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                      POVABILO 
 

BREZPLAČNI VODENI OGLEDI ZA UČENCE OŠ 

V NARAVNEM REZERVATU ŠKOCJANSKI ZATOK 

 
Koper, 2. september 2020 

Spoštovani, 
 
v želji, da bi Naravni rezervat Škocjanski zatok učenci osnovnih šol bolje spoznali, smo v okviru projekta 
IMPRECO (Interreg ADRION – Skupne strategije in dobre prakse za izboljšanje ohranjanja ekosistemske 
celovitosti in storitev na transnacionalnem nivoju) in Skupnega vzgojno-izobraževalnega programa (CEP) za 
njih pripravili vodene oglede, ki bodo potekali na območju sladkovodnega dela rezervata in bodo v šolskem 
letu 2020/2021 brezplačni, pokrit pa bo tudi strošek prevoza učencev. 
 
V okviru vodenega ogleda bodo učenci: 

- aktivno in sistematično dopolnjevali ter poglabljali teoretična znanja, pridobljena pri rednem 
pouku, 

- spoznavali pomen varovanja okolja, ohranjanja narave in biotske pestrosti ter pomen omrežja 
Natura 2000, 

- spoznali način prepoznavanja in razumevanja ekosistemskih storitev, 
- spoznavali vlogo in pomen trajnostnega razvoja s poudarkom na mokriščih, 
- aktivno spoznavali in doživljali naravo kot celoto ter oblikovali pozitiven odnos do narave in 

varstva okolja. 
 
Podrobnejše informacije:  

- z izvedbo vodenih ogledov bomo začeli v začetku septembra 2020, 
- vodeni ogledi bodo potekali po predhodnem dogovoru z učitelji (delovni dnevi, dopoldan ali 

dopoldan). V slučaju slabega vremena se vodeni ogled, z dogovorom, prenese na naslednji termin. 
- vodstvo šole je dolžno zagotoviti dovolj učiteljev za spremstvo učencev na vodenem ogledu – 

spremljevalci oz. učitelji morajo biti na vodenem ogledu ves čas prisotni ter so odgovorni za nadzor 
učencev v času trajanja programa, 

- učenci prejmejo delovni zvezek, v katerega bodo lahko zapisovali terenska opažanja in ugotovitve. 

 
Število vodenih ogledov je omejeno, zato se nanje lahko prijavite do zasedbe mest. Za vsako osnovno šolo 
je iz enakega razloga predviden samo en vodeni ogled. V kolikor ste zainteresirani za udeležbo na 
brezplačnem vodenem ogledu, jo potrdite čim prej oziroma najkasneje do petka, 4. septembra 2020 do 
16.00 ure na e-naslov: bojana.lipej@dopps.si. Za dodatne informacije smo vam na razpolago na tel. št.: 
051/680-442 (Bojana Lipej). 
 
 
Lep pozdrav, 
Bojana Lipej, l.r. 
Koordinator izobraževanja v NR Škocjanski zatok 
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