Št. zadeve: 410-2/projektni svet/2/zapisnik
Datum: 24. 4. 2018
Prisotni:
Ekipa projekta LIFE: Irena Likar (manager projekta), Ana Gabrejna (koordinator)
NRP: Matevž Podjed (direktor)
Predstavniki projektnih partnerjev: Polona Pagon (DOPPS), Gregor Danev (ZRSVN), Miha Ivanc (ZZRS)
Predstavnik Občine Cerknica: župan Marko Rupar
Predstavniki agrarnih skupnosti: Dušan Mulec (Gorenje Jezero), Franc Šparemblek (Dolenja vas)
Predstavnik Ribiške družine Cerknica: Dejvid Tratnik
Predstavnik Lovske družine Cerknica: Jože Gornik
Predstavniki turističnih deležnikov: Mitja Fajdiga, Ladislava Klančar, Matjaž Knap
Predstavniki političnih strank: Drago Frlan (občinski odbor SD Cerknica)
Odsotni:
Predstavnik politične stranke Naša Notranjska: vabljen Anže Bajc
Predstavnik Agrarne vaške skupnosti Dolenje Jezero: Franci Mulec

Drugo zasedanje sveta deležnikov projekta LIFE STRŽEN je potekalo 24. aprila 2018 ob 17. uri, v sejni
sobi Notranjskega regijskega parka, Tabor 42, 1380 Cerknica.
Zasedanje je sklical vodilni partner projekta LIFE STRŽEN, Notranjski regijski park.
Irena Likar ima uvodni nagovor, pozdravi prisotne in predstavi nove člane sveta.
Razloži, da potekajo srečanja dvakrat letno, in sicer aprila in decembra. Cilj zasedanj je sprotno
obveščanje deležnikov o delu parka, obenem pa je želja parka, da lahko deležniki na teh srečanjih
podajo svoje mnenje, komentarje, izpostavijo morebitne probleme, predloge ipd.
Sledi predstavitev točk dnevnega reda.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pomembne informacije o poteku projekta LIFE Stržen
Pregled že izvedenih aktivnosti
Pregled aktivnosti v izvajanju
Pregled načrtovanih aktivnosti
Predstavitev arhitekturnih načrtov za infrastrukturo
Terenski ogled lokacij za infrastrukturo

Irena Likar nadaljuje s predstavljanjem 1. točke dnevnega reda, s pomembnimi informacijami o poteku
projekta LIFE Stržen. Sodelujočim sporoči, da je prišlo do sprememb v partnerski strukturi projekta, in
sicer, da je Hidrotehnik izstopil iz projekta. Irena Likar razloži postopek izstopa partnerja ter zbrane
seznani, da je NEEMO, evropska ustanova, ki je odgovorna za nadzor nad LIFE projekti, odobrila podano
rešitev parka, in sicer da se za predvidena gradbena dela, ki bi jih moral izvesti Hidrotehnik, z javnim
razpisom poišče zunanjega izvajalca. Poudari, da je zaradi te odločitve pomembno narediti večjo
spremembo v projektu. Gradbena dela se bodo morala zaradi dolgotrajnosti postopka javnega
naročanja zato prestaviti na leto 2019.
Drago Frlan prosi za natančnejšo obrazložitev, zakaj je Hidrotehnik izstopil, Irena razloži, da so imeli
finančne zadržke. FURS je namreč izdal mnenje, da morajo odvajati DDV, kljub temu da gre za evropski
nepridobitni projekt.
V 2. točki dnevnega reda, je Irena Likar predstavila pregled že izvedenih aktivnosti. Pojasnila je
sledeče:
1. Park je odkupil zemljišča za postavitev ptičje opazovalnice in za izvedbo renaturacije.
2. Vzpostavljena sta blog in spletna stran v slovenskem in angleškem jeziku,.
3. Zaključil se je ustvarjalni natečaj za lokalne šole in vrtce. Razstava in podelitev nagrad bosta
potekala 27. maja na prireditvi Dnevi Notranjskega parka.
4. Projekt je uspešno prestal prvo kontrolo s strani nadzornika LIFE projektov ter
5. Vzpostavljen je sistem spremljanja stanja na Cerkniškem jezeru.

V okviru 3. točke dnevnega reda je Irena Likar predstavila aktivnosti v izvajanju. Pojasnila je sledeče:
1. Pripravlja se študija z oceno socio-ekonomskega vpliva projekta LIFE Stržen na lokalno
prebivalstvo in gospodarstvo.
2. Druga številka biltena bo izšla predvidoma 17. maja. Na tem mestu je Irena Likar prisotne
povabila k sodelovanju v naslednjih številkah.
3. Izvajajo se aktivnosti organizacije prireditve Dnevi Notranjskega parka, ki bo potekala 26. in 27.
maja na parkirišču na koncu Dolenjega Jezera. Na tem mestu direktor Notranjskega parka
Matevž Podjed k sodelovanju povabi tudi člane projektnega sveta.
4. Pripravljeni so načrti za ulov bobnarice ter da se izvaja študija habitata bobnarice. Prisotne
seznani tudi s tem, da je park na temo lova bobnarice obiskal priznan tuji strokovnjak iz Poljske,
ki si je skupaj s partnerjem DOPPS ogledal teren, kjer se bo bobnarico lovilo ter jim podal veliko
koristnih napotkov.
5. Pripravljajo se arhitekturni načrti za infrastrukturo na Cerkniškem jezeru (ptičja opazovalnica,
ponton, usmerjevalne točke).
6. Lokalnim šolam so bili ponujeni brezplačni naravoslovni dnevi za šolsko leto 2018/2019.
7. Vzpostavljeno je spremljanje stanje na Cerkniškem jezeru. Na tem mestu pojasni, da se bodo
aktivnosti spremljanja stanja izvajale fazno. V 1. fazi bo nadzornik, zaposlen na LIFE projektu,
nadziral stanje, fotografiral nepravilnosti (parkiranje, kršenje pravil, odlaganje odpadkov ipd.),
sledila bo 2. faza, v kateri se bo obiskovalce ozaveščalo o nepravilnem ravnanju (obvestila) in
na koncu v 3. fazi bo vzpostavljeno sodelovanje z redarstvom in policijo.

Predsednik Agrarne Vaške skupnosti Gorenje Jezero Dušan Mulec izpostavi, da je premalo obveščanja
o pravilih gibanja oziroma vožnje na območju Cerkniškega jezera. Tudi sami domačini niso prepričani
kaj je dovoljeno in kaj ne.
Franc Šparemblek, predsednik Agrarne vaške skupnosti Dolenja vas omeni, da po pravilih sicer velja,
da lastniki parcel lahko vozijo okrog jezera, vendar meni, da tega ne moreš dokazati policaju, če te
ustavi. Gregor Danev (ZRSVN) pove, da mora domačin samo reči, da gre na lastno parcelo in policaj
mora to upoštevati. Jože Gornik (LD Cerknica) predlaga, da bi si lahko lastniki, ribiči oziroma kdor je na
območju z dovoljenjem, že na parkiran avto dali listek kdo so, pa velikokrat policija že to razume in
upošteva.
Irena Likar nadaljuje s 4. točko dnevnega reda, s pregledom načrtovanih aktivnosti. Pojasni sledeče:
1. Od 24. junija do 1. julija bo v Lovski koči v Zelšah potekal mladinski naravoslovni tabor za
mladino od 10 do 19 let.
2. Dne 26. in 27. maja bo potekala prireditev Dnevi Notranjskega parka.
3. Do konca junija se načrtuje uloviti bobnarico in jo opremiti z GPS napravo.
4. V okviru socio-ekonomske študije bomo izvedli intervjuje z deležniki, na katere bodo vabljeni
tudi nekateri člani projektnega sveta.

Irena Likar nadaljuje s predstavitvijo 5. točke dnevnega reda, predstavitvijo arhitekturnih načrtov za
infrastrukturo. Umestitev arhitekture je bila predstavljena s pomočjo zemljevida in vizualnega prikaza
posamezne lokacije.
Po zaključeni predstavitvi 5. točke dnevnega reda se je odprla razprava. Jože Gornik (LD Cerknica) je
izpostavil, da bi morali v obveščanja, pogovore in sestanke obvezno vključiti lovski družini Gorenje
Jezero in Grahovo, saj je njun revir del projektnega območja. Irena Likar se zahvali za pripombo in
pojasni, da je bil to tudi sklep koordinacijskega sestanka, ki se je izvedel pred zasedanjem projektnega
sveta. Irena Likar zagotovi, da bo kontaktirala predstavnike obeh lovskih družin in jih povabila k
sodelovanju.
Drago Frlan (občinski odbor SD Cerknica) izpostavi, da se mu zdijo take aktivnosti pomembne, da so
ljudje seznanjeni s tem, kaj lahko na tem območju sploh delajo.
Mitja Fajdiga je zanimalo kako se bo infrastrukturo vzdrževalo po izteku projekta. Matevž Podjed izrazi
željo, da bi interes za vzdrževanje tega vzbudili pri vseh in bi sredstva za vzdrževanje zbirali namensko.
Za ta postopek bo odgovoren Notranjski park.
Marko Rupar opozori, da je potrebno paziti pri izbiri lesa in kako se zaščiti čela objektov, v tem primeru
bo infrastruktura dolgo obstala. Druga možnost, ki jo vidi je, da se sčasoma uvede vstopnina za vstop
v park. Takoj ko je treba dati vstopnino, namreč postaneš soodgovoren za to, kaj narediš v naravi, kaj
tam pustiš in kako naravo tretiraš. Trenutno stanje je žal tako, da je sicer vse prepovedano, ampak ni
nič sankcionirano. Izpostavi druge primere parkov, kjer uvajajo vstopnino. Zdi se mu, da je to nekaj, na
kar se bomo morali navaditi, saj tudi drugod brezplačno obiskovanje parkov ni samoumevno. Matevž
Podjed se s tem razmišljanjem strinja. Prvi korak bo pobiranje vstopnine za bodoči info center, ki pa bo
prvotno namenjena zgolj vzdrževanju in upravljanju info centra.

Gregor Danev izpostavi, da narašča turizem in da prihaja do največjih problemov na predelih, kjer je
obiskovanje nekontrolirano, razpršeno in obiskovalci hodijo vsepovsod. Jože Gornik kot problematično
izpostavi Slivnico, saj na vrh vodi kar devet poti, divjad tako nima nikjer miru.
Matjaž Knap opozori, da park ne sme pozabiti na vidik varnosti, in sicer kako bo park zagotavljal, da se
z novo postavljenih pontonov ne bo skakalo v vodo in delalo podobno nevarnih stvari. Opozori, da je
treba ponton opremiti z reševalnimi obroči, evakuacijskim načrtom, tablami, ki bodo podajale kaj je
dovoljeno in kaj ne (skakanje, potapljanje) idr. Prav tako je potrebno biti pazljiv pri opazovalnicah in
razmisliti, kje lahko pride do nesreče. Podati je potrebno pravila in omejitve pri uporabi infrastrukture
ter dodatno izpostaviti nevarnosti, ki jih lahko predstavlja.
Matjaž Knap predlaga, da park poda mnenje, s kakšnimi intervencijskimi vozili lahko posegajo v prostor.
Želi, da se tudi postopek intervencije prilagodi parkovnim zahtevam, če se le da. Kot primer poda
situacijo ob nizkem vodostaju, ko nimajo opcije reševanja, saj s čolni na bencin nimajo dostopa do
območja.
Miha Ivanc predlaga, da če bo kdaj vstopnina bi lahko tudi s ceno karte krili stroške civilne zaščite in
obveščanja o nevarnostih, nakup karte pa bi bil obenem sprejetje pogojev in izjava, da si seznanjen z
nevarnostmi. Je pa vseeno potrebno seznaniti tudi tiste obiskovalce, ki karte ne bodo kupili.

Terenskega ogleda nismo izvedli, saj so člani projektnega sveta večinoma domačini in so se strinjali, da
so dovolj seznanjeni z lokacijami.

Irena Likar je prisotne na koncu seznanila, da bo naslednje zasedanje organizirano decembra 2018 ter
da bodo nekateri člani vabljeni na intervju za socio-ekonomsko analizo.

Sestanek se je zaključil ob 18.30. uri.
V kolikor ima kdo od prisotnih pripombo na ta zapisnik, naj jo sporoči na elektronski naslov
ana.gabrejna@notranjski-park.si.
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