
Spoštovani! 
Vljudno vabljeni k sodelovanju na Dnevu mobilnosti invalidov, ki bo letos že 
petnajstič zapored potekal v okviru Evropskega tedna mobilnosti. Dan mobilnosti 
invalidov bo potekal v sredo, 21.9.2022 od 10.00. do 13. ure na Glavnem trgu in po 
mestu. 
  
Program: 

 Pridem takoj - akcija osveščanja o težavah s parkiranjem imetnikov parkirne karte 
za invalide, lokacija pred občinsko stavbo, Ul. heroja Staneta 1 

 Sprehod do promenade, okoli 3 ribnikov in ocena dostopnosti sprehajalne poti 
 Predstavitev pripomočkov za gibalno ovirane osebe, tudi novitet na tem 

področju – Soča oprema . 
 Predstavitev težav mobilnosti v invalidskih društvih v MO 

Maribor: Predstavila se bodo nekatera društva, vključena v Svet invalidov MOM, in 
opozorila na posebnosti in težave pri mobilnosti članov društev  

 Demonstracija vstopa in izstopa invalidov iz avtobusa 
 Predstavitev psov pomočnikov, psov vodnikov in reševalnih psov 
 Predstavitev zavoda Brez ovir – storitve za osebe z oviranostmi, ogled enega 

izmed njihovih bazenskih dvigal 

 Predstavitev projekta Prostofer – projekta za mobilnost starejših, ki povezuje 
starejše osebe, ki potrebujejo prevoz in ne zmorejo uporabljati javnih in plačljivih 
prevozov, s starejšimi aktivnimi vozniki, ki radi priskočijo na pomoč 

  
V zvezi z organizacijo in potekom dneva mobilnosti vas prosimo, da posebej pošljete 
prijave za potrebo po stojnici in  število sodelujočih na dogodku. Navedite 
tudi program. 
  
Prijave pošljite do 5.9.2022, registrske številke ali kopijo prometnega dovoljenja za 
vozila, ki potrebujejo dovolilnico za vstop v peš cono pa do 31.8.2022, 
na ana.mandl@maribor.si . 
  
Ob tem vas prosimo še za pomoč in sodelovanje: 
Prosimo vse, ki potrebujete dovolilnico za vstop v peš cono za ta dan (za dostavo ali 
odvoz materiala), da mi do 31.8.2022 pošljete registrsko številko avtomobila ali 
kopijo prometnega dovoljenja. 
  
Ker bomo za vozičke organizirali varovanje, vas naprošamo tudi za sodelovanje s 
prostovoljci, ki bi lahko v dopoldanskem času – do 12:00 pomagali popaziti na 
vozičke pred občinsko stavbo na Ulici heroja Staneta 1. 
  
Hvala lepa za vaše dobro sodelovanje že vnaprej 
  
Ana Mandl 
Sektor za zdravstveno, socialno varstvo 
Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, 
socialno varstvo in raziskovalno dejavnost 
Ulica Heroja Staneta 1   
2000 Maribor 
  
T: 02/220 12 02 
E: ana.mandl@maribor.si 
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