
AKTIVNOST OPIS AKTIVNOSTI LOKACIJA URA IZVAJALEC KONTAKT

NOVINARSKA KONFERENCA

Novinarska konferenca o Evropskem tednu mobilnosti 

v Mariboru. Predstavitev programa in pogovor s 

sodelujočimi.

MOM, Dvorana 

generala Rudolfa 

Maistra

11.00 Mestna občina Maribor sanja.hrgota@maribor.si

KOLESARSKI ZAJTRK NA 

GLAVNEM TRGU

Na lokaciji bomo kolesarjem delili zajtrk z rogljički, s 

sadjem, sokom in kavo. Izvedli bomo mobilno 

kolesarsko delavnico za hitri pregled in manjša 

popravila koles.

Glavni trg - druga stran 

ceste, pri avtobusni 

postaji

7.30 - 9.00
Mariborska kolesarska 

mreža
mkm@kolesarji.org

VSI NA BICIKEL!

Vodstvo šole bo pozvalo dijake in zaposlene, da v šolo 

pridejo s kolesi. Njihove prihode bodo evidentirali in 

nagradili razred, v katerem bo največ kolesarjev.  

Predstavitev menjave zračnice na kolesu, predstavitev 

Mbajkov (prijave v aplikacijo, način delovanja) in 

prihod in nagovor župana Mestne občine Maribor.

Srednja šola za trženje 

in dizajn Maribor, 

Mladinska ulica 14

8.00 - 14.00
Srednja šola za trženje in 

dizajn Maribor
pplete1@gmail.com

MOBILNOSTNI POSVET

Predstavitev projekta ReMOBIL, novinarska 

konferenca, primeri dobre prakse: mobilnost in 

turizem, mobilnost na Dravski kolesarski poti v 

Avstriji, električna službena vozila.

RRA Podravje - Maribor 10.00 RRA Podravje - Maribor
mateja.krampac@rra-

podravje.si

PREMIKANJE PO MESTU Z 

ROLKO - tečaj rolkanja

V Skate parku Maribor bomo z Iztokom Šumatičem - 

Icotom, ETM faco 2022, izvedli tečaj rolkanja, ki bo 

namenjen vsem, ki se želijo s tem načinom mobilnosti 

šele spoznati ali pa nadgraditi svoje znanje rolkanja. V 

primeru slabega vremena bo tečaj v ponedeljek, 19. 9. 

2022

Skate park Maribor 17.00 - 19.00
Slovenska rolkarska 

zveza
info@srz.si

4. BODIFIT ŠVIC FEST

Nekaj ur brezplačnih vadb pod vodstvom 

mednarodnih strokovnjakov, namenjenih ne samo 

aktivnim posameznikom, temveč tudi tistim, ki se 

želijo s vodenimi vadbami šele spoznati. Namen je 

doseči posamezne starostne skupine – od otrok do 

agilnih in aktivnih starostnikov.

Glavni trg (v primeru 

slabega vremena 

BODIFIT Studenci)

9.00 - 13.00 BODIFIT društvo maja.tasic@bodifit.net

KOLESARJENJE PO DRAVSKI 

KOLESARSKI POTI OD 

MARIBORA DO ORMOŽA IN 

Z VLAKOM NAZAJ

Kolesarjenje po Dravski kolesarski poti od Maribora 

(začetek na RRA) do Ormoža, povratek z vlakom. 

Obvezne prijave na dravabike.si 

Dravska kolesarska pot 10.00 RRA Podravje - Maribor
mateja.krampac@rra-

podravje.si

ZZROLANO MESTO

Parada rolanja, kotalkanja in drugih koles (in koleščk) 

bo ponovno v Mariboru. 

Dogodka se lahko udeležite s katerimi koli kolesi in 

koleščki. Spremstvo policije in reševalnega vozila 

zagotavlja, da smo ob našem rolanju po Mariboru 

popolnoma varni mi in naši najmlajši, ob tem pa se 

fantastično zabavamo. Tokrat bomo zabavo pričeli na 

novi lokaciji - Ljudski vrt -  in se podali po spremenjeni 

trasi! Predhodne prijave niso potrebne.

južna ploščad pri 

Ljudskem vrtu
15.00

Zdrava zabava, 

Univerzitetna športna 

zveza Maribor

klemen@zdravazabava.com

Program Evropskega tedna mobilnosti 2022 v Mariboru - 16. - 22. september 2022 - "TRAJNOSTNO POVEZANI"

PETEK, 16. september 2022

SOBOTA, 17. september 2022

PONEDELJEK, 19. september 2022

NEDELJA, 18. september 2022

TOREK, 13. september 2022
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PREDSTAVITEV UPORABE 

SLUŽBENIH ELEKTRIČNIH 

VOZIL ZA ZAPOSLENE NA 

MOM 

Zaposlenim v mestni upravi, prostovoljcem 

Prostoferja in vsem drugim zainteresiranim bomo 

predstavili in prikazali uporabo službenih električnih 

vozil (avtomobili in kolesa).

Parkirišče MOM 10.00 Parkirišče MOM kristjan.kosuta@maribor.si

DRUGAČE NA POT - V ŠOLO S 

KOLESOM

Vzgojno-preventivna akcija. Udeleženci - učenci OŠ - 

se bodo popeljali po mestnih prometnicah in se 

seznanili z napotki za varno kolesarjenje. 

Spremljevalni program: spretnostni poligon, preskus 

demo naprav AVP SPV, predstavitev dela policije, 

Srednje prometne šole Maribor in Centra nujne 

medicinske pomoči, Energetske agencije za Podravje, 

mobilna kolesarska delavnica, ustvarjalna delavnica 

ZPM Maribor o trajnostni mobilnosti. V primeru 

slabega vremena se bo prireditev izvedla 22. 9. 2022.

Trg Leona Štuklja 8.30-13.00

Svet za preventivo in 

vzgojo v cestnem 

prometu MO Maribor

polona.skofic@maribor.si

MOBILNOST KOT STORITEV 

(SPREMENIMO POTOVALNE 

NAVADE)

Cilj dogodka je ozavestiti mlade o pomenu trajnostne 

mobilnosti in jim predstaviti aktivnosti, ki na tem 

področju trenutno potekajo. V primeru slabega 

vremena se bo prireditev izvedla 22. 9. 2022.

Prizorišče ETM 

SmartStreet - 

Smetanova

9.30-13.00 UM FGPA tomislav.letnik@um.si

PREDSTAVITEV PROJEKTA 

PROSTOFER

PROSTOFER (prostovoljni šofer) je trajnostni 

vseslovenski prostovoljski projekt zavoda Zlata mreža 

za mobilnost starejših, ki povezuje starejše osebe, ki 

potrebujejo prevoz in ne zmorejo uporabljati javnih in 

plačljivih prevozov, s starejšimi aktivnimi vozniki, ki pa 

po drugi strani radi priskočijo na pomoč.

Prizorišče ETM 

SmartStreet - 

Smetanova

9.30-13.00 Mestna občina Maribor lilijana.zorko@maribor.si

PROMOCIJA QR KODE - 

VOZIM KULTURNO 

V okviru projekta Restart 4 Danube je bila ustvarjena 

skupna platforma za akterje kulturnih in kreativnih 

industrij. Aplikacija, ki je že aktivna, potnikom v 

javnem prometu omogoča dostop do relevantnih 

informacij o kulturnih in ustvarjalnih dogodkih, 

igralcih in drugih povezanih vsebinah med njihovo 

vožnjo. 

Prizorišče ETM 

SmartStreet - 

Smetanova

9.30-13.00

Služba za razvojne 

projekte in investicije 

MOM in Univerza v 

Mariboru

nika.zelenko@maribor.si

MOBILEN KOLESARSKI 

ZAJTRK PO CENTRU MESTA

Na različnih lokacijah po centru mesta bomo 

kolesarjem delili zajtrk z rogljički in sadjem.
Center mesta 7.30-9.00

Mariborska kolesarska 

mreža
mkm@kolesarji.org

PO KOLESNICAH 

ODPORNIŠKEGA GIBANJA V 

MESTU

Po kolesnicah odporniškega gibanja v mestu nas bo 

popeljal Uroš Dokl, sodelavec Muzeja narodne 

osvoboditve Maribor. Kolesarili bomo po poteh, ki so 

jih ubirali člani odporniških gibanj v mestu med II. 

svetovno vojno. Pot nas bo vodila mimo lokacij 

skrivališč, javk, znamenitih aretacij in lokacij 

okupiranega mesta. Vabljeni na potep v zgodovino 

okupiranega Maribora!

zbor pred Muzejem 

narodne osvoboditve 

Maribor

18.00
Mariborska kolesarska 

mreža
mkm@kolesarji.org

"PRIDEM TAKOJ"

Parkiranje invalidskih vozičkov na običajnih parkirnih 

mestih na Ulici heroja Staneta- občina (osveščanje o 

neupravičenem parkiranju na invalidskih parkirnih 

mestih).

Ul. heroja Staneta 1 8.00 - 12.00 Svet invalidov MOM ana.mandl@maribor.si 

PREDSTAVITEV SOČA 

OPREME in Zavoda Brez ovir

Predstavitev pripomočkov za mobilnost invalidov, 

predstavitev novosti.
Glavni trg 10.00 - 12.00 Svet invalidov MOM ana.mandl@maribor.si 

PREDSTAVITEV MOBILNOSTI 

INVALIDOV

Predstavitev invalidskih društev in mobilnosti 

invalidov - na stojnicah.
Glavni trg 10.00 - 12.00 Svet invalidov MOM ana.mandl@maribor.si 

PREDSTAVITEV PSOV 

VODNIKOV IN PSOV 

POMOČNIKOV

Predstavitev psov za pomoč ljudem s posebnimi 

potrebami.
Glavni trg 10.00 - 12.00 Svet invalidov MOM ana.mandl@maribor.si 

TOREK, 20. september 2022

SREDA, 21. september 2022
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SPREHOD PO MESTNEM 

PARKU  

Sprehod po novi promenadi, okrog 3 ribnikov, ocena 

dostopnosti sprehajalne poti.
Mestni park 10.15 - 11.00 Svet invalidov MOM ana.mandl@maribor.si 

PREDSTAVITEV PROJEKTA 

FAST

PREDSTAVITEV projekta FAST - priprava učnih vsebin, 

ki bodo omogočile izobraževanje za spodbujevalce 

dostopnega turizma.

Glavni trg 10.15 - 12.00 INUK Institute
natasa.rebernik2@gmail.co

m

DEMONSTRACIJA VSTOPA IN 

IZSTOPA INVALIDOV IZ 

AVTOBUSA 

Predstavitev vstopa in izstopa iz avtobusa s kratko 

vožnjo, osveščanje ovoznikov o potrebah invalidov.

Glavni trg-AP City in 

Glavni trg
11.00 Svet invalidov MOM ana.mandl@maribor.si 

PREDSTAVITEV PROJEKTA 

PROSTOFER

PROSTOFER (prostovoljni šofer) je trajnostni 

vseslovenski prostovoljski projekt zavoda Zlata mreža 

za mobilnost starejših, ki povezuje starejše osebe, ki 

potrebujejo prevoz in ne zmorejo uporabljati javnih in 

plačljivih prevozov, s starejšimi aktivnimi vozniki, ki pa 

po drugi strani radi priskočijo na pomoč.

Glavni trg 10.00-12.00 Zavod ZLATA MREŽA info@zlata-mreza.si

ZDRAV OBROK ZA 

TRAJNOSTNO POT

Udeležence bomo informirali o okoljskih tematikah in 

o trajnostni mobilnosti. Vsak udeleženec nagradnega 

kviza bo prejel brezplačen zajtrk in simbolično 

nagrado. 

Železniška postaja Tabor 

in Glavni trg
6.45 - 12.00

Zavod PIP - Informacijska 

točka Europe Direct 

Podravje

miha.simon@zavodpip.si 

PREDSTAVITEV 

ELEKTRIČNEGA AVTOBUSA, 

PREVOZA NA KLIC 

(MAISTER), DELOVNEGA 

MESTA VOZNIK, APLIKACIJ 

»MARPROM SHOP« IN 

»NAČRTOVALEC POTI«, 

MOŽNOSTI NABAVE 

BREZPLAČNIH VOZOVNIC ZA 

UPOKOJENCE IN INVALIDE

Javno podjetje Marprom bo ob dnevu brez avtomobila 

pripravilo predstavitev vozil na električni pogon, ki so 

prihodnost javnega potniškega prometa v Mariboru. 

Ob tem bo promoviralo še mobilni aplikaciji za nakup 

vozovnic in načrtovanje prevoza z avtobusi, s čimer 

želi potnikom približati uporabo mestnega 

avtobusnega prometa in s tem izboljšati uporabniške 

izkušnje. 

Glavni trg 9.00 - 12.00 Javno podjetje Marprom

irena.polajzar@marprom.si

miha.rubin@jhmb.si

PREDSTAVITEV SISTEMA 

SOUPORABE E-SKIROJEV

Predstavitev sistema souporabe e-skirojev Bolt. 

Družba Bolt je eden izmed ponudnikov sistema 

souporabe e-skirojev, ki je prisoten v številnih 

evropskih mestih

Glavni trg
10.00 - 12.00 

15.00 - 17.00
Bolt andraz.mlaker@maribor.si

MOBILNOST V NAŠEM 

MESTU SKOZI OČI MLADIH

Prostovoljci skupine "Mladi za mesta proti podnebnim 

spremembam", ki deluje pod okriljem Pekarne 

Magdalenske mreže, so pripravile_i dokument z 

naslovom "Program mladih o podnebni krizi". Na 

dogdku bodo dokument predstavile_i 

predstavnicam_kom MOM in širši javnosti.

Trg revolucije 9 16.00
Pekarna magdalenske 

mreže
info@pekarnamm.org

SPREHOD PO CENTRU 

MESTA

Prostovoljci skupine "Mladi za mesta proti podnebnim 

spremembam", ki deluje pod okriljem Pekarne 

Magdalenske mreže  in Marko Peterlin iz Inštituta za 

politike prostora (IPoP) bodo izpeljale_i urban 

sprehod po centru Maribora z vidika prometne 

urejenosti tega dela mesta.

Glavni trg 17.15
Pekarna magdalenske 

mreže
info@pekarnamm.org

KLIMA MOJE SOSESKE 2022 - 

CENTER

Na dogodku v mestni četrti Center bo zbirno mesto 

stojnica MKM, ki se bo nahajala na Grajskem trgu. Na 

stojnici boste lahko koristili_e mobilno popravljalnico 

koles za manjša popravila, naš mehanik pa vas bo tudi 

naučil nekaj osnov, kako popraviti lastno kolo. 

Predstavili bomo tudi rezultate meritev kvalitete 

zraka, katere smo izvedli. V sklopu dogodka bomo tudi 

opravili_e obhod po soseski. Dogodek bo imel tudi 

kulturno noto, saj bo dogajanje na stojnici spremljal 

glasben nastop na Grajskem trgu.

Grajski trg 15.00
Mariborska kolesarska 

mreža
mkm@kolesarji.org

ČETRTEK, 22. september 2022
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TESTNO OBRATOVANJE 

SISTEMA PARK AND RIDE

MO Maribor skupaj s FGPA in družbo E.Leclerc testno 

vzpostavlja sistem P+R na najbolj prometni vpadnici v 

mesto (Tržaška in Titova cesta). Na lokaciji trgovine 

E.Leclerc bo na voljo breplačni parkirišče in brezplačen 

prevoz v center mesta ob jutranjih in popoldanskih 

konicah.

E.Leclerc - center mesta

vse dni ETM 

(podaljšano do 

30. 9. 2022)

UKPP+UM-

FGPA+E.Leclerc

andraz.mlaker@maribor.si; 

matej.moharic@um.si

VES ČAS ETM 2022
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