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EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 
POROČILO Z VZGOJNO PREVENTIVNE AKCIJE DRUGAČE NA POT 

V ŠOLO S KOLESOM, četrtek 19. september 2019 
 

 
EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI poteka vsako leto od 16. do 22. septembra. Cilj tedna je 
spodbuditi lokalne skupnosti, da uvedejo in promovirajo ukrepe za trajnostni promet, ljudi pa 
povabiti k preizkušanju alternativ v uporabi avtomobila. 
 
Sodoben življenjski slog od ljudi zahteva večjo mobilnost, zaradi česar se povečuje odvisnost 
od avtomobilov. Kljub izboljšavam avtomobilov se iz leta v leto povečujejo izpusti 
toplogrednih plinov v ozračje. Promet porabi tretjino vse primarne energije in je eden 
največjih in najbolj razpršenih porabnikov neobnovljivih virov energije. Je glavni vir 
onesnaženja zraka, vzrok podnebnih sprememb, telesnih poškodb in smrti, zato se samo po 
sebi zastavlja vprašanje, kaj lahko storimo za zmanjšanje škode, ki jo povzroča promet. 
Zagotovo lahko veliko storimo že s spremembo naših potovalnih navad.  
 
Slogan letošnje izvedbe Evropskega tedna mobilnosti je bil GREMO PEŠ!, ki poudarja, da 
lahko vsak posameznik pripomore k zmanjšanju škode z izbiro sebi in okolju prijaznega  
načina potovanja. Pomembno je, da premislimo o nujnosti vsake vožnje. Pustimo avto doma 
in se na krajše poti odpravimo peš ali s kolesom. 
 
V dogajanje Evropskega tedna mobilnosti se je tudi letos aktivno vključil Svet za preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu, z vzgojno preventivno akcijo DRUGAČE NA POT – V ŠOLO S 
KOLESOM. Z akcijo, ki je potekala 19. septembra 2019, smo nagovarjali mlade udeležence 
v prometu, da začno razmišljati o zmanjšanju potrebe po vsakodnevni uporabi avtomobila in 
hkrati vplivati na potovalne navade mladih. Z vzgojno preventivno akcijo smo jih želeli 
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. Pomembno je, da že otrokom privzgojimo 
prave potovalne navade in jih skupaj s starši spodbujamo, da za pot v šolo in domov 
uporabljajo javni prevoz ali pa se odločijo in pot do šole opravijo peš ali s kolesom. Vzgojno 
preventivna akcija DRUGAČE NA POT – V ŠOLO S KOLESOM se je odvijala na Trgu 
svobode in po mestnih prometnicah.  
 
Udeležence vzgojno preventivne akcije Drugače na pot – v šolo s kolesom je pozdravila 
podžupanja Helena KUJUNDŽIĆ LUKAČEK. Poudarila je pomen ukrepov trajnostne 
mobilnosti in mlade nagovorila, da za pot v šolo in domov uporabljajo javni prevoz ali pa se 
odločijo da se v šolo odpravijo peš ali s kolesom. Prisotne je nagovoril tudi predsednik SPV 
Vinko VIRTNIK. Sledila je kratka predstavitev akcije in aktivnosti, ki so potekale na Trgu 
svobode ter predstavitev trase kolesarjenja, z navodili varnega kolesarjenja.  
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Za sodelovanje na vzgojno preventivni akciji se je prijavilo 155 kolesarjev iz dvanajstih 
mariborskih osnovnih šol. Mladi kolesarji so se v spremstvu policistov in redarjev na kolesih, 
predstavnikov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in mentorjev prometne 
vzgoje popeljali na učno uro varnega kolesarjenja po mestnih prometnicah.  
 

     
 

    
 

     
Poleg kolesarjenja so v okviru spremljevalnega programa na Trgu svobode potekale številne 
spremljevalne aktivnosti.  
 
Na prireditvenem prostoru se je predstavila Javna agencija RS za varnost prometa – Svet za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Med posledicami prometnih nesreč, v katerih so 
udeleženi kolesarji, so najbolj pogoste poškodbe glave, ki spadajo med najtežje poškodbe. 
Velika zaščita za glavo je kolesarska čelada, ki pa polno varovalno vlogo prevzame le, ko je 
pravilno nameščena. Pri stojnici AVP SPV so obiskovalcem vzgojno preventivnega dogodka 
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zelo nazorno predstavili posledice padca in poškodbe glave brez ustrezne kolesarske 
čelade. Na tehtnicah za naletno težo pa so se lahko prepričali kako narašča naletna teža s 
hitrostjo in koliko smo pri različnih hitrostih (30/50/90 km/h) v trenutku trka dejansko težki. 
 

     
 

 
 

Mladim kolesarjem je bila na voljo tematska delavnica Zveze prijateljev mladine Maribor. 
Pripravili  so delavnice predelave in ponovne uporabe, interaktivno igro na temo trajnostne 
mobilnosti. Mlade so informirali in osveščali o zdravem načinu življenja, dejavnem 
preživljanju prostega časa in skrbi za lepo okolje. 

  

    



                                
                                                                                                                                                                                                                         

4 

 

Predstavnici Energetske agencije za Podravje - ENERGAP sta obiskovalcem predstavili 
področja delovanja Energetske agencije in odgovarjali na različna vprašanja glede uporabe 
obnovljivih virov v javnem potniškem prometu. 
 

     
 
 
Na stojnici Rdeči križ Slovenije, OZ Maribor je potekal prikazal nudenja prve pomoči 
ponesrečencu oz. osebi potrebni pomoči. 
 

   
 
Na stojnici Mariborske kolesarske mreže je potekala predstavitev Centra mobilnosti Maribor 
in projekta Kolesarsko mesto. Udeležencem prireditve je bila na voljo tudi  mobilna 
kolesarska delavnica za manjša popravila koles.  
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Na vzgojno preventivnem dogodku so tudi letos sodelovali dijaki Srednje prometne šole 
Maribor. Dijaki Srednje prometne šole so na akciji sodelovali pri izvedbi kolesarjenja po 
mestnih prometnicah in vzdrževanju reda na prireditvenem prostoru Trga svobode. Na 
stojnici pa so predstavili projekt ''Dijaki dijakom za varno mobilnost''. 
 

   
 
 
Na spretnostnem poligonu podjetja MOPA d.o.o. so se mladi kolesarji pomerili v spretnosti 
na čas. Po zaključku tekmovanja je 10 najbolj spretnih kolesarjev prejelo praktične nagrade, 
ki jih je zagotovil Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.  
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Za red in varnost udeležencev na prireditvenem prostoru in na kolesarski trasi so skrbeli 
člani komisije za akcije pri SPV skupaj s člani ZŠAM Certus Maribor, dijaki Srednje prometne 
šole Maribor, policisti in redar na kolesih ter reševalec in policist na motornem kolesu. 
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Prireditev je potekala v lepem, sončnem vremenu. Dobro vzdušje na Trgu svobode je 
pritegnilo veliko naključno mimoidočih.   
 
 
 
 
Zapisala: 
Jožica TRLEP, koordinator VI                                               
 
                                                                                         Vinko VIRTNIK, l.r. 

Predsednik sveta za preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu 

 


