Mestna občina
Maribor

PROGRAM DEJAVNOSTI
V TEDNU MOBILNOSTI
16. - 22. SEPTEMBER
PETEK 12. SEPTEMBRA
11.00		
		

Mobilnostni center, Partizanska cesta 21
- UVODNA TISKOVNA KONFERENCA

TOREK 16. SEPTEMBRA
09.00 - 13.00
		
		
		

		

Glavna avtobusna postaja Maribor
- IZLET NA EKOLOŠKO KMETIJO BERDEN V RADENCE (Obiskovalci se bodo z avto		
busom, ki ga poganja metan, peljali na ogled lokalne pridelave hrane na ekološko 		
kmetijo Berden. Kmetija obsega skupno 7 ha obdelovalnih površin od katerih je 2 ha 		
travnikov. Ukvarjajo se s pridelavo zelenjave in poljščin ter pridelavo ekoloških sadik
zelenjadnic ter začimb.
Izlet je brezplačen, vendar se je potrebno prijaviti do dneva pred odhodom na telefonsko
številko 031/757-687 ali na elektronski naslov nina.gornik@maribor.si.)

11.00
		
		

Trg Leona Štuklja (v primeru dežja Vetrinjski dvor)
- BRALNI MARATON »PESMI MOJE ULICE« (mladi ustvarjalci bodo predstavili lastno prozo
in poezijo na temo »Naše ulice, naše odločitve«. Predstavljene bodo knjige z okoljsko tema
tiko. Kontakt: Kornelija Kaurin, kornelija@zpm-mb.si)

16.00   

Trg Leona Štuklja (v primeru dežja Vetrinjski dvor)
- PREDSTAVA ZA OTROKE: MESTO VELIKIH ŽELJA

17.00

Mobilnostni center, Partizanska cesta 21
- OKROGLA MIZA: GORSKO KOLESARSTVO – PRILOŽNOST ALI NEBODIGATREBA?
(Gorsko kolesarjenje je v zadnjem času vedno bolj popularna športna panoga, saj se na
kolesarski potep čez drn in strn v naravo odpravlja vedno več kolesarskih navdušencev.
Ker pa so najlepše poti speljane izven urbanih okolij, naselij in cest, prihaja ta 			
športna panoga v konfklikt z zakononskimi predpisi, prav tako pa je v nasprotju z interesi
naravovarstvenikov, lastnikov zemljišč ter drugih uporabnikov naravnega prostora.
Ali je gorsko kolo res zgolj prevozno sredstvo, ali so gorski kolesarji res krivi za uničevanje
gozdnih poti in ali ne predsatvlja gorsko kolesarstvo edinstvene priložnosti za razvoj turiz
ma...več o tem na okrogli mizi na temo “Gorsko kolesarstvo - priložnost ali nebodigatreba?”.
Kontakt: Marjan Pučnik, maac@zdravazabava.com)
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SPREMLJEVALNE AKTIVNOSTI
8.00 do 17.00 – Dan odprtih vrat Mobilnostnega centra Maribor, Partizanska 21. V času ETM zadruga
BikeLab zagotavljala 10% popust na servis koles in 50% popust na izposojo mestnih koles v Mobilnostnem
centru Maribor.
9.00 do 13.00 in 15.00 do 18.00 – USTVARJALNE DELAVNICE ZPM IN ULIČNO LUTKOVNO
GLEDALIŠČE na Trgu Leona Štuklja – izdelujemo knjižno kazalo in lutke za uprizoritve v uličnem lutkovnem
gledališču.
15.00 do 18.00 - PRAVLJIČNI MARATON IN BRALNA ULICA na Trgu Leona Štuklja – branje pravljic in
bralni kotički, kjer bodo za branje na razpolago knjige raznih zvrsti in za različne starostne skupine.
Info stojnica Zveze prijateljev mladine Maribor na Trgu leona Štuklja – informacije o varstvu okolja in ohranjanju narave ter možnostih dejavnega, zdravega in okolju prijaznega preživljanja prostega časa.
Info stojnica Slovenske zveze za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo na Trgu Leona Štuklja – informacije o zvočnem onesnaženju in škodljivih posledicah hrupa ter ostalih tresljajev iz okolja. Obveščanje o
psiholoških in in fizičnih poslediceh prekomernega in obremenjujočega hrupa iz okolja. Brezplačne meritve
CO v izdihanem zraku in krvi ter nagradne igre s praktičnimi nagradami.
Info stojnica Zavoda PIP – informacijske točke Evropske unije Europe Direct Maribor na Trgu Leona Štuklja
– Informativna stojnica z brezplačnimi publikacijami, nagradno igro in mnenjsko tablo, kjer bodo obiskovalci
lahko izrazili svoje mnenje o Evropski uniji in njeni prihodnosti.
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.
Na stojnicah na trgu se bodo predstavila še različna društva, proizvajalci, prodajalci, inovatorji in drugi zainteresirani, ki so povezani s tematiko dneva.

SREDA 17. SEPTEMBRA

09.00 - 13.00 Glavna avtobusna postaja Maribor
		- IZLET NA EKOLOŠKO KMETIJO ZUPANIČ IN METZ V PESNICO PRI MARIBORU
		
(obiskovalci se bodo z avtobusom, ki ga poganja metan, peljali na ogled lokalne pridelave
hrane na ekološko kmetijo Zupanič in Metz.). Izlet je brezplačen, vendar se je potrebno
prijaviti do dneva pred odhodom na telefonsko številko 031/757-687 ali na elektron
		
ski naslov nina.gornik@maribor.si.
		
		
10.00
10.00 - 14.00
		
		
		
		

		
		
		

Trg Leona Štuklja
- MOBILNOST INVALIDNIH OSEB
Otvoritev, pozdravni nagovor župana MOM, kulturni program
Predstavitve društev:
Društvo diabetikov Maribor
Društvo paraplegikov severne Štajerske
Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor
SONČEK – Mariborsko društvo za cerebralno paralizo
Medobčinsko društvo Sožitje Maribor
Društvo invalidov Maribor
Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Maribor.
Združenje za multiplo sklerozo Slovenije, podružnica Maribor
Društvo bolnikov po možganski kapi Podravja Maribor
Društvo paraplegikov severne Štajerske
Društvo vojnih invalidov – predstavitev mednarodnega projekta EQUITY
Humanitarna organizacija Inkont Maribor in druge organizacije, ki delujejo za izboljšanje 		
možnosti invalidov.
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11.00 -12.00      Predstavitev društva CANIS in REPS (psi reševalci in psi vodiči)
			
13.00 - 19.00 Trg Leona Štuklja
		- URBANI SPREHOD PO MESTU (sprehoda po strogem centru mesta se bodo udeležili pred
stavniki slepih in slabovidnih z belo palico, invalidi na vozičku ter člani društva CANIS in REPS s
psi vodniki. Potekal bo prikaz vožnje in ovir na poti za invalide na vozičku, mobilnosti slepe osebe
v mestu, hoje s pomočjo bele palice, hoje po taktilnih oznakah in prikaz vodenja slepe osebe s
pomočjo psa vodnika. Kontakt: Ana Mandl, ana.mandl@maribor.si
SPREMLJEVALNE AKTIVNOSTI
8.00 do 17.00 – Dan odprtih vrat Mobilnostnega centra Maribor, Partizanska 21. V času ETM zadruga BikeLab
zagotavljala 10% popust na servis koles in 50% popust na izposojo mestnih koles v Mobilnostnem centru Maribor.
9.00 do 13.00 in 15.00 do 18.00 –USTVARJALNE DELAVNICE ZPM: IGRAJMO SE NA ULICI na Trgu Leona
Štuklja – igranje in izdelovanje pripomočke za igro na ulici in v naravi.
9.00 do 13.00 in 15.00 do 18.00 – ULICA SENZORIČNIH DOŽIVETIJ na Trgu Leona Štuklja – požgečkali bomo
svoja čutila in hkrati spoznali, kakšen je svet ljudi, ki ne vidijo (bosa pot, slepa pot, spoznavanje predmetov s
tipom, prepoznavanje zelišč in začimb z vohom…).
Info stojnica Zveze prijateljev mladine Maribor na Trgu Leona Štuklja – informacije o varstvu okolja in ohranjanju
narave ter možnostih dejavnega, zdravega in okolju prijaznega preživljanja prostega časa.
Info stojnica Slovenske zveze za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo na Trgu Leona Štuklja – informacije o
zvočnem onesnaženju in škodljivih posledicah hrupa ter ostalih tresljajev iz okolja. Obveščanje o psiholoških in in
fizičnih poslediceh prekomernega in obremenjujočega hrupa iz okolja. Brezplačne meritve CO v izdihanem zraku
in krvi ter nagradne igre s praktičnimi nagradami.
Info stojnica Zavoda PIP – informacijske točke Evropske unije Europe Direct Maribor na Trgu Leona Štuklja –
Informativna stojnica z brezplačnimi publikacijami, nagradno igro in mnenjsko tablo, kjer bodo obiskovalci lahko
izrazili svoje mnenje o Evropski uniji in njeni prihodnosti.
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.
Na stojnicah na trgu se bodo predstavila še različna društva, proizvajalci, prodajalci, inovatorji in drugi zainteresirani, ki so povezani s tematiko dneva.

ČETRTEK 18. SEPTEMBRA

09.00 -13.00 Glavna avtobusna postaja Maribor
             - IZLET NA EKOLOŠKO KMETIJO VALENTAN V MALEČNIK (Obiskovalci se bodo z
		
avtobusom, ki ga poganja metan, peljali na ogled lokalne pridelave hrane na ekološko kmetijo
Valentan. Ekološka kmetija Valentan leži v vasi Vodole, v bližini Malečnika in le 10 km iz
		
Maribora. Obdelujejo 20 hektarjev površin, od tega 3 ha vinogradov, 10 ha njiv, 3 ha travnikov
in travniških sadovnjakov ter 4 ha gozda. Kmetijo so začeli leta 2010 postopoma preusmerjati
		
v ekološko pridelavo, z letom 2012 pa so preusmerili celotno kmetijo.. Glavna dejavnost kmetije
je vinogradništvo in vinarstvo, ukvarjajo pa se še s pridelavo žit, oljnih buč, sadja (hruške,
slive, grozdje, orehi) in zelenjave. Imajo tudi vinotoč, kjer postrežejo z domačimi dobrotami in
vrhunskim vinom. Od živali lahko na kmetiji vidite konje pasme Haflinger, za katere pravijo, da je
to zlat konj z zlatim srcem, pa še kokoši, petelina, pujse, psa in muce. Izlet je brezplačen, vendar
            se je potrebno prijaviti do dneva pred odhodom na telefonsko številko 031/757-687 ali na
		
elektronski naslov nina.gornik@maribor.si
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Trg Leona Štuklja		
                          - VZGOJNO PREVENTIVNA AKCIJA: DRUGAČE NA POT – V ŠOLO S KOLESOM
09.30 - 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
Na prireditvenem prostoru bodo potekale naslednje spremljevalne dejavnosti:
preizkus demonstracijskih naprav AVP SPV,
predstavitev aktivnosti policije,
mobilna kolesarska delavnica,
predstavitev EKO šole in vrtca,
predstavitev Srednje prometne šole Maribor
predstavitev Centra nujne medicinske pomoči
predstavitev Energetske agencije za Podravje,
zabavni kolesarski poligon podjetja MOPA d.o.o.,
ustvarjalne delavnice Zveze prijateljev mladine Maribor in Društva za boljši svet.
12.30       

Zaključek

Kontakt: Jožica Trlep, jozica.trlep@maribor.si
Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1
-ELEKTRIČNA MOBILNOST V MESTNI OBČINI MARIBOR (v okviru evropskega
financiranega projekta ‘’Električna mobilnost deluje’’ (Emobility works), bo Uradu za
komunalo, promet in prostor predano električno kolo. Kontakt: Dejan Kosi,
		dejan.kosi@energap.si
10.30           

11.00

Mobilnostni center Maribor, Partizanska cesta 21
            - VARNO S KOLESOM V PROMET (s sodobnimi pripomočki bo predavatelj Peter Breznik
predstavil najpomembnejše vidike varnosti kolesarjev v cestnem prometu (teoretično
znanje, prometna pravila, ustrezna oprema…)Kontakt: Jožica Trlep, jozica.trlep@maribor.si

12.40

      
		

Trg Leona Štuklja
- MBAJK FLASH MOB (prihod kolesarjev (cca 60 koles iz serije MBajk) na Trg Leona 		
Štuklja iz štirih smeri in pripravljeno manjšo koreografijo (vožnja po trgu). Za njimi pa prihod
vseh ostalih kolesarjev udeležencev tega kolesarskega dneva in ostalih vabljenih kolesar
jev. Sledi skupinsko fotografiranje iz zraka s pomočjo quadrokopterja. V namen dogodku
bomo izdali spominske razglednice, posnete iz ptičje perspektive.
Kontakt: Janez Fece, janez@zdravazabava.com
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16.00

- PREDSTAVA ZA OTROKE: UTIŠAJMO MOTORJE, DA BOM SLIŠAL PTICE PETI 		
(Predstava gledalcem podaja sliko življenja družin nekoč, ko svet še ni bil onesnažen s
hrupom in avtomobili, ter ga primerja z življenjem v mestih danes. Onesnaževanje narave
             v svetu pa seveda ne vpliva samo na življenje in počutje ljudi, temveč tudi na živali in
		
rastline. Skupaj bomo iskali rešitve za prijetnejše in bolj zdravo okolje. Za otroke do 12. leta.
		
Predstava traja 45 minut. Kontakt: Marjan Savnik, marjan.savnik@gmail.com
		
SPREMLJEVALNE AKTIVNOSTI
8.00 do 17.00 – Dan odprtih vrat Mobilnostnega centra Maribor, Partizanska 21. V času ETM zadruga
BikeLab zagotavljala 10% popust na servis koles in 50% popust na izposojo mestnih koles v Mobilnostnem
centru Maribor.
9.00 do 13.00 in 15.00 do 18.00 – USTVARJALNE DELAVNICE ZPM: PARKIRIŠČE – IGRIŠČE na Trgu
Leona Štuklja – mladi ustvarjalci bodo s pomočjo različnih likovnih tehnik predstavili svoj pogled na spremembo namembnosti parkirišč.
9.00 do 13.00 in 15.00 do 18.00 – ULIČNA IGRA ZPM: VARNO NA CESTI, PEŠ ALI S KOLESOM! na Trgu
Leona Štuklja – igralci na poligonu spoznavajo pasti prometa, pravila in prednosti peš hoje ali vožnje s kolesom.
Info stojnica Zveze prijateljev mladine Maribor na Trgu Leona Štuklja – informacije o varstvu okolja in ohranjanju narave ter možnostih dejavnega, zdravega in okolju prijaznega preživljanja prostega časa.
Info stojnica Slovenske zveze za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo na Trgu Leona Štuklja – informacije o zvočnem onesnaženju in škodljivih posledicah hrupa ter ostalih tresljajev iz okolja. Obveščanje o
psiholoških in in fizičnih poslediceh prekomernega in obremenjujočega hrupa iz okolja. Brezplačne meritve
CO v izdihanem zraku in krvi ter nagradne igre s praktičnimi nagradami.
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.
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.
Na stojnicah na trgu se bodo predstavila še različna društva, proizvajalci, prodajalci, inovatorji in drugi zainteresirani, ki so povezani s tematiko dneva.

PETEK 19. SEPTEMBRA
09.00 - 18.00
		

Trg Leona Štuklja
- PREDSTAVITEV ALTERNATIVNE MOBILNOSTI (na Trgu Leona Štuklja se bodo
predstavili prodajalci in inovatorji, ki se ukvarjajo z vozili na električni ali metanski pogon.
Vozila bo mogoče tudi preizkusiti. Kontakt: Nina Gornik, nina.gornik@maribor.si
		
- LOKALNO PRIDELANA HRANA = 0 KM (na Trgu Leona Štuklja bo predstavljena razlika
med uvoženo in lokalno pridelano hrano. Predstavili se bodo lokalni proizvajalci. Istočasno
		
bo na Glavnem trgu potekala prireditev Praznik ekoloških kmetij. Kontakt: Nina Gornik,
		nina.gornik@maribor.si)
09.30 - 12.00
		

- USTVARJALNA DELAVNICA (ustvarjalna delavnica bo potekala na temo ekološke
prednosti lokalno pridelane hrane in vplivi transporta na onesnaževanje okolja.
Kontakt: Marjan Savnik, marjan.savnik@gmail.com)
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10.00

		
15.30 - 18.30
		
		
		

		
		

		

- PREDSTAVA ZA OTROKE (Metka ne mara čebelic in se jih boji, češ da ves čas samo
pikajo. Nekega dne na sprehodu sreča pravega čebelarja. Ta jo na zabaven način
pouči o svojem delu in o čebelicah. Metka tako izve vse o delu čebel, kako pridelujejo
med, kakšne naloge imajo čebelice in kako jim pri tem pomaga čebelar. Spozna, da
čebelice niso hudobne živalce, temveč da so pridne in delovne ter zelo pomembne za ljudi.
Kontakt: Kornelija Kaurin, kornelija@zpm-mb.si
Glavna avtobusna postaja Maribor
- IZLET NA IZLETNIŠKO EKOLOŠKO KMETIJO URANJEK »PRI BARONU« V FRAM 		
(obiskovalci se bodo z avtobusom, ki ga poganja metan, peljali na ogled lokalne pridelave
hrane na izletniško ekološko kmetijo Uranjek »Pri Baronu«. Na kmetiji ekološko
pridelujejo naslednja živila: žita, krompir, zelenjava, zelišča, sadje, meso, mesni izdelki, čaji,
sušene začimbe in zelišča, likerji, žganja, marmelade, jabolčnik, jabolčni sok, jabolčni kis,
suho sadje, vegeta, kislo zelje in repa, pšenična moka, pšenični kruh, sirupi, pesta, rezanci
in še kaj bi se lahko našlo. Urejena je tudi trgovina ekološki pridelkov in izdelkov lastnih in
drugih ekoloških kmetij. Kmetija se ukvarja tudi s partnerskim kmetovanjem (zelen		
javni zabojčki), izletniškim turizmom in z drugimi aktivnostmi (ogled kmetije in zeliščnega
vrta, degustacije, predavanja, delavnice, naravoslovne dneve, spanje in kino na seniku….).
Izlet je brezplačen, vendar se je potrebno prijaviti do dneva pred odhodom na telefonsko
številko 031/757-687 ali na elktronski naslov nina.gornik@maribor.si.)

SPREMLJEVALNE AKTIVNOSTI
8.00 do 17.00 – Dan odprtih vrat Mobilnostnega centra Maribor, Partizanska 21. V času ETM zadruga
BikeLab zagotavljala 10% popust na servis koles in 50% popust na izposojo mestnih koles v Mobilnostnem
centru Maribor.
9.00 do 13.00 in 15.00 do 18.00 – USTVARJALNE DELAVNICE ZPM: VRTNARSKA ULICA na Trgu Leona
Štuklja – iz odpadnega materiala bomo naredili lončke za zelišča, vaze za rože in rože.
Info stojnica Zveze prijateljev mladine Maribor na Trgu Leona Štuklja – informacije o varstvu okolja in ohranjanju narave ter možnostih dejavnega, zdravega in okolju prijaznega preživljanja prostega časa.
Info stojnica Slovenske zveze za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo na Trgu Leona Štuklja – informacije o zvočnem onesnaženju in škodljivih posledicah hrupa ter ostalih tresljajev iz okolja. Obveščanje o
psiholoških in in fizičnih poslediceh prekomernega in obremenjujočega hrupa iz okolja. Brezplačne meritve
CO v izdihanem zraku in krvi ter nagradne igre s praktičnimi nagradami.
Info stojnica Zavoda PIP – informacijske točke Evropske unije Europe Direct Maribor na Trgu Leona Štuklja
– Informativna stojnica z brezplačnimi publikacijami, nagradno igro in mnenjsko tablo, kjer bodo obiskovalci
lahko izrazili svoje mnenje o Evropski uniji in njeni prihodnosti.
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.
Na stojnicah na trgu se bodo predstavila še različna društva, proizvajalci, prodajalci, inovatorji in drugi zainteresirani, ki so povezani s tematiko dneva
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SOBOTA 20. SEPTEMBRA
Cesta na Lentu bo zaprta med Vojašniško in Loško ulico.			
09.00 - 15.00
		
		

Lent
- PREDSTAVITEV ALTERNATIVNE MOBILNOSTI (na Lentu se bodo predstavili prodajalci
in inovatorji, ki se ukvarjajo z vozili na električni ali metanski pogon. Vozila bo mogoče tudi
preizkusiti. Kontakt: Nina Gornik, nina.gornik@maribor.si

10.00 - 12.00

Mobilnostni center Maribor, Partizanska cesta 21
- KOLESARJENJE Z ŽUPANSKIMI KANDIDATI (Kontakt: Josip Rotar,
		josip.rotar@kolesarji.org)
10.00 - 20.00
		
		

Mestni park
- KOLESARSKA POPRAVLJALNICA (v sklopu poletnega Art kampa bodo v mestnem parku
v sodelovanju s Kolesarsko mrežo Maribor potekale ekološke ustvarjalnice, kolesarska
popravljalnica in še veliko drugega. Kontakt: Urška Košica, urska.kosica@nd-mb.si

NEDELJA 21. SEPTEMBRA
Cesta na Lentu bo zaprta med Vojašniško in Loško ulico.
10.00                 Turistično informacijski center Maribor
		
- KOLESARJENJE PO POTI STARE TRTE (s kolesi se boste zapeljali po trasi TIC Maribor
		
– Dveri Pax – TIC Maribor. Pri Dveri Paxu bo tudi degustacija. Prireditev je organizirana v
		
okviru Festivala Stare trte. Kontakt: TIC Maribor, tic@maribor.si.
10.00 - 20.00
		
		
12.30		

		

Mestni park
- KOLESARSKA POPRAVLJALNICA (V sklopu poletnega Art kampa bodo v mestnem parku
v sodelovanju s Kolesarsko mrežo Maribor potekale ekološke ustvarjalnice, kolesarska
popravljalnica in še veliko drugega. Kontakt: Urška Košica, urska.kosica@nd-mb.si)
Lent- pred Hišo stare trte
- PANORAMSKA VOŽNJA Z VELIKIM SPLAVOM (V sklopu Festivala Stare trte se lahko
obiskovalci udeležijo vožnje splava po reki Dravi. Cena vstopnice bo 5,00€ in bo vsebovala
kompleten program, ki ga izvajajo na splavu. Splav bo štartal in pristal na Lentu, vožnja pa
bo do Koroškega mostu in nazaj. Prireditev je organizirana v sklopu Festivala Stare trte.
Kontakt: Zlatko Jesenik, info@td-maribor.com, 041/795-475)
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PONEDELJEK 22. SEPTEMBRA - DAN BREZ AVTOMOBILA
Ves dan brezplačna uporaba mestnega avtobusa.
10.00 		
		
		
		
		

Glavna avtobusna postaja Maribor, peron
- PREDSTAVITEV ALTERNATIVNE MOBILNOSTI (organiziran bo avtobusni prevoz
zainteresiranih do polnilne postaje za stisnjen zemeljski plin v Mariboru. Na postaji bo kratek
postanek z ogledom in predstavitvijo prednosti uporabe stisnjenega zemeljskega plina pred
ostalimi energenti. Postanek bo trajal predvidoma 30 minut. Po končani predstavitvi se
potniki z avtobusom vrnejo na glavno avtobusno postajo. Kontakt: Miran Rožman,
miran.rozman@energetika-mb.si, Suzana Prajnc, suzana.prajnc @maribor.si)

11.00                 Železniška postaja Maribor
		
- OTVORITEV KOLESODVORA (kontakt: Aleš Klinc, ales.klinc@maribor.si)
12.00

		
13.00		
		
		
		
		
		
		

Poslovno-proizvodna cona Tezno, Cesta k Tamu 27, Maribor
- OTVORITEV ELEKTRIČNE POLNILNICE IN PREDAJA ELEKTRIČNIH KOLES (v Coni
Tezno se nagibajo k temu, da bi v prihodnosti postala “zelena” poslovno – industrijska cona.
Tako bo otvoritev električne polnilnice in predaja e-koles v okviru evropsko financiranega
projekta INVOLVE, zelo pripomoglo k uresničevanju tega cilja. Kontakt: Klavdija Polutnik,
klavdija.polutnik@energap.si Dejan Kosi, dejan.kosi@energap.si
Glavna avtobusna postaja Maribor, peron
- KONCERT NA AVTOBUSU (znan mariborski raper Emkej se bo s svojimi prijatelji popeljal
z metanskim avtobusom na relaciji: Glavna avtobusna postaja – Pobreška cesta – Nasipna
ulica – Ptujska cesta – Cesta proletarskih brigad – Koroški most –
Gosposvetska cesta – Glavni trg – Parizanska cesta – Glavna avtobusna postaja. Koncertu
se bo mogoče pridružiti na večih vstopnih postajah. Na avtobusu bo ves čas potekal koncert
in raperjem zagotovo ne bo zmanjkalo rim o mobilnosti in okolju. Zabava se nadaljuje v 		
Marpromovi areni na Glavni avtobusni postaji.Kontakt: Nina Gornik, nina.gornik@maribor.si)

SPREMLJEVALNE AKTIVNOSTI
8.00 do 17.00 – Dan odprtih vrat Mobilnostnega centra Maribor, Partizanska 21. V času ETM zadruga
BikeLab zagotavljala 10% popust na servis koles in 50% popust na izposojo mestnih koles v Mobilnostnem
centru Maribor.
Info stojnica Slovenske zveze za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo na Glavni avtobusni postaji
Maribor – informacije o zvočnem onesnaženju in škodljivih posledicah hrupa ter ostalih tresljajev iz okolja.
Obveščanje o psiholoških in in fizičnih poslediceh prekomernega in obremenjujočega hrupa iz okolja.
Brezplačne meritve CO v izdihanem zraku in krvi ter nagradne igre s praktičnimi nagradami.
Info stojnica Zavoda PIP – informacijske točke Evropske unije Europe Direct Maribor na glavni avtobusni
postaji Maribor – Informativna stojnica z brezplačnimi publikacijami, nagradno igro in mnenjsko tablo, kjer
bodo obiskovalci lahko izrazili svoje mnenje o Evropski uniji in njeni prihodnosti.
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.
Na stojnicah na avtobusni postaji se bodo predstavila še različna društva, proizvajalci, prodajalci, inovatorji
in drugi zainteresirani, ki so povezani s tematiko dneva.
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EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 2014 V MARIBORU IN NAŠA LETOŠNJA NAJPOMEMBNEJŠA PRIDOBITEV
Z majhnimi koraki želimo v Mariboru spreminjati potovalne navade meščanov – da bi, kot v razvitih zahodnih
državah, več uporabljali kolesa in javni prevoz ter manj avtomobile. Zato smo letos ustanovili prvi Mobilnostni center v Sloveniji. Na Partizanski cesti v središču mesta od januarja deluje Mobilnostni center Maribor, kjer so informacijsko središče, prodajalna kolesarske opreme, servis koles in polnilnica za električna
kolesa. Vodi ga Mariborska kolesarska mreža, nevladna organizacija, ki si že leta prizadeva za do kolesarjev prijaznejše mesto in bolj trajnosten prevoz ljudi. Takšen center je prvi za Slovenijo, zato je to pilotno in
pionirsko delo. Začelo se je pred leti z evropskim projektom Tramob, v okviru katerega smo nato tudi uredili
prostore Mobilnostnega centra na Partizanski cesti. Te je kolesarska mreža kot najbolj aktivna nevladna
organizacija na tem področju dobila v upravljanje do leta 2018. V Mariborski kolesarski mreži so si že dolgo
prizadevali, da bi dobili svoje prostore, kjer bi se lahko družili in razvijali svoje projekte. Želijo si, da bi mobilnostni center postal socialnopodjetniški inkubator, ki bi podjetjem omogočal, da preizkusijo svoje poslovne
ideje na področju trajnostne mobilnosti. Prvi partner, ki že deluje v centru, je zadruga BikeLab, ki opravlja
servis in izposojo koles ter organizira kolesarske izlete po mestu. Na dan servisirajo od pet do deset koles.
Tukaj deluje tudi Kolesarska kuhinja, kjer lahko meščani v delavnici sami popravljajo svoja kolesa, se pri
tem učijo tega dela in se družijo. V načrtu je tudi reciklirni center za kolesa, da bi s ponovno uporabo koles
in njihovih delov zmanjšali odpadke. Mobilnostni center Maribor bo za potrebe Evropskega tedna mobilnosti
(ETM) 2014 postal osrednje informativno, promocijsko in organizacijsko vozlišče. Tu bo vzpostavljena info
točka, kjer bodo na voljo vse informacije povezane z ETM. Prostovoljci bodo izvajali vodenja po prizoriščih
ETM. V Mobilnostnem centru bodo v sodelovanju z operaterji JPP ponudili ugodnosti ob nakupu vozovnic in
izposoji koles za dnevne migrante v Maribor, ter tako prispevali k spremembi njihovih potovalnih navad.
Več informacij: NINA GORNIK, LOKALNA KOORDINATORKA, 02 2201 446, 031 757 687,
nina.gornik@maribor.si

