
OBRAZEC 4A – VSEBINSKO POROČILO 2021 

VSEBINSKO POROČILO (JRMOM-VON-2021) 

NAZIV PROJEKTA:  DOBIMO SE V PARKU 
Izvajalec: ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE MARIBOR 

 

Vnesite podatke o izvedenih aktivnostih, ki ste jih navedli v prijavi. 

 

 Izdelava didaktične igre spomin – drevesne vrste mestnega parka. 
Igra ''Drevesni spomin'' je izdelana iz lesa z ročno poslikanimi vrstami dreves, ki jih najdemo v 
mestnem parku. Na eni plošči so poleg poslikave zapisane osnovne informacije o drevesu, na drugi 
plošči pa še zanimivosti tega drevesa (zbrala jih je biologinja). Razrez lesa in napise so naredili na 
Srednji lesarski in gozdarski šoli Maribor, poslikave pa je naredila mlada likovnica, pri končni obdelavi 
pa so sodelovali tudi drugi prostovoljci. 
Igro smo uporabili že na dveh naravoslovnih dnevih, otroci in učitelji so jo sprejeli z navdušenjem. 
Žepno igro spomin na temo živali in rastline pa smo ustvarjali v ustvarjalnih delavnicah med 
počitnicami in v tednu otroka. 
 

 Izdelava kratkega filma o drevesnih vrstah mariborskega mestnega parka 
Film so izdelali dijaki Srednje šole za oblikovanje Maribor, v okviru svojega novinarskega krožka. V 
njem predstavijo drevesa v Mestnem parku, značilnosti in zanimivosti. Namenjen je vsem 
generacijam za spodbujanje raziskovanja Mestnega parka v prostem času ali pa tudi za uporabo v 
šoli, morda kot uvod v spoznavanje drevesnih vrst v parku. Strokovni del je pripravila biologinja. 
Objava na Youtube kanalu ZPM Maribor 
 

 Priprava in izvedba delavnice ''Naredi sam – voščena krpa za zavijanje malice''  
- Posneli smo video ''Cotka smotka'', v katerem je predstavljeno, kako si lahko naredijo 

voščeno krpo za zavijanje živil, ki je namenjena večkratni uporabi. Video smo objavili 20 maja. 
Na mednarodni dan čebel, viden pa je tudi  na Youtube kanalu. 

- Delavnico smo izpeljali tudi ob različnih dogodkih (Cunjami – izmenjevalnica oblačil in med 
počitnicami). 

V vabilih na naravoslovne dneve smo tudi opozarjali naj si otroci prinesejo malico v takih krpah ali 
embalaži za večkratno uporabo. Veseli smo bili odziva ene od udeleženih šol, kjer so učitelji 
spodbudili učence, da so si od doma prinesli sadno malico v posodah za večkratno uporabo. Z 
majhnimi, a vztrajnimi koraki lahko ozaveščamo vse generacije in spreminjamo okolju neprijazne 
navade ljudi. 
 
EKO spletne objave 
22.4.2021 
FB objava Cotka Smotka: 
https://www.facebook.com/ZPMMaribor/posts/4130097640386025 
YOUTUBE objava Cotka Smotka: https://www.youtube.com/watch?v=W8fPSvy0ImU 
20. 5. 2021 
FB objava Svetovni dan čebel - video delavnici Čebelica, moja prijateljica in Leti, leti čebelica + Cotka 
Smotka: https://www.facebook.com/ZPMMaribor/posts/4212536148808840 
YOUTUBE Leti, leti: https://www.youtube.com/watch?v=kL4Z77lnt9o 
YOUTUBE Čebelica, moja prijateljica: https://www.youtube.com/watch?v=L4Cd4BFEx1Q 
20. 5. 2021 
Čebelje zanimivosti 
DOSEG: 571 

https://www.facebook.com/ZPMMaribor/posts/4130097640386025
https://www.youtube.com/watch?v=W8fPSvy0ImU
https://www.facebook.com/ZPMMaribor/posts/4212536148808840
https://www.youtube.com/watch?v=kL4Z77lnt9o
https://www.youtube.com/watch?v=L4Cd4BFEx1Q
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DEJAVNOSTI: 7 (od tega 5 odzivov) 
https://www.facebook.com/ZPMMaribor/posts/4215740688488386 
 
 

 Udeležba na izobraževanju Mala gozdna šola (Inštitut za gozdno pedagogiko).  
Izobraževanje je potekalo preko spletne aplikacije. Udeležila se ga je Maja Marinček Kanop, ki je 
pridobljeno znanje nato prenesla sodelujočim v tem projektu (zaposleni, prostovoljci). Z udeležbo 
smo povečali raven strokovnega znanja izvajalcev dejavnosti.  
 

 Pohod po učni poti Piramida – Kalvarija 
S pohodom smo sicer že 26.4. obeležili 27. april - dan dreves.  Udeležila se ga je neorganizirana 
skupina 16ih otrok, med 8 in 12 letom, saj so takrat potekale počitnice. Vsebinski poudarek bo na 
pomenu dreves in gozda za preprečevanje negativnih klimatskih sprememb (ključne besede – erozija 
tal, pomanjkanje vode, širjenje puščave, pogozdovanje…).  
Ključno znanje in informacije, ki smo jih podali udeležencem: Spoznavanje drevesnih vrst na učni poti 
Piramida - Kalvarija, opazovanje življenjskih prostorov (gozd, travnik, vinograd), spoznanje pomena 
gozda za organizme, ki so vezanji nanj, spoznavanje gozdnih drevesnih vrst, rastlin in živali, ki jih 
srečamo na poti, drevesna komunikacija in sožitje dreves in gliv, opazovanje razlik in možnosti 
preživetja med drevesi, ki rastejo pozamično in drevesi, ki rastejo v povezani gozdni skupnosti, 
spoznati povezanost in sodelovanje dreves, pogovor o gozdnem bontonu. 
 

 Naravoslovni  DAN V MESTNEM PARKU  
 Naravoslovne dneve smo izpeljali  

- 24. maj – obeležili smo Evropski dan parkov, 
- 4. junij – obeležili smo svetovni dan okolja (5. junij),  
- 4. oktober – obeležili smo svetovni dan varstva živali, na ta dan pa se je pričel tudi Teden 

otroka, ki je potekal pod sloganom ''Razigran uživaj dan'', kar smo izkoristili za ozaveščanje o 
pomenu naravi prijaznemu preživljanju prostega časa. 

Dejavnosti, ki so se jih lahko udeležile skupine: 
- Vodenje po mestnem parku s spoznavanjem zgodovine, parkovnih drevesnih vrst, o 

invazivnih rastlinah, vplivu na podnebne spremembe. 
- Delavnice s pripomočki za izkustveno učenje (spomin - drevesne vrste mestnega parka, 

piramida za sestavljanje prehranjevalne verige, sestavljanka za spoznavanje domačih 
drevesnih vrst– eno za listavce, eno za iglavce…). 

- Spoznavanje biotske pestrosti mestnega parka – strokovno vodenje (ptice mestnega parka/ 
talne živali/ živali v potoku/sesalci/ dvoživke in plazilci/glive… ). 

- Igra v naravi in senzorične delavnice. 
Delavnic se je udeležilo 493 otrok – skupine iz vrtcev in OŠ od 2-5 razreda ter 56 njihovih 
spremljevalcev. Na vsakem naravoslovnem dnevu je bilo organiziranih 12 do 14 različnih delavnic, 
med katerimi so skupine (en razred smo razdelili v dve skupini) krožile in se tako udeležile od 5 do 7 
delavnic. 
 
EKO spletne objave 
24. 5. 2021 

- Naravoslovni dan: Dobimo se v parku. FB objava: 
https://www.facebook.com/ZPMMaribor/posts/4228087317253723 

4. 6. 2021 
- Drugi naravoslovni dan: Dobimo se v parku. FB objava: 

https://www.facebook.com/ZPMMaribor/posts/4261865240542597 
4. 10. 2021 

- FB objava. Tretji naravoslovni dan v parku. 
- FB DOSEG: 1.083 

https://www.facebook.com/ZPMMaribor/posts/4215740688488386
https://www.facebook.com/ZPMMaribor/posts/4228087317253723
https://www.facebook.com/ZPMMaribor/posts/4261865240542597
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- FB DEJAVNOSTI: 27 (od tega 9 odzivov) 

- https://www.facebook.com/ZPMMaribor/posts/4633968763332241 
 

 Počitnice v naravi 
Izpeljali smo naslednje dejavnosti: 

- Pohod na Mariborsko kočo in dom Miloša Zidanška (27.4. – dan dreves) https://zpm-
mb.si/novice-dogodki/prvomajske-pocitnice-26-in-28-30-4-2021/ - opazovanje in 
spoznavanje drevesnih vrst, rastlin in živali na poti, spoznavanje pomena ohranjanja narave 
na Pohorju, učenje odgovornega pohodništva in primernega obnašanja v naravi (17 otrok) 

- Drevesna šepetalnica (27.4.), skozi pravljice so otroci spoznavali pomen dreves za živvljenje 
na Zemlji (12 otrok)  

- Obisk pri čebelarju 20.5. (Svetovni dan čebel) https://zpm-mb.si/novice-dogodki/prvomajske-
pocitnice-26-in-28-30-4-2021/ - Obisk Biotehniške šole, ogled čebelnjaka in pogovor o 
življenju čebel, poznati pomen čebel in drugih opraševalcev za ljudi in okolje, ogled 
sadovnjaka in travnika, ogled hotela za žuželke in spoznavanje pomena sonaravnega 
kmetovanja in vrtnarjenja. (19 otrok) 

- Sprehod podkrošnjami (1.7.), v okviru dejavnosti v Mestnem parku v času Art kampa smo 
postavili razstavo o Mestnem parku in posebnih drevesih v njem, nato je sledil voden ogled 
teh dreves in delavnice na temo drevesa v Mestnem parku (10 otrok) 

- Ptice Mestnega parka (12.7.)– pod mentorskim vodstvom člana DOPPS smo spoznavali vrste 
ptic, ki jih lahko vidimo v Mestnem parku, opazovali smo jih skozi teleskop in daljnoglede in 
spoznavali zanimivvosti iz njihovega življenja.(12 otrok) 

- Talne živali v Mestnem parku (9.8.) – pod mentorstvom biologinje so otroci iskali talne živali, 
spoznavali pestrosti in zanimivosti iz življenja živalskih vrst, ki živijo v tleh, spoznavali 
pomembnosti teh vrst za okolja in jih opazovali (19 otrok) 

- Plazilci in dvoživke v Mestnem parku (16.8.) – člani Društva študentov narvoslovja so nam 
predstavili različne vrste plazilcev in dvoživk, ter nam omogočili opazovanje le teh, nam 
predstavili njihov pomen za okolje in pomen ohranjanja okolja za njihovo preživetje. (21 
otrok) 

- Tujerodne vrste rastlin v Mestnem parku (23.8.) -  člani Društva študentov narvoslovja so 
nam predstavili tujerodne invazivne rastline, zakaj se razraščajo, čemu škodijo in zakaj 
moramo biti pazljivi pri nasaditvah takih rastlin in zakaj moramo nekatere tudi sproti 
uničevati. (12 otrok) 

 
EKO spletne objave 
30. 4. 2021 
Obisk pri čebeli. FB objava. 
DOSEG: 1.126 
DEJAVNOSTI: 140 (od tega 30 odzivov in 1 komentar) 
https://www.facebook.com/ZPMMaribor/posts/4154398647955924 
 
30. 4. 2021 
FB objava utrinki s prvomajskih počitnic in izletov: 
https://www.facebook.com/ZPMMaribor/posts/4154531791275943 
 
25. 5. 2021 
FB objava Žuželčja razstava: https://www.facebook.com/ZPMMaribor/posts/4231444813584640 
 

 Trajnostno preživljanje prostega časa v Mestnem parku 
Delavnice so potekale vsak dan v času Art kampa med 25. junijem in 3. julijem, od 10. do 13. in od 
16. do 20. ure 

https://www.facebook.com/ZPMMaribor/posts/4633968763332241
https://zpm-mb.si/novice-dogodki/prvomajske-pocitnice-26-in-28-30-4-2021/
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Dejavnosti, ki smo jih izpeljali: 

- Senzorične delavnice (bosa hoja, občutenje dreves, prepoznavanje narave s tipom, slepa hoja 
v naravnem okolju…). 

- Umetnost v naravi (naravne mandale, ustvarjanje z glino, ki jo lahko pustimo v okolju…). 
- Naravi prijazna prosta igra. 
- Sonaravno vedenje (bonton v naravi, spoštovanje naravnega okolja…) sočasno z izvajanjem 

dejavnosti. 
- Spoznavanje pomena opraševalcev, spoznavanje življenjskega okolja in pomena čebel, 

postavitev informativnih tabel na prireditvenem prostoru.  
- Ustvarjanje iz naravnega in odpadnega materiala. Spoznavanje z naravnimi materiali, 

ločevanje med umetnimi in naravnimi materiali, spodbujanje razvoja ustvarjalnega 
razmišljanja (nujno za razumevanje okoljskih procesov in razvijanje idej, kako ohranjati 
naravo),  razvijanje motoričnih spretnosti . 

- Strokovne naravoslovne delavnice (spoznavanje dreves, prva pomoč, spoznavanje netopirjev, 
kačjih pastirjev. 

Izpeljanih je bilo 92 delavnic, ki se jih je udeležilo 3911 obiskovalcev. 
 
EKO spletne objave 
12. 7. 2021 
Ptice Mestnega parka.  
DOSEG: 1.483 
DEJAVNOSTI: 68 (od tega 20 odzivov in 1 delitev) 
https://www.facebook.com/ZPMMaribor/posts/4369324116463375 
9. 8. 2021 
Talne živali 
FB DOSEG: 1.794 
FB DEJAVNOSTI: 140 (od tega 26 odziov) 
https://www.facebook.com/ZPMMaribor/posts/4453418744720578 
16. 8. 2021 
Plazilci in dvoživke 
FB DOSEG: 1.646 
FB DEJAVNOSTI: 106 (od tega 20 odzivov) 
https://www.facebook.com/ZPMMaribor/posts/4475459415849844 
 

POVZETEK POROČILA 

Vnesite kratek povzetek vsebinskega poročila s ključnimi podatki o izvedenih aktivnosti. Obseg največ pol strani 

Kljub zahtevni epidemiološki situaciji smo izpeljali vse začrtane dejavnosti. Edina večja prilagoditev je 
bila izvedba izobraževanja, ki ni potekalo v živo, ampak preko spletne aplikacije. Denar, ki je bil 
namenjen potnim stroškom pa smo porabili za izvedbo več delavnic in povečanju števila možnih 
udeležencev na naravoslovnih dnevih. 
Tako smo: 

 Dejavnosti se je neposredno in posredno udeležilo več tisoč uporabnikov. 

 Zagotovili smo strokovno vodenje na vseh izvedenih dejavnostih in na neformalen način 
seznanjali s problematiko varovanja okolja. 

 Dejavnosti smo izpeljali »v živo« in z različnimi sodobnimi metodami (doživljajsko učenje, 
gozdna pedagogika, prosta igra…). 

 Na inovativen način smo razvijali čute in čuječnost in tako razvijali pozitiven in spoštljiv odnos 
do narave. 

https://www.facebook.com/ZPMMaribor/posts/4369324116463375
https://www.facebook.com/ZPMMaribor/posts/4453418744720578
https://www.facebook.com/ZPMMaribor/posts/4475459415849844
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 K izvajanju smo pritegnili številne okoljske organizacije in jim tako omogočili predstavitev, 
povečano prepoznavnost in neposreden stik z nestrokovno javnostjo. Hkrati se je tako 
povečala povezanost med temi organizacijami kar pripomore k večji učinkovitosti pri 
reševanju okoljskih problemov. Izvajalci so tudi pridobili nova znanja, izkušnje in razvili 
dodatne ideje, kako ozaveščati širšo javnost, kako z lastno dejavnostjo lahko pomagajo 
preprečevati onesnaževanje ter kako obnavljati in vzdrževati ekosisteme. 

 Z uporabo različnih spletnih medijev in informiranjem »klasičnih« medijev smo povečali 
doseg informacij tudi v splošni javnosti in z dejavnostmi dosegli vse načrtovane ciljne 
skupine. 

 
 
 
Poročilo pripravila: 
 
Kornelija Kaurin 


