
Zahvalili bi se Mestni občini Maribor, še posebej Medobčinskemu uradu za 
varstvo okolja in ohranjanje narave, ki je delno sonanciralo projekt in 
omogočilo, da smo vse te aktivnosti lahko izvedli.
 
Zahvalili bi se vsem organizacijam in vsem posameznikom, ki so podprli 
ekološki projekt „Moj Maribor - moj eko dom“, da smo ga lahko izvedli. 

Posebna zahvala gre Osnovni šoli Slave Klavora, ki nam je odstoplila prostore 
za prireditev in aktivno sodelovala pri projektu. 

Prav tako bi se zahvalili Osnovni šoli Martina Konšaka, Osnovni šoli borcev 
za severno mejo, Osnovni šoli Draga Kobala, Dom starejših Sončni dom, 
Dom Danice Vogrinec Pobrežje, Dom starejših občanov Tezno, Vrtcu Tezno, 
Knjižnici Nova vas, Društvu Šent, Društvu za cerebralno paralizo Sonček 
in vsem posameznikom, ki so sodelovali in pomagali pri izvedbi različnih 
aktivnostih v okviru eko projekta „Moj Maribor - Moj eko dom 2". 

EKO PROJEKT

MOJ MARIBOR - MOJ EKO DOM

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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Naš Maribor je čudovito mesto, dom vseh nas. 

Ali ste vedeli da imamo v občini Maribor:

            -  7 zavarovanih območij v Naturi 2000 s 
                skupno površino 1507 ha.
            -  27 zavarovanih območij s skupno površino 1483 ha.
            -  1478 ha naravne dediščine po odloku MOM.

Skupaj z vsemi bitji iz narave živi v Mestni občini Maribor tudi 
110.000 prebivalcev. Življenje nas ljudi ima tudi svojo ceno. Tako
na leto ustvarimo (povprečno na enega prebivalca):

             -  13,6 kg kosovnih odpadkov,
             -  118,2 kg papirja, embalaže in steklenih odpadkov,
             -  90,4 kg bioloških odpadkov,
             -  167,5 kg mešanih komunalnih odpadkov.

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 smo se že drugo 
leto zapovrstjo lotili ekološkega projekta, kjer smo poleg čistilne 
akcije, izobraževalnih  delavnic, pripravili tudi prireditev v kateri 
so nastopili občani razlinih starosti.
Brošura, ki jo berete je del projekta „Moj Maribor - moj eko dom 2“.

Vrtec Tezno Maribor, enota Lupinica;
Starost otrok: 3-6 let;
Bonton v gozdu - otroci so povedali

Vrtec Tezno Maribor, enota Lupinica;
starost: 5-6 let;
Tema: „Zakaj želimo čist gozd?“
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V projektu „Maj Maribor - moj eko dom 2“ so sodelovali:

    -  otroci in vzgojiteljice iz Vrtca Tezno,
    -  otroci in vzgojiteljice iz Vtrca Pobrežje,
    -  otroci in učitelji iz OŠ Draga Kobala Maribor,
    -  otroci in učitelji OŠ Martina Konšaka Maribor,
    -  otroci in učitelji OŠ Slave Klavore Maribor,
    -  Starši udeleženih otrok,
    -  Dom za starostnike Tezno,
    -  Dom za starostnike Dom Danice Vogrinec Pobrežje,
    -  Društvo Sonček - Mariborsko društvo za cerebralno paralizo,
    -  Društvo Šent,
    -  Knjižnica Tezno Maribor.

Cilji projekta:

    Splošni cilji projekta:
       -  Izobraževanje otrok in odraslih o pomembnosti varovanja  
           okolja in ohranjanja narave.

     Specični cilji projekta:
        
       - Ustvarjanje pogojev za družbo v kateri se bo promoviralo,
          izbiralo in odločalo za:
             - ekološko ozaveščeno družbo,
             - okolju prijazna prevozna sredstva,
             - skrbno ravnanje z odpadki in vodnimi viri,
             - ločevanje odpadkov.   

OŠ Draga Kobala Maribor
1. razred
Tema: ločevanje in zbiranje odpadkov
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Vsebina projekta:
  
   1.)  Izvedba 8  ekoloških delavnic na osnovnih šolah, ki obkrožajo 
         Stražunski gozd.

   2.)  Izvedba čistilne akcije v Stražunskem gozdu 21. novembra 2019
         v okviru Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov.

   3.)  Izvedba velike prireditve projekta v popoldanskih urah  
         21. novembra 2019  za vse generacije Maribora. Predvsem pa 
         vabljeni občani krajevne skupnosti Tezno in Pobrežje.

   4.)  Izdana brošura z vsebinami in cilji projekta, 
         pomembnosti ekologije in ohranjanja biodiverzitete, otroški 
        predlogi in izdelki.

   5.)  Izvedli smo nagradni  ustvarjalni natečaj. Za likovne  
         in literarne izdelke smo podelili nagrade s knjigami z ekološko
        vsebino. 

    6.)  Pripravili smo razstavo izdelkov, ki so bili narejeni v okviru 
           projekta „Moj Maribor - moj eko dom 2“, v okviru natečaja. 
          Izdelke si lahko ogledate na: Osnovni šoli Slave Klavore, 
          Knjižnici Tezno, v prostorih društva Šent in v Domu starejših 
         občanov  Tezno.

OŠ Draga kobala Maribor
otroci 1. razreda
Ločevanje in zbiranje odpadkov
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V Mariboru so dejavna številna društva na področju varovanja

okolja in narave. Če rabite kakšno pomoč ali če želite pomagati,

se lahko oglasite pri:

  -  Gobarsko društvo Lisička, Preradovičeva 1, Maribor,

  -  Planinsko društvo Matica Maribor, Jurčičeva 8, Maribor,

  -  RD Maribor, C. XIV. divizije 54, Maribor,

  -  Podravsko gozdarsko društvo, Tyrševa 15, Maribor,

  -  Ekološko-kulturno društvo Za boljši svet, Bolfenška 66, Maribor

  -  Čebelarsko društvo Peter Močnik, Erjavčeva 43, Maribor,

  -  Društvo za opazovanje in preučevanje ptic, Kamenškova 18, Mb,

  -  LD, Gaj nad Mariborom, Šober 26a, 2354 Brestanica,

  -  MKM, Partizanska 21, Maribor,

  -  Društvo Ponirek, Limbuško nabrežje 2, Maribor,

  -  Hortikulturno društvo Maribor, Tkalski prehod 4, Maribor,

  -  Društvo študentov naravoslovja, Koroška cesta 160, Maribor,

  -  ZPM Maribor, Razlagova 16, Maribor,

  -  Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo,

     Partizanska 12, Maribor,

Nekaj utrinkov, razmišljanj in komentarjev po delavnici, ki smo jih izvedli 
na šoli:
- Eko-delavnica mi je bila zelo všeč, ker so nas učili, da moramo ločevati 
  odpadke. Da uporabljamo čim manj plastike in plastičnih vrečk, ker to 
  zelo onesnažuje okolje in ubija živa bitja v vodi in na kopnem.
-  Na eko delavnici smo se pogovarjali o odpadkih, ki škodujejo okolju, kako 
   ravnati z njimi, če želimo ohraniti naše okolje čisto.
- Eko delavnica, mi je bila super, še posebej, ker smo spoznali, kako moramo
   ločevati odpadke in kako vse lahko varujemo okolje.

Še nekaj izdelkov:
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Utrinek razstave izdelkov domov za starostnike v 
prostorih Šenta:

Še nekaj otroških izdelkov narejenih v okviru projekta 
Moj Maribor - moj eko dom 2:
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