
 

JESENSKI DAN ODPRTIH VRAT V NR ŠKOCJANSKI ZATOK  
 

SOBOTA, 30. SEPTEMBER 2017  
PROGRAM DOGODKA 

 
 
8.00 – 12:  OBROČKANJE PTIC  
Ob dnevu odprtih vrat bo od 8.00 do 12.00 potekalo OBROČKANJE PTIC, ki se na jesenski selitvi ustavijo v 
trstičju brakičnega močvirja. V rezervatu nas vedno obiščejo mnogi ptičji posebneži, ki se tu ustavijo ob 
selitvi iz severne Evrope ali Sibirije v južnoevropska ali afriška prezimovališča, kot so na primer številne 
plašice (Remiz pendulinus) in modre taščice (Luscinia svecica). Obročkanje organizira Prirodoslovni muzej 
Slovenije v sodelovanju z DOPPS ob 90. obletnici organiziranega obročkanja ptic v raziskovalne namene v 
Sloveniji. 
 
11.00 – 12.00, 12.30 – 13.30, 14.30  – 15.30  in 16.00  – 17.00: 
DELAVNICE S KAMARŠKIMI KOBILAMI IN JAHANJE V MANEŽI za otroke (nad 3 let starosti). Število otrok, ki 
se lahko udeleži posamezne delavnice je omejeno na 8.   
Obvezna predhodna najava na tel. št. 05 626 03 70 ali na recepciji centra za obiskovalce NRŠZ najkasneje 
30 min pred pričetkom delavnice. Rezervacija možna do zapolnitve mest.  
 

 OPAZOVALNE TOČKE: 8.00 – 17.00 
Spoznajte Škocjanski zatok s pomočjo strokovnjakov, ornitologov, ki vas bodo sprejeli na opazovalnih 
točkah.  

 VODENI OGLED: 15.00 – 16.30 
Brezplačen vodeni ogledi od 15.00 do 16.30. Število mest je omejeno, zaželene predhodne prijave na tel. 
št. 05 626 03 70 ali e-naslov: info@skocjanski-zatok.org. 

 STOJNICE: 9.00 – 17.00 
Lokalni ponudniki bodo svoje izdelke predstavljali pred centrom za obiskovalce NRŠZ (Zadruga ekoloških 
proizvajalcev Istre, Hiša de Rin,) 
Ostale stojnice: Krajinski park Pivška presihajoča jezera, Optics Trade – celodnevna predstavitev optične 
opreme na zgornji terasi centra za obiskovalce in Fructal Pingo za najmlajše 
 
17.00 – 18.00:  PREDAVANJE: Krajinski park Pivška presihajoča jezera, predava: Eva Šabec 
 
Ob nakupu artiklov, ki so vam na voljo v trgovini centra za obiskovalce, v vrednosti nad 30,00 EUR, boste prejeli darilo. Ob 
nakupu dveh ali več majic boste na vsako drugo majico prejeli 20% popust. Pri majicah z različnima cenama se popust obračuna 
na cenejšo majico. 

 
V primeru slabega vremena bo program dneva odprtih vrat izveden v manjšem obsegu. Vse spremembe bodo objavljene na 
spletni in FB strani Škocjanskega zatoka. www.skocjanski-zatok.org in www.facebook.com/skocjanskizatok 
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