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Evropski teden mobilnosti 2013 v Mariboru  

 

Ali veste, da človek vsak dan vdihne od 8000 do 10000 litrov zraka? Toda ali se zavedamo kakšne kakovosti je zrak, 

ki ga dihamo? 

 

Evropski teden mobilnosti je priložnost, da se vključite v aktivnosti, ki bodo namenjene izboljšanju kvalitete 

zunanjega zraka v našem mestu in zdravemu načinu življenja. Mestna občina Maribor že 12. leto zapored sodeluje v 

mednarodni akciji »Evropski teden mobilnosti«, ki bo v našem mestu potekala med 16. in 22. septembrom 2013. 

Namen akcije je spodbuditi občane mesta k zmanjšanju uporabe avtomobila kot edinega prevoznega sredstva in jih 

motivirati k uporabi bolj čistih oblik mobilnosti. 

 

Prometni sektor je največji porabniki energije v Evropi in edini sektor, v katerem poraba energije nenehno raste. 

Zelo je odvisen od nafte, oskrba z njo pa je vse bolj negotova. Evropa načrtuje številne ukrepe do leta 2020 v smislu 

zmanjševanja emisij toplogredni plinov, izboljšanja energetske učinkovitosti in povečanju deleža obnovljivih virov 

energije v skupni porabi energije. Načrti segajo tudi v obdobje po letu 2020 in so zapisani v Beli knjigi o prometu, ki 

opredeljuje 40 konkretnih pobud za vzpostavitev konkurenčnega sistema prevoza, zmanjšanje porabe 

konvencionalnih energentov v mestnem prometu, vzpostavitev mestne logistike brez CO2 in prenos potniškega in 

tovornega prometa iz cestnega na železniški in vodni. 

 

Letošnja tema "Vaš korak za čistejši zrak" nas želi opomniti na to, da lahko že z majhnimi spremembami svojih 

življenjskih navad bistveno prispevamo k izboljšanju stanja okolja in zraka v mestih, kjer so avtomobili eden izmed 

večjih onesnaževalcev zraka, vode in tal. Takšne spremembe življenskega sloga bodo hitro prinesle opazne 

izboljšave tudi v vašem splošnem počutju ter zdravju. 

 

 

Dodajmo svoj prispevek k bolj zdravemu in varnemu življenju v mestu, boljši kakovosti zraka in zmanjšanju delcev, 

emisij CO2 in hrupa v okolju. Bodimo vzor svojim otrokom!  

 
 

»NAREDITE KORAK ZA ČISTEJŠI ZRAK TUDI VI!« 
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____________________________________________________________ 

 

Projekt PMinter – Medregijski vpliv ukrepov za varstvo zunanjega zraka pred onesnaževanjem 

z delci iz cestnega prometa in malih kurišč v slovensko-avstrijskem obmejnem prostoru 

 

Med najpomembnejša onesnaževala zunanjega zraka, ki vplivajo na zdravje ljudi, se v zadnjem desetletju uvrščajo 

delci, ki prehajajo v ozračje predvsem kot posledica zgorevanja energentov v kuriščih in prometu. Veliko slovenskih  

in drugih evropskih mest ima velike težave pri doseganju zakonodajno predpisanih mejnih vrednosti. V projektu 

PMinter so si partnerji iz Slovenije in Avstrije kot cilj projekta zastavili poiskati rešitve za izboljšanje kakovosti zraka 

s poudarkom na delcih v Mariboru, severovzhodni Sloveniji, Celovcu, avstrijski Koroški in Štajerski. Projekt je 

pomemben tudi za določitev čezmejnega transporta onesnaževal in njihovih predhodnikov na regionalni ravni med 

Slovenijo in južno Avstrijo.  

 

V Mariboru se v okviru projekta poleg ustaljenih izvajajo tudi dodatne meritve kakovosti zraka in meteoroloških 

parametrov. Vzpostavljen je medregijski model za določitev kakovosti zraka z upoštevanjem vseh virov emisij, ki je 

uporaben za simulacijo različnih scenarijev ukrepov za izboljšanje stanja (npr. na področju prometa). V sodelovanju 

z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje se pripravlja tudi Načrt za izboljšanje kakovosti zraka za Maribor, v katerega 

bodo vključeni različni ukrepi za izboljšanje zraka. Kot eden izmed ukrepov je bila v letu 2012 izvedena sprememba 

prometne ureditve v ožjem centru Maribor oziroma pilotna okoljska cona. Projekt bomo zaključili z mednarodno 

konferenco, ki bo 18. in 19. septembra v Mariboru, na kateri bodo partnerji projekta predstavili svoje rezultate na 

področju varstva zraka.  
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PROGRAM EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI V MARIBORU 
 
 

OD 16. – 22. 9. 2013 
 
SPREMLJEVALNE AKTIVNOSTI 
 
 

 
 
 
 
 
 

16. - 20. 9. 2013 
 

od 9.00 do 18.00  
 
 

Trg svobode 

Info stojnica Zveze prijateljev mladine Maribor – informacije o varstvu okolja in 

ohranjanju narave ter možnostih dejavnega, zdravega in okolju prijaznega preživljanja 

prostega časa. 

Ustvarjalne delavnice Zveze prijateljev mladine Maribor – ustvarjanje iz naravnih in 

odpadnih materialov. 

 

Kontakt: ZPM, Kornelija Kaurin, kornelija@zpm-mb.si 

Trg svobode 
Zveza bo v sodelovanju z agencijo ARSO in proizvajalci opreme za merjenje 
koncentracije in vsebine prašnih delcev organizirala predstavitev opreme. 
 
Kontakt: Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo, Miha Lovše, 
miha.lovse@gmail.com 

Trg svobode 
Meritve vsebine CO v izdihanem zraku in krvi obiskovalcev 
Meritev se opravlja s pihanjem v posebno merilno napravo. Rezultati bodo objavljeni in 
obrazloženi v medijih. 
Javnost bo istočasno obveščena tudi o predlogu spremembe zakona o pravilih cestnega 
prometa (ZPrCP-UL RS 109/2010) na temo uporabe tobačnih izdelkov med vožnjo.  
 
Kontakt: Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo, Miha Lovše, 
miha.lovse@gmail.com 

Trg svobode 
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 svoje mnenje o Evropski uniji in njeni prihodnosti. 
 
Evropski teden mobilnosti je letna kampanja za trajnostno mobilnost v mestih, 
organizirana s politično in finančno podporo Generalnih direktoratov za okolje in 
promet Evropske komisije. Namen akcije, ki traja od 16-22 septembra vsako leto, je 
spodbuditi evropske lokalne organe, naj vzpostavijo in spodbujajo trajnostne ukrepe o 
prometu in da povabijo svoje državljane, da preizkusijo alternative uporabi osebnih 
avtomobilov. To evropsko razsežnost Evropskega tedna mobilnosti predstavljamo na 
informativni stojnici vsak dan v sklopu programa Mestne občine Maribor. 
 
Kontakt: Zavod PIP – informacijska točka Evropske unije Europe Direct Maribor, Miran 
Vrbanić, miran.vrbanic@zavodpip.si 

Trg Leona Štuklja 
Skate park - Postavitev poligona za skatanje na Trgu Leona Štuklja 
 
Kontakt: Mitja Špes, mitja.spes@maribor.si  

Trg svobode 
Inovacije - Predstavitev električnega avtomobila  
 
Kontakt: David Žohar, david@voz.si 

Glavni trg 24 
Mladinski center Osmica 
 

mailto:kornelija@zpm-mb.si
mailto:miha.lovse@gmail.com
mailto:miha.lovse@gmail.com
mailto:miran.vrbanic@zavodpip.si
mailto:mitja.spes@maribor.si
mailto:david@voz.si
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Razstava na temo »Kakšen zrak dihamo v mestih?« bo na ogled od 17.9. do 20.9. 2013 
med 9.30 in 15.30 uro. 
 
Primerjali bomo kakovost zraka v mestih in na podeželju ter med izbranimi mesti v 
Sloveniji in Evropi. Za mlade je pomemben tudi podatek, kaj pomenijo določene 
vrednosti kvalitete zraka, kakšne so vrednosti in kakšne škodljive posledice.  
 
Kontakt: Bogdan Stupar, bogdan.stupar@osmica.org 

 
 

16. – 22. 9. 2013 
 

od 9.00 do 18.00 

Brezplačno parkiranje za udeležence in uradne obiskovalce ETM – na parkiriščih v lasti 
MOM po tehnologiji “ParkAuto”. Udeleženci na mobilnem telefonu najdejo najbližje 
prosto parkirno mesto in odpirajo zapornice. 
Akcija se organizira v sodelovanju z družbo ParkAuto d.o.o. in MOM. 

 
Kontakt: Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo, Miha Lovše, 
miha.lovse@gmail.com 

Brezplačne vožnje z avtobusi na obnovljive vire energije za občane in udeležence ETM 
Zveza je organizirala avtobus, ki ne škoduje okolju in zdravju ter bo organizirala stalne in 
ekskluzivne (tudi poučne) relacije. 
 

Dogodek bo organiziran s pomočjo Energetike Maribor in agencije ENERGAP. 

 
Kontakt: Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo, Miha Lovše, 
miha.lovse@gmail.com 

Trg svobode in Lent 
Predstavitev električnih skuterjev Akumoto in demonstracijske vožnje  
 
Električni skuter AKUMOTO je lahek električni skuter z odlično okretnostjo in sodobnega 
dizajna. Električni skuter ponuja ekonomično in tudi okolju prijazno delovanje. Znamka 
AKUMOTO uporablja novo  vrsto odstranljivih litijevih bateriji iz ameriške družbe, ki nosi 
ime LiFePO4 (teža baterije do 9kg), baterija ima najnovejšo tehnologijo in visoko stopnjo 
varnosti, nima spominskega učinka, tako da se lahko kadarkoli ponovno napolni. Nizki 
stroški vzdrževanja,poraba na 100 km samo 0,30 €, visoka zanesljivost, enostavno 
upravljanje, tihi in ekološki (brez CO2), dolga življenjska doba baterije (od 10 – 12 let). 
 
Kontakt: Zastopstvo Robert Malek s.p., robi.malek@hotmail.com 

Glavni trg 22 
Info točka GT22 
 
GT22 je inter(trans)disciplinarni laboratorij, ki povezuje umetnost in šport in življenje ter 
ob organski rasti in preko analiz vzpostavlja izobraževalno, raziskovalno in produkcijsko 
platformo. 
 
- Brezplačna izposoja Longboardov, BMX-a.  
- V času odprtja možna brezplačna uporaba mini rampa. 
 
Kontakt: Rene Strgar, rene.strgar@5-0.si 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:bogdan.stupar@osmica.org
mailto:miha.lovse@gmail.com
mailto:miha.lovse@gmail.com
mailto:robi.malek@hotmail.com
mailto:rene.strgar@5-0.si
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SREDA, 11. 9. 2013 
 
 

UVODNA TISKOVNA KONFERENCA 
 

Organizator: Mestna občina Maribor, Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave 
Kraj dogajanja: Dvorana generala Rudolfa Maistra 
Začetek tiskovne konference: 11.00  

 
Kontakt: Brigita Čanč, brigita.canc@maribor.si 

 
 

EUROPARKOVA ULIČNA KOŠARKA 
 

Organizator: Agencija Mopa d.o.o. 
Kraj dogajanja: TC Europark 
Čas dogajanja: 15.00 – 19.00 
 
Brezplačen turnir ulične košarke 3 na 3, za učence osnovnih šol. Dve kategoriji:  

- učenci/učenke 6. in 7. razred, 
- učenci/učenke 8. in 9. razred. 
-  

Vsi udeleženci zabave na ulici, prejmejo majice pokrovitelja in razne praktične nagrade. Med tekmovanjem bo tudi 
pester in zanimiv družabni program. Najboljše tri ekipe v vsaki kategoriji prejmejo pokale. 
 
Kontaktna oseba: Bojan Šušteršič, info@mopa.si 

 
 

SOBOTA 14. 9. 2013 

 
 

KOLESARSKI EKO MARATON (dolžini 70 in 114 km) 
 

Organizator: Agencija SEM 
Kraj dogajanja: Trg Leona Štuklja, Maribor 
Start 114 km maratona: 9.00 na Titovi cesti 
Start 70 km maratona:  10.00 na Titovi cesti 
Zaključek prireditve: 17.00 
 
Prijava na spletni strani: http://www.ekomaratonmaribor.si/prijave/prijavni-obrazec/ 
Prijavnina: 15 € - 35 € 
 
Kontakt:  Dejan Vlaisavljević, info@ekomaratonmaribor.si 
 
 

 NEDELJA 15. 9. 2013  

 
 

TEKAŠKI MARATON (dolžini 10 in 21 km) 
 

Organizator: Agencija SEM 
Kraj dogajanja: Trg Leona Štuklja, Maribor 
Start obeh maratonov: 10.00 na Titovi cesti 
Zaključek prireditve: 16.00 
 
Prijava na spletni strani: http://www.ekomaratonmaribor.si/prijave/prijavni-obrazec/ 
Prijavnina: 25 – 35 € 

mailto:brigita.canc@maribor.si
mailto:info@mopa.si
http://www.ekomaratonmaribor.si/prijave/prijavni-obrazec/
mailto:info@ekomaratonmaribor.si
http://www.ekomaratonmaribor.si/prijave/prijavni-obrazec/
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Možne so prijave na DUATLON (sobotno 114 km kolesarsko preizkušnjo in nedeljski 10 km maraton).  
Prijavnina: 35 – 45 € 
 
 
Kontakt:  Dejan Vlaisavljević, info@ekomaratonmaribor.si 
 
 

PONEDELJEK, 16. 9. 2013 – DAN JAVNEGA PREVOZA  
 

 
Ves dan brezplačna uporaba mestnega avtobusa. 

 
KONFERENCA: PROJEKT INVOLVE 

 
Organizator: Energetska agencija za Podravje 
Kraj dogajanja: Cona Tezno 
Čas dogajanja: 10.00 – 13.00 
 
Konferenca o mednarodnih izkušnjah, primerih dobrih praks in priložnostih na področju upravljanja mobilnosti v 
podjetjih. 
 
Kontaktna oseba: Branka Mirt, branka.mirt@energap.si 

 
 

OKROGLA MIZA: TRAJNOSTNE ALTERNATIVE V PROMETU 
 

Organizator: Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo 
Kraj dogajanja: Naskov dvorec 
Začetek: 15.00 
 
Na okroglo mizo bodo povabljeni predstavniki mestne in državne oblasti, vladnih in nevladnih agencij ter 
zainteresirana javnost. Okrogla miza bo tretja v seriji okroglih miz v organizaciji Zveze na temo trajnostnega 
prometa. 
 
Kontaktna oseba: Miha Lovše, miha.lovse@gmail.com 
 
 

DAN ODPRTIH VRAT 
 

Organizator: Marprom, Slovenske železnice 
Kraj dogajanja: Trg svobode 
Čas trajanja: 14.00 – 18.00 
 
Kontaktna oseba: Damir Jurenec, damir.jurenec@marprom.si 
                                Alenka Babič, alenka.babic@slo-zeleznice.si 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@ekomaratonmaribor.si
mailto:branka.mirt@energap.si
mailto:miha.lovse@gmail.com
mailto:damir.jurenec@marprom.si
mailto:alenka.babic@slo-zeleznice.si
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PLESNE DELAVNICE – SUPER PLESNO GIBALNA OTROŠKA ZABAVA 
 

 
Organizator: Plesno rekreacijski center Jam  
Kraj dogajanja: Trg svobode  
Čas trajanja: od 16:30 do 17:00  za  otroke med 4 do 7 let 
                       od 17:00 do 17:30 za otroke med 7 do 14 let 
 
Ples, glasba ter gibanje združeni v otroško igro, v kateri otroci razvijajo svojo družabnost, ritem, motoriko ter se 
hkrati zabavajo. 
 
Kontaktna oseba: Marjetka Žvikart, Alja Urleb, info@center-jam.si 
 
 

PREDAVANJE: RELI DAKAR 
 

Organizator: Evropska prestolnica mladih 
Kraj dogajanja: Kulturno-informacijsko središče, Trg Leona Štuklja 
Začetek: 19.00 
 
Predavanje o reliju Dakar ne bo samo zgodba o najtežjem reliju na svetu kot športnem dogodku, ampak tudi o 
avanturi, ki je potrebna, da se tja prebiješ. Slovenska zasedba bo prihodnje leto najštevilčnejša do sedaj, saj bosta 
naše barve zastopala dva motorista ter ena avtomobilska posadka. Skozi oči dirkača, ki bo tam ob puščavskem 
lisjaku Miranu Stanovniku z motorjem nastopil januarja, boste iz prve roke izvedeli vse o tej epski preizkušnji. 
Spoznali boste nove poglede na zadnjo pravo dirkaško avanturo, na dirkalnike in dirkače ter na svet, ki ga prečka. 
 
Kontaktna oseba: Mitja Špes, mitja.spes@maribor.si 

 
 

PREDSTAVITVE NA STOJNICAH in SPREMLJEVALNI PROGRAM (14.00 – 18.00) 
 

 Predstavitev aktualnih projektov in prometne kače, Fakulteta za gradbeništvo UM (Mitja Klemenčič, 
mitja.klemencic@um.si) 

 Turistična agencija Don Travel (Tjaša Krajnc, tjasa.krajnc@dontravel.si) 
 
 

TOREK, 17. 9. 2013 – DAN ZMANJŠANJA IZPUSTOV CO2 
 
 

MOBILNOSTNI FORUM 
 

Organizator: Fakulteta za gradbeništvo UM 
Kraj dogajanja: Naskov dvorec 
Začetek: 10.00 
 
Mobilnostni Forum je strokovna delavnica namenjena lokalnim in regionalnim strokovnjakom s področja planiranja 
prometa in mobilnosti. Osnovni namen organiziranja mobilnostnega foruma je združitev urbanističnih, prometnih, 
okoljevarstvenih, socialnih in ekonomskih pogledov na prometne rešitve. Ker Maribor trenutno pripravlja Celostno 
Prometno Strategijo, bodo na mobilnostnem forumu predstavljeni predlagani ukrepi za pešce, kolesarje, voznike 
avtomobilov in uporabnike javnega potniškega prometa. Na spletni strani www.mobilnostni-forum.si je 
predstavljen predlog celostne prometne strategije za Maribor, hkrati pa lahko svoje mnenje izrazi tudi vsak 
posameznik oziroma zainteresirana skupina.   
 
Kontaktna oseba: Mitja Klemenčič, mitja.klemencic@uni.mb 
 
 
 
 

mailto:info@center-jam.si
mailto:mitja.spes@maribor.si
mailto:mitja.klemencic@um.si
mailto:tjasa.krajnc@dontravel.si
http://www.mobilnostni-forum.si/
mailto:mitja.klemencic@uni.mb
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BRALNI MARATON 
 

Organizator: Zveza prijateljev mladine Maribor 
Kraj dogajanja: Trg svobode 
Čas trajanja: 10.00 – 13.00 
 
Mladi ustvarjalci bodo predstavili lastno prozo in poezijo na temo »Vaš korak za čistejši zrak«. Predstavljene bodo  
knjige z okoljsko tematiko. 
 
Kontaktna oseba: Kornelija Kaurin, kornelija@zpm-mb.si 
 

 
PREDAVANJE: ČRNI OGLJIK 

 
Organizator: Griša Močnik, Aerosol d.o.o. 
Kraj dogajanja: Dvorana Rotovž 
Začetek: 14.00 
 
Črni ogljik je strokovni izraz za črne saje in je produkt nepopolnega zgorevanja goriv, ki vsebujejo ogljik. Emisije iz 
ene vrste vira, denimo enega tipa dizelskega motorja, so lahko različne za faktor tisoč, zato jih je treba meriti; emisij 
se ne da preprosto izračunati iz podatkov proizvajalca motorja. Črni ogljik je pomemben zaradi podnebnih 
sprememb in vpliva na zdravje. Čeprav ga je malo, tako močno absorbira svetlobo, da segreva atmosfero, na tla pa 
sočasno meče senco. Vpliv črnega ogljika je primerljiv z vplivom ogljikovega dioksida in je drugi najpomembnejši 
povzročitelj segrevanja planeta. 
 
Le 12 sodelavcev majhne slovenske družbe Aerosol ima z napravami za merjenje črnega ogljika 80-odstotni 
svetovni tržni delež. V sodelovanju z ravno tako odličnima Pipistrelom in Matevžem Lenarčičem so prvi izmerili 
koncentracije črnega ogljika okrog sveta, nazadnje pa še nad Evropo, Kanado, Severnim tečajem in Atlantikom. 
Podnebna znanost ima zdaj množico podatkov. 
 
Kontaktna oseba: Griša Močnik, grisa.mocnik@aerosol.si 

 
 

SPINNING MARATON 
 

Organizator: Plesno rekreacijski center Jam 
Zbirališče: Prostori PRC Jam, Miklavčeva ulica 7, Maribor 
Začetek: 16.00 
 

Za vas pripravljamo poseben maraton, ki vas vsekakor ne bo pustil ravnodušnega. Maraton bo usklajen z video 

projekcijo iz resničnega kolesarskega maratona/dirke, kar bo nekaj posebnega in zelo zanimivega za vse 

udeležence. Tako, ne bomo uživali le ob zvokih živahne glasbe, temveč se bomo brez težav vživeli v vlogo 

resničnega kolesarja in ob vzpodbujanju inštruktorja odpeljali odličen trening oziroma dirko. 

Zaradi omejenega števila udeležencev so obvezne prijave na info@center-jam.si ali na tel 041 321 900. 

Spinning® je vadba, oziroma bolje rečeno trening na stacionarnih kolesih, ki ga vodi inštruktor, katerega naloga je, 

da vadeče s svojim znanjem in nenehnim spodbujanjem vodi skozi trening. Vadba poteka ob ritmih glasbe, ki je 

skrbno izbrana in časovno usklajena glede na trenutno obremenitev, frekvenco pedaliranja ali izbiro tehnike in prav 

to naredi spinning še posebej zanimiv.  
  

Kontaktna oseba: Alja Urleb, alja.urleb@gmail.com 
 
 
 
 
 
 

mailto:kornelija@zpm-mb.si
mailto:grisa.mocnik@aerosol.si
mailto:info@center-jam.si
mailto:alja.urleb@gmail.com
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PREDSTAVA ZA OTROKE: ZEMLJA JE DOBILA VROČINO 
 

Organizator: Ekološko kulturno društvo Za boljši svet 
Kraj dogajanja: Trg svobode 
Začetek: 16.30 (trajanje 45 min) 
 
Za starost: 6 – 12 let in vse radovedneže 
 
Naša mama Zemlja z vso svojo ljubeznijo skrbi za nas ljudi. Daje nam hrano, vodo, zrak in zavetje. Toda ljudje je ne 
znajo ohraniti – naokoli mečejo odpadke, v vode zlivajo kemikalije, sekajo gozdove in onesnažujejo zrak. Tako se 
tudi rastlinam in živalim ne godi preveč dobro. V predstavi nam povedo, kakšne težave jih pestijo zaradi prevelike 
onesnaženosti. Skupaj se bomo naučili, kaj moramo storiti,  da bo naša Zemlja spet zdrava in čista.  
 
Kontaktna oseba: Marjan Savnik, marjan.savnik@gmail.com 
 
 

PREDAVANJE: KONOPLJA – ČUDEŽNA RASTLINA, UPORABNA V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU 
 

Organizator: Zveza prijateljev mladine Maribor 
Kraj dogajanja: Trg svobode 
Čas trajanja: 17.30 
 
Predavanje, ki bo razkrilo zanimiva dejstva o rastlini, katere vsestransko uporabnost ljudje poznajo že tisočletja. 
Predaval bo Drago Balaban, ljubiteljski slikar in predstavnik podjetja Harmonija narave. 
 
Kontaktna oseba: Kornelija Kaurin, kornelija@zpm-mb.si 
 
 

PREDSTAVA ZA MLADOSTNIKE: REŠIMO ZEMLJO 
 

Organizator: Ekološko kulturno društvo Za boljši svet 
Kraj dogajanja: Kulturno-informacijsko središče EPM, Trg Leona Štuklja 
Začetek: 18.00 (trajanje 45 min) 
 
Za starost: 12 + 
 
Poročila opozarjajo na visoko onesnaženost zraka, vode in zemlje. Nekateri ljudje so že začeli razvijati zavest o 
velikanski potrebi  po varovanju okolja.  Tako se naš kmet  odloči za eko kmetovanje. Uživa v pticah, naravi in vetru. 
Njegov  sosed, poslovnež,  ki pri svojem poslu močno onesnažuje naravo, se mu ves čas posmehuje, saj mu je mar 
le zaslužek. Toda samo do trenutka, ko zaradi onesnaženja zboli njegov otrok. Takrat spozna, da je cel svet med 
seboj povezan ter, da je skrb za okolje, skrb za nas same.  
 
Kontaktna oseba: Marjan Savnik, marjan.savnik@gmail.com 

 
 

PREDSTAVITVE NA STOJNICAH in SPREMLJEVALNI PROGRAM (9.00 – 18.00) 
 

 Brezplačne demonstracijske vožnje z električnimi in CNG vozili (Slovenska zveza za javno zdravje, okolje 
in tobačno kontrolo in TTD Sistemi d.d., miha.lovse@gmail.com), Trg svobode 

 Brezplačne demonstracijske vožnje z električnimi vozili (Elektro Maribor d.d., mihaela.snuderl@elektro-
maribor.si), Trg svobode 

 Nagradna igra Zavrtite kolo sreče z Energijo Plus (Energija Plus d.o.o., lara.radonjic@energijaplus.si) 
 

 
 

SREDA, 18. 9. 2013 – DAN MOBILNOSTI INVALIDOV 
 
 

mailto:marjan.savnik@gmail.com
mailto:kornelija@zpm-mb.si
mailto:marjan.savnik@gmail.com
mailto:miha.lovse@gmail.com
mailto:mihaela.snuderl@elektro-maribor.si
mailto:mihaela.snuderl@elektro-maribor.si
mailto:lara.radonjic@energijaplus.si
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MEDNARODNA ZAKLJUČNA KONFERENCA PROJEKTA PMinter 
 

Organizator: MOM, Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave 
Kraj dogajanja: Hotel City 
Čas dogajanja: 9.00 – 19.00 
 
Na konferenci bodo sodelujoči partnerji iz Slovenije in Avstrije predstavili rezultate svojega dela. Kot predavatelji so 
povabljeni še strokovnjaki iz drugih evropskih držav, ki se ukvarjajo s področjem varstva zraka. Konferenca je 
namenjena tako strokovnjakom z omenjenih področij kot predstavnikom lokalnih skupnosti in državnih institucij. 
Udeležba na konferenci je brezplačna. Zagotovljeno bo simultano prevajanje v slovenski, nemški in angleški jezik. 
Več informacij o konferenci je na voljo tukaj. Prosimo vas, da prijave na priloženem obrazcu pošljite najkasneje do 
30. avgusta 2013, na elektronski naslov: pminter@maribor.si. 
 
Kontaktna oseba: Suzana Prajnc, suzana.prajnc@maribor.si 
 

 
MOBILNOST INVALIDNIH OSEB  

 
Organizator: Svet invalidov MOM 
Kraj dogajanja: Trg svobode 
 
10.00 Otvoritev, pozdravni nagovor, kulturni program (Ženski pevski zbor Društva invalidov Maribor, 

nastop VDC Sožitje, točke članov Društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor) 
 
10.00 – 14.00      Društvo diabetikov Maribor (predstavitev društva, merjenje sladkorja v krvi in promocija izdelkov 

za diabetike) 
 
                                   Društvo paraplegikov severne Štajerske (predstavitev društva, demonstracija vstopa in izstopa 

iz avtomobila; demonstracija ovir, ki jih  premagujejo paraplegiki in tetraplegiki, vključitev 
mimoidočih, odgovori na vprašanja, prikaz vožnje z avtobusom (Marprom) na relaciji TC City – 
Glavna avtobusna postaja (vkrcanje in izkrcanje) in nazaj ter pot z vozički po podhodu pri TC City) 

 
Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor (predstavitev društva, delavnica slovenskega 
znakovnega jezika s pomočjo tolmačice, deljenje zloženk, prospektov, društvenega časopisa) 

 
SONČEK – Mariborsko društvo za cerebralno paralizo (predstavitev društva in Varstveno 
delovnega centra (VDC) Sonček ter njihovih izdelkov, prikaz vožnje s prilagojenim kolesom) 
 
Medobčinsko društvo Sožitje Maribor (predstavitev društva in varstveno delovnega centra (VDC) 
Maribor, predstavitev dejavnosti in izdelkov varovancev VDC) 
 
Društvo invalidov Maribor (predstavitev društva, razstava ročnih del in slik ge. Angele Medved, ki 
slika in dela z nogami, Izvajanje ročnodelskih delavnic in razstava izdelkov) 

 
11.00 – 12.00      Društvo CANIS in REPS (predstavitev programa »Reševalci z mrzlimi smrčki«, predstavitev psov 

reševalcev, deljenje promocijskega materiala, prikaz vodenja slepe osebe s pomočjo psa vodiča po 
poligonu) 

 
11.00 – 13.00 Mariborsko društvo slepih in slabovidnih (predstavitev društva, simulacija različnih tipov 

slabovidnosti s simulacijskimi očali, prikaz pripomočkov za slepe, hoja s palico, deljenje 
promocijskega materiala,  predstavitev tipnih kart za slepe) 

 
13.00 – 14.00      Predstavitev invalidskih društev – nadaljevanje in deljenje promocijskega materiala… 
 
16.00 Zaključek 
 
 

Kontakt: Ana Mandl, ana.mandl@maribor.si 

http://www.maribor.si/podrocje.aspx?id=1210
mailto:pminter@maribor.si
mailto:suzana.prajnc@maribor.si
mailto:ana.mandl@maribor.si
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GIBANJE NA ROLERJIH 
 

Organizator: Agencija Mopa d.o.o. 
Kraj dogajanja: OŠ Franc Rozman Stane 
Čas dogajanja: 11.00 – 17.00 
 

 možnost izposoje rolerjev različnih velikosti z zaščitno opremo, 

 možnost učenja rolanja, 

 rolanje na poligonu, 

 tekmovanje v rolanju za posameznike in skupine, 

 praktične nagrade za udeležence. 
 
Kontaktna oseba: Bojan Šušteršič, info@mopa.si 
 
 

POTOPIS Z IDEJO 
 

Organizator: Zveza prijateljev mladine Maribor 
Kraj dogajanja: Trg svobode 
Začetek: 16.30 
 
Kontaktna oseba: Kornelija Kaurin, kornelija@zpm-mb.si 
  

 
IZOBRAŽEVALNI FILM: KRASNI NOVI SVET ODPADKOV 

 
Organizator: Zofijini ljubimci 
Kraj dogajanja: Pekarna 
Začetek: 18.00 
 
Film bo služil kot iztočnica za nadaljnji pogovor na temo ravnanja z odpadki, pot odpadkov, problemom sežigalnic 
ter seznanitvijo z možnimi alternativnimi rešitvami. 
 
Kontaktna oseba: Aleksandra Žorž, aleksandrazorz@gmail.com 
 

 
 

ČETRTEK, 19. 9. 2013 – DAN KOLESARJEV 
 
 

MEDNARODNA ZAKLJUČNA KONFERENCA PROJEKTA PMinter 
 

Organizator: MOM, Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave 
Kraj dogajanja: Hotel City 
Čas dogajanja: 9.00 – 13.15 
 
Na konferenci bodo sodelujoči partnerji iz Slovenije in Avstrije predstavili rezultate svojega dela. Kot predavatelji so 
povabljeni še strokovnjaki iz drugih evropskih držav, ki se ukvarjajo s področjem varstva zraka. Konferenca je 
namenjena tako strokovnjakom z omenjenih področij kot predstavnikom lokalnih skupnosti in državnih institucij. 
Udeležba na konferenci je brezplačna. Zagotovljeno bo simultano prevajanje v slovenski, nemški in angleški jezik. 
Več informacij o konferenci je na voljo tukaj. Prosimo vas, da prijave na priloženem obrazcu pošljite najkasneje do 
30. avgusta 2013, na elektronski naslov: pminter@maribor.si. 
 
Kontaktna oseba: Suzana Prajnc, suzana.prajnc@maribor.si 

 
 
 

mailto:info@mopa.si
mailto:kornelija@zpm-mb.si
mailto:aleksandrazorz@gmail.com
http://www.maribor.si/podrocje.aspx?id=1210
mailto:pminter@maribor.si
mailto:suzana.prajnc@maribor.si
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MOBILNA KOLESARSKA DELAVNICA 

 
Organizator: Mariborska kolesarska mreža 
Kraj dogajanja: Trg svobode 
Čas dogajanja: 9.00 – 13.00 
 
Mobilna kolesarska delavnica je potujoča delavnica BikeLab, ki je sicer stacionirana v prostorih združenja CAAP. 
Prostovoljni kolesarski mehaniki s seboj pripeljejo orodje in nudijo brezplačne tehnične preglede 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. 
 
Kontaktna oseba: Nina Roškar, nina.roskar@kolesarji.org 

 
 

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

Organizator: Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOM 
Kraj dogajanja:Trg svobode 
 
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 

 
10.15  
Na prireditvenem prostoru bodo potekale naslednje spremljevalne dejavnosti: 

 preizkus demonstracijskih naprav AVP SPV, 

 predstavitev aktivnosti policije, 

 predstavitev električnih koles, 

 predstavitev EKO šole in vrtca, 

 predstavitev Srednje prometne šole Maribor 

 predstavitev Centra nujne medicinske pomoči  

 predstavitev Energetske agencije za Podravje, 

 predstavitev aktivnosti Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor, 

 predstavitev prodajalcev koles in kolesarske opreme, 

 zabavni poligon podjetja MOPA d.o.o., 

mailto:nina.roskar@kolesarji.org
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Karta kolesarske poti za osnovnošolce 
 
12.30   Zaključek  
 
Kontaktna oseba: Jožica Trlep, jozica.trlep@maribor.si 
 
 

OTVORITEV PROJEKTA MBajk 
 

Organizator: Univerzitetna športna zveza Maribor 
Kraj dogajanja: Trg svobode 
Začetek: 12.30 
 
Evropska prestolnica mladih 2013 bo postregla s kar nekaj projekti in programi in eden teh je tudi program MBajk. 
S programom želijo vzpostaviti mrežo kolesarskih info točk, kjer si bo mogoče brezplačno izposoditi kolesa. Kolesa v 
ta namen bodo pridobljena s strani donacije občanov, le te pa bodo prostovoljci s pomočjo mentorjev reciklirali in 
podali v ponovno uporabo. Kolesa bodo enotno pobarvana in tako še bolj prepoznavna. Cilj programa je, da bi čim 
več mladih izkoristilo možnost brezplačnega prevoza s kolesi. 
 
Kontaktna oseba: Janez Fece, janez@zdravazabava.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jozica.trlep@maribor.si
mailto:janez@zdravazabava.com
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STOPINJE MESTA – URBANI SPREHOD V ANGLEŠČINI 
 

Organizator: Pekarna – magdalenske mreže 
Kraj dogajanja: Trg svobode 
Začetek: 15.30 
 
Urbani sprehodi poudarjajo družabnostne funkcije mesta, spodbujajo razmišljanja o mestu, izpostavljajo pomen 
pešačenja v mestu in omogočajo povezovanje ter druženje domačinov in popotnikov. Hkrati so oplemeniteni z 
določeno družbeno tematiko postavljeno v današnji prostor in čas. 
 
Kontakt: Urška Breznik, infopeka@infopeka.org 
 
 

TURISTIČNI OGLED MESTA S KOLESOM: FORMA VIVA MARIBOR 
 

Organizator: Mariborska kolesarska mreža in Umetnostna galerija Maribor 
Zbirališče: Trg Leona Štuklja 
Začetek: 15.30 
 
Vodeni kolesarski ogled Forma Viva nam razkriva nekoliko drugačen pogled na kulturno in zgodovinsko dediščino 
mesta ter nas popelje v čas "betonskega" Maribora. Forma Viva v Mariboru predstavlja pomemben umetniški 
poseg v urbano strukturo mesta ter ponuja izjemno atraktiven vpogled v skrite in različne značaje mesta - tako v 
mestnem jedru, kot tudi v posameznih mestnih četrteh. 

Kontaktna oseba: Nina Roškar, nina.roskar@kolesarji.org 
 
 

PREDAVANJE: KOLESAR SEM 
 
Organizator: Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOM 
Kraj dogajanja: Naskov dvorec 
Začetek: 16.30 
 
Kolesarjenje postaja vse bolj priljubljen in množičen način prevoza, rekreacije, turizma in športa. Je zdrav in okolju 
prijazen način prevoza. Zaradi številnih prednosti se kolo vse bolj uveljavlja kot prevozno sredstvo prihodnosti. 
Temna plat kolesarskega prometa pa so številne prometne nesreče. Kolesarji spadajo med najbolj ranljive 
udeležence v cestnem prometu. Že manjša nesreča ima lahko za kolesarje resne posledice. Vsako vključevanje v 
promet zato zahteva zbranost in spoštovanje prometnih predpisov tudi pri kolesarjih. 
Kolesarjenje postaja vsak dan zahtevnejše. Pravila cestnega prometa se stalno spreminjajo in dopolnjujejo. Razvoj 
cestnega prometa postavlja pred udeležence v cestnem prometu vedno nove in večje zahteve.  Veliko prometnih 
nesreč se zgodi zaradi pomanjkanja znanja. V prometu je zelo pomembno, da svoje znanje stalno obnavljamo in 
dopolnjujemo.  
S sodobnimi pripomočki bo predavatelj Peter Breznik predstavil najpomembnejše vidike varnosti kolesarjev v 
cestnem prometu (teoretično znanje, prometna pravila, ustrezna oprema, …) 
 
Kontaktna oseba: Jožica Trlep, jozica.trlep@maribor.si 
 
 

PREDSTAVA PRAVLJIČARNE: O RADOVEDNEM GUMBKU, KI SI JE ŽELEL V SVET 
 

Organizator: Zveza prijateljev mladine Maribor 
Kraj dogajanja: Trg svobode 
Začetek: 16.30 

Na Blaževi modri jopici je bil prišit gumbek - majhen in okrogel. Moder, prišit z zeleno nitko. In prav ta gumbek je bil 
sila radoveden. Kadar je Blaž odprl kakšno knjigo, je brž stegnil vrat in napel oči, potem pa se na vso moč čudil.  
Čudil se je Afriki in krokodilom, čudil se je ledu in Eskimom, čudil se je vsemu in povsod, dokler se ni odločil in odšel 
na pot. Hodil je dolgo in daleč… A naposled se je vrnil in še preden ga je mama z zeleno nitko prišila nazaj na 

mailto:infopeka@infopeka.org
mailto:nina.roskar@kolesarji.org
mailto:jozica.trlep@maribor.si
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Blaževo jopico, je vsem radovednim gumbkom, ki so si tako kot nekdaj on želeli v svet, povedal: »Že res, da je 
povsod lepo, a verjemite, da je doma najlepše!« 

Kontaktna oseba: Kornelija Kaurin, kornelija@zpm-mb.si 
 
 

IZOBRAŽEVALNI FILM: ZGODBE O STVAREH 
 

Organizator: Zofijini ljubimci 
Kraj dogajanja: Pekarna 
Začetek: 18.00 

Film bo služil kot iztočnica za nadaljnji pogovor, v katerem bomo pretresli vprašanja – Od kod stvari pridejo in kam 
gredo, ko jih zavržemo. Je v ceno res vključena cena izdelka? Ekološka upravičenost transporta stvari? Lokalna ali 
globalna mobilnost? Je potrošništvo upravičeno oz. etično? 

Kontaktna oseba: Aleksandra Žorž, aleksandrazorz@gmail.com 
 

 
PREDSTAVITVE NA STOJNICAH in SPREMLJEVALNI PROGRAM (9.00 – 18.00) 

 

 Predstavitev aktualnih projektov in prometne kače, Fakulteta za gradbeništvo UM (Mitja Klemenčič, 
mitja.klemencic@um.si) 

 Predstavitev eliptičnih koles in demonstracijske vožnje, ElliptiGO (Robi Gostič, robi@elliptigo.si) 
 

 
PETEK, 20. 9. 2013 – DAN HOJE 

 
 

TEST HOJE NA 2 km, MERITVE VREDNOSTI GLUKOZE V KRVI IN KRVNEGA TLAKA 
 

Organizator: Oddelek za promocijo zdravja ZD dr. Adolfa Drolca Maribor 
Kraj dogajanja: Mestni park – Študentski dispanzer, Ob parku 5  
Čas dogajanja: 8.00 – 12.00 
 
Oddelek za promocijo zdravja Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor organizira v okviru Evropskega tedna 
mobilnosti, v petek 20. septembra 2013,  test hoje na 2 kilometra. Test hoje se bo izvajal na promenadi Mestnega 
parka, s predhodno prijavo in analizo rezultatov testa hoje, v kletnih prostorih Študentskega dispanzerja, Ob parku 
5. V kletnih prostorih Študentskega dispanzerja, Ob parku 5, se bodo od 8. do 12. ure izvajale tudi meritve krvnega 
tlaka in glukoze v krvi.  
 
Kontakt: Zvezdana Vražič, zvezdana.vrazic@zd-mb.si 
 

 
PRAVA SMER JE GIBANJE: TOTI ŠPORT 2013 

 
Organizator: Agencija Mopa d.o.o. 
Kraj dogajanja: Trg svobode  
Čas dogajanja: 10.00 – 17.00 

 
Aktivna predstavitev 27 športnih programov rekreacije in zdravega gibanja v Mariboru v letu 2013. Demonstracije 
animatorjev z raznimi športnimi rekviziti in opremo. Testne vožnje z električnimi kolesi (tehnična uporaba koles za 
ljudi z gibalnimi težavami). 
 
Naravni sokovi iz svežega sadja in zelenjave (brezplačna degustacija) v sodelovanju s pridelovalci zelenjave in sadja. 
 
Kontakt: Bojan Šušteršič, info@mopa.si 

 

mailto:kornelija@zpm-mb.si
mailto:aleksandrazorz@gmail.com
mailto:mitja.klemencic@um.si
mailto:robi@elliptigo.si
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PANORAMSKA VOŽNJA Z VELIKIM SPLAVOM DO LENTA 
 

Organizator: Turistično društvo Maribor 
Zbirališče: Koblarjev zaliv  
Začetek: 15.00 
 
Tema: Folklorni program in druženje s splavarji 
Vse vožnje s splavom so za občane brezplačne. Rezervacije so potrebne samo za mali splav (041/795-475). 
 
Kontakt: Zlatko Jesenik, info@td-maribor.com 
 
 

STOPINJE MESTA – URBANI TEMATSKI SPREHOD V SLOVENŠČINI 
 

Organizator: Pekarna – magdalenske mreže 
Zbirališče: Trg svobode  
Začetek: 16.00 
 
Urbani sprehodi poudarjajo družabnostne funkcije mesta, spodbujajo razmišljanja o mestu, izpostavljajo pomen 
pešačenja v mestu in omogočajo povezovanje ter druženje domačinov in popotnikov. Hkrati so oplemeniteni z 
določeno družbeno tematiko postavljeno v današnji prostor in čas. 
 
Kontakt: Urška Breznik, infopeka@infopeka.org 

 
 

PREDAVANJE: GLIVE 
 

Organizator: Gobarsko društvo Lisička 
Kraj dogajanja: Trg svobode  
Čas dogajanja: 16.30 
 
Kontakt: Slavko Šerod, gdlmb1@gmail.com 
 
 

29. SPLAVARSKI KRST 
 

Organizator: Turistično društvo Maribor 
Kraj dogajanja: Lent 
Začetek: 17.00 
 
Tema: krst mladega splavarja. 
 
Kontakt: Zlatko Jesenik, info@td-maribor.com 

 
 

PROMOCIJA SKATANJA 
 

Organizator: Evropska prestolnica mladih 
Kraj dogajanja: Kulturno-informacijski center, Trg Leona Štuklja  
 
17.00   Promocija skatanja, skate tekmovanje, prikaz skate filmov 
 
20.00   Koncert EMKEJ, TROPSKI & NITE, DAMZO in UTRIP 
 (v primeru slabega vremena bo koncert v šotoru na Trgu svobode) 
 
Kontakt: Mitja Špes, mitja.spes@maribor.si 
 

mailto:info@td-maribor.com
mailto:infopeka@infopeka.org
mailto:gdlmb1@gmail.com
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PREDSTAVITVE NA STOJNICAH in SPREMLJEVALNI PROGRAM (9.00 – 18.00) 

 

 Blazing na vodi, Društvo Blazing (Rok Hamer Cigit, rok@blazing.si) 
Blazing, misija zrak voda je zabavno adrenalinska misija v kateri skakalec najprej osvoji zrak in kasneje še 
vodo. Iz višine 4 ali 6 m se na blazino, nameščeno na vodni površini, poženejo skakalci, ki ustvarijo »blaze« 
efekt. Zakoni fizike poženejo vnaprej nameščenega skakalca visoko v zrak. Da ohladimo adrenalin, skakalec 
pristane v reki Dravi, kjer je za varen prihod na nabrežje poskrbljeno. 
 

 
SOBOTA, 21.9.2012 – DAN ŠPORTA IN ZABAVE 

 
Cesta na Lentu bo zaprta med Vojašniško in Loško ulico. 

 
FREESTYLE ŠPORTNA TRŽNICA 

 
Organizator: Športno društvo 5-0 
Kraj dogajanja: Lent, pred Hišo stare trte 
Čas dogajanja: 9.00 – 15.00 
 
Prodaja freestyle športne opreme in predstavitev vožnje z supom in longboardi ter skateboardi. 
 
Kontakt: Rene Strgar, rene.strgar@5-0.si 
 
 

PROMOCIJA POTAPLJANJA 
 

Organizator: Potapljaško društvo Maribor 
Kraj dogajanja: Lent 
Čas dogajanja: 9.00 – 15.00 
 
Potapljaško društvo Maribor je bilo ustanovljeno leta 1976. Ves čas svoje dejavnosti usmerjajo v okolje iz katerega 
izhajajo. Letos so organizirali že 21 ekološko akcijo Drava 2013 – ni nam vseeno !, ki je sedaj že tudi mednarodna, 
saj so uspeli povezati potapljače ekologe v drugih mestih ob reki. 
 
V klubu vrsto let delujeta tudi Podvodna reševalna služba - Reševalna postaja Maribor in regijska enota CZ za 
reševanje na vodi. V društvu so aktivni na področju izobraževanja za vse potapljaške kategorije, imajo sekcijo 
potapljačev na dah in podvodni ribolov. 
 
Kontakt: Vojo Eraković, zemljemerstvo1@siol.net 
 
 

 
SKIKANJE 

 
Organizator: Skike Slovenija 
Kraj dogajanja: Lent 
Čas dogajanja: 9.00 – 15.00 

 
Skike rolkanje ni šport samo za športnike in prvake, ampak je namenjen tudi navadnim ljudem, ki si želijo popestriti 
in izboljšati življenje z zabavno rekreacijo. Za vse, ki do sedaj niso bili aktivni je to nova možnost za izboljšanje 
zdravja, saj je aktivnim preko 90 % vseh mišic v telesu.  
Ob tej priložnosti si bo mogoče izposoditi opremo za skike, udeleženci potrebujejo le športne čevlje, priporočene 
pa so tudi kolesarske rokavice in očala. 
 
Kontakt: Aleš Gros, ales.gros@sloski.si 
 
 

mailto:rok@blazing.si
mailto:rene.strgar@5-0.si
mailto:zemljemerstvo1@siol.net
mailto:ales.gros@sloski.si


 - 20 -                    

»KOLO IN KAJAK« – KOLESARJENJE NA KOZJAK IN VESLANJE PO DRAVI 
 

Organizator: Zavod za turizem Maribor – Pohorje in Mopa d.o.o. 
Zbirališče: TIC Maribor, Partizanska 6a 
Začetek: 9.00 
  
Skupaj se bomo podali na kolesarsko odkrivanje vinorodnih gričev v okolici Maribora vse do slovite razgledne točke 
Sv. Urban, od koder se bomo spustili proti Dravi na Limbuško nabrežje do Drava centra. Tam bomo ujeli svoj košček 
"morja", umirili divji ritem današnjega življenja in zaveslali po Dravi.  
Vabljeni, da se nam na kolesarjenju in veslanju pridružite! 
POTEK POTI: Izpred TIC Maribor nas pot vodi proti Ribniškemu selu čez Rošpoh, Morski jarek in Kozjak nad Pesnico 
vse do Sv. Urbana, izjemne razgledne točke, od koder se spustimo do Kamnice in ob Dravi nadaljujemo do 
Studenške brvi, čez katero prečkamo Dravo in pot nadaljujejo od Dravi v smeri proti Drava centru. V Drava Centru 
kolesa zamenjamo za kajake in kanuje ter se podamo na krajše veslanje po reki Dravi.  
POSTANEK: Sv. Urban  
ZAKLJUČEK: Drava center  
DOLŽINA IN TRAJANJE: cca 30 km / 4-5 ur / med 9. in 14. uro 
ZAHTEVNOST POTI: srednje zahtevna 
PRIJAVNINA: 5,00 EUR za prijave do 19. 9.; 7,00 EUR za prijave po 19. 9. in na dan izleta  
PRIJAVNINA VKLJUČUJE: vodenje in organizacijo izleta, zavarovanje udeležencev, promocijski material, malico in 
najem kajaka oz. kanuja. 
PRIJAVE IN VPLAČILA: TIC Maribor; tic@maribor.si; 02/234 66 11 (oz. na podračun pri UJP Slovenska Bistrica, št. 
012706033740127) 
OPOZORILO: Večji del poti poteka po manj prometnih asfaltiranih in makadamskih cestah/ulicah, deloma tudi po 
kolesarskih stezah in peš coni, nekaj je tudi bolj prometnih cest. Vsak udeleženec vozi na lastno odgovornost.  
PRIJAVNICA: 

 
Ime in priimek: ………………………………………………………………………………………………………………… 

Spol:           Ž      M               Dan, mesec in leto rojstva: ……………………………………………………… 

Ulica in hišna številka: ……………………………………………………………………………………………………… 

Pošta in poštna številka: ………………………………………………………………………………………………….. 

E-pošta: ……………………………………………………….    Telefon: …………………………………………………. 

S podpisom potrjujem svojo fizično in psihično pripravljenost za udeležbo na kolesarskem izletu ''Kolo in kajak''. Kolesarjenja se 
bom udeležil/-a 
prostovoljno in na lastno odgovornost. Za škodo povzročeno med kolesarji ali do tretje osebe odgovarjam sam/-a. Upošteval/-a 
bom vse cestne predpise in vsa navodila organizatorja. Pri kolesarjenju bom obvezno uporabljal/-a kolesarsko čelado. Vsi osebni 
podatki na prijavnici so verodostojni in jih organizator lahko uporabi v svoji evidenci. Otroci do 18. leta starosti lahko sodelujejo 
samo v spremstvu staršev oziroma skrbnikov. 
 
 
Podpis udeleženca/-ke: ……………………………………….                 

 
Kontakt: Karmen Razlag, karmen.razlag@maribor.si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:tic@maribor.si
mailto:karmen.razlag@maribor.si
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INTERVALNI TEK V MESTNEM PARKU: MAX TRENING 
 
Organizator: Plesno rekreacijski center Jam  
Kraj dogajanja: Mestni park  
Začetek: 10.00  
 
Intervalni tek ali max trening bo potekal po stezah mariborskega parka. Tek bo potekal po časovnih intervalih, v 
kombinaciji z več sklepnih vaj za moč in vzdržljivost. Trening traja 45minut . 
 
Kontakt: Gregor Hirsl, Alja Urleb, info@center-jam.si 
 

 
FUNKCIONALNI SKUPINSKI TRENING V MESTNEM PARKU 

 
Organizator: Plesno rekreacijski center Jam 
Kraj dogajanja: Mestni park 
Začetek: 11.00 
 
Kontakt: Marjetka Žvikart, Alja Urleb, info@center-jam.si 

 
 

PANORAMSKA VOŽNJA Z VELIKIM SPLAVOM DO LENTA 
 

Organizator: Turistično društvo Maribor 
Kraj dogajanja: Koblarjev zaliv 
Začetek: 11.00 
 
Tema: Poučna delavnica na temo »Tradicija splavarjenja v Koroški dolini«. 
Vse vožnje s splavom so za občane brezplačne. Rezervacije so potrebne samo za mali splav (041/795-475). 
 
Kontakt: Zlatko Jesenik, info@td-maribor.com 

 
 

URBANI SPREHOD 
 

Organizator: Mariborska kolesarska mreža 
Zbirališče: Trg svobode 
Začetek: 16.00 
 
Urbani sprehodi so približno uro in pol dolgi vodeni sprehodi po mestnih četrteh, ki ozaveščajo o pomenu 
pešačenja po vsakdanjih opravkih in poudarjajo učinek, ki ga imajo lahko pešci na urejanje mestnega prostora. 
Namenjeni so povezovanju prebivalcev s sosedi in sosesko in spodbujanju pripadnosti območju bivanja. Obenem 
sprehodi odpirajo priložnost za pogovor o težavah, s katerimi se stanovalci dnevno soočajo, ter omogočajo 
oblikovanje pobud, kako soseske narediti privlačnejše in prijetnejše za življenje. 
 
Kontakt: Nina Roškar, nina.roskar@kolesarji.org 
 

 
PREDSTAVITVE NA STOJNICAH in SPREMLJEVALNI PROGRAM (9.00 – 18.00) 

 

 Blazing na vodi, Društvo Blazing (Rok Hamer Cigit, rok@blazing.si) 
Blazing, misija zrak voda je zabavno adrenalinska misija v kateri skakalec najprej osvoji zrak in kasneje še 
vodo. Iz višine 4 ali 6 m se na blazino, nameščeno na vodni površini, poženejo skakalci, ki ustvarijo »blaze« 
efekt. Zakoni fizike poženejo vnaprej nameščenega skakalca visoko v zrak. Da ohladimo adrenalin, skakalec 
pristane v reki Dravi, kjer je za varen prihod na nabrežje poskrbljeno. 

 
 
 

mailto:info@center-jam.si
mailto:info@center-jam.si
mailto:info@td-maribor.com
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NEDELJA, 22. 9. 2013 – DAN BREZ AVTOMOBILA IN MESTNI PIKNIK 
 

Cesta na Lentu bo zaprta med Vojašniško in Loško ulico. 
 

RAZSTAVA STARODOBNIH KOLES 
 

Organizator: Društvo Dimek Beltinci 
Zbirališče: Lent 
Čas dogajanja: 9.00 – 18.00  
 
Prišlo bo približno 25 kolesarjev s starodobnimi kolesi v oblekah značilnih za čas, ko so bila kolesa kupljena. Kolesa 
so raznih znamk in starosti tudi nad 70 let. Predstavljena bo literatura in drug material iz 12 letnega delovanja 
veteranskega društva. Opravili bodo promocijsko vožnjo, saj so kolesa, kljub starosti in veliko opravljenih 
kilometrov, še vedno v zelo dobrem stanju. 
 
Kontakt: Avgust Farkaš, ztk@beltinci.si 
 
 

VOŽNJA Z MALIM SPLAVOM DO LENTA 
 

Organizator: Turistično društvo Maribor 
Zbirališče: Koblarjev zaliv 
Začetek: 10.00 
 
Tema: Delavnica o zgodovini in praktično usposabljanje na vožnji. 
Vse vožnje s splavom so za občane brezplačne. Rezervacije so potrebne samo za mali splav (041/795-475). 
 
Kontakt: Zlatko Jesenik, info@td-maribor.com 

 
 

DRUŽINSKI POHOD PO POHORJU 
 
Organizator: Plesni center Jam 
Zbirališče: Pred hotelom Bellevue 
Začetek: 13.30 

Skozi zgodbo o škratu, naravi, igro ter animacijo za otroke bomo na izletu spoznali naselje Bolfenk. Pot vodi po 
vasici in skozi gozd do razglednega stolpa. Med potjo so postavljeni rekviziti, ki se navezujejo na naravo in 
opazovanje le-te. Na koncu poti so otroci nagrajeni z jabolkom ("sadežem" narave). Pot traja približno 2-3 ure.  
 
Kontakt: Alja Urleb, alja.urleb@gmail.com 

 
 

OGLED MARIBORA Z VLAKCEM JURČKOM 
 

Organizator: Turistična agencija Don Travel, Študentski servis d.o.o. 
Zbirališče: TIC Maribor, Partizanska cesta 6a 
Začetek: 15.00 
 
Kontakt: Tjaša Krajnc, tjasa.krajnc@dontravel.si 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ztk@beltinci.si
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TEKMOVANJE ZA »ZLATO RANCO« 
 

Organizator: Turistično društvo Maribor 
Kraj dogajanja: Lent 
Začetek: 16.00 
 
Tema: Spomin na tradicionalno »Rancarijo iz Maribora«. 
 
Kontakt: Zlatko Jesenik, info@td-maribor.com 

 
 

PREDSTAVITVE NA STOJNICAH in SPREMLJEVALNI PROGRAM (9.00 – 18.00) 
 

 Združenje za ekološko kmetovanje SV Slovenije 

 Zadruga Dobrina, zadruga za razvoj trajnostne lokalne preskrbe z.o.o. 

 Občinska turistična zveza Maribor (mb.turist.zveza@triera.net) 

 Štajerska turistična zveza (mb.turist.zveza@triera.net) 

 Ustvarjalne delavnice na Pohorju (10.00 – 17.00) (epm.asistent1@maribor.si) 

mailto:info@td-maribor.com
mailto:mb.turist.zveza@triera.net
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