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September 2019

ETM 2019 podpirajo:

GREMO PEŠ! je slogan letošnje izvedbe Evropskega tedna mobilnosti. Hoja nas sicer resda premika od točke A do B, a
hkrati poskrbi tudi za vsaj minimalno raven fizične aktivnosti. Na krajših razdaljah je hoja najučinkovitejši in časovno
zelo konkurenčen prometni način. Je drugi najpogostejši način premikanja v slovenskih naseljih, saj je primerna za
krajše razdalje (do 2 km), kar je tudi približna dolžina pri nas opravljenih vsakokratnih poti. Zaradi vsega tega bomo v
septembru slavili hojo.
(Vir: tedenmobilnosti.si)

Tudi letos smo v Mestni občini Maribor pripravili pester nabor aktivnosti. Potrudili smo se in jih umestili na več lokacij
znotraj občine. Ne dvomimo, da boste našli tudi kaj zase. Prav tako vas vabimo, da v omenjenem tednu kak dan za pot
v šolo, službo ali po vsakodnevnih opravkih namesto avtomobila uporabite kolo, avtobus ali vzamete kar pot pod noge.
Z majhnimi koraki lahko skupaj naredimo velike spremembe. Pridružite se nam!

Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave
Nina Gornik Mulec, Lokalna koordinatorka ETM 2019

PROGRAM
Evropski teden mobilnosti 2019 v Mariboru
Petek, 13. 9. 2019
Novinarska konferenca
Lokacija: Dvorana Rotovž
Ura: 11.00
Kontaktna oseba: Luka Slivnjak, luka.slivnjak@maribor.si

Nedelja, 15. 9. 2019
Kolesarski izlet: Slovenske gorice – Po poteh cepičev Stare trte
Lokacija: Stara trta na Lentu
Ura: 8.00
Pot: cca. 73 km, 850 vm, razgibana
Obvezna oprema: kolo, čelada, rokavice, osebna in zdravstvena izkaznica
Priporočena oprema: sončna očala, vetrovka, termo majica
Hrana in pijača: okrepitev bo možna v bližnjem kmečkem turizmu ob poti
Ključne zanimivosti ob poti: Cepiči Stare trte v Malečniku, Vurberku, Zavrhu, Sv. Trojici v Slov. Goricah in Sp.
Jakobskem dolu; lepi razgledi iz stolpa na Zavrhu; degustacija vina pri vinarju Šuman (10€/osebo).
Izvajalec: Planinsko društvo Maribor Matica
Vodniki: Simon Eržen, Miro Breg
Kontaktna oseba in prijave: Simon Eržen, simon@bikingtheglobe.net, 041/504-433
V primeru slabe vremenske napovedi izlet odpade oz. se prestavi!

Ponedeljek, 16. 9. 2019
Zajtrk za kolesarje in glasbena popestritev na poti v službo/šolo
Lokacija: Glavni trg
Ura: 7.00 – 8.00
Izvajalec: Mariborska kolesarska mreža
Kontaktna oseba: jrotar@gmail.com , ziga.ozvaldic94@gmail.com
Na videz nepomembna odločitev o potovalnem načinu je vse prej kot nepomembna, če upoštevamo, da je promet
eden izmed glavnih krivcev za izpuste toplogrednih plinov in onesnaženje zraka z drobnimi delci, ki močno vplivajo
na naše zdravje. Z zajtrkom v kolesarski družbi želimo vzpodbuditi izbiro kolesa ali kakšnega drugega alternativnega
načina za pot v šolo, službo ali po opravkih. Ob zajtrku bo tudi glasbena spremljava in tako bomo videli, da je lahko
drugačna vsakodnevna pot tudi zelo zanimiva in prijetna. Poleg tega z aktivnim prihodom v šolo ali službo naredimo
tudi nekaj dobrega zase.
Sprehod »Iz oči učenca do odločevalca«
Lokacija: OŠ Draga Kobala, Pobrežje
Ura: 10.15 – 11.45
Izvajalec: Zavod MARS v okviru Maribor is the Future
Kontaktna oseba: Hana Repše, hana.repse@gmail.com
Učenci 6. razredov se bodo sprehodili od OŠ Draga Kobala (Tolstojeva ulica 3, 2000 Maribor) do Stražunskega gozda
in nazaj. Pot v eno stran traja okvirno 15–20 minut. V okviru sprehoda sta bosta izvedeni tudi dve delavnici. Učenci
in drugi udeleženci sprehoda bodo že v šoli prejeli zemljevide, kjer bodo označili dele poti, ki se jim zdijo iz vidika
pešca ali kolesarja problematični. Hkrati bodo dodatno označili neprimerne točke, preko katerih hodijo dnevno v šolo.

Učenci bodo na kratko zapisali, zakaj vidijo problem ali opisali dogodek, ki se jim je tam pripetil. S tem želimo opozoriti
širšo javnosti na problem slabe mestne infrastrukture, ki je namenjena pešcem.
SPREMLJEVALNI PROGRAM:
Pešbus
Lokacija: okolica osnovnih šol
Ura: 7:00 - 8:00
Izvajalec: Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo
Kontaktna oseba: Miha Lovše, miha.lovse@gmail.com
S Pešbusom se učenci v šolo odpravijo peš v organiziranih skupinah po domišljeno začrtanih poteh in po stalnem
urniku. Otroci uživajo v sprehodu s svojimi sošolci in v spremstvu odrasle osebe, staršem pa ni
potrebno vsakodnevno skrbeti za jutranji prevoz.
Razstava plakatov natečaja Mesta pešcem!
Spremljevalni plakati Mesta pešcem! so rezultat istoimenskega natečaja, ki sta ga v okviru projekta Pešec, ki ga
financira Ministrstvo za okolje in prostor RS, organizirala IPoP - Inštitut za politike prostora in TAM-TAM. Plakati so
razstavljeni v izložbah po mestnem jedru.

Torek, 17. 9. 2019
8. dijaško in študentsko tekmovanje z električnimi kolesi
Lokacija: Vinarje, Hipodrom Kamnica, Trg svobode
Ura: 9.00 – 17.00
Izvajalec: UM, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Kontaktna oseba: Katarina Dežan, katarina.dezan@um.si
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru (UM FERI) že osmo leto zapovrstjo
organizira tekmovanje, katerega osnovni namen je spodbuditi zanimanje mladih za tehniko, predstaviti nove
tehnološke rešitve na področju električno podprtih pogonskih sistemov za kolesa ter okrepiti ozaveščenost o
učinkoviti rabi energije v prometnem sektorju.
Zaključna konferenca Aktivno v šolo
Lokacija: Razstavišče Urban, Grajska ulica 7
Ura: 9.30
Izvajalec: IPoP, Inštitut za politike prostora
Kontaktna oseba: Maja Simoneti, maja.simoneti@ipop.si, Nina Plevnik, nina.plevnik@ipop.si
Na konferenci bo predstavljen program Aktivno v šolo, ki je številnim slovenskim občinam in šolam poznan po
spodbujanju organizirane hoje mlajših otrok v šolo s Pešbusom. Namenjena je predstavnikom občinskih strokovnih
služb s področja trajnostne mobilnosti, šolstva, javnega zdravstva in varstva okolja, zanimiva bo tudi za predstavnike
osnovnih šol pristojne za mobilnostne načrte in zdravje ter učitelje zainteresirane za prometno vzgojo in trajnostni
razvoj.
Bralni Maraton
Lokacija: Rotovški trg
Ura: 10.00
Izvajalec: Zveza prijateljev mladine Maribor
Kontaktna oseba: Urša Žiger, ursa@zpm-mb.si
Bralni maraton bo sedemnajstič zapored obeležil začetek branja za Prežihovo bralno značko v Mariboru, na kateri je
v lanskem šolskem letu sodelovalo več kot 17.000 otrok iz mariborskih in okoliških vrtcev in osnovnih šol. Mlade
ustvarjalce smo povabili, da skozi lastno poezijo ali poezijo drugih avtorjev izrazijo svoje misli, želje in pričakovanja,
tokrat na temo »Pojdimo v svet branja in poezije«.

SPREMLJEVALNI PROGRAM:
Pešbus
Lokacija: okolica osnovnih šol
Ura: 7.00 – 8.00
Izvajalec: Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo
Kontaktna oseba: Miha Lovše, miha.lovse@gmail.com
S Pešbusom se učenci v šolo odpravijo peš v organiziranih skupinah po domišljeno začrtanih poteh in po stalnem
urniku. Otroci uživajo v sprehodu s svojimi sošolci in v spremstvu odrasle osebe, staršem pa ni
potrebno vsakodnevno skrbeti za jutranji prevoz.
Razstava plakatov natečaja Mesta pešcem!
Spremljevalni plakati Mesta pešcem! so rezultat istoimenskega natečaja, ki sta ga v okviru projekta Pešec, ki ga
financira Ministrstvo za okolje in prostor RS, organizirala IPoP - Inštitut za politike prostora in TAM-TAM. Plakati so
razstavljeni v izložbah po mestnem jedru.

Sreda, 18. 9. 2019
Mobilnost invalidov in njihove organizacije
Lokacija: Trg svobode
Ura: 9.00 – 14.00
Izvajalec: Svet invalidov MOM
Kontaktna oseba: Ana Mandl, ana.mandl@maribor.si
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. V okviru dogodka se društva predstavijo in
prikažejo svoje načine mobilnosti, pripomočke in posebnosti pri premagovanju ovir v vsakdanjem življenju.
Pridem takoj
Lokacija: Slomškov trg
Ura: 7.00 – 12.00
Izvajalec: Svet invalidov Maribor
Kontaktna oseba: Ana Mandl, ana.mandl@maribor.si
Akcija osveščanja o težavah s parkiranjem imetnikov parkirne karte za invalide.
Predstavitev vstopa in izstopa iz avtomobila z invalidskim vozičkom
Lokacija: Slomškov trg
Ura: 10.15 – 11.15
Izvajalec: Svet invalidov Maribor
Kontaktna oseba: Ana Mandl, ana.mandl@maribor.si
Kolesarski krog z invalidi
Lokacija: Trg svobode
Ura: 10.15
Izvajalec: Svet invalidov MOM v sodelovanju s Kolesarsko mrežo Maribor
Kontaktna oseba: Josip Rotar, jrotar@gmail.com, Ana Mandl, ana.mandl@maribor.si
Inkluzijski sprehod med izjemnimi drevesi Maribora
Lokacija: Trg svobode
Ura: 10.00
Izvajalec: Planinsko društvo Maribor Matica, Hortikulturno društvo, Svet invalidov MOM
Kontaktna oseba: Špela Recer, spela.recer@gmail.com
Program: 1. postaja: Mariborski grad – dvokrpi ginko pri Jurčičevem spomeniku
2. postaja: Trg generala Maistra – tulipanovec

3. postaja: Mestni park – navadni ruj pri Tihčevem spomeniku, drevored divjih
kostanjev, omorike, mamutovec pri rožnem griču, povešavi beli gaber, zlati macesen...
Predstavitev ležečih in prilagojenih koles
Lokacija: Trg svobode
Ura: 10.00 – 14.00
Izvajalec: Udobno po svetu
Kontaktna oseba: Peter Osterveršnik, peter@tobi.si
Predstavitev psov pomočnikov in psov vodičev (Canis in REPS)
Lokacija: Trg svobode
Ura: 10.00 – 14.00
Izvajalec: SLO-CANIS in REPS(kinološko društvo za reševalne pse)
Kontaktna oseba: Darinka Lečnik-Urbancl, info@slo-canis.net
SPREMLJEVALNI PROGRAM:
Pešbus
Lokacija: okolica osnovnih šol
Ura: 7.00 – 8.00
Izvajalec: Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo
Kontaktna oseba: Miha Lovše, miha.lovse@gmail.com
S Pešbusom se učenci v šolo odpravijo peš v organiziranih skupinah po domišljeno začrtanih poteh in po stalnem
urniku. Otroci uživajo v sprehodu s svojimi sošolci in v spremstvu odrasle osebe, staršem pa ni
potrebno vsakodnevno skrbeti za jutranji prevoz.
Razstava plakatov natečaja Mesta pešcem!
Spremljevalni plakati Mesta pešcem! so rezultat istoimenskega natečaja, ki sta ga v okviru projekta Pešec, ki ga
financira Ministrstvo za okolje in prostor RS, organizirala IPoP - Inštitut za politike prostora in TAM-TAM. Plakati so
razstavljeni v izložbah po mestnem jedru.

Četrtek, 19. 9. 2019
Drugače na pot, v šolo s kolesom
Lokacija: Trg svobode
Ura: 9.30 – 13.00
Izvajalec: Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOM
Kontaktna oseba: Jožica Trlep, jozica.trlep@maribor.si
V dogajanje Evropskega tedna mobilnosti se že leta aktivno vključuje tudi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu z vzgojno preventivno akcijo Drugače na pot – v šolo s kolesom. Z dogodkom želimo vplivati na potovalne
navade mladih, jih spodbuditi k uporabi alternativnih prevoznih sredstev, predstaviti varne kolesarske poti ter
opozoriti na ukrepe s katerimi je potrebno zagotoviti varnost kolesarjev.
Konferenca: Kako spremeniti potovalne na(raz)vade v Mariboru
Lokacija: UM, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo
Ura: 10.00
Izvajalec: UM, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo ter Služba za razvojne projekte in
investicije – projektna pisarna MOM
Kontaktna oseba: Tomislav Letnik, tomislav.letnik@um.si, Tadej Kurent, tadej.kurent@maribor.si
Na dogodek vabimo predstavnike vodstva Mestne občine Maribor, vodje služb ter strokovne sodelavce mestne
uprave, ki delujejo na področju trajnostne mobilnosti, redarstva, varovanja narave, urejanja prostora in tiste
deležnike, ki ste nam s svojimi predlogi že pomagali pri sooblikovanju dosedanjih rezultatov projekta, oz. tiste, ki jih
omenjena tematika zanima. Dogodek je razdeljen na dva sklopa – teoretičnega s predavanji in praktičnega, kjer
bomo lahko preizkusili veliko zanimivih rešitev na temo izboljševanja mobilnosti.

Predavanje: Kako s kolesom po svetu
Lokacija: Razstavni prostor Urban, Grajska ulica 7, Maribor
Ura: 19.00
Izvajalec: Planinsko društvo Maribor Matica
Kontaktna oseba: Simon Eržen, simon@bikingtheglobe.net
Odkrivanje sveta zna biti avantura, to početi na kolesu pa še večja. V eni uri bodo predstavljene prednosti turnega
kolesarjenja, bistvene razlike med tour cycling in bike packing, nevarnosti in pasti, na katere je potrebno paziti na
tovrstnih poteh ter stvari, ki jih človek lahko pridobi. Predstavljena bo tudi oprema (obvezna in priporočena), katero
vzeti s seboj na kolo in kako se tudi fizično pripraviti. Predavanje bo podprto z zanimivimi doživetji iz predavateljevih
poti po svetu. Simon ima 12 let kolesarskih izkušenj s potovanji po svetu, za seboj več kot 30.000 km po različnih
ekspedicijah in najekstremnejših vremenskih in drugih pogojev. Vsak udeleženec prejme brezplačni priročnik za turno
kolesarjenje in seznam obvezne in priporočene opreme.
SPREMLJEVALNI PROGRAM:
Pešbus
Lokacija: okolica osnovnih šol
Ura: 7.00 – 8.00
Izvajalec: Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo
Kontaktna oseba: Miha Lovše, miha.lovse@gmail.com
S Pešbusom se učenci v šolo odpravijo peš v organiziranih skupinah po domišljeno začrtanih poteh in po stalnem
urniku. Otroci uživajo v sprehodu s svojimi sošolci in v spremstvu odrasle osebe, staršem pa ni
potrebno vsakodnevno skrbeti za jutranji prevoz.
Razstava plakatov natečaja Mesta pešcem!
Spremljevalni plakati Mesta pešcem! so rezultat istoimenskega natečaja, ki sta ga v okviru projekta Pešec, ki ga
financira Ministrstvo za okolje in prostor RS, organizirala IPoP - Inštitut za politike prostora in TAM-TAM. Plakati so
razstavljeni v izložbah po mestnem jedru.

Petek, 20. 9. 2019
Zajtrk za kolesarje in glasbena popestritev na poti v službo/šolo
Lokacija: Glavni trg
Ura: 7.00 – 8.00
Izvajalec: Mariborska kolesarska mreža
Kontaktna oseba: jrotar@gmail.com
Na videz nepomembna odločitev o potovalnem načinu je vse prej kot nepomembna, če upoštevamo, da je promet
eden izmed glavnih krivcev za izpuste toplogrednih plinov in onesnaženje zraka z drobnimi delci, ki močno vplivajo
na naše zdravje. Z zajtrkom v kolesarski družbi želimo vzpodbuditi izbiro kolesa ali kakšnega drugega alternativnega
načina za pot v šolo, službo ali po opravkih. Ob zajtrku bo tudi glasbena spremljava in tako bomo videli, da je lahko
drugačna vsakodnevna pot tudi zelo zanimiva in prijetna. Poleg tega z aktivnim prihodom v šolo ali službo naredimo
tudi nekaj dobrega zase.
Sprehod Zelene površine za najmlajše
Lokacija: Melje, Waldorfski vrtec Mavrična dežela
Ura: 9.00 – 10.30
Izvajalec: Zavod MARS v okviru Maribor is the Future
Kontaktna oseba: Hana Repše, hana.repse@gmail.com
Predšolski otroci se bodo v spremstvu vzgojiteljic, spremljevalcev in kolesarjev iz vrtca odpravili na najbližjo zeleno
površino, Trg Borisa Kidriča. Vso pot jih bodo po cesti spremljali kolesarji, ki bodo upočasnjevali promet in s tem
opozarjali na problematiko pešcev in predšolskih otrok, ki v mestu nimajo primerne infrastrukture za varno hojo, z
akcijo pa želimo opozoriti tudi na premalo primernih zelenih površin za igro otrok in sprehodov, rekreacije ali oddiha
vseh generacij.

OSREDNJI DOGODEK ETM 2019: Stand up z Boštjanom Gorencem - Pižamo, glasbeni nastopi in Monolog petih
otrok, ki ne sanjajo več
Lokacija: Atrij OŠ Franceta Prešerna
Ura: 14.00
Izvajalec: Marko Soršak Soki – Projekt 20za20, Boštjan Gorenc Pižama, Center Plesa, OŠ France Prešeren, Center za
sluh in govor, Sokijeva šola bobnanja, MARIBOR IS THE FUTURE, Režiserka in izvajalka Petja Golec Horvat (GT22)
Kontaktna oseba: Mitja Špes, mitja@factumevent.com
KOLESARSKA PARADA
Lokacija: Trg svobode
Ura: 17.00
Izvajalec: Mariborska kolesarska mreža
Kontaktna oseba: Josip Rotar, jrotar@gmail.com
Vožnja s kolesi po bližnji okolici centra mesta. Posebnost kolesarske parade bo osveščanje o pomenu peš-cone, kjer
bomo sestopili s koles in peš nadaljevali pot po mestnem središču. Tako bomo tudi osveščali o pomeni prometne
hierarhije v samem mestnem jedru.
SPREMLJEVALNI PROGRAM:
Pešbus
Lokacija: okolica osnovnih šol
Ura: 7.00 – 8.00
Izvajalec: Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo
Kontaktna oseba: Miha Lovše, miha.lovse@gmail.com
S Pešbusom se učenci v šolo odpravijo peš v organiziranih skupinah po domišljeno začrtanih poteh in po stalnem
urniku. Otroci uživajo v sprehodu s svojimi sošolci in v spremstvu odrasle osebe, staršem pa ni
potrebno vsakodnevno skrbeti za jutranji prevoz.
Razstava plakatov natečaja Mesta pešcem!
Spremljevalni plakati Mesta pešcem! so rezultat istoimenskega natečaja, ki sta ga v okviru projekta Pešec, ki ga
financira Ministrstvo za okolje in prostor RS, organizirala IPoP - Inštitut za politike prostora in TAM-TAM. Plakati so
razstavljeni v izložbah po mestnem jedru.

Sobota, 21. 9. 2019
Nordijska hoja na Pohorje do Mariborske koče
Lokacija: Spodnja postaja vzpenjače Pohorje
Ura: 9.30
Zahtevnost: Lahka, strma pot
Oprema: Pohodni čevlji, pohodne palice in pijača
Izvajalec: Planinsko društvo Maribor Matica
Kontaktna oseba in prijave: Špela Recer, spela.recer@gmail.com, 031/211-710
Pohod bo v vsakem vremenu!

Nedelja, 22. 9. 2019
Pohod po mestnih gričih
Lokacija: Kalvarija, Mestni hrib in Piramida; začetek poti na začetku promenade Mestnega parka
Ura:16.00 – 20.00 (19.00 pozdrav soncu na Piramidi)
Zahtevnost: Lahka pot
Oprema: Pohodni čevlji, pohodne palice in pijača
Izvajalec: Planinsko društvo Maribor Matica
Kontaktna oseba in prijave: Špela Recer, spela.recer@gmail.com, 031/211-710

Pohod bo v vsakem vremenu!

