
 

 

SPOROČILO ZA JAVNOST 

MEDNARODNI FESTIVAL ALPSKEGA CVETJA: 23. MAJ - 7. 

JUNIJ 2020 

Rdeča nit tega leta je: ”Za vsako bolezen rož’ca raste”. 

 

Bohinj je najbolj pisan in barvit tik pred poletjem, ko vsa paleta živih 

barv prekrije travnike, v gorah pa se zdi, da so zacvetele še skale. Prav v 

tem času v Bohinju prirejamo, to leto že 14. mednarodni festival 

alpskega cvetja. Mednarodni festival alpskega cvetja bomo tokrat zaradi 

razmer preselili v digitalno dimenzijo. Čeprav nam je hudo, ker te naše 

ljube zelene in s cvetjem okrašene oaze v živo še ne bomo mogli deliti, 

upamo, da na tak način v domove ljubiteljem narave prinesemo nekaj 

veselja, spokojnosti in mogoče celo novih znanj. Vsekakor pa upamo, da 

bodo tisti, ki nas bodo spremljali, našli obilico navdiha, da se nam 

pridružijo takoj, ko bo spet mogoče potovati. 

 
O novi dimenziji festivala po koronavirusu direktor Turizma Bohinj Klemen 

Langus: 

»Festival se bo zgodil tudi letos in sicer v dveh dimenzijah. Ravnokar smo na 

delu, snemamo različne prispevke, dogodke za festival. Pripravljamo 17 

dogodkov. Struktura festivala je postavljena na enak način kot prejšnja leta, 

pripravljamo predavanja, delavnice, botanične vodene ture. Nekaj dogodkov, 

kot na primer tržnica bomo speljali tudi v živo. V 17 dneh bomo vsak dan 

gostom oziroma gledalcem preko interneta ponudili eno doživetje festivala na 

drugačen način. Hkrati bo to tudi neke vrste priprava na poletno sezono, s 

katero želimo pokazati ljudem, da smo tu in da narava sama po sebi ni utrpela 

koronavirusa.« 

 

VIRTUALNI DOGODKI: 

Virtualne dogodke bodo domačini predstavili v slovenskem jeziku, nekateri 

izmed njih (večinoma botanični ogledi) pa bodo vsebovali tudi angleške 

napise. 

• Botanične delavnice in vodenja 

• Otroške delavnice 

• Strokovna tematska predavanja 

• Vodenja s certifikatom Bohinjsko/From Bohinj 



 

 

• Kulturni dogodki 

• Koncerti 

• Kuharski recepti 

Za več informacij nam sledite na Facebook dogodku: 

https://www.facebook.com/events/946777249106021/, kjer bodo premierno 

predstavljene video vsebine. Informacije tudi na spletni strani: 
https://www.bohinj.si/alpskocvetje/. 

 

ZAKAJ PRAZNOVATI FESTIVAL CVETJA? 

Izjemno rastlinsko bogastvo širšega območja Bohinja že dolgo 

vzbuja zanimanje botaničnih strokovnjakov in občudovanje ljubiteljev 

narave in njenih lepot. Že od prvih začetkov znanstvenega proučevanja 

slovenske flore so gore nad Bohinjem veljale za pravo zakladnico alpskega 

cvetja. 

Cvetlično bogastvo Bohinja in gora nad njim je od zgodnje pomladi pa do 

jeseni prava paša za oči vsakogar, ki obišče Bohinj z okolico. Kakor hitro 

skopni sneg, razkošno zacvetijo telohi in druge znanilke pomladi… pisano 

cvetoči travniki in senožeti, sramežljive gozdne cvetlice in razkošje gorskega 

cvetja vse do najvišjih vrhov poleti… in ko gozdovi zažarijo v jesenskih 

barvah, lepota cvetja v jeseni – vse to se kar samo ponuja očem. Toda: več, 

ko o nečem vemo, več tudi opazimo! Če se vsaj malce poglobimo v 

spoznavanje rastlin in samoniklega cvetja, lepa rumena rožica ne bo več le 

rumena rožica – ampak naša prijateljica, o kateri bomo vedeli veliko 

zanimivega in bomo srečanja z njo še toliko bolj veseli! S cvetjem je 

povezanega veliko znanja, zgodb, starih modrosti, znanstvenih odkritij, 

spremlja nas od rojstva do smrti, navdihuje ustvarjalnost in olepšuje življenje. 

Vse te zanimivosti marsikdaj v mrzličnem vsakdanjem življenjskem ritmu kar 

spregledamo. Na žalost! Poleg tega pa vse to cvetlično bogastvo potrebuje 

našo skrb in varstvo, da bi ga lahko ohranili tudi za prihodnost. Marsikaj 

namreč ogroža številne vrste rastlin, nekaterim pa grozi celo izumrtje. 

Da bi dali cvetličnemu bogastvu Bohinja, Triglavskega narodnega parka in 

Slovenije pravo veljavo, da bi vzpodbudili spoznavanje alpskega cvetja, 

znanstvenih spoznanj in ustvarjalnosti, povezane z njim in da bi obiskovalcem 

in domačinom omogočili bogatejše doživljanje bohinjske narave in kulturne 

dediščine, smo se odločili, da v času, ko se razcveta največ samoniklega 

cvetja, nekaj dni posvetimo cvetličnim temam. Od botaničnih spoznanj do 

ljudskih izročil, od umetniškega ustvarjanja do spoznavanja, kaj vse ni samo 

https://www.facebook.com/events/946777249106021/
https://www.bohinj.si/alpskocvetje/
https://www.bohinj.si/cvetlicno-bogastvo-bohinja/


 

 

lepo – ampak sodi celo v lonec in na mizo! In tako se je rodila zamisel o 

Mednarodnem festivalu alpskega cvetja v Bohinju! 

V festivalskih dneh se zvrsti cela kopica kulturnih prireditev, povezanih s 

cvetličnimi temami – od likovnih razstav do glasbenih večerov. Saj veste – 

cvetje je od nekdaj navdihovalo umetnike! Strokovnjaki imajo priložnost za 

posvetovanja o alpskih rastlinah, njihovemu spoznavanju, ohranjanju in 

pomenu. Zvrstijo se delavnice 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 lahko 

spoznavate cvetlično bogastvo Bohinja, njegove okolice in tudi nekaterih 

drugih botanično zanimivih območij Slovenije. Bohinj lahko doživite na nov 

način – in izveste marsikaj zanimivega o njegovi preteklosti, sožitju človeka in 

narave in lepotah, ki se včasih skrivajo v neopaznih malenkostih. 
 

 

Priloge: 

• Zvočni posnetek: 

TB – Klemen Langus - FAC 2020.mp3      1'01 

• Fotografije (avtorja: Mojca Odar in Mitja Sodja) 

 

 


