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VSEBINSKO POROČILO 
 

1 UVOD 
 

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

septembra 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 smo izbrali 4 cerkve, na katerih smo v časovnem obdobju od 

septembra 2014 do 25. marca 2015 izvedli čistilne akcije odstranjevanja gvana oz. 

netopirskih iztrebkov. Prav tako smo izvedli nekatere preostale ohranitvene ukrepi, 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 s čistilnimi akcijami in ostalimi ohranitvenimi ukrepi, temveč zagotoviti tudi 

pozitiven odnos predvsem lokalnega prebivalstva do prisotnosti netopirjev v krajevni 

cerkvi. Slednje dosegamo s predavanji za osnovnošolce in lokalno skupnost, z otroškimi 

delavnicami v vrtcih in z deljenjem promocijskega materiala (magnetov in zloženk) na 

vseh naših aktivnostih. S pomočjo promocijskega materiala smo in bomo dosegli, da 

cilji in nameni projekta dosežejo tudi krajane, ki se naših aktivnosti niso ali se v 

prihodnje ne bodo udeležili. 

 

Z zgoraj omenjenimi aktivnostmi smo in še bomo omogočili trajnostno ohranitev kotišč, 

s tem pa bomo prispevali tudi k izboljšanju ohranitvenega stanja navadnega netopirja v 

Sloveniji. 

 

2 IZVEDBA ČISTILNE AKCIJE, OHRANITVENIH UKREPOV IN 

PREDAVANJA V CERKLJAH NA GORENJSKEM 
 

Tretjo čistilno akcijo v sklopu projekta smo izvedli 7. marca 2015 na župnijski cerkvi 

Marijinega vnebovzetja v Cerkljah na Gorenjskem. 

 

Na dogodku v Cerkljah na Gorenjskem smo tako združili štiri v prijavi projekta 

predvidene aktivnosti: 
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- 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) 

 

2.1 Dogovarjanje za izvedbo čistilne akcije in ohranitvenih ukrepov  
 

Že meseca oktobra 2014 smo se dogovorili za datum izvedbe čistilne akcije in za 

izvedbo prvih ohranitvenih del po sami čistilni akciji - položitev plastične ponjave pod 

visišče porodniške skupine navadnih netopirjev. V mesecu februarju 2015 smo ponovno 

uspešno vzpostavili kontakt z gospodom župnikom Stanislavom Gradiškom in marca 

2015 izvedli čistilno akcijo. Prav tako je pogovor stekel o drugem načrtovanem 

ohranitvenem ukrepu. 

 

2.2 Oglaševanje čistilne akcije in predavanja  
 

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

prav posebni sosedje!« smo oblikovali vabilo (Priloga 1). Vabila v tiskani obliki A3 

smo obesili na OŠ Davorina Jenka, na oglasno desko župnijske cerkve, v knjižnici 

Cerklje, na oglasne deske Mladinskega centra Cerklje, TIC Cerklje in Biotehniške 

fakultete v  Ljubljani. 

 

Prav tako smo z dogodkom seznanili študente biologije na Biotehniški fakulteti 

Univerze v Ljubljani, člane društva SDPVN, TIC Cerklje in nekatera preostala 

naravovarstvena društva (Priloga 1 in 2). Dogodek smo objavili tudi na društveni spletni 

strani Facebooka (Priloga 3 – 5). 

 

TIC Cerklje je na našo pobudo dogodek vnesel na svojo spletno stran in v koledar 

dogodkov (Priloga 6 in 7). Najava dogodka je bila prav tako objavljena na spletni strani 

Dela (Priloga 8) in drugih spletnih straneh (Priloga 9) in v biltenu Trdoživ (Priloga 10). 

 

2.3 Čistilna akcija odstranjevanja gvana 
 

Čistilna akcija na cerkvi Marijinega vnebovzetja v Cerkljah na Gorenjskem je potekala 

v soboto, 7. marca 2015, s pričetkom ob 10:00 uri. Na akciji se je zbralo 5 prostovoljcev 

(Priloga 11). Po 2 urah čiščenja smo s cerkve znosili 25 vreč netopirskega gvana ter 

ostalega materiala, kar je v teži naneslo med 200 in 250 kg. Gvano smo razdelili med 

udeležence.  
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Slika 1: Čiščenje podstrešja cerkve Marijinega vnebovzetja v Cerkljah na Gorenjskem (Foto: Jasmina 

Kotnik). 

 

2.4 Izvedba ohranitvenih ukrepov  
 

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

prekrili s ponjavo (velikosti 6m x 8m), kar bo v prihodnje omogočalo hitrejšo 

odstranitev gvana.  

 
Slika 2: Predel cerkvenega podstrešja pod visiščem porodniške skupine navadnega netopirja A) pred 

čistilno akcijo in B) po njej ter C) po položitvi ponjave (Foto: Jasmina Kotnik). 

 

2.5 Predavanje za javnost 
 

Po čistilni akciji, dne 7. marca 2015, smo ob 12.00 uri izvedli predavanje z naslovom 

»Netopirji – prav posebni sosedje!« v veroučni učilnici poleg cerkve Marijinega 

vnebovzetja v Cerkljah na Gorenjskem. Predavanja se je skupaj s predavateljico 

udeležilo 5 oseb (Priloga 11).  
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Slika 3: A) Zadovoljni čistilci po zaključeni čistilni akciji (Foto: Jasmina Kotnik), B) ter utrinek s 

predavanja, kjer je predavateljica Jasmina Kotnik predstavila navadne netopirje kot prav posebne sosede 

(Foto: Nastja Kosor). 

 

3 IZVEDBA ČISTILNE AKCIJE IN OHRANITVENIH UKREPOV V 

GORIČI VASI 
 

Četrto čistilno akcijo v sklopu projekta smo izvedli 21. marca 2015 na cerkvi Imena 

Marijinega v Goriči vasi. 

 

Na dogodku v Goriči vasi smo tako združili 3 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 

 

3.1 Dogovarjanje za izvedbo čistilne akcije in ohranitvenih ukrepov  
 

V mesecu novembru 2014 so potekala prva dogovarjanja v povezavi s čistilno akcijo, v 

začetku meseca marca 2015 pa smo se dogovorili za točen datum čistilne akcije in 

izvedbo ohranitvenih ukrepov na cerkvi. Izvedli smo tudi ogled in dogovarjanje z 

zunanjim izvajalcem za izvedbo zahtevnejših ohranitvenih ukrepov. Ti ukrepi se bodo 

začeli izvajati v začetku aprila, material za izvedbo pa smo že finančno pokrili z 

avansom po predračunu. 

 

3.2 Oglaševanje čistilne akcije  
 

Za namen oglaševanja čistilne akcije smo oblikovali vabilo (Priloga 18). Vabila formata 

A3 smo s pomočjo ključarja cerkve namestili na osnovni šoli dr. Franceta Prešerna v 

Ribnici in na oglasnih deskah po Ribnici ter na Oddelku za biologijo Biotehniške 

Fakultete Univerze v Ljubljani. Prav tako smo jih poslali na elektronske naslove 

študentov biologije na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, članov društva 

SDPVN, in nekaterim naravoslovnim društvom. Dogodek smo najavili tudi na društveni 

spletni strani Facebooka (Priloga 19) in v biltenu Trdoživ (Priloga 10). 
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3.3 Čistilna akcija odstranjevanja gvana 
 

Čistilna akcija na cerkvi Imena Marijinega v Goriči vasi je potekala v soboto, 21. marca 

2015, s pričetkom ob 10:00 uri. Na akciji se je zbralo 9 prostovoljcev (6 članov 

SDPVN-ja, in 3 prostovoljci (Priloga 20)). Po 3 urah čiščenja smo s cerkve znosili 10 

vreč netopirskega gvana (ocena 70 – 100 kg). Gvano smo razdelili med udeležence, 

nekaj pa smo ga podarili ključarju omenjene cerkve, saj je gvano naravno gnojilo. 

 

 
Slika 4: Čiščenje podstrešja cerkve Imena Marijinega v Goriči vasi (Foto: Simon Zidar). 

 

3.4 Izvedba ohranitvenih ukrepov  
 

Po čistilni akciji dne 21.3.2015 smo ob pomoči ključarja izvedli glavni ohranitveni 

ukrep na cerkvi. V predelu zvonika smo s prostovoljnim delom nad zvonovi namestili 

leseni podest. Material zanj pa je doniral gospod ključar. Tako smo napravili pregrado, 

ki bo preprečila, da bi gvano padalo v nižje predele zvonika in dodatno onesnažilo 

zvonik ter zvonove. Po podestu smo namestili tudi plastično ponjavo, ki bo omogočala 

lažje čiščenje gvana v prihodnje.  

 

 
Slika 5: Zvonik cerkve v Goriči vasi A) pred čiščenjem – julija 2014, B) po čiščenju marec 2015 in C) po 

namestitvi lesenega poda (Foto: Simon Zidar). 
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4 IZVEDBA PREDAVANJ ZA OSNOVNE ŠOLE IN USTVARJALNE 

DELAVNICE V VRTCIH 
 

V časovnem obdobju december 2014 – marec 2015, smo predvideli izvedbo dveh 

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

»Navadni netopirji – prav posebni sosedje!«). Na OŠ Davorina Jenka v Cerkljah na 

Gorenjskem sta bili izvedeni 2 predavanji (eno v sklopu projekta in še eno dodatno 

prostovoljno). Na OŠ Stopiče pa bo predavanje izvedeno v petek, 27.3.2015. 

 

V časovnem obdobju december 2014 – marec 2015 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 

OŠ Sodražica smo izvedli kar dve delavnici. 

 

4.1 Izvedba predavanja za osnovno šolo  
 

V mesecu februarju je potekla uspešna komunikacija z Osnovno šolo Davorina Jenka v 

Cerkljah na Gorenjskem. Meseca marca 2015 smo izvedli dve predavanji, na katerih je 

bilo prisotnih 64 učencev sedmih razredov in 76 učencev devetih razredov (Priloga 22). 

V sklopu predavanja smo jim predstavili biologijo in ekologijo netopirjev, govorili smo 

o varstvu in ogroženosti netopirjev ter učence opozorili na prisotnost porodniške 

skupine navadnih netopirjev v njihovi neposredni bližini. Le nekaj stavb stran od 

osnovne šole je cerkev Marijinega vnebovzetja, ki so jo leta 2012 prvič zabeležili kot 

kotišče navadnega netopirja, je pa to eno od le petih znanih kotišč te vrste na 

Gorenjskem (Presetnik in sod. 2012). 

 

 
Slika 6: Izvedba predavanj na OŠ Davorina Jenka za A) devetošolce (Foto: Simon Zidar) in B) 

sedmošolce (Foto: Nastja Kosor). 

 

4.2 Izvedba ustvarjalne delavnice v vrtcu 
 

Dogovarjanje in izvedbo drugega sklopa ustvarjalnih delavnic s kratko predstavitvijo 

netopirjev smo izvedli v mesecu marcu 2015 in sicer v vrtcu Vrtec OŠ Sodražica. 

Izvedli smo 2 otroški delavnici v dveh različnih skupinah predšolskih otrok (Priloga 

25). Netopirje je tako spoznalo skupaj 39 otrok, ki so v sklopu delavnice izdelali tudi 
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vsak svojega barvnega netopirje iz odpadnih rolic toaletnega papirja, kolaž papirja, 

tršega kartona in plastičnih oči. 

 

 
Slika 7: A) Pogovor o netopirjih ob slikah in netopirnici, B) izdelani pisani netopirji skupine Levčki 

(Foto: Arhiv Vrtca Sodražica) in C) navdušenje otrok v skupini Medvedki nad prejetimi magnetki (Foto: 

Jasmina Kotnik). 

  

5 PROMOCIJSKI MATERIAL  
 

Izdelan promocijski material (zloženka in magnetke) smo razdeljevali udeležencem 

čistilnih akcij, otroških delavnic in predavanj za osnovne šole in splošno javnost. 

 

5.1 Zloženka 

 

Izdali smo promocijsko zloženko z naslovom »Navadni netopirji – prav posebni 

sosedje!« (Priloga 28). V zloženki smo povzeli nekaj osnovnih dejstev in zanimivosti o 

netopirjih in razložili njihovo nenadomestljivo vlogo v okolju. Napisali smo, kje vse 

lahko netopirji bivajo in se osredotočili na tista zatočišča, ki so blizu človeškim 

bivališčem in tudi na problematiko, ki tako nastane. Poudarili smo zaščitenost in 

ogroženost netopirjev in tudi podali točne napotke, kako ravnamo v primeru, ko se 

netopirji nahajajo prav v naši neposredni bližini. Besedo več smo namenili vrsti 

navadnega netopirja in obrazložili problem ohranjanja njegovih zatočišč v stavbah. 

 

Zloženka je namenjena širokemu krogu ljudi. Cilj zloženke je predstaviti netopirje kar 

najširši javnosti, razbiti nekatere tabuje, ki se držijo netopirjev, in širiti ozaveščanje o 

teh ogroženih in zaščitenih živalih. 

 

Zloženke je bila zaradi ugodnejše ponudbe tiskanja izdana v več izvodih (3000 izvodov 

namesto načrtovanih 2000). 

 

6 PREDSTAVITEV AKTIVNOSTI PROJEKTA V TISKANIH MEDIJIH 
 

Reportaža o čistilni akciji v Cerkljah na Gorenjskem s slikovnim gradivom, je bila 

objavljena v časopisu NeDELO (8.3.2015) (Priloga 15). Novinka ga. Hans se je 

udeležila čistilne akcije. Člani društva smo izpeljali intervju in ji podali dodatne 

informacije, ki so ji služile za sestavo objavljenega prispevka. 
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Reportaža o čistilni akciji v Cerkljah na Gorenjskem, je bila objavljena tudi v lokalnem 

časopisu Gorenjski glas (10.3.2015) (Priloga 17). Čistilne akcije se je udeležila 

novinarka ga. Šubič, ki je izpeljala intervju s koordinatorji projekta, kar je bila osnova 

za sestavo prispevka. 

 

V 6. številki revije Trdoživ - bilten slovenskih biologov in ljubiteljev narave, ki je izšla 

v decembru 2014, je bil objavljen prispevek z naslovom »Navadni netopirji – prav 

posebni sosedje!«. V njem smo predstavili ogroženost in ekologijo navadnega netopirja 

ter predstavili projektne aktivnosti. Bilten so prejeli vsi člani 7 naravoslovnih društev, 

dostopen pa je tudi na spletni strani društva: http://www.sdpvn-

drustvo.si/FOTKE/TRDOZIV/Trdoziv06_0107_v01-WEB.pdf (Priloga 29). 

 

V decembru je izšla tudi 11. številka biltena Slovenskega društva za proučevanje in 

varstvo netopirjev Glej, netopir!. V njem smo pisali o izvedenih aktivnostih v sklopu 

projekta in predstavili projekt. Na temo projekta je bilo objavljenih 5 krajših 

prispevkov. Glasilo so prejeli vsi člani društva, dostopno pa je tudi na spletu: 

http://www.sdpvn-

drustvo.si/FOTKE/PROJEKTI/Publikacije/Glej_netopir_11stevilka_splet.pdf (strani 10-

13 in 16). 

 

7 PREDSTAVITEV AKTIVNOSTI PROJEKTA V ELEKTRONSKIH 

MEDIJIH  
 

Prispevki o izvedeni tretji čistilni akciji v sklopu projekta v Cerkljah na Gorenjskem so 

bili objavljeni na uradni spletni strani društva (Priloga 12), Facebook strani društva 

(Priloga 13), na spletni stani časopisa Delo (Priloga 14) in na spletni strani časopisa 

Gorenjski glas (Priloga 16). 

 

Prispevek o izvedeni četrti čistilni akciji v sklopu projekta v Goriči vasi je bil 

predstavljen na Facebook strani društva (Priloga 21). 

 

Prispevki o izvedbi predavanj na OŠ Davorina Jenka v Cerkljah na Gorenjskem in 

otroških delavnic v vrtcu OŠ Sodražici so bili objavljeni na uradni spletni strani društva 

(Prilogi 24 in 26) in na Facebook spletni strani društva (Prilogi 23 in 27). 

 

 

  

http://www.sdpvn-drustvo.si/FOTKE/TRDOZIV/Trdoziv06_0107_v01-WEB.pdf
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http://www.sdpvn-drustvo.si/FOTKE/PROJEKTI/Publikacije/Glej_netopir_11stevilka_splet.pdf
http://www.sdpvn-drustvo.si/FOTKE/PROJEKTI/Publikacije/Glej_netopir_11stevilka_splet.pdf
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9  Dokazila o izvedenih aktivnostih 
 

 

Dokazila o izvedbi čistilne akcije, ohranitvenih ukrepov in predavanja na cerkvi 

Marijinega vnebovzetja v Cerkljah na Gorenjskem: 

 

Priloga 1: Vabilo 1 na dogodek v Cerkljah na Gorenjskem  

Priloga 2: Vabilo 2 na dogodek v Cerkljah na Gorenjskem  

Priloga 3: Najava dogodka v Cerkljah na Gorenjskem na Facebooku 

Priloga 4: Ponovna najava 1 dogodka v Cerkljah na Gorenjskem na Facebooku 

Priloga 5: Ponovna najava 2 dogodka v Cerkljah na Gorenjskem na Facebooku 

Priloga 6: Najava dogodka 1 v Cerkljah na Gorenjskem na spletni strani Turističnega 

informacijskega centra Cerklje 

Priloga 7: Najava dogodka 2 v Cerkljah na Gorenjskem na spletni strani Turističnega 

informacijskega centra Cerklje 

Priloga 8: Najava dogodka v Cerkljah na Gorenjskem na spletni strani Dela 

Priloga 9: Najava dogodka v Cerkljah na Gorenjskem na spletni strani »Heyevent« 

Priloga 10: Najava dogodkov v Cerkljah na Gorenjskem in v Goriči vasi v biltenu 

TRDOŽIV (stran 54) 

Priloga 11: Seznam udeležencev čistilne akcije in predavanje na dogodku v Cerkljah na 

Gorenjskem, 7.3.2015 

Priloga 12: Objava opisa izvedenega dogodka v Cerkljah na Gorenjskem na uradni 

spletni strani društva 

Priloga 13: Objava opisa izvedenega dogodka v Cerkljah na Gorenjskem na Facebook 

spletni strani društva 

Priloga 14: Objava opisa izvedenega dogodka v Cerkljah na Gorenjskem na spletni 

strani časopisa DELO 

Priloga 15: Objava opisa izvedenega dogodka v Cerkljah na Gorenjskem v tiskanem 

mediju NeDELO  

Priloga 16: Objava opisa izvedenega dogodka v Cerkljah na Gorenjskem na spletni 

strani Gorenjski Glas  

Priloga 17: Objava opisa izvedenega dogodka v Cerkljah na Gorenjskem v tiskanem v 

lokalnem tiskanem mediju Gorenjski glas 

 

Dokazila o izvedbi čistilne akcije, ohranitvenih ukrepov na cerkvi Imena 

Marijinega v Goriči vasi 

 

Priloga 18: Vabilo na dogodek v Goriči vasi  

Priloga 19: Najava dogodka v Goriči vasi na Facebooku 

Priloga 20: Seznam udeležencev čistilne akcije na dogodku v Goriči vasi, 21.3.2015 

Priloga 21: Objava opisa izvedenega dogodka v Goriči vasi na Facebook spletni strani 

društva 
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Dokazila o izvedbi predavanja za devetošolce in sedmošolce na OŠ Davorina Jenka 

v Cerkljah na Gorenjskem 

 

Priloga 22: Seznam udeležencev predavanja na OŠ v Cerkljah na Gorenjskem (le 

devetošolci) 

Priloga 23: Objava fotografij in opis izvedenega dogodka na OŠ v Cerkljah na 

Gorenjskem na Facebooku 

Priloga 24: Objava fotografij in opis izvedenega dogodka na OŠ v Cerkljah na 

Gorenjskem na uradni spletni strani društva 

 

Dokazila o izvedbi otroške delavnice v vrtcu OŠ Sodražica: 

 

Priloga 25: Potrdilo o izvedbi otroške delavnice v vrtcu OŠ Sodražica 

Priloga 26: Objava fotografij in opis izvedenega dogodka v vrtcu OŠ Sodražica na 

uradni spletni strani društva 

Priloga 27: Objava fotografij in opis izvedenega dogodka v vrtcu OŠ Sodražica na 

Facebook spletni strani društva 

Druge priloge 

Priloga 28: Promocijska zloženka z naslovom »Navadni netopirji – prav posebni 

sosedje!« 

Priloga 29: - Objava prispevka o projektu v biltenu Trdoživ (stran 42-43) 
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Priloga 1: Vabilo 1 na dogodek v Cerkljah na Gorenjskem (februar 2015) 
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Priloga 2: Vabilo 2 na dogodek v Cerkljah na Gorenjskem (februar 2015) 
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Priloga 3: Najava dogodka v Cerkljah na Gorenjskem na Facebooku (februar 2015) 

https://www.facebook.com/events/848546681854971/ 

 

 
 

  

https://www.facebook.com/events/848546681854971/


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

 

15 
 

Priloga 4: Ponovna najava 1 dogodka v Cerkljah na Gorenjskem na Facebooku (marec 

2015) 

https://www.facebook.com/sdpvn/photos/a.430802917027383.1073741828.429420247

165650/756092224498449/?type=1&theater 
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Priloga 5: Ponovna najava 2 dogodka v Cerkljah na Gorenjskem na Facebooku (marec 

2015) 

https://www.facebook.com/sdpvn/photos/a.430802917027383.1073741828.429420247

165650/756926301081708/?type=1&theater 
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Priloga 6: Najava dogodka 1 v Cerkljah na Gorenjskem na spletni strani Turističnega 

informacijskega centra Cerklje 

http://www.cerklje.si/236.0.html?action=show_desc&item=48093 
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Priloga 7: Najava dogodka 2 v Cerkljah na Gorenjskem na spletni strani Turističnega 

informacijskega centra Cerklje 

http://www.cerklje.si/fileadmin/cerklje__user_global/documents/Ostalo/drugo/KOLED

AR_A4_MAREC_2015.pdf 

 

 

  

http://www.cerklje.si/fileadmin/cerklje__user_global/documents/Ostalo/drugo/KOLEDAR_A4_MAREC_2015.pdf
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Priloga 8: Najava dogodka v Cerkljah na Gorenjskem na spletni strani Dela (Marec 

2015) 

http://www.delo.si/novice/okolje/s-cerkvene-podstrehe-bodo-odstranjevali-netopirske-

iztrebke.html 
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Priloga 9: Najava dogodka v Cerkljah na Gorenjskem na spletni strani »Heyevent« 

(Marec 2015) 

http://heyevent.com/event/848546681854971/3-cistilna-akcija 
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Kosor N., Kotnik J., Zidar S. Projekt: »Navadni netopirji – prav posebni sosedje! Ohranimo cerkvena zatočišča 
navadnega netopirja« Drugo vmesno poročilo. Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev, 2015 

 

21 
 

Priloga 10: Najava dogodkov v Cerkljah na Gorenjskem in v Goriči vasi v biltenu 

TRDOŽIV (stran 54) 

http://www.sdpvn-drustvo.si/FOTKE/TRDOZIV/Trdoziv06_0107_v01-WEB.pdf 
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Priloga 11: Seznam udeležencev čistilne akcije in predavanja na dogodku v Cerkljah na 

Gorenjskem, 7.3.2015 
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Priloga 12: Objava opisa izvedenega dogodka v Cerkljah na Gorenjskem na uradni 

spletni strani društva 

http://www.sdpvn-drustvo.si/projekt-navadni-netopirji-5.html 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.sdpvn-drustvo.si/projekt-navadni-netopirji-5.html
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Priloga 13: Objava opisa izvedenega dogodka v Cerkljah na Gorenjskem na Facebook 

spletni strani društva 
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Priloga 14: Objava opisa izvedenega dogodka v Cerkljah na Gorenjskem na spletni 

strani časopisa DELO (8.3.2015) 

http://www.delo.si/novice/slovenija/na-zupniscu-storklje-na-podstrehi-netopirji.html 
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Priloga 15: Objava opisa izvedenega dogodka v Cerkljah na Gorenjskem v tiskanem 

mediju NeDELO – objavljeno 8. 3. 2015 
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Priloga 16: Objava opisa izvedenega dogodka v Cerkljah na Gorenjskem na spletni 

strani Gorenjski Glas (10. 3. 2015) 

http://www.gorenjskiglas.si/article/20150310/C/150319975/1082/1019/cerkev-ocistili-

iztrebkov- 
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Priloga 17: Objava opisa izvedenega dogodka v Cerkljah na Gorenjskem v tiskanem v 

lokalnem tiskanem mediju Gorenjski glas – objavljeno 10. 3. 2015 
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Priloga 18: Vabilo na dogodek v Goriči vasi  

 

  



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

 

30 
 

Priloga 19: Najava dogodka v Goriči vasi na Facebooku (Marec 2015) 

https://www.facebook.com/sdpvn/photos/a.430802917027383.1073741828.429420247

165650/762119830562355/?type=1&theater  
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Priloga 20: Seznam udeležencev čistilne akcije na dogodku v Goriči vasi, 21.3.2015 
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Priloga 21: Objava opisa izvedenega dogodka v Goriči vasi na Facebook spletni strani 

društva 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.767057576735247.1073741844.42942024

7165650&type=1 
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Priloga 22: Seznam udeležencev predavanja na OŠ v Cerkljah na Gorenjskem (le 

devetošolci)

 
(se nadaljuje) 
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(se nadaljuje) 
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Priloga 23: Objava fotografij in opis izvedenega dogodka na OŠ v Cerkljah na 

Gorenjskem na Facebooku (marec 2015) 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.760429894064682.1073741841.42942024

7165650&type=3 
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Priloga 24: Objava fotografij in opis izvedenega dogodka na OŠ v Cerkljah na 

Gorenjskem na uradni spletni strani društva (marec 2015) 

http://www.sdpvn-drustvo.si/projekt-navadni-netopirji-7.html 
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Priloga 25: Potrdilo o izvedbi otroške delavnice v vrtcu OŠ Sodražica 
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Priloga 26: Objava fotografij in opis izvedenega dogodka v vrtcu OŠ Sodražica na 

uradni spletni strani društva 

http://www.sdpvn-drustvo.si/projekt-navadni-netopirji-6.html 

 

 

  

http://www.sdpvn-drustvo.si/projekt-navadni-netopirji-6.html
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navadnega netopirja« Drugo vmesno poročilo. Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev, 2015 
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Priloga 27: Objava fotografij in opis izvedenega dogodka v vrtcu OŠ Sodražica na 

Facebook spletni strani društva 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.761638447277160.1073741843.42942024

7165650&type=3 

 

 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.761638447277160.1073741843.429420247165650&type=3
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Priloga 28: Promocijska zloženka z naslovom »Navadni netopirji – prav posebni 

sosedje!« 

 

(se nadaljuje) 
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Priloga 29: Objava prispevka o projektu v biltenu Trdoživ ( Stran 42 -43) 

http://www.sdpvn-drustvo.si/FOTKE/TRDOZIV/Trdoziv06_0107_v01-WEB.pdf 

 

(se nadaljuje) 
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