
OSREDNJA OPAZOVALNICA

Čudovit razgled po celotnem območju naravnega rezervata se 
odpira iz večnadstropne osrednje opazovalnice. Iz kletnih 
prostorov lahko pogledate v podvodni svet sladkovodnega 
močvirja, na ogled je tudi stalna zgodovinska razstava »Koper 
skozi čas«. 

OPAZOVALIŠČA

Ob učni poti so na najboljših mestih postavljena opazovališča - 
zastiralne lesene stene z linami za opazovanje in fotografiranje 
narave. Opazovališča so opremljena z različnimi interpretativnimi 
vsebinami, ki obiskovalcem približajo skrivnostni svet močvirja.

CENTER ZA OBISKOVALCE

S centra za obiskovalce se odpira pogled na močvirne pašnike, 
odprte vodne površine obdane s trstičjem, toploljubna grmišča in 
mlake, ki skupaj oblikujejo celo paleto življenjskih prostorov 
sladkovodnega dela naravnega rezervata. V centru obiskovalci 
dobite vse potrebne napotke za obisk naravnega rezervata in 
lahko izbirate tudi med vedno bolj pestro ponudbo naših izdelkov 
in storitev.

PONUDBA

Pri nas lahko z vsemi čuti doživite izjemnost sredozemskega 
močvirja, saj naravni svet Škocjanskega zatoka skriva na tisoče 
čudes. Naravo vam na poučen in zabaven način približamo na 
številnih brezplačnih dogodkih (predavanja, filmski in literarni 
večeri, informativne stojnice ob okoljskih in drugih dnevih …), kot 
tudi v okviru plačljivih storitev, kot so: 
• Vodeni ogledi: programi za predšolske in šolske skupine, za 

odrasle in družine;
• Jahanje: redni termini, skupinsko jahanje po naročilu, vodeni 

ogledi rezervata na hrbtu kamarškega konja;
• Delavnice, rojstni dnevi: ustvarjalna druženja, ki vas povežejo z 

naravo.

Poleg tega vam je v centru za obiskovalce na voljo še:
• Najem dvorane za delavnice, predavanja, sestanke z možnostjo 

pogostitve in vodenega ogleda;
• Trgovina: naši izdelki in izdelki slovenskih ponudnikov;
• Bar, kjer lahko popijete dobro kavo s pogledom na sladkovodno 

močvirje ...
… in še veliko več!

Pridružite se nam in doživite največje slovensko polslano 
mokrišče, ujeto v urbano okolje, in se tako prepričajte o 
uspešnem sobivanju narave in človeka.

Dodatne informacije pri 
upravljavcu naravnega rezervata: 

Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
Naravni rezervat Škocjanski zatok
Sermin 50, 6000 Koper
T 05 626 0370 
E info@skocjanski-zatok.org
W www.skocjanski-zatok.org
FB www.facebook.com/skocjanskizatok/

Poslanstvo DOPPS je varstvo ptic in njihovih 
življenjskih okolij, s čimer prispevamo k ohranjanju 
narave in dobrobiti celotne družbe. 
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ODPIRALNI ČAS

Naravni rezervat Škocjanski zatok je za obiskovalce odprt glede 
na letni čas in s tem povezano dolžino dneva.

Center za obiskovalce in osrednja opazovalnica imata krajši 
odpiralni čas od učne poti z opazovališči. 

Center za obiskovalce je ob ponedeljkih zaprt. 

Odpiralni čas preverite na naši spletni strani, kjer so vam na voljo 
tudi vse ostale informacije o Naravnem rezervatu Škocjanski 
zatok in njegovi ponudbi za obiskovalce. 

                    www.skocjanski-zatok.org
 

DOBRODOŠLI V NARAVNEM REZERVATU 
ŠKOCJANSKI ZATOK!

Na meji med morjem in kopnim, kjer sta se reki Rižana 
in Badaševica od nekdaj izlivali v morje, leži Naravni 
rezervat Škocjanski zatok - zadnja priča otoške 
preteklosti mesta Koper ter naše največje polslano 
mokrišče, danes spet naravni biser zahvaljujoč človeški 
ljubezni in predanosti. 

Škocjanski zatok je zaradi pestrega prepleta polslanih in 
sladkovodnih življenjskih okolij raj za številne živalske in 
rastlinske vrste, s tem pa tudi za vse, ki jih radi opazujemo in 
doživljamo naravo. Da naravni rezervat predstavlja območje z 
izjemno biotsko pestrostjo na slovenski Obali, vas bo prepričal 
že kratek obisk. 

Po obrobju sladkovodnega močvirja poteka 2,2 km dolga krožna 
učna pot s 6 opazovališči in osrednjo opazovalnico. Krajša pot 
za obiskovalce je tudi ob brakičnem delu rezervata pod 
ankaransko vpadnico.

Vstop v naravni rezervat je za individualne obiskovalce prost. Za 
vse skupine z več kot desetimi obiskovalci in za vse šolske 
skupine (oziroma vse formalno izobraževalne skupine, od vrtcev do 
podiplomskih študentov, ne glede na število obiskovalcev v skupini) 
je vodenje obvezno. Vodenje skupin poteka po obvezni 
predhodni najavi (vsaj 7 dni) in rezervaciji termina, izvaja pa ga 
upravljavec rezervata za plačilo. 

Podrobnejše informacije in rezervacije vodenj na:
info@skocjanski-zatok.org ali
05 626 0370 ter 051 680 442

SPOŠTUJ NARAVO IN OSTALE OBISKOVALCE! 

Tudi ti lahko pripomoreš k ohranjanju Škocjanskega 
zatoka - oaze na pragu mesta Koper.
Pomagaš nam že z upoštevanjem naših napotkov. 
Lahko se nam pridružiš kot prostovoljec ali pa finančno 
podpreš upravljanje, kar narediš z nakupom naših 
izdelkov (trgovina, bar) in storitev (vodenja, jahanje, 
delavnice …) ter z donacijami ali članstvom v Društvu za 
opazovanje in proučevanje ptic Slovenije. 

Pridruži se nam in postani del naše zgodbe! 
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