
KRAJ ZA SPOZNAVANJE IN DOŽIVLJANJE NARAVE
… A TAKO, DA BO PRAV!

ODPADKI

Vsi vemo, da odpadki ne sodijo v naravo. V Škocjanskem zatoku jih odlagamo v koše in zabojnike 
pri centru za obiskovalce in jih pri tem ločujemo. Tja odložite tudi vrečke s pasjimi iztrebki.

VZPENJANJE NA NASIPE

Ste vedeli, da gibanje izven poti v naravnem rezervatu ni dovoljeno, še posebej ne vzpenjanje na 
nasipe? S tem bi namreč preplašili živali in poslabšali doživetja drugim obiskovalcem. Zato smo 
uredili učne poti, opazovališča in objekte z razglednimi terasami, od koder lahko opazujete in 
doživite živi svet zatoka čisto od blizu.

MESTNI PARK

Čeprav je tako blizu mesta, Škocjanski zatok ni mestni park, ampak naravni rezervat. V prvi vrsti 
je namenjen ohranjanju varovanih živalskih in rastlinskih vrst, čemur so prilagojene vse ureditve 
in tudi posegi upravljavca. Obiskovanje je namenjeno spoznavanju in doživljanju narave. Da 
boste ob tem preživeli nepozabne trenutke, hkrati pa to omogočili tudi drugim obiskovalcem in 
prispevali k ohranjanju narave, med obiskovanjem upoštevajte napotke v nadaljevanju.

NARAVNI REZERVAT 



PROJEKT IMPRECO
Skupne strategije in dobre prakse za izboljšanje ohranjanja ekosistemske 
celovitosti in storitev na transnacionalnem nivoju

IMPRECO je mednarodna mreža zavarovanih območij in njihovih deležnikov, ki z 
lokalnimi skupnostmi zasledujejo skupni cilj: ohranjanje sposobnosti naravnih 
ekosistemov za zagotavljanje storitev, ki so ključne za blaginjo, varnost in 
uspešnost Jadransko-jonske regije. 

www.adrioninterreg.eu
impreco.adrioninterreg.eu

Projekt poteka v okviru programa Interreg ADRION in je sofinanciran s strani 
Evropskega sklada za regionalni razvoj in sklada IPA II.

Slovenski partner projekta IMPRECO:
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS)

Naravni rezervat Škocjanski zatok 
Sermin 50, 6000 Koper
T: 05 626 0370  
E: info@skocjanski-zatok.org 
W: http://www.skocjanski-zatok.org/projekti/

IMPRECO

Ta zgibanka je bila izdelana s finančno pomočjo Evropske unije. Za vsebino zgibanke 
je v celoti odgovoren projektni partner DOPPS (PP4) in v nobenem pogledu ne odraža 
stališč Evropske unije in/ ali vodstva programa ADRION. 

Tek in druge oblike rekreacije so časovno omejene na tiste ure, ko naravnega rezervata v večjem 
številu ne obiskujejo skupine in posamezniki, ki pridejo zaradi spoznavanja in doživljanja narave. 
Spoštujte termine rekreacije, ki jih lahko preverite na urniku naravnega rezervata.

KRMLJENJE KONJ

Ste vedeli, da hranjenje in kakršenkoli drug fizični stik s pašnimi živalmi nista dovoljena? Tako je 
zaradi vaše varnosti in njihovega dobrega počutja, saj različni posladki za živali niso primerni. 
Dnevno skrbimo, da so naše pašne živali site in hranjene s primerno krmo.

REKREACIJA

SPREHAJANJE PSOV

Jarki, mlake in druge površine ob poteh v naravnem rezervatu so polne različnih živali. Zato 
mora biti vaš pes med obiskom vedno pod vašim neposrednim nadzorom in na povodcu, ki ni 
daljši od 1,5 metra. 

TRGANJE RASTLIN

Ali veste, da je večina rastlin v Škocjanskem zatoku zavarovana in jih je prepovedano nabirati, 
trgati, lomiti in drugače poškodovati? V naravi jih le opazujemo in občudujemo, tam so najlepše.  


