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1. Uvod
Krajinski park kot kategorija V. – Zavarovana krajina - po IUCN, je območje, kjer ima dimenzija človeka
pri načrtovanju ustanovitve parka veliko večjo težo, kot pri kateri drugi kategoriji zavarovanih območij.
Obstajala naj bi vsestranska javna angažiranost in dialog o predlogih za ustanovitev takega območja, o
njegovih kvalitetah, o mejah itd. Posebno pomembno je, da se že prav na začetku načrtovanja procesa
ustanavljanja vključi lokalni interes. Pomembne interesne lokalne skupine ljudi so naslednje:
•
predstavniki občin,
•
predsedniki krajevnih skupnosti, duhovniki,
•
skupina ljudi, ki živi od rabe naravnih virov: kmetje, gozdarji, ribiči, rudarji,
•
ekonomsko interesna skupina: lastniki hotelov, trgovin, prevozniki,
•
druge pomembne interesne skupine: npr. naravovarstvena društva, pobude, društva
podeželskih žena itd.,
•
posamezniki, ki imajo znanje in izkušnje obravnavanega območja (npr., zgodovinarji, umetniki,
znanstveniki…) (Phillips, 2002).
Deležniki pa niso samo interesne skupine iz vrst lokalnega prebivalstva, pač pa tudi širše z regijskega in
državnega nivoja. Tako so pomembne predvsem regionalne razvojne agencije, Zavod RS za varstvo
narave, Zavod za gozdove Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod, Zavod za kulturno dediščino,
predstavniki različnih resorjev, ki pokrivajo vsebinske teme, ki zadevajo območja planiranega
zavarovanja (varstvo narave, kmetijstvo in gozdarstvo, transport, turizem, kulturna dediščina, vodarstvo,
rudarstvo, razvoj podeželja, lokalno skupnost in regionalni razvoj, prostorski razvoj, itd.), fakultete,
raziskovalni inštituti, nevladne organizacije, ki delujejo na nacionalnem nivoju itd. Zelo pomembno je, da
se poskuša v dialog vključiti različne interesne skupine, predvsem pa je pomembno, da se vključi tudi
mladino in otroke (Mikuš, 2006).
Splošna ugotovitev V. Svetovnega kongresa o parkih v Durbanu leta 2003 je bila, da je lokalno
prebivalstvo in znotraj njega predvsem mladina vse premalo vključeno tako pri postopkih ustanavljanja
kot kasnejšega upravljanja zavarovanih območij (Benefits Beyond Boundaries ..., 2005). Tudi večina
krajinskih parkov v Sloveniji je bila ustanovljena brez kakršnegakoli sodelovanja lokalnega prebivalstva
ali zainteresiranih deležnikov. Posledica tega je, da ti parki ne delujejo. So brez dejanskega upravljanja,
številni domačini največkrat sploh ne vedo, da živijo na zavarovanih območjih (Mikuš, 2006).

Katere so pozitivne posledice ustanovitve krajinskega parka?
To vprašanje si mora postaviti vsaka ekspertna skupina, ki vodi proces ustanavljanja nekega
zavarovanega območja. Ljudem, lastnikom zemljišč, je potrebno nuditi določene ugodnosti, usluge, da
lahko pridobiš njihovo zaupanje in predvsem močnega in trdnega partnerja pri nadaljnjem upravljanju
nekega zavarovanega območja. Lucas (1992) ugotavlja, da se takšne ugodnosti lahko odražajo od
zagotovila, da bo ohranjeno vabljivo ter privlačno življenjsko in delovno okolje, do zagotovila, da se bo
ohranjal umirjen in trajnostno naravnan način življenja (kar priznavajo kot vrednoto tudi že na
podeželju); ter zelo pomembno: da se bodo ohranile storitve (trgovine, zdravniška oskrba), ki jim je
grozilo, da se bodo ukinile zaradi izseljevanja ljudi iz podeželja.
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Ne le, da zavarovanje samo po sebi lahko prinese koristi domačinom, kot je bilo zgoraj našteto, pač pa
lahko tudi uprava parka s svojim lastnim znanjem pripomore k razvojnim spodbudam, ki lahko olajšajo
življenje tamkajšnjih ljudi (svetovanje pri izpolnjevanju obrazcev za pridobivanje subvencij, pomoč pri
pripravi dokumentacije za kandidiranje na razne razpise itd.) (Mikuš, 2006).
Zaradi čim boljšega razumevanja vsega kar krajinski park prinaša mora koordinator ustanavljanja
organizirati čim več komunikacijskih aktivnosti. Pomembne so predvsem delavnice, kjer deležniki
aktivno sodelujejo in postavljajo vprašanja. Vloga koordinatorja je, da daje odgovore na zastavljena
vprašanja (na mestu ali pa takoj ko od pristojnih institucij izve odgovor).
Na podlagi takega pridobivanja odprtih vprašanj lahko razrešujemo mnoge dileme in odprta vprašanja,
ki bi se sicer pojavila pri sami javni predstavitvi osnutka akta o zavarovanju.

Slika 1: Na izviru Šice v Mali Račni, leto 2007 (foto: Mikuš T.)
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2. Namen komunikacijske strategije pri procesu ustanavljanja Krajinskega parka
Radensko polje

Slika 2: Posnetek reke Šice iz zraka (foto: Lajevec P.)

V Sloveniji imamo razglašenih 42 krajinskih parkov. Le 4 krajinski parki (Logarska dolina, Goričko,
Sečoveljske soline in Kolpa), pa so tisti, ki imajo urejeno upravljanje območja zavarovanja. Večina
krajinskih parkov, t.i. papirnih parkov, se je zavarovalo v 80-ih letih prejšnjega stoletja. Razlog, da ti
parki ne delujejo je večinoma v tem, da so bili razglašeni brez sodelovanja lastnikov zemljišč in
lokalnega prebivalstva. Zaradi takega načina razglasitve je bil odpor ljudi do zavarovanih območij velik
in tudi razumljiv.
Ena od bistvenih točk procesa ustanavljanja Krajinskega parka Radensko polje je vzpodbujanje
zanimanja in aktivnega delovanja lokalnih deležnikov znotraj območja zavarovanja, ki bo varstveno
razvojno naravnano.

Namen komunikacijske strategije pri razglasitvi Krajinskega parka Radensko polje
Učinkovito uresničevanje strokovnih in pravno-formalnih korakov (faz), z upoštevanjem mnenj lokalnega
prebivalstva, da se učinkovito izpelje postopek razglasitve krajinskega parka in njegovo kasnejše
uspešno delovanje je eden od namenov, vendar ni edini.
Razglasitev območja za krajinski park bi se, načeloma, lahko izvedla z minimalnimi komunikacijskimi
aktivnostmi. Zakon o ohranjanju narave (Ur. list. št. 96/2004, 58. člen) namreč predvideva le javno
predstavitev, ki se opravi z javno obravnavo in z javno predstavitvijo razlogov za zavarovanje, osnutka
akta o zavarovanju in kartografske dokumentacije. Takšna javna razgrnitev mora trajati najmanj 60 dni.
V tem času lahko vsi zainteresirani deležniki in lastniki zemljišč na osnutek akta o zavarovanju dajejo
svoje pripombe in komentarje. Vendar iz prakse vemo, da tak način vključevanja javnosti, t.i. tik pred
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zdajci, naleti na ekstremno negativen odziv, predvsem lastnikov zemljišč in ljudi znotraj območja,
predlaganega za zavarovanje. Saj so nekateri takrat sploh prvič seznanjeni z določbami omenjenega
akta.
Domnevamo lahko, na podlagi dokaza kar 38 (Mikuš, 2006) nedelujočih krajinskih parkov v Sloveniji,
kjer se deležnikov ni vključevalo v proces ustanavljanja zavarovanega območja, pa bi taka razglasitev
povzročila veliko odpor lokalnega prebivalstva in ustanovitev krajinskega parka bi zgrešila svoj namen.
Namen ni samo zavarovanje naravnih vrednost in biotske pestrosti (kar bi zavarovanje z aktom
načeloma prineslo) temveč posredno tudi vzpostavitev novih razvojnih priložnosti za ljudi v
parku z uveljavitvijo skupne blagovne znamke, ki jo krajinski park s seboj prinaša.
Največji uspeh komunikacijske strategije je prav dejstvo, da na območju parka živeči ljudje, le-tega
sprejmejo za svojega, se z njim poenotijo in zanj skrbijo (primer Krajinski park Logarska dolina).
Izkušnje namreč kažejo, da se zavarovano območje najbolj približa namenu zavarovanja, če zanj skrbijo
in ga upravljajo ljudje živeči na območju. Kot so zapisali že Polič in sodelavci (1991): »proglasitev
Radenskega polja za krajinski park v največji meri zadeva prav prebivalce območja in lastnike kmetijskih
zemljišč. Zato morajo biti ti tisti, ki bodo nazadnje o tem odločali. Vnaprejšnje spoznavanje njihovih
stališč je neogibno, če hočemo pripraviti vse potrebne dokumente in načrte, ki jih proglasitev
krajinskega parka terja«.
Upravljavec zavarovanega območja ima bolj nalogo koordinatorja aktivnosti na območju, kot dejanskega
upravljavca z zemljišči, razen v primerih, ko upravljavec odkupi zemljišča in tudi fizično skrbi za njih.
Zgoraj smo že nakazali, da se komunikacija ne konča s sprejetjem akta o zavarovanju. Glede na
časovno komponento razdelimo komunikacijsko strategijo na:
- komunikacijske aktivnosti pred razglasitvijo Krajinskega parka Radensko polje – tem
aktivnostim je namenjena tudi pričujoča komunikacijska strategija, zajemajo pa predvsem
komunikacijsko podporo strokovnim in pravno-formalnim nalogam/korakom ter okvirni predlog
za vnaprejšnjo promocijo priložnosti, ki jih prinaša krajinski park;
- komunikacijske aktivnosti po razglasitvi Krajinskega parka Radensko polje (po sprejemu akta
o zavarovanju), torej komunikacijske aktivnosti v podporo uspešnemu delovanju krajinskega
parka, kar ni predmet pričujoče komunikacijske strategije (promocijske oziroma tržnokomunikacijske aktivnosti, s poudarkom na vzpostavitvi in trženju blagovne znamke Radensko
polje.
Da lahko dosežemo glavna namena te komunikacijske strategije, ki deluje tako v dobrobit narave kot
človeka se je potrebno posluževati mnogih komunikacijskih orodij oziroma načinov podajanja in
sprejemanja informacij.
- obveščanje in ozaveščanje déležnikov o pomenu razglasitve Radenskega polja za
krajinski park (priložnosti, nevarnosti, omejitve, prednosti itd.),
- identifikacija in uskladitev interesov, pričakovanj in zahtev posameznih skupin
déležnikov,
- povečanje vzajemnega razumevanja, zaupanja in sodelovanja kot podlaga za
vzpostavljanje dolgoročnega partnerstva (tudi po razglasitvi krajinskega parka) med različnimi
skupinami déležnikov.
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3. Posnetek stanja
Radensko polje je naravni in kulturni biser, ki je v svoji sedanji biološki pestrosti nastajalo v tisočletni
interakciji narave in ljudi. Številne naravovarstvene kvalitete se zrcalijo v specifični kraški hidrologiji,
značilni za prava kraška polja, v edinstvenih primerih geomorfoloških – predvsem kraških pojavov in
oblik, v primerkih redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst, v ohranjenem ekosistemu ter izredno
pestri in slikoviti krajinski podobi. Vse te kvalitete so bile ključne, da je to območje tudi posebno
varstveno območje – območje Natura 2000, ki je bilo v Sloveniji razglašeno z Uredbo o posebnih
varstvenih območjih (UL RS 41/2004) na osnovi Direktive o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto
živečih živalskih in rastlinskih vrst (92/43/ EEC). Poleg tega je Radensko polje v Strategiji prostorskega
razvoja Slovenije (Ur.l. RS, št. 76/04) opredeljeno kot eno od krajinskih območij s prepoznavnimi
značilnostmi, ki so pomembna na državni ravni. Tako se uvršča med območja, ki vključujejo
prepoznavne in reprezentativne dele slovenske krajine z dobro ohranjenimi krajinskimi sestavinami.

Slika 3: Visoke vode, ki ob obilnem deževju prelijejo Radensko polje (foto: Lajevec P.)

Pobuda, da se Radensko polje uvrsti v eno od varstvenih skupin naravne dediščine, izhaja iz obilja
naravnih pojavov in naravnih značilnosti v tem prostoru. Radensko polje je bilo zaradi njih predmet
mnogih raziskovanj geografov, raziskovalcev Krasa, biologov in še zlasti hidrologov (Polič in sod.,
1991).
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Ko je leta 1893 ob Radenskem polju stekla železnica od Grosupljega proti Kočevju, se je raziskovalcem
krasa ponudila priložnost, da so težko opremo do železniške postaje Čušperk pripeljali z vlakom.
Posebej dejavni so bili v letih pred prvo svetovno vojni člani kluba Dren iz Ljubljane, ki so jih zanimali
kraški pojavi na Radenskem polju in v okolici Predol. Med njimi najdemo znana imena kot so Rudolf
Badjura, Pavel Kunaver in Josip Cerk. Okrog leta 1910 so nastale prve fotografije kraških jam, ki sta jih
posnela Bogomil Brinšek in Ivan Tavčar. V novejšem času sta Radensko polje raziskovala geografa dr.
Drago Meze in prof. dr. Ivan Gams, botanik mag. Andrej Seliškar in številni ornitologi. Rastlinski in
živalski svet so po naročilu Občine Grosuplje nedavno (leta 2000) popisali in kartirali sodelavci Centra
za kartografijo favne in flore. Lepote radenske kraške narave in rastlinskega sveta je slovenski javnosti
najbolj približal zdravnik in naravoslovni fotograf dr. Luka Pintar.
.

Slika 4. Poleg Pavla Kunaverja (na sliki desno) so se z raziskovanjem
krasa ukvarjali tudi drugi raziskovalci. Na sliki levo je dr. France Habe.

Slika 4 in 5: Prvaki odkrivanja območja Radenskega polja (povzeto po plakatih stalne razstave »Odkrijmo Radensko polje in
Grajski vrt Boštanj«).

Zatočna jama na jugovzhodnem robu Radenskega polja, v katero ponikne Šica, je bila že doslej na
seznamu najpomembnejše naravne dediščine Slovenije (Inventar, 1976). Toda tu so še posebnosti, kot
so Kopanj, osameli hrib sredi polja, ponori, meandrirajoče struge in jezerca, ki ostajajo še dolgo po
poplavah, in nenazadnje tudi kulturna krajina z zanimivimi oblikami kmetijske rabe in poselitve (Polič in
sod., 1991).
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3.3.

Radensko polje v očeh lokalnega prebivalstva

Odnos do proglasitve območja Radenskega polja za krajinski park
V letu 1991 je bila objavljena raziskava z imenom Stališča prebivalcev občine Grosuplje do možne
proglasitve Radenskega polja za krajinski park (Polič in sod., 1991), v kateri je sodelovalo 254
polnoletnih prebivalcev občine Grosuplje. V vzorcu so bila zastopana naselja (Malo in Veliko Mlačevo,
Plešivica, Velika in Mala Račna, Predole, Čušperk in Spodnja Slivnica), ki ležijo na območju oz. obrobju
Radenskega polja, ter naselje Grosuplje.
Ugotovljeno je bilo da se velika večina vprašanih odločila, da bi v primeru referenduma glasovala ZA
ustanovitev krajinskega parka (82 %). Nad razglasitvijo so se bolj navduševali mlajši, bolj izobraženi,
prebivalci Grosupljega in tisti, ki na Radenskem polju nimajo zemlje. Toda v vseh primerih, je velika
večina bila za proglasitev Radenskega polja za krajinski park.
V raziskavi je tudi zapisano, da 18 % nasprotnikov razglasitve nakazuje na to, da se bo potrebno
dogovarjati in prepričati precej veliko število ljudi. To število se lahko spremeni po tem, ko bodo
deležniki temeljito seznanjeni z vsemi posledicami razglasitve območja za krajinski park (Polič in sod.,
1991). Na tem mestu bo potrebno učinkovito analizirati konfliktna področja in območja, da bi nadaljnja
komunikacija z deležniki, ki so nasprotniki ustanovitve parka tekla v želeno smer in bi jih lahko s tehtnimi
argumenti prepričali za razglasitev krajnskega parka.
Iz sklepov raziskave leta 1991, si je zelo pomembno zapomniti naslednje ugotovitve, ki bodo pri
nadaljnjem delu izvajanja komunikacijske strategije zelo koristne. Nekatere smo že upoštevali in jih tudi
že izvajamo.
- Izpraševanci se zavedajo ekoloških vprašanj in imajo večinoma pozitiven odnos do
proglasitve območja Radenskega polja za krajinski park. Predlog, ki ga raziskava podaja je,
da bo potrebno posebno pozornost posvetiti nasprotnikom proglasitve, med katerimi je
sorazmerno več ljudi z nižjo izobrazbo, ter tistih, ki imajo zemljo na Radenskem polju oz. bivajo
izven KS Grosuplje. Temu bi moralo biti prilagojeno tudi obveščanje (razumljivo, jasno,
podrobno).
- Odgovori so pokazali, da izpraševalcem pomen in vloga krajinskega parka nista dovolj
znana. Zato je nujno njihovo celovito in podrobno obveščanje.
- Pomemben vir navzkrižij pri določanju meja parka bodo verjetno območja, kjer se dotikajo ali
celo prekrivajo zemljišča za katera vprašani menijo, da so najkvalitetnejša kmetijska zemljišča,
ter zemljišča, ki bi jih proglasili za krajinski park.
- Obveščanje naj poteka tako preko sredstev javnega obveščanja (objava gradiv),
predvsem pa neposredno na zborih krajanov. Tako naj pristojni pojasnijo problematiko,
ugotovijo možna navzkrižja (kmečka ali druga uporaba območja in omejitve, ki bi nastale s
proglasitvijo parka) ter skupaj s krajani poiščejo rešitev. Raziskava še podaja predlog, da bi bilo
smiselno oblikovanje oz. vključevanje neposredno zainteresiranih predstavnikov v komisijo ali
organ, ki bi se ukvarjal s temi vprašanji, ter nadaljuje, da le, če bodo ljudje imeli občutek, da se
upošteva tudi njihovo mnenje in interesi, bodo pripravljeni sprejeti tudi odločitve, ki jim sicer
predvsem zaradi osebne koristi niso najbolj naklonjeni.
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Za čas procesa ustanavljanja krajinskega parka Radensko polje, ki naj bi se zaključil do konca 2008 oz.
v prvih mesecih leta 2009, bo pravilno delovanje projektne skupine nadziral t.i. Svet za Radensko polje.
Organ bo imel tako nadzorno kot tudi svetovalno funkcijo in bo sestavljen iz predstavnikov KS, ki ležijo
na območju Radenskega polja, predstavnikov Občine Grosuplje, Ministrstva za okolje in prostor ter
Zavoda RS za varstvo narave ter strokovnjakov posameznikov.

Slika 6: Ledeni skladi – Srednjice (foto: Lajevec P.)

3.4.
Pregled nekatere objavljene poljudne in strokovne literature ter drugih posrednih in
neposrednih komunikacijskih aktivnosti in dogodkov v zvezi z ohranjanjem ali/ in ustanavljanjem
zavarovanega območja Radensko polje
1. Radensko polje med poplavo in sušo (dokumentarni film, RTV Slovenija, marec 1995, scenarij Teja Bidovec,
Režija Polona Sepe, odgovorni urednik Mag. Mitja Grosman)
2. Inventarizacij flore in favne na Radenskem polju (Center za kartografijo flore in favne, 2000)
3. Metodologija za opredelitev prepoznavnosti slovenskih krajin na državni in lokalni ravni -Testni primer za
območje Radenskega polja (naročnik MOP in Urad RS za prostorski razvoj, (ACER, 2005)
4. v okviru sofinanciranja MOP je bil leta 2005 uspešno zaključen projekt Strategija razvoja na območjih
Natura 2000 – primer Radenskega polja
5. drugi uspešno zaključeni projekt, ki ga je sofinanciral MOP v letu 2005 je bil: Info točka »Okolju prijazno
kmetovanje na vodovarstvenih in zaščitenih območjih«
6. tretji sofinanciran projekt s strani MOL v letu 2005 je bil sprejet na podlagi sofinanciranja NVO z enakim
naslovom: Info točka »Okolju prijazno kmetovanje na vodovarstvenih in zaščitenih območjih«
7. v okviru delovanja v letu 2005, sofinanciranega s strani MOP, TD Boštanj, občine Grosuplje in Inštituta za
fizikalno biologijo, Grosuplje, so jeseni potekala izobraževanja, ki so vključevala predstavitev Nature 2000,
kjer so predavali predstavniki občine Grosuplje, RRA LUR, MOP, Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani
(Oddelek za agronomijo, Oddelek za zootehniko), Kemijskega inštituta, Zavoda RS za varstvo narave,
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Kmetijsko svetovalne službe, Inštituta za fizikalno biologijo, Limnos,
d.o.o. – podjetje za aplikativno ekologijo, Global water partnership (GWP) ter zainteresirani posamezniki (S.
Peterlin in drugi):
• predavanja za upravo, 19.-21.9.2005
• predavanje za lokalno skupnost, 24.9.2005
CENTER Grajski vrt Boštanj d.o.o.
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delavnica za krajevne skupnosti in društva, 15.10.2005
delavnica za lastnike parcel na Radenskem polju, 10.11.2005
organizacija srečanja deležnikov lokalnega razvoja občine Grosuplje, Ivančna gorica in
Dobrepolje, 23.11.2005
postavljena je bila domača stran o Radenskem polju www.ifb.si/Radensko s tematikami: Natura 2000,
Vpliv kmetijstva na vode, Ekoremediacije, Vpliv kmetijstva na vode, O Radenskem polju, Strategija razvoja
na Radenskem polju, Akcijski plan za leto 2006, Stanje vod v občini Grosuplje, Testi strupenosti in
genotoksičnost, Ekoremediacije, 2005
postavitev stalne razstave Odkrijmo Radensko polje in Grajski vrt Boštanj v sodelovanju TD Boštanj,
občine Grosuplje, Inštituta za fizikalno biologijo, Limnos d.o.o., podjetja za aplikativno ekologijo, Zavoda RS
za varovanje okolja, TD Kopanj in drugih strokovnjakov ter sofinanciranju MOP, 21.5.2005
razstavi so bili dodani še panoji Natura 2000, Okolju prijazno kmetijstvo, ter Stanje površinskih vod v
občini Grosuplje, 2005; tudi v okviru sofinanciranja MOP in občine Grosuplje
zgibanka Odkrijmo Radensko polje in Grajski vrt Boštanj, izdajatelji TD Boštanj, občina Grosuplje in
Inštitut za fizikalno biologijo, 2005: zgibanka je nastala ob otvoritvi istoimenske razstave v Grajskem vrtu
Boštanj ob sofinanciranju MOP
zgibanka Radensko polje – izjemna krajina Slovenije, besedilo S. Peterlin, oblikovanje M. Škrjanec, S.
Drobnič, izdajatelj TD Boštanj
zgibanka: Natura 2000 na Radenskem polju, besedilo A. Zrimec (Inštitut za fizikalno biologijo), L. Jogan
Polak in A. Šolar Levar (Zavod RS za varstvo narave), uredila B. Černe, izdajatelj Inštitut za fizikalno
biologijo, 2005: zgibanka je nastala v okviru projekta MOP 2005 s sofinanciranjem občine Grosuplje
zgibanka Radensko polje – okolju prijazno kmetovanje, besedilo M. Pintar (Biotehniška fakulteta,
Univerza v Ljubljani), L. Jogan Polak in A. Šolar Levar (Zavod RS za varstvo narave), uredila B. Černe,
izdajatelj Inštitut za fizikalno biologijo, 2005: zgibanka je nastala v okviru projekta MOP 2005 s
sofinanciranjem občine Grosuplje 2005
zgibanka Radensko polje, Grosuplje, besedilo M. Berden Zrimec, S. Peterlin, A. Zrimec, založila Občina
Grosuplje 2006: zgibanka je nastala ob otvoritvi Informativnih tabel po Radenskem polju, maj 2006,
informacije TD Boštanj in občina Grosuplje. V letu 2007 je zgibanka doživela ponatis in verzijo v angleškem
jeziku.
zbornik predavanj: Černe in sod., Radensko polje – Naravna in kulturna krajina, izdal Inštitut za fizikalno
biologijo, 2005: zbornik je nastal v okviru istoimenske delavnice, ki je potekala na občini Grosuplje in so se je
udeležili predstavniki Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani (Oddelek za agronomijo, Oddelek za
zootehniko), Kemijskega inštituta, Zavoda RS za varstvo narave, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije,
Kmetijsko svetovalne službe, predstavniki občine Grosuplje, Inštituta za fizikalno biologijo, podjetja Limnos,
d.o.o. – podjetje za aplikativno ekologijo, GWP, S. Peterlin in mnogi drugi. Delavnico in zbornik je
sofinanciralo tudi MOP
postavitev in oblikovanje informativnih tabel o Radenskem polju, 2006: informativne table so nastale v
okviru omenjenega partnerstva za Radensko polje – besedilo in oblikovanje je bilo pripravljeno jeseni 2005,
table pa so bile postavljene za izbrana mesta maja 2006; table so postavljene po celem Radenskem polju,
vsebina pa zajema tudi besedila z Nature 2000
poljudna revija GEA (MKZ): tema meseca Radensko polje – Naravna redkost dežele Kranjske, maj 2006:
med vsebino so navedeni tudi vzroki za uvrstitev Radenskega polja v območja Natura 2000
revija Inflight (Adria Airways): predstavitev Radenskega polja, junij 2006
vsakoletna organizacija Boštanjskega (spomladanskega in jesenskega) pohoda s strokovnim vodstvom po
Radenskem polju, ki omogoča spoznavanje udeležencev z okoljskimi problemi, zavarovanimi območji in
Naturo 2000. Radensko polje je namreč odličen poligon za spoznavanje različnih okoljskih problemov in
rešitev. Ob tej priložnosti je v majski reviji GEA izšla tudi tema meseca o Radenskem polju (GEA, maj 2006:
Radensko polje, naravna redkost dežele Kranjske), pohod pa se je začel z otvoritvijo informativnih tabel po
Radenskem polju, ki so trenutno v dveh jezikih (od maja 2003 dalje)
Spomladi 2006 je občina Grosuplje plačala izobraževanje vodičem po Radenskem polju, ki jo je vodil
Stane Peterlin.
organizacija srečanja županov v okviru projekta Sožitje med mestom in podeželjem ter območno
razvojnega partnerstva v katero so vključene občine Grosuplje, Dobrepolje, Ig, Ivančna gorica, MO
•
•
•

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.
19.
20.

21.
22.
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23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.

31.

32.

33.
34.
35.
36.
37.
38.

Ljubljana, Škofljica in Velike Lašče: srečanje je bilo organizirano v okviru prizadevanj povezovanja sosednjih
občin za uskladitev skupnega razvoja in ohranjanja narave, udeležili so se ga tudi predstavniki RRA LUR in
MOPa
vsakoletna organizacija predavanj v okviru naravoslovnih dni za osnovne šole Grosuplja
Stalna razstava: »Odkrijmo Radensko polje in Grajski vrt Boštanj« Razstava se vse od postavitve (maj
2005) predstavlja s predavanji ob vsaki priložnosti (pohodi, delavnice, seminarji, naravoslovni dnevi, izleti,
itn.)
predavanje za Tretjo univerzo v Grosuplju: predstavljena je bila okoljska problematika onesnaževanje
površinskih vod, stanje v občini Grosuplje in na Radenskem polju, načini meritev onesnaženja, možne rešitve
in preprečevanje onesnaženja
Ureditev Grajskega vrta Boštanj (Veliko Mlačevo 59) kot informativne, izobraževalne in izhodiščne
točke za Radensko polje.
Posvet: Radensko polje –upravljanje in razvoj. Predavali so: dr. Alexis Zrimec: Radensko polje –
upravljanje in razvoj, Stane Peterlin: Narava na Radenskem polju, prof. dr. Ivan Kos: Strokovne podlage za
zaščito Radenskega polja, mag. Tina Mikuš: Podlage za upravljavski načrt krajinskega parka (november
2006).
Postavitev informacijskega portala www.radenskopolje.si (2006).
Projekt: “Zgradimo pticam dom in postanimo njihovi prijatelji”. Vodja projekta sta bila mag. Tina Mikuš
(Center Grajski vrt Boštanj in predstavnica TD Boštanj), in Tomaž Mihelič – DOPPS, ki sta organizirala 5
predavanj in delavnic v osnovnih šolah Brinje in Louis Adamič. (februar 2007).
Predavanja o Radenskem polju za člane TD Boštanj: »Krajinski park Radensko polje« (g. Stane Peterlin),
Radensko polje –upravljanje in razvoj (dr. Alexis Zrimec), predavanje z naslovom Program dela Centra
grajski vrt Boštanj in predstavitev ideje o naravovarstveni akademiji, pa je predstavila mag. Tina Mikuš (27.
februar 2007)
Multivizija – »Utrinki z Radenskega polja« (Avtorja mag. Tina Mikuš in dr. Alexis Zrimec, fotografija Primož
Lajevec, Stane Peterlin, mag. Tina Mikuš, dr. Alexis Zrimec). Multivizijska predstavitev se je odvijala na
Grajskem vrtu Boštanj (Veliko Mlačevo 59) in predstavljala utrinke iz Radenskega polja, od zime do jeseni in
tako predstavila kateri pojavi in rastline se zvrstijo v toku enega leta na nekem območju. (31. marca 2007).
Ustanovitev Naravovarstvene mreže Slovenije, katero so podpisali Center Grajski vrt Boštanj, Notranjski
regijski park, Inštitut za fizikalno biologijo, Turistično društvo Boštanj ter Dondes – Društvo za ohranjanje
naravne dediščine Slovenije (31. marec 2007). Namen ustanovitve Naravovarstvene mreže je bil tudi
strokovna pomoč in podpora pri ustanavljanju Krajinskega parka Radensko polje.
Predstavitev ideje ustanavljanja krajinskega parka Radensko polje in Grajskega vrta Boštanj ter
delovanja TD Boštanj predstavnikom občinskih političnih strank. Predstavitev sta s predstavitvami
podprla Dr. Alexis Zrimec in Mag. Tina Mikuš (12. januar 2007).
Vseslovenski posvet: Povezovanje zavarovanih območij – iskanje razvojnih priložnosti znotraj območij
varovanja (maj 2007)
Vsakokratna javljanja ob dogodkih povezanih z Radenskim poljem na lokalni radio ter obveščanje ljudi
prek, časopisa ter prek mailing liste zainteresirane javnosti za Radensko polje itd.
Srečanja koordinatorja procesa ustanavljanja krajinskega parka CENTER Grajski vrt Boštanj d.o.o.) in
njegovih partnerjev (Turistično društvo Boštanj, Inštitut za fizikalno biologijo itd) s predstavniki krajevnih
skupnosti, ki ležijo na območju predlaganega krajinskega parka (od junija 2007 dalje)
Podpis sporazuma med občino Grosuplje in Ministrsvom za okolje in prostor o sodelovanju pri projektu
Proces ustanavljanja krajinskega parka Radensko polje (13. julij 2007)
Predavanja na Radenskem polju, ki so potekala v sklopu širše dvodnevne delavnice z naslovom: Natura
2000 – Med tnalom in nakovalom razvojnih strategij; - primeri dobre prakse na zavarovanih in območjih,
ki so šele v procesu ustanavljanja (npr. Radensko polje) (12.10.2007)
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4. Pregled načrtovanih organizacijskih, strokovnih in komunikacijskih aktivnosti
pri projektu »Proces ustanavljanja Krajinskega parka Radensko polje«

Slika 7: Čudoviti kraški pojav presihajočega jezera privabi številne obiskovalce (foto: Mikuš T.)

V okviru predloga aktivnosti za vzpostavitev učinkovitega zavarovanega območja na Radenskem polju
so v letih 2007 - konca 2008 predvidene aktivnosti na naslednjih področjih:
Predvidene aktivnosti procesa ustanavljanja Krajinskega parka Radensko polje v letu 2007 in 2008
a)

b)
c)

d)

Vzpostavitev informacijske pisarne in tajništvo projekta
- Poročanje o poteku projekta in aktivnostih poteka uredbe/ odloka MOP-u in občini Grosuplje
Ustanovitev Sveta za Radensko polje
- Poročanje Svetu za Radensko polje o izvedenih aktivnosti na Radenskem polju
Priprava komunikacijske strategije procesa zavarovanja in ustanavljanja Krajinskega parka Radensko polje
Izvajanje komunikacijske strategije procesa ustanavljanja Krajinskega parka Radensko polje (tisk in distribucija ter
grafično oblikovanje informacijskih gradiv, plakatov, brošur, zgibank itd. )
- Informiranje javnosti in vseh deležnikov o poteku projekta in aktivnostih poteka sprejema uredbe o
zavarovanju Radenskega polja
Srečanja s predstavniki krajevnih skupnosti (predsedniki KS), ki ležijo znotraj območja predlaganega za zavarovanje

e)

Nadgradnja obstoječe spletne strani o Radenskem polju in oblikovanje celostne grafične podobe krajinskega parka
Radensko polje

f)

Tematske delavnice/ predavanja za lokalne deležnike in/ ali za širšo zainteresirano javnost

g)

Opis in analiza stanja območja bodočega parka, naravovarstvene strokovne podlage in okvirna conacija območja
predlaganega za zavarovanje (sodelovaje ZRSVN, strokovnjaki iz drugih zavarovanih območij in resorjev oz.
strokovnih inštitucij itd. )
Sodelovanje pri pripravi uredbe/ odloka o zavarovanju

h)

CENTER Grajski vrt Boštanj d.o.o.
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S sprejetjem akta o zavarovanju Krajinskega parka Radensko polje, so predvidene naslednje
aktivnosti na Radenskem polju:
-

prenos pristojnosti upravljanja na upravljavca,
center za obiskovalce
sodelovanje z mediji
priprava osnutka načrta upravljanja bodočega KP Radensko polje,
oblikovanje in promocija blagovne znamke Radenskega polja (za vse produkte, izhajajoče iz
krajinskega parka),
odstranitev nelegalnih deponij odpadkov in vzpostavitev sistema nadzora v sodelovanju z
inšpekcijskimi službami,
vzpostavitev sistema stalnega spremljanja rezultatov,
iskanje dodatnih finančnih virov za izvedbo aktivnosti.

Slika 8: Opazovanje polja s ptičje perspektive je lahko zelo zanimivo (foto: Lajevec P.)
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5. Opredelitev komunikacijskih izzivov
Splošni izzivi komunikacijske strategije temeljijo predvsem na vprašanjih KAKO …
- …ohraniti naravne in kulturne značilnosti Radenskega polja
- …na območju Radenskega polja uskladiti razvojne (ekonomske, družbene) in
okoljske/naravovarstvene cilje tako, da bo omogočena ohranitev Radenskega polja, hkrati pa
tudi razvoj za prebivalke in prebivalce tega območja in širše zaledje.
- …ciljne javnosti obvestiti in ozavestiti, da bodo razumele pomen tega območja in učinkovite
uresničitve projekta razglasitve tega območja za krajinski park.
- …prepoznati priložnosti, ki jih prinaša razglasitev in delovanje krajinskega parka v
vsakdanjem življenju, npr.
o ponudba opazovanja/doživljanja narave in s tem povezan obisk
o možnost vsakodnevne, tedenske rekreacije
o turistična ponudba (različne prireditve) in s tem povezan obisk;
o razvoj vrste storitev – rekreacija, ekokmetije itd.;
o razvoj blagovne znamke in s tem povečano povpraševanje in cena določenih izdelkov
o možnosti prijav projektov na evropske razpise itd.
S komunikacijskega vidika predstavlja to naslednje izzive:
- Redno, proaktivno, celovito obveščanje in ozaveščanje: déležnike obvestiti/ozavestiti o
pomenu usklajenega (uravnoteženega) razvoja območja Radenskega polja in o poteku
projekta,
- Vključevanje: zagotoviti, da se bodo déležniki konstruktivno vključili v projekt in opredelili svoje
prioritete razvoja tega območja oziroma delovanja v njem ter da bodo pripravljeni prisluhniti tudi
prioritetam drugih déležnikov ter sklepati kompromise, skladne s celovito strategijo razvoja
območja,
- Sovplivanje/ soodločanje: da bodo stališča déležnikov upoštevana v strategiji razvoja
območja in v konkretnih aktivnostih oziroma ukrepih.

Slika 9: Botanična inventarizacija Radenskega polja, september 2007 (foto: MikuŠ T.)
CENTER Grajski vrt Boštanj d.o.o.
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6. Opredelitev ciljnih javnosti in ciljev komunikacije glede na različne deležnike

Natančna opredelitev ciljnih javnosti je zelo pomembna za nadaljnji uspeh vsake komunikacijske
strategije. Dobo je vedno imeti v mislih, da bolj ali manj pomembnih komunikacijskih ciljnih javnosti ni.
So pa razlike glede vsebine, strokovne zahtevnosti in načina komuniciranja. Vsaka ciljna javnost ima
svoje namene in vzgibe za udeleženost pri komunikaciji in temu je potrebno podrediti komunikacijska
orodja.

Slika 10: Obisk študentov 4. letnika gozdarstva, ki so si ogledali primere dobre prakse ustanavljanja krajinskega parka
Radensko polje (foto: Mikuš T. )

V času priprave akta o zavarovanju Krajinskega parka Radensko polje je ključno upravljanje odnosov s
ciljnimi javnostmi oziroma z različnimi skupinami déležnikov. V nadaljevanju smo zajeli déležnike,
- ki s svojo dejavnostjo, ravnanjem ali opuščanjem ravnanja pomembno vplivajo na stanje
okolja/prostora oziroma nasploh na dogajanje na območju Radenskega polja oziroma pri
projektu razglasitve tega območja za krajinski park,
- na katerih status oziroma način in obseg dejavnosti bo imela razglasitev Radenskega
polja za krajinski park pomemben (pozitivni ali negativni) vpliv.

V nadaljevanju podrobneje opredeljujemo tiste déležnike, ki bodo lahko s svojo formalno ali neformalno
vlogo, znanjem, informacijami in izkušnjami pomembno sodelovali v procesu priprave akta o razglasitvi
Krajinskega parka Radensko polje.
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1. lokalna raven (Občina Grosuplje, podpisnica sporazuma o sodelovanju pri procesu ustanavljanja
Krajinskega parka Radensko polje):
župan in uprava občine Grosuplje
Občinski svet
občinske strokovne službe – oddelki, zavodi (okolje,
urbanizem, gospodarstvo, turizem itd.),
krajevne skupnosti Mlačevo, Račna, manjši del KS
Ilova Gora in Sp. Slivnica
pristojni inšpektorati.

Cilj komunikacije
vzpostaviti, ohranjati, povečati razumevanje pomena
projekta,
vzpostaviti ali nadaljevati/nadgrajevati uspešno
sodelovanje pri projektu (redno obveščanje o poteku
projekta/aktualnih zadevah, vključevanje, soodločanje – v
mejah njihovih pristojnosti),
poskrbeti, da se bodo zavedali vloge svoje
občine/občinskega sveta pri zagotavljanju podatkov,
sprejemanju odločitev,
zagotoviti, da bodo nosilce projekta proaktivno
obveščali o priložnostih/grožnjah projektu iz lokalnega okolja.

2. lokalno - nacionalna raven. Ustanovitev Sveta ima pravno podlago v sporazumu občine Grosuplje in države pri
procesu ustanavljanja Krajinskega parka Radensko polje. Svet naj bi bil ustanovljen za namene uspešnega poteka projekta
in naj bi deloval kot svetovalno – nadzorni organ. V Svetu naj bi bili zastopani predstavniki KS (Račna, Mlačevo ter Ilova
Gora in Sp. Slivnica), predstavniki stroke (Zavod RS za varstvo narave, Inštitut za fizikalno biologijo – biološka stroka ter
posamezniki - strokovnjaki, kot poznavalci Radenskega polja), predstavnik Ministrstva za okolje in prostor, predstavniki
občine Grosuplje. Ker Zakon o ohranjanju narave (Ur. list. št. 96/2004) takega organa ne predvideva v času procesa
ustanavljanja, se posledično lahko število članov v Svetu spreminja oz. se, glede na tematiko in odprta vprašanja, posebej
vabi tudi zunanje strokovnjake. To so predvsem strokovnjaki za kulturno dediščino, turizem ter kmetijstvo in gozdarstvo,
vodarji, ribiči, lovci itd. Le-ti bodo tudi posebej obveščeni, da se lahko, kot publika, udeležijo in v razpravah aktivno
sodelujejo. Svet za Radensko polje bo zasedal 4- krat v času ustanavljanja Krajinskega parka: In sicer: do 20. decembra
2007– prvo poročilo, do 20. aprila 2008 - drugo poročilo, do 20. septembra 2008 – tretje poročilo, do 20. decembra 2008 –
četrto poročilo).
- Svet za Radensko polje

Cilj komunikacije
Zagotoviti večjo preglednost nad procesom ustanavljanja
Krajinskega parka Radensko polje s participativnim
pristopom vseh ključnih predstavnikov lokalnih in drugih
deležnikov.

3. nacionalna raven
ministrstva in vladne službe: MOP, MK,
MKGP, MG, Služba Vlade za lokalno samoupravo
in regionalno politiko itd.,
pristojne inšpekcijske službe,
zavodi, zbornice: ZRSVN, ZVKD, ZGS,
KGZS, OZS,
nevladne organizacije, ki delujejo na
nacionalnem nivoju

Cilj komunikacije
zavedati se pomena in poteka projekta razglasitve
Radenskega polja za krajinski park,
konstruktivno in zavzeto sodelovati v vseh strokovno-formalnih
postopkih in s svojo aktivno udeležbo na dogodkih prispevati k
nemotenemu pretoku relevantnih informacij, usklajevanju mnenj
različnih déležnikov itd.,
zavedati se pomena hitrega odzivanja na prošnje/pozive MOP
glede posredovanja informacij, podajanja strokovnih interpretacij itd.,
volja pristojnih služb po usklajevanju različnih interesov in
strokovnih pogledov,
podpirati in si po svojih močeh in na svojih področjih delovanja
pri projektu prizadevati se za vključevanje javnosti (lokalnega
prebivalstva, nevladnih organizacij itd.) v projekt.

3. prebivalke in prebivalci območja Radenskega polja in bližnje okolice
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-

-

KS Mlačevo,
KS Račna,
del KS Ilova Gora in
del KS Sp. Slivnica

Cilj komunikacije
spoznati osnovna izhodišča, namene, poslanstvo
projekta ter časovnico aktivnosti,
razumeti in se zavedati pomena projekta,
razumeti prednosti in slabosti, ki jih projekt prinaša
ter pripravljenost usklajevanja s svojimi aktivnostmi,
željami, pričakovanji

5. lastniki ali najemniki zemljišč na območju Radenskega polja (ki hkrati niso prebivalci tega
območja):
veliki lastniki (Sklad kmetijskih zemljišč in
gozdov),
mali lastniki (lastniki zemljišč, kmetovalci,
najemniki, združenja lastnikov zemljišč itd.),

Cilj komunikacije
spoznati osnovna izhodišča, namene, poslanstvo projekta ter
časovnico aktivnosti,
razumeti in se zavedati pomena projekta,
razumeti prednosti in slabosti, ki jih projekt prinaša ter
pripravljenost usklajevanja s svojimi aktivnostmi, željami, pričakovanji

6. nevladne organizacije
lokalne NVO, ki imajo sedež oziroma izvajajo svoje aktivnosti na
širšem območju Radenskega polja (ne glede na področje delovanja),
- nacionalne (tudi globalne) NVO, katerih področje
dejavnosti/specializacija
ne/posredno
zadeva
problematiko
Radenskega polja oziroma projekta razglasitve območja za krajinski
park
o okoljsko izobraževanje, varstvo narave, soudeležba
javnosti, biotska pestrost, turizem/ekoturizem, gospodarjenje
z vodami, trajnostno / ekološko kmetijstvo, kmetijstvo/
pesticidi, gozdarstvo, trajnostni promet itd., zaščita živali/divje
živalske vrste, ravnanje z odpadki,
regionalne razvojne ustanove, ustanove za razvoj podeželja itd.
(npr. RRA LUR, CIZA, LAS)

Cilj komunikacije
razumeti pomen območja in projekta
(obveščenost – pomen, poslanstvo, časovnica
projekta),
zavedati se svoje vloge in aktivno ter
konstruktivno vključevanje v projekt,
zavedati se pomena sodelovanja z
lokalnimi prebivalci in so pripravljenost prisluhniti
njihovim stališčem in stališčem drugih déležnikov

7. strokovna javnost (posamezniki in organizacije – izobraževalne, raziskovalne itd.)

univerze, fakultete, inštituti,
strokovna društva: Društvo vodarjev,
Društvo biologov, Društvo krajinskih arhitektov
Slovenije itd

-

-

Cilj komunikacije
seznaniti se s projektom (pomen, poslanstvo, časovnica),
aktivno sodelovati pri projektu ter se konstruktivno usklajevati z
drugimi strokami (interdisciplinarno sodelovanje),
zavedati se pomena vključevanja tudi drugih déležnikov in
pripravljenost prisluhniti tudi njihovim stališčem

8. kmetijstvo
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-

-

večje farme (?),
posamezni kmetovalci (?),
kmetijsko svetovalna služba (KGZS OE Ljubljana),
turistične in eko kmetije (glej 'turizem'

Cilj komunikacije
seznaniti se s projektom (pomen, poslanstvo,
časovnica),
aktivno sodelovati pri projektu ter se konstruktivno
usklajevati z drugimi déležniki (prilagajanje načina
izvajanja kmetijske dejavnosti itd.),
zavedati se pomena vključevanja tudi drugih
déležnikov in so pripravljeni prisluhniti tudi njihovim
stališčem

9. turizem
turistična združenja (nacionalna: STO,
Turistična zveza Slovenije + regionalne/lokalne
enote),
regionalne in lokalne turistične organizacije
(vključno z združenji turističnih in eko kmetij itd.)

Cilj komunikacije
seznaniti se s projektom (pomen, poslanstvo, časovnica),
aktivno sodelovati pri projektu ter se konstruktivno usklajevati z
drugimi déležniki (prilagajanje svoje ponudbe interesom/pričakovanjem
itd.),
zavedati se pomena vključevanja tudi drugih déležnikov in so
pripravljeni prisluhniti tudi njihovim stališčem

10. gozdarji Opomba: praviloma so vključeni že prek svojih društev oziroma drugih nevladnih
organizacij (lokalnih ali tematskih) ali kot predstavniki strokovne javnosti
Cilj komunikacije

11. ribištvo Opomba: praviloma so vključeni že prek svojih društev oziroma drugih nevladnih
organizacij (lokalnih ali tematskih) ali kot predstavniki strokovne javnosti.
-

zveze ribiških družin,
ribiške družine

Cilj komunikacije

12. poslovna javnost, predstavniki gospodarstva, obrti itd., ki delujejo na ožjem in širšem območju
Radenskega polja oziroma katerih dejavnost se ne/posredno navezuje na tematiko Radenskega polja:
večja in manjša podjetja (zasebna, javna –
komunalna itd.),
samostojni podjetniki posamezniki, obrtniki,
zbornica (gospodarska, obrtna – območna
enota LJ).

Cilj komunikacije
seznaniti se s projektom (pomen, poslanstvo, časovnica),
aktivno sodelovati pri projektu ter se konstruktivno usklajevati z
drugimi déležniki (npr. glede na omejitve glede načina izvajanja
gospodarske dejavnosti na zavarovanem območju),
zavedati se pomena vključevanja tudi drugih déležnikov in so
pripravljenost prisluhniti tudi njihovim stališčem

13. šolajoči otroci in mladina (osnovne in srednje šole), s poudarkom na tistih, ki živijo in se šolajo
na ožjem in širšem območju Radenskega polja.
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Cilj komunikacije
poznati edinstvene 'vsebine' Radenskega polja in se zavedati
pomena razglasitve parka na tem območju,
na podlagi svoje okoljske/naravovarstvene ozaveščenosti ter
poznavanja problematike varstva naravne dediščine itd. v odnosu do
projekta razglasitve območja za krajinski park biti pripravljeni /zmožni
oblikovati svoje predloge, izraziti svoja stališča, podati svojo vizijo
razvoja območja, se aktivno vključiti v ukrepanje itd.

14. mnenjski voditelji
Opomba: posebej pomembno, da v sodelovanju z lokalnimi akterji (npr. predstavniki občine)
opredelimo lokalne mnenjske voditelje.
Cilj komunikacije
seznaniti se s projektom (pomen, poslanstvo, časovnica),
aktivno sodelovanje pri projektu in vključevanje v razprave,
priprave predlogov ter na podlagi svojega položaja prizadevati se v
razpravo pritegniti čim širši krog déležnikov,
pripravljenost prevzeti proaktivno vlogo in nosilce projekta
obveščati o morebitnih priložnostih ali grožnjah projektu, ki prihajajo iz
njihovega lokalnega okolja (so zavezniki).

15. mediji

splošni (tiskani + elektronski):
o državni,
o regionalni,
o lokalno (občinska glasila,
drugo),

-

-

o

specializirani:
glasila strokovnih organizacij, društev itd.

Cilj komunikacije
seznaniti se s projektom (pomen, poslanstvo, časovnica),
zavedati se pomena projekta in pripravljenost poročanja o njem
ter tako prispevati k odpiranju razprave na določene teme, povezane s
projektom,
pripravljenost prevzeti proaktivno vlogo in tudi sami spodbujati
razpravo na določene teme prek medijev, za katere pišejo oziroma
pripravljajo prispevke.

Slika 11: Voda pozimi zmrzne in ustvarja čudovite podobe (foto: Lajevec P.)
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7. Ključna načela komunikacijskega delovanja
V nadaljevanju navajamo nekaj ključnih načel komunikacijskega delovanja, na podlagi katerih smo
pripravili v nadaljevanju predstavljeni model upravljanja s komunikacijami in predlagali tudi konkretna
komunikacijska orodja/aktivnosti. Navedena načela komunikacijskega delovanja so skladna s temeljnimi
usmeritvami Aarhuške konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do
pravnega varstva v okoljskih zadevah.
-

Upoštevanje
načel
enakopravnega
vključevanja
déležnikov
in
omogočanje
sovplivanja/soodločanja
Fleksibilnost komunikacijskega načrta
Upoštevanje in prizadevanje po preseganju konfliktnih mednivojskih razmerij (nacionalnoregionalno-lokalno, še posebej tudi odnos MOL – ostale občine)
Preseganje disciplinarnih meja – vzpostavljanje strateških partnerstev med področji
naravovarstva, kulturne dediščine, turizma, gozdarstva, vodarstva, kmetijstva itd.
Upoštevanje lokalnih posebnosti vseh lokalnih skupnosti, vključenih v projekt
Celovitost, stalnost (kontinuiranost) in razumljivost obveščanja (prilagojenost predhodnemu
znanju in demografskim značilnostim déležnikov)
Upoštevanje različne stopnje zainteresiranosti/prizadetosti (glede na dejavnosti – na primer
kmetijstvo, turizem, gospodarstvo, rekreacija itd.)
Neinstrumentalnost komuniciranja (namen ni prepričevanje in doseganje vnaprej zastavljenih
projektnih ciljev)
Izenačenost strokovnih in družbenih kriterijev
Upoštevanje formalnih in neformalnih komunikacijskih kanalov
Prepoznavnost in strokovnost nosilca komunikacij
Ocena uresničljivosti in preverjanje učinkov komuniciranja

Slika 12: Naravoslovni dan na Radenskem polju za osnovnošolce z Grosupelj (foto: Piskar S.)
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8. Pregled ključnih komunikacijskih področij
Poznamo 5 komunikacijskih področij:
1. Interno komuniciranje (odnosi z odločevalci in delom strokovne javnosti)
a. ožje (nosilci projekta občina Grosuplje in MOP)
b. širše: vključuje odnose z delom odločevalcev in strokovne javnosti, ki sodijo v širši tim,
t.j. strokovni in programski svet;
2. Obveščanje, izobraževanje/ozaveščanje déležnikov (lokalno prebivalstvo, mladi, NVO itd.)
3. Vključevanje déležnikov - posvetovanje in sovplivanje (lokalno prebivalstvo, NVO itd.)
4. Odnosi z mediji
5. Tržno-komunikacijske aktivnosti (promocija blagovne znamke Radensko polje)

Slika 13: Spomladanski pohod po Radenskem polju (foto: Mikuš T.)
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9. Komunikacijska orodja in aktivnosti

Slika 14: Bele štorklje so zveste obiskovalke Radenskega polja in okolice (foto: Mikuš T.)

Izbira pravih komunikacijskih orodij in aktivnosti je pri izvajanju komunikacijske strategije ključna. Glede
na cilj, ki ga želimo doseči pri ciljni javnosti izbiramo različna orodja komuniciranja. Orodja so tako
odvisna od deležnikov, ki se razlikujejo glede na starost, socialni položaj, izobrazbo, spol itd.
9.1 Predlog ključnih komunikacijskih orodij oziroma aktivnosti
(vsebine so za različne déležnike seveda drugačne oziroma z drugačnimi poudarki in na različni stopnji
strokovnosti)
Pisma – direktna pošta
- 'interna' javnost
- državni in lokalni odločevalci
- mnenjski voditelji
- NVO itd.

Razlagalna gradiva
- lokalni odločevalci
- mediji

-

-

Osebna komunikacija (pogovori, sestanki)
- lokalni odločevalci
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predstavniki KS Račna, KS Mlačevo, KS
Ilova Gora, KS Spodnja Slivnica
uprava in župan Občine Grosuplje
ZRSVN, MOP
lokalni mediji (Zeleni val in Grosupeljski
odmevi)
župan in uprava občine, občinski svetniki,
predstavniki KS Račna, KS Mlačevo, KS
Ilova Gora, KS Spodnja Slivnica,
lokalni mediji (Zeleni val in Grosupeljski
odmevi)
župan in uprava občine, predstavniki KS
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-

državni odločevalci
-

Redni telefonski razgovori, predvsem:
- odločevalci na lokalni ravni, ki niso del
širše interne javnosti,
- odločevalci na državni ravni

-

-

Račna, KS Mlačevo, KS Ilova Gora, KS
Spodnja Slivnica,
ZRSVN, MOP
uprava občine, predstavniki KS Račna,
KS Mlačevo, KS Ilova Gora, KS Spodnja
Slivnica,
MOP, ZRSVN

E-mailing lista
- redno tedensko ali 14-dnevno obveščanje
- uprava občine, predstavniki KS Račna,
po e-pošti o dogajanju na projektu;
KS Mlačevo, KS Ilova Gora, KS Spodnja
predvsem za interno javnost – ožje in
Slivnica,
- MOP, ZRSVN
širše
Organizacija tematski (participatornih in moderiranih) delavnic, posvetov, predavanj itd
- Širša in ožja zainteresirana
- uprava občine, predstavniki KS Račna, KS Mlačevo,
javnost
KS Ilova Gora, KS Spodnja Slivnica,
- društva z območja RP in širše,
- izobraževalne ustanove,
- lastniki zemljišč
- lokalni in državni mediji
- MOP, ZRSVN
- Itd.
Organizacija potujoče razstave
- npr. po vseh KS in drugih zainteresiranih
- Po KS Račna, Mlačevo, Ilova Gora
organizacijah, v sodelovanju s šolami, NVO itd.
in Sp. Slivnica
Podlistek v lokalnem časopisu, koledar z vsebino ustanavljanja KP Radenskega polja
- za lokalno
- za vse zainteresirane na območju KS Račna, KS
prebivalstvo/gospodinjstva;
Mlačevo, ter zaselke, iz KS Ilova Gora in KS Sp.
NVO itd.
Slivnica, ki bi lahko spadali v območje zavarovanja
(koledar)
Informativno-ozaveščevalne in promocijske zloženke
- splošne (Radensko polje kot krajinski park –
- za vso zainteresirano javnost oz.
celota)
glede na ciljno javnost in vsebine
- posebne (obravnava ožje opredeljenih vsebin)
odvisne tudi od območja RP
- po ciljnih javnostih (npr. šole/mladi; kmetovalci
itd.)
Informacijski telefon
- 040 655 795, 040 655 796 in 040 655 797
- za vso zainteresirano javnost
- Vsak dan od 9 – 15 h
Info točka
- v prostorih koordinatorja projekta - CENTRA
- za vso prebivalstvo, kmetovalce in
Grajski vrt Boštanj d.o.o. Veliko Mlačevo 59
ponudnike vsebin/izdelkov
- vsak dan od 9 -15h
- za (eko)turiste, šole itd.
Spletno mesto www.radenskopolje.si ter tudi na spletnem mestu www.grajski-vrt.si
- predstavitvena funkcija
- za vso zainteresirano javnost
- obveščevalno/izobraževalna funkcija
- posebni razdelki za mlade
(aktualizacija obstoječe strani)
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vključevalna/razpravljalska funkcija
(spodbujanje klasične in e-razprave)
Odnosi z mediji (splošni, specializirani)
- dogovori z uredniki/novinarji za pripravo
prispevkov,
- koordinacija za izvedbo intervjujev s
ključnimi akterji,
- sporočila za medije,
- organizacija novinarskih konferenc itd.
-

-

redna rubrika v Grosupeljskih odmevih
vnaprejšnji dogovori za izjave za javnost in
intervjuje z Zelenim Valom
ob vsakršnih aktivnostih koordinator pošlje
izjavo za medije
ob večjih dogodkih koordinator organizira
tudi novinarske konference

Prispevki v občinskih glasilih
- redna rubrika o Procesu ustanavljanja
- Grosupeljski odmevi
Krajinskega parka Radensko polje
Ogled primerov dobre prakse drugih zavarovanih območij
- Najmanj 2 ogleda primerov dobrih praks upravljanja
- Notranjskih regijski park,
zavarovanih območij,
Cerkniško jezero (December
- Vabijo se lokalni odločevalci in lokalna
2007)
zainteresirana javnost (društva in posamezniki) z
- Krajinski park Goričko (2008)
območja Radenskega polja
Organizacija poljudnih predavanj na posamezne ključne teme, kot so:
- naravne vrednote
- za vso zainteresirano
- turizem, rekreacija
javnost
- kulturna dediščina
- še posebej pa za lokalno
- organizacijski vidik delovanja parka (upravljalec,
prebivalstvo z območja
naloge/pristojnosti, informacijski centri, sodelovanje z
Radenskega polja
déležniki itd.)
- strokovno-formalni postopek sprejema uredbe
Seminarske/raziskovalne naloge ter diplomskih, magistrskih in doktorskih nalog na temo
Radenskega polja
- neformalni dogovori z učitelji/mentorji,
- Osnovna šola Brinje In Louisa Adamiča
- posredovanje prek ministrstva za
Grosuplje.
šolstvo/Urad za razvoj šolstva za uradno
- Vrtci v Grosupljem
priznanje projektov.
- Fakultete v Ljubljani in Mariboru
- Navezava z Ministrstvom za šolstvo in
Zavodom za šolstvo (že v teku od oktobra
2007)
Orodja za pritegnitev mladih po dogovoru
- sodelovanje z otroškimi/mladinskimi mediji (tiskani, TV
- organizirano prek dveh
oddaje),
osnovnih šol Grosuplja
- priprava lutkovne igrice,
- neorganizirano preko
- ogledi terena (šolski avtobus – naravoslovni dan itd.),
vabil preko javnih
- priprava reportaže o Radenskem polju in projektu (pripravijo
občinskih medijev
mladi),
- info kotički o Radenskem polju na osnovnih šolah, vrtcih itd.
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10. Komunikacijski načrt – predlog komunikacijskih aktivnosti za obdobje
procesa ustanavljanja Krajinskega parka Radensko polje

Slika 15: Za Radensko polje so značilne tudi dvoživke med katerimi je urh še posebej zanimiv ( foto: Lajevec P.)

10.1 Vzpostavitev infrastrukture
-

osebna izkaznica projekta,
adreme
o 'interna' javnost
o mediji (državni vs. regionalni vs. lokalni; splošni vs. specializirani)
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-

o lokalni odločevalci (ki niso del 'interne' javnosti, npr. občinski svetniki, predsedniki KS)
o lokalne skupnosti -prebivalci
o mnenjski voditelji
o NVO
o izobraževalne institucije: mreža sodelujočih osnovih in/ali srednjih šol; mreža ekošol
vzorci - enotna oblika ključnih sporočil (vabila, sporočila za medije, zapisniki itd.)
spremljanje objav v medijih (kliping) ter kvantitativna in kvalitativna analiza vsebin,
vzpostavitev brezplačnega informacijskega telefona.

10.2 Komunikacijska podpora strokovno/ formalnemu delu na projektu
Mnoge komunikacijske aktivnosti povezane s procesom ustanavljanja (predvsem tiste, ki so se
navezovale na težnjo Občine Grosuplje po pristopu in finančni pomoči države, konkretneje Ministrstva
za okolje in prostor) so se začele že mnogo pred začetkom nastajanja omenjenega dokumenta
»Komunikacijska strategija procesa ustanavljanja krajinskega parka Radensko polje«.
V letu 2005, 2006 in še posebej intenzivno v prvi polovici leta 2007, so potekala številna srečanja,
sestanki in predstavitve pomembnosti ustanovitve krajinskega parka Radensko polje na občinski ravni.
Številni posamezniki, strokovnjaki za Radensko polje, so na svojo lastno iniciativo skušali idejo
ustanovitve predstaviti čim širši javnosti.
Potem, ko je bilo 14. februarja 2007 sprejeto soglasje občinskega sveta občine Grosuplje k projektu
»Proces ustanavljanja krajinskega parka Radensko polje«, se je začela tudi bolj aktivna komunikacija z
Ministrstvom za okolje in prostor. Tako je bila ideja skupnega ustanavljanja zavarovanega območja s
strani župana občine Grosuplje g. Janeza Lesjaka predstavljena tudi ministru g. Janezu Podobniku, na
sestanku dne 12. junija 2007.
Komunikacijska podpora strokovno-formalnemu delu na projektu sledi opredeljenim ciljnim javnostim,
komunikacijskim namenom in ciljem ter predlaganim komunikacijskim orodjem. Skladna je z okvirno
časovnico aktivnosti, podano v razpisni dokumentaciji javnega naročila za izbiro izvajalca projekta
»Proces ustanavljanja Krajinskega parka Radensko polje« občine Grosuplje in pogodbi Ministrstva za
okolje in prostor »št.: 2511 – 07 – 600202 Koordinacija projekta ustanovitve KRAJINSKI PARK
RADENSKO POLJE «.
Stalne naloge:
- informacijski telefon,
- informacijska točka
- spletna stran,
- obvestila za medije (ključni mejniki),
- izvajanja komunikacijske strategije z tiskanjem plakatov, brošur, zbornika itd.
- prispevki (članki, intervjuji, komentarji itd.) v občinskih glasilih
- Redna srečanja Ožje skupine za Radensko polje najmanj 2-3 krat mesečno (Predstavnik TD
Boštanj, predstavnik občine Grosuplje, CGVB, Inštitut za fizikalno biologijo, občasno se jih
udeleži tudi g. Stane Peterlin)
- mesečna srečanja koordinatorja projekta (CGVB) s KS Mlačevo, Račna, Ilova Gora, Sp.
Slivnica.
- Mesečne tematske delavnice za lokalne deležnike in širšo zainteresirano javnost (najmanj 10
do konca projekta)
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Sklic 1 sestanka predstavnikov KS 23.10.2007 Predsedniki oz. namestniki
Račna in KS Mlačevo, Ilova Gora in
predsednika omenjenih KS,
Sp. Slivnica, pred. Občine
član občinske uprave
Grosuplje.
Obvestilo v Grosupeljske
CGVB predstavi glavne vsebinske
odmeve
naloge procesa ustanavljanja KP
Obvestilo na spletno stran
Radensko polje
2. Tematsko predavanje:
10.11.2007 Prebivalci Radenskega polja,
Predstavitev nalog projekta
Širša zainteresirana javnost
»Proces ustanavljanja Krajinskega
Lokalni in državni mediji
parka Radensko polje
(Ob jesenskem dnevu odprtih vrat
s sloganom »Radensko polje:
včeraj, danes, jutri«
Ustanovitev Sveta za Radensko
18.11.2007
Člani svetovalnega
polje, ki ga mora potrditi Občinski
nadzornega organa ter
Svet občine Grosuplje.
Občinski svet občine
Grosuplje in župan
Časopis - prve objave »ZELENIH
Konec
NOVIC O RADENSKEM POLJU« v novembra
lokalnem časopisu Grosupeljski
odmevi

lokalno prebivalstvo,
interesne skupine/NVO itd.

CGVB, TD
Boštanj

CGVB, manjša
pomoč s strani
TD Boštanj
CGVB

CGVB

Uprava občine
Grosuplje ob
pomoči CGVB
CGVB

10.11.2007 Prebivalci Radenskega polja,
Širša zainteresirana javnost
Lokalni in državni mediji

CGVB

Koledar: Radensko polje – oaza
sožitja človeka in narave v osrčju
Slovenije

December
2008

CGVB

3. Tematsko predavanje /
Radensko polje – »Kaj pomeni
krajinski park in kaj prinaša?«
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vsa gospodinjstva
Radenskega polja, občinski
svetniki, Uprava Občine
Grosuplje, osnove šole in
vrtci Grosuplja, društva na
Radenskem polju, MOP,
ZRSVN, druga zavarovana
območja ter vsi zainteresirani
posamezniki.
2. sreda v
Interesne skupine
mesecu/
ohranjanja narave,
12.12.2007
kmetijstva, upravljanja z
vodami, turizma, malega
gospodarstva, kulturne
dediščine,za razvoj poselitve,
gospodarskih dejavnosti in
infrastrukturnega omrežja,

ŽE IZVEDENA
AKTIVNOST

Jesenski pohod po Radenskem
polju

ŽE OPRAVLJENE NALOGE

Širša zainteresirana javnost,
predvsem pa predstavniki KS
RP in posameznikov iz
območja Radenskega polja
12.10 2007
Prebivalci RP in širše
zainteresirane javnosti

ŽE
IZVEDENA
AKTIVNOST

13.7. 2007

Odgovorni za
organizacijo
komunikacijske
aktivnosti

ŽE
IZVEDENA
AKTIVNOST

Ciljna javnost

ŽE
IZVEDENA
AKTIVNOST

1. Tematsko predavanje/ delavnica
Natura 2000: Med tnalom in
nakovalom razvojnih strategij

Okvirno
časovno
obdobje

CGVB
ŽE IZVEDENA
AKTIVNOST

Komunikacijske aktivnosti
formalnemu delu projekta
»Proces ustanavljanja
krajinskega parka Radensko
polje«
Podpis sporazuma med občino
Grosuplje in Ministrstvom za okolje
in prostor
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Ekskurzija - Ogled primerov dobre
prakse upravljanja zavarovanega
območja
Notranjski regijski park in Cerkniško
jezero

8.12.2007

4-10 ali več tematskih predavanj/
delavnic

Interesne skupine
ohranjanja narave,
kmetijstva, upravljanja z
vodami, turizma, malega
gospodarstva, kulturne
dediščine,za razvoj poselitve,
gospodarskih dejavnosti in
infrastrukturnega omrežja,
December, odločevalci – nacionalno in
januar
lokalno
2007
Predstavniki občine in
predstavniki MOP
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CGVB, ob
pomoči TD
Boštanj

CGVB

Vsaka
druga
sreda v
mesecu

Najkasneje
do
17.12.2007

Predstavniki Sveta za RP
Predstavniki občine in
predstavniki MOP

CGVB
se izvaja, ko t stalna naloga
koordinatorja

Priprava strokovnih izhodišč za
uredbo v sodelovanju z MOP in
občino Grosuplje na osnovi
obstoječih strokovnih osnov.
- obvestila, sestanki, delavnice s
pristojnimi glede na
ugotovljene probleme/izzive z
lokalnih ravni (npr.
inšpektorati)
- medijska podpora (najava
opredeljenih problemov in
pričakovanih ukrepov,
poročanje o odzivih pristojnih
itd.)
Prva seja Sveta za Radensko polje:
- Sklic seje z uvodnim
vabilom in dnevnim
redom
- predstavitev projekta in
že opravljenih projektnih
aktivnosti do 20.12.2007
- načrt dela in predlog
aktivnosti/prednostnih
nalog za leto 2007 in
2008,
- osebna izkaznica projekta
gradivo za sejo
- Pisanje zapisnika in
njegovo kasnejše
posredovanje članom
Sveta
Druga, tretja in četrta seja Sveta za
Radensko polje
- Sklic seje z uvodnim
vabilom in dnevnim
redom
- predstavitev projekta in
že opravljenih projektnih
aktivnosti začetka seje

Društva in posamezniki z
območja Radenskega polja
Lokalni mediji

Zaradi slabega
vremena
prestavljena na
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CGVB

Poročanje medijem

18.4.2008
19.9.2008
19.12.2008
(datumi so
okvirni)

Predstavniki Sveta za RP
Predstavniki občine in
predstavniki MOP

CGVB

Poročanje medijem

30

Komunikacijska strategija Krajinskega parka Radensko polje

Spomladanski dan/dnevi odprtih
vrat na Radenskem polju

marec –
konca maja
2007

lokalne skupnosti, interesne
skupine,
mladi (+izobraževalne
institucije),
mediji
Društva in posamezniki z
območja Radenskega polja
Lokalni mediji

CGVB

CGVB, ob
pomoči TD
Boštanj

Ekskurzija - Ogled primerov dobre
prakse upravljanja zavarovanega
območja
Krajinski park Goričko

Maj 2008

Spomladanski pohod po
Radenskem polju

Maj 2008

Prebivalci Radenskega polja,
Širša zainteresirana javnost
Lokalni in državni mediji

CGVB, ob
pomoči TD
Boštanj

Komunikacijska podpora javnim
junij – julij
razpravam in obravnavam
2008
- poljudne predstavitve, predavanja;
e-forum itd.

lokalne skupnosti, interesne
skupine;
odločevalci – lokalni,
mediji

CGVB

Komunikacijska podpora sprejemu
uredbe na Vladi RS (sprotno
obveščanje, novinarska
konferenca),
organizacija dogodka ob (tudi
uradnem) zagonu novega
krajinskega parka…

lokalne skupnosti, interesne
skupine;
odločevalci – lokalni;
mediji

CGVB

Konec
decembra
2008
oz. ob
podaljšanju
aneksa do
konca
aprila 2009

10.3 Vzporedne podporne komunikacijske aktivnosti (promocija priložnosti krajinskega parka)
– pregled idej po treh ključnih ciljnih javnostih
-

lokalno prebivalstvo, lokalna interesna združenja itd.
o ekskurzije in predstavitve primerov dobre prakse
o informacijska točka (konkretni nasveti, izobraževalni dogodki, informativno-promocijska
gradiva itd.),

-

mladi in izobraževalne institucije (predvsem širše območje Grosuplja; osnovne in/ali srednje
šole):
o izobraževalno-rekreacijski dogodki (npr. vodeni ogledi ključnih zanimivosti),
o nagradni razpisi za seminarske/raziskovalne naloge ali eseje na vnaprej določene ali
poljubne teme, povezane s problematiko Radenskega polja – spomladi 2008 z
zaključkom na npr. na Tradicionalnem boštanjskem velikonočnem sejmu,
o razpis za izdelavo najbolj domiselnega izdelka (risbe, kipa itd.) na problemsko temo,
povezano z Radenskim polje, ki ga je treba oddati skupaj z vsebinsko argumentacijo,
o vzpostavitev info kotička o Radenskem polju na osnovnih šolah Grosuplja (npr. v času
spomladanskih ali jesenskih dni odprtih vrat z brošurami in plakati o RP),
o nagradni kvizi v lokalnem časopisu (Grosupeljski odmevi) na teme, povezane z
Radenskim poljem,

-

turisti, eko-turisti:
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o vzpostavitev načel eko-turizma na Radenskem polju ('listina', priročnik – za lastnike
zemljišč/kmetovalce; turistične vodnike po Radenskem polju; turiste itd.),
o centri za obiskovalce (info točke, razstave, izobraževalni dogodki itd.),
o promocijska gradiva (karte, zloženke – informacije o ključnih točkah),
o organizacija dogodkov: izobraževalnih, zabavnih itd.,
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11. Načini merjenja učinkovitosti komunikacijskih aktivnosti
Pri pripravi predlogov za ocenjevanje komunikacijske učinkovitosti smo izhajali iz dveh pomembnih
sklopov informacij:
a. iz ugotovitev, pridobljenih v raziskovalni fazi projekta, ki je med drugim vključevala tudi:
• analizo obstoječih materialov o projektu Radensko polje,
b. iz osnutka komunikacijske strategije (pričujoči dokument).

Nameni ocenjevanja komunikacijske učinkovitosti
Temeljni namen ocenjevanja komunikacijskih aktivnosti je, da spoznamo, kaj in zakaj se dogaja ter
kakšni so učinki načrtovanih in izvedenih komunikacijskih aktivnosti, v primerjavi z zastavljenimi cilji.
Namen ocenjevanja komunikacijske učinkovitosti torej ni (zgolj) dokazovanje, ampak predvsem
ugotavljanje učinkovitosti komunikacijskih aktivnosti in hkratno pridobivanje povratnih informacij
(učenje) o tem, kako te programe oziroma aktivnosti prilagoditi/izboljšati, da bodo v prihodnje (še) bolj
učinkovite.

Predlog najprimernejših metod/ instrumentov za ocenjevanje učinkovitosti doseganja
zastavljenih ciljev
V nadaljevanju navajamo predlog najprimernejših orodij/ instrumentov za ocenjevanje komunikacijske
učinkovitosti:
-

-

-

spremljanje medijskih objav (kliping) na temo Radenskega polja, nosilcev projekta in
konkretnih aktivnosti (dogodkov itd.), povezanih s projektom,
kvantitativna in kvalitativna analiza medijskega pojavljanja na zgoraj opredeljene teme,
usmerjeni intervjuji s:
o ključnimi predstavniki strokovne javnosti (nacionalno in lokalno),
o ključnimi lokalnimi odločevalci (formalnimi in neformalnimi – mnenjskimi voditelji),
merjenje udeležbe in zadovoljstva (z vsebino, organizacijo) med udeleženci dogodkov,
kot so:
o delavnice (za različne skupine déležnikov),
o izobraževalni dogodki,
o usposabljanja (npr. turističnih vodnikov po Radenskem polju),
o predavanja in predstavitve primerov dobre prakse itd.
merjenje obiskanosti spletnih strani (število obiskov, najbolj obiskane vsebine/rubrike, odziv
na razne pobude – npr. e-nagradne igre, forumi, spletne ankete itd.).
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Pri nastajanju gradiva smo se naslonili in zgledovali po dokumentu: Sodelovanje in pomoč pri
oblikovanju strokovnih izhodišč za pripravo Uredbe o krajinskem parku Ljubljansko barje, vmesno
poročilo, 2. faza., LJUBLJANSKI URBANISTIČNI ZAVOD, d.d., februar 2007, katerega naročnik je bil
Ministrstvo za okolje in prostor. Komunikacijsko strategijo. Del tega poročila je pripravil Pristop
Consensus, z datumom januar 2007.
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