
21.- 29. maj 2016, Teden slovenskih parkov 
Napovednik dogodkov v Naravnih parkih Slovenije  
 
 

Narodni, regijski in krajinski parki povezani v skupnost, vabimo vedoželjne, radovedne in 
sprostitve iščoče v zavarovana območja narave v Sloveniji, kjer boste proste ure preživeli z 
javnimi uslužbenci, ki v javnem interesu opravljajo naloge in poslanstvo ohranjanja narave v 
Sloveniji in v Evropi. Za vas so pripravili 52 dogodkov v 12 zavarovanih območjih narave 
Slovenije v tednu od 
 

21. − 29. maja 2016 in posebej na Evropski dan parkov, 24. maja 2016 
 

Poišči svoj park in svoj dogodek in Pridi k nam, v naravo ! 
 
 
 

Naravni parki Slovenije so povezani v Skupnost naravnih parkov Slovenije:http://www.parkislovenije.si/ 

Kozjanski regijski park, Krajinski park Goričko, Triglavski narodni park 

in Regijski park Škocjanske jame, so člani Zveze evropskih parkov - 

EUROPARC Federation.  

Slogan evropskega dne parkov 2016 je : Okusi narave 

         http://www.europarc.org/ 

 

 

http://www.parkislovenije.si/
http://www.europarc.org/
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Javni zavod Krajinski park Goričko,  

Grad 191, 9264 Grad 

T: +386 (0)2 551 88 60 

F: +386 (0)2 551 88 63 

E :  park.goricko@siol.net 

W: www.park-goricko.org    
 

 

 

Krajinski park Goričko, kulturna krajina majhnih kmetij  
 

 
Ime dogodka  opis Vodniki/kontakt/ 

info 
čas strošek 

21. maj, sobota, Srednjeevropsko tekmovanje v košnji, Selo 
1 

 

Tekmovanje v košnji z 
ročno koso pri 
romanski rotundi v 
Selu 

12. Srednjeevropsko 
tekmovanje v košnji, ki se ga 
udeležujejo kosci 10 držav in 
kosci zavarovanih območij 
narave iz Madžarske in Avstrije.  

Oskar Makari, 
M: 031 329 758 

13.00 - 20.00 0 

22. maj, nedelja, mednarodni dan biotske raznovrstnosti, Grad 
2 

 

Mednarodni dan 

biotske 

raznovrstnosti, Grad 

Kukavica, Upkaš in Vidra  so tri 

živali in tri sobe z naravoslovno 

vsebino Krajinskega parka na 

gradu.  V palaciju gradu je 

razstava ilustriranih risb Jurija 

Mikuletiča: Vrste območja 

Natura 2000 Goričko. 

Marina Horvat, 

M: 051 611 254. 

 

10:00 - 18:00 

 

Znižana vstopnina za 

ogled gradu: 2,40 EUR 

  

mailto:park.goricko@siol.net
http://www.park-goricko.org/
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23. maj, ponedeljek, dan v družbi z vidro, Križevci 
 

 
Ime dogodka  opis Vodniki/kontakt/ 

info 
čas strošek 

3 

 

Dan z vidro na 

Goričkem, Križevci 

Ogled središča Aqualutra in 
voden sprehod v življenjskem 
okolju vidre. 

Marjana 

Hönigsfeld 

Adamič 

M: 041 705 613 

Tatjana Gregorc, 

M: 041 851 120 

10:00 - 13:00 

 

prostovoljni prispevki 

24. maj, torek, Evropski dan parkov v Krajinskem parku Goričko 
4 

 

Gorički travniki 
 

10:00 Zaključna tiskovna 
konferenca projekta Gorički 
travniki 
 

Gregor Domanjko 
031 340 399  

10:00 - 12:00. 0 

5 

 

Obnovljen gorički 
travnik 

12:00 Odhod izpred gradu Grad 

na ogled izvedbe varstvenih 

ukrepov na terenu  

Gregor Domanjko 
031 340 399  

12:00 - 13:00 0 

6 

 

Projekcija 
naravoslovnih filmov 
na grajskem dvorišču, 
grad Grad 

Gorički travniki - premiera filma 
in drugi filmi o naravi in 
naravnih parkih 
Slovenije 

Stanka Dešnik, 
031 354 149  

21:00 0 



 

4 

27. maj, petek, Ptice kulturne krajine na Goričkem 

 
 

Ime dogodka  opis Vodniki/kontakt čas strošek 

7 

 

Izlet: Se je 
zlatovranka vrnila na 
Goričko? 
(foto: M.Tiefenbach) 

Opazovanje ptic v kulturni 
krajini Goričkega. 

Gregor Domanjko 
031 340 399  
 

8:00 -10:00 
Zbiranje na 
gradu Grad in 
skupen odhod 
v kulturno 
krajino 

1,0 EUR  

28. maj, sobota, 4. Igre Trideželnega parka Goričko-Raab-Őrség 
8 

 

Nogometno igrišče v 
Öriszentpétru, 
narodni park Őrség 
(HU) 

Tekmovanje ekip iz vseh treh 
parkov v šaljivih in kmečkih 
igrah, druženje ljudi treh parkov, 
promocija sodelovanja 
domačinom in obiskovalcem. 

Stanka Dešnik, 
031 354 149 

10:00-15:00 0 
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Triglavski narodni park 

Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled 

T:04 5780200 

F: 04 5780 201 

E: Triglavski-narodni-park@tnp.gov.si 

W: www.tnp.si 

 

 

 

Triglavski narodni park, krajina v slovenskih Alpah 
  Ime dogodka  opis vodniki čas strošek 

20. maj, petek, otroško folklorno popoldne in nov prostor za igro otrok 
9 

 

Novo otroško 
igrišče in 
mednarodno 
srečanje otroških 
folklornih skupin. 
Triglavski 
narodni park in 
Kulturno društvo 
Bohinj  

TNP in KD Bohinj vabita v 
Staro Fužino na Otroško 
folklorno popoldne pred 
Center TNP Bohinj, kjer bodo 
17:17 odprli igrala, namenjena 
otrokom od blizu in daleč za 
preživljanje vsakdana. Po 
odprtju bo na sporedu 
mednarodno srečanje 
otroških folklornih skupin, ki 
se bodo predstavile z 
najrazličnejšimi plesi.  

sodelavke in 
sodelavci TNP  
 

17:17 0 

21. maj, petek - 6. junij, Triglavski narodni park na Mednarodnem festivalu alpskega cvetja v Bohinju 
10 

 

Mednarodni 
festival alpskega 
cvetja v Bohinju 
Center 
Triglavskega 
narodnega parka 
Bohinj. 

izobraževalne delavnice za 
otroke, strokovno vodenje po 
barju Goreljek, vodenje po 
Bohinjskih planinah, 
fotografska delavnica.. 

http://www.bohinj.s

i/alpskocvetje/progr

am.php 

 

  

  

mailto:Triglavski-narodni-park@tnp.gov.si
http://www.tnp.si/
http://www.bohinj.si/alpskocvetje/program.php
http://www.bohinj.si/alpskocvetje/program.php
http://www.bohinj.si/alpskocvetje/program.php


 

6 

25. maj, sreda in 26. maj četrtek, Belarjev naravoslovni dan v Trenti za petošolce 
  Ime dogodka  opis vodniki čas strošek 

11 

 

Belarjev 
naravoslovni dan 
in pomladna 
fotografska 
delavnica v 
Trenti   

Pohod po Soški poti s skritimi 
pismi za osnovnošolce od 
koče pri izviru Soče do 
Informacijsko-izobraževalnega 
središča Triglavskega 
narodnega parka Dom Trenta 
 

sodelavke in 
sodelavci TNP  
 
 

9:00 - 15:00 0 

26. maj, četrtek, Kobarid in Tolmin 
12 

 

Dan Alpske 
konvencije 
Kobarid, Tolmin  

Zelena hiša v Kobaridu: 
otvoritev razstave 
Constructive Alps. Rezultati 
natečaja za trajnostno gradnjo 
v Alpah.  

sodelavke in 
sodelavci TNP  
 

19:00 0 

Kinogledališče v Tolminu: 
predvajanje etnografskega 
filma Mirno o življenju v 
bavarskih Alpah in prihodnosti 
mladih. 

20:00 

27. maj, petek, mednarodni posvet: Storitve v čezmejnem prostoru 
13 

 

Dan Alpske 
konvencije 
Tolmin 

Kinogledališče v Tolminu: 
mednarodni posvet Storitve v 
čezmejnem prostoru, je 
namenjen osvetlitvi vprašanja 
o storitvah, ki lahko okrepijo 
vlogo obmejnih območij. 
Slovenija ima preko 1300 km 
kopenske meje s sosednjimi 
državami, zato je razvoj čez 
mejo pomemben..   

sodelavke in 
sodelavci TNP  
http://www.tnp.si/n
ews/more/v_alpe/  
 

10:00 0 

  

http://www.tnp.si/news/more/v_alpe/
http://www.tnp.si/news/more/v_alpe/
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28. maj, sobota, Po alpskih dolinah s kolesom in peš 
  Ime dogodka  opis vodniki čas strošek 

14 

 

Dan Alpske 
konvencije 

Tradicionalni tekmovalni Juriš 
na Dovško Babo (nordijska 
hoja, tek, kolesarjenje in 
otroški tek) s spremljevalnim 
programom. Pričetek na trgu 
pri Hiši pr Katr na Dovjem. 

www.planinskimuze
j.si, www.tnp.si, 
www.pzs.si, 
www.kranjska-
gora.si,  
www.mop.gov.si, 
www.alpconv.org 

9:00  

Botanično-kulinarični dan v  
Mojstrani. Pričetek v Bohinjski 
Bistrici. 

9:30 0 

Pohod iz Mojstrane do 
Pocarjeve domačije - življenje 
v alpskih dolinah. Pričetek 
pred Slovenskim planinskim 
muzejem. 

10:00  0 

Delavnica za otroke v 
Slovenskem planinskem 
muzeju. 

10:00  

Pohod po Soški poti. Ogled 
naravnih in kulturnih 
posebnosti Trente, obisk 
botaničnega vrta Julijana in 
predstavitev otroške knjige 
Gorski vrt za vse. Pričetek pri 
Kugyjevem spomeniku v 
Trenti. 

10:00  

kolesarjenje v Javorco iz 
Tolmina. 

10:30  

Pohod v Javorco iz vasi Krn. 
Organiziran prevoz iz 
železniške postaje Most na 
Soči, Tolmin in Kobarid. 

11:00  

Delavnica za otroke v 
Slovenskem planinskem muzeju. 

15:00  

Otvoritev ferat v Mojstrani 16:00 0 

 

http://www.planinskimuzej.si/
http://www.planinskimuzej.si/
http://www.tnp.si/
http://www.pzs.si/
http://www.kranjsa-gora.si/
http://www.kranjsa-gora.si/
http://www.mop.gov.si/
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Javni zavod KP Ljubljansko barje,  
Podpeška cesta 380, 1357 Notranjske Gorice 
T: 08 205 23 50 
E: info@ljubljanskobarje.si,  
W: www.ljubljanskobarje.si 

 

Krajinski park Ljubljansko barje, krajina mokrotnih travnikov in koscev 
  Ime dogodka  opis vodniki čas strošek 

21. maj, sobota, Pohod po Ljubljanskem barju 
17 

 

Pohod po 
Ljubljanskem 
barju 

Zbor: Ižanska cesta 303 
Dolžina poti: 10 km: 
Trasa:Črna vas – Kozlarjeva 
gošča – Iški morost – ob reki 
Iški – Lipe 
Kdor želi daljšo pot (2,3 km), 
si lahko ogleda še 
Strahomerska okna. 

Turistično društvo Barje, 

Javni zavod Turizem 

Ljubljana, 

KP Ljubljansko barje 

sodeluje z vodenjem po 

Strahomerskih oknih 

9:00-13:00 brezplačno, 
 dobrodošli pa so 
prostovoljni prispevki 

24. maj, torek, Varuh zakladov 
18 

 

Zdravo v naravo V Športnem parku Jama v 
Notranjih Goricah poteka 
sklop različnih delavnic, 
preko katerih otroci in 
njihove družine spoznavajo 
naravo 

organizator prireditve: 

Vrtci Brezovica, izvajalci 

delavnic: vzgojiteljice 

vrtcev, Javni zavod 

Krajinski park Ljubljansko 

barje, varuhi gorske 

narave, čebelar, lovec… 

16:00-
19:00 

brezplačno, udeležba 

je za zaključeno 

skupino otrok vrtcev 

Brezovica in njihovih 

družin 

0 

  

mailto:info@ljubljanskobarje.si
http://www.ljubljanskobarje.si/
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27. maj, petek, Koščev izlet na Iškem morostu 
  Ime dogodka  opis vodniki čas strošek 

19 

 

Ornitološki izlet Zbor: most čez reko Iško med 
Brestom in Tomišljem 

Društvo za opazovanje in 

proučevanje ptic 

Slovenije 

obvezne prijave na: 

zeljko.salamun@dopps.si, 

041 712 396 

20:00-
23:00 

0 

28. maj, sobota, Barjanska okna in Pot ob reki Iški  
20 

 

Voden pohod 
po poti barjanska 
okna in delu Poti 
ob reki Iški 

Zbor: Pri cerkvici sv. Janeza 

Krstnika v Podkraju pri Igu 

Trasa vodenja: Podkraj – Lipe 

Dolžina vodene poti: 4 km, 

Povratek do izhodišča ni 

voden, še 4 km 

KP Ljubljansko barje 

Svet vaške skupnosti 

Podkraj 

obvezne prijave do 

26.5.2016 

info@ljubljanskobarje.si 

082052350 

9: 00 – 
12:00 

0 

  

mailto:zeljko.salamun@dopps.si
mailto:info@ljubljanskobarje.si
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Javni zavod Notranjski regijski park,  

Tabor 42, 1380 Cerknica,  

T: 01 709 06 26 

E: info@notranjski-park.si,  

W: www.notranjski-park.si 

 

Notranjski regijski park : Spoznajte edinstvene koščke Notranjske ! 
  Ime dogodka  opis vodniki čas strošek 

28. maj, sobota 
21 

 

Foto delavnica na 
Cerkniškem jezeru. 

Spoznavanje osnov naravoslovne 
fotografije, funkcij fotoaparata in 
preostale opreme za fotografiranje. 
Na praktičnih primerih bomo spoznali 
marsikatere koristne nasvete. 

Notranjski regijski park 8:00 0€ 

22 

 

Voden kolesarski 
ogled po Menišiji. 

Start je na izhodiščni točki osrednje 
prireditve na  glavnem parkirišču pri 
Cerkniškem jezeru. Od tu se bodo 
kolesarji podali na voden ogled 
kraške planote Menišije (c.c.a. 10 
km). 
 

Organizator: Turistično društvo 
Menišija 

9:00 0€ 

23 

 

Opazovanje in 
obročkanje ptic na 
Cerkniškem jezeru. 

Cerkniško jezero v maju privabi 
zanimive vrste ptic. Opazovati jih je 
možno z označenih poti .Na 
praktičnih primerih se bodo 
obiskovalci seznanili z pomembnostjo 
obročkanja ptic. 

Notranjski regijski park in 
Prirodoslovni muzej Slovenije 

10:00 0€ 

  

mailto:info@notranjski-park.si
http://www.notranjski-park.si/
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  Ime dogodka  opis vodniki čas strošek 

24 

 

Otroški kulturni 
program na 
osrednjem 
prireditvenem 
prostoru. 
 

Otroški pevski zbori, delavnice za 
otroke ter številne druge zanimive 
aktivnosti. 

Organizator: Notranjski park in KD 
Notranjska 

11.00 0€ 

25 

 

Čas za okrepčanje Obiskovalci bodo lahko poskusili 
številne tradicionalne Notranjske 
jedi, ki jih bodo ponujali lokalni 
turistični ponudniki na svojih 
stojnicah. 

Organizator: Notranjski park in KD 
Notranjska 

12.00 Nakup bonov 
na blagajni 
Notranjskega 
parka 

(1 bon = 1 €) 

26 

 

Voden kolesarski 
ogled Rakovega 
Škocjana 

Izhodišče na glavnem parkirišču pri 
Cerkniškem jezeru, od koder se boste 
z kolesi odpeljali do Rakovega 
Škocjana (c.c.a. 7 km).  
 

Organizator: Turistično društvo 
Rakek 

13:00 0€ 

27 

 

Pustolovščina z 
Jezerkom 

Voden doživljajski sprehod ob jezeru, 
prilagojen družinam, poln aktivnosti, 
ki otrokom in odraslim približajo 
doživljanje narave in jezerske 
pokrajine.  

Hiša izročila  14:00 0€ 
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  Ime dogodka  opis vodniki čas strošek 

28 

 

Kulturni program na 
osrednjem 
prireditvenem 
prostoru  

Odrasli pevski zbori, folklorne 
skupine ter številne druge zanimive 
aktivnosti. 

Organizator: Notranjski park in KD 
Notranjska 

15:00 0€ 

29 

 

Strokovna ekskurzija 
na temo amfibijskih 
rastlin Cerkniškega 
jezera 

Strokovna ekskurzija po Cerkniškem 
jezeru. Tu se bomo seznanili z 
ranljivimi ekosistemi, ter si 
podrobneje pogledali rastline, ki se 
tekom različnih ojezeritev polja 
obnašajo kot dvoživke. 

Notranjski park 16:00 0€ 

30 

 

Cel dan bodo potekale 
tudi druge 
spremljevalne 
aktivnosti: 
- Tek od Šteberka do 

Karlovce 
- Pohod po Jankovih 

stopinjah 
- Izposoja kanujev in 

koles 

- Vožnja z drevakom 

Informacije o izhodiščih za vse zunanje 
aktivnosti bodo podane tudi na glavnem 
prireditvenem prostoru na parkirišču ob 
Cerkniškem jezeru. 

Turistično društvo Cerkniško jezero 
Kmetija T'Dolenj 
Tur servis 
Rent The Green 
Hiša izročila 

  8:00 – 
17:00 

Omenjeni 
turistični 
ponudniki sami 
določajo cene. 
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Krajinski park Pivška presihajoča jezera 

Javni zavod za upravljanje dediščine in turizem 

Pivka 

Kolodvorska cesta 51, 6257 Pivka 

T: 051 68 26 68 

E: pivskajezera@pivka.si   

W: www.pivskajezera.si  

Krajinski park Pivška presihajoča jezera, spreminjava vodna krajina 
  Ime dogodka  opis vodniki čas strošek 

22. maj, nedelja v ekomuzeju Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera 
31 

 

 

Ovčarski dan na Pivškem  
Dogodek v sodelovanju 
KPPPJ, Društva ljubiteljev in 
vzrediteljev kraških 
ovčarjev in Društva rejcev 
drobnice Trojica 

10.00 – 17.00 tržnica domačih izdelkov in 
pridelkov ter zdrave pasje hrane 

 10:00 - 17:00 0 

10.00 – 17.00 druženje in aktivnosti s 
kraškimi ovčarji; pasji triki, terapevtski pes, 
predstavitev društva 

Delavnice:  
10.00 – 13.00 kulinarična delavnica  z 
uporabo ovčjih izdelkov (mleko, sir, 
skuta..), 10.00 – 13.00 ustvarjalna 
delavnica za otroke  
13.00 – 16.00 preja na kolovratu, filcanje 

Strokovna predavanja: 
14.00 Kraški ovčar skozi zgodovino 
15.00 reja drobnice in predelava volne 

16.00 Sprehod do Petelinjskega jezera s 
kraškimi ovčarji   

32 

 

Dan odprtih vrat v 
Ekomuzeju Pivških 
presihajočih jezer 

  10:00 - 17:00 0 

 

mailto:pivskajezera@pivka.si
http://www.pivskajezera.si/
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Krajinski park Strunjan 
Javni zavod Krajinski park Strunjan 
Strunjan 152, 6320 Portorož 
T: +386 (0)8 205 18 80 
F: +386 (0)5 674 69 80 
E: info@parkstrunjan.si 
W: www.parkstrunjan.si  

 

Krajinski park Strunjan, park morja 
  Ime dogodka  opis vodniki čas strošek 

21. maj, sobota, praznik artičok 
33 

 

Tržnica Tržnica artičok in drugih dobrot  10:00 - 17:00 0 

34 

 

Ogled Strunjanskih solin Sprehod do solinarske hiše in 
voden ogled Strunjanskih solin – 
zbirno mesto pri spomeniku v 
centru Strunjana 

Samanta 

Makovac,  

M: 041 715 502 

10:00 - 11:30 0 

35 

 

Dan odprtih vrat Centra 

Krajinskega parka Strunjan 

Ogled razstave in filma o parku  10:00 - 17:00 0 

  

http://www.parkstrunjan.si/
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  Ime dogodka  opis vodniki čas strošek 

36 

 

Predavanje Poznavanje artičok in njihova 

uporaba v kulinariki na Kmetiji 

Giassi 

Jana Bolčič 

iz KGZS - Zavod 

GO, KSS Koper 

15:00 0 

37 

 

Nasad artičok Ogled nasada artičok in pokušina 

artičok - zbirno mesto pri 

spomeniku v centru Strunjana 

 16:00 5 EUR 

24. maj, torek, Evropski dan parkov v Parku morja 
38 

 

Rastline od solin do klifa Voden ogled botaničnih 

posebnosti Krajinskega parka 

Strunjan. Zbirno mesto je pred 

Centrom Krajinskega parka 

Strunjan. 

Luka Kastelic,  

M: 041 715 502 

16:30 - 19:00 0 

39 

 

Dan odprtih vrat Centra 

Krajinskega parka Strunjan 

Ogled razstave in filma o 

Krajinskem parku Strunjan 

 

 

9:00 - 19:00 0 
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Park Škocjanske jame, Slovenija 

Škocjan 2, 6215 Divača 

T: 00386 5 70 82 104 

F: 00386 5 70 82 105 

E: psj.info@psj.gov.si 

W: www.park-skocjanske-jame.si 

 

Park Škocjanske jame, skulpture narave in življenja pod površjem 
  Ime dogodka  opis vodniki čas strošek 

19. maj, petek, žlahtni okusi naših starih jedi 
40 

 

Predstavitev jedilnika 
Biosfernega območja 
Kras in porečja Reke 

Predstavitev kulinaričnega 
izročila in promocija lokalnih 
jedi, z namenom ohranjanja in 
spodbujanja trajnostnega 
razvoja. Ob tej priliki bo 
predstavljena brošura in jedilni 
list. 

 10:00 0 

21. maj, sobota, 22. maj, nedelja, 28. maj, sobota in 29. maj, nedelja, Na učni poti Škocjan  
41 

 

Sprehod po učni poti 
Škocjan 

Ogled naravnih vrednot in 
kulturne dediščine na Učni poti 
Škocjan, prost vstop v muzejske 
zbirke 

 10.00 – 18.00 0 

25. maj, sreda, Zgodovinsko vodenje 
42 

 

Zgodovinsko vodenje in 
predstavitev knjižice   

Zgodovinsko vodenje po 
Škocjanskih jamah in 
predstavitev knjižice o 
turističnem vodenju po 
Škocjanskih jamah 

Borut Peric in 
ostali 

17:00 0 

 

mailto:psj.info@psj.gov.si
http://www.park-skocjanske-jame.si/
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Kozjanski regijski park 

Javni zavod Kozjanski park 

Podsreda 45 

3257 Podsreda 

T: 03 800 71 00 

F: 03 800 71 08 

E: kozjanski-park@kp.gov.si 

W: http://www.kozjanski-park.si/ 

 

Kozjanski regijski park, kulturna krajina senožetnih sadovnjakov 
  Ime dogodka  opis vodniki čas strošek 

21. maj, sobota in 22. maj, nedelja, za družine brezplačno 
43 

 

»ZA DRUŽINE BREZPLAČNO« 
s prostim vstopom v grad 
Podsreda 

Kozjanski park se tudi letos 
pridružuje akciji Zveze 
prijateljev mladine »ZA 
DRUŽINE BREZPLAČNO« s 
prostim vstopom v grad 
Podsreda 

Tamara Kunej, 
041 257 463, 
03 580 61 18 

10:00-18:00 0 

24. maj, torek, Evropski dan parkov, raziskovalne naloge 
44 

 

Raziskovalne naloge Ob dnevu biodiverzitete in 
dnevu parkov bomo 
predstavili raziskovalne 
naloge osnovnošolcev 
vključenih v mrežo šol 
biosfernega območja 

Mojca Kunst, 
041 716 128, 
03 800 71 02 

12:00-15:00  

  

mailto:kozjanski-park@kp.gov.si
http://www.kozjanski-park.si/
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25. maj, sreda, 35 let Kozjanskega parka 
  Ime dogodka  opis vodniki čas strošek 

45 

 

35. letnica Kozjanskega 
parka 

Obeležitev 35. obletnice 
delovanja Kozjanskega parka 
s slovesnostjo za vabljene. 
Zbrane bo nagovoril 
predsednik Vlade, dr. Miro 
Cerar. 

 10:00-13:00  

27. maj, petek, ekskurzija v Notranjski regijski park 
46 

 

Ekskurzija  Ekskurzijo bomo izvedli za 
vse sodelujoče učence na 
literarnem natečaju in mlade 
raziskovalce 

Mojca Kunst, 
041 716 128, 03 
800 71 02 

  

 
  



 

19 

 

Naravni rezervat Škocjanski zatok 
Riserva Naturale di Val Stagnon 
Sermin/ Sermino 50, 6000 Koper/ Capodistria 
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije 
DOPPS – BirdLife Slovenia 
T +386 5 626 03 70  
M +386 51 680 442  
Wwww.skocjanski-zatok.org 
FBwww.facebook.com/skocjanskizatok 

 

Naravni rezervat Škocjanski zatok: Oaza na pragu Kopra 
  Ime dogodka Opis Vodniki Čas Strošek 

22. maj, nedelja: Opazovanje in prepoznavanje ptic 
47 

 

Opazovanje in 
prepoznavanje ptic 

Naravni rezervat Škocjanski zatok 
vsako leto obišče več kot 200 
različnih vrst ptic. Za obiskovalce 
bo pripravljena opazovalna 
točka, kjer bodo lahko s pomočjo 
teleskopov in daljnogledov 
spoznali in prepoznali značilne 
vrste ptic, ki se v maju pojavljajo 
v Škocjanskem zatoku. Za 
najmlajše udeležence bo 
pripravljena otroška delavnica. 

Igor Brajnik 
Bojana Lipej 
T: 051/680-442 

9.00 – 12.00 0 

24. maj, torek: Dan evropskih in slovenskih naravnih parkov 
48 

 

Čistilna akcija Zbor pred Centrom za 
obiskovalce NR Škocjanski zatok 
(Sermin 50, Koper), kjer se bomo 
razdelili v več skupin in počistili 
odpadke, ki jih je na območje 
rezervata prineslo slabo vreme, 
pa tudi človek. Za vreče in 
rokavice bo poskrbljeno. 

Bojana Lipej 
T: 051/680-442 

17.00 – 19.00 0 

  

http://www.skocjanski-zatok.org/
https://www.facebook.com/skocjanskizatok
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28. maj, sobota: S kolesom po Parenzani v Škocjanski zatok 
  Ime dogodka Opis Vodniki Čas Strošek 

49 

 

S kolesom po 
Parenzani v 
Škocjanski zatok 
 

Start kolesarjev ob 9.00 uri na 
izhodiščni točki v Kopru od koder 
se bodo podali po kolesarski poti 
»Parenzana« do Škocjanskega 
zatoka, kjer bo sledil voden ogled 
naravnega rezervata. 

Potrebne predhodne prijave na 
T: 051/680-442 

Bojana Lipej 
T: 051/680-442 
Bojan Žižek 
(Kolesarska mreža 
Obala) 
 

9.00 – 13.00 0 
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Krajinski park Sečoveljske soline,  

SOLINE Pridelava soli, d.o.o.,  

Seča 115, 6320 Portorož 

T: 05 672 13 30 

F: 05 672 13 31,  

E: info@kpss.si,  

W: www.kpss.si 

 

 

Krajinski park Sečoveljske soline, park ptic, soli in morja 
  Ime dogodka  opis vodniki čas strošek 

Spoznavanje in opazovanje ptic in narave 
50 

 

Opazovanje ptic in 
narave 

Sečoveljske soline v maju 
privabijo zanimive vrste ptic. 
Opazovati jih je možno z 
označenih poti. 

Opazovanje 
narave poteka 
brez vodnikov. 

Eno uro po 
sončnem 
vzhodu do 
ene ure pred 
sončnim 
zahodom. 

Vstopnina v park  
(7 EUR za odrasle, 5 EUR 
za otroke, dijake, 
študente in 
upokojence). 

 
 

  

mailto:info@kpss.si
http://www.kpss.si/
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Podjetje za razvoj Logarske doline,  

Logarska dolina d.o.o.,  

Logarska dolina 9, 3335 Solčava 

T: 03 838 90 04 

F: 03 838 90 03, 

E: info@logarska.si,  

W: www.logarska-dolina.si 

 

 

 

 

Krajinski park Logarska dolina, kulturna krajina med gozdovi in gorami 
  Ime dogodka  opis vodniki čas strošek 

25. maj, sreda, Pot po Logarski dolini 
51 

 

Pot po Logarski 
dolini 

Doživljajsko vodenje po 
etnografski poti 

info@logarska.si 10:00 0 

 

 

 
 
 
  

mailto:info@logarska.si
http://www.logarska-dolina.si/
mailto:info@logarska.si
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KRAJINSKI PARK KOLPA, 

Adlešiči 15, 8341 ADLEŠIČI 

T: 07 35 65 240,    

F: 07 35 65 241,   

M: 041 366 501 

E: info@kp-kolpa.si,   

boris.grabrijan@kp-kolpa.si,   

W: www.kp-kolpa.si 

 

 

 

 

Krajinski park Kolpa, Bela krajina ob južni meji Slovenije 
  Ime dogodka  opis vodniki čas strošek 

24. maj, torek, Dan odprtih vrat Krajinskega parka Kolpa 
52 

 

Dan odprtih vrat 
Šokčevega dvora 

Ogled kulturnega spomenika in 

muzeja na prostem Šokčev dvor 

v Žuničih, ogled zbirk, razstave v 

rokodelskem centru, projekcije 

fotografij in filmov, kulturni 

program. Srečanje prebivalcev in 

zaposlenih v KP Kolpa. 

Tončka Jankovič 

041 622 877 

Boris Grabrijan 

041 366 501 

 

13.00 – 18.00  

 

Vstopnine ni, vsak 

obiskovalec dobi za 

dobrodošlico 

belokranjsko pogačo in 

kozarec pijače  

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@kp-kolpa.si
mailto:boris.grabrijan@kp-kolpa.si
http://www.kp-kolpa.si/

