
Zahvalili bi se Mestni občini Maribor, ki je delno sonanciralo 

projekt in omogočilo, da smo vse aktivnosti lahko izvedli.

 

Zahvalili bi se vsem organizacijam in vsem posameznikom, ki so 

podprli ekološki projekt „Maribor -  mesto čistega zraka in „temnih“ 

noči, da smo ga lahko izvedli. 

Zahvalili bi se Osnovni šoli Angela Besednjaka, Osnovni šoli Slave 

Klavora, Osnovni šoli Martina Konšaka, Osnovni šoli Franceta 

Prešerna,  podružnični šoli Razvanje, dom starejših občanov  

Senecura, Dom starejših občanov Tezno, Vrtcu Tezno, Vrtcu  

Studenci, Vrtcu Otona Župančiča  Nova vas in vsem posameznikom, 

ki so sodelovali in pomagali pri izvedbi različnih aktivnostih v okviru 

eko projekta  „Maribor -  mesto čistega zraka in „temnih“ noči“. 

EKO PROJEKT

MARIBOR - MESTO ČISTEGA ZRAKA

IN „TEMNIH“ NOČI

Kontakt:
Ekološko-kulturno društvo Za boljši svet,
Bolfenška 66, 2000 Maribor,
mobitel: 041 770 874, 041 540 616, 041 678 074
e-mail: boljsi.svet@siol.net
spletna stran: www.forbetterworld.si
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V želji, da bi naš Maribor ohranili v vsej svoji lepoti, je pomembno, 
da vsak posameznik , podjetje, društvo, javna uprava, prispeva k  
ohranjanju in varovanju narave in okolja.

Člani Ekološko-kulturnega društva Za boljši svet že vrsto let 
izvajamo ekološke projekte, ki poleg ekoloških akcij, skušamo 
ozaveščati o pomembnosti ohranjanja in varovanja narave v 
Mestni občini Maribor. Letošnje leto smo se lotili ekološkega 
projekta Maribor - mesto čistega zraka in „temnih“ noči, kjer 
smo dali poudarek na naslednjih treh ciljih:
- popularizacija in ozaveščanje o trajnostni mobilnosti;
- ozaveščanje in izobraževanje za zmanjševanje obremenitve 
  okolja;
- izobraževanje o problematiki svetlobnega onesneževanja.

Vse te tri cilje smo želeli uresničevat skozi delavnice, lutkovno-
gledališke predstave in gledališke predstave, kjer smo 
orisali probleme, k se dogajajo na tem področju in iskali rešitve 
za dosego teh ciljev.
Tako smo v sklopu tega ekološkega projekta izvedli šest projektnih 
dnevov z lutkovno-gledališkimi predstavami v šestih enotah vrtcev 
v Mestni občini Maribor,  tri projektne dneve z gledališkimi 
predstavami in osemnajstimi delavnicami za otroke prve triade 
osnovnih šol v občini Maribor in en projektni dan s šestimi 
delavnicami  za učence zadnje, tretje triade  osnovnih šol. na temo  
zmanjševanja hrupa in svetlobnega onesnaževanja.

Brošura, ki jo berete je tudi del  tega projekta z naslovom 
„Maribor - mesto čistega zraka in „temnih“ noči“.

Še nekaj otroških izdelkov narejenih v okviru projekta 
Maribor - mesto čistega zraka in „temnih“ noči:
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V projektu „Maribor - mesto čistega zraka in „temnih“ noči“ so 

aktivno sodelovali:

    -  otroci in vzgojiteljice iz vrtca Tezno,

    -  otroci in vzgojiteljice iz vrtca Otona Župančiča Maribor,

    -  otroci in vzgojiteljice  iz vrtca Studenci,

    -  otroci in učitelji iz osnovne šole Martina Konšaka Maribor,

    -  otroci in učitelji iz osnovne šole Angela Besednjaka Maribor,

    -   otroci in učitelji  iz osnovne šole Slave Klavore Maribor,

    -   otroci in učitelji iz osnovne šole Franceta Prešerna Maribor,

    -   otroci in učitelji iz podružnične šole Razvanje,

    -  uporabniki in zaposleni v domu za starostnike Tezno,

    -  uporabniki in zaposleni v domu za starostnike Senecura,

    -  uporabniki in zaposleni v društvu Šent.

Sodelujoči so sodelovali in doprinesli k vsebini projekta na različne 

načine. Eni so aktivno sodelovali s svojimi razmišljanji pri izvedbi 

delavnic, drugi so prispevali svoje izdelke na likovnem in literarnem 

natečaju, tretji so pripravili prispevek za končno prireditev, ki pa 

smo jo mogli  zaradi ukrepov izpeljati  virtualno. 
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Mestna občina Maribor že vrsto let vlaga sredstva, znanja in energijo 
k spodbujanju varstva okolja, ohranjanju narave, trajnostne
mobilnosti in drugih ekoloških programov in projektov.
Eden od pomembnih ciljev varovanja okolja je tudi varstvo ljudi pred 
hrupom. Obremenitev s hrupom, ki jo povzročajo promet, industrijski 
viri in druge dejavnosti, je med večjimi okoljskimi problemi in vzrok 
za naraščajoče število pritožb prebivalcev. Onesnaženost s hrupom je
drugačna od ostalih vrst onesnaževanja, saj po ustavitvi hrupa ni 
več njegovega negativnega vpliva na okolje. V preteklih štiridesetih
letih je hrup naraščal na vseh območjih, predvsem pa v urbanih 
območjih.
Eno od meril onesnaženosti okolja s hrupom je nevarnost za zdravje.
Hrup lahko vpliva na človeka na več načinov. Visoki nivoji hrupa
lahko okvarijo slušne organe in škodljivo delujejo kot stresni dejavnik
na živčni sistem, kar pomeni, da človek postane nervozen, razdražljiv
in utrujen. To pa je tudi en od najpogostejših stanj človeka v tem 
trenutnem času. 

Mestna občina Maribor že nekaj let spremlja in ocenjuje stanje hrupa
v vseh območjih občine. Slika stanja  je razvidna iz strateške karte 
hrupa za poselitveno območje Mestne občine Maribor za leto 2016, 
ki  je bila izdelana leta 2018.
Strateške karte hrupa predstavljajo osnovni pregled obstoječe 
obremenitve okolja s hrupom oziroma oceno izpostavljenosti hrupu na 
posameznem območju zaradi obratovanja različnih virov hrupa. Na
osnovi emisij posameznih virov hrupa lahko posledično ocenimo tudi 
celotno obremenitev okolja s hrupom za določeno območje. Strateška 
karta hrupa je tako standardiziran gračni prikaz stanja 
obremenjenosti  okolja s hrupom na določenem območju.  
 

V sklopu projekta „Maribor - mesto čistega zraka in „temnih“ noči“, 
smo se dotaknili tudi teme kako lahko zmanjšamo onesnaženost
zraka in kako lahko zmanjšamo količino hrupa v našem okolju. Te 
vsebine  in motivacija za spremembo, so bile podane preko 
gledaliških predstav in delavnic, ki smo jih izvajali v sklopu tega 
projekta. Spodbudili pa tudi otroke k ustvarjnju na to temo. 
Nekaj slik, ki so jih otroci narisali na to tematiko:
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Nekaj utrinkov, razmišljanj in komentarjev po delavnici, ki smo jih izvedli 
na šoli:
- Eko-delavnica mi je bila zelo všeč, saj smo ugotavljali različna prevozna 
  sredstva z igro pantomime. Veliko smo zvedeli o bolj ekoloških prevoznih 
  sredstvih. 
-  Na eko delavnici smo se pogovarjali o hrupu v mestu, ki škoduje okolju, 
   ljudem in živalim. Pogovarjali smo se kaj lahko naredimo, da zmanjšamo 
    hrup v mestu. 
- Eko delavnica, mi je bila super, še posebej, ko smo spoznavali, kako vse 
  lahko varujemo okolje in naravo. Slišala sem veliko novih stvari o zaščiti 
  narave.
-  Všeč mi je bilo to, da moramo ugasnit luči, ko gremo spat, da lahko tudi 
   živali spijo ponoči. Da je preveč luči tudi onesnaževanje. 

Še nekaj izdelkov:

Mestna občina Maribor si  je zastavila nekaj pomembnih strateških
ciljev, ki imajo velik vpliv na kvaliteto zraka, zmanjšanja hrupa 
in zmanjšanja svetlobnega onesnaževanja. Strateški cilji, ki jih
Mestna občina Maribor zasleduje in imajo vpliv na okolje v 
katerem živimo:
- Maribor trajnostno mesto;
- Maribor okoljsko sanirano mesto in nizko ogljično mesto;
- Maribor zeleno mesto.

Z uresničevanjem teh strateških ciljev bodo ljudje, živali in 
narava v Mestni občini Maribor veliko pridobili. Med projekti,
ki bodo k uresničevanju teh strateških ciljev pripomogli je tudi
projekt celotne zamenjave javne razsvetljave. S prenovo javne 
razsvetljave v Mestni občini Maribor, bi dosegli več specičnih 
ciljev iz okoljskega vidika:
- ureditev in uskladitev javne razsvetljave v skladu z zahtevami
  Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja,
  ki ureja področje varstva pred svetlobnim onesnaževanjem;
- prispevati k zmanjšanju rabe električne energije in emisij Co2
  ter posledično prispevati k čistejšemu okolju;
- s prenovo omogočiti zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja;
- ohranjanje neokrnjenega pogleda na nočno nebo;
- varstvo bivalnih prostorov pred motečo osvetljenostjo zaradi
   razsvetljave nepokritih površin;
- varovanje narave in živali, ki jih svetloba ponoči moti;

Informacije o pomembnosti zmanjševanja svetlobnega 
onesnaževanja smo delili tudi v okviru ekološkega projekta
„Maribor - mesto čistega zraka in „temnih“ noči. Vsebina je 
bila prilagojena različnim starostnim skupinam.  Imela je velik
pozitiven učinek na vse starostne skupine.
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V okviru ekološkega projekta so otroci izdelali veliko likovnih 
in drugih ustvarjalnih izdelkov. Njihovo razumevanje  
problematike in pomembnosti pravilnega delovanja jasno sije iz
njihovih izdelkov. Nekaj njihovih izdelkov predstavljamo v 
nadaljevanju:
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