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POROČILO O SOFINANCIRANJU PROGRAMOV VARSTVA OKOLJA IN 

OHRANJANJA NARAVE ZA LETO 2018 

 

Medobčinski urad za varstvo okolja je takoj v začetku leta objavil razpis za dodelitev sredstev 

sofinanciranja v skupni predvideni vrednosti do 40.800 €. Glavne tematike, na katere so se 

lahko prijavili so bile: 

 Izvedba ukrepov za spremembe potovalnih navad občanov; 

 Vključevanje gospodarskih subjektov v trajnostno mobilnost; 

 Programi na temo »Voda v naravi« in  

 Programi, ki zaokrožajo vsebino okoljskih dni. 

 

Na javni razpis se je prijavilo 23 organizacij, po pregledu izpolnjevanja razpisnih pogojev se jih 

je v izbor uvrstilo 14, 8 jih ni izpolnjevalo pogojev, 1 prijava pa je bila prepozna. 

Vsi programi so morali biti zaključeni najkasneje do 30. 10. 2018 oziroma 23. 11. 2018 za tiste 

organizacije, ki bi izvajale dogodke ob Dnevu odpadkov.  

V nadaljevanju podajamo kratek opis aktivnosti, ki so jih izvedla društva/organizacije – 

prejemniki sredstev (organizacije/društva so razvrščena po številki prijave). 

 

1 GOBARSKO DRUŠTVO LISIČKA MARIBOR 

Društvo je prijavilo program »Vloga gliv pri ohranjanju narave s poudarkom na okoljskih 

dnevih«, ki je skupaj vreden 10.605 EUR. Poleg številnih razstav gliv, ki so jih prirejali ob 

okoljskih dnevih, so končali popis gliv na Mariborskem otoku, pripravili številna predavanja, 

ekskurzije in zbirali materiale za pripravo brošure, ki je bila v mesecu oktobru predstavljena širši 

javnosti. Poleg splošnih podatkov o glivah in monitoringu je podrobno opisanih preko 350 vrst 

gliv, ki jih najdemo na Otoku s slikovnim gradivom in lokacijo najdišča na Otoku. Brošura je 

dragocen prikaz presenetljive pestrosti gliv, ki rastejo na tako majhnem območju, na čistem 

obrobju mesta. 

Mestna občina Maribor je društvu sofinancirala program v vrednosti 4.305 EUR. 

 

3 PLANINSKO DRUŠTVO MARIBOR MATICA 

Dva programa z naslovom »Po vodnih poteh« in »Pot pod noge« sta bila osredotočena na 

ravnanje z razpoložljivimi vodnimi viri. Organizirali so naravoslovne dneve za ozaveščanje 

občanov o pomenu reke Drave, ekskurzije, na katerih so spoznavali površinske procese 

(poplavljanje, erozija, plazenje), spoznavali hidrogeografske značilnosti območja, uporabo vode 

in odnosa človeka do vode in spoznavali pomen goratih območij za vodne vire (Pohorje in 

Kozjak). Na ekskurzijah so si ogledali nastajanje padavin ob orografskih pregradah in odtekanje 

vode v dolino (Lobnica in Šumik). Spoznavali so značilnosti visokega barja (Lovrenška jezera), 
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rastlinske in živalske vrste vezane na vodna okolja in spoznavali razširjenost tujerodnih vrst v 

vodnih okoljih. Pripravili so predavanje o pomenu vode kot viru življenja, pomenu vode za 

ohranjanje ekoloških sistemov, habitatov in vrst. Material, zbran s terenskim delom, branem kart 

in proučevanjem različnih pisnih virov so objavili v publikaciji, objavljeni na spletu in v tiskani 

obliki. 

V času ETM so vodili in promovirali dnevno rekreacijo, kondicijske pohode, javni potniški promet 

in kolesarjenje (bližnja okolica – Svečinska pot in Goričko). Oblikovali so plakat o pomenu 

trajnostne mobilnosti. 

Ocenjena vrednost programov znaša 5.800,00 €, od tega je MOM sofinancirala 2.900 €. 

 

5 RIBIŠKA DRUŽINA MARIBOR 

Prijavili so tri programe, in sicer: »Voda v naravi/preprečimo onesnaževanje potokov, ribnikov in 

reke Drave«, »Voda v naravi/zaščita biotske raznovrstnosti in očuvanje ribje populacije« in 

»Voda v naravi/sodelovanje ob svetovnih okoljskih dnevih in Drava festivalu«. 

Spremljali so kalnost reke Drave, ki je bila preko celega leta občutno boljša kot pretekla leta, saj 

je bila v mejah normale. Posvetili so več pozornosti zračnim posnetkom, ki služijo za prikaz 

sprememb po poplavah ali posegih v prostor. Pregledali so potoke s Pohorja in preverjali divja 

odlagališča. 

Uveden je bil stalni nadzor nad drstišči in plašenje kormoranov, več izlovov in vložen je bil nov 

zarod čiste potočne postrvi donavskega porečja. V Dravo so bile vložene ščuke, potočne postrvi 

in rdečeoka. 

Sodelovali so pri okoljskih dnevih, kje so pozornost posvetili ribnikom potokom in strugi Drave s 

čistilnimi akcijami, sodelovali so na Drava festivalu s prikazom vlaganj rib v Dravo in izvajali 

demonstracijo ribolovnih tehnik po sistemu ujemi-slikaj-spusti. Preverili so število kormoranov, 

čapelj in velikega žagarja. 

Društvo je svoje programe ocenilo na skupno 21.457 €, občina je sofinancirala 2.854 €. 

 

6 PODRAVSKO GOZDARSKO DRUŠTVO  

Prijava društva je vsebovala tri programe in sicer: »Vodstvo po gozdnih učnih poteh«, 

»Predavanje: gozd in voda« in »Prireditev ob tednu gozdov 2018: gozd in kulturna dediščina«. 

Izvedenih je bilo 27 vodenj predšolskih otrok in šolskih otrok po učnih poteh (Kalvarija-Piramida, 

Rozkina učna pot, Tojzlov vrh, Limbuško nabrežje, Betnavski gozd) in tri delavnice  s ciljem 

promoviranja ekološkega, socialnega in proizvodnega pomena gozda v urbani, gozdnati in 

gozdni krajini ter promoviranje gozdnega bontona. 

Izvedeni sta bili dve predavanji za širšo javnost na temo hudourniških plavin in ukrepov za 

njihovo preprečevanje in predavanje na temo Pogled sistemske teorije na gozd kot popoln 

avtopoetski ekosistem, saj v gozdu najdemo vse rešitve za človeško civilizacijo, če vnesemo 

dovolj znanja ekologije. 

Sodelovali so na osrednji prireditvi tedna gozdov v Botaničnem vrtu UM v Pivoli , ki je povezana 

z ohranjanjem kulturne dediščine in prispevku gozda k doživljanju teh bogastev. Izvedli so 

razstavo Ljuba Cenčiča v Pokrajinskem muzeju, ki predstavlja problematiko zapuščenih kmetij 

na območju gozdnega gospodarstva Maribor. 

Sofinanciranje programov znaša 1.900 €. 
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8 EKOLOŠKO KULTURNO DRUŠTVO ZA BOLJŠI SVET 

Delovni naslov programa je bil »Moj Maribor – moj eko-dom«, ki je bil ocenjen na 9.630 EUR. 

Izvedli so ekološke delavnice, in sicer štiri na OŠ Slave Klavore, po tri na OŠ Martina Konšaka 

in kar devet na OŠ Draga Kobala. Skupaj se je delavnic udeležilo skoraj 300 otrok. Delavnice so 

bile prilagojene starosti otrok (prva triada, 4 in 5. razredi) s tematiko o ekološkem ozaveščanju, 

skrbi za ohranitev mesta, varčevanja z vodnimi viri, varovanja narave, medsebojne povezanosti, 

učenci so aktivno sodelovali. Iz evalvacijskih listov je razvidno, da so bile delavnice izjemno 

sprejete in prav tako odlično ocenjene glede izvedbe z željo po nadaljnjem sodelovanju društva. 

Ob svetovnem dnevu okolja so organizirali in izvedli čiščenje stražunskega gozda, skupaj s 

sodelujočimi učiteljicami in povabljenim Društvom za zdravje srca in ožilja, Društvom 

upokojencev Tezno in Pobrežje  in KS Tezno. Sodelovalo je podjetje Snaga s postavitvijo 

zbiralnikov in odvozom smeti iz dveh lokacij v Stražunu. 

Izvedli so zaključno prireditev v OŠ Slave Klavora z gledališko predstavo, pevskimi zbori vrtca, 

pevske skupine starejših občanov in OŠ ter recitacijami in folklorno skupino. Predstavilo se je 

društvo Sonček s svojimi izdelki. 

Mestna občina Maribor je društvu sofinancirala program v vrednosti 3.004 €. 

 

11 ČEBELARSKO DRUŠTVO PETER MOČNIK STUDENCI PEKRE 

Čebelarsko društvo je prijavilo program »Osveščanje o pomenu čebelarstva za obstoj človeka in 

narave – letni program v znamenju 1. svetovnega dneva čebel«, ki je bil ovrednoten na 9.980 €. 

V devetih akcijah od aprila do oktobra je potekalo vzdrževanje Andrejevega čebelnjaka in učne 

poti na Meranovem, čistili so okolico, obnovili in uredili nasad medovitih rastlin, ki so jih označili 

z novimi tablicami. Poleg ureditve okolice so na čebelnjaku zamenjali kritino. Ob OŠ Janka 

Padežnika, kjer deluje čebelarski krožek so očistili okolico  in zaradi obnove šole do spomladi 

preselili čebele. V zimskem času sledi obnova obstoječih panjev. Na lastni parceli so nameravali 

postaviti obeležje Petru Močniku, vendar aktivnosti niso mogli izvesti zaradi neodzivnosti 

najemnika, ki bi moral odstraniti reklamni pano.  Izvedli so dan odprtih vrat pri čebelarskem 

centru na Streliški ulici, kjer je bila postavljena razstava, organizirana delavnica za otroke, 

prikazana različna čebelarska opravila in pokušina medu. Večja razstava je bila izvedena tudi v 

času prvomajskih praznikov pri Andrejevem čebelnjaku z izdelki iz medu, ogledom in 

predstavitvijo panjskih končnic. V Breznici na Gorenjskem so se udeležili 1. svetovnega dneva 

čebel, kjer so se na proslavi srečali slovenski čebelarji. 

Posebej so se potrudili za promocije, razstave in degustacije čebeljih izdelkov, in sicer na sejmu 

v Berlinu, v Waldorfskem vrtcu, v Mercatorju, na Trgu Leona Štuklja, na Glavnem trgu, v Domu 

pod gorco, na Meranovem, v Qulandiji in sodelovali na prireditvah na Lentu, v MČ Studenci in v 

Slovenski Bistrici. Priredili pa so še medene dneve v Europarku in medeni zajtrk v vrtcih in 

šolah. 

Društvo je za svoje aktivnosti prejelo sofinanciranje v višini 4.005 €. 

 

12 DRUŠTVO ZA OPAZOVANJE IN PROUČEVANJE PTIC SLOVENIJE 

Prijavili so dva programa, in sicer »Urbane ptice« in likovni natečaj »Ptice okoli našega vrtca«. 

V okviru prvega programa so izvedli dva izleta, in sicer na tematiko »Spoznajmo ptice v našem 

parku« in »Poiščimo hudournike«, katerih namen je spoznavanje ptic v mestnem parku in 
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spoznavanje hudournika v praksi. Spoznali so gnezdišča hudournika, pomen starih stavb in 

način, kako mu pomagamo pri sanacijah. Prispevek je bil objavljen tudi v Večeru. 

Nabavili so 10 gnezdilnic (od predvidenih 5) in redno pregledovali gnezdilnice, ki so jih namestili 

v preteklih letih. S tem so pridobili dragocene podatke o zasedenosti in mladičih ptic (skupaj 115 

mladičev). Gnezdilnice so očistili in pripravili na naslednjo kotitveno sezono. 

Objavili so razpis za likovni natečaj, ki so ga poslali v vse mariborske vrtce. Ti so svoje izdelke 

posredovali natečajni komisiji, ki je izbrala 20 najboljših za objavo na spletni galeriji. Prva tri 

zmagovalna dela so prejela simbolično nagrado, zmagovalni vrtec pa je poslal kar 22 likovnih 

del. Za nagrado je vrtec prejel gnezdilnico in obisk orintologa, gnezdilnico so namestili v bližini 

vrtca. 

Društvo je za svoje programe prejelo sofinanciranje v vrednosti 1.470 €. 

 

13 LOVSKA DRUŽINA GAJ  NAD MARIBOROM 

V mesecu juniju so izvedli naravovarstveni tabor za osnovnošolce. Vabili so vse OŠ , ki delujejo 

na območju lovske družine, odzvala se je OŠ Selnica ob Dravi, ki je na tabor prijavila 10 otrok, 

ki obiskujejo predmet Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

V okviru terenskega dela so spoznavali pomembne vodne vire za živali, popisovali mokrišča in 

jemali vzorce vode iz različnih virov ter raziskovali prisotnost živih bitij v vodnem viru. V času 

izvedbe tabora je bilo vreme zelo neugodno, zato je razmočen teren oteževal delo, kljub temu 

so pa v večernih urah  izvedli pohod z baklami in doživeli zvoke večerne narave. 

Opravili so tudi terensko delo na temo gliv, raziskovali rastišča in razširjenost ter iskali odtise 

živali v mokriščih. 

Zaradi slabega vremena jim ni uspelo izvesti aktivnosti točno po programu, zato so želeli tabor 

ponoviti, a je tudi rezervni termin odpadel zaradi slabega vremena. Kljub vsemu so uspeli 

zapolniti vrzeli z naravovarstvenimi temami in je tabor uspel. 

Lovski družini je MOM sofinancirala 200 €, celoten program so ocenili na 450 €. 

 

16 MARIBORSKA KOLESARSKA MREŽA 

Program »Kolesarska skupnost« je bil usmerjen v spreminjanje potovalnih navad in promocijo 

trajnostne mobilnosti v sodelovanju z gospodarstvom in civilno družbo. 

Izvedli so promocijo zimskega kolesarjenja (Winter bike to Work day), kolesarjenje ob 

svetovnem dnevu voda, ki je vodila kolesarje ob reki Dravi, izvedli so kolesarjenje po poteh 

javne plastike Vlaste Zorko, kjer so spoznavali kako so dela kiparke integrirana v javni prostor in 

okolje. V sodelovanju s Snago in iniciativo male tržnice so izvedli kolesarjenje po poteh 

Mariborskih tržnic, hkrati pa izvedli tudi Bajk kuhno. V mesecu juniju in septembru so izvedli 

kolesarsko parado  (kampanja Prinesi srečo v službo in Evropski teden mobilnosti).  

V sklopu nacionalne čistilne akcije so z društvom Ekologi brez meja organizirali čistilno akcijo 

Očistimo Slovenijo, čistili so nabrežje reke Drave in Dravsko kolesarko pot, zbrane odpadke pa 

s tovornimi kolesi odpeljali na Snago. 

Dogodke so promovirali na spletni strani in na FB profilu. 

Prejeli so 2.653 € sredstev sofinanciranja. 
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17 ŠPORTNO, KULTURNO, TURISTIČNO DRUŠTVO PONIREK 

Programi, ki so jih prijavili so: »Plavajoča mokrišča Drava center«, »Drava center – živalski svet 

v krajinskem parku Mariborsko jezero« in »Obvestilne table krajinski park Mariborsko jezero«. 

Prvi projekt so začeli izvajati že v mesecu aprilu, saj je šlo za vzgojo rastlin, graditev in 

vzdrževanje vodnih gred in skrb za rastline. Zasadili so 12 m2 vodnih rastlin različnih vrst, da so 

se v času vzgoje lahko razvile plavajoče podkonstrukcije. V mesecu maju so bili plavajoči otočki 

pripravljeni za zasaditev in splavitev ter fiksiranje v strugo. Pri projektu je sodeloval diplomirani 

biolog (Miran Renčelj). Umetno ustvarjen habitat je v poletnem času že dobil stalne obiskovalce 

(race, kačji pastirji, ribe med koreninami, školjke). Izvajali so tudi monitoring in ugotovili, da 

projekt v celoti zadošča v izobraževalne in naravovarstvene namene. 

Na vstopne točke točke krajinskega parka so tik ob reko postavili izobraževalne table, ki 

obiskovalce poučujejo o živalskih prebivalcih, ki pa niso splošno znani. S pomočjo ZRSVN so 

sestavili table, ki na prijazen način obiskovalce približajo naravi, hkrati pa poučujejo na jedrnat 

način. 

Z obvestilnimi tablami na posestvu Drava centra obiskovalce obveščajo o pravilih obnašanja v 

Krajinskem parku, ki je pravičen za živali, rastline in ljudi. Table dajejo pomembnost sami naravi 

in spoštovanju do Krajinskega parka. Ob vstopu je v sklopu info-tabel pozdravno-informativna 

tabla, ki obiskovalce obvešča o samem parku ter obvešča o osnovnih pravilih obnašanja s 

pomočjo piktogramov. 

Društvu je MOM za njihove programe sofinancirala 3.130 €. 

 

18 HORTIKULTURNO DRUŠTVO MARIBOR 

Društvo je prijavilo tri programe, in sicer: »Strokovna tiflološka vodenja po mestnem parku«, 

»Vodnik po izjemnih drevesih v mestnem parku« in »Zloženko – kako se vedemo v parkih z 

dopolnitvijo o svetlobni poluciji v naravnem okolju«. Vrednost odobrenih sredstev za vse tri 

programe je znašala 3.400 €. 

Ob svetovnem dnevu turizma, 27. septembru, so organizirali tri vodenja po mestnem parku, na 

katerih so se udeleženci pod strokovnim vodstvom seznanili s senzornim dojemanjem žive 

okolice. Videčim je bilo zaradi povezanih oči omogočeno dojemanje okolice enakovredno kot 

slepim in slabovidnim, slednjim pa je bilo omogočeno doživetje narave s pomočjo drugih čutil 

(tip, voh, okus). Društvo je želelo s poudariti zavedanje, da je invalidna oseba enakopraven in 

enakovreden člen družbe s pravico so enakovrednega vključevanja v družbo. 

Pripravili so publikacijo, ki na 51. straneh z besedilom, opisom lokacije in fotografijami prikazuje 

zeleno-pisane zaklade našega mesta.  Predstavitev publikacije je bila 27. aprila, za Dan zemlje, 

publikacija pa je bila posredovana v knjižnice vrtcev in osnovnih šol Maribora ter v elektronski 

obliki na spletni strani društva. 

Predvidene zloženke niso pripravili zaradi objektivnih razlogov, zato so bila sredstva zmanjšana 

za vrednost tega programa. 

Skupno so prejeli 1.600 €. 

 

20 DRUŠTVO ŠTUDENTOV NARAVOSLOVJA 

Študenti fakultete za naravoslovje so v sofinanciranje prijavili program »Mini atlas kačjih 

pastirjev Maribora«. 
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Za pripravo atlasa so opravili tri terenske popise na približno 24 vodnih telesih Maribora in 

okolice (ribniki, mlake, potoki). Skupno so popisali 33 vrst kačjih pastirjev, kar predstavlja skoraj 

polovico vseh vrst v Sloveniji, strokovno pomoč jim jer ponudilo Slovensko odonatološko 

društvo. Na Evropskem tednu mobilnosti so predstavili rezultate popisa, pripravili pingvina z 

rezultati in razstavo slik z manjšo delavnico določanja kačjih pastirjev. Natisnili so 500 izvodov 

atlasa. 

MOM jim je pomagala s 1.585 € sredstev. 

 

21 ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE 

Program ZPMM z naslovom »Učenje za življenje po načelu trajnosti« se je izvajal celo leto. 

Dogodke so organizirali na različnih lokacijah in okoljskih dnevih, kakor tudi v Domu 

ustvarjalnosti mladih. 

Izpeljali so več kot 60 različnih delavnic na temo odpadnega in naravnega materiala s 

poudarkom na ponovni uporabi in zmanjševanju odpadkov (tekstil, kartonski valjčki, jajčna 

embalaža, časopisni papir, vosek, kozarci za vlaganje,…), dve ekskurziji na temo vode v naravi 

(Črno jezero in Šentanelska reka), 9 počitniških dejavnosti na temo »klepet z živalcami«, ki 

obsegajo sprehode kužkov v zavetišču, sodelovanje pri postavitvi gnezdilnic, obisk vivarija, 

spoznavanja pajkov, kač, kuščarjev in kačjih pastirjev ter srečanja s policijskimi psi in 7 

počitniških dejavnosti na temo »Doživetja v naravi«, ki obsegajo izlet na Mariborski otok, pohod 

na Pohorje, obisk doživljajskega igrišča in permakulturnega vrta.. Izvajali so delavnice na temo 

uživanja kakovostne lokalno pridelane hrane, sezonskega sadja in zelenjave in njene priprave. 

Degustacijo hrane iz ekološke kmetije so izvedli ob Regijskem otroškem parlamentu. 

Izpeljali so kompleksno prireditev EKO teden ob mednarodnem dnevu varstva okolja od 5.-8. 6. 

na Glavnem trgu, s poudarkom na čebelah, vodi, globalni industriji in ponovni uporabi za manj 

odpadkov. Izvajali so ustvarjalne delavnice, postavili senzorični poligon, igralni kotiček, info 

stojnico in Leteči avtobus, ki je ozaveščal o škodljivih vplivih tekstilne industrije na okolje. V ta 

namen so izvedli tudi modno revijo etičnih in rabljenih oblačil ter pripravili tri predstave na 

okoljsko temo. Vse leto so skrbeli za živalice v Domu ustvarjalnosti in s tem pokazali na 

odgovorno ravnanje s hišnimi ljubljenčki. 

Ob Evropskem tednu mobilnosti so sodelovali z ustvarjalnimi delavnicami, Bralnim maratonom 

in info stojnicami in izvedli eko dejavnosti ob Tednu otroka. 

Za celoletno samostojno delo in vključevanje v okoljske dneve je MOM sofinancirala 4.255 €. 

 

23 SLOVENSKA ZVEZA ZA JAVNO ZDRAVJE, OKOLJE IN TOBAČNO KONTROLO 

 

Program »Eko družinski pohod čez Pohorje« so izvedli v dveh terminih; v juliju so se podali po 

Rozkini gozdni učni poti do mariborske koče, s pomočjo vodnika Zavoda za gozdove so 

spoznavali značilnosti narave in istočasno pobirali odpadke ter iskali morebitna divja 

odlagališča. Na drugem, dvodnevnem pohodu pa so se podali peš na Pohorje do Areha, sproti 

pobirali smeti in iskali odlagališča. Pohod so združili z akcijo Očistimo Slovenijo ter navezali na 

projekt »Zdravo na zabavo«. 

Zveza se je aktivno vključila v aktivnosti izvajanja projekta »Skupaj spreminjamo prometne 

navade«, ki jih je sofinanciralo Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za zdravje. V času 

Eko tedna in Evropskega tedna mobilnosti so organizirali Parking day, ob katerem so javne 
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prometne površine (parkirišča) namenili za uporabo občanom. Vzpostavili so igrišče za 

badminton, ping-pong in poligon za disc-golf (metanje frisbijev na tarčo), uredili parkirišča v 

prostor z odrom za nastop mladih skupin in dnevno sobo s čitalnico kot prostor za počitek in 

druženje. V sklopu parkirnega dne so na parkiriščih izvajali Smoothie projekt, to je projekt 

osveščanja o zdravem življenjskem slogu, gibanju in prehranjevanju. Mešalnik za sadje in ostale 

pripomočke (računalnik, ozvočenje) so napajali iz mobilne sončne elektrarne, smoothie so 

pripravljali tudi s pomočjo kolesa, s katerim so proizvajali električno energijo za mešalnik. 

Mimoidočim so izvajali so meritve CO v telesu (okoljska pisarna). Na preurejenih parkirnih 

prostorih so izvedli dva mini koncerta, brez napajanja iz javnega omrežja. 

V okviru programa »Mesto=igrišče« so izvedli šport na ulici (prometne površine in igrišča po 

mestu), izvedbo netipičnih športnih aktivnosti z vključevanjem mimoidočih in povabljenih k 

udeležbi (otroci in mladi, starši). Aktivnosti so izvedli v študentskem naselju (ŠTUK), na Drava 

festivalu in na igrišču OŠ Franca Rozmana Staneta. Vključevali so v aktivnosti street-art 

performansov, spretnostnih preizkušnjah, hip-hop in ulično košarko, ter izvajali rekreacijo na 

prostem s pomočjo rekvizitov iz recikliranih materialov. Promovirali so trajnostno mobilnost s 

prikazom kolesarskih spretnosti, rolanja in rolkanja. Ob Drava festivalu so priredili koncert na 

splavu, ki pa se je zaradi slabega vremena preselil v Vodni stolp. Na festivalu so izvedli parkirni 

dan in razstavo na prostem, ko so del Benetk preuredili v mestno plažo, postavili dnevno sobo 

na cestišču in iz recikliranih materialov sestavili spretnostni poligon. S sončno elektrarno so 

izdelovali smoothije. 

Skupna vrednost sofinanciranja vseh treh projektov je znašala 4.155 €. 

 

Sodelovanje z organizacijami in društvi je bilo sprejemljivo, zataknilo pa se je, tako kot običajno, 

pri posredovanju poročil o izvedenih aktivnostih. Do pogodbenega roka so poročila vendarle 

pripravila vsa društva in s tem izpolnila pogoj za izplačilo sredstev. 

 

Zahvaljujemo se vsem organizacijam in društvom za sodelovanje. 

 

 

 

 

Poročilo pripravila: 

Irena KOZAR 

Strokovna sodelavka 

 

 

 

 

V Mariboru, 4. 12. 2018 


