
 

 
 

PROGRAM ETM 2020 za MO Maribor 

 

DATUM/ 

AKTIVNOST 

OPIS LOKACIJA/ 

URA 

IZVAJA/ 

KONTAKT 

SREDA, 16. 9. 2010    

Pešbus (NVO) Izvedba aktivnosti na treh OŠ, vse 
dni v času ETM; sodelujejo MKM, 
IPOP; ZAP; SPCP 

Aktivnost v okviru razpisa NVO 
samostojno izvaja SZOTK 

 SZOTK, Miha Lovše, 031 330 122, info@zadihaj.net, 
nvo.zdravje@tobak-zveza.si 

Sprehod med mestnimi drevesi 
(NVO) 

Dvourni sprehod, primeren za 
vsakogar 

Aktivnost v okviru razpisa NVO 
samostojno izvaja PD Matica 

 PD Maribor Matica, Špela Recer, 051 338 523, 
pdmatica@gmail.com 

Strava Bike to work challenge (NVO) 
 

S pomočjo aplikacije Strava bo 
skupina udeležencev 14 dni 
kolesarila v službo. 

Aktivnost v okviru razpisa NVO 
samostojno izvaja MKM 

 MKM, Žiga Ozvaldič – 040 556 459, 
mkm@kolesarji.org 

Kolesarski zajtrk in mobilna 
kolesarska delavnica (NVO) 

Na različnih lokacijah v mestu se bo 
kolesarjem delil zajtrk z rogljički, 
sadjem, sokom in kavo ter mobilna 

 MKM, Žiga Ozvaldič – 040 556 459, 
mkm@kolesarji.org 
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kolesarska delavnica za hiter 
pregled in manjša popravila kolesa 

Aktivnost v okviru razpisa NVO 
samostojno izvaja MKM 

Brez avtomobila na delovno mesto 
(JR) 

V Mestni upravi, javnih podjetjih in 
gospodarskih družbah se bo izvajal 
trajnostni prihod v službo z 
zaključno podelitvijo nagrad (el. 
skiroji). Izvedla se bo interaktivna 
anketa med občani glede trajnostne 
načinov prevoza in podelili nagradni 
kuponi 

 UKPP, Andraž Mlaker – 040 620 900, 
andraz.mlaker@maribor.si 

 

Pomagajmo starejšim (JR) Izvedba delavnic, na katerih se bo 
promovirala brezplačna mestna 
vožnja z električnim Maistrom. 
Organizirane bodo vožnje z 
Maistrom za starejše do občine, UE, 
Centra za socialno delo, 
Zdravstvenega doma, Pohorja,..). 
Delavnice se izvajajo na Glavnem 
trgu, kjer bodo tudi stojnice s 
promocijskim materialom. 

 UKPP, Andraž Mlaker - 040 620 900, 
andraz.mlaker@maribor.si 

SSVO, Tea Hauptman - 02/2201 445, 
tea.hauptman@maribor.si 

SSVO, Tea Drevenšek - 02/2201 446, 
tea.drevensek@maribor.si 

 

 

Mestni peš kažipoti (JR) Postavitev 15 urbanih peš kažipotov 
za obveščanje o oddaljenosti 
pomembnih točk v mestu od 
trenutne lokacije, oblikovanje v 
sodelovanju sodelujejo lokalne OŠ 
(natečaj) s tremi  zmagovalnimi 
slogani 

Različne lokacije UKPP, Andraž Mlaker - 040 620 900, 
andraz.mlaker@maribor.si 

UKPP, Denis Kocbek – 040 274 694, 
denis.kocbek@maribor.si 

 

Pridem takoj - akcija osveščanja o 
težavah s parkiranjem imetnikov 
parkirne karte za invalide 

Zasedli bomo 5 parkirnih mest z 
invalidskimi vozički in napisi 
»PRIDEM TAKOJ«. Z akcijo želimo 
opozoriti na pomanjkanje parkirnih 
mest za invalide ter na pogostost 
parkiranja na teh mestih s strani 

Slomškov trg 

8:00 - 12:00 

Svet invalidov Mestne občine Maribor,  

Ana Mandl – 02/2201 202, ana.mandl@maribor.si  

mailto:andraz.mlaker@maribor.si
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voznikov, ki niso imetniki parkirnih 
kart za invalide. 

Predstavitev psov pomočnikov in 
psov vodnikov:  

 

predstavitev vloge in dela obeh vrst 
psov, kakšen je postopek za 
pridobitev takšnega psa (SLO-Canis 
in Kinološko društvo za reševalne 
pse REPS) 

Trg svobode  

11:00 – 12:00 

Svet invalidov MOM, SLO-Canis, REPS, 

Ana Mandl – 02/2201 202, ana.mandl@maribor.si 

Predstavitev težav mobilnosti v 
invalidskih društvih v MO Maribor 

Predstavila se bodo društva, 
vključena v Svet invalidov MOM 

Trg svobode 

10:00 – 13:00 

Svet invalidov Mestne občine Maribor,  

Ana Mandl – 02/2201 202, ana.mandl@maribor.si 

Predstavitev priklopnega kolesa za 
invalidski voziček, električni priklop 
za invalidski voziček in predstavitev 
komand za prilagojeni avtomobil. 

 

predstavljeno bo priklopno kolo za 
invalidski voziček,zastopnik 
Ormega, električni priklop za 
invalidski voziček in komande za 
avtomobil. 

 

Trg svobode 

10:00 – 11:00 

članica Društva paraplegikov Podravja Barbara 
Slaček in član Damjan Peklar 

Svet invalidov Mestne občine Maribor,  

Ana Mandl – 02/2201 202, ana.mandl@maribor.si 

Sprehod od Glavnega trga do 
podvoza Ljubljanska z 
evidentiranjem grajenih ovir 

Ogled poti od Glavnega trga do 
podvoza Ljubljanska in evidentiranje 
grajenih  ovir - z invalidi v 
sodelovanju s predstavniki MOM 

Glavni trg – 
podvoz 
Ljubljanska – 
Trg svobode 

10:00 – 11:00 

Svet invalidov Mestne občine Maribor,  

Ana Mandl – 02/2201 202, ana.mandl@maribor.si 

UKPP 

Izdelava interaktivnih vsebin Priprava vsebin, povezanih s 
COVID-19 in potovalnimi navadami, 
v smislu spodbujanja javnega 
potniškega prometa (možnost 
sodelovanja s SŽ) 

 Marprom, Dominik Dukarić,  

dominik.dukaric@marprom.si  - 070 899 863 

UKPP, Andraž Mlaker - 040 620 900, 
andraz.mlaker@maribor.si 

PR MOM 

    

ČETRTEK, 17.9. 2020    

Pešbus (NVO) Izvedba aktivnosti na treh OŠ, vse 
dni v času ETM; sodelujejo MKM, 
IPOP; ZAP; SPCP 

Aktivnost v okviru razpisa NVO 
samostojno izvaja SZOTK 

 SZOTK, Miha Lovše, 031 330 122, info@zadihaj.net, 
nvo.zdravje@tobak-zveza.si 
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Strava Bike to work challenge (NVO) S pomočjo aplikacije Strava bo 
skupina udeležencev 14 dni 
kolesarila v službo. 

Aktivnost v okviru razpisa NVO 
samostojno izvaja MKM 

 MKM, Žiga Ozvaldič – 040 556 459, 
mkm@kolesarji.org 

Kolesarski zajtrk in mobilna 
kolesarska delavnica (NVO) 

Na različnih lokacijah v mestu se bo 
kolesarjem delil zajtrk z rogljički, 
sadjem, sokom in kavo ter mobilna 
kolesarska delavnica za hiter 
pregled in manjša popravila kolesa 

Aktivnost v okviru razpisa NVO 
samostojno izvaja MKM 

 MKM, Žiga Ozvaldič – 040 556 459, 
mkm@kolesarji.org 

Brez avtomobila na delovno mesto 
(JR) 

V MU, javnih podjetjih in 
gospodarskih družbah se bo izvajal 
trajnostni prihod v službo z 
zaključno podelitvijo nagrad (el. 
skiroji). Izvedla se bo interaktivna 
anketa med občani glede trajnostne 
načinov prevoza in podelili nagradni 
kuponi 

 UKPP, Andraž Mlaker – 040 620 900, 
andraz.mlaker@maribor.si 

 

Pomagajmo starejšim (JR) Izvedba delavnic, na katerih se bo 
promovirala brezplačna mestna 
vožnja z električnim Maistrom. 
Organizirane bodo vožnje z 
Maistrom za starejše do občine, UE, 
Centra za socialno delo, 
Zdravstvenega doma, Pohorja,..). 
Delavnice se izvajajo na Glavnem 
trgu, kjer bodo tudi stojnice s 
promocijskim materialom. 

 UKPP, Andraž Mlaker - 040 620 900, 
andraz.mlaker@maribor.si 

SSVO, Tea Hauptman - 02/2201 445, 
tea.hauptman@maribor.si 

SSVO, Tea Drevenšek - 02/2201 446, 
tea.drevensek@maribor.si 

 

 

    

    

PETEK, 18. 9. 2020    
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Pešbus (NVO) Izvedba aktivnosti na treh OŠ, vse 
dni v času ETM; sodelujejo MKM, 
IPOP; ZAP; SPCP 

Aktivnost v okviru razpisa NVO 
samostojno izvaja SZOTK 

 SZOTK, Miha Lovše, 031 330 122, info@zadihaj.net, 
nvo.zdravje@tobak-zveza.si 

Izmenjevalnica oblačil + repair cafe 
(NVO) 

Zamenjava stara za staro + 
popravilo izmenjanih oblačil 

Aktivnost v okviru razpisa NVO 
samostojno AKTIVIRAJ SE 

Smetka 

Gosposka 29 

AKTIVIRAJ SE, Jasna Beršnjak – 041 788 376; 
drustvo.aktivirajse@gmail.com 

Strava Bike to work challenge (NVO) S pomočjo aplikacije Strava bo 
skupina udeležencev 14 dni 
kolesarila v službo. 

Aktivnost v okviru razpisa NVO 
samostojno izvaja MKM 

 MKM, Žiga Ozvaldič – 040 556 459, 
mkm@kolesarji.org 

Kolesarski zajtrk in mobilna 
kolesarska delavnica (NVO) 

Na različnih lokacijah v mestu se bo 
kolesarjem delil zajtrk z rogljički, 
sadjem, sokom in kavo ter mobilna 
kolesarska delavnica za hiter 
pregled in manjša popravila kolesa 

Aktivnost v okviru razpisa NVO 
samostojno izvaja MKM 

 MKM, Žiga Ozvaldič – 040 556 459, 
mkm@kolesarji.org 

Brez avtomobila na delovno mesto 
(JR) 

V MU, javnih podjetjih in 
gospodarskih družbah se bo izvajal 
trajnostni prihod v službo z 
zaključno podelitvijo nagrad (el. 
skiroji). Izvedla se bo interaktivna 
anketa med občani glede trajnostne 
načinov prevoza in podelili nagradni 
kuponi 

 UKPP, Andraž Mlaker – 040 620 900, 
andraz.mlaker@maribor.si 

 

Pomagajmo starejšim (JR) Izvedba delavnic, na katerih se bo 
promovirala brezplačna mestna 
vožnja z električnim Maistrom. 
Organizirane bodo vožnje z 
Maistrom za starejše do občine, UE, 

 UKPP, Andraž Mlaker - 040 620 900, 
andraz.mlaker@maribor.si 

SSVO, Tea Hauptman - 02/2201 445, 
tea.hauptman@maribor.si 

SSVO, Tea Drevenšek - 02/2201 446, 
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Centra za socialno delo, 
Zdravstvenega doma, Pohorja,..). 
Delavnice se izvajajo na Glavnem 
trgu, kjer bodo tudi stojnice s 
promocijskim materialom. 

tea.drevensek@maribor.si 

 

 

Tiflopedagoški izlet  Predstavitev spremenjene 
infrastrukture za slepe in slabovidne 
v Mariboru 

 Svet invalidov Mestne občine Maribor,  

Ana Mandl – 02/2201 202, ana.mandl@maribor.si 

UKPP 

    

SOBOTA, 19. 9. 2020    

Strava Bike to work challenge  
(NVO) 
 

S pomočjo aplikacije Strava bo 
skupina udeležencev 14 dni 
kolesarila v službo. 

Aktivnost v okviru razpisa NVO 
samostojno izvaja MKM 

 MKM, Žiga Ozvaldič – 040 556 459, 
mkm@kolesarji.org 

Pohod po obronkih Kozjaka (NVO) Celodnevni pohod, zahteva 
kondicijsko pripravljenost 

Aktivnost v okviru razpisa NVO 
samostojno izvaja PD Matica 

 PD Maribor Matica, Špela Recer, 051 338 523, 
pdmatica@gmail.com 

Tržnica rabljenih trajnostnih 
prevoznih sredstev 

Organizacije tržnice za menjavo, 
prodajo in nakup rabljenega kolesja 
(kolesa, rolerji, rolke, skiroji, kotalke, 
…) 

 UKPP, Andraž Mlaker - 040 620 900, 
andraz.mlaker@maribor.si 

Factumevent, Mitja Špes  

    

NEDELJA, 20. 9. 2020    

Kolesarski izlet: Po poteh cepičev 
Stare trte (NVO) 

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

Aktivnost v okviru razpisa NVO 
samostojno izvaja PD Matica 

 PD Maribor Matica, Špela Recer, 051 338 523, 
pdmatica@gmail.com 

mailto:tea.drevensek@maribor.si
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PONEDELJEK, 21. 9. 2020    

Pešbus (NVO) Izvedba aktivnosti na treh OŠ, vse 
dni v času ETM; sodelujejo MKM, 
IPOP; ZAP; SPCP 

Aktivnost v okviru razpisa NVO 
samostojno izvaja SZOTK 

 SZOTK, Miha Lovše, 031 330 122, info@zadihaj.net, 
nvo.zdravje@tobak-zveza.si 

Kolesarski zajtrk in mobilna 
kolesarska delavnica (NVO) 

Na različnih lokacijah v mestu se bo 
kolesarjem delil zajtrk z rogljički, 
sadjem, sokom in kavo ter mobilna 
kolesarska delavnica za hiter 
pregled in manjša popravila kolesa 

Aktivnost v okviru razpisa NVO 
samostojno izvaja MKM 

 MKM, Žiga Ozvaldič – 040 556 459, 
mkm@kolesarji.org 

Brez avtomobila na delovno mesto 

(JR) 

V MU, javnih podjetjih in 
gospodarskih družbah se bo izvajal 
trajnostni prihod v službo z 
zaključno podelitvijo nagrad (el. 
skiroji). Izvedla se bo interaktivna 
anketa med občani glede trajnostne 
načinov prevoza in podelili nagradni 
kuponi 

 UKPP, Andraž Mlaker – 040 620 900, 
andraz.mlaker@maribor.si 

 

Pomagajmo starejšim (JR) Izvedba delavnic, na katerih se bo 
promovirala brezplačna mestna 
vožnja z električnim Maistrom. 
Organizirane bodo vožnje z 
Maistrom za starejše do občine, UE, 
Centra za socialno delo, 
Zdravstvenega doma, Pohorja,..). 
Delavnice se izvajajo na Glavnem 
trgu, kjer bodo tudi stojnice s 
promocijskim materialom. 

 UKPP, Andraž Mlaker - 040 620 900, 
andraz.mlaker@maribor.si 

SSVO, Tea Hauptman - 02/2201 445, 
tea.hauptman@maribor.si 

SSVO, Tea Drevenšek - 02/2201 446, 
tea.drevensek@maribor.si 

 

 

Predstavitev obnovljene železniške 
postaje 

Izvedba ogleda obnovljene 
železniške postaje ter ekskluzivni 

 DRSI, Leonida Klasinc, leonida.klasinc@gov.si; 

SŽ, Tea Šavor, tea.savor@slo-zeleznice.si - 040 388 
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ogled novega vlaka Stadler. 
Predvidevata se dva termina 
ogleda, ki ju bosta vodila 
predstavnika DRSI in SŽ, in sicer ob 
11. in 17. uri. Predvideno je, da se 
za ogled pošlje vabila, v izogib 
prevelikemu obisku. 

640 

KŽ, mag. Lidija Ferk, lidija.ferk@maribor.si 

 

    

TOREK, 22. 9. 2020    

Pešbus (NVO) Izvedba aktivnosti na treh OŠ, vse 
dni v času ETM; sodelujejo MKM, 
IPOP; ZAP; SPCP 

Aktivnost v okviru razpisa NVO 
samostojno izvaja SZOTK 

 SZOTK, Miha Lovše, 031 330 122, info@zadihaj.net, 
nvo.zdravje@tobak-zveza.si 

Kolesarski zajtrk in mobilna 
kolesarska delavnica (NVO) 

Na različnih lokacijah v mestu se bo 
kolesarjem delil zajtrk z rogljički, 
sadjem, sokom in kavo ter mobilna 
kolesarska delavnica za hiter 
pregled in manjša popravila kolesa 

Aktivnost v okviru razpisa NVO 
samostojno izvaja MKM 

 MKM, Žiga Ozvaldič – 040 556 459, 
mkm@kolesarji.org 

Bike flash mob (NVO) Kolesarji se za kratek čas pojavijo 
na ciljno izbrani lokaciji in opozorijo 
na točno določen okoljski problem. 
Mimoidočim razdelijo letake, 
preberejo kratek nagovor. 

Aktivnost v okviru razpisa NVO 
samostojno izvaja MKM 

  

Brez avtomobila na delovno mesto 
(JR) 

V Mestni upravi, javnih podjetjih in 
gospodarskih družbah se bo izvajal 
trajnostni prihod v službo z 
zaključno podelitvijo nagrad (el. 
skiroji). Izvedla se bo interaktivna 
anketa med občani glede trajnostne 

 UKPP, Andraž Mlaker – 040 620 900, 
andraz.mlaker@maribor.si 
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načinov prevoza in podelili nagradni 
kuponi 

Pomagajmo starejšim (JR) Izvedba delavnic, na katerih se bo 
promovirala brezplačna mestna 
vožnja z električnim Maistrom. 
Organizirane bodo vožnje z 
Maistrom za starejše do občine, UE, 
Centra za socialno delo, 
Zdravstvenega doma, Pohorja,..). 
Delavnice se izvajajo na Glavnem 
trgu, kjer bodo tudi stojnice s 
promocijskim materialom. 

 UKPP, Andraž Mlaker - 040 620 900, 
andraz.mlaker@maribor.si 

SSVO, Tea Hauptman - 02/2201 445, 
tea.hauptman@maribor.si 

SSVO, Tea Drevenšek - 02/2201 446, 
tea.drevensek@maribor.si 

 

 

Ogled merilne postaje Tezno Predstavitev monitoringa za zrak, 
onesnaževal in aparatur za 
izvajanje meritev, ter vpliv 
onesnaženega zraka na zdravje 
(povezano s prometom) 

 

 SSVO, Irena Kozar, 02 2201 444; 
irena.kozar@maribor.si 

(NLZOH, Uroš Lešnik, uros.lesnik@nlzoh.si) 

 

Izvedba akcije 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. 

Želimo jih  spodbuditi k uporabi 

alternativnih prevoznih sredstev, 

predstaviti varne kolesarske poti, 

opozoriti na ukrepe s katerimi je 

potrebno zagotoviti varnost 

kolesarjev ter izpeljati učno uro 

varnega kolesarjenja po mestnih 

prometnicah. 

- Tekmovanje kolesarjev na 

spretnostnem poligonu; 

Trg svobode. 

Predvidena 
kolesarska 
trasa: iz Trga 
svobode, po Ul. 
škofa 
Maksimiljana 
Držečnika, Ul. 
slovenske 
osamosvojitve 
do Ul. Kneza 
Koclja, po UL. 
Kneza Koclja do 
Glavnega trga , 
nadaljevanje po 
Koroški cesti do 
Strossmayerjeve 

SPV , Polona ŠKOFIČ, 02 / 22 01 579, 

polona.skofic@maribor.si 
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- Mobilna kolesarska 

delavnica MKM; 

- Predstavitev SPŠ ; 

- Predstavitev dela policije; 

- … 

 

ul. do Mladinske 
ul., po Mladinski 
ul. in Kopitarjevi 
ul. do 
Partizanske 
ceste, po 
Partizanski cesti 
in do cilja na 
Trgu svobode. 

Zrolano mesto   Skladno z dogovorom na ponedeljkovem sestanku 
(3. 8. 2020)! 

Izvedba dogodka znotraj ETM-
enkratna prireditev 

  MKM-dogovoriti 

 

Pripravila: 

Irena Kozar                Maribor, 20. 7. 2020 

 

 

 


