
 

 

 

 

Notranjski regijski park 

vabi k sodelovanju na ustvarjalnem natečaju 

»Po starih vijugah v boljši jutri«, 

ki je del projekta LIFE STRŽEN (LIFE16 NAT/SI/000708) 

 

 

 

Letos poleti smo uspešno zaključili z renaturacijo vodotoka Stržen na Cerkniškem 

jezeru, katere cilj je razširitev ekosistema in posledično dati naravi prostor, da zaživi in 

zadiha v vsej svoji lepoti ter vrniti Strženu pot po nekdanjih vijugah. V okljukih Stržena 

bo odslej boljši življenjski prostor za ribe, rake, vodno rastlinje, obalno rastje, za jezero 

najbolj tipično trsje. Posledično bo na tem območju več hrane za ptice in druge živali, 

življenjski krog bo tu spet tekel kot nekoč, saj voda teče počasneje. Vzpostavili smo 

tudi mirno cono in uredili življenjski prostor skrivnostni čaplji bobnarici, ki spada med 

ogrožene ptice.   

Kakšen življenjski prostor si želiš za živa bitja na jezeru? Kako si jih predstavljaš sedaj, 

ko imajo več življenjskega prostora? Ali meniš, da bo v in ob jezeru več živih bitij, ko 



 

 

se bo voda dalj časa zadrževala v okljukih? Ali bo več obalnega rastja? Ali si zamišljaš 

bobnarico, ki gnezdi med trsjem in je nihče več ne vznemirja? Želimo si videti tvoj 

pogled na zgodovinsko spremembo, ki ga je jezero doživelo med poletjem in vrnilo 

živalim in rastlinam več prostora za obstoj. 

Pri projektu LIFE Stržen, v okviru katerega razpisujemo ustvarjalni natečaj, vračamo 

strugo potoka Stržen na Cerkniškem jezeru v prvotni naravni dvojni okljuk, s čimer jo 

bomo podaljšali, upočasnili odtekanje vode in povečali možnost preživetja organizmov, 

vezanih na vodo. Gradimo učne in kolesarske poti na obrobju Cerkniškega jezera, da 

obiskovalci ne bi zahajali na najbolj občutljiva območja, ki so dom ogroženim živalim 

in rastlinam. Za skrivnostno čapljo bobnarico, ki v Sloveniji gnezdi le na Cerkniškem 

jezeru, skrbimo še posebej in ji urejamo miren dom ob obnovljenih okljukih. 

 

Program LIFE je finančni instrument, s katerim Evropska unija podpira številne 

projekte za ohranjanje okolja in narave. Do danes je program LIFE sofinanciral več kot 

5.400 projektov za varstvo narave in biološke raznovrstnosti.  

 

V svojo likovno, literarno ali fotografsko 

umetnijo vključi logotip programa LIFE 

in si zasluži dodatno točko pri 

ocenjevanju. Na vprašanja kako, na 

kakšen način in kje naj odgovori tvoja 

bujna domišljija. 

        

        

 

Vzemi to pozitivno spremembo na jezeru »v svoje roke« in deli z nami svoj pogled, 

pričakovanja, upanja in strahove. Bo Cerkniško jezero po takšni spremembi postalo 

dom raznovrstnim rastlinam in živalim? Dobrodošla tudi vsa ustvarjanja na temo 

urejene nove mirne cone skrivnostne bobnarice, ki gnezdi in kuka izza trsja na 

Cerkniškem jezeru.  

 

 

 



 

 

LIKOVNI NATEČAJ 

Za predšolske otroke in šolarje prve triade (1., 2. 

ali 3. razred osnovne šole) 

Tehnika: poljubna 

Maksimalna velikost formata: A3 

Vključi v svoj izdelek logotip LIFE in si zagotovi 

dodatno točko pri ocenjevanju. 

 

1. nagrada: tablični računalnik 

2. nagrada: najem dveh kanujev na Cerkniškem 

jezeru 

3. nagrada: najem dveh kanujev na Cerkniškem 
jezeru 
 

 

LITERARNI NATEČAJ 

Za šolarje druge triade (4., 5. in 6. razred osnovne šole) 

Zvrst: poljubna 

Vključi v svoj izdelek logotip LIFE in si zagotovi dodatno točko pri ocenjevanju. 

 

1. nagrada: tablični računalnik 

2. nagrada: najem dveh kanujev na Cerkniškem jezeru 

3. nagrada: najem dveh kanujev na Cerkniškem jezeru 

 

 

 



 

 

FOTOGRAFSKI NATEČAJ 

Za srednješolce in šolarje tretje triade (7., 8. in 9. razred osnovne šole) 

 

Tehnika: poljubna 

Format: JPEG, Minimalna dimenzija: 1920 slikovnih pik (daljša stranica) 

Minimalna velikost datoteke: 1,5 MB 

Vključi v svoj izdelek logotip LIFE in si zagotovi dodatno točko pri ocenjevanju.  

 

1.nagrada: tablični računalnik 

2.nagrada: najem dveh kanujev na Cerkniškem jezeru 

3.nagrada: najem dveh kanujev na Cerkniškem jezeru 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Svoj izdelek pošlji po pošti na naslov: 

Notranjski regijski park 

Tabor 42 

1380 Cerknica,  

s pripisom »Po starih vijugah v boljši jutri«.  

Fotografije in literarna dela sprejemamo tudi po elektronski pošti na e-naslov: 

info@notranjski-park.si, v ZADEVO pripiši »Po starih vijugah v boljši jutri«. 

Obvezne priloge: 

- Obrazec s podatki (naslov dela, ime, priimek, naslov, razred, šola, 

elektronski naslov, telefonska številka) 

- Soglasje staršev oz. zakonitih zastopnikov za objavo izdelkov 

 

Rok za oddajo del je 31. 3. 2022. POZOR: ROK ZA ODDAJO IZDELKOV SMO 
PODALJŠALI DO 31. 5. 2022! 

Preden se lotiš ustvarjanja, ne pozabi prebrati pravil, v katerih so zapisana vsa 

podrobna navodila. 
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