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• Provincia Ferrara 
• Provincia Ravenna 
• Provincia Rovigo 
• GAL Polesine Delta Po 
• GAL Venezia Orientale, VEGAL 
• Ente di Gestione per i Parchi e la 
Biodiversità - Delta del Po 

• Ente Parco Regionale Veneto 
Delta Po 

• Dipartimento di Scienze  
politiche e sociali, Università di 
Trieste 

• GAL Alta Marca Trevigiana 
• GAL Terre di Marca 
• BSC, Poslovno podporni center, 
d.o.o., Kranj 

• Turizem Bohinj, javni zavod za 
pospeševanje turizma 

• Zavod za turizem in kulturo 
Žirovnica  

• Center za trajnostni razvoj 
podeželja Kranj, razvojni zavod  

• Triglavski narodni park 
• Slovenska turistična organizacija  
• Občina Bled  
• Občina Bohinj 
• Občina Gorenja vas-Poljane 
• Občina Jesenice 
• Občina Kobarid 
• Občina Kranjska Gora 
• Občina Radovljica 
• Občina Žiri 
• Provincia di Venezia 
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• Regione Emilia-Romagna 
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Sporočilo za javnost 

Mednarodni festival alpskega cvetja, Bohinj 2012 

  

 

Številne delavnice, kulturne 
prireditve, otroški pravljični 
vikend, mednarodna strokovna 
konferenca, domača tržnica, in 
vsakodnevni vodeni botanični 
izleti je samo nekaj utrinkov 
šestega mednarodnega festivala 
alpskega cvetja, ki bo v Bohinju 
od 19. maja do 2. junija. 

Festival, ki v prvi vrsti temelji na spoštovanju narave je v petih letih 

prerasel v mnogo več kot zgolj spoznavanje alpskega cvetja, vodenje 

botaničnih izletov ter razkrivanje skrivnih rastišč redkega alpskega cvetja. S 

soorganizacijo Triglavskega narodnega parka in vse bolj ključnega 

sodelovanja osnovne šole dr. Janeza Mencingerja, vrtca Bohinj in številnih 

lokalnih društev in organizacij je festival postal zanimiv za širšo skupino 

gostov, ki jih mogoče bolj kot cvetlice zanima aktivno in doživetij polno 

preživljanje časa v naravi.  

Projekt SLOW TOURISM in Mednarodni festival alpskega cvetja 

Mednarodni festival alpskega cvetja v celoti uveljavlja načela slow tourisma 

in sicer čas, počasnost, sobivanje, pristnost in trajnost. Prav zato smo je 

postal eden izmed »slow« počasnih dogodkov v okviru strateškega projekta 

Slow tourism, ki je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja 

Slovenija- Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni 

razvoj in nacionalnih sredstev. 

V festivalskih dneh se bo zvrstila cela kopica kulturnih prireditev, povezanih 

s cvetličnimi temami - od likovnih razstav do glasbenih večerov. 

Strokovnjaki bodo imeli priložnost za posvetovanja o alpskih rastlinah, 

njihovemu spoznavanju, ohranjanju in pomenu. Zvrstile se bodo delavnice 
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in predstavitve številnih področij in načinov, kako lahko samoniklo cvetje 
polepša in obogati naše življenje: od tečajev fotografije do kulinaričnih 

delavnic, od spoznavanja čebelarstva do likovnih tečajev. Pod vodstvom 

domačih vodnikov in botaničnih strokovnjakov bo vsak dan na voljo voden 

izlet, kjer boste lahko spoznali cvetlično bogastvo Bohinja in njegove 

okolice. 

Več o 6. Mednarodnem festivalu alpskega cvetja si lahko ogledate na 

www.bohinj.si/alpskocvetje  

 

Klemen Langus, direktor zavoda za pospeševanje turizma Turizem Bohinj
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