
20.- 28. maj 2017, 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 32 dogodkov v 12 zavarovanih območjih narave 
Slovenije v tednu od 
 

20. − 28. maja 2017 in posebej na Evropski dan parkov, 24. maja 2017 
 

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

Naravni parki Slovenije so povezani v Skupnost naravnih parkov Slovenije: http://www.naravniparkislovenije.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 2017 je : 

Spreminjanje podnebja  

spreminja parke          

http://www.europarc.org/ 

 

http://www.naravniparkislovenije.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 samooskrbnih majhnih kmetij  
 

 
Ime dogodka  opis Vodniki /kontakt/ 

info 
čas Strošek 

20. maj, sobota, Srečanje strpnih, Grad 
1 

 

Srečanje strpnih na 
gradu 

Spoznavanje Goričke narave, 
geološke preteklosti in kulturne 
dediščine. Druženje, sprehodi, 
kulturni program.  

Velimir Turk, 
M: 040 212 818 

10:00 - 13:00 5 EUR 

Vse o vidri na Goričkem v centru Aqualutra, Križevci 
2 

 

Vse o vidri na 
Goričkem, Križevci 

Vse o življenju vidre lahko 
izveste v Vidrinem 
informacijskem centru 
Aqualutra v Križevcih na 
Goričkem.  
Več o centru in Inštitutu Lutra: 
www.lutra.si in 
www.aquaviva.si . 

Vidrafon:  
051 622 111 
center Aqualutra: 
08 200 53 56 
http://www.aqua
viva.si/center-
aqualutra/kje-
smo 

Sobota, 20.5. in 
nedelja, 21.5. od 10:00 
do 16:00 in od 
ponedeljka do petka 
od 9:00 do 17:00.  

prostovoljni 
prispevki  

21. maj, nedelja, evropski dan Nature 2000, 13. Srednjeevropsko tekmovanje v košnji, Selo 
3 

 

Tekmovanje v košnji z 
ročno koso pri 
romanski rotundi v 
Selu 

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

Oskar Makari, 
M: 031 329 758 

10:00 - 13:00 0 

mailto:park.goricko@siol.net
http://www.park-goricko.org/
http://www.lutra.si/
http://www.aquaviva.si/
http://www.aquaviva.si/center-aqualutra/kje-smo
http://www.aquaviva.si/center-aqualutra/kje-smo
http://www.aquaviva.si/center-aqualutra/kje-smo
http://www.aquaviva.si/center-aqualutra/kje-smo
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22. maj, ponedeljek, mednarodni dan biotske raznovrstnosti, koncertni salon gradu Grad  
 

 
Ime dogodka  opis Vodniki/kontakt/ 

info 
čas strošek 

4 

 

Travnik - življenjski 

prostor 

Javno predavanje o posebnostih 
goričkih travnikov. 
mag. Stanko Čerpnjak: 
Spremembe floristične sestave 
suhih travišč deset let po vstopu 
v EU, primer KPG, magistrsko 
delo 2016. 

Stanka Dešnik 

M: 031 354 149 

 

13:00 - 15:00 

 

0 

24. maj, sreda, Evropski dan parkov v Krajinskem parku Goričko na gradu Grad 
5 

 

Le moment Dansa Otvoritev umetniške instalacije 
Brama D'Honta, Nizozemca, ki 
živi v Prosečki vasi na Goričkem. 
Razstava v novi veliki dvorani 
gradu bo na ogled do konca 
novembra. 

Stanka Dešnik, 
M: 031 354 149  

19:00 0 

27. maj, sobota, 5. Igre Trideželnega parka Goričko-Raab-Őrség 
6 

 

Nogometno igrišče 
pri vaško gasilskem 
domu v Budincih, 
občina Šalovci. 

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

Stanka Dešnik,  
M: 031 354 149 

10:00-16:00 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 

23. maj, torek in 24. maj sreda, pomladna fotografska delavnica v Trenti in Loški koritnici 
7 

 

Belarjevi 
naravoslovni 
dnevi   

Javni zavod Triglavski narodni park v 

okviru naravoslovnih Belarjevih dni 

organizira 2-dnevno fotografsko 

delavnico v Loški Koritnici in 

Trenti. Belarjevi dnevi so naravoslovno 

izobraževalni dnevi, ki vsako leto 

potekajo na Soški poti v Trenti. Tudi 

letos bomo dogodek, ki je sicer 

namenjen otrokom, popestrili z 

izvedbo fotografske delavnice. Konec 

maja je pomlad v Trenti in Loški 

Koritnici v polnem razmahu, dnevi so 

topli, spremljala nas bodo čudovite 

alpske reke, slapovi, neokrnjeni 

gozdovi, izjemna kulturna krajina in 

kulisa Julijskih Alp. Fotografskih 

motivov ne bo manjkalo. 

Vodenje foto-

delavnice: 

Aleš Zdešar 

Zborno mesto: 

 informacijsko središče 

Triglavska roža na 

Bledu (ob 6.30) ali 

parkirišče pri mostu čez 

Mangartski potok – pri 

Mlinču (ob 8.30) 

Potrebna oprema:  

fotoaparat in dodatna 

oprema (polnilec 

baterij, objektivi, filtri, 

…), stativ, planinska 

obutev, topla oblačila. 

23.-24.5.2017 

(začetek 

delavnice v 

torek ob 6.30, 

zaključek v 

sredo ob 17.00) 

Cena 
delavnice: brezpla

čno vodenje in 
organizacija foto-

delavnice 
 

Nočitev je 
organizirana v 

okviru kapacitet 
Triglavskega 

narodnega parka,  
cena nočitve je 

20€. 
 

Prehrana: stroške 
prehrane nosi vsak 
udeleženec sam (v 
Trenti je trgovina 

in gostilna) 

 

 
8 23. maj, torek 

podrobnejši program 

Zbor udeležencev ob 6.30 uri pred Informacijskim središčem Triglavska roža na Bledu ali ob 8.30 uri pri mostu čez 

Mangartski potok – pri Mlinču. Vožnja prek Predela v Loško Koritnico. Na poti se bomo ustavili na Zelencih, izviru Save 

Dolinke. Naslednji postanek bo slap Zaročenca na reki Predilnici. Sledil bo obisk doline Možnice s čudovito reko Nemčljo in 

njenimi koriti. Po obisku Možnice se bomo zapeljali v Trento, kjer bo čas za kosilo in počitek. Popoldne je predviden 

fotografski izlet v dolino Zadnjice. 

mailto:Triglavski-narodni-park@tnp.gov.si
http://www.tnp.si/
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 24. maj, sreda 

podrobnejši program 

Zgodaj zjutraj se bomo podali na razgledno točko nad Sočo. Po jutranjem fotografiranju sledi zajtrk. Dopoldne bo čas za 

odkrivanje zanimivih kotičkov Trente. V kolikor nam bo ostalo še kaj časa, bomo po kosilu pregledali fotografije in jih na 

kratko pokomentirali. Sledi zaključek in vožnja nazaj čez Vršič na Bled.  

Opomba: Program je okviren in ga bo možno glede na vremenske razmere, svetlobne pogoje in želje celotne skupine tudi 

prilagajati ali spreminjati. 

Prijave se sprejemajo na elektronski naslov: ales.zdesar@tnp.gov.si oz. na telefonski št. 031 670 247, najkasneje do 

ponedeljka, 22.5.2017. 

23. maj, torek in 24. maj sreda, Belarjevi dnevi v Triglavskem narodnem parku 
  Ime dogodka  opis vodniki čas strošek 

9  Z organizacijo 
Belarjevega 
naravoslovnega 
dneva se Triglavski 
narodni park 
sistematično 
vključuje v 
program šol v 
neposredni okolici 
parka s ciljem, da 
otroci park 
obiščejo, 
razmišljajo o 
pomenu 
ohranjene narave 
in kulturne 
dediščine, da se v 
park vračajo in da 
so ponosni nanj. 

Triglavski narodni park ob evropskem 

dnevu parkov in tednu slovenskih 

parkov organizira tradicionalni  Belarjev 

naravoslovni dan za petošolce 

osnovnih šol iz neposredne okolice 

narodnega parka. Pohoda po Soški poti 

s skritimi pismi se bo 23. in 24. maja 

2017 udeležilo 600 otrok. Naravoslovni 

dan nosi ime po dr. Albinu Belarju, ki je 

leta 1906 predlagal zavarovanje Doline 

Triglavskih jezer, kar se je uresničilo 

osemnajst let kasneje.  

 

Sodelavci Triglavskega 

narodnega parka  za 

osnovnošolce 

pripravljajo zanimive 

postaje s skritimi pismi 

ob Soški poti o 

naravnih in kulturnih 

posebnostih 

Triglavskega narodnega 

parka , predvsem 

Trente.  

23. in 

24.5.2017  

0 

  

mailto:ales.zdesar@tnp.gov.si
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25. maj, četrtek, Narodni parki - v skrbi za naravo,  sporazum z Narodnim parkom Crater Lake v ZDA 
  Ime dogodka  opis vodniki čas strošek 

10  Odprtje razstave 
Narodni parki – v 
skrbi za naravo s 
fotografijami 
motivov narodnih 
parkov združenih 
držav Amerike in 
Triglavskega 
narodnega parka 

Razstava, ki so jo pripravili Ameriško 

veleposlaništvo v Ljubljani, National 

Georaphic Slovenija in Turizem Ljubljana, 

bo do konca septembra 2017 

predstavljena na različnih mestih v 

Triglavskem narodnem parku in okolici. Na 

odprtju bodo gostje iz Združenih držav 

Amerike predstavili ameriški narodni park 

Crater Lake, s katerim bo Triglavski 

narodni park podpisal sporazum o 

sodelovanju. Triglavski narodni park 

pripravlja dogodek v sodelovanju z 

Ministrstvom za okolje in prostor in 

Veleposlaništvom ZDA v Ljubljani.  

Info center Triglavska 
roža Bled. 

ob 20.00 0 

26. maj, petek, favna Naravnega parka Julijsko predgorje v fotografskem objektivu 
11  Odprtje 

fotografske 

razstave 

fotografov 

Paola Da Pozza in 

Gabriela Bana 

Organizatorji razstave želijo s fotografijami 

nekaterih najpomembnejših in najlepših 

vrst sesalcev ter ptic poudariti izredno 

bogastvo živalstva v Naravnem parku 

Julijsko predgorje. Fotografoma je v 

objektiv fotoaparata uspelo ujeti bistvo 

tega čudovitega prostora ter obiskovalcem 

pričarati občutek tihe in spoštljive bližine – 

vedênja, ki je v zavarovanih območjih, kjer 

kot gostje vstopamo v življenjsko okolje 

drugačnih živih bitij, strogo zapovedano 

pravilo. Fotografije želijo pritegniti 

pozornost in vzbuditi zanimanje za okolje, 

ki potrebuje zaščito in nikoli ne neha 

presenečati.  

Slovenski planinski 

muzej v Mojstrani. 

Infocenter Triglavska 

roža Bled, 

info.trb@tnp.gov.si, 

04 57 80 205 

Slovenski planinski 

muzej, 

info@planinskimuzej.

si,  

08 38 06 730 

 

ob 18.00 0 

  

info.trb@tnp.gov.si
info@planinskimuzej.si,%20
info@planinskimuzej.si,%20
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27. maj, sobota, botanični sprehod po grbinastih travnikih Zgornje Radovne in Pocarjeva domačija 
  Ime dogodka  opis vodniki čas strošek 

12 

 

botanični sprehod 

po grbinastih 

travnikih Zgornje 

Radovne in ogled 

Pocarjeve 

domačije 

Izhodišče: Pocarjeva domačija v Zgornji 

Radovni, ob 11.00 

Trajanje: sprehod do 13.00, ogled z 

delavnico in razstavo do 16.00 

Na dvournem lahkem sprehodu po 

cvetočih grbinastih travnikih boste 

veliko izvedeli o njihovi biodiverziteti. 

Ob povratku na Pocarjevo domačijo 

boste obiskali muzejsko urejeno 

domačijo, ki s svojim videzom in bogato 

zbirko razstavljenih predmetov 

obiskovalcu pričara sliko življenja v 

krajih pod Triglavom od daljnih stoletij 

do danes, si izdelali rožico iz krep 

papirja ter si ogledali fotografsko 

razstavo »Narodni parki – v skrbi za 

naravo«, ki predstavlja motive iz 

Triglavskega narodnega parka in 

narodnih parkov iz Združenih držav 

Amerike. 

Predhodne prijave niso potrebne. 

Dogodek bo izveden tudi v primeru 

slabega vremena. 

Informacije: Infocenter 

Triglavska roža Bled, 

info.trb@tnp.gov.si, 

04/57-80-205 

 

sprehod do 

13.00, ogled z 

delavnico in 

razstavo do 

16.00 

 

0 
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28. maj, nedelja, voden pohod do slapa Peričnik 
  Ime dogodka  opis vodniki čas strošek 

13   Izhodišče: Slovenski planinski muzej v 

Mojstrani, ob 10.00 

Slap Peričnik sodi med najznamenitejše 

slovenske slapove. Po umiku ledenika iz 

doline Vrata je potok Peričnik začel 

padati iz obvisele stranske doline čez 

konglomeratno steno. Nad Spodnjim 

Peričnikom, ki pada 52 m globoko in je 

eden redkih prosto padajočih 

slovenskih slapov, si je čez stopnjo 

vrezal pot še 16 m visok Zgornji 

Peričnik. 

V primeru dežja pohod odpade. 

Obvezne so predhodne 

prijave do 26. 5. 2017 

do 12.00 na 

info.trb@tnp.gov.si ali 

04/57-80-205. 

 

Trajanje: 2 uri 

 

 

 

  

info.trb@tnp.gov.si%20
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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 

20. maj, sobota, Pohod po Ljubljanskem barju 
14 

 

Voden pohod po 
Ljubljanskem 
barju 

Zbor: Ižanska cesta 303, za 
staro šolo 
Dolžina poti: 13 km: 
 

Turistično društvo 

Barje, 

Javni zavod Turizem 

Ljubljana, 

KP Ljubljansko barje  

8:30-14:00 brezplačno, 
 dobrodošli so 
prostovoljni 
prispevki 

22. maj, ponedeljek, predstavitev Naravnih parkov in priročnika Barjanski mozaik, STIC Ljubljana 
15 

     

Naravni parki 
Slovenije, 
Barjanski mozaik 

Predstavitev knjige Naravni parki 

Slovenije in priročnika Barjanski 

mozaik ter slikanice o naravnem 

rezervatu  Mali plac,  STIC Krekov 

trg 10, Ljubljana 

Maša Bratina in  

Vojko Strahovnik 

 

10:00-12:00 0 

24. maj, sreda, predstavitev Naravnih parkov in priročnika Barjanski mozaik, STIC Ljubljana 
16  Naravni parki 

Slovenije, 
Barjanski mozaik 

Predstavitev knjige Naravni parki 
Slovenije in priročnika Barjanski 
mozaik ter slikanice o naravnem 
rezervatu  Mali plac,  STIC 
Ljubljana, Krekov trg 10 

Maša Bratina, Eva Šabe in 

Točka Jankovič bodo na 

delavnicah in z info gradivi 

predstavile bogastvo 

naravnih parkov Slovenije 

9:00-17:00 0 

25. maj, otvoritev razstave Dediščina kolišč 
17  

 

Dediščina kolišč   Otovoritev razstave Dediščina 

kolišč  izpod rok osnovnošolcev z 

Ljubljanskega barja 

mentorja Dejan Veranič in 

Maša Bratina 

16:30-17:30  

mailto:info@ljubljanskobarje.si
http://www.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 

27. maj, sobota, Dnevi Notranjskega parka 
18 

 

Dežela pravljic. V soboto, 27. maja, se bo Cerkniško jezero 
spremenilo v deželo pravljic. Na dan, ki bo 
namenjen družinam, bomo dodobra spoznali 
notranjske mite in legende, obiskal pa nas bo 
tudi Ribič Pepe. 

Notranjski regijski park 8:00 0€ 

28. maj, nedelja, Dnevi Notranjskega parka 

19 

 

Cerkniško jezero V nedeljo, 28. maja, bomo spoznali skrivnosti 
Cerkniškega jezera - bisera narave. Med 
številnimi aktivnostmi bodo sprehod po 
čebelarski učni poti z degustacijo, 
opazovanje ptic in panoramska vožnja z 
lojtrnim vozom. 

Notranjski regijski park 8:00 0€ 

 

 

 Oba dneva se boste s čolnom lahko zapeljali 
po gladini presihajočega jezera, se ob njem 
zapeljali s kolesom ali pa se zabavali na 
prireditvenem prostoru, kjer bodo za vas 
poskrbeli domači kulinarični ponudniki, 
hkrati pa boste lahko občudovali izdelke 
notranjskih mojstrov. 

   

  

mailto:info@notranjski-park.si
http://www.notranjski-park.si/
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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 

21. maj, nedelja pri ekomuzeju Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera 
20  Ovčarski dan na Pivškem  

 

 

Dogodek v 
sodelovanju 
KPPPJ, Društva 
ljubiteljev in 
vzrediteljev 
kraških 
ovčarjev in 
Društva rejcev 
drobnice 
Trojica 

Od 14:00 dalje  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 

27. maj, sobota  -  ogled solin 
21 

 

Voden ogled 
Strunjanskih solin 

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

Samanta 

Makovec,  

M: 041 715 502 

10:00 - 11:30 0 

27. maj, sobota in 28. maj, nedelja, praznik artičok 
22 

 

Tržnica Tržnica artičok in drugih dobrot 

Turistično društvo Solinar Strunjan - 
Societa turistica Salinero Strugnano 

 

 10:00 - 17:00 0 

  

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

23 

 

Center Krajinskega 

parka Strunjan 

Ogled razstave in filma o parku Samanta 

Makovec,  

M: 041 715 502 

10:00 - 17:00 0 

24 

 

Strunjanske 

kulinarične dobrote 

 

Dogajanje na prizorišču bodo popestrile 
kulturno-umetniške skupine iz Italijanske 
skupnosti 

„Giuseppe Tartini“ „Solinarska družina“ v 
kostumih solinarjev in slikarska skupina.  

 

Prireditev bo tudi 
priložnost za 
druženje članov 
in simpatizerjev 
Turističnega 
društva Solinar 
Strunjan. 

 

10:00-20:00  

25  Predavanje Poznavanje artičok in njihova uporaba v 

kulinariki na Kmetiji Giassi 

Jana Bolčič 

iz KGZS - Zavod 

GO, KSS Koper 

15:00 0 

26 

 

Nasad artičok Ogled nasada artičok in pokušina 

artičok - zbirno mesto pri spomeniku v 

centru Strunjana 

 16:00 5 EUR 

 
  



 

14 

 

     

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 
27 

 
 
  

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 

25. maj, četrtek, Evropski dan parkov, raziskovalne naloge 
28 

 

Raziskovalne naloge 
 
 

Ob dnevu biodiverzitete in 
dnevu parkov bodo 
predstavljene raziskovalne 
naloge osnovnošolcev 
vključenih v mrežo šol 
biosfernega območja 
Obsotelje in Kozjansko 

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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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  
W:www.skocjanski-zatok.org 
FB: www.facebook.com/skocjanskizatok 

 

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

27. maj, sobota: Opazovanje in spoznavanje ptic 
29 

 

Opazovanje in 
spoznavanje ptic 

Naravni rezervat Škocjanski zatok 
vsako leto obišče več kot 200 
različnih vrst ptic. Za obiskovalce bo 
pripravljena opazovalna točka, kjer 
bodo ornitologi obiskovalcem s 
pomočjo optičnih pripomočkov 
pomagali pri opazovanju in 
prepoznavanju značilnih vrst ptic 
Škocjanskega zatoka ter na ta način  
predstavili še značilnosti in 
posebnosti tega največjega 
slovenskega polslanega mokrišča. 

Igor Brajnik 
Bojana Lipej 
T: 051 680 442 

9:00 – 12:00 0 

  

http://www.skocjanski-zatok.org/
https://www.facebook.com/skocjanskizatok
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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 

24. maj, sreda  predstavitev DVD  
30 

 

Krajinski park 
Sečoveljske soline 
na filmu 

Med 17 uro in 18 uro brezplačni 

vstop v KPSS, obiskovalce bo vozil 

električni vlak z avdio vodenjem. Ob 

18 uri v Centru za obiskovalce, v 

sodelovanju z ZKP RTV Slovenija, 

 predstavitev DVD Krajinski park 

Sečoveljske soline in ogled filma. 

Recepcija: 051 233 

000, Maja Makovec 

031 742 533 

Ob 17:00 

prevoz z 

vlakom, ob 

18:00 

predstavitev 

Brezplačni vstop 

 
 

  

mailto:info@kpss.si
http://www.kpss.si/


 

18 

 

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 

20. maj, sobota, filcanje 
31 

 

Filcanje - 

raziskovanje 

materialov in 

površine filca 

 

Solčava - občinska dvorana  070 870 408 (Špela) 9:00-19:00  

 

 

 
 
 
  

mailto:info@logarska.si
http://www.logarska-dolina.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 

21. maj, nedelja, Dan odprtih vrat Krajinskega parka Kolpa 
32 

 

Dan odprtih 
vrat 
Šokčevega 
dvora 

Voden ogled kulturnega 

spomenika in muzeja na prostem 

Šokčev dvor v Žuničih. Program 

bodo popestrili študentje 

pedagoške fakultete in otroci z 

didaktično ustvarjalno delavnico. 

Prikaz predelave lanu, rokodelska 

ponudba na stojnicah in kulturni 

program. 

Tončka Jankovič 

041 622 877 

Boris Grabrijan 

041 366 501 

 

10.00 – 18.00  

 

Vstopnine ni. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@kp-kolpa.si
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