
19.06.2020 

Obisk gora v času podnebnih sprememb  
 

SKUPNOST ŠOL BIOSFERNEGA OBMOČJA 
JULIJSKE ALPE  

in aktivnosti projekta 
Skupaj za Alpe / Alpska konvencija  

s posebnim ozirom na osnovnošolski ciljni 
skupini 

 
Majda Odar, Javni zavod Triglavski narodni park 

Slovenski planinski muzej, junij 2020 
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BIOSFERNO OBMOČJE 2020 

Skupnost Julijske Alpe 
• trajnostna mobilnost v Julijskih Alpah 
• promocija pohodniških poti  
• novelacija Razvojnega načrta Biosfernega območja Julijske 
Alpe 
 
 
Skupnost šol Biosfernega območja Julijske Alpe 
• skupna identiteta prostora Julijskih Alp/TNP 
• spodbujanje lokalno pridelane hrane 
• krožno gospodarstvo 
• vedenje o prilagajanju na podnebne spremembe 
 
 



SKUPNOST ŠOL 
BIOSFERNEGA OBMOČJA JULIJSKE ALPE 



• 38 osnovnih in podružničnih šol 
• 7000 učencev 
• UE Tolmin, Jesenice in Radovljica 

SKUPNOST ŠOL 
BIOSFERNEGA OBMOČJA JULIJSKE ALPE 



Pristen stik učenca z naravo -  
odgovorno ravnanje do narave in 

ljudi v odrasli dobi. 
 

INTENZIVNO DELO Z BODOČIMI 
NOSILCI TRAJNOSTNEGA 

RAZVOJA V BOJA 
 
 

UČENCI  
BIOSFERNEGA OBMOČJA JULIJSKE ALPE  

in TRIGLAVSKI NARODNI PARK 
 

  
 

CILJ 



ZAVEZE SKUPNOSTI: 
  
Javni zavod Triglavski narodni park: 
omogočanje šolam izvajanje nadstandardnih 
naravoslovnih programov 
 
Osnovne šole: vključevanje vsebin TNP v svoje 
redne delovne načrte 
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NARAVOSLOVNI DNEVI 



LOKALNO PRIDELANA 

HRANA 
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DOMAČA SLIVA 



TRAJNOSTNA MOBILNOST 
NAJ VAS NARAVA ZAPELJE 

ANIMIRANI FILM 

Sporočilo animiranega filma Naj vas 
narava zapelje / Moved by nature je, da 
je trajnostna mobilnost pomembna za 
ohranjanje narave. Koza, Ovca in Cika 
nam pokažejo, kako se potuje pametno 
in udobno ter kako pri tem doživeti 
naravo, ki nas obdaja. Zgodba se dogaja 
na območju Julijskih Alp, vendar je taka 
trajnost mogoča skoraj povsod. 
Triglavski narodni park zaradi svoje 
enkratnosti in neponovljivosti zahteva 
spoštljivega gosta. Manj hrupa, manj 
pločevine, nižji ogljični odtis – vse to 
pomeni več čistega zraka in obilje miru. 
Naj bo peš, s kolesom, avtobusom ali 
vlakom – popestrite si vaš izlet po dolinah 
in čez prelaze Julijskih Alp. Zato 
priporočamo, da uporabite številne 
možnosti okolju prijazne mobilnosti. 
 
 



EKSKURZIJA  2019 -  REZIJA  

NARAVNI PARK JULIJSKO PREDGORJE 
 
86 otrok iz:  
     OŠ Most na Soči  
     PŠ Dolenja Trebuša 
     PŠ Bohinjska Bela 
     PŠ Ljubno 
     PŠ Blejska Dobrava 
 
 



POLETNI TABOR 



MLADI NA VRHU 



OTROŠKI 

ČASOPIS 
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TRIGLAVSKA ZAKLADNICA 

WWW.TRIGLAVSKAZAKLADNICA.SI 

 
• tematsko razvrščene vsebine 
• aktualna dogajanja / informacije 
• video / foto vsebine 
• učni listi 
• izkušenjske vaje 

 
 
 
Nastala v okviru projekta LIFE NATURAVIVA –  
Biodiverziteta umetnost življenja.  



VSAKOLETNO SREČANJE RAVNATELJEV 



voda v plastenkah, 
plastični pribor, 
jogurtovi lončki, 

IZHODIŠČA:    
 
BREZ PLASTIKE ZA ENKRATNO UPORABO DO UČENCA 
 
pregled stanja uporabe embalaže / pribora za enkratno uporabo 
 
aktivna vključenost učencev 

marmelade, 
sendviči v foliji, 
slamice … 

BREZ PLASTIKE  

DO UČENCA 



DOBRA  

PRAKSA 

Naravoslovni dnevi brez plastike 
Šolska prehrana brez plastike 

Prinesi svoj bidon! 
Sendviči zaviti v papir! 
Šolske nabavne količine … 

• brez jogurtovih lončkov 
• brez plastičnih ovitkov 
• brez tetrapakov 

Za pol tone manj odpadkov: 
• 231 kg plastenk manj 
• 306 kg jogurtovih lončkov manj 

 
namesto 600 jogurtovih lončkov 
10 litrske povratne embalaže 
 

cenovno ugodnejše  
 

 manjša količina odpadkov  

Kaj lahko še naredijo? 



razmislek 
evalvacija 

pridružitev 

individualno srečanje 
pregled težav 
iskanje rešitev 

uvedba sprememb 

ČASOVNICA 2019/2020 

Dogodki po šolah 



SKUPAJ ZA ALPE / AK 

Rezultati projekta bodo konkretni učni pripomočki  implementirani v redne 
aktivnosti Skupnosti šol BOJA / jesen 2020:  
- nadgradnja spletne aplikacije Triglavska zakladnica z učnimi vsebinami s 
področja prilagajanja in blaženja podnebnih sprememb 
 

-mobilna interaktivna razstava  
 

-naravoslovni dnevi za učence in strokovna ekskurzija za strokovni kader 
  
-E-priročnik oz. zbir dobrih praks z namenom prenosa znanja (s področja 
prometa, energije, kmetijstva, gozdarstva, turizma, naravnih nesreč, 
gradnje…) 
 

-aplikativen tudi za osnovne šole – primer dobre prakse v domačem okolju 
 

- inovativen način prikaza priporočil za obiskovalce (tudi učence) v 
infocentrih TNP – kartografska infografika čezmejne Ekoregije Julijske Alpe 
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HVALA 


