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Št.: 410-2/2018/poročilo o izvedbi akcije E.3 

Datum: 27. 6. 2018 

 
POROČILO O IZVEDBI AKCIJE E. 3 – Ozaveščanje lokalnega prebivalstva o pomenu projekta za 

lokalno skupnost 
 

Notranjski regijski park je v okviru akcije E.3 izvedel prireditev Dnevi Notranjskega parka. Gre za 
vsakoletno majsko prireditev. V sklopu projekta bo projektna ekipa organizirala 5 tovrstnih prireditev. 
Kje? Ob Cerkniškem jezeru, v vasi Dolenje Jezero. 
Kdaj? Prva od petih prireditev, ki bodo organizirane v sklopu projekta LIFE STRŽEN, je bila izvedena 26. 
in 27. maja 2018. 
 
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 
naravovarstvom, turizmom ali kulturno dediščino, da promovirajo svoje delo in razvijajo naravi 
prijazen turizem; 

- Pripraviti razstavo likovnih in fotografskih del, ki so jih prispevali otroci v okviru izvedenega 
ustvarjalnega natečaja LIFE Zima na jezeru. 
 

Aktivnosti: 
Projektna ekipa se je skupaj z ostalimi zaposlenimi na NRP sestala in seznanila z izkušnjami in s postopki 
izvedbe prireditve ter z dokumentacijo, ki je bila potrebna v preteklih letih. Projektna ekipa si je nato 
razdelila delo, ki bi ga lahko razdelili na pet sklopov. 

1. Organizacija Dnevov NRP 
- Priprava osnutka programa, časovnic, razporeditve na prireditvenem prostoru, 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; 
- Komunikacija z obrtniki, ki so predstavili in prodajali svoje izdelke na stojnicah; 
- Komunikacija z lokalnimi gostinskimi ponudniki (sklepanje pogodb…); 
- 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; 
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- Komunikacija z nastopajočimi v osrednjem programu prireditve (razpored, boni, tonske); 
- Komunikacija s tonskim tehnikom in voditeljem prireditve; 
- Pripravljene in distribuirane zahvale vsem sodelujočim; 
- Koordinacija vseh delov ekipe med seboj; 
- Komunikacija z Občino Loška dolina glede postavitve šotora. 

 
2. Pomoč pri organizaciji dnevov NRP: 

- Naročilo stranišč; 
- Priprava prizorišča, prevoz stojnic, klopi, miz; 
- Postavitev 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 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 informativnega gradiva o projektu in pomenu renaturacije, Natura 2000 območij za 

vse sodelujoče vodnike, ki so sodelovali pri izpeljavi aktivnosti znotraj programa; 
- Priprava LIFE kotička (v sklopu LIFE kotička smo obiskovalcem predstavljali finančni mehanizem 

LIFE, Naturo 2000 in sam projekt LIFE STRŽEN. Najmlajšim smo na zanimiv način predstavili, 
zakaj je potrebna prenova struge in katera vodna bitja bodo imela koristi od tega. Poleg tega 
smo jim predstavljali ptico bobnarico in jih povabili naj jo narišejo.). 

 
4. Priprava razstave likovnih in fotografskih del, ki so prispeli na natečaj LIFE Zima na jezeru 

- Vabilo sodelujočim; 
- Postavitev razstave; 
- Podelitev nagrad. 

 
5. Izdelava končnega poročila o uspešnosti dneva NRP 

- Zbrane fotografije; 
- Narejena evalvacija med sodelujočimi zunanjimi sodelavci; 
- Narejena interna evalvacija znotraj ekipe LIFE STRŽEN; 
- Zbran kliping (medijske objave). 
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Slika 1: Kotiček ob jezeru v senci dreves, kjer so obiskovalci spoznavali aktivnosti projekta LIFE Stržen 
in ptico bobnarico. 
 

 
Sliki 2 in 3: aktivnosti za obiskovalce; s kolesi po Notranjskem parku in s kanuji po Cerkniškem jezeru. 
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Sliki 4 in 5: aktivnosti za obiskovalce; čebelarska učna pot in opazovanje ter obročkanje ptic. 
 

 
Slika 6: podelitev nagrad nagrajencem natečaja LIFE Zima. 
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Sliki 7 in 8: dogajanje na osrednjem prireditvenem prostoru; kulinarične in prodajne stojnice ter 
predstavitve društev. 
 

 
Sliki 9 in 10: aktivnosti za obiskovalce; pohod k podzemlju Karlovice in sobotna pripovedka »Zakaj je 
polje jezero?«. 
 
 
Za izvedbo akcije so bili zadolženi Katarina Mikulić, Darja Levinger, Damjan Intihar, Ana Gabrejna in 
Manca Černigoj. Poraba časa za izvedbo aktivnosti je bila v skladna z načrtovano v projektnem 
predlogu. Koordinator je za svoje delo porabil 3 delovne dni, strokovna sodelavka za stike z javnostmi 
(PR), 23 delovnih dni, administrator 20 dni, tehnični sodelavec 8 dni in strokovna sodelavka biologinja 
prav tako 8 delovnih dni. 
 
Rezultati: 
Število organiziranih aktivnosti: 13 
Število udeležencev organiziranih aktivnosti: 203 
Število vseh obiskovalcev: 1100 
Število stojnic z obrtniki: 20 
Število kulinaričnih stojnic: 7 
Število sodelujočih (organizator prireditve, izvajalci aktivnosti…): 169 
Število medijskih objav: 12 

- Slivniški pogledi: maj 2018 
- TV Slovenija: Dobro jutro 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/dobro-jutro/174541320 
- TV Slovenija: Slovenska kronika  

https://4d.rtvslo.si/arhiv/slovenska-kronika/174541493 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/dobro-jutro/174541320
https://4d.rtvslo.si/arhiv/slovenska-kronika/174541493
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- MMC: Kam ta konec tedna? 
http://www.rtvslo.si/tureavanture/podobe-slovenije/kam-ta-konec-tedna-na-jagode-in-sparglje-
pivo-cvicek-in-opero/456057 

- Radio Slovenija (Radio Prvi): Prva jutranja kronika 
https://4d.rtvslo.si/arhiv/jutranja-kronika/174541567 

- Radio Slovenija (Radio Prvi): Druga jutranja kronika 
https://4d.rtvslo.si/arhiv/jutranja-kronika/174541568 

- STA: Dnevi Notranjskega parka vabijo obiskovalce ob Cerkniško jezero 
https://www.sta.si/2516261/dnevi-notranjskega-parka-vabijo-obiskovalce-ob-cerknisko-jezero 

- Radio 94 (V živo smo se oglašali 17. 5. 2018, 24. 5. 2018, 26. 5. 2018. in 27. 5. 2018) 
- Slivniški pogledi: julij 2018 

 
 
Priloga: 

- Letak (z vključujočim programom) 
- Zemljevid prireditvenega prostora 
- Fotografije 
- Kliping 

 
Zapisnik pripravila: 

Katarina Mikulić 

http://www.rtvslo.si/tureavanture/podobe-slovenije/kam-ta-konec-tedna-na-jagode-in-sparglje-pivo-cvicek-in-opero/456057
http://www.rtvslo.si/tureavanture/podobe-slovenije/kam-ta-konec-tedna-na-jagode-in-sparglje-pivo-cvicek-in-opero/456057
https://4d.rtvslo.si/arhiv/jutranja-kronika/174541567
https://4d.rtvslo.si/arhiv/jutranja-kronika/174541568
https://www.sta.si/2516261/dnevi-notranjskega-parka-vabijo-obiskovalce-ob-cerknisko-jezero

