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POROČILO o delu na nalogi: 
 

PRIPRAVA IN IZVAJANJE KOMUNIKACIJE ZA OBMOČJA NATURA 2000 – za 
deležnike v kmetijstvu 

 
 
 
 
PROJEKTNA SKUPINA: 
Ime in priimek KGZ Izpostava 
Mag. Tatjana PEVEC Celje Trnoveljska cesta 1, Celje 
Darija TRPIN ŠVIKART Celje Trnoveljska cesta 1, Celje 
Sonja MOLIČNIK-OBLAK Celje Mozirje, Foršt 6, Ljubno 
Vida RIBIČ Celje Mozirje, Foršt 6, Ljubno 
 
 
OPRAVLJANJE NALOG NA PROJEKTNI NALOGI: Izobraževanje in usposabljanje za 
komuniciranje Nature 2000 v letu 2007: 
 
Ime in priimek 
svetovalca 
(komunikatorja) 

Aktivnost Ure 
dela 

Lokacija 

Darija Trpin 
Švikart 

Operativni program upravljanja 
območij Natura2000 

6 Ljubljana 

Tatjana Pevec Seja strokovne komisije za travništvo 
in pridelovanje krme pri  KGZS- 
seznanitev 

7 KGZS 
Celovška 135 

Tatjana Pevec Sodelovanje na strokovni delavnici 
"NATURA2000: MED TNALOM 
IN NAKOVALOM RAZVOJNIH 
STRATEGIJ 

11 Kozjanski park 

 
OPRAVLJANJE NALOG NA PROJEKTNI NALOGI: Aktivno sodelovanje pri izvedbi 
projektnih nalog v letu 2007: 
Ime in priimek 
svetovalca 
(komunikatorja) 

Aktivnost Ure 
dela 

Lokacija 
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Vida Ribič Občni zbor Ovčerejskega društva 
Raduha – predstavitev območij 
NATURA 2000 

2,0 Luče 

Sonja Moličnik 
Oblak 

Občni zbor PS Menina Gospodno-
Globače – smernice NATURA 2000 

1,0 Gornji Grad 

Sonja Moličnik 
Oblak 

Predstavitev neposrednih plačil, 
izravnalnih plačil in okoljskih plačil 
v kmetijstvu v letu 2007 in 
NATURA 2000 

1,0 Nova Štifta 

Vida Ribič Predstavitev neposrednih plačil, 
izravnalnih plačil in okoljskih plačil 
v kmetijstvu v letu 2007 in 
NATURA 2000 

1,0 Solčava 

Mag. Tatjana 
Pevec in 
predstavnici 
Zavoda za varstvo 
naravne in kulturne 
dediščine - Celje 

Kmetovanje na zavarovanih 
območjih (NATURA 2000), 
ohranjanje biotske raznovrstnosti 
travišč 

6,0 Luče 

Sonja Moličnik 
Oblak 

Predstavitev neposrednih plačil, 
izravnalnih plačil in okoljskih plačil 
v kmetijstvu v letu 2007 in 
NATURA 2000 

1,0 Gornji Grad 

Vida Ribič Predstavitev neposrednih plačil, 
izravnalnih plačil in okoljskih plačil 
v kmetijstvu v letu 2007 in 
NATURA 2000 

1,0 Luče 

Sonja Moličnik 
Oblak 

Predstavitev neposrednih plačil, 
izravnalnih plačil in okoljskih plačil 
v kmetijstvu v letu 2007 in 
NATURA 2000 

1,0 Ljubno 

Tatjana PEVEC Pomen živinoreje za ohranjanje  
ekstenzivnega travinja 

3,0 Loka pri Mozirju 

Vida Ribič Razgovor s predstavniki PS Raduha 
Javorje o NATURI 2000 

1,0 Javorje 

Vida Ribič Razgovor s predstavniki PS Raduha 
Javorje o NATURI 2000 

2,0 Strmec 

Vida Ribič Razgovor s predstavniki PS Veža 
Ravni in Veža Podvežak  o NATURI 
2000 

2,0 Ravni, Podvežak 

Sonja Moličnik 
Oblak 
Vida Ribič 

Razgovor s predstavniki PS Komen – 
Kernes o problematiki na pašniku in 
NATURI 2000 

2,0 Planina, Komen 

Sonja Moličnik 
Oblak 
Vida Ribič 
 

Razgovor s predstavniki PS Komen – 
Kernes o problematiki na pašniku in 
NATURI 2000 

2,0 Robnikova planina, 
Travnik 

Sonja Moličnik 
Oblak 
Vida Ribič 

Sestanek 13-tih pašnih skupnosti  - 
priprava slovesnosti ob 100 – ti 
obletnici ustanovitve Pašniške 

4,0 Ljubno 
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Zadruge ZSD, povezovanje agrarnih 
skupnosti – NATURA 2000 

Tatjana Pevec NATURA2000 na celjskem  2,0 prispevek za Radio 
OGNJIŠČE 

Tatjana Pevec, 
Vesna Mazej Ušen 

Delovni sestanek s sodelavci (Tanja 
KOŠAR) iz ZVRS Celje glede 
Nature2000 na območju Celja 
(Volčeki, Dobje Cerovec) 

4,0 KGZS-Zavod CE 

 
 
Vsako leto je bolj pristno sodelovanje s terenskimi svetovalci, ki pokrivajo določena 
kmetijska območja, ki se nahajajo na območjih NATURA2000.  
 
Pomen in prednosti projekta NATURA2000 so bili večkrat (skoraj dnevno) omenjeni tudi ob 
osebnih stikih s kmetovalci ter ostalimi svetovalci na terenu. Glede na to, da smo v 
vsakodnevnem stiku z neposrednimi udeleženci (deležniki) pri NATURI2000 in da jim v 
individualnih razgovorih razlagamo prednosti projekta, pa morda tudi veliko naredimo za 
promocijo NATURA200. Naše delo na žalost ne moremo vedno izmeriti in zato je to delo 
počasno in rezultati našega svetovanja in pogovorov na to temo niso takoj vidni. Rezultati se 
kažejo v kasnejših letih, ko so dogovori in razlage, zakaj eno območje v NATURO2000 in 
drugo ne, veliko lažji in bolj strpni in glede na to, da so sedaj na vrsti načrti upravljanja na 
območjih Natura2000, predvidevamo, da bodo kmetovalci ta območja sprejeli kot nekaj 
pozitivnega in ne nasprotnega njim oziroma njihovemu delu na teh površinah.  
 
Pozitivno ocenjujemo sodelovanje s kolegi iz ZSRVN s katerimi smo do sedaj imeli malo 
stikov, odkar pa smo vključeni v programe NATURA2000 je naše sodelovanje veliko bolj 
plodno in uspešno, saj probleme na terenu rešujemo sporazumno. 
 
 
 

mag. Tatjana PEVEC, univ. dipl. inž. agr. 
specialistka za travništvo, pašništvo  

in pridelovanje krme 
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Datum: 16. maj 2003 
 

KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD KRANJ
Oddelek za kmetijsko svetovanje 
Cesta Iva Slavca 1, 4000 KRANJ  

Tel.: (04) 280 46 35 
E-pošta: stane.rupnik@kr.kgzs.si  
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Datum: 27. 9. 2007 
Številka: 5407 
 
Republika Slovenija, 
Ministrstvo za okolje in prostor 
Dunajska 48 
1000 LJUBLJANA 
 
 
ZADEVA: Končno poročilo po pogodbi o pripravi in izvajanju komunikacije za 
območja Natura 2000 – za deležnike v kmetijstvu 
 
Na podlagi navedene pogodbe z dne 5. 6. 2007 in naše ponudbe z dne 26. 3. 2007 v 
nadaljevanju poročamo o izvedenem delu po pogodbi. 
 
Uvod 
Kmetijsko gozdarski zavod Kranj je eden izmed osmih zavodov v okviru sistema kmetijsko 
gozdarske zbornice Slovenije in pokriva območje Gorenjske statistične regije. Kmetijski 
svetovalci, ki delajo v oddelku za kmetijsko svetovanje pokrivajo celoten teren in imajo dober 
stik z kmeti, ki poleg kmetijske pridelave tudi vzdržujejo kmetijsko krajino. V svojem 
svetovalnem delu pridobiva varstvo in ohranjanje kmetijskega okolja vse večji pomen. Zato 
smo se že v letu 2005 vključili v pripravo v izvajanje komunikacij za območja Natura 2000 – 
za deležnike v kmetijstvu. Sodelovanje po pogodbi smo nadaljevali tudi v letu 2007.  
 
Izvajanje projektne naloge v letu 2007 
 
Po pogodbi smo delo izvajali v treh sklopih: 
  
   I. Izobraževanje in usposabljanje za komuniciranje Nature 2000  
 
Modul 1: Kraj Število 

udeležencev 
Število ur 

1. Ljubljana 1 9 
 
Modula se je udeležil Stane Rupnik.  
Izobraževanje je bilo koristno za nadaljnje delo.  Poleg izobraževanja so udeleženci dobili 
tudi uporabna in obsežna gradiva in številne promocijske materiale na temo posameznih 
območij Nature. Gradivo smo posredovali svojim sodelavcem. 
 
   II. Sodelovanje z Ministrstvom za okolje in prostor (kot naročnikom) in Pristopom 
(kot izvajalcem) v obliki posredovanja priporočil, predlogov in komentarjev k osnutkom 
gradiv, ki jih Pristop posreduje v mnenje KGZS 
      



 

 Kraj Število 
udeležencev 

Število ur 

Delavnica: Operativni program 
– program upravljanja območij 
Natura 2000 

Ljubljana 1 6 

Delavnica o komuniciranju vrst 
in habitatnih tipov v omrežju 
Natura 2000 

Ljubljana 1 6 

Skupaj  2 12 
 
Sodelovanje na obeh delavnicah je sodilo v okvir raziskovalna faze Natura 2000 pri pripravi 
upravljavskih načrtov. Na prvi delavnici smo se udeleženci seznanili z ključnimi poudarki iz 
programa upravljanja območij Natura 2000. Izmenjali smo si poglede in mnenja v zvezi z 
upravljavskimi načrti območij. Pred delavnico sem pregledal na spletni strani MOP 
obljavljeni predlog Operativnega programa.  
Na drugi delavnici o komuniciranju vrst in habitatnih tipov na MOP v Ljubljani pa smo se 
seznanili z pregledom dosedanjih komunikacijskih aktivnosti za posamezne vrste oziroma 
območja vključena v Naturo 2000 in najpomembnejšimi dejavniki za doseganja varstvenih 
ciljev za vrste in habitatne tipe. Sodelovali smo pri pripravi seznama vrst in habitatnih tipov v 
omrežju Nature 2000.   
 
   III. Aktivno sodelovanje pri izvedbi projektnih nalog    
 
 Kraj Število 

udeležencev 
Število ur 

Delavnice z deležniki na 
lokalnih območjih – Planina 
pod Golico – ohranjanje narcis 
na Golici Tilka Klinar (potrdilo 
je v prilogi) 

Planina pod Golico  
 
 
1 

 
 
 
5 

Interno komuniciranje v 
KGZS.  
Priprava pripomb na osnutek 
Operativnega programa 
Upravljanja območij Natura 
2000 

   
 
 
 
 
3 

Priprava pripomb na osnutek 
programa Natura 2000 (priloga) 

   
4 

Predstavitev upravljalskih 
načrtov na kolegiju oddelka 

 19 9,5 

Odnosi z mediji 
Kmetijska svetovalka Tilka 
Klinar je sodelovala v enourni tv 
oddaji na deželni TV Loka o 
Naturi 2000 in ohranjanju narcis 
na Golici (DVD je v prilogi) 

  
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
4 

Skupaj  21 25,5 
 
Skupaj od I. – III.   Število ur 

46 
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Poleg navedenih aktivnosti sta se dva naša sodelavca udeležila Okrogle mize v okviru 
kmetijsko - živilskega sejma v Gornji Radgoni. Tema okrogle mize je bila Natura 2000 - 
priložnost Sloveniji - Predstavitev Natura 2000 (aktualne informacije o živem sistemu Natura 
2000 v Sloveniji in predstavitev petih primerov dobrih praks z območij, ki so vključena v  
Naturo 2000). Predstavitve sta se udeležila Marija Grohar in Stane Rupnik iz KGZ Kranj, kar 
je razvidno iz liste prisotnih. Za udeležbo sta porabila 5 delovnih ur.  
Informiranje kmetov o Naturi 2000 in novih ukrepih KOP (Ohranjane traviščnih habitatov 
metuljev - MET, Ohranjanje habitatov ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov - VTR, Ohranjanje 
steljnikov - STE) smo izvajali na celotnem območju zavoda ob predstavitvah ukrepov 
kmetijske politike za letošnje leto. Večkrat smo kmetom iz območij Natura 2000 tudi osebno 
svetovali v zvezi z izvajanjem Operativnih programov.   
 
Zaključek  
Iz navedenega je razvidno, da je postalo informiranje kmetov o območjih Natura 2000 in 
izvajanju ukrepov kmetijske politike na teh območjih sestavni del našega dela. 
Tako bomo delali tudi v bodoče. Zaradi opravljenega usposabljanja bomo to delo lahko še 
izboljšali. 
Za sodelovanje v raznih aktivnostih po pogodbi smo skupaj opravili kar 46 ur, kar pomeni, da 
smo pogodbeno delo v celoti opravili, pogodbeni čas ur pa smo presegli. Višek ur smo 
vključili v naše redno delo. 
 
 
 
 
 
 
Pripravil:                                                                                  V.d. direktorja: 
Stane Rupnik, univ. dipl. inž.                                                  Mitja Kadoič, univ.dipl. inž.  

 7



 
 

  
 
 
 
 
         KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD  
                             LJUBLJANA 
 
 
Št: 4059/I 
 
Datum: 31.8.2007 
 
 
 
Zadeva: Priprava in izvajanje nalog v okviru projekta komuniciranje NATURE 2000  -  
 Končno poročilo 
 
 
Udeležba: 
 
Modul Kraj Udeleženci  

KGZS  
ZAVOD LJ 

Skupno št. 
udeležencev 

Št. ur 

Modul 1 Ljubljana Nada Grešak 
Irena Bantan 

2 18 

Modul 2 Postojna Nada Grešak 
Irena Bantan 

2 19 

Modul 3 - 
osnovni 

Otočec Nada Grešak 
Irena Bantan 
Anton Zavodnik 
Tomaž Močnik 

4 40 

Modul 3 – 
nadaljevalni 

Šmarješke 
toplice 

Nada Grešak 
Irena Bantan 
Vesna Velikonja 
Anton Zavodnik 
Tomaž Močnik 

2 50 

Modul 3 - 
osnovni 

Kranj Ana Ogorelec 
Jasmina Slatnar 
Alenka Caf 
janez Koprivnikar 

2 40 

Skupaj    167 
 
 
V okviru projekta smo se udeležili vseh treh modulov in izpolnili več kot predvidenih 90 ur. 
 
 
Pripravila:  
Irena Bantan 
 
       Vodja oddelka za kmetijsko svetovanje 
             Tomaž Močnik 
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                        Vinarska ulica 14, 2000 Maribor   
   tel.: (02) 228 49 00 
   fax: (02) 251 94 82 
                                   E-pošta: kmetzav-mb@guest.arnes.si

               http://www.kmetzav-mb.si/ 1894-2007 
 
 

 
 
Republika Slovenija 
Ministrstvo za okolje in prostor 
Dunajska 48 
1000 Ljubljana 
 
Maribor, 20. september 2007 
 
 
ZADEVA: Poročilo o realizaciji projekta o pripravi in izvajanju komunikacije za    

območje NATURA 2000 – za deležnike v kmetijstvu 
 
 
1 Uvod  
 
Kmetijsko – svetovalna služba ima svoje strokovnjake organizirane v okviru samostojnih 
pravnih enot in regionalno pokriva populacijo, ki se ukvarja s kmetijstvom.  
 
Ker je okoli 24% ozemlja Nature 2000 (posebnih varstvenih območij, t.i. SPA – določenih po 
Direktivi o pticah in predlogov posebnih varstvenih območij, t.i. pSCI – določenih po 
Direktivi o habitatih) v kmetijski rabi, je na področju priprave in izvajanja komunikacijskih 
načrtov nujno sodelovanje kmetijsko – svetovalne službe. 
 
Na KGZS - Zavod Maribor smo izvedli štiri predavanja, katerih namen in cilj je bil, da 
seznanimo širšo javnost o območjih Nature 2000. Predstavili smo jim, kaj Natura 2000 
pomeni, kaj jim prinaša in tudi, kakšne bodo njihove obveznosti. Opisali in predstavili 
smo jim tudi posamezne zavarovane vrste in habitatne tipe, katere je potrebno varovati 
oziroma ohranjati. Kmetovalcem smo želeli predstaviti, da nam velike težave pri 
ohranjanju in varovanju posameznih vrst in habitatnih tipov povzroča zaraščanje. Kar 
pomeni, da je veliko odvisno prav od kmeta, če  bo obdeloval ali ne. O vsej tej 
problematiki smo seznanjali kmete s pomočjo predavanj. 
 
Udeležili smo se tudi izobraževanja in usposabljanja za komuniciranje Nature 2000. 
Prav tako pa smo sodelovali pri pripravi Operativnega programa – program 
upravljanja območij Natura 2000.  
 
2 Potek izvedbe projekta 
 
Predavanja smo izvedli na treh lokacijah. Prvi dve predavanji sta bili v Mariboru v 
predavalnici 1 KGZS – Zavoda Maribor. Prvo predavanje je bilo v četrtek, 12. julija 2007, 
drugo pa naslednjega dne v petek 13. julija 2007. Vabljena so bila vsa kmetijska gospodarstva 
v območju delovanja KGZS Zavod Maribor. Na prvem predavanju je bilo prisotnih 62 
kmetovalcev (Priloga 1), naslednjega dne pa se je udeležilo 34 kmetovalcev (Priloga 2). Na 
obeh predavanjih smo predstavljali enake teme (Priloga 3). Glede na to, da so se predavanja 
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udeležili kmetovalci, katerih kmetijska zemljišča so na območju reke Drave, smo jim 
podrobneje predstavili kaj prinaša Natura 2000 reki Dravi in kaj se pričakuje od kmetovalca. 
 
Tretje predavanje se je odvijalo v Lenartu 19. julija 2007 v dvorani kulturnega doma. 
Vabljena so bila kmetijska gospodarstva občine Lenart (Priloga 4). Poudarek tega predavanja 
je bil predvsem na ohranjanju visokodebelnih sadovnjakov (Priloga 5). Podrobneje smo jim 
predstavili določene živalske vrste in habitatne tipe, katere je potrebno varovati oziroma 
ohranjati. 
 
Četrto predavanje je bilo v Majšperku 25. julija 2007 v občinski dvorani.  Vabljena so bila 
kmetijska gospodarstva občine Majšperk (Priloga 6). Predavanja se je udeležilo 30 
kmetovalcev. Poudarek tega predavanja je bila ekološka pridelava in kako s tem vplivajo na 
ohranjanje biotske raznovrstnosti (Priloga 7). Podrobneje smo jim predstavili določene 
habitatne tipe in živalske vrste, katere je potrebno varovati oziroma ohranjati. 
 
Izobraževanja in usposabljanja za komuniciranje Nature 2000 se je udeležila Martina Ploj. 
Usposabljanja so potekala v treh modulih, katerih smo se udeležili. Modul 1 je potekal v 
Ljubljani. Naslov delavnice je bil, »Organizacija in izvajanje Nature 2000 v Sloveniji«. V 
Mariboru je bil Modul 2 z naslovom »Komuniciranje – kje, kdaj, komu, kako, zakaj?«. Modul 
3 je bil razdeljen na dve skupini in sicer osnovni program z naslovom »Kako se pripraviti in 
izvesti učinkovito komuniciranje?« in nadaljevalni program z naslovom »Kako izboljšati 
komuniciranje?«. Osnovni program je potekal v Kranju, nadaljevalni pa v Celju. 
 
Sodelovali smo tudi pri pripravi Operativnega programa – program upravljanja 
območij Natura 2000. Predvsem smo se osredotočili na področja oziroma dele, kateri se 
navezujejo na kmetijstvo s posredovanjem pripomb. Na to temo je bila organizirana 
tudi delavnica (Operativni program – program upravljanja območij Natura 2000) v 
Mariboru, katere sem se tudi udeležila. 
Mag. Eva Tkalčič in Draga Zadravec sta se udeležili delavnice o komuniciranju vrst in 
habitatnih tipov v omrežju Nature 2000 v Ljubljani. 
 
3 Prikaz neposrednega dela: 
 

I. Izobraževanje in usposabljanje za komuniciranje Nature 2000 
 

 Število ur 
Modul 1: Ljubljana 9 
Modul 2: Pohorje 9,5 
Modul3: Kranj 10 
Modul 3: Celje 10 

SKUPAJ 38,5 
 
 

II. Sodelovanje z Ministrstvom za okolje in prostor in Pristopom v obliki 
posredovanja priporočil, predlogov in komentarjev k osnovnem gradivu 

 
 Število ur 
Delavnica: Maribor 
  Operativni program – program upravljanja območij Natura 2000 

6 
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Delavnica: Ljubljana 
  Delavnica o komuniciranju vrst in habitatnih tipov v omrežju Nature 2000 

12 
SKUPAJ 18 

 
 
 
III. Aktivno sodelovanje pri izvedbi projektnih nalog 

 
 Število ur 

Participatorne delavnice z deležniki na lokalnih območjih 12 
Interno komuniciranje na KGZS – Zavod Maribor 3,5 
SKUPAJ 15,5 

 
 
 
Število porabljenih ur po sklopih: Število ur 
I. sklop 38,5 
II. sklop 18 
III. sklop 15,5 

SKUPAJ 72 
 
4. Ocena uspešnosti projekta: 
 
Ocenjujemo, da so bile delavnice zelo dobro izvedene, ter nas bodo privedle do naših ciljev. 
Naš cilj je pravilno in korektno informiranje o Naturi 2000 v Sloveniji in svetovanje v 
usmerjanje tistih programov, ki so kompatibilni z usmeritvami in ukrepi za varstvo habitatov 
in vrst v območjih Natura 2000. Namen je skladno delovanje na območjih Natura 2000 za 
doseganje trajnostne kmetijske rabe in vzpodbujati primere dobre prakse. 
 
Projekt je bil v celoti uspešno izveden in dobro sprejet. Vse planirane aktivnosti so bile tudi 
realizirane. S predstavitvijo Nature 2000 bomo nadaljevali v prihodnje ter ga poskušali še 
izboljšati. 
 
 
 
 
 
 
 
Pripravila:        Direktor: 
 
Martina Ploj, dipl. inž. agr.    dr. Stane Klemenčič 
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                KMETIJSKO GOZDARSKI AVOD  Z
                             MURSKA SOBOTA 

 
 
 
 
 

KONČNO POROČILO O PRIPRAVI IN IZVAJANJU KOMUNIKACIJE ZA 
OBMOČJA NATURA 2000 – za deležnike v kmetijstvu 

na Kmetijsko gozdarskem zavodu Murska Sobota 
 
V skladu s pogodbo št: 2511-07-600184 z dne 5.6.07 in po projektni nalogi smo na Kmetijsko 
gozdarskem zavodu Murska Sobota v letu 2007  pripravili in izvedli komunikacije za območja Natura 
2000 za deležnike v kmetijstvu na območju Pomurja.  
 
Na Kmetijsko gozdarskem zavodu Murska Sobota smo opravili tri sklope dejavnosti v skupnem 
obsegu 30 ur.: 

I. Izobraževanje in usposabljanje za komunikatorje Nature 2000.  Udeležili smo se 
srečanja komunikatorjev Nature 2000 z naslovom »Organizacija in izvajanje Nature 2000 
v Sloveniji«, ki je potekalo v Hotelu Mons v  Ljubljani (7 ur izvedba + 2 uri za prevoz). 

II. Sodelovanje z Ministrstvom za okolje in prostor in Pristopom v obliki sodelovanja 
priporočil, predlogov in komentarjev k osnutkom gradiv. Sodelovali smo na delavnici 
o komuniciranju vrst in habitatnih tipov v omrežju Nature 2000, ki je bila v Ljubljani (7 ur 
izvedba + 2 uri za prevoz). 

III. Aktivno sodelovanje pri izvedbi projektnih nalog. Kot komunikatorji na območju 
Pomurja smo v letu 2007 organizirali, pripravili in izvedli tri komunikacije za območja 
Natura 2000. Organizirali, soorganizirali in strokovno sodelovali smo na enem 
strokovnem posvetu pri Gradu, na eni okrogli mizi v Murski Soboti in organizirali eno 
predavanje za lastnike zemljišč v Murski Soboti, v skupnem obsegu 12 ur III. sklopa. 

 
Preglednica 1:  Izvajanje komunikacije za območja Natura 2000 za deležnike v kmetijstvu v Pomurju, 
Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota, 2007. 
Kraj aktivnost Naloga

Sklop 
ur komunikator 

Ljubljana Prvo izobraževalno srečanje komunikatorjev 
Nature 2000 z naslovom »Organizacija in 
izvajanje Nature 2000 v Sloveniji« v Hotelu 
Mons 

I 9 Zita Flisar Novak 

Grad Strokovni posvet na temo »Perspektive 
kmetovanja ob varovanju narave in okolja v 
dobi klimatskih sprememb« Grad 

III 4 Zita Flisar Novak 

Ljubljana Delavnica o komuniciranju vrst in habitatnih 
tipov v omrežju Nature 2000, Ministrstvo za 
okolje in prostor 

II 9 Zita Flisar Novak 

Murska Sobota Okrogla miza z naslovom »Kmetovati na 
zavarovanih in plitvih prodnatih tleh« 
Območna enota KGZS Murska Sobota, KGZ 
Murska Sobota  

III 4 Zita Flisar Novak 

 Participatorna delavnica z déležniki na 
lokalnih območjih. Predavanje za lastnike 

III 4 Zita Flisar Novak 

  12 



 

kmetijskih zemljišč vključene v KOP/SKOP na 
temo » Ohranjanje obdelane in poseljene 
krajine na zavarovanih območjih« 

 Skupaj KGZ Murska Sobota  30   
 
 
       Odgovorni nosilec naloge: 
      Zita FLISAR NOVAK, univ.dipl.ing.agr.  
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Izpostava KSS Tolmin 
Rutarjeva 35, 5220 Tolmin 

Tel:05/3882813 
natasa.leban@email.si 

 

KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD 
NOVA GORICA 

Datum: 28.9.2007 
 
 
Republika Slovenija, 
Ministrstvo za okolje in prostor 
Dunajska 48 

1000 LJUBLJANA 
 
 
 
 
ZADEVA: Končno poročilo po pogodbi o pripravi in izvajanju 
komunikacije za območje Natura 2000 – za deležnike v kmetijstvu 
 
 
Kot eden izmed osmih zavodov v okviru sistema Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije 
pokriva Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica območje Primorske statistične regije. 
Kmetijski svetovalci pokrivamo celoten teren, ki je v mnogih pogledih –  tudi v kmetijskem – 
zelo raznolik. 
Varstvo in ohranjanje kmetijske krajine  dobiva pri našem delu vse večji pomen, zato smo se 
že leta 2005 vključili v pripravo za izvajanje komunikacij za območja Natura 2000 - za 
deležnike v kmetijstvu. To sodelovanje smo po pogodbi nadaljevali tudi v letu 2007. 
 

Izvajanje projektne naloge v letu 2007 
 
Pogodbeno je bilo naše delo predvideno v treh sklopih: 
-Izobraževanje in usposabljanje za komuniciranje Nature 2000 
-Sodelovanje z Ministrstvom za okolje in prostor in Pristopom v obliki posredovanja 
priporočil, predlogov in komentarjev k osnutkom gradiv, ki jih Pristop posreduje v mnenje 
KGZS 
-Aktivno sodelovanje pri izvedbi projektnih nalog 
 
Kar se tiče izobraževanja, se letos prvič kot komunikator zaradi prezaposlenosti s 
Subvencijami nisem udeležil Toliko bolj pa smo bili zato kot Zavod aktivni pri tretjem 
sklopu, aktivnem sodelovanju pri izvedbi projektnih nalog. 
 

 
- KSS Sežana je organizirala predavanje Stanje ogroženih travniških vrst ptic ter 

kmetijsko tehnološka priporočila za upravljanje posebnih travniških habitatov. ( 
priloga ) 
Za pripravo in izvedbo so porabili 8 delovnih ur. 
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      -    v organizaciji KSS Pivka je v Pivki potekalo predavanje  Območja Natura 2000. za  
           pripravo in izvedbo so porabili 8 delovnih ur. ( lista prisotnosti v prilogi ) 

 
- 5.oktobra bomo v okviru kmetijske svetovalne službe Tolmin organizirali Okroglo 

mizo »Živeti in kmetovati z Naturo 2000«. (vabilo v prilogi ) Dogodek bo potekal v 
okviru Kmečkega praznika v Tolminu. Pri pripravi Okrogle mize smo doslej – sem 
šteje tudi sestanek z Upravnim odborom Območne enote KGZS Nova Gorica -  
sodelavci KSS Tolmin  porabili 16 delovnih ur. 

 
Dva sodelavca KSS Tolmin, Kovačič Jernej in Mlekuž Jani, sva se poleg navedenih aktivnosti 
udeležila tudi Okrogle mize v okviru kmetijsko – živilskega sejma v Gornji Radgoni na temo 
Natura 2000. Udeležba je razvidna iz liste prisotnosti. Za udeležbo sva porabila 5 delovnih 
ur. 
 
Prek celega leta smo na celem  območju Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica izvajali 
tudi informiranje kmetov o problematiki Nature 2000 in novih ukrepih KOP ( Ohranjanje 
traviščnih habitatov metuljev – MET, Ohranjanje habitatov ptic vlažnih ekstenzivnih 
travnikov – VTR, Ohranjanje steljnikov – STE ) v okviru predstavitev kmetijske politike za 
letošnje leto. 
 
 
Zaključek 
 
Informiranje kmetov o problematiki območij Natura 2000 je, kot je razvidno iz navedenega, 
postalo del naših delovnih nalog in tako bo zagotovo tudi v bodoče. Za sodelovanje v 
aktivnostih, povezanih z Naturo 2000 smo na območju KGZ Nova Gorica po pogodbi skupaj 
porabili 37 delovnih  ur, kar pomeni, da smo pogodbeni obseg ur celo presegli. Višek ur smo 
vključili v naše redno delo 
 
 
 
 
 
 
 
Pripravil: 
Jani Mlekuž, dipl.univ. ing. zoot. 
 
 
Jože Vončina, dipl.univ. ing. zoot.,                              Branimir Radikon, dipl.ekon., ing. agr., 
Vodja Oddelka za kmetijsko svetovanje pri                            Direktor KGZ Nova Gorica 
KGZ Nova Gorica 
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Šmihelska 14, 8000 Novo mesto 
tel (07) 373 05 70, fax (07) 373 05 90 
www.kmetijskizavod-nm.si 
 

 
 

KONČNO POROČILO O PRIPRAVI IN IZVAJANJU KOMUNIKACIJE ZA 
OBMOČJA NATURA 2000 – za deležnike v kmetijstvu 

na Kmetijsko gozdarskem zavodu Novo mesto 
 
V skladu s »Pogodbo o pripravi in izvajanju komunikacije za območja Nature 2000 – za deležnike v 
kmetijstvu«, z dne 5.6.07 in na osnovi predložene projektne naloge smo na Kmetijsko gozdarskem 
zavodu Novo mesto v letu 2007  pripravili in izvedli komunikacije za območja Natura 2000 za 
deležnike v kmetijstvu na območju Dolenjske, Posavja in Bele Krajine.  
 
Na Kmetijsko gozdarskem zavodu Novo mesto smo opravili tri sklope dejavnosti v skupnem obsegu 
240 ur.: 
 

IV. Izobraževanje in usposabljanje za komunikatorje Nature 2000.  Udeležili smo se 
srečanja komunikatorjev Nature 2000 z naslovom »Organizacija in izvajanje Nature 2000 
v Sloveniji«, ki je potekalo v Hotelu Mons v  Ljubljani. V okviru izvedbe navedenega 
srečanja smo pripravili in izvedli dve predstavitvi (skupna poraba: 48 ur). 

 
V. Sodelovanje z Ministrstvom za okolje in prostor in Pristopom v obliki sodelovanja 

priporočil, predlogov in komentarjev k osnutkom gradiv. V okviru tega sklopa smo 
aktivno sodelovali z izvajalcem projekta Pristop in vodili koordinacijo dela na nivoju 
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije ter sodelovali pri dveh  intervjujih s predstavniki 
Pristop-a. Sodelovali smo na delavnici o komuniciranju vrst in habitatnih tipov v omrežju 
Nature 2000, ki je bila v Ljubljani ter na izobraževanju za komunikatorje v Celju (skupna 
poraba: 104 ur). 

 
VI. Aktivno sodelovanje pri izvedbi projektnih nalog. Kot komunikatorji na območju 

Dolenjske, Posavja in Bele krajine smo v letu 2007 izvajali številne komunikacije za 
območja Natura 2000 na različnih nivojih. Komunikacije smo izvajali tako za lastnike 
kmetijskih zemljišč (Krško), za voljene predstavnike krajevnih skupnosti (Kapele) in 
občin (Krško, Semič, Šentjernej) (skupna poraba ur: 88 ur). 
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Preglednica 1:  Izvajanje komunikacije za območja Natura 2000 za deležnike v kmetijstvu v JV 
Sloveniji in Posavju, Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto, 2007. 
 

Kraj aktivnost Naloga 
Sklop ur komunikator 

Ljubljana Prvo izobraževalno srečanje komunikatorjev Nature 2000 z 
naslovom »Organizacija in izvajanje Nature 2000 v 
Sloveniji« v Hotelu Mons 
Priprava 2 predstavitev na izobraževanju komunikatorjev 
Nature 2000 z naslovom: 
- »Izvajanje Nature 200 – predstavitev izkušenj 
organizacij« 
- »Podpora Naturi 2000 v JV Sloveniji, Spodnjem 
Posavskem in Savinjskem«  

I  
8 

 
40 

 

Zdenka 
Kramar 

Novo mesto, 
Ljubljana 

Sodelovanje z Ministrstvom za okolje in prostor in 
Pristopom v obliki posredovanja priporočil, predlogov in 
komentarjev k osnutku gradiva 
- organizacija in priprava dela na nivoju Kmetijsko 
gozdarske zbornice Slovenije (od tega dve delovni srečanji 
na nivoju Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije v 
Ljubljani)   
- intervjuja s Pristopom 

II  
 

73 
 

5 

Zdenka 
Kramar 

Ljubljana Delavnica o komuniciranju vrst in habitatnih tipov v 
omrežju Nature 2000, Ministrstvo za okolje in prostor 

II 8 Zdenka 
Kramar 

Celje Trening komunikatorjev II 18 Zdenka 
Kramar 
Viktor 
Kožar 

Krško/Šentj
ernejsko 
polje 

Participatorni delavnici z déležniki na lokalnih območjih. 
Predavanje za lastnike kmetijskih zemljišč vključene v 
KOP/SKOP na temo » Spoznavanje habitatov ter za 
pokrajino primernih zelenih poljskih robov in mejic na 
njivskih površinah« 

III 10 Viktor 
Kožar 

Krško, 
Semič 

Parcipativne delavnice z deležniki na lokalnih območjih. 
Predstavitev območij Nature 2000 na nivoju občinskih 
svetov ob izdelavi strateških dokumentov »Strategija 
razvoja kmetijstva in podeželja na območju občin« 

III 60 Zdenka 
Kramar, 
Viktor 
Kožar, 
Bernarda 
Stariha 

Šentjernej Parcipativne delavnice z deležniki na lokalnih območjih. 
Delavnica s predstavniki občine in ZRSVN o problematiki 
ohranjanja košenic na območju Nature 2000 – Gorjanci. 

III 5 Zdenka 
Kramar 

Kapele Parcipativne delavnice z deležniki na lokalnih območjih. 
Delavnica s predstavniki sveta KS Kapele o pomenu in 
nadaljnjem vključevenju območja Nature 2000 v razvoj 
kraja. 

III 5 Zdenka 
Kramar 

Novo mesto Parcipativne delavnice z deležniki na lokalnih območjih. 
Delavnica s predstavniki ZRSVN o sodelovanju institucij 
pri predstavitvi območij Nature 2000. Natančnejša 
predstavitev pogojev SKOP/KOP ukrepov z vsebino Nature 
2000. 

III 8 Zdenka 
Kramar 

     
 Skupaj delovnih ur KGZ Novo mesto  240   

 
 

Odgovorna nosilka naloge:     Direktor                                   
: 

Mag. Zdenka Kramar      Jože Simončič   
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         KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD PTUJ 
 
 
 
 

KONČNO POROČILO O PRIPRAVI IN IZVAJANJU KOMUNIKACIJE ZA 
OBMOČJA NATURA 2000 – za deležnike v kmetijstvu 

na Kmetijsko gozdarskem zavodu Ptuj 
 
V skladu s pogodbo št: 0071-15/2007  z dne 10/1-2007 ter na podlagi zahtevka za sklenitev 
neposredne pogodbe z dne 15/03-2007 smo na Kmetijsko gozdarskem zavodu Ptuj  v letu 2007  
pripravili in izvedli komunikacije za območja Natura 2000 za deležnike v kmetijstvu na območju 
Podravja.  
 
Na Kmetijsko gozdarskem zavodu Ptuj smo opravili tri sklope dejavnosti v skupnem obsegu 60 ur.: 

VII. Izobraževanje in usposabljanje za komunikatorje Nature 2000.  Udeležili smo se 
srečanja komunikatorjev Nature 2000 z naslovom »Organizacija in izvajanje Nature 2000 
v Sloveniji«, ki je potekalo v Hotelu Mons v  Ljubljani (7 ur izvedba + 2 uri za prevoz, 
dva udeleženca). 

VIII. Sodelovanje z Ministrstvom za okolje in prostor in Pristopom v obliki sodelovanja 
priporočil, predlogov in komentarjev k osnutkom gradiv. Sodelovali smo na delavnici 
o komuniciranju vrst in habitatnih tipov v omrežju Nature 2000, ki je bila v Ljubljani (7 ur 
izvedba + 2 uri za prevoz). Srečanje z ministrom Podobnikom v Slovenski Bistrici. 
(priprave in srečanje 9 ur). 

IX. Aktivno sodelovanje pri izvedbi projektnih nalog. Kot komunikatorji na območju Ptuja 
smo v letu 2007 organizirali, pripravili in izvedli šest komunikacij za območja Natura 
2000. Organizirali, soorganizirali in strokovno sodelovali smo na  šestih  predavanjih za 
lastnike zemljišč na Ptuju, Stopercah in v Slovenski Bistrici. 

 
 
Preglednica 1:  
Izvajanje komunikacije za območja Natura 2000 za deležnike v kmetijstvu v Podravju, Kmetijsko 
gozdarski zavod Ptuj, 2007. 
 
 
Kraj aktivnost Naloga

Sklop 
ur komunikator 

Ljubljana Prvo izobraževalno srečanje komunikatorjev 
Nature 2000 z naslovom »Organizacija in 
izvajanje Nature 2000 v Sloveniji« v Hotelu 
Mons 

I 9 
9 

Helena Kapun 
Bojan Mlakar 

Slovenska 
Bistrica 

Srečanje z ministrom Podobnikom v Slovenski 
Bistrici na temo NATURA 2000 na območju 
UE Slovenska Bistrica 

II 9 Helena Kapun 

Ljubljana Delavnica o komuniciranju vrst in habitatnih 
tipov v omrežju Nature 2000, Ministrstvo za 
okolje in prostor 

II 9 Bojan Mlakar 

Ptuj Predavanje za lastnike zemljišč na temo » 
Trajnostni razvoj ob reki Dravi« 

III 4 KGZ Ptuj 
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Stoperce Predavanje za lastnike zemljišč na temo » 
Ekološko kmetovanje« 

III 4 KGZ Ptuj 

Ptuj Predavanje za lastnike zemljišč na temo 
»Osnove navzkrižne skladnosti – izbira kultur 
za ozelenitev« 

III 4 KGZ Ptuj 

Ptuj Predavanje za lastnike zemljišč na temo 
»Poljščinam in okolju prijazni ukrepi pri 
pridelavi« 

III 4 KGZ Ptuj 

Slovenska 
Bistrica 

Predavanje za lastnike zemljišč na temo 
»Zahteve kolobarja pri žitih. Debelozrnate 
stročnice v kolobarju. Obdelava tal po 
izvedenem ukrepu ozelenitev njivskih površin. 
Manj zastopane poljščine v kolobarju« 

III 4 KGZ Ptuj 

Slovenska 
Bistrica 

Ekološko kmetovanje III 4 KGZ Ptuj 

 Skupaj KGZ Ptuj  60   
 
 
 
        Odgovorni nosilec naloge: 
        Helena Kapun, univ.dipl.inž.zoot. 
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Opomba: poročilo ne vsebuje prilog. 
Zbrala: B.O. 
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