PODROBNEJŠI PROGRAM
petek, 19. maj 2017
Posvet »Trajnostna mobilnost kot gradnik zelenega gospodarstva – Od Bohinjske proge do razvoja
v Alpah« s predstavitvijo 6. poročila o stanju Alp, Bohinjska Bistrica, Bohinj ECO Hotel ob 9.15
Sprejem prenovljenega vagona avtovlaka Maksa Klodiča z odprtjem razstave Gorenjskega muzeja,
železniška postaja Bohinjska Bistrica ob 12.00
Promocijska vožnja avtovlaka iz Bohinjske Bistrice na Most na Soči in prevoz v Tolmin, odhod ob
13.25
Odprtje Info točke Alpske konvencije na Posoškem razvojnem centru, Tolmin ob 14.30
V primeru zadostnega števila prijav bo organiziran avtobusni prevoz iz Ljubljane do Bohinjske Bistrice
in nazaj. Po zaključku v Tolminu je možen povratek z javnim prevozom po rednem voznem redu.
Prijave do 15. 5. 2017 na: https://www.1ka.si/a/128997

petek, 26. maj 2017
Favna Naravnega parka Julijsko predgorje v fotografskem objektivu
Odprtje fotografske razstave fotografov Paola Da Pozza in Gabriela Bana
Slovenski planinski muzej v Mojstrani, ob 18.00
Organizatorji razstave želijo s fotografijami nekaterih najpomembnejših in najlepših vrst sesalcev ter
ptic poudariti izredno bogastvo živalstva v Naravnem parku Julijsko predgorje, ki se skupaj s
Triglavskim narodnim parkov povezuje v Čezmejno ekoregijo Julijske Alpe.
Fotografoma je v objektiv fotoaparata uspelo ujeti bistvo tega čudovitega prostora ter obiskovalcem
pričarati občutek tihe in spoštljive bližine – vedênja, ki je v zavarovanih območjih, kjer kot gostje
vstopamo v življenjsko okolje drugačnih živih bitij, strogo zapovedano pravilo. Fotografije želijo
pritegniti pozornost in vzbuditi zanimanje za okolje, ki potrebuje zaščito in nikoli ne neha presenečati.
Informacije:
Infocenter Triglavska roža Bled, info.trb@tnp.gov.si, 04/57-80-205
Slovenski planinski muzej, info@planinskimuzej.si, 08/38-06-730

petek, 26. maj 2017
Svečano odprtje 11. Mednarodnega festivala alpskega cvetja
Travnik ob Bohinjskem jezeru, ob 19.00
Snemanje slovenske narodno-zabavne oddaje Pozdrav iz Bohinja, pozdrav iz Alp ob odprtju
Mednarodnega festivala alpskega cvetja, ki posveča pozornost izjemnemu rastlinskemu bogastvu
širšega območja Bohinja. Oddaja bo v živo predvajana na RTV SLO1.
Informacije: Turizem Bohinj, info@bohinj.si, 04/57-47-590

sobota, 27. maj 2017
Kolesarjenje po sirarski poti Po stezah Bovške ovce
Izhodišče: Bovec, ob 9.30
Trajanje: 4-5ur
Sirarske poti v Posočju povezujejo preteklost in prihodnost z naravno in nesnovno dediščino
območja, ki vsak dan živi v skladu z načeli trajnostnega razvoja.
Voden izlet po sirarski poti Po stezah Bovške ovce združuje ogled kozjerejske kmetije Igorja Mlekuža v
Zavrzelnem, obisk slapa Virje, kolesarjenje po skritih poteh na Bovškem polju in pokušino lokalnih
dobrot na ovčerejski kmetiji Škander. Za brezplačen najem koles je poskrbljeno.
Število mest je omejeno. V primeru dežja izlet odpade. Obvezne so predhodne prijave do 25. 5. 2017
do 12.00.
Informacije in prijave: Outdoor galaxy, petra@outdoor-galaxy.com, 040-605-325.

Kulinarično-glasbeni užitki na jezerskem travniku v Bohinju
Promenada od cerkve sv. Janeza do gostišča Kramar, od 12.00 do 18.00
Tržnica na jezerski promenadi bo posvečena medu in medenim izdelkom. Na največji tržnici bo z
obiskovalci poklepetala in delila koristne nasvete Marija Merljak. Sodelovala bodo čebelarska društva
iz vse Slovenije in učenci iz bohinjske osnovne šole.
Kuhinja na prostem bo ponudila cvetlične kulinarične dobrote.
Informacije: Turizem Bohinj, info@bohinj.si, 04/57-47-590

sobota, 27. maj 2017
Botanični sprehod po grbinastih travnikih Zgornje Radovne in ogled Pocarjeve domačije
Izhodišče: Pocarjeva domačija v Zgornji Radovni, ob 11.00
Trajanje: sprehod do 13.00, ogled z delavnico in razstavo do 16.00
Na dvournem lahkem sprehodu po cvetočih grbinastih travnikih bo mogoče spoznati pestrost
rastlinskih vrst v Zgornji Radovni. Ob povratku na Pocarjevo domačijo bo voden obisk muzejsko
urejene domačije, ki s svojim videzom in bogato zbirko razstavljenih predmetov obiskovalcu pričara
sliko življenja v krajih pod Triglavom od daljnih stoletij do danes. Obiskovalci si bodo izdelali rožico iz
krep papirja ter si ogledali fotografsko razstavo »Narodni parki – v skrbi za naravo«, ki predstavlja
motive iz Triglavskega narodnega parka in narodnih parkov iz Združenih držav Amerike.
Predhodne prijave niso potrebne. Dogodek bo izveden tudi v primeru slabega vremena.
Informacije: Infocenter Triglavska roža Bled, info.trb@tnp.gov.si, 04/57-80-205

nedelja, 28. maj 2017
Pohod do slapa Peričnik z vodnikom Triglavskega narodnega parka
Izhodišče: Slovenski planinski muzej v Mojstrani, ob 10.00
Trajanje: 2 uri
Slap Peričnik sodi med najznamenitejše slovenske slapove. Po umiku ledenika iz doline Vrat je potok
Peričnik začel padati iz obvisele stranske doline čez konglomeratno steno. Nad Spodnjim Peričnikom,
ki pada 52 m globoko in je eden redkih prosto padajočih slovenskih slapov, si je čez stopnjo vrezal pot
še 16 m visok Zgornji Peričnik.
V primeru dežja pohod odpade.
Obvezne so predhodne prijave do 27. 5. 2017 do 12.00.
Informacije in prijave: Infocenter Triglavska roža Bled, info.trb@tnp.gov.si, 04/57-80-205

Udeležba je na vseh dogodkih brezplačna. Zaradi organizacije vodenj in prevozov je za nekatere
obvezna predhodna prijava.
Organizatorji si pridružujejo pravico do spremembe programa. V primeru dežja kolesarjenje po
sirarski poti Po stezah Bovške ovce ter pohod do slapa Peričnik odpadeta.

