
V Alpe po navdih

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

Petek, 26. maj 2017

Favna Naravnega parka Julijsko predgorje v fotografskem 
objektivu
Mojstrana, Slovenski planinski muzej, ob 18.00
Odprtje fotografske razstave fotografov Paola Da Pozza in Gabriela Bana.

Odprtje 11. Mednarodnega festivala alpskega cvetja
Slovesnost ob odprtju Mednarodnega festivala alpskega cvetja in 
snemanje slovenske narodno-zabavne oddaje Pozdrav iz Bohinja, 
pozdrav iz Alp; predvajanje v živo na RTV SLO 1.
Travnik ob Bohinjskem jezeru, ob 19.00

Sobota, 27. maj 2017

Kolesarjenje po sirarski poti Po stezah Bovške ovce
Izhodišče: Bovec, pred agencijo Outdoor galaxy, ob 9.30
Trajanje: 4-5 ur
Obisk kozjerejske in ovčerejske kmetije s pokušino dobrot, ogled slapa 
Virje, kolesarjenje po Bovškem polju. Za brezplačen najem koles je 
poskrbljeno. Število mest je omejeno. 
Obvezne so predhodne prijave do 25. 5. 2017 do 12.00 ure 
na petra@outdoor-galaxy.com ali 040-605-325. 
V primeru dežja odpade.

Kulinarično-glasbeni užitki na jezerskem travniku v Bohinju
Promenada od cerkve sv. Janeza do gostišča Kramar, 
od 12.00 do 18.00
Kulinarični piknik na prostem z največjo slovensko tržnico medenih 
izdelkov in medovitih rastlin, Marijo Merljak in živo glasbo. 
V primeru dežja bo prireditev v dvorani Danica.

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
Sprehod po grbinastih travnikih, ogled Pocarjeve domačije, delavnica 
izdelave rožic iz krep papirja in ogled fotografske razstave Narodni parki – 
v skrbi za naravo.
Predhodne prijave niso potrebne. 
Dogodek bo izveden tudi v primeru dežja.

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
Obvezne predhodne prijave do 27. 5. 2017 do 12.00 ure na 
info.trb@tnp.gov.si ali 04/57-80-205. V primeru dežja pohod odpade.

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

Podrobnejši program dogodkov: na spletni strani www.prc.si in 
spletnih straneh organizatorjev.

Med 23. in 26. majem 2017 

Se bodo zvrstile tudi različne aktivnosti za osnovnošolske otroke.
V Trenti bodo v organizaciji Triglavskega narodnega parka potekali 
Belarjevi dnevi,
v Cerknem pa delavnice na temo voda pod vodstvom Svetovne 
organizacije za naravo WWF.
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DAN ALPSKE KONVENCIJE 2017


