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Turistično športno društvo 
KOSTEL

Koledar prireditev
v Kostelu

2020

Založil: TŠD Kostel

Naklada: 500 izvodov

Tisk: Bela Svetloba d.o.o.

Februar 2020www.turisticna-zveza.si www.slovenija.info

Grad Kostel
Obisk in ogled gradu 
Kostel je možen vsak dan, 
po predhodnem dogovoru. 
Info: 051 328 682 in 
info@kostel.si

Turistično športno društvo 
Kostel
si skupaj z lokalno skupnostjo, vsemi društvi 
in drugimi nevladnimi organizacijami 
prizadeva za uveljavitev turizma v pokrajini 
Kostel in za prepoznavnost kraja v širšem 
slovenskem in mednarodnem prostoru.

Spoštovani!
Turistično športno društvo Kostel izdaja 
koledar turistično-športnih, kulturnih in 
drugih prireditev, s katerimi želi v čim 
večjem številu seznaniti ljudi z aktivnostmi 
na področju turističnih, športnih in kulturnih 
prireditev pri nas.



29.
januar, sreda

1.
februar, sobota

predstavitev na 31. sejmu 
Alpe-Adria, sejem turizma, 
kampinga in karavaninga

GR Ljubljana

4.
april, sobota

30. kajak, kanu, rafting – 
mednarodni ekološki spust 
– slovenske reke »30. Eko 

Kolpa 2020« ob dnevu vode 
in zemlje

Brod na Kolpi, 
Petrina – 

Osilnica, Dol
cca. 50 km

9.
maj, sobota

25. pohod po Kostelski 
grajski poti – krožna trasa 
(Gorenja Žaga, Ajbelj, Selo 
pri Kostelu, G. Žaga; 5 ur 

hoje)

IK Padovac, 
Selo pri 
Kostelu

cca.16 km

23.
maj, sobota

27. pohod po kostelski 
planinski pešpoti

(4 do 5 ur zmerne hoje)

Zborno mesto: 
Banja Loka

26.
junij, sobota

21. nočni pohod z baklami 
od Colnarjev na grad Kostel

Colnarji – 
grad Kostel

2.
julij, četrtek

5.
julij, nedelja

Kolpa music festival Castle; 
TŠD Kostel se predstavi

Fara

11.
julij, sobota

8. kolpski nočni pol-maraton Brod na Kolpi

15.
avgust, sobota

Tamburanje va Kostele;
TŠD Kostel se predstavi

Fara

16.
avgust, nedelja

2. memorial dr. Stanka 
Nikoliča; kajak-kanu-raft 

spust

Fara – Gorenja 
Žaga

28.
avgust, petek

15. tekmovanje v kuhanju 
kostelskega čušpajsa

IK Padovac, 
Selo pri 
Kostelu

5.
september, 

sobota

20. festival praženega 
krompirja

Sevnica

21.
november, 

sobota

zaključek natečaja za 
najlepše urejeno okolico

PIK Petrina

29.
december, torek

srečanje na meji
Petrina-Brod 

na Kolpi


