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Letimo skupaj

„Druži nas ljubezen do ptic in 
narave. Tako kot mnoge ptice selivke v 
številčnih jatah premagujejo ogromne 
razdalje, lahko mi iz leta v leto 
premikamo mejnike naravovarstva le     
z vašo podporo!“ 

Rudolf Tekavčič, predsednik DOPPS
Foto: Dare Šere



Tomaž Mihelič, varstveni ornitolog 
na DOPPS

„Največji čar dela varstvenega 
ornitologa na društvu je srečevanje 
ogromnega števil srčnih ljudi. Ljudi, ki jim 
je mar, kaj se dogaja z našo naravo in ki so 
pri prizadevanjih za njeno ohranitev 
pripravljeni nesebično pomagati.“

Največji dosežki!
l  Gugalnic, skupinskih popisov velike uharice, se je udeležilo 

      preko 200 prostovoljcev.

 Z intenzivnim delom na kmetijski politiki smo uspeli povišati nekatera l 

     naravovarstveno pomembna plačila za kmete.

 Z GPS telemetrijo smo spremljali belo štorkljo in l 

     sploh prvič v Evropi belohrbtega detla.

  Uspešno smo izvedli vse sheme monitoringa: zimsko štetje vodnih ptic, l

     monitoring SPA in monitoring ptic kmetijske krajine.

  Uspešno smo končali projekta SIMARINE-NATURA in Gorički travniki.l

  Na Ljubljanskem barju smo opravili popis pokošenosti travnikov, ki je l

     ključen za spremljanje populacije kosca.

„Drava je prva reka v Sloveniji, 
kjer nam je uspelo uskladiti 
izvajanje vodno-vzdrževalnih     
del z naravovarstvenimi cilji.“

dr. Damijan Denac, 
vodja projekta LIVEDRAVA

Največji dosežki!
l  Izdelali 220 metrov sten za breguljko – gnezdilo 656 parov

  Pripravili gnezdilne otoke na Ptujskem jezeru – gnezdilo 877 parov rečnih l

     galebov, 85 p. navadnih čiger, 13 p. črnoglavih galebov

  Odstranili vegetacijo na štirih projektnih prodiščih l

     (Starše, Vurberk, Borl, Mala vas) – gnezdilo 20 parov malih deževnikov in 

     5 parov malih martincev

  Uspešno prestali projektni nadzor s strani Evropske komisije – l

     24.8.2016, Ljubljana, Ormož, Ptuj

  Dokončali in premierno predvajali dokumentarni film o Dravi – 60 obiskovalcevl

  Otvorili ornitološko opazovalnico na Ptujskem jezeru – 14.10.2016l



Največji dosežki!
 l Mladinski ornitološki raziskovalni tabor, Polana – 28 mladih

 l Naravoslovni dnevi za šolarje – vključenih več kot 2.000 mladih

Nagradni likovni natečaj „Ptice in naš vrtec“ – prejeli 123 likovnih dell  

Izlet za mlade ornitologe na slovensko obalo – 19 mladihl  

Izlet za mlade ornitologe na Nežidersko jezero (Avstrija) – 10 mladihl  

Akcija Ptice okoli nas – več kot 10.000 opaženih ptic, 781 sodelujočihl  

„Izobraževanje je na društvu 
zmerom imelo pridih spontanosti, ki 
se skriva v ljudeh, ki delajo z mladimi. 
Gre za posameznikovo dolžnost 
predati znanje in izkušnje mlajšim, ki 
se širi iz generacije v generacijo!“

Tilen Basle, koordinator 
izobraževanja na DOPPS

„Revija Svet ptic je naš most do 
ljudi. Z njo širimo veselje do opazovanja, 
spoznavanja in varstva ptic ter širimo 
glas o pomembnosti ohranjanja narave. 
Svet ptic je srčika DOPPS.“

Petra Vrh Vrezec, urednica 
revije Svet ptic

Največji dosežki!
 Svet ptic v letu 2016 zaživi v novi, moderni podobi.l 

 Nova oblikovna podoba revije omogoči objavo kar 32 čudovitih l 

     naravoslovnih ilustracij.

l  Kar 82 piscev je v 22. letnik Sveta ptic napisalo 198 prispevkov.

l  182 fotografov je prispevalo kar 406 fotografij.

l  Nepredstavljive številke sodelujočih pri ustvarjanju revije in 

     neštete prostovoljne ure.



„Delo sekcij v letu 2016 težko 
povzamem z eno samo besedo. 
Zmagoslavni Juuhuu! je vzklik, ki se    
mi suka po glavi, kadar pomislim na 
energijo in zanos, s katerima smo člani 
sekcij sooblikovali delovanje društva.“

Največji dosežki!
 Izvedli smo 45 izletov in akcij ter 29 predavanj in delavnic s l 

     skupaj več kot 1.000 udeleženci.

  Severnoprimorska sekcija je obnovljeno cerkev v Podragi opremila l

     s 6 gnezdilnicami za čuka, pegasto sovo in postovko.

  Dolenjska sekcija je organizirala prvi popis velike uharice v Beli Krajini.l

  Ljubljanska sekcija je v Ljubljani - Zeleni prestolnici Evrope - l

     pripravila 18 stojnic in 4 opazovalne točke.

  Notranjska sekcija je organizirala 25. zaporedni popis kosca l

     na Cerkniškem jezeru - Crex night.

  Štajerska sekcija je s ciljnim popisom odkrila, da na Dravsko-Ptujskem polju l

     gnezdi 231 osebkov prib.

  Pomurska sekcija je organizirala 6. Pomurski ornitološki vikend, ki se ga je l

     udeležilo 22 mladih in 11 mentorjev.

Največji dosežki programa CEPF v Sredozemskem bazenu!
 Skupni znesek, ki ga je CEPF vložil v ohranjanje biotske raznovrstnosti l 

     v Sredozemlju – 10,9 milijonov US$

  Število organizacij, ki so prejele sredstva CEPF – 93l

  Število podeljenih projektov – 106l

  Število držav v razvoju, ki jih je CEPF financiral v Sredozemlju – 12l

  Število novih zavarovanih območij – 7; 143.680 hal

  Število novih regulativ, zakonov in pravil – 11l

  Površina območij z izboljšanim upravljanjem – 1,495.139 hal

  Število novih naravovarstvenih skupin/omrežij – 8l

  Število skupnosti, ki so imele neposredno ali posredno korist l

     od vlaganj CEPF - 146

Neža Kocjan, prostovoljka DOPPS

„Naravovarstvo na Balkanu 
pogosto ni le boj za naravo in njene 
pravice, pač pa tudi kompleksna 
bitka za človekove pravice in boj 
proti organiziranem kriminalu ter 
korupciji na visoki ravni.“

Borut Rubinić, koordinator programa 
CEPF za Balkan pri DOPPS in 
koordinator partnerstva za Balkan 
pri BirdLife International



“Leto 2016 je bilo za                        
Naravni rezervat Škocjanski zatok  
izjemno. V začetku marca smo ga lahko po večletnih 
prizadevanjih ter letu in pol trajajoči gradnji 
obiskovalcem predstavili v prenovljeni podobi.”

Pomembni dogodki v letu 2016:
 Slavnostno odprtje prenovljenega Škocjanskega zatoka – l 

     več kot 200 povabljenih in drugih udeležencev

 Program vodenih ogledov rezervata – 7399 udeležencevl 

 Letni zbor članov DOPPSl  – 104 članov prisotnih

 Jahanje za obiskovalce in delavnice s konji  l – 386 udeležencev

 – 80 udeležencev, 16 skupin in 40 opaženih vrst pticl  Ptičarijada  1

 – več kot 500 obiskovalcevl  Dan odprtih vrat NRŠZ (marec in oktober 2016)  

l  Tiskovna konferenca ob izidu monografije “Doživeti Škocjanski zatok”, 

     avtorja Iztoka Geistra – več kot 50 poslušalcev

Bojana Lipej, koordinator 
izobraževanja v NRŠZ


