
Vsebinsko in finančno poročilo projekta ''Maribor – mesto čistega zraka in 

temnih noči!'' 

 

Društvo za boljši svet se je na letošnjem razpisu JRMOM-VON-2020  prijavilo s svojim 

projektom ''Maribor –mesto čistega zraka in temnih noči!''. Projekt je bil ocenjen 

na vrednost 5050€, z prošnjo za sofinanciranje s strani MOM v vrednosti 4000€. 

Projekt je bil sprejet in MOM je odobril sofinaciranje v vrednosti 4000€. 

Projekt je bil pripravljen in poslan v vednost MOM v predkoronskem času. Na 

zahtevo MOM smo pripravili različico projekta v primeru zaprtja javnih ustanov. Z 

izvedbo projekta smo zelo pohiteli in uspeli izvesti predviden program skorajda v 

popolnosti v živo. (z izjemo 

A. Izvedba projektnih dni na vrtcih 

Projekt je predvidel izvedbo 6 projektnih dni na 6 enotah vrtcev. Zaradi COVID 

ukrepov so ponekod bile udeležene manjše skupine otrok, na prošnju vodstev. Te 

smo izvedli v naslednjih dneh: 

1.) 4.6.2020 Vrtec Studenci Maribor  

Po mnenu strokovnih delavk je predstava bila primerna, popestrila je siceršnje 

dejavnosti vrtca. Vsebina je bila strokovno podana, v prilagajanju dani situaciji in 

zelo pozitivna. Otroci so zelo uživali. Prisotnih je bilo 50 otrok in strokovne 

sodelavke. 

2.) 4.6.2020 Vrtec Studenci Maribor – enota Poljane 

Strokovne delavke ocenjuje predstavo zelo pozitivno ob aktivnem sodelovanju 

otrok. Izvajalce so ocenili kot odlične, z dobro zasnovano igro in zelo dobro 

izvedeno predstavo. Prisotnih je bilo 34 otrok in strokovne delavke. 

3.) 10.6.2020 Vrtec Studenci Maribor – enota Pekrska 



Strokovne delavke so predstavo ocenile kot zabavno in poučno. Otroci so se 

dobro odzivali in želeli sodelovati. Z veselejem so se naučili ''Ekopesem'', ki je še 

naprej radi prepevajo. Prisotnih je bilo 37 otrok in strokovne delavke. 

4.) 10.6.2020 Vrtec Pobrežje Maribor – enota Grinič 

Strokovne delavke so vsebino označile kot razumljivo, otrokom dostopno in z 

veliko humorja. Otroci so spremljali program z zanimanjem od začetka do konca. 

Prisotnih je bilo 53 otrok in svetovalne delavke. 

5.) 16.6.2020 Vrtec Studenci – enota Iztokova 

Stokovne delavke so opazile aktivno sodelovanje otrok ter njihovo slušno in vidno 

pozornost. Izvajalci so se zelo vživeli v vloge in znali motivirat otroke. Želeli bi še 

več takšnih predstav v prihodnje. Prisotnih je bilo 43 otrok in strokovne delavke. 

6.) 23.9.2020 Vrtec Otona Zupančiča 

Strokovne delavke so vsebino ocenile kot zanimivo, poučno in zabavno, takšno ki 

nudi otrokom nove izzive. Ta predtava ponuja nove ideje. Izvajalci Društva za 

boljši svet jih nikoli ne razočarajo.Prisotnih je bilo 100 otrok in strokovne delavke. 

Evalvacijski listi so podani v prilogi. 

B. Izvedba projektnih dni na osnovnih šolah 

Projekt je predvidel izvedbo 3 projektnih dnevov na 3 osnovnih šolah. Na njih naj 

bi izvedli 3 gledališke predstave in 18 delavnic za otroke iz prve triade. Skupaj smo 

izvedli 4 gledališke predstave 19 delavnic. To smo izvedli v naslednjih dneh: 

1. 11.6.2020 – OŠ Martin Konšak 

Na tej osnovni šoli smo izvedli 6 delavnic in 2 gledališki predstavi za skupaj 143 

otrok prve triade. Strokovne delavke ocenjujejo program kot odlično izveden, 

poln humorja, problemsko zasnovan, razumljiv  in primeren starostni stopnji 

otrok. 

 



 

2. 18.6.2020 – OŠ Angela Besednjaka 

Na tej osnovni šoli smo izvedli 7 delavnic in 1 gledališko predstavo za skupaj 137 

otrok prve triade. Strokovne delavke ocenjujejo program kot odlično izveden, 

poln humorja, problemsko zasnovan, razumljiv  in primeren starostni stopnji 

otrok. 

3. 17.9.2020 – OŠ Franceta Prešerna POŠ Razvanje 

Na tej osnovni šoli smo izvedli 3 delavnice in 1 gledališko predstavo za skupaj 44 

otrok prve triade. Strokovne delavke ocenjujejo program kot odličen z zelo 

aktivnim sodelovanjem učencev. Opazili so tudi zelo spoštljiv odnos do učencev. 

Nad programom so bili navdušeni.  

4. 17.9.2020 in 24.9.2020 – OŠ Franceta Prešerna  

Na tej osnovni šoli smo izvedli 3 delavnice  za skupaj 70 otrok prve triade. 

Strokovne delavke ocenjujejo program kot odličen z visoko stopnjo motivacije 

učencev.  

Evalvacijski listi so podani v prilogi. 

C. Izvedba delavnice za starejše učence na osnovnih šolah 

Predvidena je bila izvedba 6 delavnic na eni osnovni šoli. Mi smo izvedli 8 delavnic 

na OŠ Angela Besednjaka 18.6.2020. Odlično izvedena vsebina je otroke pritegnila 

in so se dobro odzivali. Program ocenjujejo kot dinamičen in aktiven. 

Evalvacijske liste vam prilagamo v prilogi. 

 

D. Organizacija in izvedba velike zaključne prireditve projekta 

Zaradi zaprtja javnih ustanov smo zaključno prireditev organizirali v on-line obliki, 

ter jo postavili na Youtube v času tedna zmanjševanja odpadkov v trajanju 47 

minut. V njej so sodelovali: 



1. Otroci vrtca Tezno 

2. Otroci vrtca Studenci 

3. Pevska skupina Doma Tezno 

4. Pevska skupina Doma Storžek (Senecura) 

5. AKK Branik  

6. Gledališka skupina Društva za boljši svet 

 

 
 

E. Izdaja brošure 

Izdali smo  tiskano didaktično brošuro projekta – 12 strani v nakladi 100 kom.V 

njej smo predstavili cilje projekta, ekološke organizacije v mestu in rezultate 

nagradnega natečaja. Brošuro smo dostavili vsem mariborskim 19 šolam in 11 

vrtcem.Brošuro smo objavili tudi na naši internet strani. 

En izvod brošure vam tudi prilagamo. 

F. Izvedba nagradnega ustvarjalnega  natečaja 

Na natečaju so sodelovali: 

OŠ Franceta Prešerna Maribor 

OŠ Angela Besdnjaka Maribor 

OŠ Martina Konšaka Maribor 
Vrtec Tezno 
Vrtec Studenci 
Vrtec Otona Zupančiča 
 
Prejeli smo več kot 80 izdelkov. Najboljše smo objavili na naši internet strani. 
Komisija se je odločila, da bo nagradila vse sodelujoče ustanove. Tako smo podelili 
6 ekoloških pravljic. 
 
 
 

 



Finančno poročilo: 

Prihodki programa »Maribor – mesto čistega zraka in »temnih« noči«, ki ga je izvedlo 
Ekološko-kulturno društvo Za boljši svet, sofinanciran na osnovi pogodbe o 
sofinanciranju programov na področju varstva okolja in ohranjanja narave v letu 2020: 

 

Lastna sredstva                                                                                       1.059,68 € (20,94 %) 

Sofinanciranje občine Maribor                                                             4.000,00 € (79,06%) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Skupaj                                                                                                      5.059,68 € (100,00%)    

 

 

Stroški programa »Maribor – mesto čistega zraka in »temnih« noči«: 

- Stroški plače Marjan Savnik  (junij)                                                                     750,00 € 

- Stroški plače Katja Bernard    (junij)                                                                    750,00 €  

- Stroški plače Marjan Savnik  (september)                                                         530,00 € 

- Stroški plače Goran Škobalj    (september)                                                        530,00 € 

- Stroški plače Katja Bernard     (september)                                                       530,00 € 

- Stroški plače Marjan Savnik  (oktober)                                                              500,00 € 

- Stroški plače Goran Škobalj   (oktober)                                                              500,00 € 

- Stroški plače Katja Bernard   (oktober)                                                              500,00 €       

- manjkajoča oprema za gledališko igro in izvedbo delavnic                              65,75 € 

- posredni stroški (računovodstvo, telefon, internet,...)                                   200,00 €   

- potni stroški po Mariboru (junij, september, oktober, november)                51,43 €            

- stroški izdelave Brošure Maribor – mesto čistega zraka  100komadov       152,50 €     

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Skupaj                                                                                                                       5.059,68 € 



Zaključek: projekt je bil zelo uspešen, kljub izjemnim okoliščinam zaradi epidemije, 

ter dosegel svoje cilje in namene. 
 
 
 

 
 
 
 
 
V Maribor, dne 22.11.2020                                                                        Podpis odgovorne osebe 
                                                                                                                            Predsednik društva  
             


