kot v razvitih 
zahodnih državah, več uporabljali kolesa in javni prevoz ter manj avtomobile. Zato smo letos ustanovili 
prvi Mobilnostni center v Sloveniji. 
 
Na Partizanski cesti v središču mesta od januarja deluje Mobilnostni center Maribor, kjer so 
informacijsko središče, prodajalna kolesarske opreme, servis koles in polnilnica za električna kolesa. Vodi 
ga Mariborska kolesarska mreža, nevladna organizacija, ki si že leta prizadeva za do kolesarjev prijaznejše 
mesto in bolj trajnosten prevoz ljudi. Takšen center je prvi za Slovenijo, zato je to pilotno in pionirsko 
delo. Začelo se je pred leti z evropskim projektom Tramob, v okviru katerega smo nato tudi uredili 
prostore Mobilnostnega centra na Partizanski cesti. Te je kolesarska mreža kot najbolj aktivna nevladna 
organizacija na tem področju dobila v upravljanje do leta 2018.  
 
V Mariborski kolesarski mreži so si že dolgo prizadevali, da bi dobili svoje prostore, kjer bi se lahko družili 
in razvijali svoje projekte. Želijo si, da bi mobilnostni center postal socialnopodjetniški inkubator, ki bi 
podjetjem omogočal, da preizkusijo svoje poslovne ideje na področju trajnostne mobilnosti. Prvi partner, 
ki že deluje v centru, je zadruga BikeLab, ki opravlja servis in izposojo koles ter organizira kolesarske 
izlete po mestu. Na dan servisirajo od pet do deset koles. 
Tukaj deluje tudi Kolesarska kuhinja, kjer  lahko meščani v delavnici sami popravljajo svoja kolesa, se pri 
tem učijo tega dela in se družijo. V načrtu je tudi reciklirni center za kolesa, da bi s ponovno uporabo 
koles in njihovih delov zmanjšali odpadke. 
 
Mobilnostni center Maribor je za potrebe Evropskega tedna mobilnosti (ETM) 2014 postal osrednje 
informativno, promocijsko in organizacijsko vozlišče. Tu je bila vzpostavljena info točka, kjer so bile na 
voljo vse informacije povezane z ETM. Prostovoljci so izvajali vodenja po prizoriščih ETM. V 
Mobilnostnem centru tako v sodelovanju z operaterji JPP ponujajo ugodnosti ob nakupu vozovnic in 
izposoji koles za dnevne migrante v Maribor, ter tako prispevajo k spremembi njihovih potovalnih navad.  
 

V času Evropskega tedna mobilnosti  so mobilnostni center obiskale 4 napovedane skupine, skupno 
okrog 90 obiskovalcev. Ob priložnostih so imeli vodene oglede MOC-a, predstavitev in delovanje 
delavnice v kletnih prostorih, nekateri obiskovalci so izrazili željo o sodelovanju na BajkKuhni. 
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POROČILO o izvedenih dejavnostih in o udeležbi 

 
PETEK, 12. 9. 2014 

 
UVODNA TISKOVNA KONFERENCA 

 
Organizator: Mestna občina Maribor, Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave 
Kraj dogajanja: Mobilnostni center Maribor, Partizanska cesta 21 
 
Novinarske konference se je udeležilo približno 7 predstavnikov različnih medijskih hiš. V prihodnjih 
dneh so vsi njihovi mediji o dogodku tudi zelo aktivno poročali. Ocenjujemo, da sta bila letošnje 
sodelovanje z mediji in njihov odziv zelo dobra. 
 

 
 

 
TOREK, 16. 9. 2014 

 
BRALNI MARATON »PESMI MOJE ULICE« in USTVARJALNE DELAVNICE ZPM 

 
Organizator: Zveza prijateljev mladine Maribor 
Kraj dogajanja: Trg Leona Štuklja  
 
Bralni maraton je potekal od 10.00 do 13.00 ure.  Sodelovalo je 49 ''maratoncev'', ki so prebrali 53 pesmi 
od tega je bilo 42 avtorskih na temo Pesmi naše ulice, ki se je navezovala na  letošnji slogan ETM Naše 
ulice, naše odločitve. Gledalcev je bilo okrog 80. 
V ustvarjalnih delavnicah so na ta dan obiskovalci izdelovali kazala za knjige, naprstne  in papirne ročne 
lutke in si ob tem izmišljali svojo predstavo – 44 obiskovalcev.  
Že ta dan so bili postavljeni tudi igralni poligoni in miza za reševanje miselnih iger – teh dejavnosti se je 
udeležilo 41 obiskovalcev. Od 15.00 do 18.00 ure je potekal tudi  pravljični maraton, kjer so sodelujoči v 
bralnem kotičku brali pravljice in so za branje imeli na razpolago knjige raznih zvrsti in za različne 
starostne skupine – 20 udeležencev. 
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PREDSTAVA ZA OTROKE: MESTO VELIKIH ŽELJA  

 
Organizator: Zveza prijateljev mladine Maribor in Gledališče Pravljičarna 
Kraj dogajanja: Trg Leona Štuklja  

 
V velikem mestu z majhnimi vegastimi hišami je življenje teklo mirno in spokojno. A le do dne, ko so se 
na senčni strani mesta pojavile želje. Sprva majhne, ki pa so postajale vse večje. Da želijo več tovarn, da 
potrebujejo večja parkirišča za svoje nove avtomobile, da je mesto dolgočasno, da se že leta in leta ni nič 
spremenilo na bolje, da želijo spremembe. In tako se je v mestu vnel veliki prepir. Mestni veljaki so 
sklenili glave in ko je naposled sodnik udaril s svojim velikim kladivom pravice, je odločil takole: »Na 
sončni strani mesta ostane vse tako kot je, na senčni strani pa je napočil čas za spremembe.« 
Kje pa so v vsej tej zmedi otroci? Bo kdo slišal tudi njihove želje?  
 
Predstava se je pričela ob 16. uri. Ogledalo si jo je približno 25 obiskovalcev. 
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POSVET: GORSKO KOLESARSTVO – PRILOŽNOST ALI NEBODIGATREBA? 
 

Organizator: Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave 
Kraj dogajanja: Mobilnostni center Maribor, Partizanska cesta 21 
 
Gorsko kolesarjenje je v zadnjem času vedno bolj popularna športna panoga, saj se na kolesarski potep 
čez drn in strn v naravo odpravlja vedno več kolesarskih navdušencev. Ker pa so najlepše poti speljane 
izven urbanih okolij, naselij in cest, prihaja ta športna panoga v konflikt z zakononskimi predpisi, prav 
tako pa je v nasprotju z interesi naravovarstvenikov, lastnikov zemljišč ter drugih uporabnikov naravnega 
prostora. Ali je gorsko kolo res zgolj prevozno sredstvo, ali so gorski kolesarji res krivi za uničevanje 
gozdnih poti in ali ne predstavlja gorsko kolesarstvo edinstvene priložnosti za razvoj turizma. Svoje 
znanje in mnenja so delili: 

- Pregled aktualnega stanja na področju gorskega kolesarstva v Sloveniji; zakonodaja in 
organiziranost - Peter Zajc, Odprimopoti.si; 

- Turno kolesarstvo v Sloveniji in tujini – Jože Rovan, Komisija za turno kolesarstvo PZS; 
- Naravovarstveni vidik gorskega kolesarstva – Andrej Grmovšek, Zavod RS za varstvo narave;  
- Slovenska kolesarska mreža, Mobilnostni center Maribor in BikeLab – Matej Obu, SKM/BikeLab; 
- Kolesarski turizem na destinaciji Maribor – Pohorje (Osrednja Štajerska) – Karmen Razlag, Zavod 

za turizem Maribor – Pohorje; 
- Kolesarski park Pohorje – Iztok Kvas, Bike Park Pohorje. 

 

 
 
 

SREDA, 17. 9. 2013 – DAN MOBILNOSTI INVALIDOV 
 

MOBILNOST INVALIDNIH OSEB  
 

Že od ustanovitve Sveta invalidov leta 2009 se invalidska društva v velikem številu udeležujejo Dneva 
mobilnosti invalidov, ki poteka v okviru vsakoletnega Evropskega tedna mobilnosti. Letos je bila udeležba 
rekordna, saj se je predstavilo kar 12 invalidskih društev in 2 ponudnika medicinske opreme in 
pripomočkov za invalide. 
 
Dogajanje se je svečano pričelo s plesom plesalcev VDC Sožitje iz MD Sožitje Maribor, pantomimo 
»Ribič« g. Jožeta Koserja iz Društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor in s pozdravnim nagovorom 
predsednika Sveta invalidov MOM, g. Milana Kotnika.  
Dogodek je moderirala ga. Zdenka Križanič. 
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Vsako društvo je predstavilo svoj način mobilnosti, pripomočke in posebnosti pri premagovanju ovir v 
vsakdanjem življenju. Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Maribor je med drugim predstavilo  
belo palico za samostojno hojo slepe osebe, Braillovo pisavo, Braillovo tablico za pisanje in branje in 
pripomočke za prosti čas – prilagojen šah, človek ne jezi se in karte.  Društvo paraplegikov severne 
Štajerske je med drugim  predstavilo slikarko go. Angelo Medved, ki ustvarja z nogami in slikarja Jožeta 
ter njune slike ter poudarili, da v društvu nudijo pomoč članom pri spopadanju z boleznijo in z ovirami. 
Predstavili so se tudi Društvo invalidov Maribor, Društvo bolnikov po možganski kapi Podravja Maribor, 
MD Sožitje Maribor, Združenje multiple skleroze Slovenije - podružnica Maribor, SONČEK – mariborsko 
društvo za cerebralno paralizo, Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor. Društvo vojnih invalidov 
Maribor je predstavilo projekt EQUITY. Društvo diabetikov Maribor je izvajalo brezplačne meritve 
sladkorja v krvi. Humanitarna organizacija INKONT Maribor je predstavila programe in pripomočke za 
lajšanje težav inkontinence. SLO – CANIS IN REPS je predstavilo svoje programe šolanja psov vodičev, 
psov pomočnikov in psov reševalcev.  
 
Veliko zanimanje prisotnih in mimoidočih je požela predstavitev medicinskih pripomočkov za invalide. 
Nova Reha iz Ptuja je predstavila predelan avtomobil za samostojno vožnjo invalida in demonstrirala 
vstop invalida v vozilo s pomočjo dvižne rampe, ki deluje na daljinca. Predstavili so tudi skuter. Soča 
Oprema iz Ljubljane je predstavila skuter, invalidski voziček, električni invalidski voziček in prilagojen 
otroški invalidski voziček. Predstavili so tudi stopniščni vzpenjalnik in demonstrirali prevoz invalidov po 
bližnjem stopnišču, kar so lahko po želji preizkusili vsi invalidi na vozičku. Obenem so podali informacije, 
da se pripomočki lahko pridobijo z nakupom, izposojo ali brezplačno za določeno dobo ali trajno z 
napotnico zdravnika. 

 

    
 
 

URBANI SPREHOD PO MESTU 
 

Organizator: Svet invalidov Mestne občine Maribor 
Kraj dogajanja: Trg Leona Štuklja 
 
Letošnja novost na Dnevu mobilnosti invalidov je bil urbani sprehod po mestnih ulicah na relaciji Trg 
Leona Štuklja – Jurčičeva ulica – Gosposka ulica – Glavni trg – Poštna ulica – Ul. 10. oktobra – Gosposka 
ulica – Jurčičeva ulica – Trg Leona Štuklja. Sprehoda so se udeležili predstavniki slepih in slabovidnih z 
belo palico, invalidi na vozičkih, člani Društva Canis in REPS s psi vodniki. Na poti sta se pridružila tudi 
župan Mestne občine Maribor in vodja kabineta župana ter skupina invalidov. Poudarjena je bila 
demonstracija mobilnosti slepe osebe v mestu, hoje s pomočjo bele palice. 
Pot smo pričeli s Trga Leona Štuklja in po Jurčičevi ulici. Slepi so se pri hoji orientirali po muldi sredi ulice, 
ki je razen tega, da je vbočena, tudi drugačne strukture. Vodja SLO CANIS je povedala, da je zelo malo 
zanimanja za pse vodiče in ker gospod z belo palico nima psa, je poskusno nadaljeval pot s psom 
vodičem in trenerko. Nadaljevali smo po Gosposki ulici do Glavnega trga. Invalidi na vozičku so prikazali 



 - 8 -                    

oviro – prestrmo in neustrezno izvedeno klančino na Glavnem trgu ter iz trga na cestišče Poštne ulice. 
Pripomnili so, da bi jo lahko izboljšali že z malenkostnimi vlaganji in da je lahko nevarna tudi za kolesarje. 
Na Poštni ulici smo naleteli na velike ovire tako za slepe kot za invalide z vozički. Lokali z obeh strani ulice 
so namreč postavili mize blizu sredine ulice in je bilo skoraj nemogoče brez težav priti skozi. Ob tem smo 
spoznali, da ob poti ni urejenih javnih sanitarij prilagojenih za invalide. Nato smo se preko Ulice 10. 
oktobra, Gosposke in Jurčičeve vrnili na Trg Leona Štuklja, kjer smo zaključili z našim bogatim 
programom. 
 

    
 

     
 
 

USTVARJALNE DELAVNICE ZPM 
 

Postavljena je bila ulica senzoričnih doživetij, kjer so udeleženci požgečkali svoja čutila in hkrati spoznali, 
kakšen je svet ljudi, ki ne vidijo (bosa pot, slepa pot, spoznavanje predmetov s tipom, prepoznavanje 
zelišč in začimb z vohom…). Zabeležili so okrog 35 obiskovalcev. 
Dogajanje v delavnicah so poimenovali igrajmo se na ulici – zabavne in včasih že pozabljene igre, kot so 
gumi twist, ristanc, zemljo krast, metanje obročkov so pritegnile okrog 60 obiskovalcev. V delavnicah so 
izdelovali družabne igre in zabeležili 70 ustvarjalcev.  
Že v sredo so preizkusili igro ''Varno na cesti,  peš ali s kolesom!''. Kar 70 obiskovalcev jo je tudi 
preizkusilo. 
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ČETRTEK, 18. 9. 2014 – DAN KOLESARJEV 
 
 

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

Organizator: Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOM 
Kraj dogajanja: Trg Leona Štuklja 
 
V dogajanje Evropskega tedna mobilnosti 2014 se je  aktivno vključil tudi Svet za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu z vzgojno preventivno akcijo Drugače na pot – v šolo s kolesom.  
 
Z vzgojno preventivno akcijo DRUGAČE NA POT – V ŠOLO S KOLESOM, ki je potekala v okviru Dneva 
kolesarjev, v četrtek, 18. septembra 2014 smo  želeli vplivati na potovalne navade mladih, jih spodbuditi 
k uporabi alternativnih prevoznih sredstev, predstaviti varne kolesarske poti, opozoriti na ukrepe s 
katerimi je potrebno zagotoviti varnost kolesarjev. 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. V okviru vzgojno preventivne akcije so se mladi 
kolesarji popeljali na učno uro varnega kolesarjenja po mestnih prometnicah, na prireditvenem prostoru 
Trga Leona Štuklja pa je potekal pester spremljevalni program. Vzgojno preventivna akcija DRUGAČE NA 
POT – V ŠOLO S KOLESOM. Prireditev se je odvijala na Trgu Leona Štuklja in po mestnih prometnicah.  
 

      
 

Udeležence vzgojno preventivne akcije Drugače na pot – v šolo s kolesom je pozdravil župan dr. Andrej 
Fištravec, ki je mlade kolesarje opozoril na pomen varnega vključevanja v promet. Prisotne je nagovoril 
tudi namestnik predsednika SPV Vinko Virtnik. Sledila je kratka predstavitev akcije in aktivnosti, ki so 
potekale na Trgu Leona Štuklja ter predstavitev trase kolesarjenja, z navodili varnega kolesarjenja.  
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Sledila je predaja električnega kolesa Uradu za komunalo, promet in prostor MO Maribor, v okviru 
evropsko financiranega projekta ''Električna mobilnost deluje'' (Emobility works). Kolo je predala 
direktorica Energetske agencije za Podravje dr. Vlasta Krmelj. 
 

      
 
 
Za sodelovanje na vzgojno preventivni akciji se je prijavilo 174 kolesarjev iz 14 mariborskih osnovnih šol.  

 

     
  

          
 
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.  
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Poleg kolesarjenja so v okviru spremljevalnega programa na Trgu Leona Štuklja 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, demonstracijska kolesarska čelada, …) 
 

      
 
Svoje aktivnosti so predstavili Center nujne medicinske pomoči,  
 

      
 
Policija in Medobčinsko redarstvo. 

 

     
 
S prometnimi vsebinami so se na stojnicah predstavili učenci osnovne šole Franca Rozmana Staneta, 
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osnovne šole Franceta Prešerna in 
 

     
 
Srednje prometne šole Maribor. 
 

     
 
Mladim kolesarjem sta bili na voljo tematski delavnici Društva za boljši svet in Zveze prijateljev mladine 
Maribor. Na tematski delavnici Zveze prijateljev mladine Maribor PARKIRIŠČE – IGRIŠČE  so udeleženci 
akcije s pomočjo različnih likovnih tehnik predstavili svoj pogled na spremembo namembnosti parkirišč. 
V ulični igri VARNO NA CESTI, PEŠ ALI S KOLESOM! pa so na poligonu spoznavali pasti prometa, pravil in 
prednosti peš hoje ali vožnje s kolesom.  
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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. 

 

      
 
Mariborska kolesarska mreža na je dogodku sodelovala z mobilno kolesarsko delavnico. Prostovoljni 
kolesarski mehaniki so s seboj pripeljali orodje in nudili brezplačni tehnični pregled koles. Mobilna 
kolesarska delavnica je namenjena tudi promociji različnih okoljskih in z trajnostno mobilnostjo 
povezanih tem. Na ta način se približajo širšemu krogu občanov, ki posledično izberejo za prevozno 
sredstvo kolo namesto avtomobila. 
 



 - 14 -                    

      
 
V okviru prireditve so se udeleženci akcije pomerili še v spretnostni vožnji na zabavnem  poligonu 
podjetja  MOPA d.o.o..  

 

      
 
Prireditev je potekala v lepem, sončnem vremenu. Dobro vzdušje na Trgu Leona Štuklja je pritegnilo 
veliko naključno mimoidočih pa tudi najmlajše udeležence v prometu.  

      

   
         
Prireditev Drugače na pot – v šolo s kolesom se je zaključila z razglasitvijo zmagovalcev v spretnostni 
vožnji na poligonu in podelitvijo nagrad. 
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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. 

 

             
 

 
VARNO S KOLESOM V PROMET 

 
Organizator: Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOM 
Kraj dogajanja: Mobilnostni center Maribor, Partizanska cesta 21 
 

Predavanje je bilo zaradi bolezni predavatelja odpovedano. 
 

 
MBAJK FLASH MOB 

 
Organizator: Univerzitetna športna zveza Maribor 
Kraj dogajanja: Trg Leona Štuklja 
 
Kolesarji  so se na Trg Leona Štuklja pripeljali  iz štirih smeri in pripravili manjšo koreografijo. Sledilo je 
skupinsko fotografiranje iz zraka s pomočjo quadrokopterja. V namen dogodku je Univerzitetna športna 
zveza Maribor izdala spominske razglednice, posnete iz ptičje perspektive. 
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PREDSTAVA ZA OTROKE: UTIŠAJMO MOTORJE, DA BOM SLIŠAL PTICE PETI 

 
Organizator: Ekološko kulturno društvo za boljši svet 
Kraj dogajanja: Trg Leona Štuklja 
 
Predstava je gledalcem podala sliko življenja družin nekoč, ko svet še ni bil onesnažen s hrupom in 
avtomobili, ter ga primerjala z življenjem v mestih danes. Onesnaževanje narave v svetu pa seveda ne 
vpliva samo na življenje in počutje ljudi, temveč tudi na živali in rastline. Skupaj smo iskali rešitve za 
prijetnejše in bolj zdravo okolje. 
Predstava se je začela ob 16. Uri. Ogledalo si jo je približno 25 obiskovalcev. 
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USTVARJALNE DELAVNICE ZPM 
 

Četrtek je bil namenjen kolesarjem, je bila zanje pripravljena igra ''Varno na cesti,  peš ali s kolesom! '', ki 
so jo preizkusili že en dan prej – tokrat je svoje znanje preizkusilo 60 otrok in mladostnikov.  
V delavnicah so udeleženci izdelovali kolesa iz žice – te si je izdelalo 30 obiskovalcev, domišljijska 
prevozna sredstva iz odpadnih materialov je izdelalo 60 otrok, ki so s pomočjo različnih likovnih tehnik 
ustvarjali igrišča, ki bi jih otroci postavili na mesto parkirišč – teh predlogov je bilo 14. 
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PETEK, 19. 9. 2014 
 

PREDSTAVITEV ALTERNATIVNE MOBILNOSTI 
 

Organizator: Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave 
Kraj dogajanja: Trg Leona Štuklja 
 
Na Trgu Leona Štuklja so se predstavili prodajalci in inovatorji, ki se ukvarjajo z vozili na električni ali 
metanski pogon. Vozila je bilo mogoče tudi preizkusiti. Sodelovali so: vozila VOZ, Avtocenter Šerbinek, 
Štajerski avtodom, Zavod Zadihaj. 
 

    
 

    
 
 

LOKALNO PRIDELANA HRANA = 0 KM 
 

Organizator: Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave 
Kraj dogajanja: Trg Leona Štuklja 
 
Transport tovora po cestah narašča in posledično je med največjimi onesnaževalci okolja s toplogrednimi plini 
ter med največjimi porabniki neobnovljivih energentov. V Slovenijo se uvozijo velike količine nizkocenovne 
hrane, ki je vprašljive kvalitete. Lokalno pridelana hrana visoke kvalitete pa izvira iz naše bližine in ni povezana z 
dolgimi transportnimi verigami. 
Na Trgu Leona Štuklja je bila predstavljena razlika med uvoženo in lokalno pridelano hrano. Predstavili so se 
lokalni proizvajalci. Istočasno je potekala tudi ustvarjalna delavnica na temo ekološke prednosti lokalno 
pridelane hrane in vplivi transporta na onesnaževanje okolja, ki jo je izvedlo Ekološko kulturno društvo za 
boljši svet. 
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PREDSTAVA ZA OTROKE: ČEBELARJEVE ČEBELICE 
 

Organizator: Zveza prijateljev mladine Maribor in Gledališče Makarenko 
Kraj dogajanja: Trg Leona Štuklja 
 
Metka ne mara čebelic in se jih boji, češ da ves čas samo pikajo. Nekega dne na sprehodu sreča pravega 
čebelarja. Ta jo na zabaven način pouči o svojem delu in o čebelicah. Metka tako izve vse o delu čebel, 
kako pridelujejo med, kakšne naloge imajo čebelice in kako jim pri tem pomaga čebelar. Spozna, da 
čebelice niso hudobne živalce, temveč da so pridne in delovne ter zelo pomembne za ljudi. Predstavo si 
je ogledalo okrog 150 gledalcev. 
 

 
 
 

USTVARJALNE DELAVNICE ZPM 
 

Petek je bil v znamenju zdrave prehrane. V delavnicah ''vrtnarska ulica'' so izdelovali lutke v obliki 
zelenjave, okrasne lončke za zelišča in rože, leteče ribice in ustvarjali s tehniko origami. Delavnic se je 
udeležilo 72 obiskovalcev. 
 
Od torka do petka je bila postavljena tudi info stojnica ZPM, kjer so zabeležili okoli 150 obiskov. 
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SOBOTA, 20. 9. 2014 
 

Cesta na Lentu je bila zaprta med Vojašniško in Loško ulico. 
 

KOLESARJENJE Z ŽUPANSKIMI KANDIDATI 
 

Organizator: Mariborska kolesarska Mreža 
Start: Mobilnostni center Maribor, Partizanska cesta 21 
 
Kolesarjenja se je udeležilo 13 od 17-ih kandidatov ter predstavnik Mestne občine Maribor iz Urada za 
komunalo, promet in prostor. Kandidatom je bila prestavljena problematika s katero se vsakodnevno 
soočajo kolesarji in ostali udeleženci v prometu.  
 

 
 

    
 
 

KOLESARSKA POPRAVLJALNICA 
 

Organizator: Narodni dom Maribor 
Kraj dogajanja: Mestni park 
 
V sklopu poletnega Art kampa so v mestnem parku v sodelovanju s Kolesarsko mrežo Maribor potekale 
ekološke ustvarjalnice, kolesarska popravljalnica in še veliko drugega. 
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NEDELJA, 21.9.2014  
 

Cesta na Lentu je bila zaprta med Vojašniško in Loško ulico. 
 

KOLESARJENJE PO POTI STARE TRTE 
 

Organizator: Zavod za turizem Maribor - Pohorje 
Zbirališče: Turistično informacijski center Maribor  
 
S kolesi so se udeleženci zapeljali po trasi TIC Maribor – Dveri Pax – TIC Maribor. Pri Dveri Paxu je bila 
degustacija. Prireditev je bila organizirana v okviru Festivala Stare trte. 
 

 
PANORAMSKA VOŽNJA Z VELIKIM SPLAVOM  

 
Organizator: Turistično društvo Maribor 
Zbirališče: Lent – pred Hišo stare trte  
Začetek: 12.30 
 
V sklopu Festivala Stare trte so se lahko obiskovalci udeležili vožnje splava po reki Dravi. Splav je priče in 
končal z vožnjo na Lentu, vozil pa je do Koroškega mostu in nazaj. Prireditev je bila organizirana v sklopu 
Festivala Stare trte. 
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PONEDELJEK, 22. 9. 2014 – DAN BREZ AVTOMOBILA  
 

Ves dan brezplačna uporaba mestnega avtobusa. 
 

 
 
 

OGLED POLNILNE POSTAJE ZA STISNJEN ZEMELJSKI PLIN V MARIBORU 
 
Organizator: Energetika Maribor, Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave 
Zbirališče: Glavna avtobusna postaja Maribor, peron 
Začetek: 10.00  
 
Na ogled so se z metanskim avtobusom odpeljali dijaki Srednje gradbene šole Maribor in Srednje elektro 
računalniške šole Maribor.  Na postaji je bil kratek postanek z ogledom in predstavitvijo prednosti 
uporabe stisnjenega zemeljskega plina pred ostalimi energenti.  
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OTVORITEV KOLESODVORA 
 

Organizator: Mestna občina Maribor, Mariborska kolesarska mreža in Slovenske železnice 
Kraj dogajanja: Železniška postaja Maribor 
 
Za potnike Slovenskih železnic, ki so hkrati še kolesarji, je Mestna občina Maribor kot prva v Sloveniji 
pred osrednjo železniško postajo uredila posebno kolesarnico, poimenovano Kolesodvor. Gre za zaprt in 
varovan prostor, v katerega bo možno vstopiti le z elektronsko kartico. Kolesodvor je odličen začetek in 
priložnost za spreminjanje potovalnih navad ljudi, ki v mesto prihajajo z vlakom in bi potrebovali zelen 
prevoz od postaje do delovnega mesta. 
 

    
 
 

OTVORITEV ELEKTRIČNE POLNILNICE IN PREDAJA ELEKTRIČNIH KOLES 
 

Organizator: Energetska Agencija za Podravje 
Kraj dogajanja: Poslovno-proizvodna cona Tezno, Cesta k Tamu 27, 2001 Maribor 
 
V Coni Tezno se nagibajo k temu, da bi v prihodnosti postala “zelena” poslovno – industrijska cona. Tako 
pomeni otvoritev električne polnilnice in predaja e-koles v okviru evropsko financiranega projekta 
INVOLVE, velik korak do uresničevanja tega cilja. 

 
 

KONCERT NA AVTOBUSU 
 
Organizator: Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave 
Zbirališče: Glavna avtobusna postaja Maribor, peron 
 
Znan mariborski raper Emkej se je s svojimi prijatelji popeljal z metanskim avtobusom na relaciji: Glavna 
avtobusna postaja – Pobreška cesta – Nasipna ulica – Ptujska cesta – Cesta proletarskih brigad – Koroški 
most – Gosposvetska cesta – Glavni trg – Partizanska cesta – Glavna avtobusna postaja. Medtem, ko je 
avtobus ustavljal na postajah in pobiral naključne potnike vseh starostnih skupin, je v notranjosti ves čas 
potekal koncert. 
Zabava se je nadaljevala v Marpromovi areni na Glavni avtobusni postaji. 
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CELOTEDENSKE AKTIVNOSTI 
 

IZLETI NA IZLETNIŠKE in EKOLOŠKE KMETIJE 
 

Zavod zadihaj je v sodelovanju z Združenjem za ekološko kmetovanje SV Slovenije organiziral 4 izlete, od 
tega so izvedli 3 in sicer na različne eko kmetije z zdravju in okolju manj škodljivimi avtobusi in vozili. 
V sredo, četrtek in petek  so z radovedneži obiskali kmetije Zupanič in Metz, Valentan in Uranjek. Na 
izlete je šlo veliko otrok, njihove vzgojiteljice, starši ter stari starši. Poleg zanimivega ogleda so jim 
dobrodošlico izkazali tudi z dobrotami iz lastne pridelave. 
Skupaj je kmetije obiskalo več kot 60 ljudi. 
 
Izlet napovedan za torek je zaradi premajhnega števila prijav odpadel. 
 

 
 

 
 
 

BREZPLAČNO PARKIRANJE ZA UDELEŽENCE in OBISKOVALCE ETM 
 

Za ves čas trajanja 13. evropskega tedna mobilnosti je bilo za vse udeležence in uradne obiskovalce 
organizirano brezplačno parkiranje na večini parkirnih mest sistema Parkauto v Mariboru. Brezplačno 
storitev je v tem tednu uporabilo sicer samo 42 voznikov. Parkiranje v sistemu Parkauto omogoča hiter 
umik vozil, ki iščejo parkirno mesto iz cestišča in s tem manjše gneče, manj onesnaževanja in manj 
stroškov. Manj gibajočega se prometa pomeni tudi manjšo možnost prometnih nesreč. 



 - 26 -                    

INFO STOJNICA SLOVENSKE ZVEZE ZA JAVNO ZDRAVJE, OKOLJE IN TOBAČNO KONTROLO (SZOTK) 
 

Člani zveze so obiskovalce informirali o zvočnem onesnaženju in škodljivih posledicah prekomernega 
hrupa ter ostalih tresljajev iz okolja, poudarjali so pomen okolju in mestu prijaznejšega načina mobilnosti 
za ohranjanje čistega zraka, zmanjšanja hrupnosti, skratka splošno  izboljšanje bivalnega ugodja v mestu 
(uporaba javnega – skupinskega prevoza namesto avtomobilskega, vozila z okolju prijaznimi gorivi, 
popularizacija kolesarjenja in pešačenja, rolkanja in podobnih rekreativnih aktivnosti, kadar vožnja ni 
nujno potrebna). Nudili so brezplačne meritve CO v izdihanem zraku in krvi ter delili informativne 
brošure SZOTK (»Mladi in tobak«, »Moja nekadilska zaobljuba«, »Nosečnost in tobak: Smernice za 
opuščanje kajenja«, priročnik »Tudi vi lahko prenehate kaditi«) in brošure NIJZ (»Kako pogosto poslušaš 
glasbo in kakšna zvrst glasbe ti je najbolj všeč?«), s katerimi so opozarjali na vpliv hrupa in tresljajev iz 
okolja na naše zdravje. Obiskovalci, pri katerih so merili prisotnost CO in jih istočasno informirali o 
posledicah hrupa, so dobili tudi praktične nagrade ob udeležbi v kratkem kvizu s vprašanji (penaste 
čepke za ušesa za zaščito pred hrupom, Ex-Smokers bombone in ostalo). Obiskovalci, ki so se ustavili ob 
stojnici, so bili tako mladi kot tudi starejši. Ob stojnici se je ustavilo nekaj skupin srednješolcev z učitelji, 
med posamezniki je bilo več takih, ki so v srednjih letih, ustavili pa so se tudi posamezni upokojenci. 
Dejavnost na stojnici  je s praktičnim preizkusom merjenja vsebnosti CO  pri ekipi novinarjev posnela za 
kratek prispevek tudi RTV SLO. Zaradi meritev CO so se tudi sicer obiskovalci stojnici približali v večjem 
številu, kot bi se sicer. Meritve so se jim zdele zanimive, ko so videli druge pihati v aparat, so tudi sami z 
veseljem pristopili. Ugotovili so, da obiskovalci večinoma meritev CO ne poznajo, prav tako pa ne 
poznajo vpliva CO na naše zdravje. Večini je znano, da se CO na hemoglobin veže hitreje kot kisik, vendar 
ne poznajo posledic, ki jih ta plin pusti na zdravju. Prav tako so ugotovili, da se večina ljudi, predvsem pa 
mladih, ne zaveda prekomernega hrupa iz okolja in posledic le-tega za zdravje. Kadilcem so interpretirali 
kaj pomeni posamezna vrednost CO in kakšen vpliv ima na njihovo zdravje ter jim ponudili svetovanja, ki 
jih izvaja SZOTK v sklopu tečaja opuščanja kajenja. 
 

 
 
 

DEMONSTRACIJSKE VOŽNJE Z ELEKTRIČNIMI AVTOMOBILI 
 

Demonstracijske vožnje z električnimi vozili, ki so potekale na Trgu Leona Štuklja, so potekale vsak 
dan od torka do petka v popoldanskih urah. Bile so izredno obiskane, ogromno ljudi se je seznanilo z 
alternativno mobilnostjo, svetovalci Zavoda Zadihaj so jim kar med probno vožnjo ponudili vse 
informacije, ki so jih zanimale. Skupaj se je z električnimi avtomobili testno vozilo skoraj 100 
voznikov, ki so postali potencialni kupci tovrstnih vozil. 
 



 - 27 -                    

 


