Pravilnik
slovenske nagrade Natura 2000
za leto 2022
Uvodne določbe
Slovenska nagrada Natura 2000 je komunikacijska akcija LIFE integriranega projekta za
okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji - LIFE-IP NATURA.SI (LIFE17 IPE/SI/
000011), ki je del projektnih mejnikov akcije E.5.2 Nacionalna nagrada za dobre prakse v
letu 2022 in 2024.
Organizator slovenske nagrade Natura 2000 je partner projekta LIFE-IP NATURA.SI za
področje komuniciranja - Štirna, Zavod za trajnostne rešitve. Pri načrtovanju slovenske
nagrade Natura 2000 sodelujejo vsi partnerji projekta LIFE-IP NATURA.SI.
1. člen: Namen pravilnika
Ta pravilnik ureja organizacijo, pogoje, kriterije in podelitev slovenske nagrade Natura
2000 za leto 2022.
2. člen: Namen slovenske nagrade Natura 2000
Namen organizacije in podelitve slovenske nagrade Natura 2000 je izbor dobrih praks
upravljanja območij Nature 2000 v Sloveniji z dolgoročnimi učinki.
3. člen: Podeljevalec
Slovensko nagrado Natura 2000 podeljuje LIFE integrirani projekt za okrepljeno
upravljanje Nature 2000 (LIFE-IP NATURA.SI) organizacijam, ki predstavljajo dobre
prakse upravljanja Nature 2000 v Sloveniji z dolgoročnimi učinki. Pravna oseba
podeljevanja nagrade za projekt LIFE-IP NATURA.SI je Štirna, Zavod za trajnostne
rešitve.

4. člen: Plakete in priznanja
Strokovna žirija na podlagi ocenjevalnega obrazca izbere finaliste med prijavitelji v petih
(5) kategorijah slovenske nagrade Natura 2000. Strokovna žirija med finalisti v vsaki
kategoriji izbere zmagovalca. Vsi finalisti prejmejo priznanja, zmagovalci v vsaki kategoriji
prejmejo plaketo. Strokovna žirija si pridržuje pravico, da izbere več zmagovalcev ali ne
izbere zmagovalca v posamezni kategoriji.
5. člen: Sestava in mandat organizacijske komisije
Organizacijsko komisijo predstavlja 15 partnerjev projekta LIFE-IP NATURA.SI: Ministrstvo
za okolje in prostor, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Zavod za gozdove,
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Direkcija Republike Slovenije za vode, Nacionalni
inštitut za biologijo, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Gozdarski inštitut Slovenije,
Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj, Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana, Kmetijsko gozdarski
zavod Nova Gorica, Center za kartografijo favne in flore, Zavod Štirna. Organizacijska
komisija imenuje strokovno žirijo. Organizacijska komisija je imenovana za leto 2022.
6. člen: Sestava in mandat strokovne žirije
Strokovno žirijo sestavljajo predstavniki iz sektorjev varstva narave, gozdarstva, kmetijstva
in upravljanja voda, ki jih imenuje organizacijska komisija. Strokovno žirijo predstavlja 8
članov. Člani strokovne žirije imenujejo predsednico/predsednika strokovne žirije.
Strokovna žirija se srečuje na sejah, ki lahko potekajo tudi v spletnem okolju. Seje so
lahko tudi korespondenčne.
7. člen: Odločitev in avtonomnost strokovne žirije
Ocene članov strokovne žirije so dokončne in njihovo ocenjevanje je avtonomno.
Strokovna žirija s kratkim opisom utemelji izbor finalistov in zmagovalcev v posamezni
kategoriji.
8. člen: Sekretar strokovne žirije
Operativne naloge za strokovno žirijo izvaja sekretar strokovne žirije. Sekretarja imenuje
organizator slovenske nagrade Natura 2000. Naloge sekretarja so: organizacija dela
organizacijske komisije za imenovanje strokovne žirije, organizacija dela strokovne žirije in

operativna podpora v celotnem delovnem procesu strokovne žirije. Sekretar strokovne
žirije sklicuje in vodi sestanke strokovne žirije, pripravlja zapisnike sestankov, organizira
pripravo materialov za strokovno žirijo ter obvešča strokovno žirijo in organizacijsko
komisijo o aktualnih korakih razpisa.
9. člen: Prijavitelji, prejemniki priznanj in plaket
Prijavitelj je vsaka organizacija, ki v celoti in skladno s prijavnim obrazcem izpolni prijavo in
jo odda prek spletnega mesta natura2000.si do datuma objavljenega v spletnem obrazcu
za prijavo. V primeru podaljšanja roka za prijavo je podaljšanje ustrezno označeno v
spletnem obrazcu.
10. člen: Merila za podelitev slovenske nagrade Natura 2000
Prijavitelji na spletnem mestu izpolnijo prijavni obrazec v celoti. Strokovna žirija ocenjuje
vsako prijavo po vnaprej določenih merilih v ocenjevalnem obrazcu. Vsak član strokovne
žirije za vsako prijavo izpolni ocenjevalni obrazec. 3 prijave, ki dosežejo najvišje število
točk v posamezni kategoriji, so finalisti v posamezni kategoriji. Prijava, ki doseže najvišje
število točk v posamezni kategoriji, je zmagovalka v posamezni kategoriji. V primeru, da
imata dve ali več prijav enako število točk, se nagrada podeli vsem, ki dosežejo enako
najvišje število točk.
Sekretar strokovne žirije na podlagi izpolnjenih ocenjevalnih obrazcev sešteje vse ocene
vseh članov strokovne žirije. Tabelo seštevka ocen posreduje v potrditev strokovni žiriji.
Ocenjevanje poteka tako, da se za skupni seštevek točk v ocenjevalnem obrazcu najprej
izločita najvišja in najnižja ocena članov strokovne žirije. Povprečje vseh ostalih ocen
članov strokovne žirije je končna ocena prijave v posamezni kategoriji.
11. člen: Sodelovanje člana/ice žirije pri ocenjevanju prijave, v kateri je sodeloval/a
V primeru, da je (bil/a) član/ica žirije zaposlen/a na projektu ali opravlja delo v prijavljeni
aktivnosti, se izloči iz ocenjevanja prijave. Vsak/a član/ica žirije pred začetkom
ocenjevanja prijav izpolni obrazec, v katerem označi prijave, v katerih je sodeloval/a in jih
ne ocenjuje.

12. člen: objava razpisa za slovensko nagrado Nature 2000
Razpis za slovensko nagrado Natura 2000 bo 20. maja 2022 objavljen na spletnem mestu
natura2000.si. Razpis je sestavljen iz pravilnika o slovenski nagradi Natura 2000 in
prijavnega obrazca. V razpisu je opredeljen rok začetka zbiranja prijav in zaključek
zbiranja prijav, merila za izbor finalistov in zmagovalcev v posameznih kategorijah.
13. člen: javnost dela
Seje strokovne žirije so zaprte za javnost. O poteku seje sekretar strokovne žirije vodi
zapisnik s sprejetimi sklepi in poročili dela strokovne žirije.
14. člen: podelitev slovenske nagrade Natura 2000
Podelitev slovenske nagrade Natura 2000 bo jeseni 2022 skladno z veljavnimi ukrepi za
preprečevanje širjenja covid-19. Podelitev bo potekala v obliki turneje z obiski
zmagovalcev v posamezni kategoriji.
15. člen: vodenje dokumentacije
Dokumentacijo o delovanju strokovne žirije in razpisu za slovensko nagrado Natura 2000
vodi organizator Štirna, Zavod za trajnostne rešitve.
16. člen: Prehodne in končne določbe
Ta pravilnik začne veljati z dnem podpisa pooblaščene osebe odgovornega partnerja
projekta LIFE-IP NATURA.SI za akcijo E.5.2 (nacionalna nagrada za dobre prakse) in
organizatorja slovenske nagrade Natura 2000.
Ime in priimek pooblaščene osebe: Vesna Stanić
Naziv odgovornega partnerja projekta za akcijo E.5.2: Štirna, Zavod za trajnostne rešitve
Kraj in datum: Vipava, 12. maj 2022

Podpis:
Poslujemo brez žiga.

