NA IZLET Z JAVNIM PREVOZOM IN KOLESI!
Mladinska sekcija Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) v letu 2010 izvaja
projekt z naslovom »Na izlet z javnimi prevoznimi sredstvi in kolesom!«. Namen projekta je širjenje
poznavanja in ozaveščenosti o območjih ohranjene narave v Sloveniji ter prebivalce slovenskih krajev
spodbuditi k uporabi javnih prevoznih sredstev in koles.
V ta namen smo v juniju izdali poljudno brošuro s
predstavitvijo 20 naravoslovnih izletov po različnih
slovenskih regijah, ki je izletnikom brezplačno na voljo
na vseh akcijah DOPPS in v več kot dvajsetih Turističnih
informacijskih centrih po Sloveniji.

V okviru projekta je nastala tudi potujoča razstava fotografij ptic, ki je v juliju in avgustu gostovala v
gradu Grad na Goričkem, jeseni pa bo na ogled še v mestih Kranj in Koper.

V jeseni bomo z namenom promoviranja našega projekta in brošure izvedli štiri brezplačne
izobraževalne izlete na lokacije opisanih izletov ‐ večinoma v okviru enotne akcije društva Evropski
dan opazovanja ptic, ki bo potekal v nedeljo, 3. oktobra 2010. Prav tako bomo organizirali dve
izobraževalni predavanji v Mariboru in Kopru, po uradnem zaključku projekta pa še v Kranju in
predvidoma v Celju.
Da bi spodbudili sodelovanje čim širšega kroga zainteresiranih mladih, smo brošuro poslali v knjižnice
vseh slovenskih osnovnih in srednjih šol. Septembra in oktobra pa bomo pripravili tudi različne
natečaje. Za predšolske otroke bomo organizirali risarski natečaj »Ptice in naš vrtec«, kjer bomo
nagradili najboljše risbice in vrtec z največ poslanimi risbicami. Za mlade do 25 let pa bomo razpisali
natečaj za najboljšo fotografijo. Fotografski natečaj bo potekal v dveh tematskih kategorijah, in sicer
»Ptice« in »Narava z javnim prevozom in kolesi«. Razglasitev zmagovalcev in podelitev nagrad bo
potekala na zaključni predstavitvi Srečanja mladih ornitologov Slovenije, 14. novembra 2010 v Fiesi
pri Piranu.
Projekt poteka v okviru Mednarodnega leta biotske raznovrstnosti 2010 in v sodelovanju z Uradom
Vlade RS za komuniciranje in Ministrstvom za okolje in prostor ter Mestno občino Koper.
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