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1- V dokumentu uporabljene kratice 
 
ARSO Agencija Republike Slovenije za okolje 

DOPPS Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije 

DPN državni prostorski načrt 

CKFF Center za kartografijo favne in flore 

EK Evropska komisija 

EU Evropska unija 

GIS Gozdarski inštitut Slovenije 

GVŽ glav velike živine 

KGZS Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 

KGZ Kmetijsko gozdarski zavod 

KP  krajinski park 

KZU kmetijska zemljišča v uporabi 

MGRT Ministrstvo za gospodarski razvoj, znanost in tehnologijo 

MI Ministrstvo za infrastrukturo 

MIZŠ Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

MK Ministrstvo za kulturo 

MKGP Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

MOP Ministrstvo za okolje in prostor 

NRP Notranjski regijski park 

OE Območna enota 

PUN 2000 Program upravljanja območij Natura 2000 

RKG Register kmetijskih gospodarstev 

RP regijski park 

RS Republika Slovenija 

SURS Statistični urad Republike Slovenije 

TNP Triglavski narodni park 

ZGS Zavod za gozdove Slovenije 

ZON Zakon o ohranjanju narave 

ZRSVN Zavod Republike Slovenije za varstvo narave 

ZVKD Zavod za varstvo kulturne dediščine 

ZZRS Zavod za ribištvo Slovenije 
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2- Uvod 
 

Vpliv na biotsko pestrost izhaja tudi iz človekovega odnosa do narave ter vedenja človeka do 
narave. Komuniciranje je zato ena izmed strategij za doseganje ugodnega stanja Nature 
2000 in ima pomembno vlogo tudi v tem projektu. 
 
Za spreminjanje vedenja moramo posameznikom najprej posredovati informacije, kje in kaj 
lahko naredijo dobro. Pri informiranih posameznikih spodbujamo razumevanje, zakaj je 
dobro ravnanje nujno. Šele, ko posameznik ve, kako mora ravnati in razume, zakaj je to 
pomembno, lahko pričakujemo, da bo dejansko tudi spremenil delovanje / vedenje. Seveda 
pa sprememba vedenja ni povezana samo z informiranostjo in razumevanjem. Posameznik 
mora prepoznati koristi spremenjenega vedenja. 
 
Na ravni projekta je bila pripravljena komunikacijska strategija. Ta je osnova za izdelavo 
letnih komunikacijskih načrtov, ki operativno za posamezno leto opredeljujejo deležnike, 
cilje, sporočila, aktivnosti v časovnici. 
 
 

3- Komunikacijska podpora aktivnostim v projektu 
 

V okviru delavnic za pripravo komunikacijske strategije smo v sodelovanju s partnerji  
navedli aktivnosti, ki po mnenju partnerjev potrebujejo več komunikacijske podpore. 
Predloge smo združili v štiri skupine – te pa so vodilo pri vsebinskem oblikovanju 
komunikacijskih aktivnosti. Partnerji so se tudi strinjali, da je smiselno povezovanje s 
projekti v teku ali s projekti, ki so se pred kratkim zaključili in lahko pomembno prispevajo 
tudi h komunikacijskemu povezovanju (predvsem LIFE projekti s posameznih področij). 
 
Seznam je bil oblikovan na delavnicah s partnerji in ga bomo v teku projekta še dogradili in 
ga uporabili kot osnovo za oblikovanje vsebinskih prioritet na ravni Slovenije. 
 

Področje Natančnejše opredelitve 

Podpora terenskim 
svetovalcem 

komunikacijska orodja in pripomočki 
seznanitev z značilnostmi izvajanja nadzora 

Komuniciranje z vsemi 
prebivalci Slovenije 

poljudni povzetki poročil 
priporočila, kaj lahko in česa ne smemo v naravi 
dobre prakse in tudi primeri slabih praks 
predstavitev samih sektorjev 
podzemna pestrost 

Pilotna območja sodelovanje med organizacijami v pilotnih območjih ter 
izmenjava podatkov in sodelovanje pri popisih 
ekocelice 
uskladitev sektorjev vode, kmetijstvo in varstvo narave 
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ter pomoč pri odkupu zemljišč 

Invazivne vrste področje ribištva 
komuniciranje invazivnih vrst s področja kmetijstva, 
gozdarstva in urbanega okolja 
izobraževanje krajinskih arhitektov, inženirjev, 
gradbenikov o sonaravnem urejanju in avtohtonih vrstah 
obnova in pomlajevanje gozdov 
obcestna vegetacija 

 
 

4- Komuniciranje med partnerji 
 

Eden izmed pomembnih ciljev projekta je okrepitev upravljana Nature 2000 v Sloveniji. Zato 

je v celotni dokumentaciji vrsta aktivnosti, katerih nosilci so sicer posameznih partnerji, 

vendar se v načrtovanje in izvajanje vključujejo tudi drugi partnerji glede na področja. 

Komunikacijska strategija, načrti in izvajanje v celoti in po posameznih aktivnostih podpirajo 

vse akcije v projektu.  

Temelji sodelovanja med partnerji: 

1. V načrtovanje in izvajanje komuniciranja je vedno vključen vodilni partner in 
vsebinsko potrjuje / pregleduje pripravljena gradiva ter pri njih tudi sodeluje – ostale 
partnerje vključujemo glede na njihovo siceršnjo strokovno vključenost. 

2. Vodilni partner predstavnike komuniciranja vključuje v načrtovanje in izvajanje 
drugih aktivnosti na projektu. Po potrebi tudi drugi partnerji vključujejo predstavnike 
komuniciranja. 

3. V pripravo komunikacijske strategije so vključeni vsi partnerji. 
4. V posamezne komunikacijske načrte so vključeni partnerji, ki so nosilci aktivnosti ali 

pri aktivnostih sodelujejo (npr. pilotna območja). 
5. V izvajanje komuniciranja so vključeni partnerji, ki sodelujejo pri posamezni 

aktivnosti, vse aktivnosti potekajo (kot opredeljeno v prvi alineji) v soglasju z 
vodilnim partnerjem. 

6. O projektu se seznanijo vse službe za odnose z javnostmi pri posameznih partnerjih – 
z njimi se tudi dogovori način vključenosti in sodelovanja. 

7. Poleg predstavnikov partnerjev, neposredno vključenih v projekt, je pomembno 
vključevanje vodstev organizacij in sodelavcev v partnerskih organizacijah. 

Za komunikacijo za potrebe izvajanja projekta v celoti skrbi vodilni partner, ki po potrebi 
vključuje tudi predstavnike komuniciranja. 
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5- Komunikacijske aktivnosti, ki so opredeljene v 
projektni dokumentaciji 

 
V projektni dokumentaciji so opredeljeni naslednji sklopi aktivnosti: 

  D.5 – monitoring komunikacijskih aktivnosti: spremljanje poročanja medijev, 
javnomnenjska anketa 

  E.1 – načrtovanje komuniciranja, posvetovanje in izvedba: komunikacijska strategija, 
kreativna in grafična rešitev, poročila o komuniciranju, komunikacijski načrti, 
komunikacijska skupina, dve delavnici za komunikacijsko strategijo 

  E.2 – krepitev komunikacijskih veščin: 10 delavnic za komuniciranje, 10 delavnic za 
moderiranje 

  E.3 – spletno komuniciranje: spletna stran, 2 profila dveh različnih družabnih omrežij, 
newsletter, youtube kanal, sodelovanje z vplivneži, infografike, info e-pošta 

  E.4 – komunikacijska podpora aktivnostim v štirih pilotnih območjih za konkretne 
akcije varstva narave: lokalni mediji, šole, knjižnice, občine, promocijski material 

  E.5 – nacionalne komunikacijske aktivnosti: odnosi z mediji, nacionalna nagrada za 
najboljše prakse, izobraževalni sistem, sodelovanje s kmetovalci, aktivnosti za 
prebivalce Natura 2000 območij, sejmi in festivali, 100 let Spomenice 

  E.6 – mreženje 
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6- Komunikacijski cilji  
 
Tabela vključuje vse v dokumentaciji opredeljene komunikacijske cilje in rezultate – ob tem pa 
določa naš fokus, tako da je jasna osredotočenost pri komuniciranju Nature 2000.  
 

 Naš fokus Cilji 

IN
FO

M
IR

A
- 

N
O

ST
 

Vemo, kaj je Natura 
2000. 

Vsaj 100.000 ljudi bodo dosegle komunikacijske aktivnosti 
projekta 

Vsaj 25 % prebivalcev območij Natura 2000 bodo dosegle 
komunikacijske aktivnosti 

Vsaj 5 % višji delež prebivalcev, ki so že slišali za Naturo 2000 

R
A

ZU
M

E-
 

V
A

N
JE

 

Ponosni smo na 
Naturo 2000. 

Vsaj 5 % višji delež prebivalcev, ki vedo, kaj je Natura 2000 

Vsaj 100 kmetov bo odgovorilo, da imajo boljše informacije o 
Naturi 2000 

Izmenjava vsaj petih dobrih praks z vsaj 15 vključenimi (cilj na 
ravni aktivnosti) 

SP
R

EM
EM

B
A

 V
ED

EN
JA

 

Na terenu smo vsi iz 
iste organizacije – 
Natura 2000. 

Vsaj 100 strokovnjakov iz partnerskih organizacij bo udeleženih 
v treningih komuniciranja (cilj na ravni aktivnosti) 

Partnerji samoiniciativno vključujejo strokovnjake za 
komuniciranje pred začetkom komunikacijskih aktivnosti (vsaj 
10 zabeleženih primerov) 

Partnerji se usklajujejo preden komunicirajo z lastniki (vsaj 10 
zabeleženih primerov) 

Obsežni organizacijski ukrepi o sodelovanju in s tem tudi 
komunikaciji med partnerji opredeljeni v celotni dokumentaciji 
projekta. 

Izvedemo ukrepe z 
razumevanjem 
deležnikov za 
doseganje rezultatov 
Nature 2000. 

Sodelavci bodo poročali o izboljšanem sodelovanju med 
partnerskimi organizaciji 

Sodelavci bodo poročali o izboljšanem pretoku informacij 

Komuniciranje potrebnih sprememb vedenja lastnikov po vsej 
Sloveniji, bo mogoče, ko bodo oblikovane opredelitve 
strokovnih / sektorskih prioritet.  
 
Podpora konkretnim ukrepom v spremembi vedenja pri 
deležnikih se opredeli na pilotnih območjih glede na strokovne 
ukrepe, ki bodo oblikovani v teku projekta.  

 
Komunikacijske cilje smo s partnerji uskladili na delavnicah za komunikacijsko strategijo. Partnerji so 
na delavnicah večinsko podprli postavljeno strukturo ciljev na ravni strategije, dodali pa komentar, 
da si želijo bolj ambicioznih ciljev, h čemur si bomo pri izvajanju tudi prizadevali. 
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7- Deležniki 
 

Skupine deležnikov so v strategiji opredeljene s skupnimi opisi in poimenovanji, naštetih je 
tudi nekaj konkretnih organizacij (primeri). V vsakokratnem letnem komunikacijskem načrtu 
bodo skupine deležnikov natančneje opredeljeni s poimenovanji organizacij – glede na cilje v 
posameznem letu. Poleg letnih komunikacijskih načrtov bodo pripravljeni načrti tudi za 
posamezna pilotna območja, ki bodo vključevali bolj poglobljen pregled deležnikov v 
lokalnih skupnostih. 
Z močnejšim tekstom so obarvane skupine, ki so v 2020 pomembnejše za strateško komuniciranje. 

Skupina  Natančnejša opredelitev skupine Dodatna opredelitev 

Sodelavci projekta Sodelavci na projektu (zaposleni, 
občasni, zunanji) 

MOP, MKGP, ZRSVN, KGZS, KGZ 
Ptuj, KGZ Lj, KGZ NG, DRSV, 
ZZRS, ZGS, GIS, CKFF, NIB, UL, 
Zavod Štirna 

Sodelavci Nature 2000– 
nacionalni nivo 

Sodelavci v partnerskih 
organizacijah projekta  
Institucije (preostala ministrstva, 
organizacije s področja okolja in 
varstva narave) 
Strokovne nevladne organizacije 
Znanost 

Tudi organi v sestavi ministrstev 
in javne agencije (npr. ARSO, 
ASKTRP, RKG) 
Druge strokovne organizacije, 
pristojne za sektorje (npr. 
ZRSVN, ZVKD, DRSV, KGZS, 
ARRS) 
Druge strokovne organizacije 
(Kmetijski inštitut, Inštitut za 
vode, Prometni inštitut, 
Urbanistični inštitut, ZRC SAZU, 
muzeji …) 
Strokovne nevladne organizacije 
(na primer DOPPS, DONDES, 
Herpetološko društvo, 
Slovensko društvo za 
proučevanje in varstvo 
netopirjev …) 

Sodelavci Nature 2000 – 
drugi nosilci ukrepov in 
lokalni nivo 

Upravljavci zavarovanih območij 
Inšpekcijske službe  
Občine (prostorsko načrtovanje in 
razvoj) 
Upravne enote 
Podjetja, ki upravljajo z državnimi 
viri (SIDG, vodnogospodarska 
podjetja) 
Interesna združenja 

Relevantna združenja: ZOS, SOS, 
MZOS, lovske in ribiške družine, 
planinska društva, športna 
društva  
 
Krovne organizacije (npr. 
Jamarska zveza Slovenije) 
 

Odločevalci Vlada RS 
Parlament RS 
Politične skupine 
Občine 
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Sodišče 
Evropska komisija 
Evropski poslanci 

Lastniki in upravljavci 
kmetijskih in gozdnih 
zemljišč 

Večji lastniki (Republika Slovenija, 
Katoliška Cerkev) 
Zasebni lastniki zemljišč 
Investitorji 
Upravljavci zemljišč (Sklad 
kmetijskih zemljišč in drugi) 

Združenja in sindikati lastnikov 
in druge interesne skupine 
Mladi prevzemniki kmetij 
(ARSKTRP) 
Zveza slovenske podeželske 
mladine 

Mladi Šolarji  
Dijaki  
Študentje 
 
 

Podporno: organizacije 
vključene v šolski sistem 

Organizacije vključene v 
šolski sistem 

Podporne organizacije: osnovne in 
srednje šole, fakultete, CŠOD 
Podporne skupine: ravnatelji, 
učitelji 

Posreden dostop preko založb 
učnih gradiv in izobraževalnega 
sistema (Zavod RS za šolstvo, 
pripravljavci učnih načrtov, 
predavatelji predmetov, 
povezanih z Naturo 2000) 

Nevladne organizacije in 
interesna združenja 

Nacionalne, ki niso specializirane 
za varstvo narave, .. 
 
Lokalne, ki delujejo na različnih 
področjih 
 
 
 

Med njimi na primer taborniki, 
skavti, planinci (nacionalne 
zveze) 
 
Gospodarska interesna 
združenja (med njimi na primer 
turistična, gospodarska, obrtna) 
 

Aktivistične skupine  Civilne iniciative  

Mediji Nacionalni 
Regionalni 
Občinski 
Spletni  
 
Strokovni 

Vključno s poljudnimi in 
strokovnimi revijami. 
Mnenjski voditelji. 

Gospodarstvo Organizacije s področja turizma 
Gospodarska interesna združenja 
Lokalne akcijske skupine 
Regionalne razvojne agencije 
Organizatorji večjih dogodkov v 
naravi 
Energetika 

 

Prebivalci Slovenije 18 do 34 
34 do 54 
55+ 
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8- Ključna sporočila 
 Naš fokus Sporočila 

IN
FO

M
IR

A
N

O
ST

 Vemo, kaj je Natura 
2000. 
 
 

Natura 2000 je družbena zaveza, kako bomo varovali naravo. 
Vse članice Evropske unije morajo omrežje Natura 2000 določiti 
na podlagi strokovnih seznamov vrst in tipičnih življenjskih okolij. 
Obveznosti imamo zelo jasno opredeljene z zakonodajo. 

Natura 2000 varuje naravno dediščino slovenskega in 
evropskega pomena. 

R
A

ZU
M

EV
A

N
JE

 

Ponosni smo na Naturo 
2000. 

Narava Slovenije je med najbogatejšimi v Evropski uniji.   

Naravo varujemo s posebnimi režimi v več kot polovici Slovenije. 
Več kot tretjino države varujemo z Naturo 2000. 

Narava nam omogoča življenje. Spremljanje narave je 
pomembno za razumevanje, kakšno bo naše življenje v prihodnje.  
 
Z Naturo 2000 imamo dobre podatke na ravni Evropske unije in 
lahko sprejemamo dobre odločitve o varstvu narave.  

Tako kot povsod v Evropi tudi v Sloveniji opažamo upadanje 

določenih vrst. Največji vpliv na to imamo ljudje s svojimi 

aktivnostmi.  

Tako, kot so pestre vrste in habitati, ki jih varujemo, so pestri 

pristopi in težave, na katere naletimo. 

Ljudje smo skozi generacije ustvarili krajino, ki je dom številnim 
vrstam. Travniške rastline in ptice potrebujejo kmete, da kosijo. 
Za zdravje gozdov lastniki skrbijo v sodelovanju z gozdarji. 
Nekatere vrste v Naturi 2000 potrebujejo celo zgradbe, ki smo jih 
zgradili ljudje – npr. netopirji, štorklje. 
 
Pomembno je, da ohranjamo tudi naravo, v katero ne 
posegamo – ne z obiskom ne s kakšnimi drugimi dejavnostmi. 

SP
R

EM
EM

B
A

 V
ED

EN
JA

 

Na terenu smo vsi iz iste 
organizacije – Natura 
2000. 

Vsi si želimo, da gre naravi dobro. Ampak k temu pripomoremo 

lahko le skupaj. Že z minimalnimi prilagoditvami v svojem 

delovanju lahko naravi veliko pomagamo. 

 
Konkretizacija aktivnosti glede na strokovne cilje v posameznih 
primerih. 

Izvedemo ukrepe z 
razumevanjem 
deležnikov za doseganje 
rezultatov Nature 2000. 

 
Kreativne in grafične rešitve so del ključnih sporočil skladno z opredelitvami v strategiji. 
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 1. Komunikacijske aktivnosti 
 

D.5 Monitoring komunikacijskih aktivnosti 

 
Pričakovani rezultati 

  Letno poročilo Zavod Štirna za leto 2020 
 
('deliverable') 

Aktivnost Rok 

1 monitoring poročilo o komunikacijskih aktivnostih december 2020 

 
 
 ('milestones'):  

Aktivnost Rok 

Vzpostavljen monitoring komunikacijskih aktivnosti januar 2020 
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Fokus / cilji Deležniki Načrti Kazalci Časovna dinamika 

Informiranost: Vemo, 
kaj je Natura 2000. 
 
Razumevanje: Ponosni 
smo na Naturo 2000. 
 
Sprememba vedenja: 
Na terenu smo vsi iz 
iste organizacije. 
Izvedemo ukrepe z 
razumevanjem 
deležnikov. 

Sodelavci 
projekta 

Letno poročilo: Eurobarometer (v letih izdelave), 
javnomenjska anketa (v letih izdelave), obisk spletne 
strani (google analytics), kliping (doseg medijev), vsebinski 
opis izvedenih aktivnosti 
 

Izdelano poročilo februar 2020 
december 2020 

 
 
  



    
 
 
  www.zavod-stirna.com 
www.natura2000.si  
LIFE-IP NATURA.SI - LIFE17 IPE/SI/000011  

 

LIFE integrirani projekt za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji (LIFE17 IPE/SI/000011) sofinancirajo Evropska unija preko programa LIFE, 
Ministrstvo za okolje in prostor ter partnerji. 
Vsebine ne odražajo nujno mnenja Evropske unije. 

E.1 Komunikacijska strategija in povezovanje z drugimi akcijami - izvedba komunikacijskih načrtov iz komunikacijske strategije 

 
Pričakovani rezultati 

  1 komunikacijska strategija 

  1 komunikacijski načrt 

  2 srečanji komunikacijske ekipe 

  Kreativno ime in grafična rešitev 

  Uporaba fotografskega in video materiala v komuniciranju 

  Omogočeno posvetovanje za partnerje 
 
('deliverable') 

Aktivnost Rok 

Komunikacijska strategija februar 2020 

Kreativna in grafična rešitev februar 2020 

1 poročilo o komuniciranju (tudi podlaga za komunikacijske načrte) marec 2020 

1 komunikacijski načrt 

 
 
 ('milestones'):  

Aktivnost Rok 

Kreativna in grafična rešitev februar 2020 
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E.1 komunikacijska strategija in povezovanje z drugimi akcijami - izvedba komunikacijskih načrtov iz komunikacijske strategije 

Fokus / cilji Deležniki Načrti Kazalci Časovna dinamika 

Informiranost: Vemo, 
kaj je Natura 2000. 
 
Razumevanje: Ponosni 
smo na Naturo 2000. 
 
Sprememba vedenja: 
Na terenu smo vsi iz 
iste organizacije. 
Izvedemo ukrepe z 
razumevanjem 
deležnikov. 

Sodelavci 
projekta 

Letni komunikacijski načrti 

  Vključevanje načrtov za pilotna območja 
 
 

 februar 2020 

Sodelavci 
projekta 

3-mesečni uredniški načrti za družabna omrežja  januar – marec 
april – junij 
julij – september 
oktober – december 
 
prvo tromesečje: april – 
junij 2020 
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Sodelavci 
projekta, 
sodelavci 
Nature 2000 
nacionalni 
nivo, 
odločevalci  

Komunikacijski načrt za obeležitev 100 let Spomenice  januar 2020 

Vsi Vsi Promocijski material in oprema: 2 zunanja diska, 50 USB, 
2 flipcharts, 70 fotografij, 15 zastav, 15 roll up, glede na 
potrebe tiskani material 

 december 2020 
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9.2.3 E.2 Krepitev zmogljivosti komuniciranja 

 
Pričakovani rezultati 

  100 vključenih v treninge učinkovitega načrtovanja in izvajanja komuniciranja: 10 delavnic (5 osnovnih, 5 naprednih) 

  100 vključenih v treninge moderiranja (10 delavnic – osnovnih) 

  2 trenirana govorca za nastop pred kamero 

  E-priročnik s ključnimi temami izobraževanja 
 
('deliverable') 

Aktivnost Rok 

Poročilo o 5 delavnicah za učinkovito komuniciranje – osnovne december 2020 

Poročilo o 5 delavnicah za učinkovito komuniciranje - nadaljevalne december 2020 

Poročilo o prvih 5 delavnicah za moderiranje – osnovne december 2020 

Poročilo o drugih 5 delavnicah za moderiranje - osnovne december 2020 

 
 ('milestones'):  

Aktivnost Rok 

Zaključen trening za učinkovito komuniciranje (osnovne in nadaljevanje) december 2020 

Zaključen trening za osnovno moderiranje december 2020 

Trenirana dva govorca za nastop pred kamero december 2020 
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E.2  Krepitev zmogljivosti komuniciranja 

Fokus / cilji Deležniki Aktivnost Kazalci Časovna dinamika 

Informiranost: Vemo, 
kaj je Natura 2000. 
 
Razumevanje: Ponosni 
smo na Naturo 2000. 
 
Sprememba vedenja: 
Na terenu smo vsi iz 
iste organizacije. 
 
Izvedemo ukrepe z 
razumevanjem 
deležnikov. 
 

Sodelavci 
projekta, 
sodelavci 
Nature 2000 
nacionalni 
nivo 

Učinkovito komuniciranje – osnovni trening (5 
ponovitev) 
 
Program treninga 
Organizacija treninga  

Izvedeni treningi, 
število udeležencev, 
zadovoljstvo 
udeležencev 

december 2020 

Učinkovito komuniciranje – nadaljevalni trening (5 
ponovitev) 
 
Program treninga 
Organizacija treninga  

Moderiranje (10 ponovitev) 
 
Izhodišča za zunanjega izvajalca 
Izbor zunanjega izvajalca 
Organizacija izobraževanj 

 
 

V krepitev komunikacijskih veščin se smiselno vključijo vsebinski predlogi z delavnic za komunikacijsko strategijo. Za bolj natančno identificiranje potreb 
bomo pred načrtovanjem aktivnosti izvedli anketo med partnerji. 
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E.3 Spletno komuniciranje 

 
Pričakovani rezultati 

  40.000 dosega do konca projekta 
 
 
('deliverable') 

Aktivnost Rok 

Prenovljena spletna stran april 2020 

Vzpostavitev dveh profilov na družabnih omrežjih april 2020 

10 video clipov  2. december 2020 – prva dva videa 

10 infografik  2. december 2020 – prvi dve infografiki 

 
 
 ('milestones'):  

Aktivnost Rok 

Vzpostavljeni osnovni kanali komuniciranja april 2020 

Uporaba grafik in videa v komuniciranju december 2020 
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E.3 Spletno komuniciranje 
 

Fokus / cilji Deležniki Aktivnost Kazalci Časovna dinamika 

Informiranost: vemo, 
kaj je Natura 2000. 
 
Razumevanje: ponosni 
smo na Naturo 2000. 

Vsi Spletna stran 
 
Nova spletna stran v dogovoru z nosilcem MOP. Spletna 
stran ostane na vladnih strežnikih, saj tako zagotovimo 
trajnost. 

Obisk 1x tedensko novica 

Vsi 2 profila na družabnih omrežjih: facebook in instagram 
 
Priprava 3-mesečnih uredniških načrtov. 

Doseg  
Aktivnost 

3x tedensko novica 

Vsi, primarno: 
sodelavci 
Nature 2000 

Newsletter 
 
Dopolnitev obstoječih elektronskih novic z vsebinami 
projekta. 

Število prijavljenih 1x mesečno 

Vsi YouTube kanal 
 
2 videa 

Doseg 2x letno 

Vsi Spletni mediji 
 
Vsebine, ki bodo pripravljene za klasične medije, bodo 
prilagojene spletnim medijem. 

Število objav 
Doseg 

glede na dinamiko v medijih 
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Vsi Infografike 
 
Grafični prikaz podatkov o Naturi 2000. 

Število 2x letno 

Informiranost: Vemo, 
kaj je Natura 2000. 
 
Razumevanje: Ponosni 
smo na Naturo 2000. 
 
Sprememba vedenja: 
Na terenu smo vsi iz iste 
organizacije. 
 
Izvedemo ukrepe z 
razumevanjem 
deležnikov. 

Sodelavci 
projekta, 
sodelavci 
Nature 2000 
nacionalni 
nivo, sodelavci 
Nature 2000 
lokalni nivo in 
drugi nosilci 
ukrepov, 
lastniki 
zemljišč, mladi, 
aktivistične 
skupine, 
mediji, 
gospodarstvo, 
prebivalci 
Slovenije 

Info točka – elektronska pošta (organizacijsko 
priporočilo) 
 
Kot del možnosti dostopa do informacij na eni točki 
vzpostaviti elektronsko pošto za vprašanja povezana z 
Naturo 2000. V prvi fazi predvsem kot strokovna 
podpora, v nadgradnji namenjeno vsem deležnikom. 

Število vprašanj in 
odgovorov (izvedba  v 
celoti odvisna od 
vodilnega partnerja) 
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E.4 Komuniciranje v pilotnih območjih (8 Natura 2000 območij) s konkretnimi varstvenimi akcijami 

 
Pričakovani rezultati 

  Podpora lokalnim strokovnim ekipam, če bo potrebno 
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E.4  Komuniciranje v pilotnih območjih s konkretnimi varstvenimi akcijami 

Fokus / cilji Deležniki Aktivnost Kazalci Časovna dinamika 

Informiranost: Vemo, kaj 
je Natura 2000. 
 
Razumevanje: Ponosni 
smo na Naturo 2000. 
 
Sprememba vedenja: Na 
terenu smo vsi iz iste 
organizacije. 
Izvedemo ukrepe z 
razumevanjem 
deležnikov. 

Sodelavci projekta, sodelavci Nature 
2000 nacionalni nivo, sodelavci 
Nature 2000 lokali nivo in drugi 
nosilci ukrepov 

Ekipa za pilotno območje (organizacijsko 
priporočilo) 
 
Oblikovanje ekip (seznam članov) za vsako 
pilotno območje iz vseh organizacij, ki imajo v 
svoje delo vključen teren. 

Organizacija 
ekip 

februar 2020 
(organizacija odvisna od 
vodilnega partnerja) 

Informiranost: Vemo, kaj 
je Natura 2000. 
 
Razumevanje: Ponosni 
smo na Naturo 2000. 
 
Sprememba vedenja: Na 
terenu smo vsi iz iste 
organizacije. 
 
Izvedemo ukrepe z 
razumevanjem 

Mediji, sodelavci projekta, lokalna 
skupnost 

Pilotno območje Istra: izvedba komunikacijske 
akcije v lokalni skupnosti ob začetku izvajanja 
organizacijskih aktivnosti na pilotnem območju. 

 2020 
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deležnikov. 

Informiranost: Vemo, kaj 
je Natura 2000. 
 
Razumevanje: Ponosni 
smo na Naturo 2000. 
 
Sprememba vedenja: Na 
terenu smo vsi iz iste 
organizacije. 
7 
Izvedemo ukrepe z 
razumevanjem 
deležnikov. 
 

Mediji, sodelavci projekta, lokalna 
skupnost 

Pilotno območje raka trnavca: izvedba 
komunikacijske akcije v lokalni skupnosti ob 
začetku izvajanja organizacijskih aktivnosti na 
pilotnem območju 

 2020 
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E.5 Nacionalne komunikacijske aktivnosti 

 
Pričakovani rezultati 
 

Vsaj 30 udeležencev na dogodkih 
Vsaj 10 medijskih objav 
Vsaj 1 predavanje na fakultetah 
Vsaj 1 nacionalni dogodek z odločevalci 

 
('deliverable') 

Aktivnost Rok 

Letno poročilo o poročanju medijev: število objav in odnos do Nature 2000 
(pozitiven, negativen, nevtralen) 

2020 

 
 
 
 ('milestones'):  

Aktivnost Rok 

Izvedene aktivnosti praznovanja 100 let varstva narave v Sloveniji december 2020 
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E.5.1  Nacionalne komunikacijske aktivnosti – odnosi z mediji 
 

Fokus / cilji Deležniki Aktivnost Kazalci Časovna dinamika 

Informiranost: Vemo, 
kaj je Natura 2000. 
 
Razumevanje: Ponosni 
smo na Naturo 2000. 
 

Mediji, 
sodelavci 
projekta 

Sporočilo za medije (1) Število sporočil 1x letno prvih šest let 

Informiranost: Vemo, 
kaj je Natura 2000. 
 
Razumevanje: Ponosni 
smo na Naturo 2000. 
 
Sprememba vedenja: 
Na terenu smo vsi iz 
iste organizacije. 
 
Izvedemo ukrepe z 
razumevanjem 
deležnikov. 

Mediji, 
sodelavci 
projekta 

Novinarska konferenca Izvedba novinarske 
konference 

december 2020 
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Informiranost: Vemo, 
kaj je Natura 2000. 
 
Razumevanje: Ponosni 
smo na Naturo 2000. 
 

Mediji, 
sodelavci 
projekta 

Individualno sodelovanje z mediji 
 
Priprava sogovornikov in dobrih zgodb. 

2 sodelovanji december 2020 

 
 
E.5.3  Komuniciranje v izobraževalnem sistemu 
 

Fokus / cilji Deležniki Aktivnost Kazalci Časovna dinamika 

Informiranost: Vemo, 
kaj je Natura 2000. 
Razumevanje: Ponosni 
smo na Naturo 2000. 
 

Mladi 1 predavanje na fakultetah o Naturi 2000 Število vključenih december 2020 
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E.5.4  Kmetovalci za Naturo 2000 
 
 

Fokus / cilji Deležniki Aktivnost Kazalci Časovna dinamika 

Informiranost: Vemo, 
kaj je Natura 2000. 
 
Razumevanje: Ponosni 
smo na Naturo 2000. 

Lastniki 
zemljišč, 
prebivalci 
Slovenije, 
sodelavci 
projekta, 
sodelavci 
Nature 2000 
nacionalni 
nivo 

Vključitev vsebin Nature 2000 v aktivnosti kmetijstva: 
 
Vas v mestu 
Od kmetije do vas 
Kviz mladi in kmetijstvo (panelni krožki) 
 
Pripraviti predlog v sodelovanju s KGZS. 

Objave 
Vključitev vsebin 

december 2020 
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E.5.6  Sejmi in festivali 

Fokus / cilji Deležniki Aktivnost Kazalci Časovna dinamika 

Informiranost: Vemo, 
kaj je Natura 2000. 
 
Razumevanje: Ponosni 
smo na Naturo 2000. 
 
 

Sodelavci 
projekta, 
sodelavci 
Nature 2000 
nacionalni 
nivo, lastniki 
zemljišč, 
mediji, 
prebivalci 
Slovenije 

Izbor sejmov in festivalov, na katerih bomo dodatno 
predstavili Naturo 2000. 
 
Glede na deležnike izberemo sejme in festivale, na katerih 
bomo dodatni predstavili Naturo 2000. Temeljno 
izhodišče je, da se približamo deležnikom s prisotnostjo na 
njihovih dogodkih. 

Izbor december 2020 

 
  
E.5.7  100 let Spomenice  

Fokus / cilji Deležniki Aktivnost Kazalci Časovna dinamika 

Informiranost: Vemo, 
kaj je Natura 2000. 
 
Razumevanje: 
Ponosni smo na 
Naturo 2000. 

Sodelavci 
projekta, 
sodelavci 
Nature 2000 
na 
nacionalnem 
nivoju 

Načrt obeležitve 100-letnice z aktivnostmi vključenih v 
organizacijski odbor in pozivom vsem zainteresiranim za 
sodelovanje in njegova izvedba. 
 
 

Izdelan načrt 
Izvedene aktivnosti 
Dosegi 

izvedba do december 2020 
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9.2.7 E.6 Mreženje 

 
Pričakovani rezultati 

  1 srečanje z drugimi LIFE projekti o komuniciranju 
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E.6  Mreženje  

Fokus / cilji Deležniki Aktivnost Kazalci Časovna dinamika 

Informiranost: Vemo, 
kaj je Natura 2000. 
 
Razumevanje: Ponosni 
smo na Naturo 2000. 
 
 

Sodelavci 
projekta 

Dogovor z vodilnim partnerjem o potrebah in aktivnostih 
mreženja. (organizacijsko priporočilo) 

Dogovor december 2020 

Informiranost: Vemo, 
kaj je Natura 2000. 

Sodelavci 
projekta 

Srečanja z drugimi LIFE projekti o komuniciranju. Organizacija in 
izvedba 

december 2020 

 
 

 

  


