
SLOVENIJA, RAJ V NARAVI 
 
Država gora, voda in gozdov, ki se razteza vse od Alp do Jadranskega morja, je neverjetna 
sestavljanka pokrajin, kjer je življenje tesno povezano z naravo.  
 
Kljub temu, da je dvakrat manjša od Nizozemske in da ima le dva milijona prebivalcev, se 
Slovenija, nekdanja jugoslovanska republika, lahko pohvali z neprecenljivo naravno 
dediščino. V le redkih državah namreč lahko v enem samem dnevu plezate po vrhovih 
Julijskih Alp na skoraj 3000 metrih nadmorske višine, v nedotaknjenih gozdovih srečate 
medveda, uživate v odlični hrani na eni izmed 200 turističnih kmetij in se sončite ob morju. 
 
Ko se vrhovi gora odsevajo v gladini jezer 
V Sloveniji najdemo prek 300 jezer, najbolj znani pa sta brez dvoma Blejsko jezero s svojim 
magičnim otokom in Bohinjsko jezero. To je tudi dežela številnih jam, med katerimi imajo 
posebno mesto Škocjanske jame, ki so zahvaljujoč najglobljemu podzemnemu kanjonu v 
Evropi vpisane na Unescov seznam svetovne kulturne dediščine.  
 
Vinska cesta, ki se konča ob Jadranskem morju 
Ljubitelji vina lahko poleg najstarejše vinske trte na svetu, stare prek 400 let, obiščejo tudi 
nekaj več kot 20 vinskih cest. Med bolj priljubljene sodi Smaragdna pot prek Goriških Brd, ki 
vodi skozi Šmartno, kjer lahko uživamo v prečudovitem razgledu na okoliške vinograde, ter 
Solkan, ki je znan po Solkanskem mostu in njegovem kamnitem loku. Pot nato nadaljujemo 
vse do obale Jadranskega morja, kjer lahko občudujemo arhitekturne zaklade Kopra, Pirana 
in Izole. 
 
 
Trije izleti, ki jih ne gre zamuditi 
 
Ljubljana, očarljiva prestolnica 
Pravijo, da če bi Praga in Dunaj imela otroka, bi to bila Ljubljana! Renesančne, baročne in 
moderne mojstrovine ljubljanske arhitekture nas vabijo k sprehodu po središču mesta, ki je 
urejeno v območje za pešče in je zato Ljubljani prineslo naziv Zelena prestolnica 2016. Po 
ozkih ulicah se sprehodimo do mestne tržnice, nato se povzpnemo na srednjeveški grad, 
poslušamo koncerte na majhnih mostovih in se z barko zapeljemo po Ljubljanici. 
 
Srečanje z medvedom 
»Potiho zaprite vrata,« reče Anton, gozdar na področju Snežnika, ki leži na jugovzhodu 
države, preden nas po gozdnih poteh odpelje do ene izmed desetih oglednih točk in nam 
razloži, da »čeprav se rjavi medved prehranjuje z želodi in kostanjem, se tudi nastavljeni 
koruzi ne odreče«. Po dvournem čakanju se nam le nasmehne sreča – mimo nas prihljača 
120 kilogramov težka samica s tremi mladiči, kasneje pa še trije samci.  
 
V osrčju narave 
V samem središču Triglavskega narodnega parka nas Tadej Valjavec, eden izmed najboljših 
slovenskih kolesarjev, s kolesom ali peš vodi na 1300 metrov visoko Pokljuko. Program 
vključuje obisk kmetij in gorskih vasic, kjer nam sončni žarki vljijejo nove energije, ter 
nabiranje borovnic in jurčkov, ki nam jih nato pripravijo za večerjo. 


