
 

VODENI OGLEDI PO NARAVNEM REZERVATU ŠKOCJANSKI ZATOK 
 
Za obiskovalce Naravnega rezervata Škocjanski zatok, ki želijo o rezervatu vedeti več in ga tudi 
bolje spoznati, smo pripravili več časovno različno trajajočih oblik vodenih ogledov, kateri so 
prilagojeni starosti, željam in zahtevnosti posameznih skupin. Ogledi so pripravljeni in vodeni s 
strani strokovnih delavcev upravljavca rezervata. 
 
Vodenje je obvezno za skupine z več kot desetimi obiskovalci in za vse šolske skupine (oziroma 
vse formalne izobraževalne skupine ne glede na stopnjo, od vrtcev do podiplomskih študentov) 
ter vključuje spremljanje, usmerjanje in strokovno razlago. Vodenje skupin poteka po obvezni 
predhodni najavi in rezervaciji termina, izvaja pa ga upravljavec rezervata za plačilo. 
 
Vodeni ogledi potekajo v slovenskem, italijanskem in angleškem jeziku. 
 
 
CENIK VODENIH OGLEDOV ZA ŠOLSKE IN PREDŠOLSKE SKUPINE 
 

Program 
Cena brez DDV (v evrih) 

na udeleženca 
Cena z 22% DDV (v evrih) 

na udeleženca 

Vodenje (do 1,5 ur) 2,46 3,00 

Strokovno vodenje (do 2 uri) 4,1 5,00 

Naravoslovni dan (do 3 ure) 5,74 7,00 

Sprehod s starši  
(predšolski otroci) (do 1 ure) 

1,64 2,00 

 

 
CENIK VODENIH OGLEDOV ZA ODRASLE IN DRUŽINE (SKUPINE NAD 10 OSEB) 
 

Program 
Cena brez DDV (v evrih) 

na udeleženca 
Cena z 22% DDV (v evrih) 

na udeleženca 

Vodenje do 1,5 ur 3,28 4,00 

Vodenje do 2 uri 4,92 6,00 

Vodenje do 3 ure 6,56 8,00 

 
Za otroke v skupini veljajo cene »Vodenih ogledov za predšolske in šolske skupine«. 
Upokojencem nudimo 10 % popust.   



 

CENIK VODENIH INDIVIDUALNIH (DO 10 OSEB) OGLEDOV ZA ODRASLE IN DRUŽINE  
 

Program 
Cena brez DDV (v evrih) 

na SKUPINO 
Cena z 22% DDV (v evrih) 

na SKUPINO 

Vodenje (do 1,5 ur) 32,79 40,00 

Strokovno vodenje (do 2 uri) 49,18 60,00 

 
 
JAHANJE  
 

Nudimo vam redne termine jahanja po učni poti ali v maneži za otroke, skupinsko jahanje po 
predhodnem naročilu in vodeni ogledi rezervata na hrbtu kamarških kobil. 

 
CENIK JAHANJA 
 

Program 
Cena brez DDV (v evrih) 

na osebo 
Cena z 22% DDV (v evrih) 

na osebo 

Jahanje maneža/ učna pot 
(15 minut) 

6,56 8,00 

Jahanje po celi učni poti 16,4 20,00 

Jahanje 2 kroga po maneži 4,1 5,00 

Skupinsko jahanje 4,1 5,00 

Učim in razvijam se s konji 
(delavnica, 2h) 

18,04 22,00 

 
  



 

NAJEM DVORANE  
 

V NARAVNEM REZERVATU ŠKOCJANSKI  ZATOK 

 
Dvorano v centru za obiskovalce Naravnega rezervata Škocjanski zatok lahko zunanji 
uporabniki najamejo za izvedbo dogodkov in dejavnosti, skladnih s cilji naravnega rezervata. 
Dvorana ima kapaciteto do 90 sedišč in možnost pregraditve v dva prostora, ki se lahko 
uporabljata za ločeno skupinsko delo ali pa za program in pogostitev. Različne možnosti 
postavitev stolov in miz v dvorani so grafično prikazane na priloženih skicah. 
  
Cena najema po spodnjem ceniku vključuje uporabo dvorane, ki jo za vas pripravimo glede na 
izbrano postavitev stolov in miz, ter uporabo osnovne tehnične opreme, ki vsebuje: računalnik 
in projektor za projiciranje vsebin, platno, ozvočenje in WIFI povezavo z internetom. Možna je 
tudi uporaba interaktivne table z doplačilom po ceniku.  
 

 
CENIK NAJEMA DVORANE 
 

Trajanje najema Cena brez DDV (v evrih) Cena z 22% DDV (v evrih) 

Dnevni najem (do 8 ur) 180,00 219,60 

Poldnevni najem (do 4 ure) 100,00 122,00 

Najem – prva ura 50,00 61,00 

Najem – nadaljnja ura 25,00 30,50 

Uporaba interaktivne table 25,00 30,50 

Asistenca tehnika (1 ura) 20,00 24,40 

 
 
 

  



 

POGOSTITEV OB ODMORIH 
 

Uporabnikom dvorane ob izvedbi dogodka ponujamo tudi pogostitev ob odmorih, ki vključuje 
različne kombinacije toplih napitkov, sokov in rogljičkov, ki jih spečemo za vas. Po dogovoru 
osnovne vrste pogostitev prilagodimo vašim željam.  
 

Vrsta pogostitve 
Cena brez DDV/ osebo 

(v evrih) 
Cena z 22% DDV/ osebo 

(v evrih) 

Pogostitev 1: kava in čaj z dodatki (mleko, 
limona, sladkor, med), dve vrsti soka, voda 

in rogljički 
2,87 3,50 

Pogostitev 2: kava in čaj z dodatki (mleko, 
limona, sladkor, med), voda in rogljički 

2,46 3,00 

Pogostitev 3: kava in čaj z dodatki (mleko, 
limona, sladkor, med), dve vrsti soka, voda 

2,21 2,70 

Pogostitev 4: kava in čaj z dodatki (mleko, 
limona, sladkor, med), voda 

1,80 2,20 

 

Dodatna ponudba: V kolikor na vašem dogodku želite tudi kosilo za udeležence, vam tudi to 
zagotovimo v sodelovanju z Ana Catering – Ana Kovačič Srblin s.p.  
Več na: http://anacatering.si/ 
 
 

VODEN OGLED ŠKOCJANSKEGA ZATOKA 
 

Organizatorjem in udeležencem dogodkov v našem centru nudimo tudi voden ogled po 
naravnem rezervatu, saj bo na ta način vaš dogodek še dodatno vsebinsko obogaten,  
udeleženci pa bodo odšli domov še bolj zadovoljni. V osnovni ponudbi je standardno vodenje, 
ki traja uro in pol in na katerem se udeleženci sprehodijo po krožni učni poti in spoznajo 
glavne naravne značilnosti naravnega rezervata, opazujejo ptice ter druge živali in rastline, si 
ogledajo razstave v centru in osrednji opazovalnici itd. Cena vodenja in popust sta odvisna od 
velikosti skupine, in sicer:  
 

Velikost skupine 
Cena brez DDV 

(v evrih) 
Cena z 22% DDV 

(v evrih) 

Do 10 udeležencev 32,79 / na skupino 40,00 / na skupino 

Od 11-20 udeležencev – 10% popust 2,95 / na osebo 3,60 / na osebo 

Več kot  21 udeležencev – 20% popust 2,62 / na osebo 3,20 / na osebo 

  
Več na: http://www.skocjanski-zatok.org/ponudba/vodeni-ogledi/  
 

http://anacatering.si/
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