
 

 

 

SPOROČILO O ZAPORI 
 
 

 
MARIBORSKI MESTNI TEK 2022 

 
V mariborskem mestnem središču se bo 10.9.2022 odvijal tekaški dogodek Mariborski mestni tek. Mestni 
tek bo letos izpeljan že šestič organizator dogodka,  Športna zveza Maribor, pa bo dogodek izpeljala ob 
pomoči Mestne občine Maribor.  
 
MARIBORSKI MESTNI TEK  (Trga Leona Štuklja in Ulice škofa Maximiliana) 

 
V soboto, 10.9.2022 bo omejen dostop za avtomobile do Trga Leona Štuklja in Ulice škofa Maximiliana 
Držečnika. Prav tako bo zaprta Partizanska cesta. Dostop NE BO MOGOČ med 8.00 – 12.00. Prosimo, da 
avtomobile prestavite na zunanja parkirišča, v kolikor jih potrebujete. Po 12.00 bo dostop ponovno 
omogočen.  
 
ZAPORE OSTALIH CEST: 
 

1. Križišče Partizanske in Titove ceste s Prešernovo ulico; občasna polovična zapora iz vseh strani v Prešernovo ulico. 

2. Križišče Prešernove in Razlagove ulice; občasna popolna zapora  

3. Križišče Prešernove in Maistrove ulice; občasna popolna zapora 

4. Križišče Prešernove in Aškrčeve ulice, občasna popolna zapora 

5. Križišče Prešernove in Tomšičeve ulice, občasna popolna zapora 

6. Križišče Tomšičeve in Cankarjeve ulice, občasna polovična zapora za vožnjo naravnost po Tomšičevi ulici 

7. Križišče Tomšičeve in Ribiške ulice, občasna popolna zapora 

8. Križišče Trubarjeve in Vinarske ulice, občasna popolna zapora 

9. Križišče Vinarske in Marčičeve ulice, občasna popolna zapora 

10. Križišče Vinarske in Vilharjeve ulice, občasna popolna zapora 

11. Vinarska ulica od križišča z Vilharjevo in do križišča s Kajuhovo ulico POPOLNA ZAPORA OD 08:00 do 12:00 ure 

12. Vinarska ulica od križišča s Kajuhovo in do uvoza pri Vrbanskem platoju, občasna popolna zapora 

13. Križišče Kamniške in Vilharjeve ulica, stalna popolna zapora za smer Vinarske ulice in občasna zapora za prečkanje 

Vilharjeve ulice 

14. Križišče Mladinske in Vilharjeve ulice, stalna popolna zapora za vožnjo v Vilharjevo ulico 

15. Križišče Gregorčičeve in Strossmajerjeve ceste, popolna zapora za vožnjo v Gregorčičevo ulico v smeri stadiona LV, ter 

nadaljevanje vožnje po Strossmajerjevi ulici proti Gosposvetski cesti, dovoljeno je zavijanje v Gregorčičevo ulico v smeri 

centra mesta 

16. Križišče Gosposvetske ceste in Prežihove ulice; popolna zapora za vožnjo po Gosposvetski cesti v smeri centra mesta 

17.  Križišče Gosposvetske ceste, Stroosmajerjeve ulice in Slovenske ceste; popolna zapora za vse iz smeri Gosposvetske ceste 

in Strossmajerjeve ulice, dovoljena je le vožnja iz smeri Slovenske ulice po Stroosmajerjevi cesti v smeri Gregorčičeve ulice 

18. Križišče Stroosmajerjeve ulice, Smetanove in Orožnove ulice, stalna popolna zapora za zavijanje v Orožnovo ulico, vozila, 

katera pripeljejo po Strossmajerjevi ulici iz smeri Koroške ceste morajo svojo pot nadaljevati po Smetanovi ulici. 

19. Križišče Ulice Heroja Bračiča in ulice ob jarku, popolna zapora 

 

 


