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DEJSTVA 

• Nekoč je jezero presihalo enkrat na 
tri leta. danes celo trikrat na leto! 

• Izravnanih 14 km strug. 

• Želja: izsušiti jezero.  

 





DEJSTVA 

• Problem za celotno 
ekosistemsko verigo, ki je tisoče 
in tisoče let „verjela“ v naravni 
(!!) proces presihanja. 

• Želja po „izravnalnih ukrepih“ 
(jezovi, zadrževalniki, izlovi…) 

 



LIFE STRŽEN 

• Konec 2014 smo začeli pripravljati LIFE 
projekt- LIFE STRŽEN. 

• Fokus 1: obnova vodotoka Stržen in s 
tem prednostnega N2K HT presihajoča 
jezera. 

• Fokus 2: oblikovanje mirne cone za 
bobnarico- prednostne N2K vrste. 

• Fokus 3: spreminjanje odnosa pri 
domačinih- do N2000 in PARKA 
 
 



LIFE STRŽEN 

• Konec 2014 ni bilo nikakršne druge 
opcije za financiranje tako 
obsežnega projekta. 

• LIFE je edini mehanizem, kjer so vsi 
trije fokusi pravzaprav nujni, bistven 
sestavni del projekta. 





FOKUS 1- RENATURACIJA 

• Neposreden efekt na 20 
kvalifikacijskih vrst Nature 2000 

• Izboljšanje stanja na treh HT tipih 
Nature 2000.  



FOKUS 2- BOBNARICA 

• Z renaturacijo se povečuje habitat 
bobnarice- prednostne N2K vrste.  

• Ustvarja se formalna mirna cona- 
brez ribolova, brez čolnov… 

• Bobnarico se ulovi, opremi z GPS in 
tako ustvarja podlago za fokus št 3.  





FOKUS 3- BISTVEN DEL PROJEKTA- 
JAVNO MNENJE 

• Čutimo, da je odnos lokalnega 
prebivalstva do parka, Nature 2000, 
varovanja narave, močno negativen. 

 

 



FOKUS 3- BISTVEN DEL PROJEKTA- 
JAVNO MNENJE 

• Infrastruktura!! 
• Vir legitimnosti projekta v lokalnem 

okolju. 
• Kdor z naslova LIFE oz. N2K kaj 

dobi, mora to vrniti v obliki 
formalne podpore projektu 
(spletna stran, projektni časopis…) 







FOKUS 3- BISTVEN DEL PROJEKTA- 
JAVNO MNENJE 

• Enkrat letno velika „veselica“ z 
naravoslovnimi vsebinami. 

• 4 leta tematski vikendi z lokalnimi 
vodniki, ki so projektno plačani- samo 
sprejemljive vsebine!!! 

• Delavnice, izobraževanja, srečevanja, 
komunikacija s kompletnim spektrom 
deležnikov. 

 



FOKUS 3- BISTVEN DEL PROJEKTA- 
JAVNO MNENJE 

• Srečevanja z ljudmi od vasi do vasi- 
slogan: „varstvo narave je 
prepovedana tema“.  

• Fotografije, spomini, debata, žganje,... 
• Kompleten, kompleksen in domišljen 

komunikacijski načrt podprt s 
KOMUNIKACIJSKIMI orodji za 
doseganje cilja.  



KRAS.RE.VITA 

• Septembra 2017 je bil odobren projekt 
KRAS.RE.VITA 

• ESRR, prednostna os 6.2- utemeljena 
na PUN2K 

• Fokus 1: izboljševanje stanja na 
Cerkniškem jezeru. 

• Fokus 2: izboljševanje stanja na 
Planinskem polju 
 





KRAS.RE.VITA- fokus 1- Cerkniško 
jezero 

• Renaturacija drugega velikega 
izziva- Stržen Beli breg 

• Strugo se vrne v stanje pred posegi 
v jezero. 

• Zasuje se kanal v dolžini 700 m, 
odpre se katastrska struga v dolžini 
2,4 km 

 

 



KRAS.RE.VITA- fokus 1- Cerkniško 
jezero 

• Izboljševanje stanja z direktnimi 
posegi na terenu na različnih HT in za 
različne vrste: 
–Presihajoče jezero 
–Bazična nizka barja 
–Visoko steblikovje 
–Modra stožka 
–Pupek, hribski urh, pisana penica, kosec 
–…. 

 



KRAS.RE.VITA- fokus 1- Cerkniško 
jezero 

• Izboljševanje stanja s 
preusmerjanjem obiskovalcev. 

• Povedano, da nas ulica razume- 
grajeni objekti za naravni 
neškodljivo obiskovanje. 











KRAS.RE.VITA- ODSOTNOST 
KOMUNIKACIJE 

• KRAS.RE.VITA je projekt kjer stroški 
komunikacije niso upravičeni. 

• Prav tako ne pridejo v poštev druge 
mehke vsebine. 

• PREPROSTO GRE ZA MULČANJE, 
KOŠNJO, PREKOPAVANJE, 
ODVAŽANJE, SEKANJE,…. 

 



KRAS.RE.VITA vs. LIFE STRŽEN 

• V kolikor NRP ne bi uspel na razpisu 
LIFE, ne bi izvajali projekta 
KRAS.RE.VITA. 

• Oziroma izvajanje KRAS.RE.VITA bi bil 
samomor za JZ NRP zaradi 
potencialnega upora domačinov. Taki 
posegi v naravi brez sistematičnega 
pojasnjevanja „ZAKAJ?“ so zablode 
lokalnih šerifov.  



KRAS.RE.VITA vs. LIFE STRŽEN 

• LIFE Stržen nam torej pripravlja 
teren s kompleksnim in celovitim 
nizom mehkih vsebin ter 
komunikacijo.  

• Da lahko implementiramo tudi 
KRAS.RE.VITO 



KRAS.RE.VITA vs. LIFE STRŽEN 

• KRAS.RE.VITA na drugi strani prinaša 
en cel niz „infrastrukture“ za 
preusmerjanje obiskovalcev, ki je z 
LIFE mehanizmom ne bi uspeli 
narediti. 

• Na ta način KRAS.RE.VITA daje LIFEu 
„temo“ za lažjo komunikacijo in za 
mehke vsebine. 

• POZOR pred dvojnim financiranjem! 



KRAS.RE.VITA vs. LIFE STRŽEN 

• LIFE bo mehke vsebine, 
izobraževanja, tematske vikende 
izvajal na infrastrukturi narejeni ob 
KRASREVITI. 

• KRASREVITA bo izkoriščal 
„selektiven“ sluh lokalnega 
prebivalstva. 

• Bistveno je, da ljudje vedo sledeče: 



KRAS.RE.VITA vs. LIFE STRŽEN 
 - NRP je dobil denar zaradi Nature 

2000. 

 - denar je iz EU skladov LIFE in ESRR. 

 - projekti so OK in prinašajo dobro 
lokalnemu      prebivalstvu. 

 - denar je prišel, ker obstaja park 
(!!), ne pa    

           Zavod za šport, mladino in proste 
urice!! 


