
 
 

 

 

S KOLESOM PO PARENZANI V ŠKOCJANSKI ZATOK 

in na Dan odprtih vrat EKO TOČKE Dekani 

 

Nedelja, 18. 9. 2016 

 

V okviru ETM 2016 Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) skupaj s Kolesarsko 

mrežo Obala pripravlja kolesarski izlet »S kolesom po Parenzani v Škocjanski zatok« z namenom 

vzpodbujanja uporabo okolju prijazne načine mobilnost in osveščanja lokalnega prebivalstvo o 

varovanju okolja. Izvedbo dogodka sofinancira Mestna občina Koper. 

Start kolesarjev bo ob 9.00 uri na izhodiščni točki v Kopru (Prešernov trg, vrata Muda) od koder se 

bodo podali po kolesarski poti »Parenzana« do Škocjanskega zatoka, kjer bo sledil voden ogled 

naravnega rezervata. 

Voden ogled se bo začel ob 10.00 uri (trajanje 1,5h) pred Centrom za obiskovalce (Sermin 50) in bo 

potekal po 2,2 km dolgi krožni učni poti na sladkovodnem delu rezervata, kjer je 6 opazovališč in 

večnadstropna osrednja opazovalnica. Slednjo poleg možnosti opazovanja podvodnega sveta v 

kletnih prostorih krasi zgodovinska razstava z naslovom »Koper skozi čas« , z obeh nadstropij pa se 

razprostira čudovit panoramski razgled na sladkovodni in polslani del rezervata ter mesto Koper v 

ozadju.  

Naravni rezervat Škocjanski zatok vsako leto obišče več kot 200 različnih vrst ptic, med katerimi so 

najštevilčnejše liske, mlakarice, kreheljci, navadne čigre ter rečni in rumenonogi galebi. Vsak letni čas 

prinese v rezervat nekaj novega, zato je obisk Škocjanskega zatoka vedno novo doživetje. 

Po ogledu se lahko odločite za povratek proti Kopru ali pa izlet z vodnikom nadaljujete po Parenzani 

do Ekotočke v Dekanih, kjer vas pričaka prijazna dobrodošlica (darilo za vse kolesarje in možnost 

okrepčila, prispevek 4,00€) in celodnevni pester program aktivnosti v okviru Dneva odprtih vrat 

(zeliščarske delavnice in predstavitve, delavnice zdrave prehrane, kuhanje jesenske marmelade…).  



Udeležbo na vodenem ogledu v NR Škocjanski zatok in obisk Ekotočke z okrepčilom predhodno 

potrdite spletni prijavnici: 

 

PRIJAVA NA KOLESARSKI IZLET PO PARENZANI V ŠKOCJANSKI ZATOK IN DOLINO RIŽANE 

 

Dodatne informacije glede organizacije izleta: 

Škocjanski zatok (vodeni izlet)  - el. pošta: info@skocjanski-zatok.org ali na tel. št.: 051/680-442,  

Kolesarska mreža Obala (vodenje kolesarskega izleta) - el. pošta: kolesarji.obala@gmail.com ali na 

tel. 031 / 329 586. 

Dogodek sofinancira Mestna občina Koper. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2Y4mOXs71BYA22nHN7Pw1vVKVzvEq9FT1z3Kwvh6MRAYsVw/viewform?c=0&w=1
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