
    
 

 

 

Št. zadeve: 410-2/projektni svet/1/zapisnik 

Datum: 19. 12. 2017 

 

Prisotni: 

Ekipa projekta LIFE STRŽEN: Irena Likar (manager projekta), Katarina Mikulić (PR), Ana Gabrejna 

(koordinator) 

NRP: Matevž Podjed (direktor), Barbara Bolta Skaberne (manager projekta KRAS.RE.VITA) 

Predstavniki projektnih partnerjev: Primož Kmecl (DOPPS), Gregor Danev (ZRSVN), Miha Ivanc (ZZRS), 

Jože Papež (HIDROTEHNIK) 

Predstavnik Občine Cerknica: župan Marko Rupar 

Predstavniki agrarnih skupnosti: Francelj Mulec (Dolenje Jezero), Andrej Janežič (Gorenje Jezero), 

Franc Šparemblek (Dolenja vas) 

Predstavniki turističnih deležnikov:  Mitja Fajdiga, Ladislava Klančar, Štefka Šebalj-Mikše, Matjaž Knap, 

Anej Rovan, Gašper Modic 

Predstavniki političnih strank: Drago Frlan (občinski odbor SD Cerknica) 

 

Odsotni: 

predstavnik politične stranke Naša Notranjska: vabljeni Janez Ožbolt in Anže Bajc 

predstavnik Lovske družine Cerknica: vabljen predsednik Jože Gornik 

 

 

Prvo zasedanje sveta deležnikov projekta LIFE STRŽEN je potekalo 19. decembra 2017 ob 18. uri, v sejni 

sobi Notranjskega regijskega parka, Tabor 42, 1380 Cerknica.  

 

Zasedanje je sklical vodilni partner projekta LIFE STRŽEN, Notranjski regijski park.  

 

 

Uvodne besede poda direktor Notranjskega regijskega parka Matevž Podjed in se prisotnim zahvali za 

prisotnost. 

 

Z vodenjem sveta nadaljuje Irena Likar, manager projekta LIFE STRŽEN. Predstavi točke dnevnega reda. 

 

Dnevni red: 

1. Predstavitev projekta LIFE STRŽEN 

2. Projektno sodelovanje z deležniki 

3. Napoved aktivnosti v izvajanju 

4. Celovit prikaz aktivnosti NRP, ki bodo v naslednjih letih izvedene na Cerkniškem jezeru 

5. Imenovanje predstavnikov projektnega sveta 

 

Irena Likar nadaljuje s predstavljanjem 1. točke dnevnega reda, s predstavitvijo projekta LIFE STRŽEN. 

Predstavi osnovne podatke o projektu, in sicer projektne partnerje, projektno območje ter prioritetne 

vrste in habitate, na katere se vsebina projekta navezuje. Sledi predstavitev finančne strukture 



    
 

 

 

projekta, in sicer prikaz vrednosti projekta, kako so sredstva razdeljena med partnerji in kolikšni so bili 

prispevki finančnih podpornikov. 

Irena Likar predstavi štiri pomembne sklope projekte, in sicer vzpostavitev infrastrukture na 

Cerkniškem jezeru, načine komuniciranja projektnih vsebin, načrtovano renaturacijo vodotoka Stržen 

na območju Ključi ter vzpostavitev mirne cone za bobnarico. 

Pri prikazu območja renaturacije je Franclja Mulca, predsednika Agrarne vaške skupnosti Dolenje 

Jezero, zanimalo, kaj se načrtuje s sedanjim izravnalnim kanalom. Irena Likar razloži, da se bo kanal na 

vodotoku Stržen na odseku Ključi zasul in spravil nazaj v naravno stanje. 

 

Irena Likar nadaljuje s predstavitvijo 2. točke dnevnega reda, s predstavitvijo projektnega sodelovanja 

z deležniki. Razloži kako se projektne aktivnosti navezujejo na posamezne deležnike in kaj bo 

prednostni cilj komunikacije oziroma sodelovanja projektne ekipe z njimi. Povzemamo naslednje: 

 vsi deležniki bodo sodelovali pri socio-ekonomski študiji, ki jo bo izvedel Notranjski park s 

pomočjo katere se bo lahko skupaj definiralo možnosti trajnostnega koriščenja ekosistemskih 

storitev; 

 Irena Likar izpostavi interes ter možnost predstavitve projekta na internih srečanjih 

posameznih skupin deležnikov, v kolikor bi jih to zanimalo; 

 Francelj Mulec izpostavi skrb Agrarne vaške skupnosti Dolenje Jezero, in sicer ali bodo 

pravočasno obveščeni o aktivnostih in o morebitnih pravilih, ki jih bodo dolžni spoštovati ter 

da se ne bo na njihovih zemljiščih začelo pojavljati preveč ljudi. Irena Likar mu odgovori, da so 

želje parka prav usmerjanje obiskovalcev proč od privatnih zemljišč in naravovarstveno 

občutljivih območij, kar pomeni stran od njihovih zemljišč; 

 Matjaž Knap vpraša, če so predvidene kakšne aktivnosti za promocijo turističnih deležnikov. 

Matevž Podjed, direktor NRP mu razloži da financ za promoviranje posameznih ponudnikov ni, 

v projektu pa se bo vzpostavilo infrastrukturo, ki jo lahko ponudniki vključijo v svoje storitve. 

Poudaril je tudi, da bodo, v kolikor bodo zainteresirani, vključeni v razne dogodke, ki jih bo park 

organiziral v okviru projekta; 

 Francelj Mulec predlaga, da bi v nadaljnjih predstavitvah najprej predstavljali Agrarne 

skupnosti, ker morajo biti lokalni ljudje (kmetje) na prvem mestu; 

 Gregor Danev predlaga, da bi bilo dobro priti do nekega kodeksa ravnanja, ki bi ga podpisali 

deležniki. Tako bi obstajala neka pravila ravnanja in bi prišli do poenotenega pogleda na 

aktivnosti na Cerkniškem jezeru. 

 

Irena Likar nadaljuje s predstavitvijo 3. točke dnevnega reda, z napovedjo aktivnosti projekta LIFE 

STRŽEN v izvajanju. Najprej udeležence obvesti o dosedanjih aktivnosti na projektu. Razloži, da se je 

projektna ekipa trenutno ukvarjala večinoma z administrativnimi deli (pisanje pogodb, izvajanje 

naročil, oblikovanje celostne grafične podobe ipd.). Nadaljuje z napovedjo aktivnosti do naslednjega 

srečanja. V tem obdobju se načrtuje izid prve številke biltena (decembra 2017), ki ga bodo prejela vsa 

gospodinjstva v občini Cerknica, vzpostavitev spletne strani projekta LIFE STRŽEN, izvesti začetne 



    
 

 

 

aktivnosti za urejanje mirne cone za bobnarico, zaključiti ustvarjalni natečaj v šolskem letu 2017/2018 

in izdelati načrte za infrastrukturo (ptičja opazovalnica, pontoni). Te načrte se bo deležnikom 

predstavilo na naslednjem projektnem svetu (aprila 2018). 

Z željo celovitega prikaza ključnih aktivnosti Notranjskega parka, ki bodo v naslednjih letih izvedene 

na Cerkniškem jezeru, se je v okviru 4. točke dnevnega reda predstavilo tudi aktivnosti projekta 

KRAS.RE.VITA. Nekatere aktivnosti tega projekta dopolnjujejo aktivnosti projekta LIFE STRŽEN v 

celovito ureditev območja Cerkniškega jezera. Barbara Bolta Skaberne, manager projekta 

KRAS.RE.VITA je predstavila ključne aktivnosti tega projekta, predvsem tiste, ki se navezujejo na 

aktivnosti projekta LIFE STRŽEN (infrastruktura). 

Francelj Mulec, predsednik Agrarne vaške skupnosti Dolenje Jezero, izrazi skrb vaščanov Dolenjega 

Jezera, da bi novo zgrajene pontone uničil veter ali pa voda, če se te infrastrukture ne bo ustrezno 

vzdrževalo. Irena Likar obrazloži, da bo infrastruktura zgrajena z upoštevanjem ekstremnih pogojev na 

jezeru. 

 

Irena Likar nadaljuje z zadnjo, 5. točko dnevnega reda, imenovanjem predstavnikov projektnega 

sveta. Sprejet je bil prvi sklep tega sestanka, in sicer: 

1. sklep 

Predstavniki sodelujočih organizacij so potrdili tudi nadaljnje sodelovanje v projektnem svetu z vsaj 

enim predstavnikom organizacije. Običajno je to vodilna oseba (predsednik, direktor, župan) ali 

njegov pooblaščeni namestnik. 

 

Na sestanku je bilo ugotovljeno, da se je na povabilo k udeležbi na sestanek projektnega sveta odzvalo  

večje število predstavnikov turističnih deležnikov kot je predvideno v projektu. S tega vidika je Irena 

Likar prisotnim sporočila, da se lahko v nadalje o udeležbi na sestankih dogovorijo med seboj in se jih 

lahko udeležujejo izmenično po vsaj dve osebi. Ne glede na to, so na nadaljnja srečanja vabljeni vsi, saj 

je večje število zainteresiranih zelo zaželeno. 

Irena Likar je prisotne na koncu seznanila, da bo naslednje zasedanje organizirano aprila 2018. O 

točnem datumu zasedanja bodo sodelujoče organizacije ali posamezniki predhodno obveščeni po 

elektronski pošti. 

Sestanek se je zaključil ob 20. uri. 

 

Zapisnik pripravili:  

Koordinator projekta:       Manager projekta: 

Ana Gabrejna        Irena Likar 

              


