
 

 

 

VABILO K SODELOVANJU PRI KVIZU SKUPNOSTI NARAVNIH PARKOV SLOVENIJE –  

PISANI SVET CVETLIC 

 

Spoštovani mentorji in šolarji,  

 

vabimo vas, da se nam v prihajajočem šolskem letu 2021/22 pridružite na poti raziskovanja 15 naravnih 

parkov Slovenije. Za vas tokrat pripravljamo zelo pisane vsebine na temo PISANI SVET CVETLIC NARAVNIH 

PARKOV SLOVENIJE. 

 

Slovenska zavarovana območja so zelo raznolika zato bodo šolarji imeli možnost spoznavati pisani svet cvetlic 

alpskega, panonskega in sredozemskega sveta.  

Reševanje zabavnih in seveda poučnih nalog bodo šolarje popeljale po slovenskih rastlinskih biserih, njihovih 

življenjskih prostorih, posebnostih, pomenu in nenazadnje bodo spoznali tudi, zakaj so ogrožene in kako jih 

lahko ohranimo. 

 

Aktivnost bo v obliki kviza potekala v 3 sklopih, ki se bodo zvrstili od novembra 2021 do aprila 2022 na spletni 

strani www.naravniparkislovenije.si pod rubriko šolarji (https://www.naravniparkislovenije.si/slo/solarji).  

 

Naloge so namenjene predvsem učencem 5., 6. in 7. razredov. Mentorji lahko seveda po lastni presoji 

ponudijo aktivnost tudi mlajšim ali starejšim šolarjem. Vse, ki bodo uspešno rešili vse tri sklope nalog in z 

reševanjem odkrili skrito geslo, čakajo nagrade. 

 

Pri kvizu sodelujejo naravni parki :  

Triglavski narodni park, Kozjanski regijski park, Park Škocjanske jame, Notranjski regijski park, Krajinski park 

Debeli rtič, Krajinski park Goričko, Krajinski park Kolpa, Krajinski park Ljubljansko barje, Krajinski park 

Logarska dolina, Krajinski park Pivška presihajoča jezera, Krajinski park Radensko polje, Krajinski park 

Sečoveljske soline, Krajinski park Strunjan, Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib ter Naravni rezervat 

Škocjanski zatok. 

 

http://www.naravniparkislovenije./
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PRIJAVA 

K sodelovanju se lahko prijavijo učenci v ekipah (3-5 učencev) z mentorjem. Za sodelovanje potrebujete 

računalnik in dostop do interneta. Mentorji se prijavite koordinatorju aktivnosti v vam najbližjem naravnem 

parku, ki ga najdete med kontakti v tabeli. V elektronsko sporočilo zapišete ime in naslov šole, ime in 

priimek mentorja ter elektronski naslov. 

Po prijavi boste mentorji prejeli geslo za vstopanje v rubriko šolarji na spletni strani, kjer boste prijavili 

ekipe. En mentor lahko prijavi več ekip. Ekipam boste (ob naši pomoči) dodelili uporabniško ime in geslo, s 

katerima bodo prevzemale naloge in oddajale odgovore. Zbrane informacije o sodelujočih učencih bodo 

uporabljene izključno za izvedbo aktivnosti in bodo dostopne le koordinatorjem. 

IZVEDBA 

Naloge 
 
Pripravili bomo 3 sklope zabavnih nalog, v katerih bodo glavna tema cvetlice alpskega, panonskega in 
sredozemskega sveta 15 naravnih parkov Slovenije. Sklopi bodo objavljeni na spletni strani 
www.naravniparkislovenije.si in dostopni prijavljenim ekipam. Naloge bodo objavljene v .pdf obliki in jih bo 
mogoče prenesti na računalnik ali natisniti. Rešitve posameznih sklopov bodo ekipe (s pomočjo mentorjev 
ali koordinatorjev iz posameznih naravnih parkov) vpisovale na spletni strani. 
Sklopi nalog bodo predvidoma objavljeni po naslednjem urniku: 
1. sklop:  12. november 2021 
2. sklop:  7. januar 2022 
3. sklop:  11. marec 2022 
 
Iz vseh rešitev 3 sklopov nalog bodo ekipe na koncu sestavile geslo, ki jim bo prineslo nagrade. 
 
Geslo bo mogoče oddati do 30. aprila 2022. 
 

 

Zaključek aktivnosti 

V mesecu maju vas bodo na šolah obiskali predstavniki parkov, ki bodo sodelujočim mentorjem in učencem 

podelili priznanja in nagrade. 

Veselimo se sodelovanja z vami in vas lepo pozdravljamo. 

Skupnost naravnih parkov Slovenije 

 



 

 

 

Seznam koordinatorjev po posameznih naravnih parkih 

PARK KOORDINATOR E-MAIL 

Krajinski park Goričko Nataša Moršič natasa.morsic@goricko.info 

Kozjanski regijski park Mojca Kunst mojca.kunst@kp.gov.si 

 Barbara Ploštajner barbara.plostajner@kp.gov.si 

Krajinski park Strunjan Samanta Makovac samanta.makovec@gov.si 

 Brina Knez brina@parkstrunjan.si 

Krajinski park Kolpa Tončka Jankovič toncka.jankovic@kp-kolpa.si 

Krajinski park Ljubljansko barje Barbara Vidmar barbara.vidmar@ljubljanskobarje.si 

Krajinski park Pivška presihajoča Erika Kovačič erika.kovacic@pivka.si 

jezera Eva Šabec Korbar eva.korbar@pivka.si 

Park Škocjanske jame Rosana Cerkvenik rosana.cerkvenik@psj.gov.si  

Notranjski regijski park Manca Černigoj maja.kosuta@notranjski-park.si 

Naravni rezervat Škocjanski zatok Bojana Lipej bojana.lipej@dopps.si 

Krajinski park Sečoveljske soline Maja Makovec maja.makovac@soline.si 

Triglavski narodni park Maja Fajdiga Komar maja.fajdiga-komar@tnp.gov.si 

 Mojca Pintar mojca.pintar@tnp.gov.si 

Krajinski park Logarska dolina Bernarda Prodnik bernarda.prodnik@solcava.si 

Krajinski park Tivoli, Rožnik in Mateja Nose Marolt mateja.nose.marolt@vokasnaga.si 

Šišenski hrib Saša Vochl sasa.vochl@vokasnaga.si 

Krajinski park Radensko polje Tina Stepišnik tina.stepisnik@radenskopolje.si 

Krajinski park Debeli rtič Neža Hervatič neza.hervatic@obcina-ankaran.si 
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