Zadeva: 410-2/E3/Dnevi parka 2019/poročilo
Datum: 8.7.2019

Poročilo o izvedbi prireditve Dan Notranjskega parka 2019
Ime prireditve: Dan Notranjskega parka
Datum in kraj izvedbe prireditve: 25.5.2019, Dolenje Jezero
Št. izvajalcev prireditve (organizatorjev): 15
Št. obiskovalcev prireditve: cca. 800
Z organizacijo prireditve smo na Notranjskem regijskem parku pričeli januarja 2019. Takrat smo izvedli
prvi sestanek organizacijskega odbora, na katerem smo določili okviren program prireditve ter
zadolžitve vse vpletenih v organizacijo. Od projektne ekipe so bili v organizacijo in izvedbo prireditve
vključeni vsi zaposleni.
Na prvem sestanku smo se dogovorili, da bomo v organizacijo aktivno vključili tudi ekipo Kulturnega
doma Cerknica, ki spada pod okrilje Notranjskega regijskega parka ter da bomo že tradicionalno
prireditev ob Cerkniškem jezeru, ki jo organiziramo v okviru projekta LIFE Stržen, razširili s tridnevnim
filmskim programom »Kino na prostem«. Ta je bil organiziran v okviru projekta LIFE Naturaviva. V
sodelovanju z ekipo Kulturnega doma smo uspeli pripraviti tudi bolj kvaliteten in pester kulturni
program na samem dogodku.
Cilj prireditve:
- Povezati ljudi z Notranjskim regijskim parkom;
- Prek popularnega oziroma zabavnega dogodka, ki so ga domačini in obiskovalci tekom let
sprejeli za svojega, podrobno predstaviti projekt LIFE Stržen, sam napredek izvajanja projekta
in pomen LIFE projekta z vidika kompleksnega varstva narave;
- Izpostaviti domačine, ki so nam v času priprave projekta in pri njegovi izvedbi pomagali;
- S celodnevnimi tematskimi delavnicami, izleti, pohodi in čolnarjenji za različne starostne
skupine navdušiti ljudi nad naravo in jih opremiti z informacijami o pomenu Cerkniškega jezera
in Natura 2000 območja;
- Omogočiti lokalnim turističnim kmetijam, društvom in zavodom, ki se ukvarjajo z varstvom
narave, turizmom ali kulturno dediščino, da promovirajo svoje delo in razvijajo naravi prijazen
turizem;
- Pripraviti razstavo del, ki so jih prispevali otroci v okviru ustvarjalnega natečaja LIFE
»Skrivnostni svet ptic«, izvedenega v šolskem letu 2018/2019.
Aktivnosti:
1. Organizacija Dnevov NRP
- Priprava osnutka programa, časovnic, skice prireditvenega prostora, izbor aktivnosti,
nosilcev aktivnosti, ponudbe na stojnicah (kulinaričnih in prodajnih);
- Pridobitev soglasij lastnikov zemljišč;
- Prijava dogodka na Občini Cerknica, upravni enoti, policiji;
- Prijava zapore ceste;
- Priprava in pošiljanje obvestila domačinom o zapori ceste;
- Priprava, objava razpisa ter izbor obrtnikov za sodelovanje na prodajnih stojnicah;
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-

Priprava, objava razpisa ter izbor ponudnikov za sodelovanje na kulinaričnih stojnicah;
Komunikacija z obrtniki, ki so predstavili in prodajali svoje izdelke na stojnicah;
Komunikacija z lokalnimi gostinskimi ponudniki;
Komunikacija z voditelji aktivnosti in delavnic;
Komunikacija z ekipami projektov LIFE for Lasca, LIFE Lynx, LIFE Naturaviva in Eco Karst
glede njihovega sodelovanja na prireditvi;
Koordinacija z ekipo Radia 94 glede neposrednega prenosa s prizorišča;
Priprava letaka in plakata ter drugega promocijskega materiala;
Promocija dogodka na družabnih omrežjih (Facebook, Instagram);
Priprava in distribucija vabila medijem in sporočila za medije;
Promocija dogodka na lokalnem radiu Radio 94;
Priprava oglasov za radio;
Odgovarjanje na vprašanja medijev, nastop v medijih;
Priprava in pošiljanje vabil na prireditev;
Fotografiranje dogodka;
Komunikacija z nastopajočimi v osrednjem programu prireditve (razpored, boni, tonske);
Komunikacija s tonskim tehnikom in voditeljem prireditve;
Pripravljene in distribuirane zahval vsem sodelujočim;
Koordinacija vseh delov ekipe med seboj.

2. Pomoč pri organizaciji dnevov NRP:
- Naročilo stranišč;
- Priprava prizorišča, prevoz stojnic, klopi, miz;
- Postavitev šotora, odra, stojnic, zapor za avtomobile;
- Ureditev parkirnega prostora in označitev obvozov;
- Komunikacija z gasilci, ki so skrbeli za redarstvo in vodo ter s policijo;
- Komunikacija s Komunalo glede zapor, smetnjakov, čiščenja prireditvenega prostora;
- Komunikacija s podjetjem Elgonova, ki je zagotovilo dostop do elektrike;
- Komunikacija s podjetjem Sanmix glede dostopa do interneta na prizorišču;
- Komunikacija z lokalnimi kmeti in lastniki zemljišč, na katerih so se odvijali določeni dogodki;
- Urejanje napisov na tablah, urnikov;
- Priprava označb prireditvenega prostora in posameznih aktivnosti;
- Priprava stojnic, miz, klopi, šotora, odra, zvočnikov in druge tehnične opreme;
- Beleženje prisotnosti na aktivnostih, koordinacija TIC lojtrnika.
3. Pomoč pri organizaciji Dnevov NRP – organizacija tematskih vodenj na temo projekta
- Razpored programa;
- Dogovor z lokalnimi izvajalci raznolikih delavnic;
- Organizacija panoramskih voženj z lojtrniki;
- Priprava 4 LIFE kotičkov z delavnicami za otroke;
- Priprava tematske poti projekta Eco Karst.
4. Priprava razstave likovnih in fotografskih del, ki so prispeli na natečaj LIFE Skrivnostni svet ptic
- Vabilo sodelujočim;
- Postavitev razstave;
- Podelitev nagrad.
5. Izdelava končnega poročila o uspešnosti dneva NRP
- Zbrane fotografije;
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Narejena evalvacija med sodelujočimi zunanjimi sodelavci;
Narejena interna evalvacija znotraj ekipe LIFE STRŽEN;
Zbran kliping (medijske objave).

Slika 1: Mize pod šotorom so bile ves čas prireditve polno zasedene.
Osrednja prireditev – Dan Notranjskega parka – je potekala v soboto, 25. maja 2019, na parkirišču ob
Cerkniškem jezeru, na koncu vasi Dolenje Jezero. Aktivnosti so se začele izvajati že ob 8.00 zjutraj,
stojnice in delavnice pa ob 9.00 zjutraj. Pri izvajanju aktivnosti so sodelovala mnoga lokalna društva in
vodniki. Program prireditve je bil sledeč:
8:00 – Pohod k podzemlju Velike Karlovice, kraju nesrečne ljubezni (PD Cerknica, Štefka Šebalj)
8:00, 9:00, 10:00 – Opazovanje in obročkanje ptic (DOPPS)
10:00 – Voden kolesarski izlet do Rakovega Škocjana (TD Rakek, Mitja Fajdiga)
10:00 – Delavnica za otroke – Barvanje z naravnimi barvili na bombažne vrečke (Smetumet)
11:00 – Sprehod po čebelarski učni poti z degustacijo izdelkov iz medu (Janez Dragolič)
13:00 – 16:00 – Kulturni program in podelitev nagrad natečaja
15:00 – Kako je nastalo Cerkniško jezero, izlet s čolnom (Miha Razdrih, Tur servis)
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14:00 – 16:00 – Panoramska vožnja z lojtrnikom (na pol ure, zadnje gre ob 16:00, torej skupno
5 voženj; Kontrabantar)
Tekom celotnega dneva so na prireditvenem prostoru potekale tudi raznorazne aktivnosti za otroke. V
goste smo povabili tudi druge izvajalce slovenskih LIFE projektov, in sicer projekte LIFE for Lasca, LIFE
Lynx in LIFE Naturaviva. Ekipe teh projektov in projekta LIFE Stržen so tekom celega dneva vodile
delavnice za otroke na raznih lokacijah ob Cerkniškem jezeru. Za obiskovalce smo pripravili zemljevid,
da so lahko našli vse delavnice, prav tako smo jih tja preusmerjali na info točki na prireditvenem
prostoru ter z znaki, umeščenimi na strateška mesta:

Slika 2: Zemljevid LIFE kotičkov
1. LIFE LYNX
V Risovem kotičku so predstavljali projekt LIFE Lynx, pokazali so tudi materiale za monitoring. Z otroki
so delali odtise stopinj iz mavca in risja ušeska, barvali pa so tudi pobarvanke o risu.
2. LIFE FOR LASCA
V Ribiškem kotičku so obiskovalci spoznavali cilje projekta LIFE for LASCA in se seznanili s posledicami
vnosa tujerodnih vrst v okolje. Mladi so lahko z njihovo pomočjo izdelali svojo lastno polagalko (iz
bambusove palice) in se preizkusili v ribolovu. Ulovljene ribe so bile na ogled vsem obiskovalcem,
najmlajši pa so lahko izdelovali ribe iz papirja ali pobarvali svojo Lasco – primorsko podust. Kotiček LIFE
for LASCA je imel 51 obiskovalcev.
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Slika 3: Kolaž utrinkov iz kotička projekta LIFE for LASCA
3. LIFE STRŽEN
V bobnaričinem kotičku so lahko obiskovalci izvedeli vse o projektu LIFE Stržen, predvsem o skrivnostni
ptici bobnarici, ki v Sloveniji gnezdi le na Cerkniškem jezeru. V živo so spoznavali očem skrita bitja
Cerkniškega jezera, prek iger pa so prepoznavali rastlinske in živalske vrste, ki prebivajo na Cerkniškem
jezeru. Kotiček projekta LIFE Stržen je obiskalo približno 150 obiskovalcev.
Slike 4 – 8: Ustvarjanje v bobnaričinem kotičku
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4. LIFE NATURAVIVA
V Kotičku življenja – delavnici LIFE Naturaviva – so obiskovalci lahko spoznavali koliko različnih živalskih
in rastlinskih vrst imamo pri nas. Mnogi smo impresionirani nad dokumentarnimi filmi iz eksotičnih
dežel, ne zavedamo pa se, da se prav toliko zanimivih in redkih vrst skriva tudi v naši neposredni bližini.
Na tem LIFE kotičku so zato za obiskovalce pripravili zanimive pobarvanke, ki predstavljajo raznolikost,
pestrost življenja oziroma biodiverziteto Slovenije, ki je res neverjetna.
5. ECO KARST
Na dogodku je svoj projekt Eco Karst predstavil tudi Zavod za gozdove Slovenije na treh točkah
doživljajsko-učne poti. Obiskovalci so bili vabljeni, da se sprehodijo ob robu presihajočega Cerkniškega
jezera in v družbi sodelavcev Zavoda za gozdove spoznavajo pomen gozda v današnjem času,
prisluhnejo divjim prebivalcem gozda in jim sledijo na travnik ter se postavijo po robu izgubi
raznovrstnosti travniških bitij z bojem proti izginjanju njihovega življenjskega prostora.
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Slika 9: Pogled na prizorišče iz poti med kotičkom projekta LIFE for LASCA in LIFE Stržen
Na osrednjem prizorišču je hrano prodajalo 7 različnih ponudnikov, med njimi tudi Lovska družina
Cerknica in Ribiška družina Cerknica, ki sta ključna deležnika projekta LIFE Stržen. Sodelovalo je tudi 19
prodajalcev oziroma društev, ki so prodajali svoje izdelke ali samo predstavljali svojo dejavnost. Večino
ponudnikov je bilo iz lokalnega okolja, saj so imeli pri razpisu domačini prednost. Prav tako so na
glavnem prireditvenem prostoru potekale raznorazne delavnice za otroke – od izdelovanja polšjih
»škrinc« do barvanja na tekstilne vrečke z naravnimi barvili.
Rezultati:
Število organiziranih aktivnosti: 13
Število vseh obiskovalcev: 800
Število stojnic z obrtniki: 19
Število kulinaričnih stojnic: 7
Število medijskih objav: 18
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Slika 10: Letak za promocijo Dni Notranjskega parka
Še nekaj utrinkov s sobotnega dogajanja:

Slika 11: Pogled na obrtniške stojnice in informacijski lojtrnik, okrašen z LIFE in Natura 2000 zastavami
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Slika 12: Utrinki iz kulinaričnih stojnic
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Slika 13: Utrinki iz obrtniških stojnic
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Slika 14: Ekipno posvetovanje organizatork

Slika 15: Pri stojnicah se ni manjkalo obiskovalcev
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Slika 16: Utrinki kulturnega dela programa
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Slika 17: Utrinki raznoraznih aktivnosti in delavnic, ki so potekale tekom celotnega dneva
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Slika 18: Na eni od stojnic je Predstavništvo EK v Sloveniji informiralo obiskovalce o EU, programu LIFE+
ter o kampanji EU varujemo skupaj, v kateri sodeluje tudi Notranjski park s projektom LIFE Stržen. Med
obrazi kampanje je bila tudi Irena Likar, manager projekta.
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Slika 19: Med kulturnim programom smo povabili nagrajence ustvarjalnega natečaja projekta LIFE
Stržen, da predstavijo svoje izdelke na odru, nato pa jim je nagrade podelil župan Občine Cerknica.

Poročilo pripravila:
Ana Gabrejna,
Koordinator projekta
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