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VSEBINSKO POROČILO 

1 UVOD  

 

Člani Slovenskega društva za proučevanje in varstvo netopirjev (SDPVN) smo od septembra 

2014 do konca avgusta 2015 izvajali projekt »Navadni netopirji – prav posebni sosedje! 

Ohranimo cerkvena zatočišča navadnega netopirja«, v katerem smo se ukvarjali z obstoječimi 

cerkvenimi kotišči navadnega netopirja (Myotis myotis). Izbrana ciljna vrsta je po Pravilniku o 

uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam v Sloveniji opredeljena kot 

prizadeta vrsta (Uradni list RS 82/02). Gre pa tudi za kvalifikacijsko vrsto za mnoga Natura 

2000 območja, saj je uvrščena na Prilogo IV Habitatne direktive. 

 

Kljub zakonski zaščiti pa je stanje te vrste v Sloveniji zaskrbljujoče. Vsako leto je zabeležen 

vsaj en podatek o uničenem oz. okrnjenem zatočišču te ogrožene vrste, zato je njen ohranitveni 

status v Sloveniji ocenjen za neugodnega (Presetnik in sod., 2011). Glavni vir ogrožanja te 

vrste je zagotovo uničevanje njegovih kotišč (Presetnik, 2015). Do uničenja kotišč v cerkvah 

največkrat pride, ker upravljavce cerkva motijo iztrebki golobov, netopirski iztrebki ali zgolj 

sama prisotnost netopirjev v cerkvenem podstrešju ali zvoniku. Od poznanih 62 kotišč 

navadnih netopirjev je danes 24% uničenih, dodatnih 6% pa okrnjenih (Presetnik, 2015). Brez 

kvalifikacijske vrste pa je tako ostalo tudi več Natura 2000 območij (Presetnik, 2015). 

Nesistemski pristop k reševanju oz. preprečevanju uničevanja cerkvenih kotišč navadnega 

netopirja in neupoštevanje navodil in usmeritev za njihovo ohranitev podanih v Monitoringih 

populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev (Presetnik in sod., 2009, 2011, 2012, 2014) je vrsto v 

nekaterih delih Slovenije pripeljalo celo tik pred izumrtje (Presetnik, 2015). 

 

V sklopu projekta smo izbrali 5 cerkvenih kotišč navadnih netopirjev in na njih izvedli ukrepe 

potrebne za njihovo ohranitev. Najprej smo v čistilnih akcijah odstranili gvano oz. netopirske 

iztrebke iz podstrešij cerkva. Prav tako pa smo izvedli druge ohranitvene ukrepe, ki so bili 

preko let oblikovani in predlagani v Monitoringih populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev 

(Presetnik in sod., 2011, 2012, 2014). 

  

Naš cilj pa ni bil zgolj izboljšati stanje nekaterih obstoječih cerkvenih zatočišč navadnega 

netopirja, temveč zagotoviti tudi pozitiven odnos predvsem lokalnega prebivalstva do 

prisotnosti netopirjev v krajevni cerkvi. Slednje smo dosegali z različnimi promocijskimi in 

izobraževalnimi aktivnostmi. 

  

Z aktivnostmi v projektu smo tako poskrbeli za trajnostno ohranitev petih kotišč navadnega 

netopirja, ter posledično delno prispevali tudi k izboljšanju ohranitvenega stanja te vrste v 

Sloveniji. 
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1.2 Izbor dodatne projektne lokacije: Cerkev Svetega Mohorja in 

Fortunata na Turškem vrhu 

 

Kotišče na podstrešju cerkve Sv. Mohorja in Fortunata na Turškem vrhu je bilo odkrito leta 

2002, od leta 2006 pa je tudi mesto rednega spremljanja netopirjev preko Monitoringov 

populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev (Presetnik in sod., 2011). Cerkev je odmaknjena od 

strnjenega naselja ter obdana z gozdom. Predstavlja kotišče za do 120 navadnih netopirjev 

(Presetnik in sod., 2011). Podstrešje cerkve pa naseljuje tudi gruča golobov, ki vanj vstopa 

skozi večje odprtine v polknih zvonika in glede na poročila monitoringov tudi skozi režo med 

žlebom in streho na jugovzhodni strani apside. Kljub nenehnemu opozarjanju, da obstaja velika 

možnost zaprtja preletnih odprtin, ki jih uporabljajo hkrati z netopirji tudi golobi, se do leta 

2015 ni zgodila nobena sprememba (Presetnik in sod., 2011, 2012, 2014). Zato smo cerkev Sv. 

Mohorja in Fortunata na Turškem vrhu dodatno vključili v projekt in izvedli čistilno akcijo ter 

priporočene ohranitvene ukrepe, ki so bili predlagani že leta 2011 (Presetnik in sod., 2011), s 

čimer smo zagotovili obstoj kotišča tudi v prihodnje. 

2         IZVEDBA ČISTILNIH AKCIJ  

 

V projektu smo s pomočjo članov društva SDPVN, prostovoljcev, ključarjev in župnikov 

izvedli 5 čistilnih akcij odstranjevanja netopirskega gvana na petih izbranih cerkvah (v projektu 

prijavljena Aktivnost 1). Čistilne akcije so potekale v obdobju, ko se netopirji niso zadrževali v 

cerkvi oz. se je tam zadrževal le manjši del porodniške skupine. Skrbnike cerkva in župnike 

nemalokrat zmoti ravno netopirsko gvano, zaradi česar pogosto nepravilno ukrepajo in tako 

okrnijo ali uničijo kotišče netopirjev.  

2.1 Povzetek preteklih aktivnosti (september 2014 - marec 2015) 

 

Izvedli smo 4 čistilne akcije odstranjevanja netopirskega gvana na izbranih cerkvah 

(Preglednica 1) (Kosor in sod., 2015; Zidar in sod., 2014). S podstrešij in zvonikov cerkva, s 

predelov, kjer se zadržujejo navadni netopirji, smo odstranili gvano, ki se je tam nabralo skozi 

leta. 

 

Preglednica 1: Pregled preteklih čistilnih akcij (september 2014 - marec 2015). 

Ime cerkve, kraj Datum Število 

udeležencev 

Ocena količine počiščenega 

gvana 

Cerkev Svetega Duha, Češnjevek 20.9.2014 15 150 kg 

Cerkev Svetega Jožefa, Dolnji Suhor 22.11.2014 7 45 vreč 

Cerkev Marijinega vnebovzetja, 

Cerklje na Gorenjskem 

7.3.2015 5 250 kg 

Cerkev Imena Marijinega, Goriča 

vas 

21.3.2015 9 80 kg 
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2.2  Aktivnosti v obdobju marec 2015 - avgust 2015 

2.2.1 Čistilna akcija na cerkvi Svetega Mohorja in Fortunata na 

Turškem vrhu 

 

Na cerkvi Sv. Mohorja in Fortunata smo čistilno akcijo izvedli 30.5.2015 (Preglednica 2). Ob 

naši vzpodbudi je med prvim in drugim obiskom cerkve g. Ivančič, oskrbnik cerkve, večino 

podstrešja že počistil. Na čistilni akciji pa smo pod visiščem navadnih netopirjev odstranili še 

zadnje kupe netopirskih iztrebkov. 

 

Preglednica 2: Pregled čistilnih akcij obdobju marec 2015 - avgust 2015. 

Ime cerkve, kraj Datum Število 

udeležencev 

Ocena količine počiščenega 

gvana 

Cerkev Svetega Mohorja in 

Fortunata,Turški vrh 

30.5.2015 5  25 kg 

2.3 Rezultati in učinki 

 

S čistilnimi akcijami smo pripomogli k izboljšanju stanja zatočišč, saj je količina gvana, ki ga 

skupina netopirjev pušča na podstrešju, največkrat razlog za negodovanje upravljavcev cerkva 

in zapiranje preletnih odprtin netopirjev. Na ta način smo lahko vzpostavili tudi pozitivno 

komunikacijo z župniki in oskrbniki cerkva. To nam je omogočalo tudi uspešnejše izvajanje 

drugih aktivnosti projekta. Čistilne akcije smo izvedli pred izvedbo ohranitvenih ukrepov in s 

tem omogočili lažjo izvedbo nadaljnjih del.  

 

S čistilnimi akcijami pa smo vzpostavili tudi prvo pozitivno komunikacijo z lokalnim 

prebivalstvom. Število prostovoljcev, ki se nam je pridružilo na posamezni čistilni akciji, se je 

gibalo med 5 in 15. Z vseh petih cerkva smo skupno odstranili vsaj 500 kg gvana in dodatnih 

45 vreč gvana. 

3        IZVEDBA OHRANITVENIH UKREPOV 

 

Zavedamo se, da je potrebno na zakonskih podlagah varovati tako vrsto kot tudi njena 

zatočišča. Strategija EU za biotsko raznovrstnost do leta 2020 predvideva zaustavitev slabšanja 

stanja vrst in habitatov, ki jih zajema naravovarstvena zakonodaja EU, ter opazno in izmerljivo 

izboljšanje njihovega stanja. Zato smo v skladu s priporočili iz Monitoringov populacij 

izbranih ciljnih vrst netopirjev (Presetnik in sod., 2011, 2012, 2014) izvedli t.i. ohranitvene 

ukrepe na petih izbranih kotiščih navadnega netopirja: v Goriči vasi, Cerkljah na Gorenjskem, 

Češnjevku, Dolnjem Suhorju pri Metliki in v Turškem vrhu.  
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Ohranitveni ukrepi so različna dela na zatočiščih, ki omogočajo ohranitev zatočišča v prihodnje 

in zmanjšajo konflikte med upravljavci cerkva in netopirji. 

 

3.1. Povzetek preteklih aktivnosti (september 2014 - marec 2015) 

 

V preteklih poročilih (Zidar in sod., 2014; Kosor in sod., 2015) smo poročali predvsem o 

začetnih stopnjah izvedbe načrtovanih ohranitvenih ukrepov na 4 cerkvah, ki so zbrani v 

Preglednici 3. Po izvedenih čistilnih akcijah smo pod visišča navadnih netopirjev položili 

plastične ponjave, ki bodo omogočale hitrejše in lažje čiščenje površin in odstranjevanje gvana 

v prihodnosti. V Goriči vasi, na cerkvi Imena Marijinega, smo izdelali lesen podest nad 

zvonovi, ki je delno pregradil zvonik in tako preprečuje padanje gvana na zvonove ter je hkrati 

zmanjšal onesnaženje celega zvonika z gvanom in kvarjenje mehanizmov zvonjenja. 

 

Preglednica 3: Pregled preteklih ohranitvenih ukrepov (september 2014 - marec 2015). 

Ime cerkve, kraj Datum Aktivnost 

Cerkev Svetega Duha, Češnjevek 20.9.2014 Položitev ponjave 

Cerkev Svetega Jožefa, Dolnji Suhor 22.11.2014 Položitev ponjave 

Cerkev Marijinega vnebovzetja, Cerklje 

na Gorenjskem 

7.3.2015 Položitev ponjave 

Cerkev Imena Marijinega, Goriča vas 21.3.2015 Izdelava lesenega podesta in položitev ponjave 

 

3.2. Aktivnosti v obdobju marec 2015 - avgust 2015 

3.2.1 Izvedba ohranitvenih ukrepov na cerkvi Sveti Duh v Češnjevku 

 

Dne 11.4.2015 smo na cerkvi Sv. Duha v Češnjevku preuredili preletno odprtino po 

predhodnem dogovoru z gospodom župnikom in gospodom ključarjem. Cerkveno podstrešje v 

preteklih letih ni nudilo zatočišča le netopirjem, temveč tudi golobom. Da golobi ne bi letali na 

podstrešje, so upravljavci na okrogle odprtine cerkve prislonili mreže (Slika 1a), ki so golobom 

onemogočile dostop v zatočišče, netopirjem pa ga otežile. Zato smo mrežo odstranili in na 

odprtino namestili lesen okvir s prečnimi letvicami v medsebojni razdalji 5 cm (Slika 1d), s 

čimer smo omogočili lažji dostop netopirjem v zatočišče tudi skozi to odprtino. Na zunanjo 

stran okvirja smo dodali tudi bodice, ki onemogočajo golobom usedanje in prehod na 

podstrešje. 
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Slika 1: a) Nepravilno zaprta preletna odprtina na cerkvi Sv. Duh v Čenjevku. b in c) Izdelovanje lesenega okvirja. 

d) Nameščen primeren lesen okvir s prečnimi letvicami v medsebojni razdalji 5 cm ( Foto: Jasmina Kotnik). 

 

Na cerkvi smo izvedli tudi opazovanje izletavanja navadnih netopirjev in sicer 18. maja 2015. 

Izvedli smo ga v sklopu v projektu prijavljene Aktivnosti 2 »Izvajanje ohranitvenih ukrepov, ki 

so potrebni za ohranitev cerkvenih zatočišč navadnih netopirjev«. Z obiskom smo potrdili, da 

so bili ohranitveni ukrepi primerno izvedeni, saj se na podstrešje niso naselili golobi, hkrati pa 

smo z opazovanjem izletavanja potrdili, da navadni netopirji za izlet uporabljajo tudi na novo 

preurejeno preletno lino. 

 

 

 
 

Slika 2: a) Preurejeno preletno lino smo poimenovali B, odprtine na slemenu strehe, nad apsido cerkve, pa A. Z 

rumenimi puščicami smo prikazali osvetljevanje z reflektorjem, ki se je na dan opazovanja izletavanja prižgal ob 

21:00. b) Število izletelih navadnih netopirjev iz cerkve Svetega Duha v Češnjevku, dne 18. maja 2015, prikazano 

v pet minutnih intervalih po sončnem zahodu (Foto: Jasmina Kotnik). 

  

 

Rezultati opazovanja izletavanja porodniške skupine navadnih netopirjev so pokazali, da ta 

šteje vsaj 230 osebkov. Netopirji so začeli izletavati iz zatočišča 45 min po sončnem zahodu 

(čas sončnega zahoda dne 18.5.2015: 20:30) in ga zapustili v 30 minutah. Večina navadnih 

netopirjev je svojo pot usmerila proti severu, kjer je gozd. Preurejeno preletno odprtino, ki smo 

jo poimenovali odprtina B, je za izhod iz zatočišča uporabilo le 10,9 % vseh izletelih netopirjev 

(Slika 2a). Preostali osebki so izleteli skozi odprtine v strehi. Domnevamo, da preurejeno 

preletno odprtino za izletavanje uporablja manj netopirjev, ker je osvetljena. Predlagamo, da 

se reflektor ugasne oz. preusmeri ali pa se nanj namesti posebna maska, ki bo preletno odprtino 

zatemnila. 
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3.2.2 Izvedba ohranitvenih ukrepov na cerkvi Svetega Jožefa v 

Dolnjem Suhorju 

 

Aprila 2015 smo po predhodnem dogovoru z gospodom župnikom Primožem Bertalaničem in 

s pomočjo gospoda Andreja Hudoklina iz ZRSVN OE Novo mesto preuredili odprtino na 

pročelju cerkvenega podstrešja. Ta je bila namreč zamrežena z žičnato mrežo (Slika 3a) in ni 

omogočala vstopa navadnim netopirjem, ki imajo v cerkvi kotišče. Glavni razlog za namestitev 

žičnate mreže so bili golobi, ki so skozi nezamreženo odprtino nemoteno vstopali na cerkveno 

podstrešje. Odstranili smo mrežo in namestili lesen okvir z letvicami, v medsebojni razdalji 5 

cm (Slika 3c). Pred ovalno odprtino smo namestili tudi bodice proti golobom (Slika 3b). 

Preurejena lina omogoča vstop navadnim netopirjev v cerkev, onemogočen pa je dostop 

golobom. 

 

V drugi polovici maja 2015 smo preverjali uspešnost izvedenih ukrepov. Navadni netopirji so 

bili prisotni na cerkvenem podstrešju, nismo pa opazili nobenega goloba.  Postavljen okvir tako 

služi svojemu namenu, vendar pa so golobi še vedno prisotni pred samo odprtino na zunanji 

strani (Slika 11b). Prav tako smo z opazovanjem izletavanja ugotovili, da navadni netopirji 

preurejene odprtine za izlet iz cerkve (še) ne uporabljajo. Razlogi za to so podrobneje opisani 

v poglavju »Predavanje in opazovanje izletavanja navadnih netopirjev iz cerkve v Dolnjem 

Suhorju  za splošno javnost«.  

 

 
Slika 3: a) Nepravilno zamrežena preletna odprtina. b) Nameščene bodice proti golobom pred odprtino. c) 

Nameščen lesen okvir, narejen v skladu s priporočili državnih monitoringov (Foto: a) Jasmina Kotnik, b in c) 

Nastja Kosor). 

 

3.2.3 Izvedba ohranitvenih ukrepov na cerkvi Svetega Mohorja in 

Fortunata na Turškem vrhu 

 

V aprilu 2015 smo vzpostavili komunikacijo z Zavodom RS za varstvo narave OE Maribor, z 

naravovarstvenim svetovalcem prof. biol. in tehn. Jožefom Sedonja in s skrbnikom cerkve, 

gospodom Ivančičem. Konec aprila (24.4.2015) smo si skupaj ogledali cerkev. 
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Porodniška skupina navadnih netopirjev na cerkvenem podstrešju na dan pregleda še ni bila 

prisotna. Zabeležili pa smo čez 10 mrtvih golobov (Slika 5b), veliko golobjega gvana po vseh 

podstrešnih predelih cerkve, mrtvega netopirja (Myotis myotis/ oxygnathus - Slika 4a), kup 

netopirskega gvana pod predvidenim visiščem porodniške skupine navadnih netopirjev (Slika 

5a). Našli smo tudi iztrebke kun - v enem je bilo moč opaziti kosti dlančnic in prstnic netopirja 

(Slika 4b). Morda porodniška skupina netopirjev na podstrešju še ni bila prisotna zaradi 

nedavne prisotnosti kune, ki netopirje očitno tudi pleni.   

 

 
Slika 4: Kljub odsotnosti porodniške skupine navadnega netopirja, smo na cerkvenem podstrešju opazili a) 

mrtvega netopirja (Myotis myotis/ oxygnathus). b) V enem izmed iztrebkov kun je bilo moč opaziti kosti dlančnic 

in prstnic netopirja (Foto: Nastja Kosor). 

 

Ogledali smo si odprtine, ki omogočajo vstop golobom na podstrešne predele cerkve preko 

zvonika (Slike 5c, 6a in 6b) in preko rež med žlebom in streho na jugovzhodni strani apside ter 

se pogovorili o izvedbi ohranitvenih ukrepov, ki so že bili predlagani leta 2011 (Presetnik in 

sod., 2011). 

 

 
Slika 5: a) Kupi gvana pod visiščem navadnih netopirjev na cerkvi Sv. Mohorja in Fortunata na Turškem vrhu. 

b) Mrtev golob na podstrešju. c) Stara polkna na zvoniku (Foto: Nastja Kosor). 

 

Naslednji obisk smo izvedli konec maja 2015 (30.5.2015), ko je bila porodniška skupina že 

prisotna. Velikosti skupine navadnih netopirjev nismo ocenili, saj so že sama dela predstavljala 

manjšo motnjo za netopirje.  

  

Pod visišče navadnih netopirjev smo namestili plastično ponjavo (Slika 7a), kar bo v prihodnje 

omogočalo hitrejše odstranjevanje gvana. Režo med zidom in streho nad apsido, ki je bila 

široka vsaj 4 cm, smo pregradili z žico. Prav tako smo popravili stara polkna na zvoniku, tako 
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da smo dodali manjkajoče pločevinaste deščice, katere je priskrbel skrbnik cerkve, g. Ivančič, 

in z deskami prekrili večje odprtine v zgornjem polkrožnem delu polken (Slika 6 c). S temi 

ukrepi smo preprečili nadaljnji dostop golobom na podstrešje. 

 

 
Slika 6: a) Manjkajoče in poškodovane prečne deščice na polknih zvonika in b) v zgornjem polkrožnem delu 

polken smo c) nadomestili z novimi. S tem smo onemogočili prehod golobom, odprtine pa so še vedno dovolj 

velike za prehod navadnih netopirjev (Foto: a) Jasmina Kotnik, b in c) Nika Krivec). 

 

 

Na podstrešju pod vznožjem zvonika ostaja še okrogla odprtina, na katero je prislonjena 

pločevina. Te se ne sme premikati, saj je potrebno obdržati obstoječo režo, skozi katero 

izletavajo navadni netopirji. Skupaj z izvajalci monitoringa smo zasnovali trajnejšo rešitev za 

obstoječo preletno lino in sicer smo pripravili lesen okvir primernih dimenzij in odprtin (Slika 

7b). Okvir smo na Turški vrh dostavili 16.6.2015. Zaradi visoke brejosti samic in prisotnih 

mladičev smo namestitev okvirja odložili na 20.8.2015, ko so mladiči že postali samostojni. 

 

 

      
Slika 7: a) Pod visišče navadnih netopirjev smo namestili plastično ponjavo. b) Namestili smo lesen okvir, ki je 

nadomestil pločevino, ki je zapirala preletno odprtino. c) Dne 16.6.2015 je porodniška skupina navadnega 

netopirja štela 114 odraslih osebkov (Foto: Nika Krivec). 
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3.2.4 Izvedba ohranitvenih ukrepov na cerkvi Marijinega vnebovzetja 

v Goriči vasi 

 

Porodniška skupina navadnih netopirjev se v Goriči vasi nahaja v zvoniku cerkve Imena 

Marijinega. Z ukrepi smo želeli preprečiti onesnaženje zvonika z gvanom. Zunanji izvajalec 

Matjaž Arko s.p. je nad mehanizem in motorjem za zvonjenje zvonov namestil zaščitno 

pločevinasto polico oz. korito, ki bo dodatno preprečevala onesnaženje in kvarjenje 

mehanizmov. Korito je narejeno tako, da se ob čiščenju preprosto sname in gvano strese ven. 

Na cerkvenem zvoniku smo zamenjali še 4 odkapne police (Slika 8b), saj se je zaradi 

dotrajanosti gvano doslej spiralo tudi po fasadi. 

 

Cerkev smo si ogledali v začetku junija 2015, ko se je skupina navadnih netopirjev že naselila 

v poletno zatočišče. Izvedeni ukrepi služijo svojemu namenu. Večina gvana se res zadržuje na 

lesenem podestu (Slika 8c), a nekaj ga v kotih, kjer visijo navadni netopirji, še vseeno pada na 

spodnji del pod zvonove. Tudi pločevinasta polica nad mehanizmi za zvonjenje ustrezno 

zadržuje gvano (Slika 8a).  

 

 
 

Slika 8: Na cerkvi v Goriči vasi smo izvedli naslednje ohranitvene ukrepe: a) namestili smo zaščitno pločevinasto 

polico nad mehanizmom za zvonenje, b) zamenjali odkapne police in c) namestili lesen podest in na njega položili 

ponjavo (Foto: Simon Zidar). 

 

 

Preglednica 4: Pregled izvedenih ohranitvenih ukrepov (marec 2015 - avgust 2015). 

Ime cerkve, kraj Datum Aktivnost 

Cerkev Svetega Duha, 

Češnjevek 

11.4.2015 Namestitev lesenega okvirja s prečnimi letvicami na ovalno 

lino in bodic proti golobom pred lino 

Cerkev Svetega Jožefa, 

Dolnji Suhor 

22.4.2015 Namestitev lesenega okvirja s prečnimi letvicami na ovalno 

lino in bodic proti golobom pred lino 

0Cerkev Imena Marijinega, 

Goriča vas 

Zaključeno 

4.5.2015 

Izdelava zaščitne police nad mehanizmom in motorjem za 

zvonjenje, zamenjava odkapnih polic na zvoniku 

Cerkev Imena Marijinega, 

Goriča vas 

4.6.2015 Pregled uspešnosti izvedenih ukrepov 
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Cerkev Svetega Jožefa, 

Dolnji Suhor 

18.5.2015 Pregled uspešnosti izvedenih ukrepov 

Cerkev Svetega Duha, 

Češnjevek 

18.5.2015 Pregled uspešnosti izvedenih ukrepov 

Cerkev Svetega Mohorja in 

Fortunata,Turški vrh 

30.5.2015 Namestitev plastične ponjave pod visišče netopirjev, 

pregrajevanje odprtin z žico, namestitev manjkajočih 

pločevinastih deščic na polknih, zapiranje prevelikih odprtin 

na zvoniku 

Cerkev Svetega Mohorja in 

Fortunata,Turški vrh 

16.6.2015 Dostava lesenega okvirja s prečnimi letvicami za ovalno lino 

in ocenitev številčnosti skupine navadnega netopirja 

Cerkev Svetega Mohorja in 

Fortunata,Turški vrh 

20.8.2015 Namestitev lesenega okvirja s prečnimi letvicami na ovalno 

lino 

 

3.3 Rezultati in učinki 

 

V okviru projekta smo na petih cerkvah izvedli ohranitvene ukrepe, ki so bili predlagani v 

Monitoringih populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev (Presetnik in sod., 2009, 2011, 2012, 

2014). Izvedeni ukrepi omogočajo nadaljnji obstoj 5 cerkvenih kotišč navadnih netopirjev. Z 

njimi smo namreč močno zmanjšali možnost pregona netopirjev iz zatočišč, odpravili možnost 

nepravilnega zaprtja preletnih odprtin in vzpostavili pozitiven odnos s skrbniki cerkva. 

4 IZOBRAŽEVALNE AKTIVNOSTI IN OPAZOVANJE IZLETAVANJA 

NAVADNIH NETOPIRJEV IZ CERKVENIH ZATOČIŠČ  

 

Pri izvajanju projekta smo posebno pozornost namenili izobraževalnim aktivnostim, saj za 

uspešno varovanje ogroženih živali niso dovolj le zakoni. Ozaveščanje širše javnosti in 

vzpostavitev pozitivnega odnosa do netopirjev je korak bližje k ohranjanju populacije teh 

sesalcev. 

  

V sklopu projekta smo predvideli 3 predavanja za splošno javnost z opazovanjem izletavanja 

navadnih netopirjev iz izbranih cerkvenih zatočišč, 3 predavanja za osnovnošolce in 3 otroške 

delavnice v izbranih vrtcih s kratko predstavitvijo netopirjev. V tem poglavju zato združujemo 

tri v prijavi projekta predvidene aktivnosti: 

  

- Aktivnost 3: Oglaševanje dogodkov: predavanja, čistilna akcija, tisk plakatov, 

- Aktivnost 4: Izvedba predavanj »Navadni netopirji- prav posebni sosedje« in opazovanje 

izletavanja netopirjev, 

- Aktivnost 5: Izvedba treh ustvarjalnih delavnic v vrtcih s kratkim predavanjem: »Navadni 

netopirji – prav posebni sosedje«. 
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4.1 Povzetek preteklih aktivnosti (september 2014 - marec 2015) 

 

V časovnem obdobju od septembra 2014 do marca 2015 smo izvedli 5 predavanj na dveh 

osnovnih šolah, 5 delavnic v 2 vrtcih in 3 predavanja za splošno javnost ter izvedli opazovanje 

izletavanje navadnih netopirjev iz cerkve v Češnjevku za splošno javnost (Zidar in sod., 2014; 

Kosor in sod., 2015). Število poslušalcev na posameznem dogodku je prikazano v Preglednici 

5. 

 

Preglednica 5: Seznam preteklih izobraževalnih aktivnosti (september 2014 - marec 2015). 

Datum 

izvedbe 

Aktivnost Opis aktivnosti Kraj izvedbe Število 

udeležencev 

Število 

izvedb 

20.9.2014 Aktivnost 4 Predavanje za splošno 

javnost in opazovanje 

izletavanja navadnih 

netopirjev 

Vaški dom 

Češnjevek, cerkev 

Sv. Duh Češnjevek 

20 1 

10.11.2014 Aktivnost 4 Predavanje v osnovni 

šoli 

OŠ dr. Franceta 

Prešerna, Ribnica 

64 3 

12.11.2014 Aktivnost 5 Delavnica za otroke v 

vrtcu 

Vrtec Murenčki, 

Cerklje na 

Gorenjskem 

72 3 

22.11.2014 Aktivnost 4 Predavanje za splošno 

javnost  

Dolnji Suhor 5 1 

2.3.2015 Aktivnost 4 Predavanje v osnovni 

šoli 

OŠ Davorina Jenka, 

Cerklje na 

Gorenjskem 

140 2 

5.3.2015 Aktivnost 5 Delavnica za otroke v 

vrtcu 

Vrtec OŠ Sodražica 39 2 

7.3.2015 Aktivnost 4 Predavanje za splošno 

javnost  

Župnišče cerkve v 

Cerkljah na 

Gorenjskem 

5 1 

SKUPAJ 345 13 

4.2 Aktivnosti v obdobju marec 2015 - avgust 2015 

4.2.1  Izvedba predavanja na OŠ Stopiče  

 

Dogovarjanje in izvedbo tretjega sklopa predavanj v OŠ smo izvedli v začetku marca 2015. Po 

uspešni komunikaciji smo na OŠ Stopiče 27.3.2015 izvedli predavanje z naslovom »Navadni 

netopirji – prav posebni sosedje!«. Predavanja se je udeležilo 67 šesto- in sedmošolcev in 

učiteljic (Priloga 1). Predstavili smo jim biologijo netopirjev, njihovo ogroženost in poudarili 

problematiko navadnega netopirja. Vsem udeležencem smo razdelili tudi promocijski material, 

zloženke in magnetke. 
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Slika 9: a) Predavanje »Navadni netopirji – prav posebni sosedje!« na OŠ Stopiče. b) Udeleženci so po predavanju 

prejeli tudi poučne zloženke (Foto : Simon Zidar).  

4.2.2 Izvedba otroške delavnice v vrtcu Dolž 

 

Dogovarjanje in izvedbo tretjega sklopa ustvarjalnih delavnic s kratko predstavitvijo netopirjev 

smo izvedli v aprilu 2015 in sicer v podružničnem vrtcu Dolž. Delavnico smo izvedli v izbrani 

skupini, ki je štela 18 otrok (Priloga 2). Najprej smo imeli kratko predavanje s pomočjo 

fotografij netopirjev, nato je vsak izmed udeležencev izdelal svojega barvnega netopirje iz 

odpadnih rolic toaletnega papirja, kolaž papirja, tršega kartona in plastičnih oči (Slika 10a). 

  

V Vrtcu Dolž smo netopirsko delavnico združili z njihovim ekološkim tednom in izdelali 

»zamaškojede netopirje« iz daljših rolic papirnatih brisač (Slika 10c), v katere so nato otroci 

doma zbirali zamaške. 

 

 
Slika 10: a) Po kratki predstavitvi netopirjev smo v vrtcu Dolž pričeli z delavnico, ki smo jo združili z njihovim 

ekološkim tednom in zato izdelali c) zamaškojede netopirje. b) Po končani delavnici smo udeležencem razdelili 

še promocijski material, netopirske magnetke (Foto: a) Nastja Kosor, b in c) Jasmina Kotnik). 

 

4.2.3 Predavanje za splošno javnost in opazovanje izletavanja 

navadnih netopirjev iz cerkve Sv. Jožef v Dolnjem Suhorju 

 

Dne 21. maja 2015 smo izvedli predavanje za splošno javnost v Mladinskem centru Metlika v 

Metliki. V predavanju smo predstavili netopirje, se osredotočili na problematiko navadnega 
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netopirja in povzeli stanje zatočišča v cerkvi v Dolnjem Suhorju pri Metliki. Predavanja so se 

udeležile 4 osebe (Priloga 12).  

 

 
Slika 11: a) Opazovanje izletavanja netopirjev iz cerkve v Dolnjem Suhorju pri Metliki. b) Golobi, ki posedajo 

pred preurejeno preletno odprtino (Foto: Nastja Kosor)  

 

Po predavanju smo izvedli še opazovanje izletavanja navadnih netopirjev iz cerkve Svetega 

Jožefa v Dolnjem Suhorju pri Metliki (Slika 11a). Želeli smo ugotoviti, ali netopirji izletavajo 

iz novo preurejene ovalne odprtine na pročelju cerkvenega podstrešja. Iz cerkve je izletelo 

devet navadnih netopirjev, vendar noben skozi ovalno odprtino. Razlogi so lahko sledeči:  

- lina je osvetljena in s svetlobo je povezano večje tveganje, da jih ujamejo plenilci 

(Speakman, 1991), 

- pred ovalno odprtino se še vedno zbirajo golobi, ki so lahko vzrok, da netopirji iz line 

ne izletavajo (Slika 11b), 

- netopirji se še niso uspeli navaditi na preurejeno lino in uporabljajo ustaljene poti. 

 

 
Slika 12: Število opaženih izletelih netopirjev iz cerkve Svetega Jožefa v Dolnjem Suhorju dne 21. 5. 2015, 

prikazano v petminutnih intervalih po sončnem zahodu. 

 

Za namen oglaševanja dogodka smo oblikovali vabilo (Priloga 10). Dve vabili A3 formata smo 

namestili v Mladinskem centru Metlika in eno v cerkvi v Dolnjem Suhorju. Vabilo smo objavili 
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tudi na facebook strani SDPVN in Mladinskega centra Metlika (Priloga 11) ter poslali na 

elektronske naslove članov SDPVN.   

 

4.2.4 Predavanje in opazovanje izletavanja navadnih netopirjev iz 

cerkve Marijinega vnebovzetja v Cerkljah na Gorenjskem  za splošno 

javnost 

 

Predavanje, namenjeno javnosti, smo v Cerkljah na Gorenjskem pripravili 5. 5. 2015 v 

prostorih OŠ Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem. Predavanja za javnost se je udeležilo 31 

poslušalcev (Priloga 7). Ti so spoznali tako osnovne značilnosti netopirjev in njihovo biologijo, 

kakor se seznanili tudi s problematiko navadnega netopirja in aktivnostmi v sklopu projekta. 

Na predavanje smo javnost povabili preko TIC Cerklje na Gorenjskem, na spletni strani in 

Facebook strani SDPVN,  preko OŠ Davorina Jenka in vabil obešenih po kraju (Priloge 4, 5 in 

6). 

 

Po predavanju smo organizirali večerno opazovanje izletavanja navadnih netopirjev iz cerkve 

Marijinega Vnebovzetja, ki leži le 100 m stran od šole. Opazovanje netopirjev, kako švigajo 

na večernem nebu, je namreč res posebno doživetje. K sodelovanju smo povabili tudi 

naravoslovni krožek iz OŠ Davorina Jenka, saj smo učencem želeli predstaviti ekologijo 

netopirjev in delo biologov. Pripravili smo popisne liste, kamor so udeleženci opazovanja 

zapisovali vsakega izletelega netopirja na minuto natančno, beležili pa so tudi smer letenja 

netopirjev. Razdelili smo se v skupine in netopirje opazovali vse dokler ni izletel zadnji netopir. 

Rezultati opazovanja so prikazani na Sliki 14. Z zanimanjem se nam je na opazovanju poleg 

učencev pridružilo tudi nekaj krajanov, tako da se je opazovanja skupno udeležilo vsaj 30 ljudi.  

 

 
Slika 13: a) V prostorih OŠ Davorina Jenka v Cerkljah na Gorenjskem smo 5. 5. 2015 izvedli predavanje za 

splošno javnost, b) sledilo je opazovanje izletavanja navadnih netopirjev iz cerkve Marijinega vnebovzetja (Foto: 

Nika Krivec). 

 

Tako natančnega opazovanja izletavanja netopirjev smo se lotili tudi z namenom ocenitve 

številčnosti porodniške skupine navadnih netopirjev v cerkvi, saj je bila le-ta do sedaj neznana. 

Želeli smo tudi ugotoviti, iz katerih odprtin izletavajo netopirji. Opazovanje izletavanja je 

prineslo še eno novo spoznanje - podstrešje cerkve Marijinega Vnebovzetja je namreč tudi 
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zatočišče poznih netopirjev (Eptesicus serotinus), ki za izlet očitno uporabljajo špranje pod 

slemenjaki podstrešja cerkvene ladje. V celotnem večeru je iz cerkve izletelo okoli 430 

navadnih netopirjev (Myotis myotis), za katere predvidevamo, da za izlet uporabljajo špranje 

prav na vrhu slemena nad apsido cerkve. Pri potencialni obnovi ostrešja cerkve, je zato 

potrebno te odprtine ohraniti. Po novih podatkih je tako kotišče navadnih netopirjev v cerkvi 

Marijinega Vnebovzetja v Cerkljah najštevilčnejše poznano kotišče te vrste na celotnem 

Gorenjskem. 

 

 
Slika 14: Število opaženih izletelih netopirjev iz cerkve Marijinega Vnebovzetja v Cerkljah na Gorenjskem dne 

5.5.2015, prikazano v petminutnih intervalih po sončnem zahodu, kot jih je preštelo 5 skupin opazovalcev.  

 

 

Preglednica 6: Izvedene izobraževalne aktivnosti v obdobju marec 2015- avgust 2015 

Datum 

izvedbe 

Aktivnost Opis aktivnosti Kraj izvedbe Število 

udeležencev 

Število 

izvedb 

27.3.2015 Aktivnost 4 Predavanje v osnovni 

šoli 

OŠ Stopiče 67 1 

14.4.2015 Aktivnost 5 Delavnica za otroke v 

vrtcu 

Vrtec Dolž 18 1 

5.5.2015 Aktivnost 4 Predavanje za splošno 

javnost in opazovanje 

izletavanja netopirjev 

OŠ Davorina Jenka 

Cerklje na Gorenjskem 

31 1 

21.5.2015 Aktivnost 4 Predavanje za splošno 

javnost in opazovanje 

izletavanja netopirjev 

Mladinski center Metlika 

in cerkev Sv. Jožefa v 

Dolnjem Suhorju pri 

Metliki 

4 1 

SKUPAJ 120 4 
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4.3 Rezultati in učinki 

 

V projektu smo skupno izvedli več kot le predvideno število izobraževalnih dogodkov: 5 

predavanj za splošno javnost, 6 predavanj na osnovnih šolah, 6 delavnic s kratko predstavitvijo 

netopirjev v vrtcih in 3 opazovanja izletavanja. Skupno se je z biologijo netopirjev, 

problematiko navadnega netopirja in projektom seznanilo vsaj 465 oseb (od tega 139 otrok 

preko otroških delavnic, 271 osnovnošolcev preko predavanj na OŠ in vsaj 65 oseb preko 

predavanj in opazovanj izletavanja za splošno javnost). S tem smo dosegli boljše sprejemanje 

netopirjev v lokalnem okolju, saj pozitivno mnenje vaščanov lahko pripomore k ohranitvi 

lokalnega kotišča. 

5        PROMOCIJSKI MATERIAL 

5. 1 Povzetek preteklih aktivnosti  (september 2014 - marec 2015) 

 

Že v preteklem obdobju poročanja smo na temo navadnih netopirjev pripravili dva tipa 

promocijskega oz. izobraževalnega materiala: magnetke in zloženko (Zidar in sod. 2014, Kosor 

in sod. 2015). V Aktivnosti 7 smo izdelali 870 raznobarvnih magnetkov z ilustracijo navadnega 

netopirja. Magnetek, namenjen predvsem otrokom, je preko ilustracije sporočal tudi 

izobraževalno vsebino za najmlajše – netopirji visijo z glavo navzdol, letijo s prhutmi, med 

visenjem se oprimejo s krempeljci itd. Na magnetku pa je bila zapisana tudi povezava do 

spletne strani našega društva. 

 

Pripravili in izdali smo izobraževalno zloženko »Navadni netopirji – prav posebni sosedje!«, 

ki je bila natisnjena v 3000 izvodih (Aktivnost 6). Dostopna je tudi na spletni strani društva 

(www.sdpvn-drustvo.si/zlozenke.html). Poleg splošnih informacij o netopirjih smo v njej 

predstavili navadnega netopirja in njegovo ogroženost. Dodatno smo prostovoljno v 

sodelovanju s Stiksom ŠOU v Ljubljani pripravili tudi prevod zloženke v angleški jezik in na 

spletu izdali elektronsko verzijo angleške zloženke »Greater mouse-eared bats – our special 

neighbors!«. 

 

Promocijski material smo razdelili med udeležence čistilnih akcij, otroških delavnic in 

predavanj za osnovnošolce in splošno javnost. 

 
Slika 15: V sklopu projekta izdelan promocijski material, magnetki za otroke in zloženke. 
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5.2 Rezultati in učinki 

 

Magnetek s skico netopirja so prejeli vsi udeleženci naših aktivnosti, zloženke pa smo delili 

udeležencem naših aktivnosti od januarja dalje, ko je bila zloženka izdelana. Preko 

simpatičnega magnetka in izobraževalne zloženke smo tako zajeli še širši krog ljudi, kot le 

udeležence naših aktivnosti, saj so si le-te ogledali oz. prebrali tudi znanci, prijatelji in 

družinski člani udeležencev. Prav tako smo nekaj izvodov zloženk pustili v osnovnih šolah in 

drugih prostorih, kjer smo imeli predavanja in so lahko do nje dostopali tudi tisti, ki se 

aktivnosti niso udeležili.    

 

6        PREDSTAVITEV AKTIVNOSTI PROJEKTA V TISKANIH MEDIJIH 

6.1. Povzetek preteklih aktivnosti  (september 2014 - marec 2015) 

 

V prvem in drugem delnem poročilu že poročamo o 9 prispevkih v tiskanih medijih (Zidar in 

sod., 2014; Kosor in sod., 2015). Lokalni tiskani medij Gorenjski Glas je objavil 2 reportaži z 

dogodkov v sklopu projekta. Prav tako je bila reportaža s projektnih aktivnosti objavljena v 

NeDelu, kjer so poročali o projektu in čistilni akciji v Cerkljah na Gorenjskem. V strokovnih 

tiskanih medijih, kot sta bilten »Trdoživ« in 11. številki revije Slovenskega društva za 

proučevanje in varstvo netopirjev »Glej, netopir!«, smo predstavili projekt, navedli cilje in 

opisali že izvedene aktivnosti. 

 

Seznam objav: 

- NeDelo, 8.3.2015: Hanc M., Na župnišču štorklje, na podstrehi netopirji 

- Gorenjski glas, 10. 3. 2015: Šubic A., Cerkev očistili iztrebkov 

- Gorenjski glas, 26.9.2014: Paladin J., Netopirji so koristni, a ogroženi 

- Glej, netopir!:  

- Zidar S., Kotnik J. & Kosor N. 2014. Navadni netopirji - prav posebni sosedje!, 

Glej, netopir! 11(1): 10-11. 

- Kotnik J. 2014. Juhu, netopirski magnetki so tu!, Glej, netopir! 11(1): 11. 

- Kosor N., Zidar S. & Kotnik J. 2014. Pisani netopirčki v vrtcu v Cerkljah, Glej, 

netopir! 11(1): 12. 

- Kotnik J. & Kosor N. 2014.”Kaj?! 800 netopirjev!”, Glej, netopir! 11(1): 13. 

- Kotnik J., Zidar S. & Kosor N. 2014. “To je pravi fitnes!” ali čistilna akcija v 

Češnjevku,  Glej, netopir! 11(1): 16-17. 

- Zidar S., Kotnik J. & Kosor N. 2014. Navadni netopirji - prva posebni sosedje!, 

Trdoživ: bilten slovenskih terenskih biologov in ljubiteljev narave, 3(2): 42-43. 
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6.2. Aktivnosti v obdobju marec 2015 - avgust 2015 

6.2.1 Objava prispevkov v dveh lokalnih glasilih 

 

V tretjem obdobju izvajanja projekta smo poglobljene sestavke objavili še v dveh lokalnih 

revijah in sicer v glasilu občine Ribnica »Rešeto« (Priloga 15) in v časopisu »Dolenjski list« 

(Priloga 16). Predstavili smo projekt, poudarili izvedene aktivnosti v lokalnem okolju in 

besedilo opremili z atraktivnimi fotografijami. 

Seznam objav: 

- Dolenjski list, 20.8.2015: Kosor N. & Kotnik J., Nočni letalci, ki ne pijejo krvi 

- Rešeto, 31.8.2015: Zidar S., Posebni sosedje v Goriči vasi 

 

6.2.2 Bilten “Glej, netopir!” 

 

Projekt smo poglobljeno predstavili s tremi prispevki v 12. številki revije Slovenskega društva 

za proučevanje in varstvo netopirjev »Glej netopir!«, katere tisk je bil financiran s strani 

projekta (Priloge 17-21). V celotni reviji je bila poudarjena tematika navadnega netopirja. Na 

straneh revije pa so člani SDPVN na pobudo koordinatorjev projekta pisali tudi o značilnostih 

navadnega netopirja in o njegovi razširjenosti ter ogroženosti v Sloveniji. 

 

Seznam objav: 

- Kosor N., Zidar S. & Kotnik J. 2015. Projekt Navadni netopirji - prav posebni sosedje!, 

Glej, netopir! 12(1): 12-19. 

- Kotnik J. & Kosor N. 2015. Izobraževalne in promocijske aktivnosti projekta, Glej, 

netopir! 12(1): 20-21. 

- Presetnik P. 2015. Kratko o razširjenosti in ogroženosti navadnega netopirja (Myotis 

myotis) v Sloveniji, Glej, netopir! 12(1): 9-11. 

- Zamolo A. 2015. NAVADNI NETOPIR Myotis myotis (Borkhausen, 1797), Glej, 

netopir! 12(1): 5-9. 

- Zidar S., Kotnik J. & Kosor N. 2015. Opazovanje izletavanja netopirjev iz treh 

cerkvenih zatočišč, Glej, netopir! 12(1): 22-25. 

 

6.3 Rezultati in učinki 

 

V tiskanih medijih smo v celotnem času projekta objavili 16 prispevkov, ki so dosegli širšo 

javnost in ljudi opozorili na prisotnost netopirjev v njihovi bližini, njihovo problematiko, 

ogroženost in zaščitenost.   
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7         PREDSTAVITEV AKTIVNOSTI PROJEKTA V ELEKTRONSKIH 

MEDIJIH 

Cilje projekta, predvidene aktivnosti in objave izvedenih akcij smo dosledno objavljali na 

spletni strani društva: www.sdpvn-drustvo.si/projekt-navadni-netopirji.html in na društveni 

Facebook spletni strani. Hkrati pa smo vzpostavili stike z drugimi spletnimi mediji, preko 

katerih smo lahko oglaševali tako najave kot reportaže aktivnosti projekta, ki so bile namenjene 

splošni javnosti. 

7.1. Povzetek preteklih aktivnosti  (september 2014 - marec 2015) 

Reportaže o čistilnih akcijah smo objavili na Facebook spletni stran društva kot tudi na uradni 

spletni strani društva. Skupno smo objavili 8 prispevkov. Hkrati pa so reportažo izbrane čistilne 

akcije objavili na spletnih straneh časopisa Delo in na spletni strani časopisa Gorenjski glas (za 

podrobnejši opis izvedenih aktivnosti glej delna poročila projekta: Zidar in sod., 2014, Kosor 

in sod. 2015). 

Prav tako smo dosledno objavljali reportaže o izvedenih predavanjih za osnovne šole in 

delavnice v vrtcih. Skupaj smo na uradni spletni strani društva SDPVN in Facebook strani 

društva SDPVN objavili 6 prispevkov (za podrobnejši opis izvedenih aktivnosti glej delna 

poročila projekta: Zidar in sod., 2014, Kosor in sod. 2015). 

7.2. Aktivnosti v obdobju marec 2015 - avgust 2015 

Reportažo o izvedeni ustvarjalni delavnici v vrtcu Dolž smo objavili na Facebook strani društva 

SDPVN (Priloga 3). O predavanju ter opazovanju izletavanja v Cerkljah na Gorenjskem smo 

poročali tako na Facebook strani društva SDPVN (Priloga 8) kot tudi uradni spletni strani 

društva SDPVN (Priloga 9). Na uradni spletni strani društva SDPVN smo objavili tudi 

prispevek o izvedenih ohranitvenih ukrepih na vseh petih cerkvah (Priloga 13). Prispevek o 

projektu in dveh izvedenih čistilnih akcijah pa je bil objavljen na spletni strani Svet 24 (Priloga 

14).  

7.3 Rezultati in učinki 

 

V elektronskih medijih je bilo v celotnem času projekta objavljenih najmanj 21 prispevkov, ki 

so dosegli širšo javnost. Tako so si o netopirjih, njihovi problematiki in ogroženosti prebrali 

tudi tisti, ki se naših aktivnosti niso udeležili.   
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Priloga 19: Prispevek o razširjenosti in ogroženosti navadnega netopirja v Sloveniji v 

društvenem glasilu Glej, netopir! 
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Priloga 1: Seznam udeležencev predavanja na OŠ Stopiče (šestošolci in sedmošolci) 
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Priloga 2: Potrdilo o izvedeni ustvarjalni delavnici za otroke v vrtcu Stopiče (enota Dolž) 
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Priloga 3: Objava fotografij in opis izvedenega dogodka v vrtcu Stopiče (enota Dolž) na 

Facebook spletni strani društva (april 2015) 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.778561295584875.1073741846.4294202471656

50&type=3  

 

 
 

  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.778561295584875.1073741846.429420247165650&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.778561295584875.1073741846.429420247165650&type=3
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Priloga 4: Vabilo na predavanje za splošno javnost in opazovanje izletavanja v Cerkljah na 

Gorenjskem 
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Priloga 5: Prva najava predavanja in opazovanja izletavanja v Cerkljah na Gorenjskem na 

spletni strani Zavod za turizem Cerklje (28.4.2015) 

http://www.tic-cerklje.si/sl/novice?Predavanje-Navadni-netopirji---prav-posebni-sosedje  
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Priloga 6: Druga najava predavanja in opazovanja izletavanja v Cerkljah na Gorenjskem na 

spletni strani Zavod za turizem Cerklje (maj 2015) 

http://www.tic-cerklje.si/sl/prireditve/prireditev?eventid/KV4OVRKY/d/Predavanje-

Navadni-netopirji---prav-posebni-sosedje 
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Priloga 7: Seznam udeležencev predavanja in opazovanja izletavanja v Cerkljah na 

Gorenjskem 
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Priloga 8: Objava fotografij in opis izvedenega dogodka v Cerkljah na Gorenjskem na 

Facebook spletni strani društva (maj 2015) 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.789944454446559.1073741847.4294202471656

50&type=3  
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Priloga 9: Predstavitev izvedenega predavanja in opazovanja izletavanja v Cerkljah na 

Gorenjskem na spletni strani društva (maj 2015) 

http://www.sdpvn-drustvo.si/projekt-navadni-netopirji-8.html  
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Priloga 10: Vabilo na predavanje za splošno javnost in opazovanje izletavanja v Metliki in 

Dolnjem Suhorju pri Metliki (maj 2015) 
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Priloga 11: Vabilo na predavanje in opazovanje izletavanja v Metliki na Facebook strani 

Mladinskega centra Metlika (maj 2015). 

https://www.facebook.com/294755777203202/photos/a.294774977201282.84775.294755777

203202/1008168125861960/?type=3&theater   
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Priloga 12: Seznam udeležencev predavanja in opazovanja izletavanja netopirjev v Metliki 
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Priloga 13: Prispevek o izvedenih ohranitvenih ukrepih na spletni strani društva (junij 2015) 

http://www.sdpvn-drustvo.si/projekt-navadni-netopirji-10.html  
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Priloga 14: Prispevek o projektu in čistilnih akcijah v Goriči vasi in Dolnjem Suhorju pri 

Metliki, objavljen na spletni strani Svet 24 (avgust 2015) 

http://svet24.si/clanek/novice/slovenija/55e0416f3532a/letalci-ki-ne-pijejo-krvi  
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Priloga 15: Prispevek o aktivnostih projekta v glasilu občine Ribnica »Rešeto« (avgust 2015) 
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Priloga 16: Prispevek o aktivnostih projekta v časopisu »Dolenjski list« (avgust 2015) 
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Priloga 17: Prispevek o projektu v društvenem glasilu Glej, netopir! 
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Priloga 18: Prispevek o izobraževalnih in promocijskih aktivnosti projekta v društvenem 

glasilu Glej, netopir! 
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Priloga 19: Prispevek o razširjenosti in ogroženosti navadnega netopirja v Sloveniji v 

društvenem glasilu Glej, netopir! 

 



Kotnik J., Kosor N., Zidar S. Projekt: »Navadni netopirji – prav posebni sosedje! Ohranimo cerkvena zatočišča navadnega 
netopirja« Končno poročilo. Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev, 2015 

 

48 
 

  



Kotnik J., Kosor N., Zidar S. Projekt: »Navadni netopirji – prav posebni sosedje! Ohranimo cerkvena zatočišča navadnega 
netopirja« Končno poročilo. Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev, 2015 

 

49 
 

Priloga 20: Prispevek o navadnem netopirju v društvenem glasilu Glej, netopir! 
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Priloga 21: Prispevek o opazovanju izletavanja netopirjev iz treh cerkvenih zatočišč v 

društvenem glasilu Glej, netopir! 
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