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A) IZVLEČEK
Evropski dan opazovanja ptic je mednarodni okoljski in naravovarstveni dogodek, ki ga vsako
prvi konec tedna v oktobru organizira svetovna organizacija BirdLife International. Nameni tega
projekta so promocija opazovanja ptic, preživljanja prostega časa v naravi in širjenje zavedanja o
pomenu varstva narave skozi osebno izkušnjo ljudi. V letu 2016 smo na Društvu za opazovanje
in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) v okviru tega okoljskega dneva organizirali več različnih
dogodkov po vsej Sloveniji, pri čemer je bila rdeča nit aktivnosti varstvo ptic selivk. V Mestni
občini Ljubljana smo v okviru tega projekta organizirali 4 promocijske stojnice pred Mestno hišo
ter na osrednji ljubljanski tržnici in dve predavanji v mestnih knjižnicah, na Evropski dan
opazovanja ptic pa je potekala informativna stojnica, dve opazovalni točki ter dva vodena izleta.
V oktobru smo izvedli tudi 2 delavnici izdelave krmilnic za ptice. Po želji mnogih lanskoletnih
obiskovalcev stojnic, smo pripravili ponatis brošure »Ptice Slovenije«. Okoljski dan smo
promovirali tudi s pomočjo objav v različnih medijih ter preko letakov na stojnicah.
European Birdwatch is an international environmental and nature conservation event, which
takes place every first end of the week in October. It is organised by the global organisation
BirdLife International. Project aims to promote birdwatching, spending ones leisure time in
nature and awareness raising about the importance of nature conservation through hands-on
experience. Within the framework of this project DOPPS-BirdLife International organised
several different events in Slovenia in 2016 with underlying theme being the protection of
migratory birds. In the Municipality of Ljubljana 4 promotion stands were organised in front of
City hall and on the main market place in Ljubljana, and two lectures in Ljubljana’s libraries,
while during European Birdwatch informative stand, 2 observation points and 2 excursions took
place. We also organized 2 workshops for making birdfeeders. Considering visitors’ wish from
last year’s stands, we reprinted the booklet “Birds of Slovenia”. The environmental day was
promoted through several media announcements and leaflets, spread in promotion stands.

B) PREDMETNE OZNAKE
Evropski dan opazovanja ptic, opazovanje ptic, ptice v urbanih območjih, izobraževanje.
European Birdwatch, birdwatching, birds in urban areas, education.

C) OPIS PROJEKTA IN IZVEDENIH AKTIVNOSTI
3.1 Promocijske stojnice na osrednji ljubljanski tržnici Center
Vse promocijske stojnice so potekale ob sobotah, med 9:00 in 13:30. Prvi dve sta potekali pred
Mestno hišo, 10. 9. ter 17. 9. 2016. Prvotno je bilo predvideno, da bodo vse stojnice izvedene na
osrednji ljubljanski tržnici, vendar smo v okviru programa Zelene prestolnice ugotovili, da je pri
Mestni hiši prav tako veliko obiskovalcev in smo zato želeli pokriti obe lokaciji. Tretja in četrta
promocijska stojnica sta potekali na osrednji tržnici, 24. septembra ter 1. oktobra 2016, prav
tako med 9:00 in 13:30. V soboto, 1. oktobra, je ob istem času kot promocijska, potekala tudi
informativna stojnica, in sicer v Mestnem parku Tivoli, na Jakopičevem sprehajališču.
Na vseh stojnicah smo predstavljali opazovanje in varstvo ptic in delo društva. Posebej za
promocijo Evropskega dneva opazovanja ptic 2016 smo oblikovali in delili letak o dogodkih v
Ljubljani.

Promocijska stojnica pred Mestno hišo , 10.9.2016 (Foto: Manca V.)

Promocijska stojnica na osrednji ljubljanski tržnici, 1.10. 2016 (Foto: Manca V.)

3.2 Opazovalni točki v parku Tivoli in ob Koseškem bajerju
V soboto, 1. 10. 2016, smo v parku Tivoli (priloga 1) in ob Koseškem bajerju organizirali
opazovalni točki, ki sta potekali med 9. in 12. uro. Hkrati je ob 9. uri potekal tudi vodeni izlet po
parku Tivoli. Ob 10. uri je bil za obiskovalce predviden tudi enourni voden ogled po
Naravoslovni učni poti Koseški bajer, ki pa smo ga zaradi majhnega števila udeležencev izvedli
posamič. Obeh dogodkov se je udeležilo okrog 50 obiskovalcev. Izpeljavo opazovalnih točk smo
sicer načrtovali v nedeljo, 2. oktobra, vendar smo ju zaradi slabega vremena prestavili na soboto.

Opazovalna točka v Tivoliju, 1.10. 2016 (Foto: Neža K.)

3.3 Tisk brošure s predstavitvijo izbranih vrst ptic Slovenije
V nakladi 500 izvodov smo v oktobru natisnili brošuro z naslovom »Ptice Slovenije« (priloga 2),
kjer smo s kratkimi opisi predstavili 143 izbranih vrst ptic. Slednje smo izbrali zaradi dobre
prepoznavnosti, pogostega nahajanja v Sloveniji ali značilnosti za določeno življensko okolje.
Prav tako so v brošuri predstavljene skupine ptic, ki se pojavljajo v Sloveniji, gnezditev in selitev,
napotki za opazovanje ptic in območja, ki jih priporočamo za naravoslovni izlet (vključno s
krajinskima parkoma Ljubljansko barje ter Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib), ter osnove varstva
narave.
3.4 Predavanji v Mestni knjižnici Otona Župančiča
V septembru in oktobru smo izvedli dve predavanji v Mestni knjižnici Otona Župančiča. Prvo
predavanje, z naslovom Hranjenje ptic pozimi, je pripravila Manca Velkavrh, v torek, 27.
septembra. Drugo predavanje, z naslovom »Postajališča – življenjsko pomembne postojanke na
selitveni poti«, je potekalo v torek, 18. oktobra. Predavala je Tanja Šumrada. Prvega predavanja
se je udeležilo 10 ljudi, drugega pa 13. Seznami udeležencev predavanj so priloženi (priloga 3).

3.5 Delavnica izdelave krmilnic
V prostorih društva je 14. oktobra, ob 18. uri, potekala delavnica izdelave krmilnic. Materiale
smo pripravili vnaprej, tako da so udeleženci pod vodstvom izkušenih članov DOPPS izrezane
kose lesa z vijaki sestavili skupaj. Pred izdelavo krmilnic smo naredili uvodno predavanje, na
katerem so udeleženci izvedeli, kako in kam se krmilnico namešča ter katera hrana je za ptice
primerna. Delavnici, ki se je je udeležilo 17 udeležencev, je sledila manjša pogostitev,
pripravljena iz ekoloških pridelkov z ljubljanske ekološke kmetije Pr' Konc iz Kleč. Ob pogostitvi
je bil postavljen napis o izvoru hrane. Pred delavnico smo prostor prezračili na naraven način, na
sanitarije smo postavili brisače iz blaga, za žejo pa smo obiskovalcem delavnice ponudili vodo iz
pipe v kozarcih za večkratno uporabo. Seznam udeležencev delavnice je priložen (priloga 8).
Nekaj materiala za krmilnice je še ostalo, zato smo izpeljali dodatno delavnico za otroke iz OŠ
Vide Pregarc. V okviru krožka za nadarjene je 10 otrok naredilo 5 krmilnic.
3.6 Druge promocijske aktivnosti
Promocijo Evropskega dneva opazovanja ptic 2016 smo izvajali s pomočjo sodelovanja in
pripravljanja objav v spletnih (na primer priloge 3 f, 4, in 5) ter v drugih medijih (priloga 3 c, 6).
Pri vabljenju na dogodke smo opozorili na možnost dostopa s kolesom ali javnim prevozom.

D) SODELAVCI PRI PROJEKTU
4.1 Ožji sodelavci pri projektu
Ime in priimek
Manca Velkavrh
Tanja Šumrada
Tomaž Mihelič
Tilen Basle
Mojca Pipan
Neža Kocjan
Tomaž Remžgar
Dare Fekonja
Bia Rakar

Izvedene projektne aktivnosti
Organizacija projekta, izvedba promocijskih stojnic,
predavanja
Organizacija projekta, izvedba promocijske stojnice,
predavanja in opazovalne točke ob Koseškem bajerju,
priprava ponatisa brošure (prostovoljka)
Priprava in organizacija ponatisa brošure
Oblikovanje brošure
Lektura ponatisnjene brošure »Ptice Slovenije«
Izvedba informatvne stojnice v Tivoliju (prostovoljka)
Izvedba promocijske stojnice (prostovoljec)
Izvedba vodenega ogleda v Tivoliju (prostovoljec)
Komuniciranje z mediji, priprava spletnih objav

4.1.1 Priloge vsebinskemu poročilu:
Priloga 1
Priloga 2
Priloga 3

Priloga 4

Priloga 5

Priloga 6
Priloga 7

Vpisni list, Evropski dan opazovanja ptic
Park Tivoli, 2. 10. 2016
Brošura »Ptice Slovenije«
Predavanji
a) »Hranjenje ptic pozimi«, vpisni list poslušalcev predavanja, 27.9. 2016
b) »Postajališča – življenjsko pomembne postojanke na selitveni poti«, vpisni list
poslušalcev predavanja, 18.10. 2016
c) »Hranjenje ptic pozimi«, letak
d) »Postajališča – življenjsko pomembne postojanke na selitveni poti«, letak
e) »Hranjenje ptic pozimi«, objava na spletni strani Mestne knjižnice
f) Vabilo na predavanje 27. septembra, objava na socialnem omrežju Facebook
»Evropski dan opazovanja ptic 2016«
a) Novica, objava na spletni strani DOPPS
b) Sporočilo za javnost
c) Evropski dan opazovanja ptic, »cover photo«, socialno omrežja Facebook
(DOPPS, Birdlife Slovenia), (20.10. 2016)
d) »Evropski dan opazovanja ptic 2016«, objava na socialnem omrežju Facebook
(20.10. 2016)
Napovednik
a) Predavanje »Hranjenje ptic pozimi«
b) Predavanje »Postajališča – življenjsko pomembne postojanke na selitveni
poti«
c) Stojnica ob Evropskem dnevu opazovanja ptic
d) Delavnica izdelave krmilnic
e) Opazovalna točka ob Koseškem bajerju in vodenje po učni poti
f) Stojnica ob Evropskem dnevu opazovanja ptic
g) Spoznavanje ptic v parku Tivoli
h) Informativna stojnica »Selitve ptic«
Promocijski letak aktivnosti Evropskega dneva opazovanja ptic 2016 v Ljubljani
Seznam udeležencev delavnice izdelave krmilnic
i) Seznam udeležencev delavnice izdelave krmilnic (14.10.2016)

j) Objava na spletni strani OŠ Vide Pregarc (15.10.2016)

Finančno poročilo projekta
5.1 Prihodki
1.
2.

Sofinancer
Mestna občina Ljubljana
DOPPS – lastna sredstva
SKUPAJ

v EUR
1640,00
2500,00
4140,00

5.2 Izdatki (sredstva Mestne občine Ljubljana so označena z zvezdico *)
STROŠKI

DOPPS
(v EUR)

MOL
(v EUR)
35,33
34,93

350,00

0,00
1062,29
158,05
46,70
0,00
0,00

Najem promocijskih stojnic*
Materiali za pripravo in izvedbo promocijskih
stojnic*
Oblikovanje brošure
Tisk brošure*
Materiali za krmilnice*
Okrepčilo na delavnicah*
Potni stroški izvajalcev projekta
Stroški zunanjega izvajalca (organizacija projekta)
Plače zaposlenih, vključenih v izvedbo projekta
Plače zaposlenih, vključenih v izvedbo projekta*
Prostovoljno delo
Režijski stroški
SKUPAJ
%

120,00
390,00
400,00

302,7
890,00
350,00
2500,00 1640,00
60,4
39,6

Opomba: DOPPS je zavezanec za DDV, ki le-tega obračunava po sistemu odbitnega deleža. V letu 2016 znaša odbitni
delež 21 %, 79 % DDV-ja pa je vštetega v dejanski strošek, ki je naveden v poročilu.

Obrazložitev: Ob prijavi na razpis smo v prijavnici napačno zavedli znesek zaprošenih sredstev
pri MOL (1640€ namesto 2500€), zaradi česa je prišlo do sprememb v finančni strukturi
projekta. Ker smo tako prejeli nekoliko manj sredstev, smo del aktivnosti prenesli nase
(oblikovanje brošure, potni stroški izvajalcev, stroški zunanjih izvajalcev). Stroški teh aktivnosti
so tako predstavljali breme društvu, saj je šlo za našo napako.
Manjša odstopanja so se pojavila tudi med stroški posameznih aktivnosti, vendar skupna poraba
ni presegla zneska zaprošenih sredstev. Vse projektne aktivnosti so bile izvedene, kot prvotno
načrtovano.

5.2.1 Priloge finančnemu poročilu:
Priloga 1
Priloga 2
Priloga 3
Priloga 4
Priloga 5
Priloga 6
Priloga 7

Račun za promocijski stojnici na mestni tržnici Center (29.9. 2016)
Račun za materiale za krmilnice (6.10. 2016)
Račun za pogostitev (25.10.2016)
Račun-dobavnica Birokebsi, 1.4.2016
Dohodek iz Delovnega razmerja 2016-09, Št. Obračuna 16-A01-000009
Dohodek iz Delovnega razmerja 2016-10, Št. Obračuna 16-A01-000010
Račun tiska brošure, Št. računa: RA 0001631/2016

