
OBRAZEC 4A – VSEBINSKO POROČILO 2021 

VSEBINSKO POROČILO (JRMOM-VON-2021) 

Aktivnost 1: “Vse živo v Stražunu” 

2. oktobra 2021 smo z meddruštvenim sodelovanjem 

(Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev, 

Društvo študentov naravoslovja, Slovensko 

odonatološko društvo) in s sodelovanjem z 

vzgojiteljicami Vrtca Tezno, z Zavodom RS za varstvo 

narave ter Mestno občino Maribor smo skupaj obeležili 

Svetovni dan habitatov in izvedli dogodek “Vse živo v 

Stražunu”. 

Z različnimi izobraževalnimi aktivnostmi v zavarovanem mestnem gozdu Stražun, ki je naravni 

spomenik, smo izobraževali o naravi, ekosistemskih storitvah, kompleksnosti ekosistema, vpetosti 

človeka v naravo in o oblikovanju skupne krajine. Na DOPPS-u smo obiskovalcem predstavili nekaj 

najpogostejših gozdnih ptic in jih seznanili s pomenom ohranjenega gozda zanje in za ljudi. 

Izobraževalni sprehod z delavnicami pri vsaki od interpretacijskih tabel na gozdni poti Netopirja 

Boromirja (na temo »divjih« prebivalcev mestnega gozda) so bili v letošnjem letu izvedeni drugo leto 

zapored. Kljub nepredvidljivim razmeram smo bili deležni pozitivnega odziva, saj se je organiziranega 

sprehoda udeležilo vsaj 120 udeležencev. 

O dogodku je bil objavljen tudi članek v častniku Večer: 

https://www.vecer.com/maribor/aktualno/skupine-vrtca-

tezno-maribor-prezivele-zabane-in-poucen-dan-v-

strazunu-10255932 

 

Aktivnost 2: Prostovoljna naravovarstvena delovna 

akcija 

11. novembra 2021 smo v popoldanskem času izvedli 

prostovoljno akcijo postavljanja droga in gnezdilnic na 

območju Miyawaki gozdička. Na lesen drog smo namestili 

3 lesene gnezdilnice, primerne za gnezdenje manjših ptic 

pevk (sinice, vrabce, brgleze). S tem smo na območju 

gozdička, ki je še v zgodnji fazi rasti omogočili primeren 

prostor za gnezdenje, hkrati pa s postavitvijo gnezdilnic 

na vidnem mestu dodali tudi izobraževano in 

ozaveščevalno noto. 
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Aktivnost 3: Interpretacijska nota 

12. novembra 2021 smo v popoldanskem času na omočju Miyawaki gozdička namestili 

interpretacijsko noto oz. tablo, ki dopolnjuje že obstoječo tablo o grmovnih in drevesnih vrstah 

gozdička. Na tabli smo predstavili najpogostejše vrste ptic, ki jih lahko srečamo v urbanem gozdičku. 

Akcijo smo izvedli v sodelovanju s Slovenskim društvom za proučevanje in varstvo netopirjev, ki je 

table dopolnilo še z vsebinami o netopirjih. Ob namestitvi table smo zainteresiranim mimoidočim 

povedali več o pticah in netopirjih in o načinih njihovega varstva (gnezdilnice, netopirnice). 

 

Aktivnost 4: Organizacija in vodenje izleta ob Evropskem dnevu opazovanja ptic 

3. 10. 2021 smo v okviru Evropskega dneva opazovanja ptic 2021 izvedli izlet v Mariborski mestni 

park. Na izletu smo opazovali in prisluhnili pogostejšim vrstam ptic, ki jih lahko srečamo v parku, 

obliki urbanega gozda. Opazovali smo 18 vrst ptic, med katerimi sta bili zanimivejši čopasta sinica in 

zelena žolna. Tekom izleta smo obiskovalce povedali tudi več o pticah selivkah, grožnja, katere 

srečujejo in o njhovem varstvu, kar je tudi povdarek dogodka Evropski dan opazovanja ptic. Izleta se 

je udeležilo 14 obiskovalcev. 
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Aktivnost 5: Ponatis letaka »Ptice okoli nas« 

V okviru projekta smo tudi ponatisnili letak »Ptice okoli 

nas«, ki nam že vrsto let odlično služi kot učni pripomoček 

pri izvajanju izobraževalnih in ozaveščevalnih aktivnosti, 

na primer ob Evropskem dnevu opazovanja ptic. Letak 

obiskovalcem pomaga določiti vrsto ptice, hkrati pa 

beležiti opažene ptice. V okviru projekta smo ponovno 

natisnili 590 izvodov. 
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POVZETEK POROČILA 

V okviru projekta »Pomagajmo pticam v urbanih gozdovih« smo izvedli 4 aktivnosti, s katerimi smo 

ozaveščali javnost o pomenu urbanih gozdov, s konkretno akcijo pa smo tudi izboljšali možnosti za 

gnezdenje ptic v takšnem habitatu. 2. oktobra smo tako v Stražunu v sodelovanju z drugimi 

organzacijami izvedli dogodek »Vse živo v Stražunu«, ki je pritegnil vsaj 120 obiskovalcev. Na 

dogodku smo tem predstavili pomen gozda in njegove prebivalce. 3. oktobra smo v Mestnem parku 

Maribor izvedli izlet v okviru »Evropskega dneva opazovanja ptic«, katerega se je udeležilo 14 

obiskovalcev. Na izletu smo spoznali značilne ptičje prebivalce parka, oblike urbanega gozda in 

spoznali več o selitvah ptic. 11. in 12. novembra smo ob Miyawaki urbanem gozdičku v sodelovanju s 

Slovenskim društvom za proučevanje in varstvo netopirjev namestili droga z gnezdilnicami in 

netopirnicami, ob že obstoječo tablo o grmovnih in drevesnih vrstah gozdička pa smo namestili še 

interpretacijsko tablo o pticah in netopirjih. Tako smo obiskovalcem in mimoidočim ponudili še več 

dodatnih informacij o prebivalcih urbanih gozdičkov in dodatno izpostavili pomen zelenih mestnih 

površin. Za dodatno ozaveščanje na društvenih dogodkih smo ponatisnili letak Ptice okoli nas, ki 

obiskovalcem pomaga določati pogostejše vrste ptic in beležiti njihova opazovanja. 


