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VSEBINSKO POROČILO (JRMOM-VON-2021) 

Ob Svetovnem dnevu podnebnih sprememb (15. maj) smo v Združenju EPEKA, so.p. pripravili sklop 

dogodkov, s katerimi smo želeli ciljne skupine, opredeljene znotraj JR (tj. otroke in mladostnike ter 

širšo zainteresirano navnost), okrepiti z dodatnimi znanji, povezanimi z varovanjem okolja, kar smo 

dosegli ob podpori izvedbe aktivnosti, namenjenih spodbujanju popularizacije varstva narave. Vse 

aktivnosti projekta smo izvedli na Mariborskem otoku. Skladno s prijavnico na JR, smo izvedli vse 

predvidene aktivnosti, ki so obsegale sledeče aktivnosti: 

Očistimo Mariborski otok: čistilna akcija je bila izvedena na območju Mariborskega otoka. Z veseljem 

smo ugotovili, da otok ni zelo onesnažen, čemur je botrovala tudi predhodno izvedena čistilna akcija, 

organizirana s strani Mestne občine Maribor. Kljub temu pa smo med pobiranjem odpadkov naleteli 

na veliko (predvsem) plastične embalaže; največji delež najdenih smeti smo našli na težje dostopnih 

terenih otoka. 

Predavanje: Kačji pastirji: je bilo izvedeno v sodelovanju s Slovenskim odonatološkim društvom in 

njegovim predstavnikom; Damjanom Vinkom, ki je gostom na poljuden način predstavil prisotnost te 

zanimive vrste v Sloveniji in na območju Maribora. V okviru predavanja je bil udeležencem 

predstavljen tudi sam pomen prisotnosti kačjih pastirjev za ekosistem, udeleženci so spoznali kako 

opazovati in prepoznavati različne vrste kačjih pastirjev. Predavanje je bilo izvedeno  živo, sočasno pa 

je bilo predvajano tudi preko platforme Zoom. 

Voden sprehod po naravnoslovni učni poti na Mariborskem otoku: Za obiskovalce dogodka smo 

izvedli voden sprehod po naravoslovni učni poti, ki je bil prilagojen na način, da je bil razumljiv in 

pouučen tudi za najmlajše obiskovalce. V okviru vodenega sprehoda so obiskovalci spoznali živalske 

in rastlinske vrste, ki poseljujejo Mariborski otok, spoznali so geološke in geomorfološke značilnosti 

otoka ter izvedeli katere ptice bivajo in gnezdijo na otoku. V okviru sprehoda sta bila udeležencem 

predstavljena tudi zgodovinski pomen otoka za Maribor ter Ljudska pripovedka o kačji kraljici. 

Predavanje: Kaj lahko naredim, da pozitivno vplivam na okolje? je bilo izvedeno z namenom 

ozaveščanja najmlajših obiskovalcev o tem, kako lahko samostojno vplivajo na varstvo okolja ter 

zakaj je to v prvi vrsti pomembno za posameznika in družbo. Predavanje je na interaktiven način 

izvedla Anja Cehnar, ki je vsebine prilagodila na način, da so bile dovolj jasne, da so jih lahko razumeli 

tudi otroci, ki so predstavljali najštevilčnejši delež udeležencev. Tudi to predavanje je bilo sočasno 

predvajano ob podpori spletnega orodja Zoom. 

Tekom celotnega dne so potekale tudi Delavnice ponovne uporabe, kjer so udeleženci iz odpadnih 

materialov ustvarjali denarnice (denarnice iz tetrapakov) ter zaščitne maske (zaščitne maske iz 

ostankov tekstila), s čimer smo želeli udeležence okrepiti z dodatnimi znanji, povezanimi z načeli 

trajnosti, recikliranja in ponovne uporabe, sočasno pa smo med udeleženci želeli spodbuditi 

kreativno razmišljanje pri priložnostih, ki so jim na voljo za dajanje nove funkcije navidez dotrajanim 

materialom / predmetom. 

Vse aktivnosti so bile tako torej izpeljane skladno s prijavnico na JR. Pri izvedbi vseh aktivnosti smo 

upoštevali veljavne ukrepe, povezane s preprečevanjem širjenja virusa COVID-19. V okviru izvedbe 

projekta in projektnih aktivnosti, smo dosegli predvidene cilje in rezultate, navedene zntoraj prijave 

na JR: 
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Cilji projekta: 

- Povišati ozaveščenost lokalnega prebivalstva o pomenu varstva okolja, 

- Spodbuditi ciljne skupine k samoiniciativnosti pri reševanju okoljskih problematik, 

- Popularizacija varstva narave med otroki in mladostniki ter drugimi ciljnimi skupinami, 

- Spodbuditi ciljne skupine h kvalitetnem preživljanju prostega časa v naravi, 

- Povišati inteletualne kapacitete, povezane z varstvom okolja med širšo javnostjo, 

- Razširiti poznavanje priložnosti za ponovno uporabo med ciljnimi skupinami, 

- Ciljne skupine okrepiti z znanji in majhnimi prilagoditvami, ki jih lahko vnesejo v svoj vsakdan, 

da bi pozitivno vplivali na varstvo okolja. 

 

Rezultati projekta: 

- Izvedba vseh predvidenih aktivnosti, 

- Povišana stopnja povezanosti in sodelovanja različnih deležnikov, ki delujejo na področju 

varstva okolja, 

- Povišan interes za okoljske teme s strani širše javnosti, 

- Povečana prepoznavnost pomembnosti Svetovnega dne podnebnih sprememb, 

- Izvedba diseminacijskih aktivnosti projekta, 

- Poročanje lokalnih medijev o dogodku 

 

Tudi v prihodnje bi želeli nadaljevati z izvedbo aktivnosti ob Svetovnem dnevu podnebnih sprememb 

ter jih na letni ravni nadgrajevati. 

 

Medijske objave, povezane z dogodkom: 

 

Svetovni dan podnebnih sprememb 

Samo1planet.si, 14.5.2021 

https://samo1planet.si/aktualno/svetovni-dan-podnebnih-sprememb/  

 

Dan podnebnih sprememb 

Dobro jutro, RTV, 15.5.2021 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/dobro-jutro/174775533/00:00:00  

 

Dnevnik; Svetovni dan podnebnih sprememb 

TV SLO 1, 15.5.2021  

https://4d.rtvslo.si/arhiv/dnevnik/174775893   

 

Kačji pastirji, smeti in podnebne spremembe 

Večer, 15.5.2021 

https://www.vecer.com/maribor/aktualno/kacji-pastirji-smeti-in-podnebne-spremembe-10242830   

 

Na Mariborskem otoku o varovanju okolja  

Mariborinfo.com, 17.5.2021 

https://mariborinfo.com/novica/lokalno/na-mariborskem-otoku-o-varovanju-okolja/361942  

 

https://samo1planet.si/aktualno/svetovni-dan-podnebnih-sprememb/
https://4d.rtvslo.si/arhiv/dobro-jutro/174775533/00:00:00
https://4d.rtvslo.si/arhiv/dnevnik/174775893
https://www.vecer.com/maribor/aktualno/kacji-pastirji-smeti-in-podnebne-spremembe-10242830
https://mariborinfo.com/novica/lokalno/na-mariborskem-otoku-o-varovanju-okolja/361942
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Z namenom diseminacije projekta in projektnih rezultatov smo pripravili tudi video, ki povzema 

aktivnosti, izvedene v okviru projekta, hkrati pa želimo v prihodnje isti video uporabiti kot 

promocijski material, namenjen vabljenju širše javnosti na dogodke, ki jih bomo izvedli ob Svetovnem 

dnevu podnebnih sprememb 2022. 

Video je dostopen na Facebook strani Združenja EPEKA: 

https://www.facebook.com/epeka.slovenia/videos/490693282124390.  

 

POVZETEK POROČILA 

Z dogodkom Svetovni dan podnebnih sprememb smo želeli med otroki, mladostniki in širšo 

zainteresirano javnostjo okrepiti ozaveščenost s področja varstva okolja in poudariti pomenn 

popularizacije varstva narave. V soboto, 15. maja 2021 smo tako izvedli celodnevno dogajanje na 

Mariborskem otoku. Ključne aktivnosti projekta so bile: Očistimo Mariborski otok, Predavanje: Kačji 

pastirji, Voden sprehod po naravnoslovni učni poti na Mariborskem otoku, Predavanje: Kaj lahko 

naredim, da pozitivno vplivam na okolje? in Delavnice ponovne uporabe. Vse aktivnosti so bile 

izvedene skladno s prijavo na JR, pri implementaciji projektnih aktivnosti smo upoštevali veljavne 

ukrepe, povezane s preprečevanjem okužb s COVID-19. Znotraj projekta smo dosegli vse predvidene 

cilje in rezultate. S pripravo aktivnosti ob Svetovnem dnevu podnebnih sprememb želimo nadaljevati 

tudi v prihodnjih letih, program in programske aktivnosti pa sproti nadgrajevati in prilagajati 

zaznanim spremembam znotraj družbe. 

https://www.facebook.com/epeka.slovenia/videos/490693282124390

