
AKTIVNOST OPIS AKTIVNOSTI LOKACIJA URA IZVAJALEC KONTAKT

KOLESARSKI ZAJTRK IN MOBILNA 

KOLESARSKA DELAVNICA

Na različnih lokacijah v mestu bomo kolesarjem delili zajtrk z rogljički, s 

sadjem, sokom in kavo. Izvedli bomo tudi mobilno kolesarsko delavnico 

za hitri pregled in manjša popravila koles.

Glavni trg - pri avtobusnem 

postajališču
7:30-9:30 Mariborska kolesarska mreža mkm@kolesarji.org

"PRIDEM TAKOJ"

Parkiranje invalidskih vozičkov na običajnih parkirnih mestih na 

Slomškovem trgu (osveščanje o neupravičenem parkiranju na invalidskih 

parkirnih mestih)

Slomškov trg 8:00-12:00 Svet invalidov MOM ana.mandl@maribor.si

PREDSTAVITEV SOČA OPREME Predstavitev pripomočkov za mobilnost invalidov, predstavitev novosti Glavni trg 10:00-12:00 Svet invalidov MOM ana.mandl@maribor.si

PRIBLIŽATI MARIBOR OSEBAM S 

POSEBNIMI POTREBAMI

Vodenje po Mariboru za različne skupine oseb s posebnimi potrebami. 

Gre za projekt iz participativnega proračuna MOM 2021 - 2022. Namen: 

prikazati mesto in njegove znamenitosti ter hkrati opozoriti na 

infrastrukture težave, s katerimi se srečujejo ljudje s posebnimi 

potrebami.

Maribor - mestno središče 10:30-12:00

Zavod za turizem Maribor, Mestna 

občina Maribor, TIC in 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

KOLESARSKO VODENJE PO 

"UMETNIŠKIH SLEDEH V MESTU"
Skupaj z UGM si bomo na kolesih ogledali »umetniške sledi v mestu«.

Umetnostna galerija Maribor, 

Strossmayerjeva ulica 6
18:00-19:30 Mariborska kolesarska mreža mkm@kolesarji.org

VSI NA BICIKEL!

Prihod dijakov in učiteljev SŠTD v šolo s kolesi ali peš, kolesarska 

delavnica za vseživljenjsko učenje, predstavitev popravila zračnice na 

kolesu, ogled poučnih posnetkov o varnosti v prometu …

Srednja šola za trženje in dizajn 

Maribor - Mladinska ulica 14
8:00-14:00

Srednja šola za trženje in dizajn 

Maribor
vlasta.rojs@gmail.com

STANOVANJSKE ZADRUGE

Predstavitev stanovanjskega zadružništva. Stanovanjske zadruge 

omogočajo in spodbujajo souporabo - tudi avtomobilov - in s tem tudi 

varčevanje z energijo in viri. Hkrati se s stanovanjskimi zadrugami 

zavzemamo za bolj trajnostno stanovanjsko preskrbo.

Glavni trg 8:00-12:00 Zadruga Zadrugator www.zadrugator.org
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DELAVNICE: TRAJNOSTNA 

MOBILNOST IZ VIDIKA OKOLJA IN 

DOSTOPNOSTI

Dogodek je namenjen dijakom mariborskih srednjih šol. Predstavljeni 

bodo e-tovorna vozila, e-tovorna kolesa, e-avtobus, e-hrana, car-sharing, 

navigacija za gibalno ovirane, standardi dostopnosti za slepe in 

slabovidne, potenciali uporabe vodika v transportu, hrup in vibracije v 

prometu ...

Glavni trg 9:00-13:00

Univerza v Mariboru - Fakulteta za 

gradbeništvu, prometno 

inženirstvo in arhitekturo

tomislav.letnik@um.si

MOBILNOST IN ZELENE ENERGIJE V 

MESTU

Predstavitev makete, ki prikazuje povezavo obnovljivih virov z mestom 

in njihovo uporabo v mobilnosti, ter povezani eksperimenti
Glavni trg 9:30-13:00

EKCT Maribor - Center 

eksperimentov
cem@ektc.si

KOLESARJENJE PO TRASI DRAVSKE 

KOLESARSKE POTI - DRAVA BIKE

Kolesarski izlet na relaciji Maribor-Ruše-Maribor. Predstavitev novega 

odseka na tem delu trase, z vmesnimi pri ponudnikih. Možnost veslanja 

po Dravi

Start : dvorišče Centra mobilnosti 

Maribor (Partizanska cesta 21)
9:00-15:00

RRA Podravje - Maribor in 

Mariborska kolesarska mreža
karmen.razlag@rra-podravje.si

3. BODIFIT ŠVIC FEST

Brezplačne vodene vadbe, ki jih izvajajo domači in mednarodni 

strokovnjaki, v prvi vrsti pa so namenjene tistim, ki tovrstne rekreacije še 

ne "poznajo. Dogodek zajame različne populacije; v programu so vadbe 

za otroke in za starejše (fit razgibavanje).

Glavni trg 8:30-13:00 Društvo Bodifit maja.tasic@bodifit.net

ZZROLANO MESTO

Parada rolanja, kotalkanja in drugih koles po Mariboru. Dogodka se 

lahko udeležite s katerim koli kolesom oz. koleščkom. Spremstvo policije 

in reševalnega vozila zagotavlja, da smo ob rolanju po cca. 12-kilometrski 

trasi popolnoma varni. Predhodne prijave: www.zzrolanomesto.com

Glavni trg 16:00-19:00
Zdrava zabava, Univerzitetna 

športna zveza Maribor
klemen.tasic@zdravazabava.com

KLIMA MOJE SOSESKE - CENTER

Osrednje prizorišče bo Grajski trg. Na stojnici Mariborske kolesarske 

mreže boste lahko izpolnili anketo Klima moje soseske, uporabili 

mobilno popravljalnico koles za manjša popravila, mehanik pa vas bo 

tudi naučil nekaj osnov, kako popraviti kolo. V sklopu dogodka bomo tudi 

opravili obhod po soseski. Pot nas bo vodila od Grajskega trga do 

mestnega parka mimo občine do Trga svobode in nazaj na zbirno mesto 

na Grajski trg. Na več postajah nam bodo med obhodi sogovorniki 

predstavili primere dobrih praks pa tudi problemov, ki jih je treba v MČ 

Center še rešiti. Dogajanje na stojnici bo spremljal glasben nastop.

Grajski trg 10:00-13:00 Mariborska kolesarska mreža mkm@kolesarji.org

SOBOTA, 18. september 2021

PETEK, 17. september 2021

NEDELJA, 19. september 2021

TOREK, 21. september 2021
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KOLESARSKI ZAJTRK IN MOBILNA 

KOLESARSKA DELAVNICA

Na različnih lokacijah v mestu bodo člani Mariborske kolesarske mreže 

kolesarjem delili zajtrk z rogljički, s sadjem, sokom in kavo. Izvedli bomo 

mobilno kolesarsko delavnico za hitri pregled in manjša popravila koles

Trg svobode - nasproti trgovine 

Spar
7:30-9:30 Mariborska kolesarska mreža mkm@kolesarji.org

INFORMACIJSKA KAMPANJA IN 

AKTIVNOSTI GREM Z VLAKOM!

V času ETM izvajamo spletno kampanjo o pomenu trajnostne 

mobilnosti za kakovost bivanja, zdravja in okolja ter spodbujamo rabo 

javnega potniškega prometa. Kampanjo bomo sklenili z aktivnostmi, kjer 

bomo na različnih železniških postajah delili rabljene knjige in zajtrke "to-

go"

Železniška postaja Maribor 7:00-9:00
Zavod PiP - Europe Direct 

Podravje
lina.leskovec@zavodpip.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

Trg Leona Štuklja 8:30-13:00
Svet za preventivo in vzgojo v 

cestnem prometu MO Maribor
polona.skofic@maribor.si

PEŠBUS NA OSNOVNIH ŠOLAH

Pojekt PešBus je namenjen učencem osnovnih šol in jih spoduja h 

gibanju, druženju ter uči pravilnega obnašanja v prometu. Z vodenimi 

skupnimi pešpotmi zmanjšujemo avtomobilski promet na šolskih poteh 

in krepimo medgeneracijske odnose. Udeležene šole bodo prejele 

nagrade na temo varnosti v prometu.

Maribor

16. 9.-22. 9 - samo 

ob delavnikih - 

med 7:15 in 8:20

Slovenska zveza za javno zdravje, 

okolje in tobačno kontrolo
miha.lovse@gmail.com

KOLESARSKI LOV NA ZAKLAD

Kolesarsko tekmovanje, namenjeno družinam in skupinam (2-5 članov), 

da na zabaven način prekolesarijo in v nekoliko drugačni luči spoznajo 

Maribor. Skozi igro bodo tekmovalci potovali od ene točke do druge ter 

na poti reševali različne izzive, povezane s tematiko urbane mobilnosti. 

Med vsemi skupinami, ki bodo uspešno zaključile izziv, bomo izžrebali 

nekatere, ki bodo prejeli nagrade. Na dogodek se je treba prijaviti.

Maribor ves čas ETM 2021

EIT Urbana mobilnost - RIS Hub 

Slovenija, Zavod za gradbeništvo 

Slovenije in Mariborska kolesarska 

mreža

Več informacij in prijava: 

www.hubum.si; 

www.ibikemaribor.com

OSTANIMO MOBILNI - DELAVNICE 

ZA STAREJŠE

Delavnice so namenjene starejšim občanom, da s pomočjo javnega 

potniškega prometa in gibanja v naravi čim dlje ostanejo mobilni. 

Predstavljeni bodo javni potniški promet in ugodnosti za starejše, 

organizirani bodo izleti po učnih poteh Maribora. Udeleženci prejmejo 

zdravo pogostitev in uporabne nagrade za trajnostno gibanje

Glavni trg

16.-22. 9. - samo 

ob delavnikih - 

med 9:00 in 10:00

Skupna občinska uprava Maribor - 

Skupna služba varstva okolja
tea.drevensek@maribor.si

VES ČAS ETM 2021

SREDA, 22. september 2021
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PROJEKT MELINDA Predstavitev Portala trajnostne mobilnosti v mestu Maribor Glavni trg

16.-22. 9. - samo 

ob delavnikih - 

med 9:00 in 10:00

Skupna občinska uprava Maribor - 

Skupna služba varstva okolja in 

UM - Fakuleta za gradbeništvo, 

prometno inženirstvo in 

arhitekturo

tea.drevensek@maribor.si

PROMOCIJA MINI VOZILA MAISTER, 

MOBILNE APLIKACIJE 

MARPROMSHOP IN BREZPLAČNEGA 

PREVOZA Z MESTNIMI AVTOBUSI ZA 

UPOKOJENCE

Na Glavnem trgu bomo ob mini vozilu Maister obiskovalcem delili vizitke 

za brezplačen prevoz na klic z Maistrom. Sočasno bomo promovirali 

uporabo mobilne aplikacije MarpromShop za nakup avtobusnih vozovnic 

in novo možnost brezplačnega prevoza z mestnimi avtobusi 

za upokojence, imetnike invalidske evropske kartice, vojne veterane in 

starejše od 65 let, ki bo začela veljati 1. 10. 2021.

Glavni trg

16.-22. 9. - samo 

ob delavnikih - 

med 9:00 in 10:00

Javno podjetje Marprom miha.rubin@marprom.si

GONI Z MENOJ V TOPLICE!

Vse aktivne in malo manj aktivne kolesarje vabimo, da se preskusijo v 

dvomesečnem kolesarskem izzivu! Udeleženci bodo svoje kolesarske 

poti beležili v mobilni aplikaciji Strava in med seboj tekmovali v različnih 

kategorijah: skupno število prevoženih kilometrov, skupno število 

višinskih metrov ter skupno število kolsarskih aktinost. Najboljši 

prejmejo nagrade. 

Glavni trg ves čas ETM 2021

EIT Urbana mobilnost RIS Hub 

Slovenija, Zavod za gradbeništvo 

Slovenije in Mariborska kolesarska 

mreža

Več informacij in prijava: 

www.hubum.si; 

www.ibikemaribor.com; 

anja.ilenic@zag.si; 

mkm@kolesarji.org
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