
Odbor za varstvo gorske narave  
pri MDO PD Dolenjske in Bele krajine 

  

v soboto 9. aprila 2022 ob 6.30 uri vabi  
na naravovarstveno ekskurzijo  Veliki Javornik 1268 m in  

  Center o velikih zvereh Dina Pivka 
 
 

Tokratna naravovarstvena ekskurzija nas bo, s parkirišča pri TUŠ-u v Novem mestu, 
popeljala v  območje Notranjskega parka in na enega najvišjih vrhov v njem Veliki Javornik, 
obiskali pa bomo tudi Center o velikih zvereh Dina v Pivki. 

 Peljali se bomo na relaciji: Novo mesto – Trebnje – Ljubljana - Postojna – izhodišče za 
Javornik – Postojna – Pivka in nazaj v Novo mesto; 258 km. 

Notranjski park, njegovi planinski vrhovi z dih jemajočimi 
razgledi, pisani travniki, presihajoče jezero, naravni 
mostovi, mističen podzemni svet, kristalno čisti potočki in 
čarobni gozdovi - vse to na 222 kvadratnih m tega 
območja, nas pa bodo tokrat očarali predvsem prelepi 
sestoji bukovega gozda, s pogostimi javori in 
spomladansko cvetočo podrastjo, ko se bomo po prvih 

sto metrih strmejše poti nato zložno sprehodili vse do vrha V. Javornika 1268 m in pri tem 
premagali 380 metrov višine na 3,6 km dolgi poti. Na samem vrhu in malo pod njim bo 
prostor za malico in počitek. 

Ko bomo zapustili Javornike se bomo podali z avtobusom v 
njihov najbolj zahodni del, v Pivko kjer bomo v Krpanovem 
domu obiskali Center o velikih zvereh Dina Pivka. Tam 
bomo v cca uri in pol, v najbolj sodobni vodeni obliki 
predstavitve, spoznavali skrivnosti gozdov, kjer domujejo 
medved, ris in volk. Tisti bolj vešči video in avdio naprav 
bodo lahko skrivnosti raziskovali tudi sami. 

Potrebna bo primerna pohodna obutev in planinska oblačila, za morebitno slabše vreme pa 
tudi zaščita proti dežju. Sama pot pa ni naporna. 

Cena prevoza bo 15 €, za obisk DINE pa 5 €, za otroke do 15 let pa 3 €! 

Hrana in pijača bosta ta dan zgolj iz nahrbtnika!  Za kavo in še kaj se bomo kje ustavili! 

Prijavite se lahko na telefon 041 533 317 (Rozi) ali na el. naslov rozi.skobe@siol.net , do 
srede 6. aprila do 12. ure.  
 

POZOR!!! Zaradi omejitev v Centru Dina in velikosti avtobusa, je na voljo le 28 mest v 
avtobusu! 

Ekskurzijo bova vodila Rozi in Rudi Skobe, oba VGN in vodnika PZS z licenco. 

Vabljeni vsi GS, VGN, ljubitelji narave in tudi vsi načelniki odsekov za varstvo gorske 
narave! 

 

Sv. Vrh, 23. 3. 2022                                                    Vodja OVGN pri MDO PD 
               Rozalija Skobe l.r.      

mailto:rozi.skobe@siol.net

