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Basic data

• Size: 4331,51 ha

• Natural values: 71: 

• Natural monuments: 16

• Cultural monuments: 42

• Strict natural reserve: 1

• Natura 2000 site: 6 

• EIA: 4
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Sodelujemo pri vsakoletnemSodelujemo pri vsakoletnem
zimskem štetju vodnih ptičevzimskem štetju vodnih ptičev



Otroci sodelujejo pri izdelavi in Otroci sodelujejo pri izdelavi in 
postavljanju  ptičjih valilnic postavljanju  ptičjih valilnic 



Letni popisi nočnih Letni popisi nočnih 
metuljev…  metuljev…  



GeoGeo--tabor študentov geologije tabor študentov geologije 
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Lan je lan. Z njim je dela leto in dan…Lan je lan. Z njim je dela leto in dan…

Od semena …Od semena …



…do gvanta



Adlešička pisanica – tradicionalno darilo iz Bele krajine



ZelenaZelena ekonomija v ekonomija v 
“drugačnih” izdelkih “drugačnih” izdelkih 

iz ovčje volne iz ovčje volne 



Zelena ekonomija v Zelena ekonomija v 
uporabnih izdelkih iz uporabnih izdelkih iz 
polstene ovčje volne polstene ovčje volne 



Zelena ekonomija sZelena ekonomija s
pletarskimi izdelki pletarskimi izdelki 

iz vrbe, leskeiz vrbe, leske



Spletanje Spletanje štrikaštrika iz konoplje iz konoplje 
–– na na mesopustmesopust……

Uporaba naravnih vlaken je Uporaba naravnih vlaken je 
vse bolj prisotna v  vse bolj prisotna v  

vsakdanjikuvsakdanjiku







Ocenjevanje sadnih sokov in žganj Ocenjevanje sadnih sokov in žganj ––
za še boljšo kvaliteto za še boljšo kvaliteto 

iz narave pridobljenih surovin, iz narave pridobljenih surovin, 
predelanih v žlahtne okusepredelanih v žlahtne okuse

sadnih sokov in žganjsadnih sokov in žganj



Uporabimo kamenje, ki leži Uporabimo kamenje, ki leži 
naokrog, po našem lepem naokrog, po našem lepem 

kraškem svetu…kraškem svetu…
sežgimo ga v apnenici…sežgimo ga v apnenici…

naredimo APNPOnaredimo APNPO



V turistične in izobraževalne V turistične in izobraževalne 
namene postavljena namene postavljena 

stalna postavitev apnenice in stalna postavitev apnenice in 
vuglenkevuglenke v okviru projekta v okviru projekta 
KOLPA EKOKOLPA EKO--ETNO, 2013ETNO, 2013



ŠokčevŠokčev dvor dvor –– Žuniči Žuniči 
muzej na prostem muzej na prostem 



StogStog
iz praproti iz praproti -- steljestelje



Izobraževanja, delavniceIzobraževanja, delavnice
GlampingGlamping, naravoslovni dnevi, , naravoslovni dnevi, 

doživljajsko vodenje po reki Kolpi doživljajsko vodenje po reki Kolpi 



Likovne delavnice Likovne delavnice –– sproščeno in ustvarjalno doživljanje sproščeno in ustvarjalno doživljanje 
zavarovanega območja ob reki Kolpizavarovanega območja ob reki Kolpi
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Ohranjanje tradicije kresovanjaOhranjanje tradicije kresovanja
… zbiranje gradiv,arhiviranje… zbiranje gradiv,arhiviranje



Zgodbe, ki jih piše zgodovina, ohranjajo pa ljudje…Zgodbe, ki jih piše zgodovina, ohranjajo pa ljudje…
Dunaj 1908 Dunaj 1908 –– 2008 (2008 (WoicesWoices ofof thethe worldworld))
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… in še bi lahko naštevali… in še bi lahko naštevali


