
EKO TEDEN 2019                                                     
4.–6. junij, Trg svobode Maribor 

 
 

Z našimi programi za varstvo okolja in ohranjanje narave želimo osveščati, informirati, svetovati in 
posredovati znanja vsem generacijam. Želimo povedati in pokazati, da lahko vsak posameznik s svojim 
odgovornim ravnanjem veliko naredi za zdravo okolje in s tem za lastno zdravje. Zato vabimo na prireditev 
EKO TEDEN 2019, ki bo potekala od 4. do 6. junija 2019, med 9. in 18. uro, na Trgu svobode.  

Ključni poudarki letošnjega Eko tedna: 
- Ohranimo čebele in druge opraševalce! 
- Voda, vir življenja! 
- Globalna tekstilna industrija bo zadušila naš planet! 
- Manj odpadkov, ponovna uporaba in reciklaža! 
- Smotrna izraba bioloških virov za ohranjanje biotske raznovrstnosti! 
- Zdrav način življenja! 

 

PROGRAM: 

 

od torka do četrtka, 4.–6. 6., 9.00–18.00 

 

USTVARJALNE DELAVNICE 
- Ustvarjanje z naravnim in odpadnim materialom. 

SENZORIČNI POLIGON 
- Bosonogi in goloroki se bomo podali zanimivim dogodivščinam naproti. 

IGRALNI KOTIČEK 
- Igra daje neprecenljive izkušnje, spodbuja sodelovanje, prijateljstvo in učenje za življenje! 

INVAZIVKE NA POTI 
- Kaj so invazivne tujerodne vrste in zakaj moramo biti pozorni nanje? Predvajali bomo dokumentarni 
film, ki so ga v sklopu projekta LIFE ARTEMIS posneli Gozdarski inštitut Slovenije, Zavod RS za varstvo 
narave, Zavod za gozdove Slovenije in Zavod Symbiosis. 

ZEMLJA, ČUDOVIT NARAVNI MATERIAL 
- Z Društvom za sonaravno in ustvarjalno bivanje Sajan bomo ustvarjali z glino, v popoldanskem času  
pa klepetali z biologinjo Janjo o življenju in namenu domačije Sajan, ki deluje kot učna kmetija.   

ČEBELAR, VARUH ČEBEL 
- S čebelarji iz Čebelarske zveze Slovenije bomo ustvarili izdelke iz čebeljega voska in se pogovarjali o 
življenju čebel in delu čebelarjev. 

INFO STOJNICE 
- Varovanje okolja, trajnostna mobilnost in dejavno preživljanje prostega časa, 
- stojnice okoljskih nevladnih in drugih organizacij. 



 
torek, 4. 6.  
 
9.00–12.00 – TEHNIKE SPROŠČANJA  
Na delavnicah Zdravstvene vzgoje Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca medicinske sestre 
motivirajo k oblikovanju in ohranjanju pozitivnih zdravstvenih navad, kot so dobra drža in gibanje, 
zdrava prehrana, sproščanje, znanje prve pomoči … Tokrat nas bodo naučile nekaj preprostih tehnik 
sproščanja za vsak dan. 
 
9.00–12.00 – KAKO VARČEN SEM?  
Dijaka Tehniškega šolskega centra Maribor bosta predstavila električno vozilo Twizy Renault in razlike 
med dizelskim, bencinskim in električnim vozilom. V sklopu projekta ŽENEVA 2019 so dijaki TŠC 
Maribor zbirali kovinske avtomobilčke, ki jih bodo ob tej priložnosti predali ZPM Maribor. 
 
9.00–18.00 – BIODIVERZITA ALI RAZNOŽIVOST SLOVENIJE 
Na delavnicah, ki jih v sklopu projekta LIFE NATURAVIVA organizira Center Aqualutra, otroci doživljajo 
različne živalske in rastlinske vrste, jih vidijo, tipajo, vohajo in jih spoznavajo skozi igro in ustvarjanje.  
 
10.00 – PRAVLJICA O ZLATEM LONČKU, predstava  gledališča Smejček  
Kaja in njen bratec Rok na izletu najdeta zemljevid, ki pelje do zaklada – zlatega lončka. Presenečena 
ugotovita, da ima čudežno moč takrat, ko ga držiš v rokah in si nekaj iskreno zaželiš.  
 
15.00–18.00 – KAČJI PASTIRJI  
Spretni, pisani in vitki leteči dragulji! O njihovem življenju in pomenu nam bo več povedala Nina iz 
Slovenskega odonatološkega društva. 
 
15.00–18.00 – NETOPIRJI 
Ali ste vedeli, da v Sloveniji prebiva kar 30 različnih vrst netopirjev? Ste vedeli, da netopirji med seboj 
komunicirajo? Še več dejstev o netopirjih vam bo predstavila Jasmina iz Slovenskega društva za 
proučevanje in varstvo netopirjev. 
 
15.00–18.00 – LOKALNO, OKUSNO IN ZDRAVO  
KNEDLove kuharske čarovnije pritegnejo velike in majhne. Prinesite svoje najljubše predpasnike, 
povabite prijatelje, starše, babice in dedke. Veselo bo! 
 
15.00–18.00 – ZA UNIKATNI VIDEZ POTREBUJEŠ LE ŠIVANKO, NIT IN RABLJENO OBLAČILO  
Za unikatni videz naših rabljenih oblačil bo poskrbela mojstrica predelave oblačil Nina Rozina. Ne 
pozabite prinesti oblačil potrebnih preobrazbe! 
 
16.00–18.00 – UPORABA SLOVENSKIH RASTLIN V KOZMETIKI  
Z  biotehnologinjo Katro, ki ustvarja pod znamko Lizzy naravna kozmetika, bomo z uporabo slovenskih 
rastlin izdelali različne naravne kozmetične izdelke. 
 
sreda, 5. 6.  
 
9.00–12.00 – IZBERI PRAVO POT  
Z  biotehnologinjo Katro (Lizzy naravna kozmetika) se bomo igrali zabavno interaktivno igro, kjer bomo 
iskali pravo pot. Ali bomo znali osrečiti naš planet Zemljo? 
 
 



9.00–12.00 – KLIMATSKE SPREMEMBE  
Na stojnici Zavoda PIP se bomo informirali o klimatskih spremembah in o projektih Evropske unije, ki si 
prizadevajo k zmanjšanju njenih posledic. Na voljo bodo tudi EU družabne in nagradne igre ter 
ustvarjalnica za najmlajše.  
 
9.00–18.00 – E-TRANSFORMER  
V okviru projekta LIFE GOSPODARJENJE Z E-ODPADKI po Sloveniji potuje prav posebno vozilo družbe 
Zeos. E-transformer je multimedijski tovornjak, ki ima na strehi sončno elektrarno ter na izviren in 
zanimiv način predstavlja ločevanje in ponovno uporabo e-odpadkov. Če jih oddamo na ustrezna 
zbirna mesta, omogočimo ustrezno predelavo ter privarčujemo surovine, vodo in energijo. Vodeni 
ogledi potekajo vsakih 20 min, med 8.00 in 12.00 in med 15.00 in 18.00.  
 

10.00 – TRAVNIŠKE ZGODBE, predstava gledališča Pravljičarna 
Podali se bomo na prelep travnik, na katerem vsako leto zraste marjetica. Popeljala nas bo v svet 
travniških dogodivščin, saj med travnimi bilkami nikoli ni dolgčas. 
 
10.00–12.00 – RECIKLIRANJE POLIMEROV 
Evropski kulturni in tehnološki center Maribor v okviru dneva odprtih vrat vabi v Center 
eksperimentov (Glavni trg 20) na strokovno predavanje za mlade "Recikliranje polimerov". 
 
10.00–14.00 – PROSTOVOLJSKO MESTO  
(Mreža prostovoljskih organizacij Maribor, koordinator MISC Infopeka) 
Zgradili bomo prostovoljsko mesto, v katerem vladajo solidarnost, vključenost, različnost in skrb za 
okolje. Prebivalci mesta se bodo skozi interaktivne igre spopadli s pošastjo Plastikus in rešili Zemljo.  
 
15.00–18.00 – LOKALNO, OKUSNO IN ZDRAVO  
KNEDLove kuharske čarovnije pritegnejo velike in majhne. Prinesite svoje najljubše predpasnike, 
povabite prijatelje, starše, babice in dedke. Veselo bo! 
 
četrtek, 6. 6. 
 
9.00–12.00 – IZBERI PRAVO POT  
Z  biotehnologinjo Katro (Lizzy naravna kozmetika) se bomo igrali zabavno interaktivno igro, kjer bomo 
iskali pravo pot. Ali bomo znali osrečiti naš planet Zemljo? 
 
9.00–12.00 – RAZSTAVA GOB 
Gobarji iz Gobarskega društva Lisička bodo pripravili pestro razstavo sezonskih gob. Ste našli gobo, ki 
je ne poznate? Vas zanima iz katerih gob se skuha najboljša gobova juha? Gobarji vam bodo na voljo za 
vsako vprašanje.  
 
9.00–12.00 – VODA IN ODPADKI 
Na stojnici Evropskega kulturnega in tehnološkega centra Maribor nam bodo predstavili njihov 
najnovejši eksperiment, ki je obogatil zbirko eksperimentov v Centru eksperimentov. 
 
9.00–12.00 – TEHNIKE SPROŠČANJA  
Na delavnicah Zdravstvene vzgoje Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca medicinske sestre motivirajo 
k oblikovanju in ohranjanju pozitivnih zdravstvenih navad, kot so dobra drža in gibanje, zdrava 
prehrana, sproščanje, znanje prve pomoči … Tokrat nas bodo naučile nekaj preprostih tehnik 
sproščanja za vsak dan.  
 



9.15 – ŽABICA BROKOLINA IN POLŽ SLADKOSNED,  predstava Miškinega gledališča 
Spoznali bomo žabico Brokolino, ki se zdravo prehranjuje ter veliko giba in polža Sladkosneda, ki je len, 
počasen in najraje je sladkarije.  Le kaj vse bosta doživela, ko se odpravita loviti ribe v ribnik na drugi 
strani gozda! 
 
9.00–18.00 – BIODIVERZITA ALI RAZNOŽIVOST SLOVENIJE 
Na delavnicah, ki jih v sklopu projekta LIFE NATURAVIVA organizira Center Aqualutra, otroci doživljajo 
različne živalske in rastlinske vrste, jih vidijo, tipajo, vohajo in jih spoznavajo skozi igro in ustvarjanje.  
 
9.00–18.00 – PIKAPOLONICA 
Ali veš, da ena pikapolonica na dan poje do 150 listnih uši in je zato izredno cenjena med ekološkimi 
kmetovalci? Z biologinjo Nino, ki v okviru projekta DotiFly skrbi za ohranjanje domačih vrst 
pikapolonic, bomo izdelali pikapolonice v različnih tehnikah.  

9.00–18.00 – E-TRANSFORMER  
V okviru projekta LIFE GOSPODARJENJE Z E-ODPADKI po Sloveniji potuje prav posebno vozilo družbe 
Zeos. E-transformer je multimedijski tovornjak, ki ima na strehi sončno elektrarno ter na izviren in 
zanimiv način predstavlja ločevanje in ponovno uporabo e-odpadkov. Če jih oddamo na ustrezna 
zbirna mesta, omogočimo ustrezno predelavo ter privarčujemo surovine, vodo in energijo. Vodeni 
ogledi potekajo vsakih 20 min, med 8.00 in 12.00 in med 15.00 in 18.00.  
 
15.00–18.00 – LOKALNO, OKUSNO IN ZDRAVO  
KNEDLove kuharske čarovnije pritegnejo velike in majhne. Prinesite svoje najljubše predpasnike, 
povabite prijatelje, starše, babice in dedke. Veselo bo! 
 
15.00–18.00 – ZA UNIKATNI VIDEZ POTREBUJEŠ LE ŠIVANKO, NIT IN RABLJENO OBLAČILO  
Za unikatni videz naših rabljenih oblačil bo poskrbela mojstrica predelave oblačil Nina Rozina. Ne 
pozabite prinesti oblačil potrebnih preobrazbe! 
 
15.00–18.00 – ELEKTRIČNO KOLO  
Člani družbe Promagnet nam bodo predstavili prednosti električnega kolesa. Pravijo, da se čudovito 
obnese, če gremo po nakupih, se želimo zapeljati na nedeljski izlet ali pa kar na Pohorje.  
 
17.00 – ZANIMIVOSTI IZ SVETA GLIV, predavanje Gobarskega društva Lisička  
(predavanje bo v Domu ustvarjalnosti mladih Maribor, Razlagova 16) 
Odlični poznavalec gliv, gospod Slavko, nam bo približal neverjetni svet gliv. Kakšen je njihov evolucijski 
razvoj in kako so omogočile, da je življenje na našem planetu takšno, kot je? Kako pomagajo pridobiti 
določena hranila rastlinam, kako manipulirajo žuželke, kako regenerirajo tla po požaru? In še veliko 
več.  
 

PRIJAVE ZA VRTCE IN ŠOLE: 
Organizirane skupine iz vrtcev in šol prosimo, da se za obisk dejavnosti predhodno prijavijo na tel. 
št. 02 229 94 50, 040 433 511 ali preko e-pošte info.dum@zpm-mb.si.  
DODATNE INFORMACIJE:  
Kornelija Kaurin, 02 229 69 13, 041 532 119, kornelija@zpm-mb.si.  

 

                                                             

 Program se izvaja s finančno podporo in v sodelovanju z MO Maribor, 

Medobčinskim uradom za varstvo okolja in ohranjanje narave.  
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