
FOTO: Hrastov kozliček (vir: Mario Jurina)
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2021



FOTO: Radensko polje (vir: Brane Petrovič)

Območje Radenskega polja je naravni in kulturni 
biser, ki je v svoji sedanji biološki pestrosti nastajal 
v tisočletni interakciji narave in ljudi. Je najmanjše 

med devetimi izrazitejšimi kraškimi polji v Sloveniji. Zaradi 
kraških tal je narava na Radenskem polju pestra. Mokrotni 
travniki, močvirja, gozdiči, površinske in podzemeljske vode 
so domovanje ogroženih rastlin in živali. Zaradi vrednih 
življenjskih prostorov, ogroženih vrst in naravnih danosti je 
bil leta 2009 ustanovljen Krajinski park Radensko polje.

JANUAR

PO TO SR ČE PE SO NE TEDEN

1 2 3 53

4 5 6 7 8 9 10 1

11 12 13 14 15 16 17 2

18 19 20 21 22 23 24 3

25 26 27 28 29 30 31 4

 Prazniki in dela prosti dnevi
PETEK SOBOTA
1.1. 2. 1.
novo leto novo leto

FOTO: Simbol Radenskega 
polja, Sibirska perunika 
(vir: Eva Langerholc)

Skeniraj QR kodo in 
preberi več o Krajinskem 
parku Radensko polje.



FOTO: Dobrava (vir: Teo Hrvoje Oršanič)

Mokrišča so območja, ki so začasno ali stalno 
poplavljena s površinsko ali podzemeljsko vodo. 
Pestrost mokrišč je izjemno bogata. Zaradi 

izsuševanja in spreminjanja mokrišč za potrebe kmetijstva, 
širitve obrtnih con in infrastrukture je bila 2. februarja leta 
1971 sklicana Ramsarska konvencija. Konvencija vključuje 
številne države, med katerimi je tudi Slovenija. Ramsarska 
mokrišča v Sloveniji so Cerkniško jezero, Sečoveljske soline in 
Škocjanske jame. 

FEBRUAR

PO TO SR ČE PE SO NE TEDEN

1 2 3 4 5 6 7 5

8 9 10 11 12 13 14 6

15 16 17 18 19 20 21 7

22 23 24 25 26 27 28 8

 Prazniki in dela prosti dnevi
PONEDELJEK
8. 2.
Prešernov dan

 Pomembnejši svetovni okoljski dnevi
TOREK
2. 2.
svetovni dan mokrišč

Skeniraj QR kodo 
in preberi več o 
pomenu mokrišč 
na spletni strani 

projekta WETMAN.



FOTO: Bistrica (vir: Teo Hrvoje Oršanič)

Od 1. 3. do 1. 8. je prepovedano sekati zarast ob vodnih 
bregovih, čistiti odvodne kanale in prazniti vodna zajetja. 
Prav tako je v tem obdobju prepovedano sekanje, 

požiganje ali drugačno uničevanje živih mej, grmišč in s suho 
zarastjo poraslih površin na pašnikih.
Med 15. 11. in 1. 3. se ne gnoji s tekočimi organskimi gnojili, 
od 1. 12. do 15. 2. s hlevskim gnojem in od 15. 10. do 1. 3. 
z mineralnimi gnojili, ki vsebujejo dušik. V tem času rastline ne 
porabljajo dušika oziroma je rast rastlin v tem času upočasnjena ali 
ustavljana. Če kljub temu gnojimo v tleh  ostajajo presežki dušika, 
ki se izpirajo v podtalnico in bližnje vodotoke. Prepoved gnojenja 
velja tudi v času prekritosti tal s snežno odejo ali v primeru, ko so 
tla zmrznjena ali nasičena z vodo, ne glede na datum.

MAREC

PO TO SR ČE PE SO NE TEDEN

1 2 3 4 5 6 7 9

8 9 10 11 12 13 14 10

15 16 17 18 19 20 21 11

22 23 24 25 26 27 28 12

29 30 31 13

 Pomembnejši svetovni okoljski dnevi
NEDELJA PONEDELJEK
21. 3. 22. 3.
svetovni dan gozdov svetovni dan voda

Skeniraj QR kodo in preveri, katere 
tematike so bile obravnavane ob 

svetovnem dnevu voda v preteklih 
letih in katera je aktualna v letu 

2021.



FOTO: Plavček (vir: Adobe Stock)

Mnoge vrste ptic skrijejo svoja gnezda v gosto travo, 
grmičevje ali krošnje dreves. Druge vrste pa za 
gnezdenje potrebujejo zavetja. Votline si lahko same 

izklešejo v trhlo drevo ali pa si morajo bivališče poiskati v že 
obstoječih ali zapuščenih naravnih duplih. Zaradi intenzivnega 
gospodarjenja je v gozdovih vse manj starih dreves, ki so 
primerna za nastanek dupel. To je tudi eden izmed vzrokov, 
da so duplarice vse bolj ogrožene. Pomembno je, da v naravi 
puščamo stara, trhla ali poškodovana drevesa ter s tem 
ohranjamo naravna dupla ter možnost za njihov nastanek.

APRIL

PO TO SR ČE PE SO NE TEDEN

1 2 3 4 13

5 6 7 8 9 10 11 14

12 13 14 15 16 17 18 15

19 20 21 22 23 24 25 16

26 27 28 29 30 17

 Prazniki in dela prosti dnevi
NEDELJA PONEDELJEK TOREK
4. 4. 5. 4. 27. 4.
velika noč velikonočni ponedeljek dan upora proti okupatorju

 Pomembnejši svetovni okoljski dnevi
ČETRTEK
22. 4.
svetovni dan Zemlje

Skeniraj QR kodo in s 
pomočjo navodil izdelaj 

svojo gnezdilnico.



FOTO: Čebelar (vir: Teo Hrvoje Oršanič)

V peskokopu kremenovega peska Župjek pri 
Bizeljskem je gnezdišče živopisanega ptiča čebelarja. 
Ta selivka je pri nas od konca aprila do sredine 

avgusta. Prehranjuje se s kačjimi pastirji, čmrlji, osami in 
čebelami, ki jih lovi v letu. Čebelar je zaradi pomankanja 
primernih gnezdilnih sten, močno ogrožena in zavarovana 
vrsta. Po predhodnem dogovoru z upravljavcem območja 
Kozjanskim parkom je možen ogled markantnih ptic iz 
opazovalnice pod gnezdilno steno. 

PO TO SR ČE PE SO NE TEDEN

1 2 17

3 4 5 6 7 8 9 18

10 11 12 13 14 15 16 19

17 18 19 20 21 22 23 20

24 25 26 27 28 29 30 21

31 22

MAJ

 Prazniki in dela prosti dnevi
SOBOTA NEDELJA NEDELJA
1. 5. 2. 5. 23. 5.
praznik dela praznik dela binkošti

 Pomembnejši svetovni okoljski dnevi
SOBOTA ČETRTEK PETEK
15. 5. 20. 5. 21. 5.
svetovni dan 
podnebnih sprememb

svetovni dan čebel dan NATURE 
2000

SOBOTA PONEDELJEK
22. 5. 24. 5.
svetovni dan biotske 
raznovrstnosti

evropski dan parkov



FOTO: Rogač (vir: Gregor Kalan)

Rogač je največji evropski hrošč, ki lahko zraste 
do dolžine 8 cm. Zaradi povečane zgornje čeljusti, 
s katero samci želijo očarati samico in premagati 

nasprotnega samca, je eden izmed najbolj prepoznavnih 
hroščev. Razvojni cikel rogačev je skrivnosten. V trohnečem  
hrastovem lesu v gozdnih tleh se iz jajčeca razvije odrasel 
osebek. Odrasle živali živijo le dva meseca in so slabi letalci. Za 
ohranitev ugodnega stanja vrste, je pomembno vzdrževanje 
velikega deleža listavcev, predvsem hrasta, v gozdnem sestoju. 
Opazimo jih lahko v večernih poletnih mesecih po vsej Sloveniji. 

JUNIJ

PO TO SR ČE PE SO NE TEDEN

1 2 3 4 5 6 22

7 8 9 10 11 12 13 23

14 15 16 17 18 19 20 24

21 22 23 24 25 26 27 25

28 29 30 26

 Prazniki in dela prosti dnevi
PETEK
25. 6.
dan državnosti

 Pomembnejši svetovni okoljski dnevi
TOREK SOBOTA ČETRTEK
1. 6. 5. 6. 17. 6.
dan reke Save svetovni dan 

okolja
dan boja proti širjenju 
puščav in suše

NEDELJA
27. 6.
mednarodni 
dan barij

Skeniraj QR kodo in s 
pomočjo aplikacije sporoči, 

če si v naravi opazil 
katero izmed ogroženih 
rastlinskih ali živalskih 

vrst.



FOTO: Mišja dolina (vir: Mateja Kocjan)

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, na 
kratko ZRSVN, je državna strokovna institucija. 
Ustanovljen je bil leta 1999 z razglasitvijo Zakona 
o ohranjanju narave, formalno je začel delovati 

januarja 2002. Skladno s pooblastili zaposleni na Zavodu 
skrbijo za ohranjanje slovenske narave ter posebno pozornost 
namenjajo naravovarstveno najvrednejšim območjem in 
najbolj ranljivim živalskim in rastlinskim vrstam. 

Zaščitni znak ZRSVN je pentlja, ki predstavlja 
simbol varstva narave. Sestavljena je iz šestih zank, 
nanizanih v krogu: tri zanke simbolizirajo neživi 
del narave: voda – zemlja – zrak, preostale tri pa 

živo naravo: rastlinstvo – živalstvo – človeka. Krog simbolno 
ponazarja Zavod RS za varstvo narave. Prepletene zanke v 
krogu tako pomenijo celovitost in medsebojno povezanost žive 
in nežive narave pod okriljem ZRSVN.

JULIJ

PO TO SR ČE PE SO NE TEDEN

1 2 3 4 26

5 6 7 8 9 10 11 27

12 13 14 15 16 17 18 28

19 20 21 22 23 24 25 29

26 27 28 29 30 31 30

 Pomembnejši svetovni okoljski dnevi
NEDELJA
25. 7.
mednarodni dan barij

Skeniraj QR kodo 
in izvedel boš več o 
delovanju ZRSVN 
ter o projektih, v 
katerih sodeluje.

Skeniraj QR 
kodo in si 

preberi več o 
projektu Mala 
barja - Marja.



FOTO: Bela štorklja (vir: Teo Hrvoje Oršanič)

Štorklje so markantne velike bele ptice, vsakomur 
dobro poznane. So selivke, ki se vsako leto do 
sredine meseca aprila vrnejo na svoja gnezda. 
Velika, do pol tone težka gnezda, gradijo v 

bližini naselij, na električnih drogovih, dimnikih. Vsako 
leto isto gnezdo dogradijo in tako postane težje in večje. 
Običajno prvi pride samec, ki zasede teritorij, pripravi 
gnezdo in čaka na samico. Parita se takoj, ko samica 
prileti. Ta začne v naslednjih dneh valiti jajca. Mladiči se 
izvalijo v prvi polovici maja. Ko dopolnijo dva meseca, so 
pripravljeni na prvi vzlet. Do konca meseca avgusta se 
večina štorkelj odpravi na dolgo pot. Mlade štorklje se po 
prvi selitvi na jug praviloma ne selijo več in ostanejo na 
območju, kjer prezimujejo vsaj do četrtega leta starosti, 
ko spolno dozorijo. Šele nato se vrnejo v kraje, kjer so se 
izvalile. Lahko pa tudi spolno nezrele štorklje izvaljene v 
Sloveniji, zaradi vse bolj milejših zim in tvegane selitve, 
prezimijo pri nas.

PO TO SR ČE PE SO NE TEDEN

1 30

2 3 4 5 6 7 8 31

9 10 11 12 13 14 15 32

16 17 18 19 20 21 22 33

23 24 25 26 27 28 29 34

30 31 35

AVGUST

 Prazniki in dela prosti dnevi
NEDELJA
15. 8.
Marijino 
vnebovzetje

Skeniraj QR kodo 
in sledi štorkljam 
na njihovi selitveni 
poti do Afrike in 

nazaj.



FOTO: Travniški postavnež (vir: Goran Šafarek)

PO TO SR ČE PE SO NE TEDEN

1 2 3 4 5 35

6 7 8 9 10 11 12 36

13 14 15 16 17 18 19 37

20 21 22 23 24 25 26 38

27 28 29 30 39

SEPTEMBER

 Pomembnejši svetovni okoljski dnevi
ČETRTEK
16. 9.
mednarodni dan zaščite 
ozonskega plašča

Skeniraj QR kodo 
in izvedel boš več 
o projektu Vezi 

narave.

Namen projekta Vezi narave je izboljšati življenjski 
prostor mnogim živalskim in rastlinskih vrstam. 
Obravnavane vrste so varovane z evropskimi 

direktivami. Ena izmed teh vrst je metulj travniški postavnež. 
Spodbujanje primernega časa in načina košnje, bo pripomoglo 
k ohranitvi metuljeve hranilne rastline, travniške izjevke. 
Metulj spada v skupino pisančkov, prepoznaven pa je po 
vzorcu spodnje strani kril. Opazimo ga lahko od meseca maja 
do sredine junija. Poleti in jeseni samica odloži jajčeca v velikih 
skupkih na spodnjo stran travniške izjevke. Gosenice se hranijo 
z listi travniške izjevke, nato prezimijo v gruči v t.i. gnezdih. 
Spomladi se zabubijo in zgodaj poleti že lahko opazujemo prve 
metulje.



FOTO: Jablana (vir: Teo Hrvoje Oršanič)

PO TO SR ČE PE SO NE TEDEN

1 2 3 39

4 5 6 7 8 9 10 40

11 12 13 14 15 16 17 41

18 19 20 21 22 23 24 42

25 26 27 28 29 30 31 43

OKTOBER

 Prazniki in dela prosti dnevi
NEDELJA
31. 10.
dan reformacije

 Pomembnejši svetovni okoljski dnevi
PONEDELJEK SOBOTA - NEDELJA PONEDELJEK
4. 10. 2.-3. 10. 4. 10.
svetovni dan 
habitatov

evropski dan 
opazovanja ptic

svetovni dan 
varstva živali

Praznik kozjanskega jabolka je tradicionalna 
osrednja prireditev v Kozjanskem parku. 

Kozjanski park je pokrajina mnogih obrazov. 
Naravo Kozjanskega parka označuje izjemno visoka 
stopnja biotske pestrosti, kar potrjuje tudi dejstvo, 

da je 69% območja Kozjanskega regijskega parka vključeno 
v območje Natura 2000. Z ohranjeno naravo se prepleta 
tudi bogata kulturna dediščina. V krajini, kjer se Alpe 
srečajo s Panonsko nižino, se mešajo hribovski in nižinski 
vplivi, kar se odraža tudi v načinu življenja domačinov. 



FOTO: Žaba (vir: Teo Hrvoje Oršanič)

PO TO SR ČE PE SO NE TEDEN

1 2 3 4 5 6 7 44

8 9 10 11 12 13 14 45

15 16 17 18 19 20 21 46

22 23 24 25 26 27 28 47

29 30 48

NOVEMBER

 Prazniki in dela prosti dnevi
PONEDELJEK
1. 11.
dan spomina na 
mrtve

Jesenski deževni dnevi spodbudijo selitve dvoživk 
na prezimovališča. Dvoživke se med različnimi 
življenjskimi prostori selijo ves aktivni del leta. Najbolj 

opazne so spomladanske selitve k mrestiščem, ko se osebki 
nekaterih vrst skoraj istočasno odpravijo na pot. Poletna in 
jesenska selitev odraslih živali ne potekata tako množično in v 
isti smeri kot spomladanska selitev, temveč bolj razpršeno in 
v različnih časovnih obdobjih, kar je odvisno od posameznega 
osebka. Dvoživke zimske razmere preživijo v neaktivnem 
stanju. Pogosto prezimujejo v listnatih in mešanih gozdovih, 
v katerih najdejo dovolj primernih skrivališč, na primer pod 
kamenjem, lubjem, v talnih luknjah in zapuščenih rovih 
manjših sesalcev ali v začetnih delih jam. Skeniraj QR kodo in si 

preberi več o projekt 
LIFE AMPHICON.

O morebitnih opažanjih dvoživk na cesti lahko obvestiš informacijski 
center za varstvo dvoživk Slovenije na tel. št.: 064/229-577 ali 

info.varstvodvozivk@ckff.si.

L I F E 1 8  N A T / S I / 0 0 0 7 1 1



FOTO: Želva rdečevratka (vir: Pixabay)

PO TO SR ČE PE SO NE TEDEN

1 2 3 4 5 48

6 7 8 9 10 11 12 49

13 14 15 16 17 18 19 50

20 21 22 23 24 25 26 51

27 28 29 30 31 52

DECEMBER

 Prazniki in dela prosti dnevi
SOBOTA NEDELJA
25. 12. 26. 12.
božič dan samostojnosti in 

enotnosti

 Pomembnejši svetovni okoljski dnevi
SOBOTA SOBOTA
11. 12. 18. 12.
mednarodni 
dan gora

dan naravoslovcev

Invazivke.si je spletna stran za zbiranje podatkov 
o invazivnih tujerodnih vrstah. Skeniraj QR 

kodo in si naloži mobilno aplikacijo na mobilni 
telefon.

Tujerodne vrste se pojavljajo zunaj območja svoje 
naravne razširjenosti. Za širjenje je posredno ali 
neposredno kriv človek. Številne tujerodne vrste so 
ljudem koristne in bistveno prispevajo h kakovosti 

življenja. K nam so tako bile prinesene poljščine kot je krompir, 
paradižnik, fižol in še marsikatera druga poljščina. Nekatere 
vrste se v novem okolju ustalijo, v primernem okolju in 
odsotnosti naravnih sovražnikov, pa se lahko začnejo hitro širiti. 
To so tako imenovane invazivne tujerodne vrste, ki povzročajo 
škodo po vse Evropi.
Evropska komisija je na seznam tujerodnih rastlinskih in 
živalskih vrst uvrstila 66 vrst. Od teh se jih v Sloveniji pojavlja 
18. Najpogostejše med njimi so živalske vrste: nutrija, pižmovka, 
ribi psevdorazbora in sončni ostriž, raki (signalni, močvirski 
škarjar, trnavec), želvi rumenovratka in rdečevratka, med 
rastlinskimi vrstami pa so: žlezava nedotika, sirska svilnica, 
veliki pajesen in orjaški dežen.



Besedilo: Danijela Kodrnja, Matej Ivenčnik, Gregor Kalan; Oblikovanje: Matej Ivenčnik; 
Tisk: Biografika BORI d. o. o.; Naklada: 300; november 2020

O projektu Vezi narave

Projekt, Vezi narave, Interreg med Slovenijo in Hrvaško, povezuje tri slovenske in štiri hrvaške 
partnerje. Namen projekta je izboljšati življenjski prostor ogroženim živalskim vrstam, kot so 

vidra, rogač, hrastov kozliček, travniški postavnež, močvirski cekinček in različne vrste dvoživk na 
območju Posotelja, Radenskega polja in Narodnega parka Risnjak. 

V času trajanje projekta Vezi narave bosta v izobraževalne namene zgrajena dva interpretacijska 
centra. Prvi v Vonarju in drugi na območju Radenskega polja. Uredilo se bo izobraževalni poti v 

Zelenjaku in Kamačniku na Hrvaškem.  

Projekt se izvaja v okviru programa Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020, ki je podprt s 
strani Evropske unije in je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Vodilni parter: Občina Grosuplje

Partnerji projekta: Občina Rogaška Slatina, Zavod RS za varstvo narave, Narodni park Risnjak, 
Mesto Vrbovsko, Društvo Hyla, Javna ustanova za upravljanje z zavarovanimi naravnimi območji 

Krapinsko- zagorske županije 

Trajanje: 1. 9. 2018 – 28. 2. 2021

Bodi Bodi vezvez z naravo z naravo


