
 
 

 

  

 

 

 

 
 

PROGRAM POLETNI TABOR 
TRIGLAVSKI NARODNI PARK 2019 - Biodiveziteta v Trenti  

(LIFE NATURAVIVA in Alparc MLADI NA VRHU) 

9. julij - 13. julij 2019 
 
 

 

Poletni tabor TNP 2019 – Biodiverziteta v Trenti poteka v organizaciji JZ TNP pod okriljem programa 

LIFE NATURAVIVA: Biodiverziteta - umetnost življenja in v sodelovanju z Mrežo zavarovanih območij 

v Alpah Alparc. Namenjen je učencem od 6. do 9. razreda Skupnosti šol Biosfernega območja Julijske 

Alpe. Učenci bodo na različne načine spoznavali naravni svet s poudarkom na naravovarstvu in 

ohranjanju biodiverzitete. Sodelavci strokovnih služb JZ TNP bodo otrokom predstavili svoje delo in jim 

razkrili marsikatero skrivnost. Na obisk bosta prišla naravovarstveni nadzornik TNP in lovec, ki bosta z 

udeleženci delila zanimive izkušnje s terena. Zvečer bomo skupaj z astronomom zrli v zvezdnato nebo 

in se naslednje jutro z gorskim vodnikom odpravili na Kriške pode. Še prej bomo spoznali veščine, 

potrebne za varno gibanje v gorskem svetu. Zadnji večer bomo zaključili s kitaro ob tabornem ognju. 

 

Aktivnosti bodo od učencev zahtevale veliko mere vzdržljivosti pri pohodništvu, zanimanje za znanost, 

naravo in biodiverziteto, kulturno dediščino in Triglavski narodni park. 

 

Tabor je brezplačen. 

 
Pridržujemo si pravico do manjših sprememb programa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

9.7.2019  

Informacijsko središče  

Dom Trenta  

(Na logu v Trenti, 5232 Soča) 

11:00 Prihod in zbor udeležencev tabora v Informacijskem 

središču Dom Trenta  

 

Namestitev v sobe 

 

Kosilo 

Igrišče ob Domu Trenta 

12:30 Udeleženci prihajajo iz celotnega Biosfernega območja 

Julijske Alpe in na začetku je čas za spoznavanje z 

družabnimi in športnimi igrami. 

 

Vas Trenta,  

Botanični vrt Juliana 

 

15:00 Skrivnostna dolina Trenta 

 

Po sledeh slavnega raziskovalca Juliusa Kugyja bodo 

udeleženci spoznavali dolino, njeno pestrost in poskusili 

najti skrivnostno cvetlico Scabioso Trento. 

Dom Trenta 
18:00 Večerja 

Sprostitev in prosti čas  

Okolica Doma Trenta 

20:00 Astronomski večer 

 

Udeleženci bodo stran od svetlobnega onesnaženja in ob 

primernih vremenskih pogojih s teleskopi pogledali globoko 

v vesolje, v svet meglic, kopic, zvezd in planetov. Ob 

neprimernih pogojih se bo zgodil  zabavno - znanstveni 

astronomski večer. 

 

 

10.7.2019  
Dom Trenta 8:00 Zajtrk 

Soška parkovna učna pot 

9:00 Soča 

 

Ko je Bog dal Soči moč, da ustvari svojo življensko pot, je 

rekla: “Izkopala si bom strugo v ta beli apnenec, ki me bo 

spremenil v prekrasno smaragno hči planin. Radostno se 

bom pognala proti Jadranskem morju. Svojo pot bom začela 

prav tu, kjer bom izklesala krasno dolino, ki jo bodo opazili 

krasni ljudje. Pazili bodo name in me častili.” 

Soča je mati! Prisluhni, kaj nam pripoveduje!  

 

Udeleženci bodo na Soški parkovni učni poti spoznali 

geološke značilnosti, biodiverziteto in rečni živelj, 

zgodovino, krajevne posebnosti, legende in še kaj. 



 
 

 

Dom Trenta 

12:00 Kosilo 

 

Sprostitev in prosti čas  

Dolina Trenta 

14:00 Življenje trentarskega lovca 

(delavnice v dveh skupinah) 

 

Največ stika z divjimi živalmi imajo lovci. V Trenti so ljudje 

živeli z roko v roki z naravo že stoletja. Od darežljive, 

pogosto divje in včasih krute narave so bili popolnoma 

odvisni. 

 

Na delavnici bodo udeleženci spoznali, da lovčeva oprema 

ni samo puška. Podali se bodo v gozd, spoznali bodo lovišče 

in če bodo tiho kot miške, bodo mogoče opazili kakšno 

divjo žival. 

Dom Trenta 
18:00 Večerja 

Sprostitev in prosti čas 

Dom Trenta 20:00 Večerni kino, posvečen biotski pestrosti 

  

 

 

 

 

11. 7. 2019 – Mladi na vrhu    
Dom Trenta 6:30 Zgodnji zajtrk 

Trenta -  Kriški podi (5h) 

 

7:30 Mladi na vrhu –Alparc (2 dnevni planinski izlet Kriški podi) 

 

Vsak pravi planinec ve, da se planinska tura začne zgodaj.  

Pot bo udeležence vodila v dolino Zadnjica in skozi gozd 

navkreber proti Kriškim podom. 

 

Ob poti bodo udeleženci iskali skrite Zlatorogove zaklade - 

cvetlice, živali, kamenčke, razglede in še marsikaj. 

Skrivnostni gorski svet vsakemu, ki ima oči odprte, ponuja 

nekaj zelo edinstvenega.  

Pogačnikov dom  13:00 Kosilo in namestitev 

Kriški podi 

13:30 Planinska delavnica z gorskim vodnikom. Udeleženci bodo 

spoznali pomembne planinske vozle, uporabo vrvi in 

opreme za varno hojo tudi na zahtevnih planinskih poteh v 

gorah. Spoznali bodo, kako se pripraviti na pot, saj sta 

oprema in vreme ključna za varno turo v gore. 



 
 

 

Mladi na Vrhu 

Osvojitev okoliškega vrha 

 

15:00 V številnih alpskih zavarovanih območjih in naravnih  

znamenitostih se bodo mladi iz Avstrije, Francije, Nemčije, 

Italije, Slovenije in Švice povzpeli na vrhove in uživali v 

skupnem fizičnem, človeškem, kulturnem in umetniškem 

doživetju v gorah.  

Pogačnikov dom  19:00 Večerja 

Pogačnikov dom  

20:00 Družabni večer  
 
Udeleženci bodo poslušali povesti, legende in pravljice 
nastale med ljudmi, ki so preživljali dneve in noči v gorah. 
Prepojene so z modrostjo in spoštljivim odnosom človeka 
do narave.  

 

 

 

 

 

 

12.7.2019 – Mladi na vrhu 
 8:00 Zajtrk 

Kriški podi 

9:00 Čas za umetniško ustvarjanje, zgodbe, legende in mite o 
naravi.  
 
Udeleženci bodo ustvarili razglednice in pozdravili druge 
udeležence mednarodnega dogodka Mladi na vrhu. 
 

 10:00 Spoznavanje alpske flore v okviru projekta NAT2CARE 

 12:00 Povratek v dolino 

Dom Trenta 

15:00 

 

 

Kosilo 

 

Prosto popoldne (igre z žogo, družabne igre...) 

Okolica Doma Trenta 

17:00 Pastirske igre so našim pradedkom in prababicam 

pomagale premagati dolgčas, povezovale so jih, z njimi so 

razvijali hitrost, moč in spretnost, zraven pa so jih tudi 

neizmerno zabavale. Odloži telefon in raje vrzi podkev ali si 

izrezljaj pastirsko palico! 

Dom Trenta 

 

19:00 Večer ob tabornem ognju 

 

Po dnevih polnih doživetij bodo udeleženci svoj zadnji večer 

preživeli kot se spodobi. Kitara, ples in petje. Na leskovih 

palicah pa hrenovke!  

 

  

 



 
 

 

13.7. 2019 Dan posvečen biodiverziteti 

Dom Trenta 

8:00 Zajtrk 

8:30 Pospravljanje sob in pakiranje 

10:00 Zaključne misli in vtisi 

 

Udeleženci si bodo izmenjali vtise, jih prelili na papir, v 

slike, video ali zvok. 

11:00 Prihod staršev 

Skupni program za udeležence, njihove starše in 

sodelujoče pri organizaciji  

13:00 ZAKLJUČEK TABORA 

 

 


