MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNA UPRAVA
MEDOBČINSKI URAD ZA VARSTVO
OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE

POROČILO O SOFINANCIRANJU PROJEKTOV VARSTVA OKOLJA IN
OHRANJANJA NARAVE ZA LETO 2019
Medobčinski urad za varstvo okolja je 4. 4. 2019 objavil razpis za dodelitev sredstev
sofinanciranja v skupni predvideni vrednosti do 43.000 €. Poudarek je bil na vsebinah, ki
prispevajo k varovanju okolja in so trajnostno naravnane ter temeljijo na krožnem gospodarstvu:
-

-

spodbujati delovanje nevladnih organizacij (NVO) kot jih opredeljuje Zakon o nevladnih
organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18) v smislu uveljavljanja načela varstva okolja in
narave oziroma trajnostnega razvoja,
razširjati partnerstvo med javnim sektorjem in civilno družbo,
spodbujati mreženje znotraj samega nevladnega in neprofitnega sektorja oz. med
različnimi partnerji varstva okolja in narave,
spodbujati občane, nevladne in neprofitne organizacije k urejanju in skrbi za varovanje
okolja in ohranjanje narave.

Prednostno pa so bili sofinancirani projekti na temo PODNEBNE SPREMEMBE na
področjih: narava, vode, zrak, tla po naslednjih vsebinskih sklopih:
A. prepoznavanja sprememb v okolju,
B. ukrepi in prilagoditve na podnebne spremembe,
C. informiranje in osveščanje javnosti o podnebnih spremembah (učenci, dijaki,
študenti, zaposleni, upokojenci,…),
D. projekti, ki so vsebinsko vključeni v izvedbo okoljskih dni.
Na javni razpis se je prijavilo 11 nevladnih organizacij (v nadaljevanju: NVO), po pregledu
izpolnjevanja razpisnih pogojev se jih je v izbor uvrstilo vseh 11. Pri nadaljnji obravnavi (pregled
vsebine prijav) so bile 4 prijaviteljem izdane negativne odločbe.
Vsi programi so morali biti zaključeni najkasneje do 30. 10. 2019 oziroma 23. 11. 2019 za tiste
organizacije, ki bi izvajale dogodke ob Dnevu odpadkov.
V nadaljevanju podajamo kratek opis aktivnosti, ki so jih izvedli NVO – prejemniki sredstev
(NVO so razvrščeni po številki prijave).
1 GOBARSKO DRUŠTVO LISIČKA MARIBOR
Društvo je prijavilo projekt: »''Glive in podnebne spremembe'', ki je bil skupaj vreden 9.500 EUR.
Izvedli so številne razstave gliv, ki so jih prirejali ob okoljskih dnevih, pripravili številna strokovna
predavanja in izobraževanja, strokovne ekskurzije za širšo javnost. Izvedli so tudi raziskave gob
za razvoj strokovnjakov v društvu, za potrebe učeče populacije, za nacionalno mikoteko v
Gozdarskem inštitutu Slovenije ter natisnili samostoječe in stenske plakate z zavarovanimi
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vrstami gliv za učečo populacijo (osnovne šole) in strokovnjake iz gobarskega društva. Mestna
občina Maribor je društvu sofinancirala projekt v višini 4.500 EUR.

2 EKOLOŠKO DRUŠTVO ZA BOLJŠI SVET
Društvo je prijavilo projekt: »Moj Maribor, moj eko-dom 2«, ki je bil skupaj vreden 8.630 EUR.
Izvedli so ekološke delavnice, in sicer štiri na OŠ Slave Klavore, dve na OŠ Martina Konšaka in
dve na OŠ Borcev za severno mejo. Skupaj se je delavnic udeležilo skoraj 163 otrok. Prepoznani
so bili naslednji cilji delavnic: ekološko ozaveščanje, skrb za ohranitev mesta, varčevanje z
vodnimi viri. Iz evalvacijskih listov je razvidno, da si šole tudi v prihodnje želijo tako kvalitetnih in
poučnih delavnic.
Ob svetovnem dnevu okolja so organizirali in izvedli čiščenje Stražunskega gozda, skupaj s
sodelujočimi učiteljicami in povabljenim Društvom Šent, Društvom upokojencev Tezno in
Pobrežje.
Izvedli so tudi zaključno prireditev v OŠ Slave Klavora z gledališko predstavo, nastopi pevskih
zborov vrtca in OŠ ter skupine starejših občanov ter plesne skupine. Predstavilo se je društvo
Sonček, Društvo Šent in Dom Danice Vogrinec s svojimi izdelki, otroci pa so ustvarjali na
ekoloških delavnicah. Prireditev je bila zelo uspešna, obiskalo jo je okrog 200 ljudi.
Društvo je izdalo tiskano didaktično brošuro (100 kom), ki so jo dostavili vsem mariborskim šolam,
izvedli so nagradni ustvarjalni natečaj na katerem so sodelovale 4 OŠ, vrtec in 2 doma za
starostnike, postavili so tudi 4 razstave projekta.
Mestna občina Maribor je društvu sofinancirala projekt v vrednosti 4.300 EUR.
3 PODRAVSKO GOZDARSKO DRUŠTVO
Društvo je prijavilo projekt: »Vodstvo po gozdnih učnih poteh (GUP), vzdrževanje oz. obnova poti
in informativnih tabel, predavanja in delavnice«, ki je bil skupaj vreden 2.200 EUR.
Izvedenih je bilo 22 vodenj predšolskih otrok in šolske mladine ter širše zainteresirane javnosti
po učnih poteh (Kalvarija-Piramida, Rozkina učna pot, Tojzlov vrh) in bližnjem gozdu (Mariborski
otok, Limbuško nabrežje, Betnavski gozd in Stražun) ter dve delavnici v šoli.
Cilj vodenja je bil promoviranje ekološkega, socialnega in proizvodnega pomena gozda v urbani,
gozdnati in gozdni krajini ter ozaveščanje ciljne skupine o pravilih gozdnega bontona. Z vodenjem
so poskušali opozoriti na okoljske posledice ob neupoštevanju pravil v gozdu.
Izvedli so strokovno predavanje Antona Komata z naslovom »Pogled sistemske teorije na gozd
kot popoln avtopoetski ekosistem«, katerega namen je bilo spoznanje, da v klimatskem gozdu
lahko najdemo vse rešitve za človeško civilizacijo. Pogoj je le, da vnesemo znanja ekologije v
novo ekonomijo dobrega gospodarja na planetu omejenih virov. Predavanja se je udeležilo 30
poslušalcev.
Izvedeni sta bili tudi dve delovni akciji vzdrževanja in obnove učnih poti Kalvarija-Piramida in pot
v Betnavskem gozdu. Obnovili so stojišča (točke, kjer se izvaja predavanje), odstranjena grmovna
plast, ki je ovirala prehod po poteh, v Betnavskem gozdu pa so obnovili še lesene klopi ob poti.
Sodelovalo je 15 članov društva.
Mestna občina Maribor je društvu sofinancirala projekta v vrednosti 1.100 EUR.
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4 PLANINSKO DRUŠTVO MARIBOR MATICA
Društvo je prijavilo projekta: »Pot pod noge« in »Drevo za Zemljo«, ki sta bila skupaj vredna 7.200
EUR.
Projekt »Pot pod noge« je bil usmerjen v organizacijo, oglaševanje in izvedbo pohodov, ekskurzije
in predavanja z ozaveščanjem, da je promet je eden od krivcev za podnebne spremembe, zaseda
veliko prostora, omejuje drugo rabo, ogroža naravne vire in je hkrati eden izmed največjih
onesnaževalcev okolja.
V času ETM so promovirali dnevno rekreacijo in vabili na vodene kondicijske pohode različnih
zahtevnosti po poteh v Mariboru in njegovi neposredni okolici. Udeležence so vzpodbujali, da na
izhodišče pohoda pridejo s kolesom ali peš, ustrezno obuti in opremljeni.
Izvedli so naslednje dogodke: Inkluzijski sprehod med izjemnimi drevesi mestnega parka s
predavanjem o značilnostih, pojavnosti, uporabi in pomenu dreves. Predavanje Kako s kolesom
po svetu, kjer je vodnik turnega kolesarstva in svetovni popotnik, Simon Eržen, poudaril prednosti,
pa tudi nevarnosti kolesarjenja, kako se pripraviti na pot, kakšna je nujna oprema ter omenil
zanimiva doživetja. Nordijska hoja na Pohorje in Pohod po mestnih gričih, kjer so posebno
pozornost namenili kulturni krajini v mestu in neposredni okolici (park, drevoredi, vinogradi,
sadovnjaki, gozd), se ustavili ob posameznih točkah naravoslovne poti na Piramidi in ob poti
opazovali nekatere invazivne vrste (žlezavo nedotiko, kanadsko rozgo in navadno barvnico).
Projekt so izvedli s partnerji: Hortikulturnim društvom Maribor,Slovensko zvezo za javno zdravje,
okolje in tobačno kontrolo ter invalidskimi organizacijami.
Pri projektu »Drevo za Zemljo« se je ozaveščalo, da je gorsko okolje posebej občutljivo na
podnebne spremembe. Izvedli so več dogodkov: tridnevno ekskurzijo čez Kozjak na temo
ozaveščanja o podnebnih spremembah. Terensko delo je vključevalo: spoznavanje površinskih
procesov, povezanih z ekstremnimi vremenskimi pojavi: poplavljanje, erozija, plazenje;
spoznavanje pomena goratih območij za vodne vire na primeru Kozjaka; spoznavanje
ekosistemov, rastlinskih in živalskih vrst, vezanih na hribovita območja; raziskovanje razširjenosti
tujerodnih vrst v hribovitih okoljih; razmislek o možnih ukrepih in prilagoditvah na podnebne
spremembe s poudarkom o pomenu gozda za blaženje podnebnih sprememb, rabi lesa v gradnji,
rabi energije iz obnovljivih virov.
Za ozaveščanje o podnebnih spremembah in vplivu na gorsko okolje so izdelali zloženko, ki so
jo posredovali šolam, članom, partnerskim organizacijam in širši javnosti.
Kot promocija projekta je bila 5. junija, na Mednarodni dan okolja, izvedena saditev drevesa (lipe)
na začetku Slovenske planinske poti. S simbolno gesto saditve drevesa so poudarili tako pomen
gozdov v gorskem svetu kot mestnega zelenja v urbanih območjih pri blaženju vplivov podnebnih
sprememb. Pod lipo bodo uredili počivališče s klopjo iz kostanjevega lesa, s katero bodo
promovirali rabo lesa, saj ima les edinstveno sposobnost skladiščenja CO2. Namestili pa so tudi
informacijsko tablo, ki vsebuje informacije o Slovenski planinski poti in projektu Drevo za Zemljo.
Pri projektu so sodelovali s Hortikulturnim društvom in Podravskim gozdarskim društvom.
Mestna občina Maribor je društvu sofinancirala projekta v vrednosti 3.600 EUR.
5 HORTIKULTURNO DRUŠTVO MARIBOR
Društvo je prijavilo projekt: »Narava in mesto: Spreminjanje urbane narave skozi čas, ki je bil
skupaj vreden 6.000 EUR.
Projekt zasleduje vsebine, ki prispevajo k varovanju okolja, so trajnostno naravnane ter se
nanašajo na temo Podnebne spremembe. Pod sklopom A (prepoznavanje sprememb v okolju)
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so bile razstavljene stare razglednice mariborskega mestnega parka v razstavišču Vetrinjski v
pritličju Vetrinjskega dvora. Stare razglednice mariborskega Mestnega parka predstavljajo
neprecenljivo kulturno in naravno dediščino našega mesta in jih je za namene trajnostnega
projekta odstopil mariborski založnik, galerist, gospod Primož Premzl. Javnosti je bila na ogled
tudi razstava nakita oblikovalk Nataše Grandovec in Martine Obid Mlakar. Obiskovalcem je
razkrila drobne cvetlice in živali, ki nas spremljajo na naših vsakdanjih poteh in jih marsikdaj niti
opazimo ne.
Projektni sklop B (prilagoditve na podnebne spremembe) v tem trajnostnem projektu je zajemal
izvedena strokovna predavanja. Veže se na svetovni dan podnebnih sprememb, 15. maj 2019.
Namen tega dne je opozoriti javnost na čedalje očitnejše podnebne spremembe, ki so posledica
človeške dejavnosti.
Projektni sklop C (seznanjanje javnosti s podnebnimi spremembami) se je nanašal na izvedbo
strokovnih predavanj, predvsem za učence, dijake in študente. V ta sklop je bila umeščena tudi
javna predstavitev dopisnice, ki jo je Hortikulturno društvo Maribor v lanskem letu uspešno
prijavilo na razpis Pošte Slovenije.
Ob zaključku projekta je bila izvedena tudi licitacija zamenjanih označevalnih drevesnih tablic iz
mestnega parka, ki smo jih v sodelovanju z Medobčinskim uradom za varstvo okolja in ohranjanje
narave ter mariborskim podjetjem Snaga uspešno zamenjali z novimi.
Častno pokroviteljstvo nad tem projektom, ki je bil posvečen podnebnim spremembam, je prevzel
mariborski župan Saša Arsenovič. Projekt bil je uvrščen v letošnji Teden ljubiteljske kulture 2019
med 17. in 26. majem 2019. Častni pokrovitelj Tedna ljubiteljske kulture 2019 je bil predsednik
Republike Slovenije Borut Pahor. Projekt je bil umeščen tudi v program Evropskega tedna
trajnostnega razvoja 2019/The European Sustainable Development Week 2019, ki spodbuja
organizacijo dogodkov in drugih aktivnosti za ozaveščanje o trajnostnem razvoju.
Mestna občina Maribor je društvu sofinancirala projekta v vrednosti 3.000 EUR.
6 ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE MARIBOR
Društvo je prijavilo projekta: »Za klimatske spremembe smo odgovorni vsi« in »Naravoslovni
tabor«, ki sta bila skupaj vredna 15.950 EUR.
Za projekt »Za klimatske spremembe smo odgovorni vsi« so izpeljali več kot 100 različnih
delavnic na temo odpadnega in naravnega materiala s poudarkom na ponovni uporabi in
zmanjševanju odpadkov (izdelki iz tekstila, izdelava inštrumentov iz papirnatih tulcev in
zamaškov, origami iz odpadnega časopisnega papirja, bralna kazala, klobuki …), dve ekskurziji
na temo vode v naravi (Črno jezero in Šentanelska reka), 8 počitniških dejavnosti na temo »klepet
z živalicami«: Pasji športniki, Kačji pastirji, Na konja!, Vodne žuželke, Hrtji svet, Invazivke,
Pikapolonice, Kače, Ptice ob Dravi in 7 počitniških dejavnosti na temo »Doživetja na prostem«, ki
obsegajo izlet na Mariborski otok, Naravni vrt, Milekov gozd, Koruzni labirint, Je goba rastlina?.
Izpeljali so 8 izmenjevalnic oblačil za mlade »Misli eko, izmenjaj si obleko« s ciljem ozaveščanja
o škodljivih vplivih tekstilne industrije na okolje in zdravje ljudi in 6 delavnic ponovne uporabe
tekstila, ki so jih organizirali z ''Nino Rozino'', šivilski tečaj »Mini šivalnica – popravljalnica«, kjer
so uporabili blago za ponovno uporabo, »Moje kavbojke so lahko tudi copati«, predelava
ponošenih hlač v hišne copate.
Izvedli so tudi 6 delavnic na temo domače izdelave čistilnih in pralnih sredstev ter naravne
kozmetike, »Izberi pravo pot«, kjer soo iskali pravo pot v poplavi odpadkov in »Uporaba
slovenskih rastlin v kozmetiki«, kjer so s slovenskimi zelišči in drugimi rastlinami ustvarjali
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kozmetiko, 6 delavnic zdrave prehrane in 1 predavanje ''Zanimivosti iz sveta gliv'' – vpliv
podnebnih sprememb na svet gliv in posledično na življenje in zdravje ljudi ter postavili INFO
stojnico z okoljskimi vsebinami različnih prireditvah.
V okviru Art kampa – Festival Lent in v okviru Tedna otroka so v Mestnem parku priredili Eko
delavnice, kjer so ustvarjali iz naravnih in odpadnih materialov, klepetali z živalcami, preučevali
živali v tleh, prebujali čute v senzoričnem poligonu, na prenosnih panojih postavili izobraževalno
in inforamtivno razstavo – Čebele, brez vas ni življenja in postavili pot, ki nazorno prikazuje
probleme in ekološke katastrofe, ki jih povzroča tekstilna industrija.
Degustacijo zdrave prehrane so organizirali za udeležence regijskega Otroškega parlamenta –
dobrote iz eko kmetije.
Izpeljali so kompleksno prireditev Eko teden, ob mednarodnem dnevu varstva okolja s ključnimi
poudarki: Ohranimo čebele in druge opraševalce!, Voda , vir življenja!, Globalna tekstilna
industrija bo zadušila naš planet!, Smotrna izraba bioloških virov za ohranjanje biotske
raznovrstnosti! in Zdrav način življenja!. Izpeljali so tudi ustvarjalne delavnice, postavili senzorični
poligon, igralni kotiček, info stojnico in »E-transformer«, v okviru LIFE Dospodarjenje z E-odpadki
družbe Zeos.
Na skupnih aktivnostih so uspeli povezati različne nevladne organizacije in strokovno javnost. K
sodelovanju smo pritegnili več kot 25 prostovoljcev in spodbujali iniciativnost in prostovoljno delo
za mlade, z mladimi in vrstniško delo na področju varovanja okolja.
Sodelovali so tudi s Svetom za preventivo in varnostjo v prometu MO Maribor in v okviru njihovih
dejavnosti ozaveščali udeležence o pomenu trajnostne mobilnosti, peš hoje in naravi prijaznem
športnem udejstvovanjem.
Projekt »Naravoslovni tabor« je bi izveden na Domu Miloša Zidanška in njegovi okolici, na
katerem je sodelovalo več družin, obiskovalci predavanja in razstav, prostovoljci in strokovni
sodelavci . Izpeljali so izobraževanje ''spoznajmo gobe'', ki ga je izvedel poznavalec gob in
predsednik Gobarskega društva Lisička Maribor, Slavko Šerod. Izobraževanje je bilo namenjeno
ljubiteljem gob, ki so želeli gobe spoznati nekoliko bolj podrobno, njihov način življenja, rastišča,
važnejše oblike trosnjakov ter osnovno sistematično razvrstitev gob. Z udeleženci izobraževanja
smo pri izobraževanju podrobno obdelali določitev 80 vrst gob s slovenskim vrstnim in rodovnim
imenom. Pri izobraževanju je bil poudarek tudi na tistih vrstah gliv, ki so v Sloveniji zavarovane
na osnovi Uredbe o zavarovanih prostoživečih vrstah gliv (Ur.l. RS, št. 58/2011). Da bi podkrepili
teorijo s prakso, so z udeleženci izobraževanja izvedli gobarsko ekskurzijo v gozdove okoli doma
Miloša Zidanška in uspeli najti ter določiti 73 različnih vrst gob, jim zapisali tudi status užitnosti.
Spoznavali so zelišča, dišavnice, njihovo zdravilno moč in uporabo v prehrani, gozd, biotsko
pestrost in posledice, ki jih povzročajo klimatske spremembe v tem ekosistemu, izpeljali
delavnice ''Začutimo naravo'', ustvarjalne delavnice iz naravnih materialov in tekstila.
S strokovnimi sodelavci so oblikovali idejni osnutek možne izvedbe učne poti za spoznavanje gliv
in zelišč.
Skozi vse dejavnosti so ugotavljali, da posledice klimatskih sprememb že globoko prodirajo v
okolje, ki so ga te tri dni proučevali. Narava kljub poznemu času izvedbe tabora še ni mirovala,
kot je to običajno. Zaradi relativno visokih temperatur so našli izjemno veliko gliv, rastlin in živali,
ki jih sicer v tem času ne bi. Seveda ne gre za strokovne analize okolja, ampak za senzibilizacijo
vsakega posameznika za problem, ki je vedno bolj pereč.
Mestna občina Maribor je društvu sofinancirala projekta v vrednosti 7.970 EUR.
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7 SLOVENSKA ZVEZA ZA JAVNO ZDRAVJE, OKOLJE IN TOBAČNO KONTROLO
Društvo je prijavilo projekta: »Obeležja okoljskih dni« in »Evropski teden mobilnosti 2019«, ki sta
bila skupaj vredna 16.650 EUR.
Pri projektu »Obeležja okoljskih dni« so izvedli glasbeni koncert okoljsko angažiranih izvajalcev
N'toko & Beatmyth na potujočem vlaku redne linije v sodelovanju s Slovenskimi železnicami, z
namenom spodbujanja meščanov h koriščenju javnega potniškega prometa tudi znotraj mesta
kot tudi za krajše relacije primestnih linij. V ta namen so priredili in opremili vagon (oder) na redni
liniji ob koncu delovnika, ko je vlak najbolj zaseden, saj so želeli udeležbe čim več mladih, ki
uporabljajo vlak in motivirati h uporabi tiste, ki tega niso vajeni, pa bi lahko. Izvedli so krožno
vožnjo na relaciji Glavna železniška postaja-Maribor Studenci– Glavna železniška postaja
Maribor. Prireditev so izvedli skupaj s še nekaterimi mariborskimi NVO s sorodnih področij in na
poti so se jim pridružili mladi varovanci Pikinega dnevnega centra in mladi iz Pekarne – v
sodelovanju z organizacijami Infopeka in Drog-Art ter MKC, ki so skupaj z mentorji/vzgojitelji
vstopili na postaji MB Tabor. Projekt so za dosego večjega učinka in obveščanja združili s
projektom »Zdravo na Zabavo«. Z dogodkom so simbolično povezali mariborska kulturna
prizorišča in prostore druženja za mlade, s posebnim poudarkom na vključevanju in osveščanju
(okolje-zdravje) mladih iz socialno izključujočih okolij. Vsem mladim udeležencem na vožnji so ob
vstopu na vlak podelili čepke za ušesa (za zaščito sluha pred hrupom med koncertom) in vzgojnoizobraževalne materiale (brošure), ob koncu vožnje-koncerta pa še odsevnike za pešačenje in
kolo ter plakate nastopajočih glasbenikov z avtogrami.
V sklopu letošnjega Drava Festivala in aktivnosti na Drava Centru, so izpeljali 2 ločena dogodka,
in sicer Parking day na obcestnih parkiriščih ob nabrežju Drave Lentu in koncert na potujočem
splavu na Dravi (DC). Najprej so v sobotni jutranji konici pod glavno tržnico / Pristanom na Lentu
izvedli osveščevalno akcijo z zasedanjem obcestnega parkirnega prostora in ga preuredili v
dnevno sobo s čitalnico in stojnico za izdelavo smoothiejev na sončni pogon (mala mobilna
sončna elektrarna). Kljub dokaj slabemu vremenu so akcijo uspešno izvedli in mimoidočim
ponudili nekaj naravnih dobrot in izmenjali nekaj zanimivih informacij o delovanju sončne
elektrarne in okoljski problematiki nasploh. Zaradi popoldanskih ploh so bili prisiljeni prestaviti
popoldansko dogajanje na Drava centru (Kresna noč) na torek, 25. 6. 2019. Ob zelo lepem
vremenu in veliki udeležbi gostov na splavu pri Drava centru, so zelo uspešno izpeljali vožnjo s
polnim splavom gostov po Dravskem jezu ob glasbeni spremljavi - koncertu v živo mlade Mb
skupine Skeebeep.
Ekološko-izobraževalni (družinski) pohod SZOTK z mini-čistilno akcijo na Pohorju so izvedli v
sodelovanju s še nekaterimi nevladnimi organizacijami s področja varstva okolja in ohranjanja
narave (Zavod RS za Gozdove, Zelena Steza). Pešačili so od Belvija do Mariborske koče in nazaj,
po poti pa zbirali odpadke, ki so jih našli ob gozdni poti. Med potjo, ki je bila vodena s pomočjo
gozdnega vodnika (v sodelovanju z Zavodom za Gozdove RS) so pobliže spoznavali značilnosti
narave in njenih prebivalcev. Po toplem obroku za vse udeležence so na koči podelili tudi
praktične nagrade najmlajšim udeležencem, ki so pridno zbirali smeti in prehodili celo pot.
V času Evropskega tedna mobilnosti (ETM) so v sklopu aktivnosti pod sloganom »Gremo peš!«,
izvajali projekt jutranjega spremljanega pešačenja osnovnošolskih otrok na poti v šolo in sicer vse
delovne dni v tednu. V času ETM se je projekt izvajal na 3 šolah (OŠ Franca Rozmana Staneta,
OŠ Angela Besednjaka in OŠ Kamnica), na OŠ Prežihovega Voranca pa se je izvedel naknadno,
in sicer v Tednu otroka v oktobru.
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Izvedba projekta je potekala v 3 fazah:
1. Obveščanje - k sodelovanju so, na podlagi predhodnega sondiranja, povabili skupno 6
mariborskih osnovnih šol, s spletnimi vabili - dopisi in osebnimi obiski po šolah, v mesecih avgustu
in septembru 2019. Konec avgusta so projekt predstavili tudi na skupnem izobraževanju vsem
koordinatorjem osnovnih šol Podravja v projektu Promocija trajnostne mobilnosti v vrtcih in
osnovnih šolah v RS. Prejeli smo pozitiven odziv s strani 4 osnovnih šol v Mariboru. Vsaka šola
je pri izvedbi Pešbusa sodelovala s po enim učiteljem oz. koordinatorjem na šoli in po enim
staršem, vključenim kot spremljevalec otrok na poti. Za vsako šolo posebej smo pripravili potek
šolske poti (Pešbus trase) in zastavili postaje, ki so usklajene z varnimi šolskimi potmi, predhodno
pa tudi vnesene v geoinformacijski sistem – GIS.
2. Priprava – priprava gradiv za obveščanje po šolah (vabilo,okrožnica) in izjav ter obrazcev za
udeležbo (starši, otroci, spremljevalci), pomoč pri izdelavi informativnih brošur za šole ter
izobraževanje in usposabljanje prostovoljcev - spremljevalcev za izvedbo. Priprava, izdelava in
montaža označevalnih tabel (postaje Pešbus) in usklajevanje z občinskimi službami (soglasja
Marprom-a in Nigrad-a),
3. Izvedba - vodenje evidenc in seznamov, sprotno obveščanje in zbiranje povratnih informacij
ter odzivov, koordinacija udeležencev in spremljevalcev, priprava vsebin za splet in medije ter
obveščanje medijev in javnosti, predstavitve projekta na konferencah (1-izobraževanje v sklopu
projekta Promocije trajnostne mobilnosti v vrtcih in osnovnih šolah v RS, 2-zaključna konferenca
Aktivno v šolo. si), zbiranje materialov in fotografiranje, terensko delo, evalvacija.
Ob zaključku akcije smo izvedli podelitev majhnih nagrad vsem udeleženim otrokom v projektu in
risanje talnih grafitov –Pešbus označb. Zaradi zelo pozitivnega odziva vseh sodelujočih in želje
po nadaljnjem sodelovanju, bomo na eni izmed šol pomagali pri izvedbi Pešbusa še v mesecu
oktobru (cel mesec, 1x tedensko), v letošnjem Tednu otroka pa bomo na pobudo šolskih
koordinatorjev organizirali še skupni posvet glede izvajanja Pešbusa v prihodnje.
Mestna občina Maribor je društvu sofinancirala projekta v vrednosti 8.325 EUR.
Sodelovanje z nevladnimi organizacijami je bilo sprejemljivo, vendar se jih prijavilo le 11, kar je
občutno manj kot v preteklih letih. Štirim NVO je bila izdana negativna odločba. Vzroke zaradi
premalo prijav bi lahko iskali v nerazumevanju vsebine razpisa oziroma neresnosti pri
upoštevanju kriterijev in meril, kar je imelo za posledico prenizko ocenitev vsebine prijave, saj
nekateri niso uspeli doseči praga sofinanciranja. Neresnost izpolnjevanja pogodbenih
obveznostih prijavitelja se je ponovno pokazala pri večini, saj so posredovali poročila o izvedenih
aktivnostih šele ob koncu pogodbenega roka in ne sproti, ob zaključkih projektov. Končna poročila
so bila pogoj za izplačilo sredstev.
Zahvaljujemo se vsem organizacijam in društvom za sodelovanje.
Poročilo pripravila:
Saša Bricman Rantuša
Svetovalka
V Mariboru, 17. 2. 2020
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