
MEDNARODNA NOČ NETOPIRJEV 2019 
od 24. 8. 2019 do 30. 9. 2019 

 

 

Bled, Ljubljana, Kamniška Bistrica, Krajinski park  

Goričko, Park Škocjanske jame, Planina pri  

 Rakeku, Stoperce, Županova jama pri Grosupljem 

 

Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev (SDPVN) vas vabi, da se udeležite 

mreženja, pregledovanja netopirnic, predavanja, fotografske razstave in drugih aktivnosti v 

sklopu dogodka 

Mednarodna noč netopirjev 2019 (MNN 2019). 

 

 
Samici malega podkovnjaka z mladičema - MALI PODKOVNJAK - NETOPIR LETA 2019  

(avtorica fotografije: Jasmina Kotnik) 

 

Netopirji so edini sesalci, ki so sposobni aktivnega leta. Ta unikatna sposobnost jim v kombinaciji z 

eholokacijo daje izreden ekološki pomen, saj med drugim močno prispevajo k uravnavanju populacij 

žuželk in drugih členonožcev v okolju. Žal pa ljudje netopirje zaradi skrivnostnega nočnega življenja in 

neresničnih vraž, ki krožijo o njih, pogosto smatrajo kot neprijetne živali, ki se zapletajo v lase, ali pa 

nadlogo, ki se jim je zaredila na podstrešju. Zato pogosto pride do preganjana netopirjev iz zatočišč, 

uničevanja zatočišč ali celo pobijanja. Zaradi tega so danes netopirji med najbolj ogroženimi vrstami 

sesalcev v Sloveniji in svetu. 

Za ohranjanje netopirjev lahko naredimo veliko, če se o njih bolje podučimo. Z dogodki, ki jih 

pripravljamo v okviru Mednarodne noči netopirjev 2019 (MNN 2019), želimo predstaviti te zanimive 

sesalce, njihov način življenja, poudariti, zakaj so ogroženi in kaj lahko sami storimo, da jih pomagamo 

ohraniti.  

Mednarodno noč netopirjev koordinira organizacija Eurobats, dogodek pa po svetu poteka že vse od leta 1997 v 

več kot 30 državah. V Sloveniji se praznovanju pridružujemo že 21. leto zapored. Pri organizaciji dogodkov MNN 

2019 v Sloveniji sodelujejo: Mestna občina Ljubljana, Javni zavod Krajinski park Goričko, Park Škocjanske jame, 

TŠKD Urbanščica, Odbor za varstvo narave Biosfernega območja Kras in porečje Reke, Planinsko društvo 

Ljubljana-Matica, Županova jama, turistično in okoljsko društvo Grosuplje, podružnična šola Stoperce (OŠ 



Majšperk), Zavod Znanje Postojna, OE Notranjski muzej, Zavod za varstvo narave, OE Nova Gorica, Osnovna 

šola Prof. Dr. Josipa Plemlja Bled. 

 

Program MNN 2019 
 

 

Mednarodna noč netopirjev v parku Tivoli * 

26. avgust, park Tivoli, Ljubljana, ob 20h 

Pridružite se nam na javnem mreženju netopirjev, ki bo potekalo pri ribniku v parku Tivoli. Dogodek se 

bo pričel ob 20.00 v okolici Čolnarne (lahko se nam pridružite že ob 19h, ko bomo pričeli s 

postavljanjem mrež). Na dogodku se boste lahko spoznali z metodo lovljenja netopirjev v mrežo in 

pobližje ogledali netopirje, če bomo kakšnega ujeli. V primeru slabega vremena bo dogodek prestavljen 

na 27.8.2019. Aktivnost poteka v sklopu projekta Netopirji - skrivnostni Ljubljančani 4, ki ga sofinancira 

Mestna občina Ljubljana 

 

 

MNN v parku Škocjanske jame 

30. avgust 2019, Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne, Podružnična šola Vreme, ob 18h 

Park Škocjanske jame, Slovenija v sodelovanju s TŠKD Urbanščica ter Odborom za varstvo narave 

Biosfernega območja Kras in porečje Reke, organizira srečanje v Vremah - predavanje o netopirjih 

in poslušanje netopirjev z ultrazvočnim detektorjem (predava Jasmina Kotnik). Sledi predvajanje filma 

»Raziskovanje in varstvo netopirjev v Parku Škocjanske jame«. 

 

 

MNN Županova jama 

7. september 2019, Županova jama pri Grosupljem, 14h – 20h 

Vabljeni na dogodke v Županovo jamo: Ob 14h se bodo začele različne izobraževalne in ustvarjalne 

delavnice, namenjene tako otrokom kot odraslim (Jama Lab - spoznajmo, kako nastaja kras; Izdelajmo 

netopirja in netopirnico - ustvarjalna delavnica; Prepoznaj sledi narave - kakšno sled pusti medved in 

katere rastline rastejo v gozdu?; Netopirček Branko se predstavi v pravljičnem gledališču). Od 15.00  in 

17:00 sledi voden ogled Županove jame, ob 18:30 pa predavanje o netopirjih in ob 19:15 poslušanje 

oglašanja netopirjev z UZ detektorji. 

 

 

MNN Kamniška Bistrica 

10. september 2019, Dom v Kamniški Bistrici, 16h 

Prisluhnite predavanju "Planinski in gorski netopirji pri nas" ter se udeležite večernega sprehoda z  

netopirji. 

Netopirji so nočna aktivna bitja in zato pogosto nevidna večini ljudem. Nepoznavanje pa prinesi kup 

mitov, vraž in strahov, zato je v sodobnem svetu mnogokrat težko vzdrževati ta bitja in predvsem 

njihovo okolje v ugodnem ohranitvenem stanju. Netopirji še zdaleč ne bivajo samo v jamah ampak se 

jih najde tudi na samih vrhovih slovenskih planin in gora. O tem katere vrste živijo pri nas, kje se jih 

najde in kako jih prepoznati bo tekla beseda na predavanju, kot v kratki ekskurziji v začetku večera  

po predavanju, kjer bomo z ultrazvočnimi detektorji poslušali netopirjev v okolici Doma. Predava in 

vodi Primož Presetnik. Organizacija: Planinsko društvo Ljubljana-Matica (https://www.pd-

ljmatica.si/Dogodki/Pregled/1/Dogodki-Planinsko-drustvo) 

 

 

SDPVN se predstavi! * 

11. september 2019, Breg, spodnji del Novega trga, Ljubljana, 10h – 18h 

Obiščite nas na stojnici na Festivalu nevladnih organizacij LUPA, med 10. in 18. uro ter se seznanite z 

delovanjem našega društva ter vsebino projekta  Netopirji - skrivnostni Ljubljančani. Aktivnost poteka 

v sklopu projekta Netopirji - skrivnostni Ljubljančani 4, ki ga sofinancira Mestna občina Ljubljana. 

 

 

https://www.pd-ljmatica.si/Dogodki/Pregled/1/Dogodki-Planinsko-drustvo
https://www.pd-ljmatica.si/Dogodki/Pregled/1/Dogodki-Planinsko-drustvo


 

 

Mednarodna noč netopirjev v Krajinskem parku Goričko 

13. september 2019, Krajinski park Goričko, nekdanja šola v Kančevcih (ob Domu duhovnosti, 

Kančevci 38, Križevci), ob 19h 

Vabljeni v nekdanjo šolo v Kančevcih na otvoritev interaktivne razstave »PreŽivi z netopirji« in 

spoznajte zanimivosti iz življenja netopirjev, njihovo vlogo v naravi, življenjska okolja in ukrepe za 

varstvo. Razstava je nastala v okviru projekta Gorička krajina.  

Na dogodku bo dr. Branislava Belović iz Pomurskega društva za boj proti raku predstavila vplive 

svetlobnega onesnaženja na zdravje ljudi. Monika Podgorelec iz Slovenskega društva za proučevanje in 

varstvo netopirjev, pa bo izvedla uvodno vodenje po razstavi. Po otvoritvi razstave bodo lahko 

udeleženci dogodka v živo prisluhnili netopirjem in se seznanili z življenjem malih podkovnjakov, ki 

prebivajo na podstrešju nekdanje šole v Kančevcih. 

 

 

Pregledovanje ljubljanskih netopirnic * 

14. september 2019, Park Tivoli in Koseški bajer, Ljubljana, ob 9h 

V parku Tivoli in ob Koseškem bajerju bomo pregledovali netopirnice in si z malo sreče netopirje tudi 

od blizu pogledali. Netopirnice so nadomestna zatočišča predvsem za tiste vrste netopirje, ki si sicer 

izbirajo naravna zatočišča za opaži stanovanjskih hiš ali drugih odprtinah stavb ter v drevesnih duplinah 

in špranjah. Prisluhnili bomo netopirskim zanimivostim in izvedeli kakšna je njihova vloga v naravi. 

Zbor bo ob 9:00 na parkirišču Tivoli (pri bazenu). Aktivnost bosta vodila Tea Knapič in Simon Zidar, 

biologa in člana Slovenskega društva za proučevanje in varstvo netopirjev.  

 

 

MNN v Planini pri Rakeku 

20. september 2019, cerkev Svete Marije v Planini pri Rakeku, ob 17h 

V cerkvi Svete Marjete v Planini pri Rakeku so si svoje poletno zatočišče poiskali navadni netopirji. 

Lahko bi rekli, da je to njihova porodnišnica in vrtec. Kakšno je življenje netopirjev nam bo predstavil 

Jan Gojznikar, biolog in član Slovenskega društva za proučevanje in varstvo netopirjev. Po kratkem 

predavanju se bomo podali še na večerni sprehod, na katerem bomo netopirje opazovali in jih poslušali 

s pomočjo ultrazvočnih detektorjev.   

Podrobnejši razpored dogodkov: 

- 17.00 Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev: O netopirjih  

- 17.00 Delavnica za otroke: „Izdelaj svojega netopirja“  

- 17.35 Zavod za varstvo narave, OE Nova Gorica: Varstvo netopirjev  

- 17.45 Zavod Znanje Postojna, OE Notranjski muzej: Predstavitev aktivnosti »Izboljšanje stanja 

ohranjenosti habitata vrste navadni netopir« v okviru projekta KRAS.RE.VITA 

- 19.00 Ogled izletavanja netopirjev pod zvonikom Sv. Marjete z „bat detektorji“ 

 

 

MNN Bled 

20. september 2019, OŠ Bled 

Vabljeni v OŠ Bled na zanimivo predavanje o netopirjih, kateremu bo sledilo še večerno poslušanje 

netopirjev. 

 

 

Koliko je mračnikov na nebu? 

14. - 22. september 2019, različni kraji po Sloveniji (ob večjih vodnih telesih) 

Pridružite se štetju navadnih mračnikov, ki bo sočasno potekalo v več evropskih državah. Za več 

informacij obiščite našo stran: https://www.facebook.com/sdpvn/.  

 

 



MNN v OŠ Stoperce 

25.9.2019 

Vabljeni na ogled netopirjev na podstrešje šole, ustvarjalno delavnico izdelovanja pisanih »netopirskih« 

hranilnikov in sladkanje z »netopirskimi« piškoti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nastja Kosor, koordinatorka MNN 2019  

041 934 217  

netopirji@guest.arnes.si 

 

Spletna stran: http://www.sdpvn-drustvo.si 

Facebook stran: www.facebook.com/sdpvn   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Aktivnosti, ki se izvajajo v sklopu projekta Netopirji - skrivnostni Ljubljančani 4, so 

sofinancirane s strani Mestne občine Ljubljana. Projektnemu dogajanju lahko sledite na 

Facebook strani projekta: https://www.facebook.com/netopirjiLjubljana/ 

 

mailto:netopirji@guest.arnes.si
http://www.facebook.com/sdpvn
https://www.facebook.com/netopirjiLjubljana/

