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Uvod
Analiza medijskih objav o komunikacijskih aktivnostih projekta LIFE-IP NATURA.SI v letu
2020 temelji na zbirki medijskih objav za obdobje od 1. januarja 2020 do 31. decembra
2020. V analizo so vključeni nacionalni, regionalni in lokalni mediji, ki so vpisani v razvid
medijev pri Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije.
Skozi vse leto izvajalec spremljanja medijev pripravlja dnevne zbirke objav na temo Nature
2000, Spomenice in projekta LIFE-IP NATURA.SI. Poročilo vključuje kvantitativno in
kvalitativno analizo medijskih objav.

Metodologija
Analiza medijskih objav o komunikacijskih aktivnostih projekta LIFE-IP NATURA.SI temelji
na kvantitativni in kvalitativni analizi medijskih objav, ki jih redno spremlja in zbira izvajalec
spremljanja medijev ter dnevno poroča v dnevnih zbirkah objav z gesli Natura 2000,
Spomenica in LIFE-IP NATURA.SI v slovenskih medijih, ki so vpisani v razvid medijev pri
Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije. Vse objave so dostopne na izvajalčevem
zaprtem portalu za celotno obdobje spremljanja. Vodilni partner za akcije, povezane s
komuniciranjem projekta LIFE-IP NATURA.SI, dnevno spremlja in se odziva glede na
potrebe.
Kvantitativna in kvalitativna analiza medijev vključuje zbiranje, štetje in interpretacijo
kvantitativnih podatkov o medijskih objavah (število objav po posameznih mesecih, delež
objav glede na tip medija, seznam medijev, doseg medijev) ter opredelitev tematike.
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Analiza medijskih objav komunikacijskih aktivnosti projekta LIFEIP NATURA.SI
V obdobju od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2020 smo zabeležili 1.580 medijskih
objav. V povprečju se Natura 2000 pojavi v 131 objavah na mesec. Več kot polovico objav
beležimo v spletnih medijih in nekaj manj kot tretjino v tiskanih medijih.
Opredelili smo naslednje tematike komunikacijskih aktivnosti projekta LIFE-IP NATURA.SI:
• Spomenica,
• projekt LIFE-IP NATURA.SI,
• akcija Išče se progasti gož,
• komuniciranje covid-19 in netopirji in
• Evropski dan Nature 2000.
Delež objav v letu 2020 zgoraj navedenih tematik glede na vse objave o Naturi 2000 je
10,5 % (166 objav)
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Graf: Deleži objav o Naturi 2000 v Sloveniji glede na teme: največji delež beležimo pri
investicijah in gospodarskih tematikah (26 %, 412 objav), projektih Nature 2000 (22 %, 348
objav), splošnih objavah o Naturi 2000 (12 %, 193 objav) in turizmu (10 %, 158 objav).
Objave, povezane z aktivnostmi projekta LIFE-IP NATURA.SI obsegajo 10,5 % (166
objav).
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Komunikacijske aktivnosti projekta LIFE-IP NATURA.SI so neposredno ali posredno
generirale 10,5 % (166 objav) o Naturi 2000 v letu 2020.
Komunikacijske aktivnosti projekta LIFE-IP NATURA.SI so razdeljene na posamezne
projektne aktivnosti:
• LIFE-IP NATURA.SI: Živim z Naturo 2000 - utrip jesenske narave, izlov raka trnavca,
popis divjega petelina v pilotnem območju Kamniško-Savinjske Alp in Grintovci (Zavod
Štirna, Ministrstvo za okolje in prostor, Zavod za gozdove, Zavod Republike Slovenije za
varstvo narave, Zavod za ribištvo Slovenije)
• obeležitev 100-letnice Spomenice (Zavod Štirna, Ministrstvo za okolje in prostor, Zavod
Republike Slovenije za varstvo narave, nevladne organizacije)
• akcija ljubiteljske znanosti Išče se progasti gož (Zavod Štirna in Nacionalni inštitut za
biologijo)
• komunikacijske aktivnosti ob pojavu epidemije covid-19 in proaktivno komuniciranje
koronavirusov in netopirjev (Zavod Štirna in Center za kartografijo favne in flore)
• Evropski dan Nature 2000 (Zavod Štirna ter Ministrstvo za okolje in prostor)

