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Delavnica Varstvo narave in moderiranje skupinskih procesov 
V četrtek, 13. februarja 2003 je na Agenciji RS za okolje potekala enodnevna delavnica za vodje z naslovom 
"Varstvo narave in moderiranje skupinskih procesov". Projekt oziroma celoten proces seznanjanja javnosti z 
območji Natura 2000 in njihovega kasnejšega upravljanja bo zahteval vedno več strateškega komuniciranja kot 
enega osnovnih orodij za doseganje učinkovitih naravovarstvenih ciljev. V zadnjih letih  v naš način razmišljanja 
počasi prihaja tudi spoznanje o nujnosti poznavanja področja komuniciranja, proces Natura 2000 pa je potrebo 
po usposabljanju in rabi tega orodja še pospešil. Vodje območnih enot Zavoda RS za varstvo narave in 
direktorjev upravljavskih zavodov zavarovanih območij so ključnega pomena za uspeh komuniciranja na terenu. 
Razumevanje delovanja različnih komunikacijskih metod je nujno, saj vodje skrbijo za ustrezno organizacijo, 
podporo in strokovno pomoč svojim podrejenim. Zato je bila delavnica namenjena prav njim. V okviru 
dopoldanskega dela delavnice so se posvetili spoznavanju in razumevanju varnega komunikacijskega prostora in 
pričakovanj udeležencev, oblikovanja vizije in "SWOT analize" za doseganje ciljev. Drugi del delavnice pa je bil 
posvečen prednostim in slabostim sodelovanja javnosti v procesih varstva narave, spoznavanju tipov 
udeležencev skupinskih diskusij, s katerimi se srečuje moderator, in s tem povezano vlogo in lastnostmi 
moderatorja v okviru dinamike skupinskega procesa in tehnik moderiranja. 
 
Kot so pokazali rezultati analize anketnega vprašalnika, ki jo je pripravila Umanotera, izvajalec delavnice, so bili 
udeleženci z izvedeno delavnico zelo zadovoljni, kar kažejo povprečne ocene posameznih trditev in merjenih 
parametrov delavnice. Povprečne ocene vseh sedmih trditev so v zgornji tretjini ocenjevalne skale. Izvedena 
delavnica je udeležencem zadovoljila njihova pričakovanja (75 % zadovoljila in 16,67 % presegla pričakovanja) 
kot tudi osebne cilje (58,33 % popolnoma; 41,67 % delno). Od naštetih vidikov delavnice so jim bili najbolj všeč 
medsebojno sodelovanje in izmenjava mnenj, atmosfera na delavnici, delo v manjših skupinah in vključevanje 
udeležencev. Vsi pa bi tovrstne delavnice priporočili znancem, ki potrebujejo podobna znanja.  
Branka Hlad (branka.hlad@gov.si) 
 
Seznam v Sloveniji prisotnih habitatnih tipov 
Mag. Ivana Leskovar in dr. Peter Skoberne sta v okviru naloge 9 pripravila seznam v Sloveniji prisotnih habitatnih 
tipov iz priloge I Habitatne direktive.  
Seznam je dosegljiv na spletnih straneh www.natura2000.gov.si pod rubriko Več o projektu. 
Hkrati vas obveščamo, da je na voljo nova inačica Tipologije habitatnih tipov v Sloveniji. Elektronsko verzijo 
dobite pri Petru Skobernetu (peter.skoberne@gov.si) ali na CIRCA. 
 
Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti okoljskih nevladnih organizacij  
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo je 14. 2. 2003 v Uradnem listu št. 15/03 objavilo javni razpis za 

sofinanciranje dejavnosti okoljskih nevladnih organizacij. 
Eden od treh sklopov razpisa, sklop C, je namenjen sofinanciranju ozaveščevalnih projektov v podporo ciljem 

Nature 2000.  
Za sofinanciranje bodo izbrani predvsem projekti, ki se bodo izvajali na lokalnem oz. regionalnem nivoju in bodo 
seznanjali in ozaveščali ciljne javnosti - deležnike (predvsem lastnike in uporabnike zemljišč, lokalne skupnosti, 
šole ipd.) o: 
- osnovnih informacijah o Naturi 2000 in njenih prednostih, 
- pomenu (posameznih) vrst ptic iz seznama ptic iz priloge I Direktive o pticah in vrstah selivk iz člena 4, 
- pomenu (posameznih) rastlinskih in živalskih vrst v Sloveniji s Priloge II habitatne direktive in njihovih 
habitatih. 
Zaželjeno je sodelovanje z lokalnimi partnerji: območnimi enotami Zavodov RS za varstvo narave, lokalnimi 
skupnostmi, šolami, različnimi društvi, ki delujejo na lokalnem nivoju (npr. turistična, lovska, ribiška društva, skavti 
ipd.). 
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani ministrstva na naslovu www.gov.si/mop/ rubrika Razpisi in v 
vložišču Ministrstva za okolje, prostor in energijo, Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana. Za dodatne informacije se 
lahko zainteresirani obrnejo na Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Služba za odnose z javnostmi, Milena 
Janežič (telefon: 01/ 478 7335, e-pošta: milena.janezic@gov.si). 



 
Natura 2000 v nekaterih državah članicah 
Pri procesu pregledovanja območij SPA je Andrej Bibič prejel veliko vprašanj po naslovih spletnih strani, na 
katerih so objavljene uporabne informacije iz drugih držav. V pripetem dokumentu je zato zbral nekatere spletne 
strani, ki imajo precej informacij v zvezi z izbiranjem oziroma določanjem območij. Upamo, da boste lahko 
informacije koristno uporabili pri svojem delu.  

NATURA2000MS.doc  
 
Komunikatorji na zavodu 
Določen je seznam sodelavcev po posameznih območnih enotah Zavoda RS za varstvo narave, ki bodo v 

projektu sodelovali kot komunikatorji. Ti so: 
OE Maribor: Matjaž Bedjanič, Mojca Planjšek, Simona Kaligarič, Andreja Senegačnik 
vodja: Matjaž Jež 
OE Celje: Matej Demšar, Matej Petkovšek, Tomaž Acman 
vodja: Mojca Tomažič 
OE Ljubljana: Alja Grošelj, Karin Gabrovšek, Lara Jogan (Kras) 
vodja: Vesna Juran 
OE Piran: Tina Trampuš, Tjaša Babič, Barbara Vidmar 
vodja: Robert Turk 
OE Novo mesto: Andrej Hudoklin 
vodja: Mira Ivanovič 
OE Gorica: David Fučka, Tanja Lukežič 
vodja: Mirjam Gorkič 
OE Kranj: Tadeja Šubic 
vodja: Metod Rogelj 
Osrednja enota: direktor Darij Krajčič 
Pričakujemo še določitev komunikatorjev s strani upravljavskih parkovnih zavodov in Zavoda za gozdove 

Slovenije. Formalno bodo potrjeni še z ustreznim  
sklepom ministra. 
Dodatne informacije dobite pri Manci Šetina Miklič (manca.setina-miklic@gov.si). 
 

*   *   * 
eNatura 2000 je odraz našega skupnega dela pri projektu Natura 2000. 

Če imate informacije, za katere bi želeli, da jih poznajo vsi člani 
projektne skupine, nam jih lahko posredujete in objavili jih bomo. 

Svoje prispevke pošljite urednici e-biltena Heleni Vodušek (helena.vodusek@gov.si). 
Če e-biltena ne želite prejemati, prav tako pišite na isti naslov. 

Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, 
Telefon: (01) 4787 400, Telefaks: (01) 4787 422, Spletna stran: 

www.natura2000.gov.si 
 


