POVZETEK POROČIL NEVLADNIH ORGANIZACIJ O REALIZACIJI
PROGRAMOV ZA LETO 2016

1. PODRAVSKO GOZDARSKO DRUŠTVO
Mednarodno srečanje gozdarjev treh dežel
Letos je PGD gostilo že 44. tradicionalno srečanje gozdarskih strokovnjakov treh dežel (Slovenije,
Madžarske in Avstrije). Namen tega srečanja je bila izmenjava izkušenj ter ohranjanje stikov.
Prireditev »Gozdovi v mestu«
Organiziran je bil ogled mestnih gozdov (Betnavski gozd) s predavanjem o pomenu mestnih gozdov
ter možnosti sobivanja med gozdom in ljudmi. Vključen je bil tudi ogled in predstavitev
doživljajskega igrišča v Ertlovem gozdiču v Mariboru.
Vzdrževanje gozdnih učnih poti
Na gozdnih učnih poteh (Rozkina, Piramida, Tojzlov vrh) in v bližnjem gozdu (Limbuško nabrežje) je
bilo izvedeno redno vzdrževanje poti z odstranitvijo zarasti ob tablah, odstranjevanje vej in podrtih
dreves, urejanje stez ipd.
Vodenje po gozdnih učnih poteh
Izvedeno je bilo vodenje šolske mladine in širše zainteresirane javnosti po godnih učnih poteh
(Kalvarija–Piramida, Rozkina gozdna učna pot, Tojzlov vrh) in bližnjem gozdu (Limbuško nabrežje),
in sicer 15 vodenj po GUP in 3 predavanja.
2. GOBARSKO DRUŠTVO LISIČKA
Aktivnosti za ohranitev gliv: te aktivnosti zajemajo več vidikov raziskovanja gliv v različnih okoljih.
Preučevali so bioindikacijski potencial gliv za ocenitev stanja različnih ekosistemov in posledično za
ohranitev narave. Pri tej aktivnosti so izvajali tudi monitoring gliv na Mariborskem otoku. Aktivnosti
so izvajali na ožjem in širšem področju Mariborske občine.
Strokovne ekskurzije: izvedli so več strokovnih ekskurzij, kjer so preučevali fenofaze različnih vrst
gliv, od njihovega pojavljanja, do ugotavljanja njihove odvisnosti od dejavnikov okolja.
Razstave: v letu 2016 so izvedli več razstav gliv, s poudarkom na fenoloških opazovanjih. Razstavili
so različne vrste gliv in poskrbeli za strokovno vodenje po razstavah. Razstave so izvedli v
pomladnem in jesenskem času (april do oktober).
Izobraževanja: v okviru teh aktivnosti so izvedli teoretična in praktična izobraževanja o glivah, bodisi
v prostorih društva ali na različnih lokacijah.
Vodenje po učnih poteh in vzdrževanje: gobarsko društvo Lisička ima dve učni poti, kjer izvajajo
vodenje za splošno in strokovno javnost, šolarje,… Vsako leto izvedejo tudi vzdrževanje učnih poti.
3. DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA MARIBOR
Izobraževanje članov
Program izobraževanja, ki se časovno izvaja v zimskem času smo izvajali v soorganizaciji s JSKS pri
KGZ Maribor na lokacijah Vinarska 14, Maribor, v prostori KS Malečnik, prostori občine Rače in
Duplek. Tematski sklopi iz programa sofinanciranja MOM, programa KOPOP in vsebinskega
področja trajnostnega kmetovanja. Izvedeni posamezni vsebinski sklopi in moderatorji so bili
naslednji: Smela uporaba vode v gospodinjstvu in v kmetijstvu, Negativi vplivi prekomerne uporabe
mineralnih in fertigacijskih gnojil na biotsko raznovrstnost, Izobraževanje iz tematskih področji:
ranljivosti in enkratnosti planeta, na katerem živimo ter varstvo okolja v izvedbenih oblikah.
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Delavnice
Vpliv Klimatskih sprememb na usmerjanje Slovenskega sadjarstva
Vzdrževanja oskrbe z vodo, namakanje kmetijskih površin in zbiranja ter reciklaže odpadkov
Delovne akcije
Ureditev Pohodne poti Hum
Akcija očistimo svoj kraj
Soorganizacija TO Podravja in demonstracijski prikazi
ŠTUDIJSKA POTOVANJA IN STROKOVNE EKSKURZIJE
Izvedba študijskega potovanja članov DRKP Mb na območje Primorja: »Primeri domače dobre
prakse razvoja podeželja«.
4. EKOLOŠKO KULTURNO DRUŠTVO ZA BOLJŠI SVET
Izdelava didaktičnih gradiv in priprava predstav z naslednjimi naslovi: Rdeči pokrov za steklo, črni za
papir, rumeni za plastiko!, Mi smo eko frajerji!, Mladi smo za eko!.
5. RIBIŠKA DRUŽINA MARIBOR
Projekt je zajemal 14 vsebinskih delovnih nalog, ki so vezane na aktivnosti Ribiške družine Maribor s
področja varovanja voda ter vodnih in obvodnih sistemov kot dela naravnega okolja mariborskega
ribiškega okoliša. Ta okoliš je velik okoli 250 km2 in je v njem skoraj 500 ha vodnih površin. Pretežni
del jih je v MO Maribor. Med osrednje naloge pa štejemo:
- Preko leta so s pomočjo čuvajske službe in gospodarjev ribnikov nadzirali vse vodotoke,
pravočasno intervenirali – Radvanjski in Razvanjski potok, tako da niso zabeležili nobenega
pogina.
- V reko Dravo so vložili, poleg rib, ki so jih izlovili v drugih vodotokih, tudi naslednje avtohtone
ribje vrste: 200 kg velikih ščuk in še 1000 kom mladic sulca in 20000 mladic podusti, 2200 kom
potočnih postrvi.
- V okviru projekta Živimo z Dravo so poleg prikaza ribolovne opreme vložili v Dravo 500 kg
gojenega krapa in priredili 3 srečanja za osnovnošolce ob ribolovnih vodah.
- Člani ribiške družine so deležni redne edukacije – na letni skupščini, kjer je gospodar poroča in
seznanja s problemi na vodotokih, vplivih na življenje na njih. Uspeli so tudi dvigniti notranjo
disciplino članstva, ki s svojo prisotnostjo ne obremenjujejo obale, ne puščajo ostankov in redno
poročajo o vseh deviantnih pojavih. Tudi v tem letu so imeli prijave vezane na onesnaževanje
okolja in eno vezano na pogin v potoku.
- V čistilnih akcijah – osrednja v začetku aprila ( Mariborski otok, Drava v predelu Malečnika,
vodotoki na obrobju Pohorja …) je sodelovalo 350 ribičev, preko leta pa so sledile tudi redne
mesečne, vzdržujejo obale in vse sprehajalne poti ob ribnikih (te so travnate a redno vzdrževane)
in odpravljajo erozijske učinke ( v MO Maribor – Ribnik Radvanje- SV, ribnik Betnava, Ribnik
Transom in Ponikovalnik Vegros). V te aktivnosti je bil vključen vsak član, v povprečju 8 ur, kar
znese preko 3200 ur prostovoljnega dela.
- V tem letu so namestili tudi novo brv, tako da je pot okoli Ribnika Transom varna za vse
sprehajalce, ki jih je vsako leto tudi več.
- V zimskem in zgodnje pomladanskem času so bili dnevno prisotni na drstiščih Drave v
Malečniku, kjer je največje in edino ohranjeno drstišče. Te aktivnosti je bilo vključeno v 120
delovnih dnevih 600 članov ( 5 na dan), v skupnem trajanju 3200 ur.
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- Udeležili so se vseh delavnic v zvezi z načrtovanjem vodnega upravljanja in usklajevanj z
agencijo ARSO pri posegih v vode, kjer so bili neomajni in niso dovolili posega v drstišče v
Malečniku, ostala vzdrževalna dela pa so morala biti izvedena brez neposrednega posega v
strugo.
- Člani RD Maribor so bili nosilci kulinarične prireditve v Račah. To aktivnost so prisiljeni izvajati
v tem okolju – zaradi organizacijskih in prostorskih zahtev, namenjene po so občanom Maribora.
V Račah smo s kulinaričnimi dobrotami – brezplačno pogostili preko 800 obiskovalcev.
- Izdali so Bilten, v katerem bralce seznanjajo z delom.
6. PUPILLAM, DRUŠTVO ZA RAZVOJ POTENCIALOV
Sejemske predstavitve:
3-dnevni sejem Altermed v Celju, objava v brošuri
Art Camp v okviru festivala Lent v Mariboru, objava v brošuri
8 x na stojnici v Qlandiji
Srečanja in delavnice
8 srečanj/delavnic na društvu, 22 treningov v gospodinjstvih in podjetjih, mentorstvo oz. pomoč
uporabnikom eko metode čiščenja na domovih in podjetjih do rezultata.
Razvili so celovite metode za naravno čiščenje po prostorih in materialih. Razvijajo nove produkte:
naravni osvežilec prostorov, pasta za odstranjevanje madežev in odstranjevalec vodnega kamna,
dodali so tudi pralna sredstva za perilo in posodo. Vsi produkti so v drugi razvojni fazi, oblikovali so
embalažo in blagovno znamko.
7. DRUŠTVO ZA RAZVIJANJE SOCIALNIH PROJEKTOV IN SPODBUJANJE AKTIVNEGA ŽIVLJENJA
AKTIVIRAJ SE
Mestni vrtovi in samooskrba
Mestno vrtnarjenje in izobraževanje, delavnice
Ropotarnica
Promocija ponovne uporabe, recikliranja, samooskrbe.
Smetka
Blagovna znamka 100%R, projekcija filma in modna revija, predstavitve in vodenje za šolarje.
Delavnice recikliranja in ponovne uporabe
Delavnice, predstavitvene stojnice ob okoljskih dnevih, dnevi odprtih vrat
8. ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE MARIBOR
Izvedba programa ob Dnevu Zemlje, izvedba Eko tedna ob svetovnem dnevu okolja, sodelovanje na
Drava festivalu (delavnice in igre na prostem), počitniške dejavnosti za otroke, info stojnica,
ustvarjalne delavnice in Bralni maraton v okviru Evropskega tedna mobilnosti, izvedba dejavnosti v
okviru Tedna otroka, učilnica v naravi na Mariborskem otoku, priprava razstave »Srečne živali«,
mesečna izvedba ustvarjalnih delavnic, skrb za živali v DUM-u.
9. ČEBELARSKA ZVEZA DRUŠTEV MARIBOR
Izobraževalna predavanja, tečaji in praktične delavnice
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Delavnice za mlade čebelarje, Predavanje na temo zimskega sonaravnega zatiranja varoje,
predavanje o prednostih ekološkega čebelarjenja, simpozij o apiterapiji, predavanje o pomenu
čebel za življenje,
Za otroke in mladino
Sprejem skupin iz vrtcev, osnovnih in srednjih šol, čebelarski krožki, tradicionalni slovenski zajtrk,
bralne urice, delavnica vlivanja figur iz čebeljega voska.
Javne predstavitve, promocije in degustacije - Sodelovanje na večih prireditvah.
Ekološke akcije
Čiščenje okolice čebelarskega centra, postavitev čebelnjaka v Urbanih vrtovih.
Promocijski material
Priprava delovnih listov za različne starostne skupine otrok, zloženka o apiterapiji, predstavitveni
letaki.
10. DRUŠTVO ZA VODE DRAVA
Organizacija in izvedba 27. Mišičevega vodarskega dneva
11. DRUŠTVO KNEIPP MARIBOR
Predavanja in delavnice na temo zdravega, naravnega načina življenja po Kneippovi metodi, ogledi
učnih poligonov in nabiranje divje rastočih rastlin. Organizacija 2. Knajpovega dneva.
12. POTAPLJAŠKO DRUŠTVO MARIBOR
Izvedba ekološke akcije Drava 2016 – ni nam vseeno! Sodelovanje pri Drava festivalu s prireditvijo
Drava moja plaža.
13. DRUŠTVO HIŠA
10. in 11. junija je bil v okviru globalnega dogodka OPEN SOURCE CIRCULAR ECONOMY DAYS
(oscedays.org), v katerem je sodelovalo preko 40 mest, organiziran v Tkalki posvet z delavnicami na
temo razvoja, uvedbe in uporabe krožne ekonomije. Na posvetu je sodelovalo 10 organizacij, ki se
ukvarjajo s področji krožne ekonomije kot so razvoj produktov iz odpadnih materialov, trajnostna
gradnja iz naravnih materialov, obnovljivo energijo, obnovljivo embalažo, odprto-kodnim razvojem
izdelkov, zadružništvom za krožno ekonomijo, mobilnostjo, obnovljivimi viri in IT za krožno
ekonomijo. V okviru dogodka so bile organizirane delavnice s področja »recikliranja« in »ponovne
uporabe«.Za namene dogodka je izdelana spletna stran, ki je aktivna tudi po končanem posvetu.
14. ZDRUŽENJE ZA EKOLOŠKO KMETOVANJE SV SLOVENIJE
Sodelovanje na prireditvah, predstavitvah, degustacije, promocije, delavnice
Predstavitev Partnerskega kmetovanja in EKO zabojčkov, sodelovanje na Dnevu zemlje, prireditev v
okviru 16. obletnice Kmečka ekološka tržnica – »Festival ekoloških špargljev in vina«, sodelovanje
na dnevu odprtih vrat na ekoloških kmetijah skozi vso leto, sodelovanje pri tradicionalnem
slovenskem zajtrku, božični praznik na Kmečki ekološki tržnici.
Predavanje, semenarji
Predavanja in praktični prikazi za občane MOM in člane Združenja na ekoloških kmetijah skozi vso
leto, predstavitev zimske rezi sadnega drevja v travniškem sadovnjaku in predstavitev ekološke
kmetije Uranjek, predavanje in predstavitev Partnerskega kmetovanje, pomen ekoloških zabojčkov.
Strokovne ekskurzije, ogledi dobrih praks, ekološke akcije, terensko delo za ohranjanje živalskih in
rastlinskih vrst
Pravilno obrezovanje travniškega sadovnjaka na ekološki kmetiji Uranjek , strokovna ekskurzija na
Štajersko.
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15. DRUŠTVO ZA OPAZOVANJE NARAVE ZELENA STEZA
52 tednov v naravi
Pripravili so koledar, ki bo opozarjal ljudi na dogajanje v naravi v vseh letnih časih in v vsakem
vremenu. Organizirali so prireditev decembra v Vetrinjskem dvoru (Okrasi iz narave), kjer so javnosti
predstavili projekt in tudi objavili slike, ki smo jih posneli v preteklem letu v kronološkem zaporedju.
Razstavo 52 tednov v naravi bodo še vse leto razstavljali po različnih institucijah.
31 divjih dni
S projektom nagovarjajo najstnike, ki pogosto med počitnicami nimajo pravih idej, kaj početi in se
preveč zatekajo v virtualni svet in druženje po socialnih omrežjih. Pripravili so gradivo za letak z 31
idejami (oba poletna meseca imata 31 dni), kaj vse lahko počnejo v naravi.
Drava festival
Sodelovali so z dvema dogodkoma: Pokukajmo v živi svet Krajinskega parka Mariborsko jezero in
Nedeljski izlet po dolini reke Drave.
16. PLANINSKO DRUŠTVO MARIBOR MATICA
Fotografski natečaj z naslovom »Narava znana neznanka«
Raziskovanje Pohorja
Anketiranje uporabnikov mariborskega Pohorja o poznavanju naravnih virov, seznanjenost z
varstvenimi območji, … analiza vplivov različnih vrst rekreacije, izobraževalni izlet po pohorskih
gozdovih in planjah.
Izleti in tabori
Izlet na Žavcarjev vrh ob Svetovnem dnevu okolja, planinski tabor za otroke mariborskih osnovnih
šol, ekskurzija k pritokom reke Drave v okviru Drava festivala, Izlet z vlakom in kolesom v okviru
Evropskega tedna mobilnosti, pohod po mariborskih gričih
Predavanja
Predavanje Matevža Lenarčiča
17. MARIBORSKA KOLESARSKA MREŽA
Dogodki
Bajk kuhna, odprti termini, Heckaton, kolesarski izleti, mobilne kolesarske delavnice z info stojnico
Promocija
Posodobitev in nadgradnja spletnih strani, aktivno sodelovanje in pojavljanje v medijih na temo
promocije kolesarstva, prispevki o kolesarjenju po Mariboru na kanalu Youtube
Kampanje
Sodelovanje v kampanji Bike to work
18. DRUŠTVO ZA VODNE AKTIVNOSTI DRAVA
Spomladanska čistilna akcija
Člani so pomagali očistiti okolico Kamnice in Bresternice. Krajevni skupnosti Kamnica in Bresternica
sta prvič skupaj organizirali čistilno akcijo.
Terenski ogled Stražunskega gozda
Na temo Stražunskega potoka so se 7.4.2016 sestali s predstavniki Mestne občine, na katerem so
podali zahtevo, da je Stražunski potok potrebno klasificirati.
Predstavitev problematike: Onesnaževanje z mikroplastiko
Ob svetovnem dnevu okolja, so v društvu pripravili aktivnosti, katerih cilj je informiranje in
ozaveščanje someščanov o problematiki mikroplastike v okolju. Ob tej priložnosti so pripravili in
založili informativno-izobraževalno zloženko, z glavnimi poudarki te problematike.
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Aktivnosti v okviru Drava festivala
V okviru Drava festivala, smo v društvu pripravili aktivnosti, katerih cilj je informiranje in osveščanje
someščanov o priložnostih preživljanja prostega časa na bregovih reke Drave
Predavanje na temo mikroplastike v vodnem okolju
V Evropskem tednu zmanjševanja odpadkov so izvedli predavanje na temo mikroplastike v vodnem
okolju na povabilo Medobčinskega urada za varstvo okolja za študente arhitekture.
Priprava projekta Dravske grablje
V decembru 2016 smo zasnovali in izvedli priprave načrtov za plavajoče zbiralnike plastike v
površinskih vodah.

19. SLOVENSKA ZVEZA ZA JAVNO ZDRAVJE, OKOLJE IN TOBAČNO KONTROLO
Drava festival
Pisarna okoljskih iniciativ, otvoritev fontane na Lentu, voda je zakon – pitna voda za vse:
mimoidočim so razdelili 200 steklenic s svežo pitno vode iz napeljave mestnega vodovoda, splav na
Lentu, otvoritveni dogodek festivala, po poteh Lenta, ekološki letni kino: izvedba brezplačnih javnih
projekcij filmov z ekološko tematiko, Smoothie projekt, mini eko-bio / art tržnica, okoljska »PECHA
KUCHA«, lutkovna predstava za otroke
Program Drava Center: glasbeni koncert na vodi, letni eko- kino, stisni sam svoj smoothie!, pisarna
okoljskih Iniciativ, joga ob Dravi , meritve CO , sladkorja in trigliceridov v krvi
Evropski teden mobilnosti
2- dnevni družinski pohod na Pohorje
Svetovanja na stojnici, svetovanja posameznikom in Mariborskim podjetjem: obiskali so 10 večjih
mariborskih podjetij, ki so izkazala zanimanje za udeležbo pri akciji za promocijo trajnostne
mobilnosti med zaposlenimi v sklopu Dneva brez avtomobila (22.9.) in preverili stanje odziva na
pobudo na parkiriščih podjetja ter v kolesarnicah. Projekt »Zdravo podjetje«.
Mesečno izdajanje e- novic s področja varstva okolja
V elektronske novice so od januarja do decembra redno vključevali okoljsko rubriko z aktualnimi
temami, razpisi, informacijami in prevodi tujih člankov.
20. DRUŠTVO ZA OPAZOVANJE IN PROUČEVANJE PTIC SLOVENIJE, ŠTAJERSKA SEKCIJA
Evropski teden opazovanja ptic - predstavitev fenomena ptičjih selitev na informativni stojnici na
Trgu svobode.
Srečanje mladih ornitologov – srečanje in podelitev priznanj avtorjem del likovnega natečaja,
predavanja, izlet v Krajinski park Račji ribniki
Izvedba likovnega natečaja »Ptice in naš vrtec« - prijavilo so 123 različnih likovnih del iz desetih
vrtcev.
Ureditev gnezdišča za približno 140 parov mestnih lastovk na Glavnem trgu
Označevanje belih štorkelj z barvnimi obročki na območju Mestne občine Maribor.
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