
 

 

 
 
 
Vabimo na Svetovni dan biosfernih območij 22. 10. 2022 
 
Prebivalci Biosfernega območja Kras, varuhi njegove narave in dediščine, pridelovalci 
njegovih dobrot in ustvarjalci navdihujočih zgodb prvič skupaj praznujemo svoj dan. 
 
Prizorišče in izhodišče vodenih tur: Sprejemni center parka Škocjanske jame, Matavun 12 
 
9.00 – 13.00: Pohod po soteski Reke z vodniki Planinskega društva Sežana – obvezna prijava //brezplačno 
Planinska obleka in obutev. Pohod je primeren za vse starostne skupine.  
Zanimivosti na poti: soteska Reke, ruševine gradu Školj, udorne doline.  
 

10.00 – 13.30: Kolesarska tura z lastnimi kolesi po Biosfernem območju Kras z vodnikoma SloActive – obvezna 
prijava //brezplačno 
30 km makadamskih, asfaltnih in gozdnih poti, 480 m višinske razlike. Tura je primerna za MTB kolesa z vsaj 
prednjim vzmetenjem. Uporaba čelade je obvezna. Izlet ni primeren za otroke.  
Zanimivosti na poti: ledenica, kali, škofeljski most, soteska Reke, vasi v parku.  
 

10.30 – 12.30: Pohod po osrčju Biosfernega območja z naravovarstvenimi nadzorniki Parka Škocjanske jame – 
obvezna prijava //brezplačno 
Terenska obleka in obutev. Pohod je primeren za vse starostne skupine.  
Zanimivosti na poti: učna pot z vsemi kraškimi pojavi.  
 

9.00 - 15.00: Ponudba pridelkov in izdelkov iz Biosfernega območja 
 

12.00 - 15.00: Kraško - brkinski kulinarični kotiček 
 

9.00 – 15.00: Čitalnica na kraški gmajni //brezplačno 
 

9.00- 15.00: Delavnice //brezplačno 
 Zeliščarska delavnica “Zelišča in čmrlji”, Zavod Dobra pot 
 Jamarska delavnica, Jamarsko društvo Gregor Žiberna Divača 
 Delavnica “Kjer divje čebele so doma”, Park Škocjanske Jame 
 

18.00 - 20.00: Ante Upendanten Banda, akustični koncert //brezplačno  
 

Dobrodošli, v vsakem vremenu! 
Ne prezrite, z nami bo radio in tako vsa Slovenija: javljanja v živo na Val-u 202, reportaže na Radiu Koper in 
drugih postajah Radia Slovenija. 
Udeleženci pohodov in kolesarske ture prejmejo kupon za 25% popust pri ogledu Škocjanskih jam, veljaven 
med 1. 11. 2022 in 30. 4. 2023.  
 

Vse informacije o dogodku in prijavah na vodene ture najdete na našem FB profilu. 
Za več informacij in prijave pišite na psj.info@psj.gov.si ali pokličite na 05 70 82 115. 
 
Prireditev financirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport – Slovenska nacionalna komisija za 
UNESCO in Park Škocjanske jame. Medijski partner prireditve je Radio Slovenija.  
 


