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Primeri dobrih praks komunikacijskih aktivnosti v 
projektih LIFE 

- Natura 2000 v Sloveniji - upravljavski modeli in informacijski sistem 
(januar 2005 – december 2007). 

- Ohranjanje in upravljanje sladkovodnih mokrišč v Sloveniji – WETMAN 
(februar 2011 – februar 2015) 

- Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v Vzhodni Sloveniji (november 2015 
–  oktober 2020) 

- Operativni program upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji 2014 – 
2020   (avgusta 2012 do junija 2015) 

- Ohranjanje območij Natura 2000 Kočevsko (september 2014 – februar 
2019) 

 

- Drugi projekti, ki jih izvaja ali v njih sodeluje ZRSVN (Geopark Karavanke, 
LJUBA, SUPORT, Morski datlji? Ne, hvala! in drugi… 

 



Analiza / določitev deležnikov 

• Na koga lahko vplivajo naše odločitve in dejanja ? 

• Kdo ima moč, da na naše odločitve in dejanja vpliva? 

• Kdo lahko odločitve ovira ali blokira, če ne bo vključen? 

• Kdo ima ključno znanje in informacije?  

• Kdo ima tehnično/izvedbeno znanje?  

 

 



Zakaj potrebujemo komuniciranje? 

• Naravovarstveniki/okoljevarstveniki smo le ena od 
interesnih skupin 

• Izkazujemo interese tako v fizičnem kot družbenem okolju 

• Sprejemamo odločitve in hočemo vplivati na družbene 
procese 

• Pogosta trenja/konflikti med naravovarstvenimi in drugimi 
interesi 

• Različni deležniki sprejemajo odločitve na podlagi 
informacij in argumentov 

• Komuniciranje, izobraževanje, ozaveščanje in participacija 
so orodja za povezovanje različnih interesov 



Zakaj? 

Uspešnost naravovarstvenih prizadevanj je zagotovo 

povezana s sprejetostjo teh vsebin/akcij s strani ključnih 

deležnikov (npr. drugih sektorjev, lokalnega prebivalstva, 

lastnikov zemljišč, občinskih struktur,…) 

Prav zato se posebna pozornost v projektu namenili različnim 

komunikacijskim aktivnostim, ki potekajo na vseh nivojih. 

 - Izboljšati sodelovanje (ključnih) deležnikov 

 - Izmenjava znanja in izkušenj 

 - Doseganje sinergij z drugimi projekti 

 - Promocija projekta (aktivnosti, rezultatov) 

 



Zakaj? 



  

Uporaba logotipov LIFE in Natura 2000 

 

 

 

Navajanje financiranja:   
Publikacijo smo izdali v okviru projekta »Ohranjanje in upravljanje sladkovodnih mokrišč v 

Sloveniji – WETMAN« (LIFE 09NAT/SI/000374) s prispevkom LIFE+ finančnega instrumenta 

Evropske skupnosti. Besedilo ne izraža nujno pogledov Evropske komisije. 

Ne pozabite na sofinancerje  
Projekt sofinancira(jo):  Ministrstvo za okolje in prostor,….   

 

Stroški izdelkov, ki niso opremljeni z logotipom, veljajo za neupravičene! 

Prvo pravilo 

Za projekte Narava in 
biodiverziteta 



Priporočila EC – obligatory and recommended 

- Spletna stran 

- Označitev izvajanja projekta – pri projektnih partnerjih, na terenu 

- t.i. Laymans report ali poročilo za splošno javnost  

- Mreženje (networking)  

- After LIFE  - različne zahteve  

- Comunication plan za LIFE + Environment 

- Conservation plan za LIFE + Narava in biodiverzitet 

V obeh predvideti, kako se bodo projektne aktivnosti nadaljevale in 

razvijale v prihodnjih letih vključno s komunikacijskimi aktivnostmi. 

V slovenskem in angleškem jeziku (strongly recommended) 



Spletna stran  

- Posebna spletna stran (WETMAN; TRAVIŠČA) ali del obstoječe spletne 
strani (SI Natura management) 

- Narejena vsaj 6 mesecev po začetku projekta, delovati mora vsaj 5 let 
po koncu projekta 

- REDNO POSODABLJATI  

- Spletni naslov promovirati v publikacijah, dogodkih,…. Poročilih EU 
 

Predstavitev projekta, cilji projekta, poroča naj o rezultatih in  
napredku projekta 



Označitve izvajanja projekta 

- Celostna grafična podoba 

- Logotip projekta 

 

 

 



Označitve izvajanja projekta 

- Označitve na sedežih organizacij, ki izvajajo projekt 

- Označitve na lokacijah izvajanja projekta (v naravi) 

 
• Postavljene na vidnih mestih, vidno javnosti z logotipom LIFE (in N2k) 

• Namenjene doseganju ciljev projekta 

• Vzdrževane še vsaj pet let po koncu projekta 

• Od sporočanja do interpretacije 

 

 

  

 



Laymans report – poročilo za splošno javnost 

- V elektronski in papirnati obliki 

- Predstavitev ciljev in (doseženih) rezultatov projekta 

- Poročilo ni tehnične narave – namenjeno je splošni javnosti 

- V slovenskem in angleškem jeziku 

- Kratko – 5, 10 strani… 

 



Mreženje / networking 

Projekti se morajo mrežiti z drugimi projekti (LIFE projekti, 

drugi projekti s podobno vsebino)  -  obiski, srečanja, promocija 

 

•  Sustainability – trajnostni razvoj (»long-term management«) 
poprojektnih aktivnostih (upoštevajoč dejstvo, da ni več 
finančnih sredstev za financiranje aktivnosti). 

• Transferability – izmenjava in prenos izkušenj na druge 
deležnike in vsebinsko primerljiva območja. 

• Replicability – nadaljevalni sestanki z deležniki in partnerji, ki 
že tekom projekta in tudi po projektu replicirajo/ponavljajo 
aktivnosti po vzoru projektnih aktivnosti. 

 

 



Delo z mediji 

- Televizija – lokalni in nacionalni 

- Radio – lokalni in nacionalni 

- Časopis – lokalni in nacionalni 

- Članki v strokovne /znanstvene revije (rezultati 
projekta) 

- Socialni mediji 

- LIFE news 



Delo z lokalnimi in nacionalnimi odločevalci  

Sestanki, srečanja na terenu, predstavitve na občinskih 
odborih, nacionalni posveti,…. 



Tiskani promo materiali 

- Brošure in infolisti 

- Zloženke 

- Razglednice 

- Kazala za knjige 

- Posterji, plakati 

- Koledarji 

- Razglednice 

- Bloki, zvezki, rokovniki,… 

- Mape za konference, vrečke…. 

 



Promo material/aktivnost 

- Promocijski pano/bener/pingvin  

- Majice, kape, klobuki 

- Dežniki 

- USB ključki 

- Filmi, TV spoti  

- Razstave 

- Sejmi, srečanja, dogodk (lokalno/nacionalno) 

- Seminarji, strokovna srečanja, posveti (strokovna javnost) 

- On line seminarji – webinarji,… 

 

 



Promo material/aktivnost 

- Likovna, fotografska tekmovanja in razstave 

- “Avtobusne” kampanje 

-  Učne poti, info sobe 

- Didaktične in družabne igre  

- “Live” kamere – Spremljanje preko spletne strani…. 

- Sajenje dreves, spusti po rekah, košnja trave na 
tradicionalni način….. Bodite kreativni 

 

 



Ribiči - Gornji kal 



Dogodki, srečanja 

- Povabiti predstavnike EC (LIFE unit) in sofinancerje 
(MOP) - vsaj tri tedne pred dogodkom 

- Izkoristiti dogajanje EC – Green week in se pridružiti 

(dodatna promocija, prepoznavnost projekta) 

 



Ključno vprašanje 

- Kdo je ciljna publika /komu so materiali namenjeni 

- Kaj želimo z njimi doseči/sporočiti, čemi služijo 
materiali, dogodki…. 

 

Izbira pravega komunikacijskega  

orodja za pravo ciljno skupino za  

doseganje ciljev projekta 

 

 



Uspešno prijavo projekta vam želim! 


