PROGRAM EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI 2020 V MESTNI OBČINI MARIBOR
AKTIVNOST

OPIS AKTIVNOSTI

LOKACIJA

URA

IZVAJALEC

SREDA, 16. 9. 2020
Na različnih lokacijah v mestu bomo kolesarjem delili zajtrk

Kolesarski zajtrk in mobilna kolesarska z rogljički, s sadjem, sokom in kavo. Izvedli bomo mobilno
Trg svobode
kolesarsko delavnico za hitri pregled in manjša popravila
delavnica

7:30-9:30

Mariborska kolesarska mreža

koles.

Mestni peškažipoti

Postavitev 15-ih urbanih peškažipotov za obveščanje o
oddaljenosti pomembnih točk v mestu. Slogane smo
oblikovalil v sodelovanju z lokalnimi šolami.

Mestna občina Maribor, Urad za komunalo,
promet in prostor

Več lokacij

Z invalidskimi vozički in napisi "Pridem takoj" bomo zasedli

"Pridem takoj" - akcija ozaveščanja o
5 parkirnih mest. Z akcijo želimo opozoriti na pomanjkanje
Slomškov trg
težavah, ki jih imajo imetniki parkirnih
parkirnih mest za invalide ter na pogostost parkiranja na
kart za invalide
teh mestih s strani drugih voznikov.

Predstavitev vloge in dela obeh vrst psov, kakšen je

8:00-12:00

Svet invalidov Mestne občine Maribor

11:00-12:00 (v
primeru slabega
Svet invalidov Mestne občine Maribor, SLOvremena bo
Canis, REPS
dogodek
17.9.2020)

Predstavitev psov pomočnikov in psov
postopek za pridobitev takšnega psa … (SLO-Canis in
vodnikov

Trg svobode

Predstavitev težav mobilnosti v
invalidskih društvih v MO Maribor

Trg svobode

10:00-13:00

Svet invalidov Mestne občine Maribor

Trg svobode

10:00-11:00

Društvo paraplegikov Podravja in Svet invalidov
MOM

Kinološko društvo za reševalne pse REPS)

Predstavila se bodo društva, vključena v Svet invalidov
MOM

Predstavitev priklopnega kolesa za invalidski voziček, električnega priklopa za invalidski
voziček in komand za prilagojeni avtomobil.

Sprehod od Glavnega trga do podvoza Ogled poti od Glavnega trga do podvoza Ljubljanska in
Ljubljanska z evidentiranjem grajenih evidentiranje grajenih ovir – z invalidi, v sodelovanju s
predstavniki MOM
ovir

Glavni trg – podvoz
Ljubljanska – Trg
svobode

10:00-11:00

Svet invalidov Mestne občine Maribor in Urad za
komunalo, promet in prostor MOM

9:00-11:00

UM - Fakulteta za gradbeništvo, prometno
inženirstvo in arhitekturo, Urad za komunalo,
promet in prostor in Marprom

Prihodnost mestnih avtobusov

Promocija manjšega avtobusa na električni pogon in
zaščitnih ukrepov v mestnem potniškem prometu zaradi
novega koronavirusa.

Glavni trg

Trajnostna mobilnost po koroni

Pogovor o izzivih trajnostni mobilnosti v času novega
koronavirusa. Moderator Josip Rotar, sodelujejo: doc. dr.
Marjan Lep (Fakulteta za gradbeništvo, prometno
inženirstvo in arhitekturo v Mariboru), dr. Samo Peter
Medved (podžupan MOM), Marjeta Benčina, Focus
(Društvo za sonaravni razvoj)

Center mobilnosti
Maribor - zadnje
dvorišče, Partizanska
cesta 21

Pomagajmo starejšim

Delavnice, na katerih bomo promovirali brezplačne mestne
vožnje z električnim Maistrom. Organizirane bodo vožnje z
Glavni trg
Maistrom za starejše do občine, UE, Centra za socialno
delo, zdravstvenega doma ...).

18:00

Mariborska kolesarska mreža

8:00-9:00

MOM, Urad za komunalo, promet in prostor/
Skupna služba varstva okolja Maribor/Svet
invalidov MOM

Glavni trg (v bližini
avtobusne postaje)

7:30-9:30

Mariborska kolesarska mreža

Trg svobode

7:30-9:30

Mariborska kolesarska mreža

ČETRTEK, 17. 9. 2020
Kolesarski zajtrk in mobilna kolesarska
Enako kot 16.9.2020
delavnica

PETEK, 18. 9. 2020
Kolesarski zajtrk in mobilna kolesarska
Enako kot 16.9.2020
delavnica

Tiflopedagoški posvet

Predstavitev spremenjene infrastrukture za slepe in
slabovidne

Medobčinsko društvo
slepih in slabovidnih
Maribor - Gospejna 11

Sprehod po mestnih gričih

Dveurni sprehod, primeren za vsakogar

Izhodišče: promenada
v Mestnem parku

10:00

Svet invalidov Mestne občine Maribor, Urad za
komunalo, promet in prostor

17:00, povratek Planinsko društvo Maribor Matica (kontakt: Špela
do 20. ure
Recer - 031 211 710)

Izmenjevalnica oblačil + repair cafe

Zamenjava stara za staro + popravilo izmenjanih oblačil

Smetka - Gosposka ul.
29, Maribor

14:00-17:00

Aktiviraj se

9:00-14:00

Planinsko društvo Maribor Matica (kontakt: Špela
Recer - 031 211 710)

SOBOTA, 19. 9. 2020
Vzpon na Cigelnice - Mariborski
razglednik

Poldnevni vzpon - zahteva kondicijsko pripravljenost (strm Izhodišče: spodnja
postaja Vzpenjače
vzpon)

Festival urbanih športov in Državno
prvenstvo v rolkanju

Festival urbanih športov in Državno prvenstvo v rolkanju ki
bo štelo tudi kot kvalifikacijska tekma za olimpijske igre v Skatepark
Tokiu 2021

Tečaj rolanja za otroke

Brezplačen tečaj rolanja za otroke od 6. leta (obvezna
predhodna prijava na www.gibajmaribor.si)

Kolesarski izlet: Po poteh cepičev
Stare trte

Kombinacija različnih oblik mobilnosti, kolo in javni promet; razmislek o uporabi
različnih trajnostnih načinov mobilnosti na potovanjih

Olimpijski pohod na Pohorje

Pohod na Pohorje z Olimpijskim komitejem Slovenije

Vodena kolesarska tura z e-kolesi

Vodena kolesarska tura z e-kolesi od Pohorja do Rogle z
organiziranim povratnim prevozom (obvezna prijava na
www.gibajmaribor.si)

Pohorje - Rogla

Zbor ob 8. uri pri
spodnji postaji Športna zveza Maribor (www.gibajmaribor.si)
vzpenjače

Kolesarski lov na zaklad

Cilj igre je, da skupina ljudi na kolesih potuje od točke do
točke ter rešuje namige, ki jih prejme na vsaki točki. Skozi
izziv “iskanja zaklada” bodo udeleženci spoznali ali pa
zgolj prekolesarili Maribor na zabaven način. Igra se za
skupino zaključi, ko prekolesari vse točke na svoji poti, reši
vse namige ter prispe do cilja, kjer se bo skrival zaklad.

Maribor z okolicoodhod od Centra
mobilnosti,
Partizanska 21,
Maribor

10:00, izhodišče
Mariborska kolesarska mreža
dvorišče Centra
(več informacij: https://ibikemaribor.com/lov-namobilnosti,
zaklad/)
Partizanska 21

Asfaltirano igrišče OŠ
Gustava Šiliha Maribor

Izhodišče: spodnja
postaja Vzpenjače

ves dan

Športna zveza Maribor (več informacij: Maja
Bezjak - 041 943 693 - in www.gibajmaribor.si)

10:00-12:00 in Športna zveza Maribor (več informacij: Maja
14:00-16:00 Bezjak - 041 943 693 - in www.gibajmaribor.si)

8:30, traja ves Planinsko društvo Maribor Matica (kontakt:
dan
Simon Eržen - 041 504 433)

8:00-13:00

Športna zveza Maribor (več informacij:
www.gibajmaribor.si)

Maribor z okolico

Zbor ob .9:00 na
Športna zveza Maribor (www.gibajmaribor.si)
Trgu svobode

Brezplačna šola gorskega kolesarjenja za otroke od 10.
leta dalje in odrasle

Bike Park Pohorje

10:00 do 13:00 in
14:00 do 17:00,
zbor pri spodnji
Športna zveza Maribor
postaji vzpenjače
15 minut pred
začetkom

Pohod po obronkih Kozjaka - Tojzlov
vrh in Urban

Celodnevni pohod, zahteva kondicijsko pripravljenost

Izhodišče: Kamnica,
pred kulturnim domom

Tečaj rolkanja za otroke

Brezplačen tečaj rolkanja za otroke (obvezna predhodna
prijava na www.gibajmaribor.si)

Skatepark

Tečaj rolanja za otroke

Brezplačen tečaj rolanja za otroke od 6.leta (obvezna
predhodna prijava na www.gibajmaribor.si)

Asfaltirano igrišče OŠ
Gustava Šiliha Maribor

Prijazen sprehod po Piramidi in
najlepših poteh mesta

Sprehod od sončnega vzhoda do zahoda. Trasa: PiramidaTrije ribniki-Mestni hrib-Kalvarija-Mariborski otok-Drava
Cilj in start: Piramida
Center-Mariborsko Pohorje-Glavni trg-Piramida

Kolesarski flash mob

Kolesarji se za kratek čas pojavijo na ciljno izbrani lokaciji
Glavni trg
in opozorijo na točno določen okoljski problem.
Mimoidočim razdelijo letake, preberejo kratek nagovor.

Vodena kolesarska tura okoli Maribora

Šola gorskega kolesarjenja

Vodena kolesarska tura okoli Maribora po Dravski dolini,
na Činžat in nazaj proti Mariboru preko Ruš

NEDELJA, 20. 9. 2020

Šola gorskega kolesarjenja

Brezplačna šola gorskega kolesarjenja za otroke od 10.
leta in odrasle (obvezna predhodna prijava na
www.gibajmaribor.si)

Bike park Pohorje

8:00-16:00

Planinsko društvo Maribor Matica (kontakt: Špela
Recer - 031 211 710)

09:00-12:00 in
Športna zveza Maribor (www.gibajmaribor.si)
14:00-17:00
14:00-16:00

Športna zveza Maribor (www.gibajmaribor.si)

6:42-18:58

Društvo TOP

11:00

Mariborska kolesarska mreža

10:00 do 13:00 in
14:00 do 17:00.
Zbor pri spodnji
Športna zveza Maribor(www.gibajmaribor.si)
postaji vzpenjače
15 min pred
začetkom

PONEDELJEK, 21. 9. 2020
Kolesarski zajtrk in mobilna kolesarska
Enako kot 16.9.2020
delavnica
Predstavitev obnovljene železniške
postaje

Glavni trg (v bližini
avtobusne postaje)

7:30-9:30

Mariborska kolesarska mreža
Direkcija RS za infrastrukturo, Slovenske
železnice

Ogled obnovljene glavne železniške postaje (ŽP) v Mariboru (za strokovno javnost)

TOREK, 22. 9. 2020
Kolesarski zajtrk in mobilna kolesarska
Enako kot 16.9.2020
delavnica

Trg svobode

7:30-9:30

Mariborska kolesarska mreža

Glavni trg

9:00-13:00

Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo,
prometno inženirstvo in arhitekturo

10:00 in 11:30

Skupna služba varstva okolja Maribor, Nacionalni
laboratorij za zdravje, okolje in hrano

9:00-13:00

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
MOM

Sodobne tehnologije v funkciji
trajnostne mobilnosti

Ogled električnih vozil, predavanje na temo e-mobilnosti,
uporaba drona za spremljanje prometa, predstavitev ebusa in električne kočije, ogled vozila tesla …

Ogled merilne postaje Center

Merilna postaja zraka
Predstavitev monitoringa za zrak, onesnaževal in aparatur na Titovi cesti
za izvajanje meritev, ter vpliv onesnaženega zraka na
(avtobusna postaja pri
ZD Maribor - Ulica
zdravje (povezano s prometom)
talcev)

Drugačna pot – v šolo s kolesom

Z vzgojno preventivno akcijo DRUGAČE NA POT – V ŠOLO S
KOLESOM nagovarjamo mlade udeležence v prometu, da
spremenijo potovalne navade. Spodbujali jih bomo k
uporabi alternativnih prevoznih sredstev, jim predstavili
varne kolesarske poti, opozorili na ukrepe za varnost
kolesarjev in izpeljali učno uro varnega kolesarjenja po
mestnih prometnicah.

Tekmovanje kolesarjev na spretnostnem poligonu
(MOPA), mobilna kolesarska delavnica (MKM),
predstavitev Srednje prometne šole, dela policije,
omejevanje rabe alkohola (NIJZ), predstaviter
reševalnega vozila in motornega kolesa, ustvarjalna
delavnica (ZPM) ...

Predvidena trasa: Trg
svobode-Ul. škofa
Maksimiljana
Držečnika-Ul.
slovenske
osamosvojitve-Ul.
Kneza Koclja-Glavni
trg-Koroška cestaStrossmayerjeva ul.Mladinska ul.Maistrova ul.Kopitarjeva ul.Partizanska c.-Trg
svobode

Remake: PIMPmyBIKE

Ozaveščanje o krožnem gospodarstvu, ponovni uporabi
stvari. Bi vozili obnovljeno zavrženo kolo? Seveda,
"vintage", retro je "in"!

Trg svobode

7:30-9:30

Zavod PiP

Bistro glavo varuje čelada

Kolesarski poligon za učence OŠ in mobilna popravljalnica
Trg svobode
koles. Zagotoviti želimo, da imajo učenci tehnično
brezhibna kolesa in so karseda varni v prometu. Delav

9:00-12:00

Svet za preventivo in vzgojo v cesntem prometu
MOM, Mariborska kolesarska mreža

PONAVLJAJOČE SE AKTIVNOSTI
Brez avtomobila na delovno mesto

V mestni upravi in javnih podjetjih bomo izvajali trajnostni prihod v službo. Izvedli
bomo interaktivno anketo med občani glede trajnostnih oblik prevoza in podelili
nagrade.

Ostanimo mobilni - delavnice za
starejše

Delavnice, na katerih bomo promovirali brezplačne mestne
vožnje z električnim Maistrom. Starejše spodbujamo k
uporabi javnega prevoza, jim približamo brezplačne vožnje
z vozilom Maister do občine, UE, Centra za socialno delo,
Glavni trg
zdravstvenega doma ...). Predstavili bomo novi zemljevid
Maistrove trase za slepe in slabovidne. Na voljo bo
brezplačen promocijski material za promocijo trajnostne
mobilnosti in dnevnik gibanja.

Pešbus

Izvedba aktivnosti na treh OŠ. Sodelujejo MKM, IPOP,
ZAP, SPCP

Endomondo Bike to work challenge

S pomočjo aplikacije za mobilne telefone Endomondo vas bomo povabili, da se
odzovete na izziv, kdo bo v času ETM bolj pridno kolesaril. Za lažjo preglednost bo
štelo tako kolesarjenje v službo kot kolesarjenje po drugih opravkih, seveda pa tudi
rekreacijsko kolesarjenje! 5 najbolj zavzetih kolesarjev bomo nagradili, tisti z največ
prevoženimi kilometri pa bo prejel bon v protivrednosti 40 € za servis kolesa pri
MKM.

Okolica Maribora

Vse delovne dni
Mestna občina Maribor, Urad za komunalo,
od 16.9 do
promet in prosto, javna podjetja
16.10.

Vsak delovnik Urad za komunalo, promet in prostor in Skupna
8:00-9:00
služba varstva okolja

Vse delovne dni Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in
ETM
tobačno kontrolo

Vse dni ETM

Mariborska kolesarska mreža

Razstava natečaja Sobivajmo

Na razstavnih mestih Europlakata bomo razstavili štiri
najboljše plakate, ki so jih oblikovalci prijavili na natečaj na
temo sobivanja v mestih.
Ustvarjalke in ustvarjalci so s pomočjo navodil s strani
MKM oblikovali tri izdelke, s katerimi bi nagovorili vse
18 plakatnih mest
meščane in meščanke ter vse uporabnike javnih prostorov Europlakata v središču September 2020 Mariborska kolesarska mreža
mesta
in prometne infrastrukture h gradnji kulture sobivanja v
mestih. Želja organizatorke natečaja je bila meščanom in
meščankam približati problematiko konfliktnih situacij v
prometu ter jih povabiti k vživljanju v drugega, z namenom
spodbujanja razumevanja in medsebojnega spoštovanja.

Več o kampanji Evropski teden mobilnosti na povezavi: tedenmobilnosti.si/2020/, o dogajanju v Mariboru: www.maribor.si

