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VSEBINSKO POROČILO 
 

1 UVOD 
 

Člani Slovenskega društva za preučevanje in varstvo netopirjev (SDPVN) smo z 

mesecem septembrom 2014 pričeli z izvajanjem projekta »Navadni netopirji – prav 

posebni sosedje! Ohranimo cerkvena zatočišča navadnega netopirja«, v katerem se 

ukvarjamo z obstoječimi cerkvenimi zatočišči navadnega netopirja (Myotis myotis). 

Vsako leto je zabeležen vsaj en podatek o uničenem oz. okrnjenem cerkvenem zatočišču 

te ogrožene vrste, zato je njen ohranitveni status ocenjen za neugodnega. Do uničenja 

zatočišča največkrat pride, ker upravljavce cerkva moti golobje gvano, netopirsko 

gvano ali sama prisotnost netopirjev v cerkvi. Netopirskega gvana se lahko skozi leta 

nakopiči veliko, posebej pri navadnemu netopirju, saj gre za eno večjih evropskih vrst 

netopirjev. Samice tvorijo velike porodniške skupine in nemalokrat se jih lahko v enem 

zatočišču zbere tudi več sto. 

 

V sklopu projekta bomo očistili 4 cerkvena podstrešja in vsaj na treh cerkvah izvedli 

ohranitvene ukrepe, ki so jih že oblikovali in predlagali izvajalci monitoringa 

»Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev« skozi leta. Naš cilj ni samo 

izboljšati stanje nekaterih obstoječih cerkvenih zatočišč navadnega netopirja, temveč 

zagotoviti tudi pozitiven odnos predvsem lokalnega prebivalstva do prisotnosti 

netopirjev v krajevni cerkvi s pomočjo promocijskega materiala in predavanj. Na ta 

način želimo omogočiti trajnostno ohranitev kotišč, s tem pa bomo prispevali tudi k 

izboljšanju ohranitvenega stanja navadnega netopirja v Sloveniji. 

 

2 IZBOR CERKVA, NA KATERIH SE BODO IZVEDLE ČISTILNE 

AKCIJE IN POTREBNI OHRANITVENI UKREPI 
 

Na podlagi podatkov iz poročil Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev 

(Presetnik in sod. 2007, 2009, 2011, 2012, 2013), ki podajajo tudi problematiko 

navadnega netopirja, smo prioritetno izbrali naslednje projektne cerkve: Sv. Duh v 

Češnjevku, Sv. Jožef v Dolnjem Suhorju pri Metliki, Cerkev Marijinega vnebovzetja v 

Cerkljah na Gorenjskem, Cerkev Imena Marijinega v Goriči vasi. Z namenom čim 

uspešnejše izvedbe projektnih aktivnosti smo vzpostavili kontakt tudi z Zavodom 

Republike Slovenije za varstvo narave (ZRSVN), ki je pristojna inštitucija tudi za 

varstvo netopirjev. 

 

Cerkev Sv. Duh v Češnjevku je ena izmed najpomembnejših poletnih kotišč 

navadnega netopirja na Gorenjskem, saj se tam nahaja vsaj četrtina znane populacije 

omenjene vrste na Gorenjskem. Velikost porodniške skupine presega 150 samic, kar 

pomeni, da se je čez leta tam nabrala velika količina gvana. Zaradi vključenosti cerkve 

v Natura 2000 območje in pritoževanje ključarjev zaradi prisotnosti gvana, smo cerkev 

izbrali za del projekta. 



Zidar S., Kotnik J. in Kosor N. Projekt: »Navadni netopirji – prav posebni sosedje! Ohranimo cerkvena zatočišča 
navadnega netopirja« Prvo vmesno poročilo. Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev, 2014 

 

2 
 

 

Cerkev Sv. Jožefa v Dolnjem Suhorju pri Metliki smo izbrali na podlagi velikega 

upada številčnosti porodniške skupine navadnega netopirja skozi leta in zaradi velike 

količine gvana, tako netopirskega kot golobjega, ki se je nabralo na cerkvenem 

podstrešju. Čiščenje le-tega je oteženo in povzroča veliko nejevoljo pri oskrbnikih 

cerkve. Za namen pregona golobov pa so v preteklih letih z mrežami zaprli preletne 

line, ki so pomembne za dostop netopirjev, zato je njihova številčnost v letu 2014 še 

dodatno močno upadla. Območje je zaradi prisotnosti navadnega netopirja tudi del 

Natura 2000 območij. 

 

Cerkev Marijinega vnebovzetja v Cerkljah na Gorenjskem je izbrana na podlagi 

nedavno odkrite porodniške kolonije navadnega netopirja (leta 2013), katere številčnost 

je okrnjena, saj so leta 2008 med obnovo cerkve veliko število netopirjev pregnali. Prav 

tako pritrkovalce moti vonj gvana, ki prihaja iz cerkvenega podstrešja na zvonik zaradi 

slabo tesnečih vrat, kar pomeni da sta čistilna akcija in zamenjava oziroma popravilo 

vrat potrebni za ohranitev zatočišča. 

 

Cerkev Imena Marijinega v Goriči vasi je edino znano zatočišče porodniške kolonije 

navadnega netopirja na celotnem Kočevsko-ribniškem območju in tudi del Natura 2000 

območja. Za namen trajnostne ohranitve cerkve kot kotišča netopirjev, bi bilo na njej 

potrebno izvesti ohranitvene ukrepe. Glavni problem je gvano, ki pada s podstrešja 

zvonika pod zvonove, od tam pa se zaradi dotrajanosti odkapnih polic ob deževju spira 

po fasadi. Po pripovedovanju ključarja je problem tudi vzdrževanje mehanizma za 

zvonjenje, ki naj bi ga kvarilo gvano. 

 

3 IZVEDBA ČISTILNE AKCIJE, OHRANITVENIH UKREPOV IN 

PREDAVANJA V ČEŠNJEVKU NA GORENJSKEM 
 

Prvi dogodek v sklopu projekta smo izvedli 20. septembra 2014 na cerkvi Sv. Duh v 

Češnjevku na Gorenjskem. Aktivnost je potekala tudi v sklopu Mednarodne noči 

netopirjev 2014. Gre za sklop dogodkov v avgustu in septembru, ko SDPVN po 

različnih krajih po Sloveniji promovira netopirje, njihovo biologijo in ogroženost preko 

različnih aktivnosti: predavanj, fotografskih razstav, ustvarjalnih delavnic, opazovanj 

netopirjev itd. Dogodke na mednarodnem nivoju koordinira organizacija EUROBATS, 

naše društvo že od začetka društvenega delovanja sodeluje pri teh dogodkih, ki so se 

sprva imenovali Evropska noč netopirjev.  

 

Na dogodku v Češnjevku smo tako združili štiri v prijavi projekta predvidene 

aktivnosti: 

- Aktivnost 1: Čiščenje netopirskega gvana na štirih izbranih cerkvah 

- Aktivnost 2: Izvajanje ohranitvenih ukrepov, ki so potrebni za ohranitev cerkvenih 

zatočišč navadnih netopirjev 

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



Zidar S., Kotnik J. in Kosor N. Projekt: »Navadni netopirji – prav posebni sosedje! Ohranimo cerkvena zatočišča 
navadnega netopirja« Prvo vmesno poročilo. Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev, 2014 

 

3 
 

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

opazovanje izletavanja netopirjev  

 

3.1 Dogovarjanje za izvedbo dogodka in oglaševanje 
 

V začetku septembra 2014 smo se z g. župnikom Stanislavom Gradiškom iz Cerkelj na 

Gorenjskem dogovorili za ogled cerkve Sv. Duh v Češnjevku, v navzočnosti ključarja g. 

Jožeta Hacina, in za izvedbo čistilne akcije. S predsednikom vaške skupnosti 

Češnjevek, g. Šink Pavlom, pa za uporabo vaškega doma v Češnjevku, z namenom 

izvedbe predavanja po čistilni akciji. Od občine Cerklje na Gorenjskem smo pridobili 

pisno dovoljenje za nameščanje vabil na dogodek na občinskih plakatnih mestih po 

naseljih v občini (Priloga 30). O dogodku smo za namen promocije dogodka obvestili 

tudi časopis Gorenjski glas in Turistično informacijski center Cerklje. 

 

Prvi obisk projektne cerkve smo izvedli 11. septembra 2014, ko smo ključarju 

predstavili naš projekt in si ogledali lokacijo. Na zadnjem delu cerkvenega podstrešja 

cerkve v Češnjevku se je nahajala velika količina netopirskega gvana navadnih 

netopirjev. Čeprav so se navadni netopirji v času našega pregleda zadrževali v srednjem 

delu podstrešja cerkvene ladje pod slemenom, pa je glavno poletno visišče skupine na 

zadnjem delu podstrešja, kjer je bilo največ iztrebkov. Zbrali smo slikovni material in 

ocenili tudi število še prisotnih netopirjev na podstrešju (Preglednica 1).  

 

Na isti dan smo razobesili vabila na dogodek, ki je vključeval čistilno akcijo, predavanje 

z naslovom »Navadni netopirji - prav posebni sosedje« in opazovanje izletavanja 

netopirjev iz cerkve Sv. Duh na oglasne deske občine Cerklje v naslednjih vaseh: 

Spodnji Brnik, Cerklje na Gorenjskem, Češnjevek, Trata pri Velesovem, Dvorje, Grad, 

Poženik, Zalog pri Cerkljah, Lahovče, Vopovlje, Praprotna polica. Predvidena vabila v 

velikosti A3 smo v večinski meri zamenjali z vabili velikosti A4. Razlog je slednji: od 

organizacije EUROBATS smo pridobili barvne plakate z namenom uporabe 

oglaševanje Mednarodne noči netopirjev (MNN). Ker je čistilna akcija v Češnjevku 

spadala pod omenjene dogodke, smo prejete plakate uporabili kot podlago za naša 

vabila, saj so tako po našem mnenju bolj pritegnila pozornost (Slika 1a). Na oglasne 

deske zgoraj omenjenih vasi smo razobesili 15 A4 vabil in 3 A3 vabila (Priloga 13). 

Vabila smo v elektronski obliki poslali tudi na OŠ Davorina Jenka Cerklje na 

Gorenjskem (ravnateljici in učiteljicam naravoslovja), ki so vabilo nato obesile tudi na 

oglasno desko v šoli (Priloga 14). 

  



Zidar S., Kotnik J. in Kosor N. Projekt: »Navadni netopirji – prav posebni sosedje! Ohranimo cerkvena zatočišča 
navadnega netopirja« Prvo vmesno poročilo. Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev, 2014 

 

4 
 

 
Slika 1: Člani društva SDPVN smo a) 11. septembra 2014 na oglasne deske v občini Cerklje razobesili vabila z 

informacijami o čistilni akciji, predavanju in opazovanju izletavanja navadnih netopirjev (foto: Simon Zidar), ki se je 

odvila b) 20. septembra na cerkvenem podstrešju cerkve Sv. Duh v Češnjevku, c) kjer ima svoje zatočišče porodniška 

skupina navadnega netopirja (foto: Jasmina Kotnik). 

 

Preglednica 1: Ocena številčnosti prisotnih netopirjev na cerkvenem podstrešju cerkve Sv. Duh v Češnjevku 

VRSTA:                                                       DATUM: 11.9.2014 20.9.2014 

navadni netopir (Myotis myotis)  c. 70 c. 80 

mali podkovnjak (Rhinolophus hipposideros)  1 2 

 

3.2 Čistilna akcija odstranjevanja gvana 

 

Čistilna akcija na cerkvi Sv. Duh v Češnjevku na Gorenjskem je potekala v soboto, 20. 

Septembra 2014, s pričetkom ob 15:00 uri. Na akciji se je zbralo 15 prostovoljcev (5 

članov SDPVN-ja, 4 občani oz. domačini in 6 prostovoljcev iz preostalih koncev 

Slovenije). Gospod ključar Jože Hacin svoje navzočnosti ni potrdil s podpisom na 

seznamu udeležencev, a je bil prisoten na vseh dejavnostih (Priloga 15). Na cerkveno 

podstrešje smo se odpravili z metlami, smetišnicami, lopato in vrečkami za smeti. Za 

zaščito pred prahom smo uporabili rokavice in respiratorne zaščitne maske. Po dveh 

urah in pol smo zaključili s čiščenjem ter ocenili, da smo na podstrešju zbrali cca. 150 

kilogramov gvana. Prav tako pa smo s cerkvenega podstrešja odnesli odvečni gradbeni 

material. Nekaj vreč netopirskega gvana se je razdelilo med prostovoljce, preostanek pa 

je odpeljal gospod ključar s pomočjo traktorja in prikolice. 
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Slika 2: Člani društva SDPVN smo skupaj s prostovoljci a) pričeli s čiščenjem netopirskega gvana pod visiščem 

porodniške skupine navadnega netopirja in b) se po dobrih dveh uran in pol s skupnimi močmi prebili do konca (foto: 

Simon Zidar). 

 

3.3 Izvedba ohranitvenih ukrepov  

 

Del cerkvenega podstrešja, pod visiščem porodniške skupine navadnega netopirja, kjer 

se le ta zadržuje čez poletno obdobje smo prekrili s polivinilasto ponjavo (2 kosa, oba 

velikosti 6m x 4m), kar bo v prihodnje omogočalo hitrejšo odstranitev gvana. Pred 

pričetkom akcije smo ocenili število netopirjev na cerkvenem podstrešju (Preglednica 

1). 

 

 
Slika 3: Predel cerkvenega podstrešja pod visiščem porodniške kolonije navadnega netopirja a) pred čistilno akcijo in 

b) po njej  ter c) po položitvi polivinilaste ponjave (foto: Simon Zidar). 

 

3.4 Predavanje in opazovanje izletavanja netopirjev iz cerkve za 

javnost 

 

Po čistilni akciji, dne 20. septembra 2014, je ob 18.00 uri sledilo predavanje v Vaškem 

domu Češnjevek, z naslovom »Navadni netopirji - Prav posebni sosedje!«, ki je trajalo 

dobro uro. Predavanja se je skupaj s predavateljem Simonom Zidarjem udeležilo 17 

oseb (Priloga 19) od tega 4 člani društva, 9 vaščanov in 4 udeleženci iz drugih koncev 

Slovenije. Po predavanju je sledilo opazovanje izletavanja navadnih netopirjev iz cerkve 

Sv. Duh. Poleg že zgoraj omenjenih udeležencev, so se še nam pridružili trije 
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osnovnošolci, katerih na prejšnjih dveh dejavnostih ni bilo. S pomočjo ultrazvočnih 

detektorjev smo poslušali eholokacijske klice netopirjev, ki so izletavali iz cerkvenega 

podstrešja in tudi druge netopirje, ki so prileteli mimo. Uporaba ultrazvočnih 

detektorjev in poslušanje eholokacijskih klicev netopirjev sta bili najbolj zanimivi 

najmlajšim. Celoten dogodek se je zaključil ob 21.00 uri. 

 

 
Slika 4: a) Udeleženci predavanja in b) predavatelj v Vaškem domu Češnjevek (foto: Tea Knapič) ter c) opazovanje 

izletavanja netopirjev iz cerkve sv. Duh po predavanju (foto: Simon Zidar). 

 

4 IZVEDBA ČISTILNE AKCIJE, OHRANITVENIH UKREPOV IN 

PREDAVANJA V DOLNJEM SUHORJU PRI METLIKI 
 

Drugo čistilno akcijo v sklopu projekta smo izvedli 22. novembra 2014 na cerkvi Sv. 

Jožef v Dolnjem Suhorju pri Metliki. 

 

Na dogodku v Dolnjem Suhorju pri Metliki smo tako združili štiri v prijavi projekta 

predvidene aktivnosti: 

- Aktivnost 1: Čiščenje netopirskega gvana na štirih izbranih cerkvah 

-Aktivnost 2: Izvajanje ohranitvenih ukrepov, ki so potrebni za ohranitev cerkvenih 

zatočišč navadnih netopirjev 

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

- Aktivnost 4: Izvedba predavanj in opazovanje netopirjev »Navadni netopirji- prav 

posebni sosedje« (delna izvedba) 

 

4.1 Dogovarjanje za izvedbo čistilne akcije in ohranitvenih ukrepov  
 

V mesecu oktobru 2014 smo vzpostavili kontakt z Andrejem Hudoklinom iz ZRSVN 

območna enota Novo Mesto in z gospodom župnikom cerkve Sv. Jožefa v Dolnjem 

Suhorju, Primožem Bertalaničem. Prvi skupen ogled cerkve smo izvedli v začetku 

novembra 2014. Sestanek je bil uspešen in dogovorili smo se za datum izvedbe čistilne 

akcije in za izvedbo prvih ohranitvenih del po sami čistilni akciji - položitev 

polivinila/ponjave pod visišče porodniške skupine navadnih netopirjev. Dogovorili smo 

se tudi za izvedbo predavanja po izvedeni čistilni akciji v stari učilnici zraven cerkve 
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Sv. Jožefa. Prav tako smo govorili tudi o drugem ohranitvenem ukrepu, da se iz ovalne 

line na pročelju podstrešja odstrani mreža in da se namestijo žice oz. letvice, ki bodo 

omogočale normalen prelet netopirjem in onemogočale vstop golobom. Na zunanji 

strani line se bodo namestile bodice proti golobom. Taki ukrepi so bili predlagani v 

monitoringu »Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev 2010/2011«. 

Omenjene ohranitvene ukrepe bomo izvedli v začetku naslednjega leta, še pred 

pomladjo.  

 
Slika 5: a) Cerkev Sv. Jožefa v Dolnjem Suhorju in b) preletna odprtina, kjer bomo odstranili mrežo in namestili 

žičnato zaščito oz. lesene letvice ter bodice proti golobom za zunanji strani line (Foto: Simon Zidar).  

 

4.2 Oglaševanje čistilne akcije in predavanja  
 

Za namen oglaševanja čistilne akcije in predavanja z naslovom »Navadni netopirji- prav 

posebni sosedje!« smo oblikovali vabilo (Priloga 23). S pomočjo Andreja Hudoklina 

(ZRSVN NM in član SDPVN) smo namestili tri vabila formata A3 v vasi Dolnji Suhor.  

Osnovno šolo Metlika, podružnično šolo Suhor v Dolnjem Suhorju, Kmetijsko šolo 

Grm in Biotehniško Gimnazijo v Novem mestu smo o dogodku obvestili preko 

elektronske pošte in jim poslali vabila, katera so obesili na oglasne deske šol. Župnik je 

obvestil vaščane o dogodku tudi pri sveti maši. Prav tako smo z dogodkom seznanili 

Turistično informacijski center Metlika, ki je vabilo objavil na svoji spletni strani 

(Priloga 22). Elektronsko vabilo (Priloga 25) smo objavili na Facebooku (Priloga 21) in 

poslali na elektronske naslove študentov biologije Biotehniške fakultete (Priloga 24). 

 

4.3 Čistilna akcija odstranjevanja gvana 
 

Čistilna akcija na cerkvi Sv. Jožef v Dolnjem Suhorju pri Metliki je potekala v soboto, 

22. novembra 2014, s pričetkom ob 11:00 uri. Na akciji se je zbralo 7 prostovoljcev (4 

člani SDPVN-ja, in 3 prostovoljke). Podpisi udeležencev so zbrani v Prilogi 26. Po 6 

urah čiščenja smo s cerkve znosili 10 vreč golobjega gvana in 45 vreč netopirskega 

gvana ter ostalega gradbenega materiala. Gvano smo razdelili med udeležence, nekaj pa 
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smo ga stresli na njivo v bližini cerkve. Vsak udeleženec čistilne akcije je dobil tudi 

promocijski magnetek.  

 

 
Slika 6: a) Čiščenje netopirskega gvana na večjem delu podstrešja s smetišnico b) in metlo ter c) čiščenje golobjega 

gvana na stranskem delu podstrešja pred izletno lino (foto: Simon Zidar). 

 

4.4 Izvedba ohranitvenih ukrepov  
 

Del cerkvenega podstrešja, nad katerim se čez poletno obdobje zadržuje porodniška 

skupina navadnega netopirja, smo prekrili s tremi polivinilastimi ponjavami (skupne 

velikosti cca 4 m x 15m), kar bo v prihodnje omogočalo hitrejšo odstranitev gvana. 

Ostali predlagani ukrepi se bodo izvedli v prihodnjih mesecih. 

 
Slika 7: Predel cerkvenega podstrešja pod visiščem porodniške kolonije navadnega netopirja a) pred čistilno akcijo in 

b) po njej ter c) po položitvi polivinilaste ponjave (Foto: Simon Zidar).  

 

4.5 Predavanje za javnost 
 

Po čistilni akciji, dne 22. novembra 2014, je bilo ob 17.00 uri načrtovano predavanje z 

naslovom »Netopirji – prav posebni sosedje!« v stari učilnici poleg cerkve Sv. Jožefa v 

Dolnjem Suhorju. Ker ob uri predavanja ni bilo dodatnih udeležencev, temveč le 5 

prostovoljcev s čistilne, smo predavanje prestavili v restavracijo v Novem mestu in tako 

le-to izvedli v sproščenem vzdušju in na še bolj poseben način. Predavanje v bližini 

kraja bomo skušali organizirati še enkrat, saj smo s strani Mladinskega centra Metlika 

(ki so nam prijazno posodili projektor za predavanje) dobili vtis, da bi jih organiziranje 

take aktivnosti zanimalo. 
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Slika 8: a) Zadovoljni čistilci po zaključeni čistilni akciji, brez sedmega pomočnika, Andreja Hudoklina, (foto: 

Simon Zidar), b) ter utrinek z  predavanje v prav posebnem vzdušju, kjer je predavateljica Nastja Kosor (levo) 

predstavila navadne netopirje kot prav posebne sosede kar v restavraciji (foto: Maja Zagmajster). 

 

5 DOGOVARJANJE O IZVEDBI ČISTILNIH AKCIJ IN 

OHRANITVENIH UKREPOV NA PREOSTALIH DVEH 

PROJEKTNIH CERKVAH 
 

V časovnem obdobju september – november 2014 smo načrtovali le eno čistilno akcijo, 

uspešno pa predčasno izvedli tudi drugo. Preostali dve čistilni akciji bomo izvedli v 

obdobju  marec-april 2015, kot smo predvideli v planu dela. 

 

Na vseh izbranih cerkvah je potekla uspešna komunikacija z oskrbniki cerkva in 

ključarji o možnosti izvedbe ohranitvenih ukrepov v sklopu projekta. Na cerkvi Imena 

Marijinega v Goriči vasi pa tudi že komunikacija z zunanjim izvajalcem, ki bo opravil 

ohranitvena dela – ta bodo namreč bolj zahtevna kot na drugih cerkvah. Na preostalih 

dveh projektnih cerkvah je dogovarjanje o izvedbi ohranitvenih ukrepov na cerkvah z 

zunanjim izvajalcem načrtovano  za obdobje februar – marec 2015. 

 

Cerkev Marijinega vnebovzetja v Cerkljah na Gorenjskem 

 

V mesecu oktobru 2014 smo vzpostavili kontakt z mag. Andrejo Škvarč iz ZRSVN 

območna enota Kranj, ki bo z nami sodelovala pri izvedbi ukrepov na izbrani projektni 

cerkvi in z gospodom župnikom Stanislavom Gradiškom. Dogovorili smo se za prvi 

skupen sestanek in ogled cerkve, ki smo ga nato izvedli 4. novembra 2014. Sestanek je 

bil uspešen in dogovorili smo se, da bo čistilna akcija prvo soboto v marcu 2015, v 

kolikor bo pa zaradi tehtnih razlogov akcijo takrat nemogoče izpeljati, smo predlagali 

alternativen termin, 14. marec 2015. V mesecu marcu bodo prav tako izvedena 

ohranitvena dela. Položilo se bo polivinil/ponjavo (vsaj 6m x 8m) pod visišče 

porodniške skupine navadnih netopirjev in učinkoviteje zatesnilo vrata, ki zapirajo 

prehod iz podstrehe na zvonik. Iz poročila monitoringa »Monitoring populacij izbranih 

ciljnih vrst netopirjev 2012« je namreč razvidno, da prehod vonja v zvonik moti 

vzdrževalce cerkve in pritrkovalce. Zunanji izvajalec bo z našim soglasjem izbran s 

strani gospoda župnika, tudi nakup materiala, ki je potreben za izvedbo del, bo potekel 

februarja 2015.  
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Slika 9: a) Cerkev Marijinega vnebovzetja, b) gvano pod visiščem porodniške skupine navadnih netopirjev na 

podstrešju cerkve in c) vrata, ki ne tesnijo in povezujejo podstreho s zvonikom cerkve (Foto: Jasmina Kotnik). 

 

V času našega ogleda cerkve smo na podstrešju zabeležili prisotnost še šestih navadnih 

netopirjev, ki so se stiskali v tesni gruči. 

 

Cerkev Imena Marijinega v Goriči vasi  

 

V mesecu oktobru 2014 smo vzpostavili kontakt s Karolino Rebernik iz ZRSVN 

območna enota Ljubljana. Predlogi in tudi predračuni za izvedbo ohranitvenih ukrepov 

na zatočišču, predlaganih s strani izvajalcev Monitoringa populacij izbranih ciljnih vrst 

netopirjev, so bili že zbrani s strani ZRSVN v preteklih letih, zato nam je ZRSVN 

posredoval te informacije. Lokacija pa je bila že pred uradnim začetkom projekta v 

juliju 2014 tudi pregledana s strani članov SDPVN. Takrat smo ključarja g. Andreja 

Puclja že informirali o možnosti sofinanciranja za izpeljavo ohranitvenih ukrepov v 

sklopu projekta. Prvi ogled lokacije v sklopu projekta smo izvedli 20. novembra 2014, 

ko smo se sestali z zunanjim izvajalcem ohranitvenih del na cerkvi (Montaža ograj po 

meri, Matjaž Arko s.p.) in ključarjem. Na osnovi ogleda in predlaganih ukrepov je 

Montaža ograj po meri, Matjaž Arko s.p. že izdal predračun, vendar bo pred izvedbo 

ohranitvenih del na cerkvi spomladi 2015 potrebna dodatna uskladitev. 

 

6 IZVEDBA PREDAVANJ ZA OSNOVNE ŠOLE IN USTVARJALNE 

DELAVNICE V VRTCIH 
 

V časovnem obdobju september - november 2014 smo predvideli izvedbo enega 

predavanja za osnovno šolo (Aktivnost 4: Izvedba predavanj in opazovanja netopirjev 

»Navadni netopirji – prav posebni sosedje!«), ki smo ga izpeljali na osnovni šoli 

Ribnica. Dodatno smo na OŠ Ribnica izvedli še dve dodatni predavanji. 

 

V časovnem obdobju september - november 2014 smo predvideli izvedbo ene otroške 

delavnice s kratkim predavanje v vrtcu (Aktivnost 5: Izvedba treh ustvarjalnih delavnic 

v vrtcih s kratkim predavanjem: »Navadni netopirji – prav posebni sosedje!«). V vrtcu 
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Murenčki v Cerkljah na Gorenjskem smo izvedli predvidenodelavnico s predavanjem in 

dodatno na istem vrtcu izvedli še dve delavnici s predavanjem. 

 

6.1 Izvedba predavanja za osnovno šolo  

 

V mesecu oktobru je potekla uspešna komunikacija z Osnovno šolo dr. Franceta 

Prešerna Ribnica na Dolenjskem. V ponedeljek, 10. novembra 2014 smo izvedli kar tri 

predavanja, na katerih je bilo prisotnih 64 učencev sedmih razredov. V sklopu 

predavanja smo jim predstavili biologijo in ekologijo netopirjev, poudarili varstvo in 

ogroženost ter opozorili na prisotnost porodniške skupine navadnih netopirjev v njihovi 

bližini. Nedaleč od Ribnice je cerkev Imena Marijinega v Goriči vasi, ki je bila prvič 

pregledana leta 2006 in takoj označena kot pomembno zatočišče, saj je bila tako 

najdena druga največja porodniška skupina navadnih netopirjev v Sloveniji (Presetnik 

in sod. 2007). Učencem smo po koncu predavanja razdelili tudi promocijske magnetke.  

 

 
Slika 10: Izvedba predavanj na OŠ Ribnica v času ur naravoslovja sedmih razredov (Foto: a) Jasmina Kotnik, b) Nastja 

Kosor). 

 

6.2 Izvedba ustvarjalne delavnice v vrtcu 
 

Prve ustvarjalne delavnice s kratko predstavitvijo netopirjev smo izvedli v vrtcu 

Murenčki v Cerkljah na Gorenjskem in sicer 12. novembra 2014. Dodelili so nam dve 

skupini predšolskih otrok in eno mlajšo. Netopirje je tako spoznalo skupaj 72 otrok, ki 

so v sklopu delavnice izdelali tudi vsak svojega barvnega netopirje iz odpadnih rolic 

toaletnega papirja, kolaž papirja, tršega kartona in plastičnih oči. Otrokom smo na 

koncu razdelili promocijske magnetke.  
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Slika 11: b) Pogovor o netopirjih ob fotografijah in a,c) izdelani pisani netopirji (Foto: a,b) Arhiv Vrtca Murenčki, c) 

Jasmina Kotnik). 

 

7 PROMOCIJSKI MATERIAL - MAGNETKI 
 

Oblikovali smo motiv za inovativne promocijske magnetke, na katerih je ilustracija 

navadnega netopirja, naslov projekta in povezava do spletne strani društva, kjer so 

predstavljeni netopirji in projekt ter tako izvedli Aktivnost 7. Ker je promocijski 

magnetek namenjen predvsem otokom, smo oblikovali ilustriranega navadnega 

netopirja, ki visi s podlage, s čimer smo hoteli pokazati tudi glavne značilnosti 

netopirjev: visenje z glavo navzdol, letenje s prhutmi, držanje podlage s krempeljci itd. 

Zaradi ugodnejšega ponudnika izdelave magnetnih priponk, smo namesto predvidenih 

500 izdelali 870 kosov magnetov, ki se bodo razdeljevali kot promocijski material 

skupaj z zloženko na vseh projektnih aktivnostih za javnost in tako približali netopirje 

predvsem mlajšim generacijam. 

 

 
Slika 11: Motive na magnetkih smo izdelali na 5 različnih barvnih podlagah; avtor ilustracije: Simon Zidar (Foto: 

Simon Zidar). 

 

8 PREDSTAVITEV AKTIVNOSTI PROJEKTA V TISKANIH MEDIJIH 
 

Reportaža o čistilni akciji v Češnjevku, opremljena s slikovnim gradivom, je bila 

objavljena v lokalnem časopisu Gorenjski glas (Priloga 18). Novinarki ga. Paladin smo 

posredovali tudi sestavek o projektu in o navadnih netopirjih, na osnovi česar je bil 

sestavljen objavljen prispevek. 
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Varstveno problematiko navadnega netopirja, projekt in že izvedene aktivnosti bomo 

predstavili v 6. številki revije Trdoživ - bilten slovenskih biologov in ljubiteljev narave, 

za katero smo že pripravili prispevek, ki je bil tudi že poslan uredništvu. Prispevek bo 

objavljen v reviji, ki bo izšla decembra 2014. 

 

Prispevek o predstavitvi projekta in prispevke o nekaterih izvedenih aktivnostih (čistilna 

akcija v Češnjevku, izdelava promocijskega materiala – magnetkov, izvedba predavanja 

na osnovni šoli v Ribnici in izvedba ustvarjalne delavnice za vrtec v Cerkljah na 

Gorenjskem) bomo objavili v 11. društveni reviji Glej, netopir!. Prispevke smo že 

poslali v uredništvo, revija bo predvidoma izšla decembra 2014. 

 

9 PREDSTAVITEV AKTIVNOSTI PROJEKTA V ELEKTRONSKIH 

MEDIJIH 
 

Cilje projekta in predvidene aktivnosti smo predstavili na spletni strani društva 

http://www.sdpvn-drustvo.si/projekt-navadni-netopirji.html (Priloga 1). Novico o 

novem društvenem projektu s povezavo na spletno stran društva pa smo objavili tudi na 

Facebook strani (Priloga 2). 

  

Prvi javni dogodek v sklopu projekta v Češnjevku smo oglaševali tako preko uradne 

društvene stani (Priloga 3) kot preko Facebook strani (Prilogi 4 in 5). Dogodek je bil 

oglaševan tudi preko drugih spletnih strani (Priloge 6-11). S slikovnim gradivom 

opremljeno reportažo o  izpeljani aktivnosti v Češnjevku pa smo nato prav tako objavili 

na uradni spletni strani društva  in Facebooku (Prilogi 19 in 20). 

 

Prvo izvedeno predavanje na OŠ dr. Franceta Prešerna smo objavili na Facebook strani 

društva (Priloga 28), prav tako smo izvedbo delavnic v vrtcu Murenčki v Cerkljah na 

Gorenjskem objavili na Facebook strani društva (Priloga 29). 

 

Drugi javni dogodek v sklopu projekta, ki se je izvedel v Dolnjem Suhorju smo 

oglaševali preko Facebook strani društva (Priloga 21) in preko spletne strani 

Turističnega informacijskega centra Metlika (Priloga 22). S slikovnim gradivom 

opremljeno reportažo o  izpeljani aktivnosti v Dolnjem Suhorju smo objavili Facebook 

strani društva (Priloga 27). 
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Priloga 23: Vabilo na dogodek v Dolnjem Suhorju, ki smo ga obesili v Dolnjem 

Suhorju in poslali na šole 

http://www.napovednik.com/
http://www.gorenjskiglas.si/
http://dogodki.najdi.si/


Zidar S., Kotnik J. in Kosor N. Projekt: »Navadni netopirji – prav posebni sosedje! Ohranimo cerkvena zatočišča 
navadnega netopirja« Prvo vmesno poročilo. Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev, 2014 

 

16 
 

Priloga 24: Elektronsko vabilo na dogodek v Dolnjem Suhorju, ki smo ga poslali na 

elektronske naslove študentov biologije Biotehniške fakultete v Ljubljani 

Priloga 25: Elektronsko vabilo na dogodek v Dolnjem Suhorju, ki smo ga objavili na 

Facebooku 

Priloga 26: Seznam udeležencev čistilne akcije v cerkvi Sv. Jožef v Dolnjem Suhorju, 

22.11.2014 

Priloga 27: Objava fotografij in opis izvedenega dogodka v Dolnjem Suhorju pri 

Metliki na Facebooku 

 

Dokazila o izvedbi predavanja na OŠ dr. Franceta Prešerna Ribnica: 

Priloga 28: Objava fotografij in opis izvedenega dogodka na OŠ Ribnica na Facebooku  

 

Dokazila o izvedbi otroške delavnice v vrtcu Murenčki v Cerkljah na Gorenjskem:  

Priloga 29: Objava fotografij in opis izvedenega dogodka v vrtcu Murenčki na 

Gorenjskem na Facebooku 

 

Priloga 30: Pisno dovoljenje za nameščanje plakatov na občinskih plakatnih mestih po 

naseljih v Občini Cerklje na Gorenjskem za dogodek v Češnjevku, dne 20.9.2014 
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Priloga 1: Objava in opis projekta na spletni strani društva SDPVN (avgust 2014) 

http://www.sdpvn-drustvo.si/projekt-navadni-netopirji.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.sdpvn-drustvo.si/projekt-navadni-netopirji.html
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Priloga 2: Objava in opis projekta na Facebook spletni strani društva SDPNV (11.9.2014) 

https://www.facebook.com/sdpvn/photos/a.430802917027383.1073741828.42942024716565

0/663448867096119/?type=1&theater 

 

 
  

https://www.facebook.com/sdpvn/photos/a.430802917027383.1073741828.429420247165650/663448867096119/?type=1&theater
https://www.facebook.com/sdpvn/photos/a.430802917027383.1073741828.429420247165650/663448867096119/?type=1&theater
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Priloga 3: Najava dogodka v Češnjevku na spletni strani društva SDPVN (september 2014) 

http://www.sdpvn-drustvo.si/enn.html  

 

 

 

(se nadaljuje) 

 

http://www.sdpvn-drustvo.si/enn.html
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Priloga 4: Najava dogodka v Češnjevku na Facebooku (11.9.2014) 

https://www.facebook.com/sdpvn/photos/a.430802917027383.1073741828.42942024716565

0/663229490451390/?type=1&theater  

 
 

  

https://www.facebook.com/sdpvn/photos/a.430802917027383.1073741828.429420247165650/663229490451390/?type=1&theater
https://www.facebook.com/sdpvn/photos/a.430802917027383.1073741828.429420247165650/663229490451390/?type=1&theater
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Priloga 5: Ponovna najava dogodka (čistilna akcija, predavanje in opazovanje izletavanje 

navadnih netopirjev) v Češnjevku na Facebook strani društva (18.9.14) 

https://www.facebook.com/sdpvn/photos/pcb.666620540112285/666620413445631/?type=1

&theater 

 

 
  

https://www.facebook.com/sdpvn/photos/pcb.666620540112285/666620413445631/?type=1&theater
https://www.facebook.com/sdpvn/photos/pcb.666620540112285/666620413445631/?type=1&theater
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Priloga 6: Najava dogodka (čistilna akcija, predavanje in opazovanje izletavanje navadnih 

netopirjev) v Češnjevku na spletni strani Turističnega informacijskega centra Cerklje 

(27.8.2014) 

http://www.ticcerklje.si/TIC_SI,,noga_na_strani,novice_in_obvestila&showNews=NEWSRIJ

NTC8272014102342  

 

  

http://www.ticcerklje.si/TIC_SI,,noga_na_strani,novice_in_obvestila&showNews=NEWSRIJNTC8272014102342
http://www.ticcerklje.si/TIC_SI,,noga_na_strani,novice_in_obvestila&showNews=NEWSRIJNTC8272014102342
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Priloga 7: Ponovna najava dogodka na spletni strani turistično informacijskega centra 

Cerklje (september 2014) 

 http://www.tic-cerklje.si/TIC_SI,,ogledi_in_prireditve/koledar/detail.htm&calDate=2014-

09-20%2015:00  

 
  

http://www.tic-cerklje.si/TIC_SI,,ogledi_in_prireditve/koledar/detail.htm&calDate=2014-09-20%2015:00
http://www.tic-cerklje.si/TIC_SI,,ogledi_in_prireditve/koledar/detail.htm&calDate=2014-09-20%2015:00
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Priloga 8: Najava in opis dogodka (čistilna akcija, predavanje in opazovanje izletavanje 

navadnih netopirjev) v Češnjevku na spletni strani www.napovednik.com (september 

2014) 

http://www.napovednik.com/dogodek305344_mednarodna_noc_netopirjev_2014_cesnjev

ek  

 

 

 

 

 

  

http://www.napovednik.com/
http://www.napovednik.com/dogodek305344_mednarodna_noc_netopirjev_2014_cesnjevek
http://www.napovednik.com/dogodek305344_mednarodna_noc_netopirjev_2014_cesnjevek
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Priloga 9: Najava dogodka (čistilna akcija, predavanje in opazovanje izletavanje navadnih 

netopirjev) v Češnjevku na lokalni spletni strani www.gorenjskiglas.si (september 2014) 

http://www.gorenjskiglas.si/article/20140920/C/140929987/1019/noc-netopirjev-tudi-v-

cesnjevku 

 
  

http://www.gorenjskiglas.si/
http://www.gorenjskiglas.si/article/20140920/C/140929987/1019/noc-netopirjev-tudi-v-cesnjevku
http://www.gorenjskiglas.si/article/20140920/C/140929987/1019/noc-netopirjev-tudi-v-cesnjevku
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Priloga 10: Najava dogodka v Češnjevku na spletni strani http://novice.najdi.si (september 

2014)  

http://novice.najdi.si/najdi/vse/podobne-novice/7b153e8e901368c35c43934b49086249 

 
  

http://novice.najdi.si/najdi/vse/podobne-novice/7b153e8e901368c35c43934b49086249
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Priloga 11: Najava in opis dogodka v Češnjevku na spletni strani http://dogodki.najdi.si 

(september 2014) http://dogodki.najdi.si/dogodek/305344938201409201500/Mednarodna-

no%C4%8D-netopirjev-2014-%C4%8Ce%C5%A1njevek 

 
  

http://dogodki.najdi.si/
http://dogodki.najdi.si/dogodek/305344938201409201500/Mednarodna-no%C4%8D-netopirjev-2014-%C4%8Ce%C5%A1njevek
http://dogodki.najdi.si/dogodek/305344938201409201500/Mednarodna-no%C4%8D-netopirjev-2014-%C4%8Ce%C5%A1njevek
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Priloga 12: Najava dogodka (čistilna akcija, predavanje in opazovanje izletavanje navadnih 

netopirjev) v Češnjevku v lokalnem tiskanem mediju Gorenjski glas (19.9.2014) 
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Priloga 13: Vabilo na dogodek v Češnjevku, ki smo ga obesili na oglasne deske Občine 

Cerklje na Gorenjskem 

 

 

Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev  
vas vabi na dogodek: 

MEDNARODNA NOČ 

NETOPIRJEV 2014 
Cerkev Sv. Duh, Češnjevek 

20. september 2014 

 
15:00   ČISTILNA AKCIJA CERKVE  

- odstranjevanje netopirskih iztrebkov (gvana) s podstrehe cerkve Sv. 

Duh v Češnjevku  

 

18:00   PREDAVANJE »Netopirji – prav posebni sosedje!«  

- predava Simon Zidar, biolog in član SDPVN; Vaški dom Češnjevek, 

Češnjevek 1a 

 

19:00   OPAZOVANJE NETOPIRJEV  

- opazovanje in poslušanje netopirjev z napravami, ki pretvorijo 

ultrazvočne klice netopirjev v nam slišne zvoke 
 

LEPO VABLJENI! 
Aktivnosti v Češnjevku potekajo v okviru projekta »NAVADNI NETOPIRJI – PRAV POSEBNI 

SOSEDJE! Ohranimo cerkvena zatočišča navadnega netopirja«, ki ga sofinancira Ministrstvo za 

kmetijstvo in okolje. 



 Zidar S., Kotnik J. in Kosor N. Projekt: »Navadni netopirji – prav posebni sosedje! Ohranimo cerkvena zatočišča 
navadnega netopirja« Prvo vmesno poročilo. Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev, 2014 

 

31 
 

Priloga 14: Vabilo na dogodek v Češnjevku, ki smo ga poslali in obesili v OŠ Davorina 

Jenka, Cerklje na Gorenjskem 

 

               Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev  
vas vabi na dogodek: 

MEDNARODNA NOČ  

NETOPIRJEV 2014 
Poznate skrivnostne nočne letalce, ki »gledajo« z ušesi in letajo z 

rokami?  

Pridite in spoznajte ta ogrožena in koristna bitja! 
 

Cerkev Sv. Duh, Češnjevek 

20. september 2014 

 
15:00   ČISTILNA AKCIJA CERKVE  

- odstranjevanje netopirskih iztrebkov (gvana) s podstrehe cerkve Sv. 

Duh v Češnjevku  
 

18:00   PREDAVANJE »Netopirji – prav posebni sosedje!«  

- predava Simon Zidar, biolog in član SDPVN; Vaški dom Češnjevek, 

Češnjevek 1a 
 

19:00   OPAZOVANJE NETOPIRJEV  

- opazovanje in poslušanje netopirjev z napravami, ki pretvorijo 

ultrazvočne klice netopirjev v nam slišne zvoke 
 

LEPO VABLJENI! 
Aktivnosti v Češnjevku potekajo v okviru projekta »NAVADNI NETOPIRJI – PRAV POSEBNI 

SOSEDJE! Ohranimo cerkvena zatočišča navadnega netopirja«, ki ga sofinancira Ministrstvo za 

kmetijstvo in okolje. 
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Priloga 15: Seznam udeležencev čistilne akcije na cerkvi Sv. Duh v Češnjevku, 20. 9. 2014 
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Priloga 16: Seznam udeležencev predavanja v vaškem domu Češnjevek in opazovanja 

izletavanja netopirjev pri v cerkvi Sv. Duh v Češnjevku, 20. 9. 2014
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Priloga 17: Objava in opis izvedenega dogodka v Češnjevku na lokalni spletni strani 

www.gorenjskiglas.si (september 2014)  

 http://www.gor enjskiglas.si/article/20140929/C/140929787/1082/1019/netopirji-so-koristni-

-a-ogrozeni-  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.gorenjskiglas.si/
http://www.gorenjskiglas.si/article/20140929/C/140929787/1082/1019/netopirji-so-koristni--a-ogrozeni-
http://www.gorenjskiglas.si/article/20140929/C/140929787/1082/1019/netopirji-so-koristni--a-ogrozeni-
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Priloga 18: Objava in opis izvedenega dogodka v Češnjevku v lokalnem tiskanem mediju 

Gorenjski glas, 26.9.2014 
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Priloga 19: Objava in opis izvedenega dogodka v Češnjevku na Facebook spletni strani 

društva(21.9.2014) 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.681924645248541.1073741836.4294202471656

50&type=1  

 
 

 

 

  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.681924645248541.1073741836.429420247165650&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.681924645248541.1073741836.429420247165650&type=1
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Priloga 20: Predstavitev izvedenega dogodka v Češnjevku na spletni strani društva. 

http://www.sdpvn-drustvo.si/projekt-navadni-netopirji-1.html 

 
 

  

http://www.sdpvn-drustvo.si/projekt-navadni-netopirji-1.html
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Priloga 21: Najava dogodka v Dolnjem Suhorju na Facebooku (15.11.2014) 

https://www.facebook.com/sdpvn/photos/a.430802917027383.1073741828.42942024716565

0/697903760317296/?type=3&theater  

 

 

 
  

https://www.facebook.com/sdpvn/photos/a.430802917027383.1073741828.429420247165650/697903760317296/?type=3&theater
https://www.facebook.com/sdpvn/photos/a.430802917027383.1073741828.429420247165650/697903760317296/?type=3&theater
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Priloga 22: Najava dogodka v Dolnjem Suhorju na spletni strani Turističnega 

informacijskega centra Metlika (19.11.2014) 

www.metlika-turizem.si/Admin/load.asp?sif_file=koledar_podrobno&sif_koledar=2001  

 

 

 
  

http://www.metlika-turizem.si/Admin/load.asp?sif_file=koledar_podrobno&sif_koledar=2001
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Priloga 23: Vabilo na dogodek v Dolnjem Suhorju, ki smo ga obesili v Dolnjem Suhorju in 

poslali na šole 
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Priloga 24: Elektronsko vabilo na dogodek v Dolnjem Suhorju, ki smo ga poslali na 

elektronske naslove študentov biologije Biotehniške fakultete v Ljubljani 
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Priloga 25: Elektronsko vabilo na dogodek v Dolnjem Suhorju, ki smo ga objavili na 

Facebooku 
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Priloga 26: Seznam udeležencev čistilne akcije v cerkvi Sv. Jožef v Dolnjem Suhorju, 

22.11.2014. 
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Priloga 27: Objava fotografij in opis izvedenega dogodka v Dolnjem Suhorju pri Metliki na 

Facebooku (22.11.2014) 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.703486863092319.1073741838.4294202471656

50&type=1  

 

 
  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.703486863092319.1073741838.429420247165650&type=1
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Priloga 28: Objava fotografij in opis izvedenega dogodka na OŠ Ribnica na Facebooku 

(10.11.2014) 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.703551296419209.1073741840.4294202471656

50&type=1  

 

 
  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.703551296419209.1073741840.429420247165650&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.703551296419209.1073741840.429420247165650&type=1
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Priloga 29: Objava fotografij in opis izvedenega dogodka v vrtcu Murenčki na Gorenjskem 

na Facebooku (12.11.2014) 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.703513299756342.1073741839.4294202471656

50&type=3  
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Priloga 30: Pisno dovoljenje za nameščanje plakatov na občinskih plakatnih mestih po 

naseljih v Občini Cerklje na Gorenjskem za dogodek v Češnjevku, dne 20.9.2014 

 
(se nadaljuje) 
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