
SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NA PODROČJU VARSTVA OKOLJA IN OHRANJANJA NARAVE 

V MOM 2020 (JRMOM-VON-2020) 

NAZIV PROJEKTA: Ptice urbanih gozdov ( sklop A, tema 1 in 3) 

PRIJAVITELJ: Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije 

ŠT: 4102-415/2020-8 
 
Ponatis knjižice »Ptice okoli nas« 
Na društvu smo v letu 2012 izdali knjižico »Ptice okoli nas«, katere namen je bil 

podati odgovore na številna vprašanja v zvezi s pticami in človekovo interakcijo z 

njimi. V okviru projekta Ptice urbanih gozdov smo brošuro vsebinsko pregledali, 

posodobili besedila in fotografije ter natisnili 2. dopolnjeno izdajo. Brošuro smo 

natisnili v nakladi 1300 izvodov, kar je 300 izvodov več, kot smo načrtovali ob prijavi 

projekta. Finančni obseg aktivnosti je ostal nespremenjen, zato ocenjujemo, da smo 

aktivnost izvedli izjemno smotrno in učinkovito. Brošura je na voljo na spletni strani 

ptice.si, v društvenih rezervatih in na društvenih dogodkih. 

Organizacija in vodenje izleta ob Evropskem dnevu opazovanja ptic 

V nedeljo, 4. oktobra smo z izletom v Mestni park obeležili Evropski dan opazovanja ptic. Izleta se je 

udeležilo 18 ljudi, ki so imeli ob vodstvu ornitologa priložnost opazovati in poslušat tamkajšnje vrste 

ptic. Izlet smo hkrati izkoristili za osveščanje o pomenu in izjemnosti pojava selitve ptic. Izlet bomo 

izvedli tudi v letu 2021 in nanj povabili meščanke in meščane vseh generacij. 

 

 
 

https://www.ptice.si/wp-content/uploads/2020/10/brosura-Ptice-okoli-nas_2020_web.pdf


Organizacija in izvedba dogodka “Vse živo v Stražunu” 

V sodelovanju s Slovenskim društvom za proučevanje in varstvo netopirjev, Društvom študentov 

naravoslovja in Slovenskim odonatološkim društvom smo v Stražunskem gozdu izvedli dogodek “Vse 

živo v Stražunu”. Izvedli smo delavnice za otroke, hkrati pa ljudi povabili k vodenem obisku učne poti 

netopirja Boromirja. Na dogodku smo obiskovalce poučili o najpogostejših vrstah gozdnih ptic, 

njihovem pomenu v gozdu, hkrati pa smo skupaj prisluhnili petju nekaterih bolj poznanih vrst. 

Dogodka, ki je potekal vzporedno s čistilno akcijo v organizaciji MOM, se je udeležilo 130 ljudi. O 

dogodku so poročali tudi v medijih, naprimer v Večeru. V prihodnjem letu si želimo ponovnega 

sodelovanja društev in ustanov in izvedbo dogodka z dopolnjenimi vsebinami, saj je bil izbor teh letos 

zaradi zaostrenih COVID razmer okrnjen. Dogajanje v gozdu Stražun bi v prihodnjem letu dopolnili z 

izvedbo popisa ptic v spomladanskem času, ki bi prvič podal inforamcije o vrstni sestavi ptic na tem 

območju in bi bil dobra podlaga za prihodnje aktivnosti. 

 

 

https://www.vecer.com/maribor/aktualno/v-strazunskem-gozdu-je-bilo-zivahno-ljudje-so-sli-na-sprehod-in-pobirali-odpadke-10223124


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


