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LIFE integrirani projekt za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji (LIFE17 IPE/SI/000011) sofinancirajo Evropska unija v okviru programa
LIFE, Ministrstvo za okolje in prostor ter partnerji. Za vsebino tega dokumenta so odgovorni samo avtorji. Ta vsebina ne odraža nujno mnenja
Evropske unije. Zato za vsebino in iz nje izhajajočo morebitno uporabo informacij Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja ter Evropska
komisija ne prevzemata odgovornosti.

Letno poročilo o strateškem komuniciranju
LIFE integriranega projekta za okrepljeno
upravljanje Nature 2000 v Sloveniji za pilotna
območja
UVOD
V letnem poročilu o strateškem komuniciranju LIFE integriranega projekta za okrepljeno
upravljanje Nature 2000 v Sloveniji je pripravljen celoten pregled (rezultati v okviru akcije E.1).
V tem poročilu je tako pripravljen pregled komunikacijskih aktivnosti za pilotna območja (v
okviru akcije E.4).
V Zavodu Štirna smo v prvi fazi že izvedli določene aktivnosti za pilotna območja, ki sicer niso
bile načrtovane za prvo fazo. Prilagodili smo se namreč dinamiki projektnih partnerjev v
pilotnih območjih.
V poročilu so za imena partnerjev uporabljene kratice kot so v uporabi v dokumentaciji. Z
zeleno so obarvane izpolnjene naloge – te so opredeljene v komunikacijskih akcijah, za katere
je odgovoren Zavod Štirna.

1. Pregled izpolnjevanja ključnih ciljev, ki so vezana na
pilotna območja
KLJUČNI CILJ: izboljšanje komunikacijskih aktivnosti, dvig informiranosti in razumevanja,
strateško komuniciranje rezultatov projekta
KLJUČNI PODCILJ ZA CELOTEN
PROJEKT
Vsaj 25 % prebivalcev v Natura
2000 območjih bomo dosegli s
komunikacijskimi aktivnostmi

DOSEŽENO

OPOMBA

118.094

Podcilj vezan na
komunikacijo v občinah, ki
imajo največje deleže Nature
2000 in pilotna območja –
25 % je 29.500
Opomba: dosegi so bistveno
višji zaradi vseh
komunikacijskih aktivnosti. Za
potrebe spremljanja rezultatov
je ocena izdelana le za tiste
objave, za katere je dosege
dokaj natančno mogoče
preveriti.
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DODATNI CILJI V KOMUNIKACIJSKI STRATEGIJI, ki so vezani na delo Zavoda Štirna
(izboljšano sodelovanje med organizacijami in izboljšan pretok informacij je vezan na
vodilnega partnerja Ministrstvo za okolje in prostor):
KLJUČNI PODCILJ ZA CELOTEN
PROJEKT
Partnerji samoiniciativno
vključujejo strokovnjake za
komuniciranje pred začetkom
komunikacijskih aktivnosti (vsaj 10
zabeleženih primerov)

DOSEŽENO

OPOMBA

7 primerov

Progasti gož
Varstvo netopirjev
Travišča Štajerske
Vode Štajerske
Rak trnavec
Monitoring divjega petelina
PUN

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

3 primeri

Travišča Štajerske
Vode Štajerske
Volčeke

2. Pregled opravljenega dela po akcijah
A.1 Priprava za načrtov za konkretne akcije varstva narave
Načrtovanje ter moderiranje in facilitiranje delavnice za rastline za vsa pilotna območja
(februar 2020).
Načrtovanje ter moderiranje in facilitiranje dveh delavnic za travišča Štajerske za nabor
potrebnih ukrepov in razdelitev nalog med partnerji, da bi do konca 2020 imeli usklajene
ukrepe na pilotnih območjih. Spodbujanje partnerjev k pripravi in organizaciji za delavnici.
Načrtovanje ter moderiranje in facilitiranje delavnice za urejanje voda Štajerske. Svetovanje
partnerjem glede organizacije in priprave na delavnico (sestanek, usklajevanja preko
elektronske pošte in telefona).
Vključeni vsi partnerji.
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E.2 Krepitev komunikacijskih veščin
Aktivnosti in rezultati celotne akcije so predstavljeni v poročilu o strateškem komuniciranju v
projektu. Tu izpostavljamo del, ki je povezan z izbiro lokacij za izobraževanja.
Izvedli smo skupno 15 delavnic. Med njimi 5 delavnic učinkovitega komuniciranja – osnovni
trening; 5 delavnic učinkovitega komuniciranja – nadaljevalni trening; 5 delavnic moderiranja.
V vsakem sklopu je bila po ena delavnica izvedena v bližini pilotnega območja (Kamniško
Savinjske Alpe in Grintavci, Štajerska, Istra) – skupno 9 od 15 delavnic. S tem smo omogočili,
da so se delavnic udeležili tudi predstavniki regijskih organizacij, ki bodo skrbeli za izvajanje
komunikacijskih aktivnosti v pilotnih območjih.

E.4 Komuniciranje v pilotnih območjih
Pričakovani rezultati
Pričakovani
rezultati
za
celoten projekt
10.000 dosega z informacijo o
Naturi 2000 v območjih

Izpolnjeno v 2019 in 2020

Opomba

118.094

Vzpostavljeno komuniciranje z
občinami, knjižnicami in šolami
skladno z načrtom
Podpora strokovnjakom, ko bo
to potrebno

Vzpostavljeno komuniciranje s
prvo občino

Opomba: dosegi so bistveno
višji zaradi vseh
komunikacijskih aktivnosti. Za
potrebe spremljanja rezultatov
je ocena izdelana le za tiste
objave, za katere je dosege
dokaj natančno mogoče
preveriti.
Aktivnosti v drugi fazi

Istra, Štajerska, Kamniško
Savinjske Alpe in Grintovci

Vzpostavljeno v
pilotnih območjih

Aktivnost
10 lokalnih sporočil za medije
10 naravovarstvenih dni v šolah

Izpolnjeno v 2019 in 2020
2 sporočili za progastega goža
/

Rok
december 2024
december 2026

4 razstave mesec literature
slovenske narave
5 poročil o komuniciranju v
pilotnih območjih

/

december 2024

1 poročilo

december 2024

Izpolnjeno v 2019 in 2020
Vzpostavljeni dve sodelovanji

Rok
december 2024

Vzpostavljeno s prvo občino

december 2021, 2022, 2023,
2024

vseh

treh

('deliverable')

('milestones')
Aktivnost
4 vzpostavljena sodelovanja z
lokalnimi mediji v pilotnih
območjih (1 na leto)
Vzpostavljeno sodelovanje s
šolami, občinami in knjižnicami
v pilotnih območjih
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V prvi fazi projekta smo partnerje predčasno podprli s komunikacijskimi aktivnostmi v pilotnih
območjih, kjer je bilo to potrebno glede na dinamiko aktivnosti partnerjev.
Progasti gož – Istra
Za progastega goža smo v sodelovanju z Nacionalnim
inštitutom za biologijo pripravili komunikacijski načrt in
izvedli vrsto aktivnosti. Prebivalce smo povabili, da
nam pomagajo pri zbiranju podatkov o videnjih
progastega goža. Zaradi ukrepov zaradi covid-19 smo
bili posebej pozorni pri nagovoru glede obiska narave
in glede sporočanja podatkov.
Pripravili smo temeljno interpretativno gradivo,
pripravili grafike za družabna omrežja, povabili občine
in krajevne skupnosti k sodelovanju, vzpostavili
komunikacijo z regionalnimi predstavniki na družabnih
omrežjih ter izpeljali vrsto aktivnosti odnosov z mediji.
Strokovnjaki Nacionalnega inštituta za biologijo so ves
čas aktivno sodelovali v komuniciranju.
Z akcijo Išče se progasti gož smo dosegli:
• 5 foto ali video dokazov o najdbi
progastega goža s podatki o geolokaciji
• 20 klicev in sporočil o najdbah različnih kač
po vsej Sloveniji
• 5 objav na spletnih mestih obalnih občin in
krajevnih skupnosti ter na oglasnih deskah
• Doseg objav na družabnih omrežjih:
20.000+, vključenost 3.526
• Skupni ocenjen doseg: preko 100.000
Vključeni partnerji: NIB, MOP, ZRSVN, KGZS, KGZ
Nova Gorica, UL BF.

Travišča Štajerske
Za travišča Štajerske je potekalo več usklajevalnih sestankov za sam potek organizacijskih
aktivnosti, na katerih smo sodelovali tudi v Zavodu Štirna (povezujejo se z akcijo A.1) ter jih
tudi moderirali in facilitirali. Poleg podpore organizacijski pripravi partnerjev, smo izvedli tudi
naslednje aktivnosti, ki so bile namenjene deležnikom:
• Dve objavi v KAN namenjeni kmetovalcem – novice KGZ Ptuj
• Informativne tablice za uporabo na travnikih, ki jih kmetovalci vključijo v projekt
(povezujejo se z akcijo E.1)
• Sestanek ter moderiranje in facilitiranje internega srečanja za Volčeke
Vključeni partnerji: KGZS, KGZ Ptuj, ZRSVN, ZRSVN OE Celje, ZRSVN OE Maribor, MOP.
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Monitoring divjega petelina
V sodelovanju z Zavodom za gozdove smo pripravili video
(povezovanje z akcijo E.3) o tem, kako poteka monitoring
divjega petelina ter o prvi telemetrični ovratnici, ki jo v
Sloveniji nosi divji petelin. Video smo uporabili za
komunikacijo na družabnih omrežjih.
Vključeni partnerji: ZGS, ZRSVN, MOP.

Rak trnavec
V pilotnem območju Štajerske smo zaradi potreb partnerja
ZZRS pri testnem izlovu tujerodne vrste raka trnavca pripravili
temeljno interpretativno gradivo, v katerem smo zajeli vse
ključne informacije in jih s partnerji, ki so vključeni v akcijo,
tudi uskladili, tako da so bili za testni izlov na terenu
pripravljeni s ključnimi sporočili. Področje odstranjevanja
tujerodnih invazivnih vrst živali v Sloveniji še ni bilo
nagovorjeno v javni diskusiji, zato je izjemno pomembno
postopno odpiranje tematike s strokovnimi utemeljitvami. Za
testno akcijo smo pripravili novico in video ter ju delili na
družabnih omrežjih. Ena objava o akciji je bila tudi v
regionalnem mediju.
Vključeni partnerji: ZZRS, MOP.
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