
                 
 

Izjava za medije 
 

Aerodrom Ljubljana, Fundacija Družba znanja in 
vrednote narave in Zavarovalnica Triglav 
zaključujejo akcijo Varna vrnitev z razglasitvijo 
nagrajencev fotografskega natečaja. Začela se je 
spomladi, ko so se ptice vračale. Da bi opozorili na 
dejavnost Aerodroma Ljubljana in partnerjev, njihov  
okoljevarstven in biodiverziteten pristop pri 
zagotavljanju varnosti na letališču, so razpisali 
fotografski natečaj za ljubitelje ptic in navdušence, 
ki beležijo pristanke in vzlete letal. Najboljši dosežki 
med številnimi posnetki bodo tudi razstavljeni.   

Akcija Varna vrnitev, ki smo jo začeli spomladi, ko smo prijatelje ptic in planespotterje 
povabili k fotografiranju ptic in letal na Letališču Jožeta Pučnika na Brniku, opozarja na. 

Ptice so, kot vemo, potencialna grožnja za varnost letalskega prometa. Po drugi strani pa do 
njih gojimo pozitivna čustva. Povezujemo jih s pomembnimi dogodki v naravi ali v življenju – 
lastovice so znanilke pomladi, štorklje prinašajo otroke, ptičje petje je izraz sreče in miline. 
Simbolizirajo pozitivne vrednote, kot sta svoboda ali prostost, sova je simbol modrosti, golob 
je ptica miru. 

Aerodrom Ljubljana, ki upravlja z Letališčem Jožeta Pučnika in stalno nadzira in preprečuje 
njihovo navzočnost na letaliških stezah in znotraj ograje letališča, se je odpravljanja ptičje 
nevarnosti lotil s popolnoma novim pristopom. Povezali so se s Fundacijo Družba znanja in 
vrednote narave in odpravljanje težav razširili v celostno obravnavo okolja in ohranjanje 
biodiverzitete.  Specalizirani znanstveniki-okoljevarstveniki so dragoceni partnerji. Znanost 
ima o ptičih največ informacij, opazovanju in proučevanju ptic se posveča veliko ljudi in ptiči 
so najbolj proučena skupina živali. Ekosistemski pristop upošteva vse dejavnike v okolju, ki 
vplivajo na pojavljanje in sobivanje določenih vrst. 

Ptic ne odstranjujejo z odstreli, ampak iščejo in uvajajo načine, ki se odpirajo v sobivanje 
človeka in njegove dejavnosti s pernatimi prebivalci krajine. Ti temeljijo na sodobnih sistemih 
opazovanja in beleženja ter 'mehkih' pristopih preusmerjanja ptic, recimo s posegi v okolje, 
ki jim nudi hrano. Gre za velik pozitivni premik v dojemanju in delovanju, zato se Aerodrom 
temu posebej posveča in ozavešča javnosti – okoliško, ki jo okoljski posegi neposredno 
vključujejo, in širših, da bodo razumele družbeno pomembno vlogo teh  in se mu dejavno 
pridružila. 
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