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Maribor, 23. 10. 2020 

 

VSEBINSKO POROČILO 

PROJEKT: VODA IN PODNEBNA KRIZA V MESTNI OBČINI MARIBOR  

 

Projekt Voda in podnebna kriza smo izpeljali v sodelovanju s tremi srednjimi šolami v MOM in sicer 

Srednjo gradbeno šolo, II. Gimnazijo in Višjo prometno šolo. Z namenom, da bi mlade iz srednjih šol 

aktivno vključili v načrtovanje inovativnih pristopov za celostno upravljanje z vodami v obdobju 

podnebne krize, sem se vključila v ure pouka v dogovoru z učitelji. 

AKTIVNOSTI: 

Priprava gradiv za delavnice (predavanje), primer dobre prakse inovativnih pristopov upravljanja z 

vodami v mestih ter vsebinska ureditev e-zbornika iz predlogov srednješolcev in študentov.  

Najprej sem predstavila mladim ppt Inovativni pristopi upravljanja z vodo v mestih. V ta namen sem 

pripravila predstavitev dobrih praks po svetu, kjer z inovativnimi pristopi zadržijo padavinsko vodo, jo 

ponovno uporabijo, vključijo v ekosistemske procese in se tako prilagajajo večjim neurjem, sušam, 

vročini, poplavam in varujejo biodiverziteto ter izboljšujejo bivanjsko okolje, zlasti v urbanih središčih. 

Mladim sem predstavili izhodiščne ideje ter primer projekta »Deževni vrtovi« in jim tako podala 

smernice za razmišljanje o možnostih, ki jim imamo v Mariboru. 

 

Presentacija za dijake kot uvod v zbiranje inovativno zbiranje idej na temo Voda in podnebna kriza.  
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Zaslonska slika primera projekta Deževni vrt. 

Po predstavitvi so dijaki oz. študentje snovali ideje za MOM, njihove predloge sem nato obdelala in jih 

organizirala v e-zbornik Voda in podnebna kriza.  

E-Zbornik Voda in podnebna kriza  bo MOM služil kot nabor projektnih idej, srednje šole pa ga 

bodo lahko koristile kot učno gradivo. 
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Izvajanje delavnic:  

7.10. 2020  Gradbena srednja šola: 58 dijakov v 4 podskupinah 

8. 10. 2020  II. Gimnazija Maribor: 52 dijakov v 2 podskupinah 

13. 10. 2020 Višja prometna Šola Maribor: 20 študentov v 1 skupini 

Skupaj: 130 dijakov  
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DOSEŽENI CILJI: 

- Mladi so se nadpovprečno vključili v posredovanje idej, kako bi MOM lahko trajnostno 

upravljala z vodo v času podnebnih sprememb.  

- Prejela sem skupaj 156 predlogov iz vseh treh srednjih šol, nekateri mladi so zelo zainteresirani 

za tovrstno sodelovanje tudi vnaprej, zlasti učitelji.  

OKOLJSKI DNEVI: v okviru izvedbe projekta sem vključevala tematike, vezane na okoljske dneve, ki so 

v mesecu oktobru:  

4. oktober Svetovni dan varstva živali 

prvi vikend v oktobru Evropski dan opazovanja ptic 

prvi ponedeljek v oktobru Svetovni dan habitatov 

15. oktober Svetovni dan hoje 
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NADALJEVANJE PROJEKTA:  

 

Z mladimi smo oblikovali skupaj 29 različnih projektov, ki bi jih lahko izpeljali v MOM. V tej fazi smo 

dali poudarek na vsebinski zasnovi ter izgledu in funkciji, za dejansko izvedbo pa bi bilo potrebno 

narediti strokovno podlago in projekt za izvedbo, za kar smo prepričani, da bi lahko naredili skupaj z 

mladimi.  

Prav tako smo kot zadnji 30. projekt napovedali možnosti nadaljevanja projekta:  

 

 

Priloge: 

- Ppt Voda in podnebna kriza 

- Ppt Predlogi za inovativno upravljanje z vodo v MOM 

- E-Zbornik Inovativnih idej za celostno upravljanje z vodami v Mestni občini Maribor  

-  

 

Pripravila:       Ddr. Ana Vovk Korže 

        Vodja projekta  

 


