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Spoštovane bralke in bralci, 

januarja 2017 je partnerstvo 13 organizacij iz Podonavja začelo izvajati projekt 
DTP Interreg »LENA – lokalno gospodarstvo in ohranjanje narave v Podonav-
ju«, ki ga je sofinancirala Evropska unija in katerega cilj je bil ustvariti skupno 
znanje in izkušnje ter oblikovati politike za učinkovite pristope trajnostne rabe 
zaščitenih območij (vključno z območji Natura 2000).

Partnerji smo ponosni na pozitivne spremembe, ki smo jih dosegli v 30 mesecih 
aktivnega sodelovanja. Da bi dosegli še več ljudi in pomagali več podjetnikom 
ter malim in srednje velikim podjetjem, vključno z organi upravljanja zaščitenih 
območij, smo želeli razviti nekaj oprijemljivega in enostavno razširljivega. Zato 
smo se odločili, da napišemo štiri knjižice, smernice, kako razviti zmogljivosti za 
trajnostno rabo naravne in kulturne dediščine kot elementa upravljanja zašči-
tenih območij, kako povečati dostop do trga naravnih proizvodov s trajnostnim 
virom, kako prenesti lokalnemu prebivalstvu in obiskovalcem znanje o vred-
nosti narave za lokalno gospodarstvo in kako mobilizirati finančna sredstva za 
ohranjanje narave, delovna mesta, ki temeljijo na naravi, in poslovne modele. 

Njihova vsebina temelji na obstoječi literaturi, pravih primerih in izkušnjah, na-
dnacionalnem znanju in rezultatih naših projektov. Ponujajo konkretne infor-
macije, nasvete in trike, vsaka s specifično temo, s študijami primerov in dob-
rimi praksami iz vsakdanjega poslovnega življenja, povezano z ekosistemskimi 
storitvami, trajnostnim financiranjem in uporabo okoljskih virov.

Štiri knjižice: 

 ■ Razvoj zmogljivosti za trajnostno rabo naravne in kulturne dediščine kot el-
ementa upravljanja zaščitenih območij,

 ■ Povečevanje dostopa do naravnih proizvodov s trajnostnimi viri,

 ■ Osveščanje lokalnega prebivalstva in obiskovalcev o vrednosti narave za lo-
kalno gospodarstvo,

 ■ Mobilizacija financ za ohranjanje narave, delovna mesta na osnovi narave in 
poslovni modeli,

so v angleškem in slovenskem jeziku na voljo spletni strani projekta: 

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/lena.

Za več informacij se obrnite na zastopnika partnerja LENA v dotični državi.
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V zadnjem desetletju se je pomen zaščite biotske raznolikosti in spodbujanja ohranjanja 
narave vse bolj uveljavljal na mednarodni ravni. Temeljni razlogi so zato vedno večji izzivi, 
usmerjeni na naravo, ekosisteme in biotsko raznolikost. Posledično je nekdanji generalni 
sekretar Združenih narodov Kofi Annan pripravil elaborat »Ocena ekosistemov tisočle-
tja« (angl. »Millennium Ecosystem Assessment« (MEA)), ki ocenjuje vlogo ekosistemov 
na blaginjo ljudi. Študijo je leta 2005 objavilo več raziskovalcev in strokovnjakov, kar je 
privedlo do večje ozaveščenosti o koristih in vplivih ekosistemskih storitev na biotsko ra-
znolikost, globalno gospodarstvo in, kar je najpomembnejše, na blaginjo ljudi. Medna-
rodno priznana doslej ni le potreba po ohranjanju narave na teh vedno bolj ogroženih 
področjih, ampak tudi priznanje različnih ‘storitev’, ki jih ustvarjajo delujoči ekosistemi, ki 
nam koristijo (Kettunen, Bassi, Gantioler & ten Brink, 2009, str. 20). Te koristi pogosto izvi-
rajo iz tako imenovanih ekosistemskih storitev, ki so opredeljene kot »koristi, ki jih ljudje 
pridobijo iz ekosistemov« na zaščitenih območjih (ZO) (MEA, 2005, str. V). 

Posledica tega spoznanja je bila vzpostavitev omrežja Natura 2000 v Evropi. To evropsko 
omrežje sestavljajo določena ZO, ki sledijo skupnemu cilju varovanja biotske raznolikosti 
na teh območjih (MEA, 2005; TEEB, 2010). Zagotavljajo številne storitve in s tem koristi za 
javnost in gospodarstvo prek svojih ekosistemov (npr. voda, hrana, rekreacija, duševno 
zdravje (Kettunen et al., 2009, str. 20–21). Vendar pa zagotavljanje storitev ni omejeno na 
območja Natura 2000. Tako bo v tem dokumentu uporabljen širši pojem »zaščitena ob-
močja« (ZO), v katerega spadajo območja Natura 20001.  

Na podlagi tega večjega priznanja pomena ohranjanja narave so znanstveniki vse pogo-
steje obravnavali to vprašanje. Tematsko se mednarodna literatura večinoma osredoto-
ča na različne okvire ekosistemov, storitve in koristi, ki jih ZO nudijo ljudem. S širjenjem 
informacij o ZO znanstveniki in mednarodne organizacije široko priznavajo potrebo po 
osveščanju ljudi o vrednotah in koristih ZO (Chan et al., 2012; De Groot, Wilson & Boumans, 
2002; De Groot, Alkemade, Braat, Hein & Willemen, 2009; De Groot, Fisher & Christie, 2010; 
Evropska unija, 2013; Haines-Young & Potschin, 2013; Martín-López, Gómez-Baggethun, 
García-Llorente & Monte, 2013; MEA 2005; TEEB, 2010). Vendar pa je bilo vloženega malo 
truda v prenos teh teoretičnih predpostavk in konceptov v praktično delo ZO, čeprav 
uspešna dela na področju varstva narave temeljijo na predpostavki upravljanja strateške 
komunikacije (Schreiner, 2005). Vendar pa informacije o ekosistemih in storitvah, ki jih 
zagotavljajo, pogosto manjkajo ali so zelo omejene. Posledica tega je, da v mnogih pri-
merih posamezniki narave ne dojemajo kot dragocene (Scholte et al., 2015, str. 68). Zato je 
pomembno preprečiti to dojemanje in doseči ljudi, na katere ekosistemi najbolj vplivajo.

1 Zaščiteno območje je »jasno opredeljen geografski prostor, priznan, namenjen in 
upravljan s pomočjo pravnih ali učinkovitih sredstev za doseganje dolgoročnega ohranjanja 
narave s povezanimi storitvami ekosistemov in kulturnimi vrednotami« (IUCN, 2008).

“Ne glede na to, kdo smo in kje živimo, 
je naša blaginja odvisna

od delovanja ekosistemov”.
(Haines-Young & Potschin, 2010, p. 1) 

1.  Uvod
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Obsežna raziskava literature o ekosistemskih storitvah in priročnikov za učinkovito oza-
veščanje o upravljanju ZO razkriva, da se obe stvari vedno obravnavata ločeno druga od 
druge: po eni strani se znanstvena literatura osredotoča na vprašanje, kako ceniti stori-
tve ekosistemov. To predstavlja tveganje nezagotavljanja natančne praktične udeležbe 
ljudi, ki delajo v ZO, zato ostaja pogosto preveč znanstvena, da bi se lahko uporabljala v 
praksi (Daily et al., 2009; De Groot et al., 2010). Poleg tega so informacije in rezultati, ki jih 
zagotavljajo strokovnjaki, pogosto preveč specifični, znanstveni in zapleteni, kar vodi do 
zavajajočega sporočanja javnosti (Salmon, Priestley & Goven, 2017; Varner 2014). Razširja-
nje informacij o tem, kakšne koristi imajo ljudje, ki živijo v ali v bližini ZO, od narave, kako 
narava prispeva k naši blaginji in kako lahko zlahka pridobimo nadaljnje koristi, je redko 
ali pogosto nezadostno. 

Po drugi strani pa so priročniki in orodja o upravljanju komunikacij v ZO pogosto preveč 
nejasni in se nanašajo izključno na potrebo po izdelavi komunikacijske strategije in s 
tem ne upoštevajo ustreznih informacij o tem, kako prenesti sporočila, kako doseči ciljne 
skupine in kateri kanali so najbolj učinkoviti za to. Natančne informacije o teh povezavah, 
in sicer »kaj reči«, »komu«, »prek katerih komunikacijskih kanalov« še vedno manjkajo. 
Ljudje jih lahko cenijo in varujejo le, če se zavedajo koristi, ki jih prinaša narava. Zato je za 
učinkovito obveščanje o koristih potrebno ustrezno komunikacijsko sredstvo za nagovor 
javnosti.

V ta namen bo ta dokument združil oboje: vpogled v obširno razpravo o vrednotah in ko-
ristih za lokalne prebivalce in obiskovalce, ki izhaja iz ZO, in smernice o tem, kako naj se te 
vrednote in koristi sporoči ljudem na najučinkovitejši način. Na podlagi tega želimo zdru-
žiti tisto, kar doslej še ni bilo združeno: teoretična spoznanja znanstvenikov in praktične 
posledice s področja strateškega komuniciranja. Na podlagi tega pristopa bomo izdelali 
postopna navodila, kako obravnavati naslednja vodilna vprašanja dokumenta: 

Glavna vprašanja teh smernic:
 ■ Katere vrednote in koristi ZO je treba bolj zagrizeno sporočiti domačinom in tur-

istom? 

 ■ Kako se lahko te vrednote in koristi posredujejo na najbolj učinkovit način?

To bo privedlo do nekaj podvprašanj, na katera bomo odgovorili v tem dokumentu. Ne-
katera od njih so na primer: Kakšne so koristi in vrednote narave? Kakšen je splošni cilj 
sporočanja (npr. ozaveščanje, sprememba vedenja)? Komu bo komunikacija namenje-
na? Kakšno je ključno sporočilo za posamezne ciljne skupine? Katera komunikacijska 
orodja so najbolj učinkovita za doseganje ciljnega občinstva? Cilj je preseči teoretične 
okvire ekosistemov in splošne vidike upravljanja komunikacij. Namen je torej zagotoviti 
koristne nasvete o metodah in tehnikah za sporočanje o vrednosti narave za domačine 
in obiskovalce v ZO ter jih obvestiti o prednostih ekosistemskih storitev, ki so na voljo v 
njihovi regiji.

Naše znanje in spoznanja temeljijo na obsežnem pregledu literature z znanstvenega 
področja (npr. o ekosistemskih storitvah in funkcijah ter različnih vrednotah in koristih 
ZO) ter praktičnih priročnikih in dokumentih o ZO in upravljanju komunikacij v ZO. Poleg 
tega smo opravili pogovore s predstavniki ali kontaktnimi osebami iz devetih ZO na Do-
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navi. Ti intervjuji so zagotovili dragocen vpogled v delo ZO v praksi, njihove organizacijske 
strukture, vlogo upravljanja komunikacij, pa tudi konflikte in probleme, s katerimi se sre-
čujejo pri različnih skupinah prebivalstva. Poleg tega so upravljavci ZO opredelili področ-
ja, na katerih bi potrebovali pomoč, in kako bi ta priročnik lahko prispeval k zagotavljanju 
dodane vrednosti njihovega dela v praksi. Glede na to, da večina območij ZO ali Natura 
2000 nima sredstev za izdelavo celovite komunikacijske strategije (npr. zaradi pomanj-
kanja proračuna ali strokovnega znanja) (MEA, 2005, str. 97), se lahko ta priročnik obrav-
nava kot smernica za to, kako prenesti in posredovati sporočilo ciljni skupini na najbolj 
učinkovit način. Ta dokument s smernicami je v prvi vrsti praktični vodnik za izvajalce, kot 
so upravljavci ZO ali kontaktne osebe, ki so odgovorne za komunikacijo. S predstavitvijo 
različnih dejavnikov za uspešno komunikacijo, skupaj z navodili po korakih in dobrimi 
praksami s tega področja, upamo, da bo ta dokument pomagal strokovnjakom ugotoviti, 
kateri pristop ali strategija najbolje deluje za njih in katera orodja so najučinkovitejša za 
doseganje ciljnega občinstva, kot so lokalni prebivalci, turisti ali interesne skupine.

Zapomnite si
 ■ Opredelite splošni cilj vaših komunikacijskih dejavnosti (tega ne zamešajte s spo-

ročilom!) in določite želeni rezultat.

 ■ Vaše sporočilo mora biti lahko razumljivo, zlasti ljudem, ki niso aktivno povezani z 
varovanjem narave. Ohranite preprostost in povežite svoje sporočilo z vprašanji, ki 
jih ljudje razumejo ali se lahko z njimi poistovetijo! 

 ■ Gre za komunikacijo, usmerjeno v ciljne skupine! Pred izbiro komunikacijskega 
orodja določite ciljno publiko (»koga želite nasloviti?«).

 ■ V prvem koraku upoštevajte razpoložljive vire (čas, denar, znanje in izkušnje).

 ■ V skladu z razpoložljivimi viri se v drugem koraku odločite za ustrezno komunikaci-
jsko orodje, ki naj bi bilo primerno za doseg ciljne skupine.

 ■ Nenehno spremljajte in ocenjujte učinkovitost vaše komunikacijske dejavnosti!

 ■ Zavedajte se: sporočanje vrednot je dolgoročna naloga in proces, ki potrebuje več 
različnih poskusov, preden ciljne skupine priznajo in ponotranjijo koristi (npr. so-
cialno-kulturne vrednote ZO).

Poleg tega je treba vsako komunikacijsko dejavnost prilagoditi različnim 
okoliščinam in situacijam, do katerih pride – to vključuje cilj, ciljno skupino, ključno 
sporočilo, razpoložljive vire in komunikacijska orodja. Ta proces je treba ponavljati 
znova in znova ter ga po potrebi prilagoditi. 
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ZO so geografsko opredeljena območja, katerih glavna cilja sta ohranjanje narave in 
varovanje ekosistemov (IUCN, 2008). Mednarodni akterji, vključno z znanstveniki, politiki 
in strokovnjaki s področja varstva okolja, na splošno priznavajo, da imajo ekosistemske 
storitve, ki jih proizvajajo ZO, velik vpliv na blaginjo ljudi (Haines-Young & Potschin, 
2013; MEA, 2005). Vendar to samo po sebi ne zagotavlja niti učinkovitega upravljanja in 
ohranjanja ZO, niti sprejemanja in pripravljenosti lokalnega prebivalstva za zaščito teh 
naravnih dobrin.

Da bi pridobili politično in javno podporo za ohranjanje narave, morajo biti ZO učinkovito 
upravljana s strani organov, ustanov ali organizacij, ki ohranjajo storitve, ki jih zagotavljajo 
ZO, od katerih koristi imajo javnost, lokalno gospodarstvo in predvsem narava. Vendar 
pa lahko ZO in njihove upravne institucije v praksi uspešno izvajajo le pregledno in 
komunikativno politiko informiranja. To je posledica dejstva, da je ohranjanje narave 
na prvem mestu socialno-politična komunikacijska naloga (Adomßent, 2005, str. 430) 
in tako temelji na celostnem pristopu, ki presega prevladujočo ekološko perspektivo 
(Jobstvogt, Townsend, Witte & Hanley, 2014; Haines-Young & Potschin, 2010).

Kadar gledamo na ohranjanje narave iz različnih 
zornih kotov, imajo ljudje v tem kontekstu vedno 
pomembno vlogo. Zato je lahko učinkovita 
komunikacijska strategija ključna za uspešno 
zaščito narave (Schreiner, 2005; WWF, 2007). Izraz 
»strateško komuniciranje« je mogoče opredeliti kot 
ukrep, »načrtovan za doseganje cilja in usmerjen 
na določeno občinstvo ali občinstva« (Hesselink, 
Goldsteni, van Kempen, Garnett & Dela, 2007, 
str. 231). Izraz »strateški« poudarja pomembnost 
neprekinjenega prilagajanja komunikacijskih 

dejavnosti zadevnim razmeram, odvisno od posameznega komunikacijskega cilja, kot 
so povečanje (specifičnega) znanja, spreminjanje stališč, prepričanj, mnenj, vedenja 
ali ozaveščanje o naravi (Hesselink et al., 2007, str. 235). Glede na to, da komunikacija 
služi kot proces prenosa informacij, idej ali znanja, strateške komunikacijske aktivnosti 
in komunikacijske dejavnosti služijo kot sredstva in poti, s katerimi lahko vplivamo 
ali spremenimo znanje in stališča ljudi (WWF, 2007, str. 3). Tako lahko komunikacija 
pomaga pri doseganju naslednjih ciljev na področju ohranjanja narave (Adomßent, 

Glavna vprašanja tega poglavja:
 ■ Zakaj je komunikacija pomembna, zlasti v ZO? 

 ■ Katere vrste vrednot narave in ekosistemskih storitev obstajajo po (znanstveni) 
literaturi?

 ■ Kateri pristopi za reševanje vprašanja, kako sporočiti vrednost narave, obstajajo po 
komunikacijskih priročnikih?

2.  Pomen strateškega komuniciranja 
na zaščitenih območjih

Na kratko:
 ■ komunikacija je proces;

 ■ komunikacija se nanaša na 
izmenjavo informacij;

 ■ komunikacija ni enostranska: 
obojestranski dialog!
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2005, str. 430):

 ■  ustvarjanje sprejemanja potreb in ukrepov za ohranjanje narave;

 ■  spreminjanje stališč in dejanj ljudi;

 ■  vpliv na politične procese odločanja.

V okviru ohranjanja narave se lahko komunikacijske dejavnosti uporabljajo tudi v 
izobraževalne namene (CBD, 2004). Razvijanje komunikacijskih dejavnosti z namenom 
izobraževanja javnosti je eden od načinov za učinkovito prikazovanje, kako lahko 
ljudje delujejo in se obnašajo na naravi prijazen način in s tem varujejo okolje. To je 
potrdila tudi študija o obnovi mokrišč v Naravnem parku Persina (Scholte et al., 2016, 
str. 467). Rezultati, ki temeljijo na pogovorih z domačini, kmeti in ribiči, so pokazali, 
da pridobivanje javne podpore ustvarja družbeno zavezanost javnosti k trajnostni rabi 
in upravljanju obnove mokrišč. Zato je treba izobraževanje o trajnostnem razvoju in 
varstvu narave razumeti kot proces vseživljenjskega učenja, ki temelji na izobraževalnih 
dejavnostih, izkušnjah, informacijah in pridobivanju znanja (Schreiner, 2005). Po tej 
logiki komunikacija služi kot sredstvo za povečanje ozaveščenosti ali pridobitev javne 
podpore, sprejemanja in priznavanja ZO (Hillebrand & Erdmann, 2015; MEA, 2005; 
Stolton, 2009). To je še posebej pomembno v času povečanih pritiskov in nevarnosti, ki 
ogrožajo naravo, biotsko raznovrstnost in ekosisteme (MEA, 2005; Halpern et al., 2008). 
Vendar pa upravljanje komunikacij na področju ohranjanja narave pogosto trpi zaradi 
pomanjkanja potrebnih virov, kot so osebje ali proračun (MEA, 2005, str. 21). Zato je 
izbira komunikacijskih orodij pogosto neizogibno omejena.

2.1  »Kaj« sporočiti?

Ohranjanje narave in ekosistemi se na splošno dojemajo kot manj razvita območja, ki 
pogosto ovirajo gospodarski razvoj regije na strošek domačinov (Brockington & Wilkie, 
2015). Nasprotje med splošnim ciljem ohranjanja biotske raznovrstnosti na eni strani in 
posledičnimi slabostmi za lokalno prebivalstvo je v literaturi o varstvu pogosto omenje-
no kot »debata park proti ljudem« (Scholte et al., 2016, str. 468). Prikazuje dva cilja, ki sta 
opisana kot konkurenčna: zaščita biotske raznovrstnosti na svetovni ravni in izboljšanje 
lokalnega obstoja (Southworth, Nagendra & Monroe, 2006; Minteer & Miller, 2011). Ven-
dar študije kažejo, da plače niso nižje in da stopnja brezposelnosti v ZO ni bistveno višja 
(Umweltdachverband, 2016). Tudi turizem v primerjavi z vsemi pričakovanji kaže narašča-
joč trend naravnih rezerv (ibid.). 

Mednarodne organizacije in literatura poudarjajo vrsto ekosistemskih storitev, ki jih pro-
izvajajo ZO, od katerih imajo koristi narava, družbe, gospodarstva in posledično ljudje 
(Evropska unija, 2013; Haines-Young & Potschin, 2010; Stolton, 2009). Ekosistemske sto-
ritve ne zagotavljajo le materialnih koristi in dobrin, ki so pomembne za naše vsakda-
nje življenje, kot so hrana, volna, zdravila. Zagotavljajo tudi druge, ne neposredno vidne 
koristi, kot so zaščita pred poplavami ali možnosti rekreacije (Haines-Young & Potschin, 
2010). Kot je kategorizirano v MEA (2005, str. 100), se ekosistemi nanašajo na štiri posebne 
kategorije storitev, ki so koristne za človeka:
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Tabela 1: Pregled štirih različnih kategorij ekosistemskih storitev v skladu z MEA (2005)

Storitve oskrbe: Storitve materiala ali oskrbe, kot so hrana, gorivo, voda.

Regulacijske storitve: Opišejo način, kako ekosistemi urejajo procese, kot so 
regulacija poplav, suša, degradacija tal in bolezni.

Podporne storitve: Delujejo kot predpogoj za proizvodnjo drugih storitev, 
vključno s tvorbo tal in kroženjem hranil.

Kulturne storitve: Povezane so z rekreativnimi, duhovnimi, verskimi in drugimi 
nematerialnimi ugodnostmi ter uživanjem in turizmom.

Na podlagi teh kategorij imajo lahko storitve ekosistemov neposredno (npr. zagotavlja-
nje hrane, vlaknin, sveže vode) in posredno (npr. čistejši zrak, voda in podnebje) na blagi-
njo človeka (Evropska unija, 2013; Martín-López et al., 2013). Poleg tega ekosistem ne za-
gotavlja le materialnih storitev, temveč tudi nematerialne vrednote, ki so koristne za ljudi, 
kot so duševno zdravje in estetika (Schuster, Blendle & Erdmann, 2005). Kljub temu je 
treba upoštevati, da se te storitve med območji Natura 2000 razlikujejo glede na lokacijo 
in infrastrukturo na teh območjih (Evropska unija, 2013, str. 23). Na splošno se domneva, 
da bodo ljudje, ki se zavedajo ekosistemskih storitev, bolj verjetno podpirali varstvo oko-
lja (Scholte, Todorova, van Teeffelen & Verburg, 2016, str. 467). Domneva je bila že pou-
darjena v zgodnjih osemdesetih letih, ko so bili ekosistemi predstavljeni kot pedagoško 
orodje, ki prispeva k ozaveščanju o številnih koristih, ki jih ekosistemi zagotavljajo ljudem 
in ki jih je treba zaščititi (Ehrlich & Ehrlich, 1981; Ehrlich & Money, 1983). Če se vrnemo k 
našim smernicam, je eden od ciljev tudi obsežno opisati, katere vrednote narave je mo-
goče sporočiti in kakšne vrste koristi obstajajo zaradi narave in pozitivno vplivajo na živ-
ljenje ljudi. Vse tri vrste vrednot, ki izhajajo iz narave, so mednarodno priznane v literaturi 
in pri nosilcih odločanja (MEA, 2005; TEEB, 2010), in sicer ekološke, socialno-kulturne in 
ekonomske vrednote. Te vrednote implicitno opisujejo prvi korak uspešne komunikacije, 
namreč vprašanje “kaj” sporočiti in razložiti glede vrednot narave, od katerih ljudje lahko 
koristijo. 

Razlaga vsake od teh vrednoti, vključno s primeri, je podana v naslednji tabeli.

Tabela 2: Pregled ekoloških, gospodarskih in družbeno-kulturnih vrednot (MEA, 2005; TEEB, 
2010)

Ekološke vrednote Ekonomske vrednote Socialno-kulturne vrednote

Elementi, pomembni za 
dolgoročno ohranjanje 
delovanja ekosistemov, kot 
so biološke enote in pragi.

Denarne enote, razdeljene 
na tržne in netržne 
vrednote.

Vrednote, ki jih ljudje 
pripisujejo ekosistemskim 
storitvam, predvsem v 
nedenarnem smislu.

Na primer: trajnostna 
raba zemljišč (kmetijstvo, 
gozdarstvo, ribištvo, lov), 
trajnostni razvoj podeželja.

Na primer: trajnostni 
turizem in promet, 
regionalni marketing, 
regionalni razvoj, 
zaposlovanje.

Na primer: rekreacija, 
zdravje, dobro počutje, 
kakovost življenja, okoljsko 
izobraževanje, regionalna in 
nacionalna identiteta.
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Vrednote presegajo splošno priznane ekonomske vrednote in ta pristop konceptualizi-
rajo na celovit način, vključno s socialno-kulturnimi in ekološkimi vrednotami (Jobstvogt 
et al., 2014, str. 2). Te vrednote ZO lahko zagotovijo dodatne koristi za lokalno skupnost, 
zlasti za gospodarski sektor, kot je privabljanje turistov, ki podpirajo lokalno gospodarstvo 
s porabo denarja ali privabljanje nadaljnjih naložb, ki ustvarjajo nova delovna mesta ali 
izboljšujejo kakovost življenja v posameznih ZO (Evropska unija, 2013, str. 52). Medtem ko 
se ekološke vrednote nanašajo predvsem na denarne koristi, so družbeno-kulturne ali 
ekološke vrednote bolj povezane z notranjo motivacijo za zaščito narave, tudi za lastno 
blaginjo. Vendar je pomembno upoštevati, da »družbena vrednost temelji na dojemanju 
in preferencah ljudi. Morda ne temelji na celovitem razumevanju delovanja ekosistema 
in ne more nadomestiti biofizikalne ocene ekosistemov in ekosistemskih storitev« (Waltz 
et al., 2017, str. 4). To je v skladu s predpostavko Agbenyega et al. (2009), da mora javnost 
bolje poznati in razumeti takšne ekosistemske storitve, da bi jih lahko cenila. To pa zah-
teva preglednost teh storitev in obveščanje o njihovem prispevku k blaginji ljudi, da se 
poveča ozaveščenost o naravi.

Če bodo ljudje razumeli, kako lahko zaščitijo naravo in imajo obenem koristi od nje, se 
bodo bolj verjetno čutili nagovorjene. Kot je poudaril Emde (2003) in na podlagi pristo-
pa racionalne izbire, je trajnostna raba narave najpomembnejši razlog za zaščito narave. 
Zato so koristi, ki jih ljudje zaznavajo iz narave, bistvenega pomena in jih je treba sporočiti 
na najprimernejši način. Po tej logiki se mora tudi civilna družba zavedati, kako negativni 
razvoj, ki škoduje naravi, vpliva na družbo.

2.2  »Kako« sporočiti?

Strokovnjaki s področja varstva narave imajo pogosto različna stališča glede vprašanja, 
kako javnosti posredovati informacije o varstvu in vrednosti narave. Zato je pomembno, 
da se v prvem koraku določi, kakšno sporočilo naj se sporoči. V drugem koraku je ključ-
nega pomena, da ugotovimo, kako je mogoče to sporočilo najbolje posredovati ciljni 
skupini (z uporabo ustreznega komunikacijskega orodja), da bi bili uspešni in bi ljudje 
prepoznali vrednost narave.

Vendar pa je pomembno, da komunikacija presega znanstveno stališče o ohranjanju na-
rave in koristih, ki izhajajo iz storitev ekosistemov. V nasprotnem primeru obstaja tvega-
nje, da se podajajo le specifične informacije, s katerimi se javnost ne more poistovetiti 
(Schuster et al., 2005, str. 407). Če je komunikacija preveč akademska, se večina prebival-
stva morda ne bo počutila, da je komunikacija naslovljena ali da vpliva nanje, saj vsebina 
ni lahko razumljiva (ibid.). 

Narava se na splošno dojema kot nekaj pozitivnega, ki ustvarja »naravni kapital«, kot so 
bogastvo, rekreacija ali kakovost življenja. Vendar pa so konflikti ali negativni odnosi do 
ZO predvsem posledica dejstva, da so se naravni rezervati pogosto vzpostavljali brez po-
svetovanja in odobritve javnosti (npr. lastnikov zemljišč) (Hillebrand & Erdmann, 2005, str. 
9). Zaradi tega pristopa od vrha navzdol so ZO pogosto obravnavana kot nekaj slabega, 
kar izhaja iz spremljajočih omejitev, pravil in predpisov, ki veljajo za življenje ljudi in nji-
hovo delo v ZO (Emde, 2003, str. 68). Dodatni izzivi, s katerimi se spopadajo ZO v širšem 
družbenem kontekstu, so, da se domačini pogosto ne zavedajo, da živijo v ZO, ali pa ne 
vedo točno, kakšna je temeljna narava naravnega rezervata (Vidal & Grenna, 2004). Zato 
je pomembno poudariti koristi, ki jih lahko ljudje imajo od narave, in s tem pokazati mo-
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rebitne ukrepe za domačine. Poleg tega je treba prenehati opisovati naravo kot nekaj 
»ranljivega« ter tako poudariti moč in pozitivnost narave, vključno s koristmi in vredno-
tami, ki izhajajo iz ustreznega varovanja naravnega okolja. Jezikovni slog ter ustvarjanje 
močnega in pozitivnega sporočila predstavljata pomembne dejavnike (Michelsen & Go-
demann, 2005), ki bodo podrobneje opisani v poglavju 4.1.2.

Poleg tega Stroll (1999) izpostavlja tri možne scenarije, ki izzovejo konflikte zaradi komu-
nikacijskih ovir. Avtor opisuje tudi kako preprečiti te konflikte. 

 

 ■ Pomanjkanje vmesnikov komunikacije med ZO in samo javnostjo.

Tveganje:  ZO in njihovi upravni oddelki ostajajo zelo abstraktni zaradi 
manjkajočih povezav med ponujenimi informacijami in družbo.

Rešitev:  Neposredna komunikacija je ključni dejavnik za preprečevanje tega 
problema (Hillebrand & Erdmann, 2015, str. 27).

 ■ Selektivno iskanje informacij: samo če se informacije (vključno z virom informacij) 
ujemajo z lastnimi vrednotami in stališči, bodo informacije sprejete.

Tveganje: Informacije, ki bi spodbujale sprejemanje, bi bile filtrirane ali pa jih  
   sploh ne bi dojemali (Sieberath, 2007, str. 18).

Rešitev:  Reševanje tega vprašanja z uporabo komunikacijskih kanalov, ki se  
   ne zanašajo na tretje osebe.

 ■ Skupinski procesi: posamezniki svojega mnenja pogosto ne utemeljujejo z oseb-
nimi izkušnjami, temveč zavzamejo stališče do lastne družbene skupine, s katero se 
identificirajo (npr. skupnost v vasi).

 Tveganje:  Če ima skupina, s katero se nekdo poistoveti, negativno stališče do  
   ZO, to lahko vpliva tudi na posameznike, ki imajo zaradi pritiska in  
   obstoječe družbene norme v skupini nevtralno ali pozitivno mnenje  
   glede ohranjanja narave.

 Rešitev:  Mobilizacija skupin in razširjanje informacij celotni skupini, ter tako  
   zagotovitev prostora za izmenjavo in razpravo.

Kot drug pristop, ki naj bi prispeval k izboljšanju odnosa do ZO, se je razvil koncept 
»dregljaja«. »Dregljaj« lahko razumemo kot koncept ali strategijo, kako sporočiti vred-
note narave domačinom in obiskovalcem ter kako dvigniti ozaveščenost in spremeniti 
vedenje v naravnem okolju. Na splošno ga opisujemo kot »orodje za trajnostno vede-
nje« (Mont, Lehner & Heiskanen, 2014). Ta strategija se ne uporablja samo za upravljavce 
ZO, ampak jo lahko uporabljajo tudi oblikovalci politik ali predstavniki javnosti (Mont et 
al., 2014, str. 7). Cilj koncepta je, da posameznike postavimo v situacijo, v kateri naredijo 
intuitivne in samodejne izbire, ki pozitivno vplivajo na naravno okolje na podlagi pred-
stavljanja preprostih informacij (Mont et al., 2014, str. 12–13). To se nanaša na osnove dveh 
sistemov mišljenja, ki jih je oblikoval dobitnik Nobelove nagrade Kahneman (2011):
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Tabela 3: Dva sistema mišljenja po Kahnemanu (2011)

Sistem 1 Sistem 2

 ■ hitro in samodejno razmišljanje 

 ■ pogosto del našega vsakdanje-
ga življenja 

 ■ primer: tuširanje

 ■ počasno, premišljeno in zavestno razmišljan-
je 

 ■ zahteva več zmogljivosti za sprejemanje 
odločitev 

 ■ primer: nakup doma

Večina obstoječih orodij in konceptov za spreminjanje vedenja ljudi pri varstvu narave 
deluje po sistemu 2, ki temelji na zagotavljanju širokega nabora informacij. Vendar pa 
študije kažejo, da to pogosto ni dovolj za dolgoročno spreminjanje človekovega vedenja, 
vse dokler je sporočilo učinkovito sporočeno (Mont et al., 2014, str. 14). Torej, na podlagi 
procesa sistema 1, pristop dregljaja poudarja štiri orodja za vplivanje na posameznikovo 
vedenje: prvič, informacije je treba uokviriti in jih ohraniti preproste ter se osredotočiti 
na najpomembnejša dejstva. Drugič, pomembno je, da delujemo v okolju, kjer se lahko 
izvedejo spremembe. Tretjič, ljudje pogosto delujejo avtomatsko, vendar ne zato, ker se 
zavedajo svojih dejanj. Pomembno je poudariti te privzete nastavitve. In nazadnje, ljudje 
bodo pripravljeni nekaj spremeniti le, če jim bo tema pomembna ali če jo bodo zaznali 
kot pomembno (Mont et al., 2014). 

Glede na navedeno, gre pri »dregljaju za dajanje informacij in družbenih namigov, da 
bi ljudem pomagali narediti pozitivne stvari zase in za družbo« (John et al., 2013, str. 9). 
Čeprav se zdi, da so ta orodja razumna in pogosto tudi izhajajo iz kognitivne in vedenjske 
teorije, njihovega vpliva v resničnem življenju ni mogoče zlahka napovedati zaradi števil-
nih dodatnih okoliščin, družbe in okolja, v katerem živijo ljudje. Poleg tega se pričakuje, 
da bo dejanski učinek dregljajev zelo omejen (Olstadt et al., 2014) ali da dolgoročno ne 
velja za vse družbene skupine (Mont et al., 2013). Poleg tega se lahko sprašujemo, ali ljud-
je delujejo po sistemu 1, in sicer hitro in samodejno razmišljajo na kompleksnem podro-
čju ohranjanja narave. Kljub temu koncepta ni treba na splošno zavrniti, ker je »največja 
obljuba dregljaja morda pomoč pri oblikovanju drugih pobud in izboljšanju učinkovitosti 
in uspešnosti orodij politike ter hitrosti njihovega izvajanja« (Mont et al. 2014, 69–70 po 
Avineri & Goodwin, 2010). Tako ga lahko razumemo kot dopolnilo k drugim konceptom, 
ki obravnavajo vprašanje, kako družbi sporočiti vrednost narave. 

Karkoli namerava komunikacija doseči (kot je navedeno zgoraj, npr. razširjanje informacij 
za ozaveščanje), se lahko kompleksna vprašanja, kot so spremembe v odnosu in obnaša-
nju do ohranjanja narave, dosežejo le dolgoročno (Emde, 2003, str. 68).
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2.3  Združevanje literature o ekosistemskih storitvah 
in praktičnih priročnikov o komunikaciji na zaščitenih 
območjih

Pregled obeh literatur, znanstvene literature o ekosistemskih storitvah in praktičnih pri-
ročnikih ter orodjih za komunikacijo o ohranjanju narave, razkriva pomen sledenja sku-
pnemu pristopu, ki vključuje: prvič, prepoznanje vrednot ekosistemov in zavedanje, da 
ciljne skupine različno dojemajo koristi ZO. Drugič, ključnega pomena je, da se ta vpog-
led spremeni v prakso tako, da se učinkovito upravlja komunikacijske dejavnosti v ZO in 
prilagodi komunikacijsko delo okoliščinam ZO in ciljnemu občinstvu. V okviru ohranjanja 
oceana, Jobstvogt et al. (2014, str. 1) »verjamejo, da je uspešno širjenje ekološkega znanja 
ključ do širše podpore javnosti«. To je v skladu z ugotovitvami Batemana in Mawbyja 
(2004) o vrednotenju obnove gozdov. Avtorji ugotavljajo, da je pridobivanje informacij 
pozitivno povezano z višjimi vrednostmi za ohranjanje gozdov (ibid.). Kljub temu pa tudi 
trdijo, da povečana ozaveščenost o ekosistemskih storitvah sama po sebi ne pomeni nuj-
no večjega vrednotenja ekosistemskih storitev. Namesto tega je bistveno, da javnost ne-
posredno doživlja ekosistemske storitve in s tem sodeluje z naravo. 

Najpomembneje je, da zavedanje za ohranjanje narave ne prinaša le pozitivnih stališč in 
prepričanja o naravi, temveč tudi višjo podporo trajnostnemu razvoju, spremembam po-
litike, učinkoviti rabi virov in upravljanju ZO, da se zagotovi naravni kapital (npr. Aronson 
et al ., 2007; De Groot et al., 2010). 

Vendar pa se pogosto zanemarja dejstvi, kako pristopiti k prizadetim ciljnim skupinam, 
kot so javnost, nosilci odločitev ali druge interesne skupine, in kakšne informacije bi 
bile zanje pomembne. Tukaj naš dokument s smernicami vzpostavlja odnose: naš cilj je 
obravnavati obe vprašanji, in sicer, kaj sporočiti lokalnim ljudem (tj. sporočilo, ki poudarja 
vrednost narave) in kako ta sporočila sporočiti (tj. najučinkovitejše orodje za komunikaci-
jo za doseg ciljnega občinstva), ter s tem osvetliti to področje in zagotoviti nov pogled na 
to zelo zapleteno in večinoma znanstveno obravnavano vprašanje. Zato upamo, da bomo 
razširili tisto, kar je bilo prej obravnavano le v literaturi in opisano v komunikacijskih pri-
ročnikih. Naš cilj je oblikovati dokument, ki bo vodilnim v ZO in osebam, odgovornim za 
zunanjo komunikacijo na področju ohranjanja narave, zagotovil smernice. Upamo, da 
bomo s tem ponudili nekaj, kar do sedaj še ni bilo obravnavano, in dokument z močno 
praktično komponento, ki bo obveljal v praksi.

Glavna vprašanja tega poglavja:
 ■ Kako komunikacijski procesi delujejo v praksi?

 ■ Pod kakšnimi pogoji se pričakuje, da bo komunikacija spremenila ali vplivala na 
vedenje v zvezi z okoljem?

 ■ Kako se je metodološko obravnavala priprava smernic?



Osveščanje lokalnega prebivalstva in obiskovalcev o vrednosti narave za lokalno gospodarstvo 13

3.   Teoretični koncept in metodologija

Najprimernejši teoretični model za razumevanje komunikacijskih procesov na splošno je 
»Sender and Receiver Model of Communication« (Model pošiljanja in sprejemanja spo-
ročila) avtorjev Shannon in Weaver (1949). Ta model se lahko uporabi za vse situacije, 
kjer poteka komunikacija (ne glede na kontekst). V podpoglavju bo model dopolnjen s 
hevrističnim pragom za okoljsko komuniciranje, ki ga je izdelal Kleinhückelkotten (2002). 
Skupaj bo to služilo kot teoretična osnova za dejavnike, opredeljene v 4. poglavju, ki bodo 
te teoretske koncepte uveljavile v praksi in razkrile dejavnike, ki jih je treba upoštevati pri 
sporočanju vrednosti narave javnosti. 

Drugi del tega poglavja obravnava metodološki pristop, ki smo ga uporabili. Pomembno 
je, da je osnovno in razumevanje trenutnega stanja upravljanja komunikacij v ZO na 
prvem mestu. To presega zgolj gledanje na naravne vrednote, ki so poudarjene v lite-
raturi, in namesto tega zagotavlja podlago v poglobljeno znanje o delu ZO v praksi. Ta 
podlaga nudi pomoč pri pridobivanju vpogled v vprašanja, kot so: Kako kompleksno je 
upravljanje strateških komunikacij v ZO? Ali imajo upravljavci ZO dovolj sredstev za učin-
kovito komunikacijo? S kakšnimi težavami se soočajo? Katera komunikacijska orodja so 
pogosta in katere vrste ciljnih skupin obravnavajo?

Vsi ti vpogledi so bili pomembni za razumevanje vsakodnevnega dela upravljavcev ZO in 
za prilagoditev tega dokumenta resničnim potrebam upravljavcev ZO. Vsebina in rezul-
tati razgovorov bodo predstavljeni v poglavju 3.2.

3.1  Teorija: model pošiljanja in sprejemanja sporočila

Komunikacija kot taka ni samodejno učinkovita ali uspešna. Samodejno tudi ne povzroči 
želenega rezultata, kot je sprememba vedenja ali odnosa ljudi s prenosom informacij. 
Zato je zelo pomembno, da se zmanjšajo tveganja in ovire, ki se lahko končajo z zava-
jajočo komunikacijo ali imajo celo nasproten učinek, kot je spodbujanje dvomov glede 
vrednosti narave za državljane.

Kadarkoli ljudje komunicirajo, predstavljajo pošiljatelja in prejemnika, dve vlogi, ki delu-
jeta kot obvezna elementa v komunikacijskem procesu (Shannon & Weaver, 1949). Cilj 
komunikacije je doseči razumevanje med pošiljateljem in prejemnikom, kar je mogo-
če le, če pošiljatelj uspe posredovati informacije na prejemniku razumljiv način (Röhner 
& Schütz, 2016, str. 15). Da bi razumeli, kako učinkovito komunicirati, dobro poznani in 
pogosto uporabljeni »Model pošiljanja in sprejemanja sporočila« avtorjev Shannona in 
Weaverja (1949) zagotavlja teoretični okvir. Zagotavlja pomemben vpogled v osnovne 
mehanizme komunikacijskih procesov. V nadaljevanju bodo pojasnjeni glavni elementi 
komunikacijskega modela, prikazanega na sliki 1:
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 ■ Pošiljatelj: Za vsak komunikacijski proces je pošiljatelj ključna komponenta. Pošiljatelj 
je običajno oseba, ki prenaša sporočilo prejemniku.

 ■ Prejemnik: Prejemnik je oseba, ki sprejema sporočilo.

 ■ Kanal: Komunikacijski kanal zagotavlja prenos dekodiranega sporočila od pošiljatelja 
do prejemnika in služi kot medij za razširjanje informacij.

 ■ Kodiranje: Informacije, ki jih pošlje pošiljatelj, se pretvorijo v kodo.

 ■ Dekodiranje: Prejemnik dekodira sporočilo, da bi razumel njegov pomen.

Postopek in način združevanja teh posameznih elementov ter delo, ki temelji na logiki, ki 
jo zagotavlja model pošiljatelja in prejemnika, je opisan v nadaljevanju.

Po Shannonu in Weaverju (1949) komunikacija vedno vključuje pošiljatelja in prejemni-
ka (ali več prejemnikov), ki posredujeta informacije prek komunikacijskega kanala. Torej 
je tisti, ki pošilja, tisti, ki se odloči, kaj bo sporočil: čustvo, mnenje, pričakovanje, željo ali 
preprosto (dejansko) informacijo. Da bi prevajal misli, mora pošiljatelj dekodirati sporo-
čilo, ki ga je treba posredovati (jezik, pisni jezik, signali, ki jih pošilja telo). V ta namen 
pošlje pošiljatelj sporočilo prek ustreznega komunikacijskega kanala do prejemnika (ali 
več prejemnikov). Zato sta izbira komunikacijskega kanala in uspešnost dekodiranja spo-
ročila odvisna od pošiljatelja. Po prenosu sporočila prek komunikacijskega kanala le-to 
doseže prejemnika, ki posluša, bere, čuti ali vidi sporočilo. Potem mora prejemnik kodira-
ti sporočilo (informacije, ki se prenašajo), da bi razumel njegov pomen in pomembnost. 
Šele takrat lahko prejemnik interpretira sporočilo in se nanj odzove. Povratne informacije 
prejemnika kažejo, ali je bilo sporočilo jasno razumljeno. V nasprotnem primeru komu-
nikacija zagotavlja možnost pojasnitve nesporazumov v komunikacijskem procesu in 
sporočilu pošiljatelja. Celoten proces, utemeljen na logiki, ki sta jo obrazložila Shannon in 
Weaver (1949), je prikazan na sliki 1. 

Kljub temu se v vsaki komunikaciji in na katerikoli stopnji komunikacije lahko pojavijo 
napake ter zmotijo proces. Zato je ključnega pomena, da se za zagotavljanje učinko-
vite komunikacije izognemo vsakršnim tveganjem, oviram ali nesporazumom (Röhner 
& Schütz, 2016). Te ovire vključujejo, na primer, pomanjkanje pozornosti ali zanimanja, 
preveč zapleteno ali nepoznano uporabo jezika, telesne prizadetosti, jezikovne ovire in 
kulturne razlike. 

Kot je navedeno zgoraj, uspešno komuniciranje ni nujno pravilo. To velja tudi za okolj-
sko komunikacijo – področje, ki je zelo občutljivo, doživljeno in zaznano s strani vsakega 
posameznika subjektivno in čustveno nabito. Komunikacijske ovire, pa tudi pomanjka-
nje pripravljenosti za razumevanje sporočila ali ponotranjenje njegovega pomena, lahko 
pomenijo dodatne izzive za uspešno komunikacijo. V ta namen je ključnega pomena 
razumevanje uspešne komunikacije na tem posebnem področju, in sicer s sklicevanjem 
na hevristični model praga okoljskega izobraževanja, ki ga je razvil Kleinhückelkotten 
(2002). Ta model opisuje preprosto logiko prečkanja različnih pragov, da bi dosegli dol-
goročno spremembo okoljskega vedenja. 
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Slika 1: Komunikacijski proces po Shannonu in Weaverju (1949)

Pošiljatelj

PrejemnikSporočilo

Povratna 
informacijaDekodiranje

Kodiranje Dekodiranje

Kodiranje

Ovire

Kanal

Ta model vključuje vlogo pošiljatelja in prejemnika po modelu Shannona in Weaver-
ja (1949). Po tej logiki pošiljatelj pošlje sporočilo. Vendar pa mora to sporočilo preseči 
različne mejne vrednosti, dokler končno ne doseže spremembe okoljskega vedenja. 
Prvi korak obravnava tako imenovani »prag pozornosti«. Da bi presegli ta prag, je treba 
uporabiti ustrezen komunikacijski kanal ob pravem času in na pravem mestu, da se 
sporočilo pošlje prejemniku (ciljnemu občinstvu). Če je ta korak dosežen, je bila po-
zornost prejemnika uspešno pridobljena. Naslednji korak je »prag zapisovanja«. Doseg 
tega praga je odvisen od ustreznega načina predstavitve sporočila in načina, na ka-
terega je bilo to naslovljeno na določeno ciljno občinstvo. Omenjena prva dva praga 
sta tesno povezana z vprašanjem, kako sporočiti sporočilo, in sta odvisna od prave in 
ustrezne izbire komunikacijskega kanala in orodja za prenos sporočila. Samo če je bilo 
uporabljeno pravo orodje, bo pridobljena pozornost prejemnika in sporočilo bo opazno. 

Naslednji koraki se nanašajo na premagovanje »praga razumevanja« in »praga zna-
nja«. Oba praga sta medsebojno povezana in sta odvisna od obsega sporočila, njegove 
kompleksnosti, pa tudi od poznavanja konteksta prejemnika. Poznavanje splošne teme 
sporočila ali poznavanje ozadja, pa tudi oblikovanje celovitega sporočila (v zvezi z jezi-
kom, ki se uporablja), bo povečalo verjetnost prečkanja teh dveh pragov. Ta dva praga 
sta tesno povezana z vprašanjem o tem, kaj sporočiti, in ustvarjanjem »pravega« spo-
ročila za ciljno skupino, ki jo želite nagovoriti. Zadnji korak se nanaša na končni cilj, ki 
bo najverjetneje povzročil spremembo ali pozitivno okoljsko vedenje: prag uporabe. Na 
tej stopnji se od prejemnika pričakuje, da bo slišal, razumel in se strinjal s sporočilom, 
vendar mora še vedno prestopiti prag uporabe. Predpogoj za prečkanje tega praga je, 
da prejemnik sprejema sporočilo in ga celo ponotranji, kar lahko povzroči, na primer, 
da postane aktiven ali spremeni stališča in mnenja (Kleinhückelkotten, 2002, str. 13ff.).
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3.2  Metodološki pristop k modelu

Obstoječa orodja in priročniki o učinkoviti komunikaciji na področju varstva okolja po-
gosto zagotavljajo obsežne informacije o tem, kaj sporočiti in zlasti kako sporočiti. Kljub 
temu se pogosto ne sklicujejo na prakso, kar ima za posledico številna nerešena vpraša-
nja, kot so: kako poteka delo upraviteljev ZO v praksi? Kakšno vlogo ima komunikacija 
(upravljanje) v ZO in ali sploh ima vlogo? S kakšnimi težavami se soočajo? Katera komu-
nikacijska orodja običajno uporabljajo? Kako javnost dojema vrednost narave?

Pri pisanju priročnika za komuniciranje, ki nudi nasvete o tem, kako lahko upravitelji oz. 
odgovorne kontaktne osebe ZO učinkovito posredujejo vrednost narave, je potrebno ra-
zumevanje trenutnega stanja v ZO. V ta namen ter za preseganje obstoječe literature in 
komunikacijskih priročnikov (kot je opisano v poglavjih 2.1 in 2.2) so bile v začetku leta 
2018 izvedene nekatere raziskave. Te raziskave so bile izvedene z upravljavci ZO oz. odgo-
vornimi osebami iz občin, ki tesno sodelujejo z ZO v njihovih regijah. Ta pristop je omo-
gočil vpogled v komunikacijsko delo v ZO v praksi ter v izzive in ovire, s katerimi se ZO 
soočajo.

Zaradi tega je Podonavski urad Ulm/Neu-Ulm kot projektni partner v projektu LENA (Lo-
kalno gospodarstvo in ohranjanje narave v Podonavju) razvil vprašalnik. Cilj razgovorov 
je bil zbrati dodatne informacije in pridobiti ploden vpogled v področja, na katerih ZO in 
njihovi (komunikacijski) vodje potrebujejo dodatne praktične nasvete in napotke o tem, 
kako na najbolj učinkovit način posredovati svoje sporočilo ciljnim skupinam. Izvedenih 
je bilo devet raziskav z upravljavci ZO oz. zaposlenimi na občinah, ki tesno sodelujejo z 
ZO, iz sedmih evropskih držav. Nekatera anketiranja so temeljile na osebnem razgovoru, 
druga pa so poslali upravljavci ZO prek elektronske pošte. Da bi pridobili obsežen pre-
gled, je raziskava obravnavala naslednja vprašanja:

 ■ Odgovornosti

Kdo je odgovoren za vprašanja, povezana s komunikacijo, v ZO in ali takšno stališče sploh 
obstaja?

 ■ Komunikacijske strategije

Kakšno vlogo ima komunikacija v vsakodnevnem delu? Ali je vzpostavljena podrobna 
komunikacijska strategija? Kaj je splošni cilj komuniciranja?

 ■ Vrednost narave

Kakšne so koristi/vrednosti narave (npr. socialne/ekonomske/okoljske), ki jih je treba moč-
neje sporočati?

 ■ Ciljna skupina

Katere ciljne skupine obravnavate s svojimi komunikacijskimi dejavnostmi?

 ■ Komunikacijska orodja

Kakšna orodja uporabljate? Ali uporabljate različna orodja za različne ciljne skupine?

 ■ Konflikti in izzivi

Ali doživljate konflikte in izzive z javnostjo in če je tako, kakšni so razlogi za to?



18 

 ■ Dobre in slabe prakse

Uspešne/neuspešne dejavnosti ali akcije 

 ■ Vrednotenje in spremljanje

Ali je vzpostavljena sistematična ocena ali spremljanje komunikacijskih dejavnosti?

 ■ Potrebne in ustrezne informacije

Katere vrste informacij bi potrebovali, da bi izboljšali vaše komunikacijsko delo, in na ka-
terih področjih vam primanjkuje strokovnega znanja?

Pregled udeležencev in popolna raziskava sta navedena v prilogah. 
Rezultati intervjujev so prinesli nekaj pomembnih ugotovitev, ki so bile identificirane 
v vseh ZO in vseh državah. Smernice so bile močno prilagojene tem ugotovitvam in 
potrebam upraviteljev ZO. Najpomembnejši rezultati so naslednji:

 ■  Upravljanje komunikacij je v ZO redko institucionalizirano

 ■  ZO pogosto nimajo niti vzpostavljene komunikacijske strategije niti osebe, ki je pri-
marno odgovorna za kakršnakoli vprašanja, povezana s komunikacijo, ali sploh upravi-
telja ZO (pogosto posledica pomanjkanja proračuna za izobraženo osebje).

 ■  Anketiranci so navedli, da bi bilo koristno, če bi imeli dodatne informacije o tem, kako 
naj se sporočilo najbolj učinkovito sporoči domačinom.

 ■  Komunikacijska orodja in dejavnosti se uporabljajo le v omejenem obsegu

 ■  Rezultati kažejo, da so delavnice, sporočila za javnost, promocijski videoposnetki ali 
vodeni obiski pogoste komunikacijske dejavnosti in orodja v ZO, medtem ko imajo 
socialni mediji stransko vlogo.

 ■  Informacije in strokovno znanje o ustrezni uporabi komunikacijskih orodij so omejene.

 ■  Za uspešno osveščanje o koristi narave bi bile zaželene dobre prakse iz drugih ZO.

 ■  Podajanje »pravega« sporočila je ključnega pomena 

 ■  Anketiranci se strinjajo, da je pomembno osveščati o vrednotah narave, vključno s 
pravicami domačinov in turistov, pa tudi o obveznostih in pravilih spoštovanja in varo-
vanja narave.

 ■  »Sporočilo« (kaj sporočiti) se razlikuje med ciljnimi skupinami in ga je treba skrbno 
razviti, preden ga posredujemo občinstvu.

 ■  Osveščanje o vrednosti narave je proces vzpostavljanja zaupanja in dolgoročna nalo-
ga, ki zahteva kakovostne in redne komunikacijske dejavnosti.
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 ■ Javnost ima pogosto mešano mnenje o ZO

 ■  Večina ZO se sooča s težavami in izzivi, posledično pa oteženo komunikacijo z loka-
lnimi prebivalci in turisti.

 ■  Lokalni prebivalci se pogosto počutijo ekonomsko prikrajšani zaradi strogih omejitev, 
predpisov, birokratskih bremen, pravil in nezadovoljivih subvencij. 

 ■  Upravljavci ZO menijo, da lokalni prebivalci ne upoštevajo narave ali neupravičeno up-
orabljajo naravne vire zaradi pomanjkanja zanimanja za varstvo narave.

 ■  Drugi ZO so poročali, da so v navzkrižju z državljani, ki kršijo pravila in izvajajo neza-
konite dejavnosti v ZO (npr. ribolov na območjih, kjer to ni dovoljeno).

Rezultati raziskav so bili upoštevani pri pripravi teh smernic in pri razvoju modela, ki je 
prilagojen potrebam in zahtevam ZO glede vprašanj komuniciranja. Ta model bo pred-
stavljen v naslednjem poglavju, vključno z njegovimi dejavniki, dobrimi praksami iz dru-
gih ZO, pa tudi koristnimi priporočili in kontrolnimi seznami, ki jih je mogoče zlahka upo-
števati v praksi upravljavcev ZO.
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4.  Model uspešne komunikacije

Glavna vprašanja tega poglavja:
 ■  Kako strateško oblikovati komunikacijske dejavnosti?

 ■  Kako najučinkoviteje posredovati sporočilo?

 ■  Kateri so posamezni dejavniki in koraki za uspešno komunikacijo?

Komunikacija je učinkovita in uspešna, če obstaja jasen cilj in zavedanje, čemu je posa-
mezna komunikacijska dejavnost namenjena. Gre za sporočilo, ki ga želijo posredovati 
komunikatorji, za ciljno skupino, ki jo želimo doseči, in učinkovito uporabo virov in komu-
nikacijskih kanalov, prilagojenih občinstvu. Tako je za vsako ZO komuniciranje bistveni 
element za doseganje ciljev, komunikacijske dejavnosti pa služijo kot sredstvo za razšir-
janje informacij, sporočil, pozivov, povabil in znanja.

Model, ki je bil izdelan za namene teh smernic in bo predstavljen v nadaljevanju, je bil 
močno usklajen z Lasswellovim modelom komunikacije (1948). Po njegovem mnenju 
je »odgovor na naslednja vprašanja priročen način za opis komunikacijskega dejanja« 
(Lasswell, 1948, str. 117):

 ■  Kdo? 
 Naslovnik komunikatorja, ki oblikuje sporočilo.

 ■  Kaj pravi? 
 Nanaša se na sporočilo.

 ■  V katerem kanalu?
 Opisuje uporabljeni komunikacijski kanal za prenos sporočila.

 ■  Komu? 
 Naslavlja ciljno skupino.

 ■  S kakšnim učinkom? 
 Ali je sporočilo imelo želeni učinek? Je splošni cilj dosežen in ali     
 je komunikacijska  dejavnost prispevala k dosegu splošnega cilja?

Zato je pri načrtovanju komunikacijske dejavnosti pomembno, da skrbno načrtujete in 
razmislite o posameznih komponentah, ki jih je potrebno upoštevati. Na podlagi Lasswel-
lovega modela (1948) in predlaganih dejavnikov, pomembnih za učinkovito komunicira-
nje, opisanih v kompletih in priročnikih (Schuster et al., 2005; WWF, 2007), smo izdelali 
model za uspešno komunikacijo. Ta model poudarja najpomembnejše dejavnike, ki jih je 
treba upoštevati pri načrtovanju komunikacijske strategije. Medtem ko ti dejavniki niso 
novi in so bili opisane v mnogih komunikacijskih priročnikih, niso bili nikoli združeni bolj 
strateško in sistematično. Ta model bo zagotovil ustrezno ozadje za uspešno komunicira-
nje vrednosti narave lokalnim prebivalcem in obiskovalcem ter hkrati obrazložil, kako so 
ti dejavniki med seboj povezani. 
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Tako naš model ponuja naslednje prednosti:

 ■  Neposredno je namenjen upravljavcem ZO in odgovornim osebam iz občin.

 ■  Upravljalci ZO, ki niso seznanjeni z upravljanjem komunikacij ali nimajo komunikaci-
jske strategije, lahko to upoštevajo kot pristop, razložen korak za korakom.

 ■  Zagotavlja ustrezno ozadje za uspešno osveščanje o vrednosti narave in nakazuje, 
kako so ti dejavniki povezani in odvisni drug od drugega.

 ■  Vsak dejavnik je predstavljen skupaj s koristnimi nasveti in kontrolnimi seznami o tem, 
kaj je treba upoštevati pri pripravi komunikacijske strategije.

V nadaljevanju bo predstavljena in opisana logika modela, vključno z dejavniki, kot je 
prikazano na sliki 3. Naslednje poglavje 4.1 bo podrobneje poudarilo vsako določilo, 
vključno z nasveti in kontrolnimi seznami. Logika modela sledi nekaj vodilnim vprašanjem, 
ki so opisana v večini koristnih komunikacijskih priročnikov o okoljski komunikaciji 
(Hesselink et al., 2007; IUCN, 2014; Schuster et al., 2005; WWF, 2007). Naslednja vprašanja 
predstavljajo vsak korak, o katerem je potrebno razmisliti, in prikazujejo logiko modela.

 ■  Analiza glavnega cilja: Kaj želite doseči?

 ■  Oblikovanje sporočila, ki ga je potrebno sporočiti: Kaj želite sporočiti?

 ■  Opredelitev in definiranje ciljne skupine: Koga nameravate doseči s svojim sporoči-
lom? 

 ■  Preverjanje razpoložljivih virov za to dejavnost: Imate dovolj časa, proračuna, osebja in 
strokovnega znanja?

 ■  Opredelitev komunikacijskega kanala, ki je najprimernejši za razširjanje sporočila cil-
jni skupini, da bi dosegli glavni cilj: Kateri komunikacijski kanal je primeren za dose-
ganje določene ciljne skupine in ali se pričakuje, da bo tudi najbolj učinkovit?

Model se začne s splošnim vprašanjem in prvim dejavnikom: kakšen je splošni cilj 
komunikacijske dejavnosti / vaše prihodnje vizije na področju upravljanja komunikacij 
(npr. ozaveščanje o ZO ali spreminjanje odnosa do okolja)? Pomembno je opredeliti, kaj 
želite doseči pri osveščanju o vrednosti narave. Naslednji korak je razmisliti o drugem 
dejavniku, sporočilu. Sporočilo je posebna sestavina, ki pomaga doseči ta cilj. Odgovoriti 
bi moralo na vprašanje: kaj sporočiti? Želite, na primer, poudariti, da ZO pomembno 
prispevajo k regionalnemu gospodarstvu ali želite govoriti o možnostih rekreacije, ki 
ljudem zagotavlja dobro počutje in zdravje? Pojasnilo, kaj želimo sporočiti, je odvisno 
od prejemnika (ciljne skupine), njegovega obstoječega znanja, odnosa in stopnje 
vključenosti. 

Naslednja in ena najpomembnejših dejavnikov, o katerih je treba razmisliti, je ciljna 
skupina. Med pripravljanjem sporočila morda že imate ideje o tem, kdo naj bo vaša ciljna 
skupina. Na primer, vaše ciljno občinstvo je lahko mladina, ženske, starejši ali učenci. 
Ciljna skupina je določena skupina, ki jo želite mobilizirati za vaš splošni cilj, s prenosom 
sporočila. Upoštevajte naslednje: bolj natančno veste, kdo je vaša ciljna skupina, lažje je 
ciljno usmeriti sporočilo na to občinstvo. Vendar to samo po sebi ne zagotavlja uspešne 
komunikacije. Zato je pomembno upoštevati tudi obstoječe vire, ki neposredno vplivajo 
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4.1.1  Cilj
Povzetek: Kakšen je cilj vašega komunikacijskega načrta?

Cilj je izhodišče za izvajanje komunikacijske dejavnosti. Obravnava vprašanje, kaj želimo 
dolgoročno doseči s komunikacijsko dejavnostjo. Cilj opisuje želeni rezultat te dejavnosti 
in mora biti jasno opredeljen, da bi lahko kasneje ocenili, v kolikšni meri je bila komuni-
kacijska dejavnost uspešna in ali je bil cilj dosežen. 

Ko razmišljamo o cilju, je pomembno preučiti, ali je to tako imenovani »S.M.A.R.T.«. Enotni 
kazalniki za cilj S.M.A.R.T. so prikazani v naslednjem 
okvirčku in opisujejo pogoje, ki jih mora cilj izpolniti 
(IUCN 2014, str. 2): 

Cilj, ki ga opredeljujemo, mora biti specifičen in jasen 
ter mora poudariti rezultat, ki ga želimo doseči. To 
vključuje, da vsi ljudje, vključeni v komunikacijski pro-
ces, cilj dojemajo enako. Poleg tega je merljivost cilja 
zagotovljena, če se lestvice in parametri (npr. številke, 
odstotki) lahko uporabijo za oceno, v kolikšni meri je 
bil cilj dosežen ali ne. Poleg tega cilj S.M.A.R.T. zahte-
va dosegljivost, ki odraža, da je realno mogoče doseči 
cilj z razpoložljivimi viri. Cilji, usmerjeni k rezultatom, 
pomenijo, da komunikatorji vedo, prek katerih ukre-

pov je ta dosegljivi cilj mogoče najverjetneje doseči. In nenazadnje, pomembna sta ne le 
razpoložljivost virov, temveč tudi dosegljivost v določenem časovnem obdobju. V okviru 
okoljske komunikacije so običajno poudarjeni naslednji dolgoročni cilji (Probonas, 2017; 
Sundseth, 2004; WWF, 2007): 

 ■  ozaveščanje o vrednosti narave;

 ■  povečanje okoljske ozaveščenosti;

 ■  spreminjanje vedenja do narave;

 ■  povečanje znanja o ZO / ekosistemskih storitvah.

Sporočanje vrednosti narave je lahko zasnovano tako, da spremeni prepričanje ljudi, 
ozavesti, dolgoročno spremeni vedenje ali pa vpliva na njihovo znanje in jih mobilizira, kot 
poziv k ukrepanju (WWF, 2007). Opredelitev cilja bo pomagala določiti vprašanje »kaj«, to 
je tisto, kar želite povedati, in posledično olajšati izbiro pravega pristopa za dosego tega 
cilja (Walter et al., 2017). 

Hesselink et al. (2007, str. 256) poudarjajo tri pristope za tri različne cilje:

 ■  Cilj 1: spreminjanje znanja ciljne skupine
 Informativni pristop: opiranje na splošne informacije, razprava o problemih in   
 rešitvah.

 ■  Cilj 2: spreminjanje odnosa ciljne skupine
 Čustveni pristop: oblikovanje čustveno nabitega sporočila s posebnim    
 poudarkom na željah in značilnostih ciljnih skupin.

 ■  Cilj 3: spreminjanje vedenja 
 Akcijski pristop: močno osredotočanje na posebno potrebo po spremembi veden 
 ja in potencialu za mobilizacijo občinstva ter poudarjanju dejstva, da je pomemb 
 no, da postanejo aktivni.

Cilji morajo biti 
S.M.A.R.T.:

 ■  Specifični

 ■  Merljivi

 ■  Dosegljivi (angl. Attainable)

 ■  Usmerjeni k Rezultatom

 ■  Časovno omejeni (angl. 
Time-limited)
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Vendar pa to predpostavlja, da upravitelji ZO razumejo kompleksen kontekst in posedujejo 
znanje, kjer, na primer, želijo ozavestiti, spremeniti vedenje ali zagotoviti specifično 
znanje (WWF, 2007). Poleg tega prepoznavanje in poznavanje odnosa ljudi in mnenj do 
narave pomaga pri oblikovanju sporočila in izbiri najučinkovitejšega komunikacijskega 
orodja za pridobivanje njihovega zanimanja in pozornosti (Sundseth, 2004, str. 32). Na 
podlagi tega osnovnega znanja bodo upravljavci ZO prepoznali področja za ukrepanje 

in določili splošni cilj komunikacijske dejavnosti ali 
celotne komunikacijske strategije. 

Opozorilo: določitev cilja je prvi korak. Doseganje 
cilja komuniciranja bo močno odvisno od drugih 
dejavnikov modela, zlasti od ustrezne formulacije 
sporočila, identifikacije prave ciljne skupine in upo-
rabe priročnih komunikacijskih orodij, ki temeljijo 
na razpoložljivih virih.  

4.1.2  Sporočilo

Povzetek: Kaj želite sporočiti?
Po opredelitvi splošnega cilja je pomembno 
razmisliti o sporočilu, ki bo predstavilo informacije, 

ki služijo namenu tega splošnega cilja. Tisti, ki sporočajo, morajo nato razmisliti o 
naslednjem vprašanju: Kaj je ključno sporočilo, da bi povečali znanje ciljne skupine, vplivali 
na njihovo stališče ali vplivali na njihovo vedenje? Kako je mogoče doseči tak rezultat? 
Kaj je potrebno sporočiti? Naslednja pomembna vprašanja lahko olajšajo oblikovanje 
ustreznega sporočila, ki bo prispevalo k doseganju cilja (WWF, 2007):

 ■  Kaj nameravate doseči s svojim sporočilom?

 ■  Kaj želite sporočiti občinstvu?

 ■  Kakšen vtis želite ustvariti?

 ■  Katera čustva želite vzbuditi?

 ■  Kako naj se na to odzove ciljno občinstvo?

 ■  Kakšen je želeni rezultat? 

Dokazi iz resničnega 
sveta
Študija Hillebranda in 
Erdmanna (2015) za naravni 
park Eifel v Nemčiji je pokazala, 
da se z vedno večjo stopnjo 
informacij, ki jih prejemajo 
ljudje, povečuje javno 
odobravanje ZO.

Ključnega pomena za ta uspeh 
je učinkovita komunikacijska 
strategija ter vključevanje in 
sodelovanje javnosti v procesih 
odločanja občine.
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Najboljša, najbolj učinkovita in primerna komunikacijska dejavnost »na svetu bo neučin-
kovita, če nima jasnega sporočila ali če je sporočilo preveč zmedeno ali preveč zapleteno« 
(Sundseth, 2004, str. 17). Za pripravo dobrega sporočila na področju okoljske komunikaci-
je je ključnega pomena, da se »razvije močnejša povezava v glavah ljudi med vrednotami 
in koristmi, ki jih ti kraji (ZO) prinašajo, ter potrebo, da se jih obravnava na poseben način« 
(Stolton, 2009, str. 49).

Po Hesselink et al. (2007, str. 262) je sporočilo, ki ga je potrebno prenesti, odvisno od nekaj 
dejavnikov, ki jih je treba upoštevati, kot na primer:

 ■  Splošni cilj

Sporočilo mora odražati komunikacijski cilj, kot je obveščati, spremeniti odnos, vedenje 
in prepričanja.

 ■  Uporabljen strateški pristop

Npr. informativni, čustveni ali akcijski.

 ■  Pošiljatelj 

Kdo je tisti, ki ozavešča? Kakšna je pošiljateljeva vloga? 

 ■  Prejemnik 

Kdo je ciljna skupina? In kakšno je njeno ozadje v smislu znanja, stopnje izobrazbe, živl-
jenjskega sloga in zanimanja? 

Sporočilo je lahko naslovljeno tudi na več občinstev. Kljub temu je pomembno zagotoviti, 
da je sporočilo, ki obravnava več občinstev, še vedno ustrezno, saj je običajno, da »sporo-
čila, ki je namenjeno vsem, ne sliši nihče«. 

Poleg vsebine sporočila je treba upoštevati tudi besedilo in vtis, ki ga sporočilo predstavi 
občinstvu. Podajanje sporočila, ki zagotavlja občutek predavanja ciljni skupini ali pou-
darjanje omejitev in prepovedi, lahko povzroči nasprotovanje in odpor ter tako ne doseže 
ciljne skupine na želeni način. Poleg tega bi se morali komunikatorji vzdržati alarman-
tnosti, moraliziranja in pogubnih scenarijev (Schreiner, 2005, str. 393).

Zato je pomembno pozitivno sporočanje. Treba je poudariti pozitivne vrednote narave, 
ki lahko koristijo javnosti, na način, ki je preprost in lahko razumljiv (Michelsen & Go-
demann, 2002). Učinkovita okoljska komunikacija omogoča pozitiven odnos do narave 
(Schreiner, 2005). Pozitivno sporočanje ni mogoče doseči le z izbiro besed in »tonom« 
izjave, temveč tudi z izrecno omembo koristi ali pozitivne vrednosti, ki daje ciljni skupini 
spodbudo za dolgoročno spremembo svojega vedenja. Poleg tega opišite koristi narave 
na način, s katerim se lahko vaša ciljna skupina poistoveti. Samo s tem boste pritegnili 
pozornost ciljne skupine (Sundseth, 2004, str. 73). 

Poleg tega je treba jezik sporočila ohraniti preprost in jasen. V nasprotnem primeru 
obstaja tveganje, da bo sporočilo, ki vključuje strokovne izraze in specifične informacije, 
odvrnilo ljudi, namesto da bi pridobili pozornost ciljne skupine (Cernesson et al., 2005). Če 
je vsebina sporočila nepotrebno zapletena ali abstraktna, se poveča tveganje, da ga ciljna 
skupina ne bo razumela (Stolton, 2009, str. 49). Poleg tega, na podlagi modela praga v 
poglavju 3.1, velja, da bolj pogosto in dosledno kot se sporočilo posreduje ciljni skupini, 
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večja je možnost, da bo občinstvo pozorno spremljalo, razumelo, se strinjalo in ponotra-
njilo to sporočilo. 

Vendar, kako bo to sporočilo dostavljeno, je najprej odvisno od ciljnega občinstva in nato 
od uporabljenega komunikacijskega orodja, preko katerega lahko dosežemo ciljno sku-
pino. Posledično je treba dolžino in podrobnosti vašega sporočila prilagoditi komunika-
cijskemu orodju, ki ga bomo uporabili za naslavljanje ciljnega občinstva. Naslednje polje 
vsebuje kontrolni seznam za oblikovanje dobrega sporočila, ki povzema glavne dejavni-
ke, opisane v tem podpoglavju.

Kontrolni seznam za oblikovanje dobrega sporočila:
 ■  Izberite svoje besede pametno – podajte vsebino vašega sporočila na pozitiven 

način!

 Ne izpostavljajte pravil, omejitev in kazni.

 ■  Opišite koristi in vrednote, ki izhajajo iz narave, na način, s katerim se lahko ljudje 
lahko poistovetijo.

 ■  Naj bo jezik preprost, neposreden in ne nepotrebno zapleten.

 Uporabite običajne besede in se držite kratkih povedi.

 ■  Prilagodite dolžino in podrobnosti svojega sporočila ciljni skupini in komunikaci-
jskemu orodju, ki ga uporabljate.

Če povzamemo: podajte dostopno, razumljivo in uporabnikom prijazno sporočilo!

4.1.3  Ciljna skupina

Povzetek: Kdo je ciljna skupina?

Ko boste vedeli, kaj bi radi sporočili, boste naj-
verjetneje že imeli idejo o tem, kdo je vaše ciljno 
občinstvo. Da bi ciljno skupino povezali s svojim 
sporočilom in obratno, je prvi pomemben in pri-
poročen korak, ki se ga le redko izvaja, analiza 
interesnih in ciljnih skupin. To bo pomagalo pri-
dobiti pregled o skupini in njenih značilnostih v 
ozadju (kot so starost, spol, družbeni razred, do-
hodek). Poleg tega bo olajšalo odprtje »črne skri-
njice«, in sicer vedenja, odnosa, zanimanja in ravni 
znanja občinstva na področju ohranjanja narave 
(Evropska komisija, 2015, str. 28). Vedeti morate, 
kaj je ciljni skupini pomembno in kako najučinko-
viteje doseči to skupino.

Poleg tega taka analiza pomaga razumeti raven 

Opredelitev ciljnih skupin 
na področju okoljske 
komunikacije
(Hesselink et al., 2007, str. 243):

 ■ ljudje, ki se obnašajo nepravil-
no (»narobe«) ali katerih vedenje, 
stališča ali mnenja želite spreme-
niti (domačini, kmetje, lastniki 
podjetij, ki ne spoštujejo narave, 
zavračajo naravo/ZO);

 ■ ljudje, ki jih tovrstno vedenje zade-
va (npr. ljudje, ki delajo na področ-
ju turizma);

 ■ ljudje, ki so zadolženi in odgovor-
ni za to temo (npr. lokalne oblasti, 
občine, oblikovalci politik).
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znanja teh skupin o naravi, kakšnim interesom sledijo in za katere konflikte menijo, da 
obstajajo v ZO. Poleg tega analiza ciljnih skupin pomaga natančneje opredeliti cilje in 
ciljno usmeriti sporočilo in komunikacijski kanal na občinstvo (WWF, 2006, str. 6). Poleg 
tega je mogoče dati prednost komunikacijskim dejavnostim glede na ugotovljene pot-
rebe ciljnih skupin v ZO (kot so zmanjševanje konfliktov med ZO in državljani, spodbu-
janje turizma in število turistov, ki obiščejo ZO, spodbujanje sodelovanja z občinami in 
oblikovalci politik) (Vidal in Grenna, 2004, str. 76). Vprašanja, ki se obravnavajo v okviru 
analize zainteresiranih strani, so lahko naslednja (Cernesson et al., 2005):

 ■  Kdo so interesne/ciljne skupine?
 ■  Kakšno je njihovo ozadje (npr. v smislu znanja, zanimanja, stališč, načina življenja)?
 ■  Kakšen je odnos med njimi?
 ■  Ali obstajajo konflikti?
 ■  Kako vidijo težave, izzive (ki jih je treba predhodno opredeliti)?
 ■  Kateri so njihovi glavni pomisleki in dvomi ter kako bi se to lahko spremenilo?

V teh smernicah in s posebnim poudarkom na sporočanju vrednosti narave smo ciljne 
skupine združili v tri glavne skupine, ki jih je mogoče dodatno razdeliti (Umweltdachver-
band, 2016):

Tabela 3: Razvrstitev ciljnih skupin v tri glavne skupine

Javni sektor Podjetja Širša javnost

Javne ustanove, ki sodelujejo 
z organizacijami, ki imajo 
neposreden vpliv na delo ZO. 

Zasebna podjetja in 
podjetja, katerih dejavnost 
temelji na naravi.

Lokalno prebivalstvo, ki ga 
prizadenejo ZO, njihovo 
delo, predpisi, spremembe.

Primer: oblikovalci politik in 
odločevalci, občine, oddelki, 
vladne agencije.

Primer: podjetja, lastniki 
zemljišč, uporabniki 
zemljišč, svetovalci.

Primer: državljani na 
splošno, obiskovalci, turisti, 
ženske, študenti, učenci, 
prostovoljci, nevladne 
organizacije, interesne 
skupine.

Bolj natančno kot določite ciljno skupino na tej stopnji, lažje boste ugotovili, kako doseči 
to skupino. Razlog za to je, da morate pri nagovoru javnosti bolj jasno povedati, koga 
natančno želite nagovoriti (npr. združeno po starostnih skupinah, spolu ali določeni vlogi, 
kot so študenti ali učenci). 

Komunikacija, usmerjena v ciljne skupine, je eden glavnih ključev za uspeh. Vzemite si 
trenutek in ponovno ocenite, ali sporočilo, ki ste ga ustvarili, ustreza ciljnemu občinstvu, 
ki ga želite obravnavati (IUCN, 2014, str. 4):

 ■  Ali je sporočilo pomembno za ciljno občinstvo?
 ■  Ali je sporočilo dostopno ciljni skupini?
 ■  Je jezik primeren za vašo ciljno skupino?
 ■  Ali je sporočilo celovito za ciljno skupino?
 ■  Ali ste povedali, kakšne so koristi nudi narava tej skupini?
 ■  Ali ste dobro premislili o splošnem cilju, ki se odraža v sporočilu, ki ga posredujete cil-

jnemu občinstvu? 
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To predvideva upoštevanje ravni znanja, ki ga ima ciljna skupina, in uporabo ustreznega 
jezika za to posebno ciljno skupino pri ustvarjanju sporočila, ki ga je potrebno dostaviti. 
Upoštevanje teh vprašanj vključuje tudi razmislek o jezikovnem slogu, ki ustreza ciljni 
skupini. Poleg tega je za naslednji korak pomembno vedeti, katere komunikacijske 
kanale ciljne skupine poznajo in uporabljajo, sicer je verjetno, da občinstva sploh ne 
boste dosegli. Po preučitvi teh vprašanj so naslednji koraki preverjanje razpoložljivih virov 
in nazadnje upoštevanje tega, kako in, bolj eksplicitno, preko katerih komunikacijskih 
kanalov posredovati sporočilo.

4.1.4  Viri

Povzetek: Kakšna kapaciteta je na voljo za sporočanje vrednosti narave 
ciljni skupini?

Viri so še en dejavnik, ki se pogosto ne upošteva dovolj pri oblikovanju komunikacijske 
strategije ali dejavnosti. O virih se mora pogosto razmišljati na začetku, v fazi načrtovanja. 
Najpomembnejši viri, ki jih je treba upoštevati ob določeni komunikacijski dejavnosti, so 
predstavljeni tukaj.

Osebje in strokovno znanje

Vsaka komunikacijska dejavnost je lahko le tako dobra kot prizadevanja zaposlenih v ZO. 
V najboljšem primeru je ena oseba v ZO odgovorna za zunanje komunikacijske zadeve ali 
odnose z javnostjo in že ima strokovno znanje na področju oblikovanja komunikacijskih 
dejavnosti, obravnavanja ciljnih skupin in izbire komunikacijskih kanalov. V tem smislu je 
pomembno, da zaposleni načrtujejo vire. To se nanaša tudi na vprašanje, koliko zaposle-
nih je potrebno vključiti ter kako so naloge in odgovornosti razdeljene znotraj podjetja. 

Kljub temu pa resničnost pogosto izgleda nekoliko drugače: rezultati opravljenih inter-
vjujev, predstavljeni v poglavju 3.2, kažejo, da imajo ZO pogosto premalo osebja (ne le 

na področju upravljanja stikov z javnostjo) in imajo 
le redko zaposleno odgovorno osebo za stike z jav-
nostjo. Zato večina ZO nima niti sistematičnega pri-
stopa za razvoj komunikacijskih dejavnosti niti no-
tranjega institucionaliziranega delovnega področja 
za upravljanje komunikacij. Posledično zaposleni po-
gosto nimajo izkušenj s strateškim komunikacijskim 
delom, se niso nikoli udeležili usposabljanj o odnosih 
z javnostjo, niso nikoli opravili svojega dela po svojih 
najboljših močeh in pogosto v svojem vsakodnev-
nem delu ne najdejo časa, da bi se seznanili s strate-
gijo upravljanja komuniciranja. Tako pogosto nimajo 
izkušenj in strokovnega znanja na tem področju. Ta 

skupni pojav je treba upoštevati tudi dolgoročno: ali ima ZO v prihodnosti možnosti za 
okrepitev tega delovnega področja? Ali obstaja proračun in čas za vlaganje v usposablja-
nje zaposlenih ali pa jim je vsaj časovno omogočeno, da se seznanijo z vprašanji, poveza-
nimi s komunikacijo? 

Če zaposlenim primanjkuje strokovnega znanja na področju upravljanja komunikacij in 
je časovni okvir za izvajanje komunikacijske dejavnosti ali celo strategija preveč omejena, 
je ena od možnosti, da se najame zunanjega svetovalca ali strokovnjaka, ki pozna okolj-

  Nasvet: 
Sodelovanje v spletnih 
tečajih komunikacije je 
lahko učinkovit ukrep za 
pridobivanje strokovnega 
znanja na področju upravljanja 
komunikacije in načrtovanja.
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sko komunikacijo (Hesselink et al., 2007, str. 53). Vendar pa je izvedljivost te možnosti od-
visna od proračuna, ki je naslednji vir, ki ga je treba upoštevati v fazi načrtovanja.

Proračun

Proračun je pomemben dejavnik, ki ga je potrebno upoštevati pri načrtovanju 
komunikacijske dejavnosti. Ne gre le za vprašanje, koliko proračuna je na voljo (če sploh), 
temveč tudi za vprašanje, kakšni stroški bodo nastali v času trajanja komunikacijske 
dejavnosti. Medtem ko so nekatere komunikacijske dejavnosti primerjalno poceni, druge 
zahtevajo višji proračun kot podporo za njihovo izvajanje. Morebitni stroški, ki bi se lahko 
pojavili v kontekstu upravljanja komunikacij, so naslednji: 

 ■ Materialni stroški

Ali je potreben dodaten proračun za oblikovanje, tiskanje ali izdelavo komunikacijskega 
gradiva?

 ■ Stroški medijev

Kakšni so stroški za objavo vsebine v revijah, časopisih ali radijskih/televizijskih reklamah? 

 ■ Stroški distribucije

Kakšni so stroški za distribucijo komunikacijskih sredstev?

 ■ Organizacijski stroški

Ali nastanejo dodatni pisarniški stroški ob potrebni strojni opremi, kopiranju, tiskanju, 
klicih ali sestankih? 

 ■ Stroški osebja / nastali stroški ob najemu zunanjih strokovnjakov

Ali je potreben dodaten notranji proračun za to delo ali pa je že na voljo denar za zunanje 
izvajalce te storitve in najem zunanjega strokovnjaka?

Pri ocenjevanju pričakovanih stroškov je pomembno, da se stroški za izdelavo, pripravo in 
razširitev pretehtajo glede na pričakovano učinkovitost pri doseganju ciljne skupine (Hes-

selink et al., 2007, str. 268). Poleg tega bi morali razmis-
liti, ali bo obstoječi proračun, ki (delno) pokriva nastale 
stroške, ostal enak ali se bo v prihodnosti povišal ali zni-
žal. Upoštevanje letnega proračuna ali celo načrtova-
nje komunikacijskih dejavnosti, ki bodo obravnavane v 
prihodnjem letnem proračunu, je zelo pomembno. Če 
stroški presegajo ali bodo presegli razpoložljivi prora-
čun, je lahko sodelovanje s partnerji ena od možnosti 
za delitev prihodnjih stroškov. Druga možnost bi lahko 
bila uporaba stroškovno učinkovitih komunikacijskih 

orodij. Družbeni mediji lahko, na primer, služijo kot zelo učinkovit komunikacijski kanal, 
ki hkrati pomeni zelo malo ali nič stroškov (IUCN, 2014, str. 7).

Čas

Da bi bila komunikacijska dejavnost učinkovita, mora(-jo) odgovorni zaposleni imeti na 
voljo dovolj časa za načrtovanje in izvajanje. Še posebej pri razvijanju komunikacijskih 

  Nasvet: 
Že vnaprej začnite 
razmišljati o proračunu 
in vključite znesek za 
komunikacijske dejavnosti v 
naslednji letni proračun!
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dejavnosti, ki zahtevajo več časa kot druge zadeve. Vendar je učinkovitost načrtovanja 
in izvajanja takšnih dejavnosti odvisna tudi od celotne delovne obremenitve ZO. Zato je 
lahko koristno imeti časovni načrt, ki prikazuje vse komunikacijske dejavnosti, ki se še 
načrtujejo ali so celo že v obdobju izvajanja, da bi se izognili šibkim točkam in pomanjklji-
vostim pri njihovem istočasnem izvajanju. Priporočeno orodje za spremljanje trenutnih 
in prihodnjih dejavnosti je oblikovanje Ganttovega diagrama2. Diagram ima dve pred-
nosti: prvič, vsi koraki v fazi načrtovanja in izvajanja komunikacijske dejavnosti so lahko 
navedeni posebej. Drugič, neujemanja ali zasedena obdobja se v tem dokumentu zlahka 

opazijo, kar prav tako predstavlja pomemben namig o 
delovni obremenitvi.

Poleg tega se komunikacijska dejavnost konča šele 
takrat, ko je bila ocenjena tudi učinkovitost same ak-
tivnosti. Tudi ta naloga zahteva čas, ki mora biti upošte-
van. Določen čas je treba nameniti temu, da se to delo 
opravi korektno in da se skrbno preuči, v kolikšnem ob-
segu je bil cilj komunikacije dosežen in kako učinkovita 
je bila dejavnost. Da bi se izognili pomanjkanju časa ali 

dvojnim obremenitvam, zaradi katerih bi kakovost komunikacijskega dela lahko trpela, 
je pomembno določiti rok in časovni načrt za načrtovanje in izvajanje procesa komuni-
kacijske dejavnosti.

4.1.5  Komunikacijske dejavnosti in orodja

Povzetek: Katera komunikacijska orodja so najbolj učinkovita za prenos 
sporočila in doseganje vaše ciljne skupine?

Po opredelitvi splošnega cilja, kaj (tj. sporočilo) želimo sporočiti komu (tj. ciljnim skupi-
nam), ob upoštevanju razpoložljivih zmogljivosti (tj. sredstva), zadnji korak vključuje pre-
nos tega sporočila z uporabo ustreznega komunikacijskega kanala in orodja. To je še 
posebej pomembno, ker »komunikacijska sredstva močno vplivajo na učinkovitost ko-
munikacije, saj tvorijo povezavo med vašo organizacijo in ciljno skupino« (Hesselink et 
al., 2007, str. 267). Tako mora uporabljeno komunikacijsko orodje razširjati sporočilo na 
način, ki je za ciljno občinstvo razumljiv in pomenljiv. 

Obseg razpoložljivih in uporabnih instrumentov in kanalov za sporočanje vrednot narave 
je obsežen ter ga lahko razdelimo v dve kategoriji: ali gre za enosmerno komunikacijo 
od pošiljatelja do prejemnika ali pa za dvosmeren pretok informacij med pošiljateljem in 
ciljno skupino. Poleg tega lahko komunikacija poteka posredno prek drugega medija ali 
kanala, na primer preko medijev (Sundseth, 2004, str. 20), ali neposredno, prek obstoja 
kontaktne točke ali centra za obiskovalce, ki obravnava zahteve, zagotavlja splošne infor-
macije in rešuje pritožbe. Skratka, pomembno je razmisliti o komunikacijskih kanalih in 
orodjih, usmerjenih v ciljne skupine, da bi zagotovili, da bo sporočilo doseglo ciljno sku-
pino (Schuster et al., 2005). Zato je naslednji kontrolni seznam koristen pri preverjanju, 
katera sredstva komunikacije so prava izbira za načrtovano komunikacijsko dejavnost: 

 ■  Ali orodje pomaga doseči splošni cilj (npr. spremembo vedenja)?

2 Dodatne informacije o Ganttovem diagramu najdete tukaj: https://en.wikipedia.org/
wiki/Gantt_chart.

  Tip: 
Set up a schedule for your 
communication activities  
to prevent shortcomings  
and planning failures!
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 ■  Ali je komunikacijsko orodje primerno za doseganje ciljnega občinstva? 

 ■  Ali je komunikacijsko orodje primerno za sporočanje določenega sporočila?

 ■  Ali je na voljo dovolj sredstev za uporabo prednostnega komunikacijskega orodja?

 ■  Kakšen je vpliv komunikacijskega orodja v preteklosti in kako je vplival na ciljno skupi-
no? 

Ta vprašanja razkrivajo, kako močna je izbira »pravega« ali najučinkovitejšega komunika-
cijskega orodja določena s predhodno predstavljenimi dejavniki, in sicer opredelitev cilja 
in sporočila, identifikacija ciljne skupine ter ocena obstoječih in razpoložljivih virov. 

Ko razmišljamo o kategorijah komunikacijskih kanalov, je pomembno razumeti, da me-
diji služijo kot multiplikator in kanal, ne pa kot samo občinstvo. Na podlagi te logike lahko 
kanale razvrstimo v tri skupine z različnimi komunikacijskimi orodji in dejavnostmi ter 
različnimi prednostmi in slabostmi. Za lažje razlikovanje se bomo zanašali na naslednje 
tri skupine: 

 ■ Spletni mediji 

Nanaša se na informacije, ki se posredujejo prek spletnih medijskih kanalov (npr. spletne 
strani, spletni portali, kanali družbenih medijev).

 ■ Tiskani mediji

Nanaša se na informacije, razširjene prek klasičnih tiskanih medijev (npr. članki, brošure, 
letaki).

 ■ Participativni dogodki

Nanaša se na participativno obliko, v kateri se skupina ljudi zbere in medsebojno sodelu-
je (npr. okrogle mize, delavnice, vodeni ogledi, srečanja).

Ti trije posebni tipi bodo podrobneje opisani, vključno s predstavitvijo določenih komuni-
kacijskih orodij in, kadar bo to primerno, poudarkom dobrih praks iz resničnega sveta. Ko 
razmišljamo o sporočanju vrednosti narave, je pomembno razumeti, da so lahko tudi no-
vinarji koristni partnerji pri uspešnem osveščanju o vrednosti narave. Kadar medije upo-
rabimo kot multiplikator za prenos sporočila (npr. prek sporočil za javnost ali člankov), 
je pomembno priznati, da informacije, posredovane s tem orodjem, ne bodo dosegle le 
ciljne skupine, ampak tudi medije in novinarje. Posledično lahko komunikacijski proces 
vpliva tudi na to, kako mediji in novinarji dojemajo ZO in vrednost narave, kar izboljšuje 
medijsko poročanje o ZO (Sundseth, 2004, str. 48). 

Vsako podpoglavje o treh skupinah komunikacijskih kanalov se bo začelo s seznamom 
potencialnih komunikacijskih orodij. 
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■ Spletni mediji

Seznam komunikacijskih orodij s področja spletnih medijev:
 ■ objava informacij na spletni strani ZO;

 ■ objava informacij na spletnih straneh partnerjev, interesnih skupin ali občin;

 ■ spletna objava sporočil za javnost, člankov (npr. na spletnih straneh časopisov);

 ■ galerija na spletni strani s slikami iz prejšnjih ogledov, kampanj, dogodkov;

 ■ družbeni mediji: Instagram, Facebook, YouTube, Twitter ( trženje preko 
družbenih medijev);

 ■ glasilo;

 ■ promocija filma.

Internet je postal najbolj priljubljen vir informacij in novic. Spletni mediji kot komunika-
cijski kanal zagotavljajo prednost prostora za razpravo in interakcijo, zaradi česar je ko-
munikacijski proces veliko bolj obojestranski kot pri, na primer, tiskanih medijih (Varner, 
2014). V zvezi s tem so lahko prispevki za radijske in televizijske oddaje s pomočjo pro-
mocijskih videov ali intervjujev dodatni komunikacijski kanali, ki jih je mogoče uporabiti. 

Tudi trženje na družbenih medijih se dojema kot običajen pristop. Razume se kot trženje 
družbenih vprašanj in temelji na zamisli, da lahko orodja za trženje na družbenih medijih, 
kot sta kampanje in oglaševanje na strani Facebook, prispevajo k reševanju družbenih, 
pa tudi okoljskih problemov in izzivov. V nasprotju s klasičnim trženjem je trženje druž-
benih medijev neprofitno usmerjeno in skuša nagovarjati in mobilizirati domačine, da 
postanejo aktivni in prevzamejo družbeno odgovornost (Kleinhückelkotten, 2002, str. 17). 
Pripovedovanje zgodb je lahko zelo učinkovit pristop za doseganje ljudi, pridobivanje nji-
hove pozornosti in prebujanje zanimanja. Poleg tega so družbeni kanali na splošno učin-
koviti za razširjanje informacij. Uporaba ključnikov na Instagramu ali Twitterju je lahko 
dejavnik prepoznavnosti. Poleg tega so na teh kanalih lahko kratki promocijski posnetki 
o ZO, njegovih proizvodih in koristih. Poleg tega se tedenske kampanje, ki informirajo o 
ponudbah v ZO, vrstah ali vrednotah narave, ki jih ljudje uživajo v tej regiji, zlahka izvedejo 
s sorazmerno majhnimi napori in brez dodatnih stroškov. Družbeni mediji so primerna 
platforma, kadar naj bi mladi ali mladostniki kot splošna skupina prejeli sporočilo (CBD 
2004). Vendar se je treba v tem smislu izogibati žargonu in tehničnemu jeziku. Pri raz-
širjanju informacij preko družbenih medijskih kanalov je pomembno, da lahko glavno 
sporočilo navedete v eni povedi. Dolga in kompleksna besedila, ki so preveč specifična, s 
tem orodjem ljudi ne bodo dosegla. Naslov vaše objave ali besedila bo najpomembnej-
ši, saj mora biti naslov na prvi pogled jasen in izčrpen. Poleg tega je lahko koristno tudi 
spajanje sporočila s sliko, ki vizualno simbolizira vsebino. Družbeni medijski kanali, kot sta 
Facebook ali Twitter, se prav tako močno zanašajo na interakcijo s sledilci in s tem omo-
gočajo virtualno obojestransko komunikacijo.



Osveščanje lokalnega prebivalstva in obiskovalcev o vrednosti narave za lokalno gospodarstvo 33

Prednosti: Pomanjkljivosti:

po potrebi se lahko predložijo podrobne 
informacije;

zamudno;

dovolj prostora za poglobljene zgodbe; zahteva vrsto informacij;

vpliva na veliko število ljudi; postavitev zahteva čas in osebje;

vsebina/obseg se lahko enostavno 
prilagodi ciljni skupini (npr. družbeni 
mediji se razlikujejo od spletnih portalov 
časopisa);

preobremenjenost z informacijami je 
pomembna za izstopanje;

lahko se razvije v vizualno privlačnem 
dizajnu;

informacije so hitro zastarele;

marketing v družbenih medijih je 
obetaven pristop v prihodnosti;

jezik mora biti natančno prilagojen 
kanalu in orodju, ter ciljni skupini, ki se 
jo želi doseči;

spletne strani ali članke je mogoče 
enostavno povezati s kanali družbenih 
medijev.

spletne strani/profile na družbenih 
medijih je treba stalno vzdrževati.

Vendar pa se spletni mediji nanašajo na več orodij kot zgolj na družbene medije. Obrav-
nava spletno stran, ki nenehno obvešča o dejavnostih ZO, ali pa se lahko sklicuje na sple-
tne novice kot alternativo klasičnemu časopisu. Poleg tega je lahko tudi vmesnik s splet-
nimi stranmi zainteresiranih strani in partnerjev, ki prek tega vmesnika tudi obveščajo o 
novicah iz ZO. Povezovanje lastnega vnosa z drugimi spletnimi stranmi, portali ali časo-
pisi je enostavno opraviti in ne zahteva veliko časa in truda. 

Drugo pogosto in priljubljeno orodje je glasilo. Prednost glasila na drugi strani pa je, da 
je še vedno na spletu, vendar ponuja veliko več prostora za doseganje ljudi. Glasilo je 
lahko, vendar ne nujno, objavljeno v strogem časovnem okviru – lahko se oblikuje za 
posebne priložnosti, dogodke ali ko so na voljo novice. Z glasilom lahko povzamete naj-
pomembnejše informacije v kratkem povzetku, ki bo morda pritegnil pozornost bralca 
(IUCN, 2014, str. 14). To zagotavlja, da bo bralec obiskal spletno stran in morda prebral 
tudi dodatne informacije. Poleg tega prikazane grafike in slike ali intervjuji in strokovni 
prispevki naredijo to orodje bralcu bolj privlačno. Kljub temu je treba upoštevati, da je za 
izdelavo glasila potreben čas in dobro znanje.

  Nasvet: Spletni mediji zagotavljajo zelo omejen prostor za pritegnitev pozor-
nosti bralca – vendar ponuja tudi veliko možnosti. Ne prenasičite svoje vsebine, skraj-
šajte svoje sporočilo in ga naredite čim bolj zanimivega in raznolikega (dejstva, številke, 
citati, zunanja mnenja)!

Nasvete za pisanje za izdelavo tiskanih in spletnih medijev najdete tukaj (okvir str. 42: 
Nasveti za pisanje ob izdelavi spletnega in tiskanega gradiva).
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■ Tiskani mediji

Seznam komunikacijskih orodij s področja tiskanih medijev:
 ■ sporočila za javnost;

 ■ publikacije v člankih v tiskanih medijih, kot so revije;

 ■ informativni listi;

 ■ brošure/letaki;

 ■ objava člankov ali intervjujev v tiskanih medijih;

 ■ plakat.

Tiskani mediji in tiskani materiali ostajajo priljubljeno komunikacijsko orodje (IUCN, 
2014, str. 11). Zagotavljajo prednost, saj se z njimi lahko doseže široko občinstvo, vključuje 
podrobne informacije (sporočilo je lahko daljše) in je trajnejše, saj ga lahko odrežemo, 
shranimo ali natisnemo. Sporočila, ki jih posredujejo tiskani materiali, se lahko zlahka 
prilagajajo občinstvu in v primerjavi s kanali družbenih medijev zagotavljajo veliko več 
prostora za prenos sporočila. Poleg tega so lahko, odvisno od časopisa ali revije, dodaten 
vir za zagotavljanje nadaljnje verodostojnosti in resnosti. Zaradi širšega obsega je lahko 
več kot le orodje za ozaveščanje, saj hkrati služi tudi kot sredstvo za izobraževanje ciljne 
skupine in prenos specifičnih znanj, povezanih z ZO. Vendar pa je treba vedno, ko 
razmišljamo o uporabi komunikacijskega orodja, ki zahteva izdelavo in tiskanje, pojasniti, 
ali bi bilo enak učinek mogoče doseči tudi z uporabo spletnih orodij, ki zahtevajo manj 
sredstev.

Brošure ali letaki so verjetno najbolj priljubljeno sredstvo komunikacije na področju 
tiskanih medijev. Letaki so lahko zelo kratki, podobni informativnemu listu ali celo 
daljši, z več informacijami. Obveščajo lahko o aktivnostih v ZO ali so pripravljeni za 
posamezne dogodke, poudarke ali tematska vprašanja (npr. specifične informacije o 
izdelkih, proizvedenih v regiji ali v ZO). Ko je načrt nastavljen, se lahko vsebina enostavno 
spremeni in prilagodi. Še več, letaki ali brošure nudijo prednost, da jih je mogoče večkrat 
uporabiti med dogodki in prizorišči, v lokalnih institucijah, pa tudi v centrih za obiskovalce 
(IUCN, 2014, str. 12). Spodnja tabela prikazuje seznam skupnih prednosti in slabosti 
komunikacijskih orodij s področja tiskanih medijev (IUCN, 2014, str. 11). 

Najpomembnejše je, da imajo lahko tiskani mediji slabost, da ostanejo le pasivno in 
enostransko komunikacijsko orodje. Takšnim orodjem pogosto manjka participativna 
komponenta. Poleg tega če tiskani mediji niso dovolj dobro izdelani, so lahko preprosto 
spregledani, časovno intenzivni ali hitro zastareli. (ibid.).

Za tiskano gradivo, ki ga boste sami izdelali (npr. plakat, letak, brošura, informativni 
bilteni itd.), je pomembno razmisliti o vprašanjih, povezanih z oblikovanjem. Na primer, 
poskrbite, da uporabljate koherentno postavitev za celoten dokument, z enakimi 
barvnimi shemami in pisavami. Vključite slike in ne vstavljajte preveč besedila. Poskrbite, 
da bo podoba vizualno privlačna, tako da dodate slike in pritegnite zanimanje bralca. 
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Prednost Pomanjkljivost

Veliko občinstvo je lahko z lahkoto 
doseženo

Tiskanje je drago in redko okolju prijazno 

Lahko vsebuje detajlne informacije Priprava zahteva čas in osebje

Lahko zagotovi več kredibilnosti Manjka participativna komponenta

Lahko služi kot nizko cenovna opcija v 
primerjavi z drugimi enkratnimi orodji

Se z lahkoto spregleda ali postane 
zastarela

Učinkovito orodje za doseg bolj 
izobraženih ciljnih skupin

Neznano do katere mere bo ciljna skupina 
dosežena

  Nasvet: Karkoli se boste odločili uporabiti na področju tiskanih medijev za 
nagovor ciljnega občinstva, poskrbite, da jih boste mobilizirali s svojim jezikom – vključite 
poziv k dejanjem, poskrbite, da se ciljna publika počuti dobro zaradi tistega, o čemer 
poročate in obveščate!

Nasveti za pisanje ob izdelavi spletnega in tiskanega gradiva: 
 ■ Osredotočite se na ciljno občinstvo: To je ciljna skupina, ki jo želite doseči, in to je 

bralec, ki ga želite nasloviti.

 ■ Ohranite preprostost: Zavedajte se, da je treba mlade obravnavati drugače kot 
oblikovalce politik; prilagodite slog jezika in kompleksnost informacij vaši ciljni sk-
upini.

 ■ Razmislite o uporabi jezika: Uporabite preprost, prijazen in neposreden jezik; 
ponavljajte ključno sporočilo skozi celotno besedilo.

 ■ Izogibajte se klišejem in ne izpostavljajte negativnih vprašanj (npr. naravne grožn-
je). Zanašajte se na pozitivne besede!

 ■ Naj bo vaše sporočilo živahno in razumljivo. Bralci morajo biti sposobni predstavl-
jati si vsebino, težave ali rešitev, ki jo predlagate. Pišite v aktivnem slogu, ki mobi-
lizira in spodbuja dejanja!
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■ Participativni dogodki

Seznam komunikacijskih orodij s področja participativnih 
dogodkov:

 ■ klasični formati, kot so vodeni ogledi in izkušnje narave;

 ■ delavnice, strokovne delavnice, okrogle mize, pogovori, forumi interesnih skupin;

 ■ konference;

 ■ seminarji (z različnimi temami);

 ■ lokalni ambasadorji;

 ■ tematski teden z učenci ali na šolah.

Običajno klasični načini varovanja okolja 
in sporočanje vrednot narave znotraj ZO 
vključujejo (predvsem zunanje) dejavnosti 
(Schreiner, 2005), kot je voden ogled, kjer 
lahko udeleženci doživijo naravo. Vodeni 
ogledi ponujajo prednost, da se ne poka-
že samo, kako se lahko doživlja narava (kot 
rekreacijsko območje za domačine in turi-
ste), ampak tudi, kako lahko narava ponu-
di učni učinek, in sicer v tem, kako uživati 
in obenem tudi zaščititi naravo (Sundseth, 
2004, str. 20). Ponudba in spodbujanje 
takšnih vodenih izletov lahko zelo moč-
no vpliva na dojemanje vrednot narave in 
ZO. Kot so poudarili Scholte et al. (2016, str. 
477): 

»Pri oblikovanju idej in odnosov do ekolo-
ške obnove se ljudje pogosto ne zanaša-
jo na logične argumente in razmišljanja, 
temveč na znanje, ki ga črpajo iz izkušenj, 
npr. z bivanjem v naravi ali v pogovoru 
z drugimi in/ali čustvi« (glej tudi Brody, 
2005; Fazey, Evely, Reed et al., 2013). Po-
sebni tipi participativnih dogodkov so od-
visni od nameravanega cilja udeležbe, ki je 
lahko, prvič, bodisi preprosto zagotavljanje 
in razširjanje informacij. Drugič, participa-
tivni dogodki imajo lahko obliko posveto-
vanj, kar pomeni, da lahko vključene zain-
teresirane strani reagirajo na informacije, 
prispevke, predloge ali predstavitve. Tret-
jič, zadnja vrsta participacije se nanaša na 
katerokoli drugo vrsto aktivnega sodelo-

Dobra praksa: 
Vodniki po Donavi
V okviru projekta EU LENA (Lokalno 
gospodarstvo in ohranjanje narave 
v Podonavju) so v šestih državah 
pripravili tako imenovane »Vodniki po 
Donavi« (Danube Guides) s poudarkom 
na okoljskem izobraževanju. 
Usposabljanje Vodnikov po Donavi 
je namenjeno zagotavljanju novih 
dohodkovnih možnosti v posameznih 
podonavskih regijah. Vodniki po 
Donavi izdelujejo in ponujajo turistične 
izdelke, kot so vodeni ogledi za 
domačine in turiste.

Posebnost je v tem, da obravnavajo 
naravo in kulturo v njihovi Podonavski 
regiji. Ponudba takih izletov po ZO 
ne pomaga le pri ozaveščanju o 
vrednotah narave, temveč tudi pri 
izobraževanju ljudi in prenosu znanja 
z razširjanjem specifičnih informacij 
o regiji. Zagotavlja možnost dohodka 
za domačine, da postanejo Vodniki po 
Donavi in ponujajo turistične izdelke, 
hkrati pa spodbuja komunikacijo 
in služi kot orodje za ozaveščanje o 
naravi in kulturi v tej regiji ter s tem 
o vrednostih, ki izhajajo iz narave v 
določenem ZO.



Osveščanje lokalnega prebivalstva in obiskovalcev o vrednosti narave za lokalno gospodarstvo 37

vanja, kot so okrogle mize. Ta vrsta se nanaša na vključevanje v procese odločanja ali na-
črtovanja, skupno izdelavo rešitev in razprave o ustreznih temah (Cernesson et al., 2005). 
Literatura, strokovnjaki in strokovni delavci vse bolj priznavajo participativne/sodelovalne 
in posvetovalne procese. Te oblike lahko vključujejo, na primer, kolektivno razpravo, de-
javnosti vzajemnega učenja ali okrogle mize. Zagotavljajo prednost poglabljanja razu-
mevanja in poznavanja vrednot ZO, a služijo tudi kot platforma za neposredne interakcije 
in izmenjavo (Waltz et al., 2017, str. 6). Na splošno se ti participativni dogodki nanašajo na 
obojestransko in neposredno komunikacijo, pri čemer ima ciljna skupina možnost, da se 
neposredno odzove na posredovana sporočila. 

Toda participativni dogodki lahko presegajo dejavnost, ki se nanaša predvsem na obi-
skovalce, pa tudi na lokalno prebivalstvo. Posledično obstajajo dodatni formati za par-
ticipativne dogodke, ki pomagajo mobilizirati ciljne skupine in spodbujajo vključevanje 
deležnikov, ki presegajo javnost, da bi razširili vrednost narave. Poleg tega je formatom 
skupno to, da zagotavljajo ustrezno obliko tudi za izobraževanje in motiviranje ciljne sku-
pine. Takšni participativni dogodki se lahko, glede na vrsto, redno organizirajo in s tem 
omogočijo večjo vključenost v procese odločanja. Ta vrsta komunikacijskega orodja za-
gotavlja prednost povečanja učinkovitosti z aktivnim sodelovanjem in skupnim posveto-
vanjem ter zagotavlja večjo vključenost in preglednost dela ZO (NATREG, 2010). 

Poleg tega ti dogodki ustvarjajo osebni stik med ciljno skupino in prejemnikom (ZO), 
ki lahko dolgoročno povzroči tudi spodbudo, da postanejo aktivni ali prostovoljci v ZO 
ali vsaj »postanejo oči in ušesa družbe ter poročajo o nelegalnih aktivnostih« v ZO (Sun-
dseth, 2004, str. 48). Z neposrednim sodelovanjem z javnostjo in lokalnimi prebivalci lah-
ko tako znanstveniki kot upravljavci ZO spodbujajo podporo za svoje ZO, kar bo verjetno 
povečalo zavest in uspeh ohranjanja narave na tem področju (Scholte et al., 2016).

Prednosti: Pomanjkljivosti:

dvosmerni pretok informacij; zamudno;

aktivna udeležba; zahteva intenziven in dolg proces 
načrtovanja;

poglobite razumevanje dela ZO, uspešnosti in 
ciljev;

odvisno od pripravljenosti 
udeležencev za sodelovanje;

interaktivni format in osebni stik; učinkovitejše nadaljnje spremljanje;

lahko se redno organizira; učinkovito le v kombinaciji z drugimi 
komunikacijskimi orodji, ki obveščajo 
o dogodku.

oblika je lahko ciljno usmerjena na občinstvo;

okrepi se preglednost dela ZO;

oblika, ki lahko spodbuja medsebojno 
zaupanje.
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Lokalni ambasadorji predstavljajo zanimivo in vse bolj priljubljeno obliko participativnih 
dogodkov. Izbira lokalnega ambasadorja je lahko koristno orodje, zlasti če želimo doseči 
zainteresirane strani, oblikovalce politik in odločanja na lokalni ali regionalni ravni. To je 
lahko priljubljena oseba z ustreznim strokovnim znanjem na tem področju in povezava 
z regijo ZO, ki lahko aktivno vpliva in promovira ZO ter njegove koristi za druge regije ali 
politično raven. Na podlagi priljubljenosti in moči ambasadorja ima to lahko velik vpliv na 
zaznavo ZO in vrednote narave, ki se promovirajo v tej regiji. 

 Nasvet: Na organizacijo participativnih dogodkov glejte kot na dodatek 
k vašim drugim komunikacijskim dejavnostim (prek spletnih ali tiskanih medijev), saj bo 
osebni stik pomemben ukrep za ozaveščanje o vašem ZO, vašem delu in vrednotah na-
rave, ki jih je treba poudariti v vaši regiji!

  Povzetek: Izbira vašega komunikacijskega orodja je dobra le toliko, koli-
kor je verjetnost doseganja ciljne skupine z uporabo tega orodja. Vzemite si čas in anali-
zirajte svoje ciljne skupine, da boste razumeli, katere vrste kanalov in orodij uporabljajo. 
To osnovno znanje, skupaj s pregledom vaših razpoložljivih virov, vam bo pomagalo, da 
vaše sporočilo sporočite občinstvu na najbolj učinkovit način! 
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5.  Spremljanje in vrednotenje

Glavna vprašanja tega poglavja
 ■ Kakšna je vloga ocenjevanja in spremljanja?

 ■ Zakaj je pomembno oceniti in/ali spremljati rezultate komunikacijskih dejavnosti?

 ■ Kako učinkovito oceniti in spremljati komunikacijske dejavnosti?

Vrednotenje in spremljanje učinkovitosti komunikacijskih dejavnosti je zelo pomembno. 
To nalogo morajo prevzeti upravljavci komunikacij in upravljavci ZO za vsako komunika-
cijsko dejavnost, ki jo izvajajo. Brez uporabe ustreznih orodij za vrednotenje in spremlja-
nje ni mogoče jasno povedati, ali je bil cilj dejavnosti dosežen. 

V prvi vrsti vsaka komunikacijska dejavnost prinaša določen cilj, kot je opisano v poglav-
ju 4.1.1. Kot poudarja WWF: »Kot pri vseh strategijah, ki jih izvaja vaša projektna skupina, 
je pomembno, da spremljamo in ocenjujemo, v kolikšni meri vaša strategija prispeva k 
vašim ciljem in ciljem varovanja« (2007, str. 11). Pričakovani učinek na ciljno skupino lahko 
vključuje doseganje skupine prek sporočila, enostavno razširjanje informacij, ozavešča-
nje o problemu ali celo doseganje dolgoročnega cilja spreminjanja vedenja ciljnih skupin 
in mnenja do narave. Prvi pogoj za učinkovito komunikacijo pa je, da je sporočilo doseglo 
ciljno skupino. V drugem koraku je pomembno oceniti, ali so bila izbrana orodja, komu-
nikacijski kanali in dejavnosti primerni za doseganje ali vsaj približevanje cilju (npr. dolgo-
ročna sprememba v obnašanju). Zato orodja za vrednotenje pomagajo ugotoviti stopnjo 
uspeha, pa tudi izzive, pomanjkljivosti, tveganja ali celo neuspehe ali napake. Stalno vred-
notenje teh aktivnosti pomaga pri dolgoročnem 
zmanjševanju potencialnih stroškov s prepreče-
vanjem nadaljnjih napak in optimizacijo dela na 
področju upravljanja komunikacij. Kot poudarja 
IUCN (2014, str. 33): »Dobro je, da vgradimo na-
črte za spremljanje in merjenje uspešnosti vaših 
komunikacijskih dejavnosti. Faza vrednotenja je 
pomembna faza pri ocenjevanju, kaj je delova-
lo in kaj ni delovalo, ter ali so bili cilji izpolnjeni. 
Ugotovitve so koristne tudi pri oblikovanju pri-
hodnjih komunikacijskih dejavnosti.« 

Da bi vključili evalvacijo in spremljanje v vaše 
komunikacijsko delo na bolj sistematičen na-
čin, je eno od priporočil izdelati »načrt vrednote-
nja«, kot so predlagali Ridder, Mostert in Wolters 
(2005, str. 79). Takšen načrt je treba razviti v fazi 
načrtovanja komunikacijske dejavnosti, čeprav 
je samo vrednotenje predhodno. Toda kako bos-
te ocenili dejavnost in ustrezno uporabo ukrepov 
vrednotenja?

Naučene lekcije
 ■ Kakšen je vaš cilj?

 ■ Kako bo vaša komunikacijska de-
javnost prispevala k doseganju 
tega cilja? 

 ■ Kakšno sporočilo boste posredo-
vali ciljni skupini?

 ■ Kakšna bi bila želena reakcija cil-
jne skupine na vaše sporočilo?

 ■ Kaj pričakujete od te reakcije? 

Pomembno: Cilji ne smejo biti »za-
želeni«, temveč »dosegljivi«
(Evropska komisija, 2015, str. 41).
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Pred tem lahko pomagajo osnovna vodilna vprašanja v okvirčku na desni strani. Ta vpra-
šanja je treba vedno upoštevati pri razmišljanju o ukrepih za vrednotenje in spremljanje 
komunikacijskih dejavnosti. Poznavanje, kaj želimo doseči z izvajano komunikacijsko de-
javnostjo, bo pomagalo prilagoditi mehanizme vrednotenja in spremljanja v ta namen. 

Glede na to, kaj naj bi dosegla komunikacijska dejavnost, se naslednji korak nanaša na 
identifikacijo kazalnikov, ki pomagajo oceniti komunikacijsko dejavnost. Po Ridder et al. 
(2005), naj bi dobri kazalniki izpolnjevali naslednje štiri pogoje:

 ■  merljivost;

 ■  natančnost: vsi ljudje dojemajo stvar na enak način;

 ■  občutljivost: spreminjanje je sorazmerno glede na spremembe pogojev;

 ■  preprosta uporaba.

V najboljšem primeru je treba kazalnike za ocenjevanje učinka komunikacijskih strategij 
ali dejavnosti določiti pred izvajanjem dejavnosti. V nasprotnem primeru bi bilo mor-
da prepozno za uporabo načrtovanih ukrepov za oceno učinkovitosti ukrepa. Nadalje je 
treba nenehno spremljati napredek, da bi lahko primerjali učinke, dosežke ali napredek 
skozi čas (zlasti z napredkom, ki zahteva čas, kot so spremembe stališč) (Evropska ko-
misija, 2015, str. 40). Uporaba kazalnikov za merjenje učinkovitosti komunikacije lahko, 
na primer, vključuje število in ozadje doseženih zainteresiranih strani med delavnico ali 
podatkovne vire, kot je število ljudi, doseženih z glasilom, oceno obrazca za povratne in-
formacije po akciji ali obisk v centru za obiskovalce ZO ali katerakoli druga dejavnost, ki 
se lahko meri v številkah. Zato bi bilo treba kazalnike zapolniti tudi z ustreznimi podatki, 
da bi lahko ocenili izid, ker bi »meritev morala omogočati primerjavo učinka skozi čas 
(kakšen je položaj ciljne skupine pred intervencijo – kakšen je po tem)« (Evropska komisi-
ja, 2015, str. 41). Glede na to, da so anketiranci iz intervjujev, predstavljenih v poglavju 3.2, 
poudarili pomen evalvacijskih ukrepov in večkrat izrazili željo po prejemanju dodatnih 
informacij o učinkovitih orodjih za ocenjevanje. Razlog za to je tabela s pregledom o raz-
ličnih ukrepih vrednotenja, ki je prikazana v tabeli 3, ki služi kot vodilo za upravljavce ZO 
in kot podlaga za začetek izvajanja ukrepov vrednotenja. V tabeli je seznam primerov o 
tem, kako oceniti učinkovitost komunikacijskih dejavnosti, ki temeljijo na zbiranju podat-
kov iz različnih virov. Kljub temu pa mora vsako ZO ponovno razmisliti o tem procesu in 
ga prilagoditi posebnim orodjem, ki jih uporabljajo, in svojemu okolju. 

Vendar pa je treba upoštevati, da merjenje kakovosti komunikacijskih dejavnosti in priča-
kovanih rezultatov zahteva vedno določeno količino sredstev. Kljub temu bo pridobivanje 
izkušenj z uporabo različnih ukrepov pripomoglo k izboljšanju kakovosti spremljanja in 
vrednotenja skozi čas ter s tem prispevalo tudi k zmanjšanju stroškov, ki nastanejo pri iz-
vajanju komunikacijskih dejavnosti. Poleg tega bo pridobivanje spoznanj o učinkovitosti 
uporabljenih komunikacijskih kanalov z uporabo kazalnikov pripomoglo k oceni učinka 
komunikacijske dejavnosti in v kakšnem obsegu je prispevala k doseganju splošnega 
cilja s posredovanjem določenega sporočila (Evropska komisija, 2015, str. 41).

Kljub temu pa pri vrednotenju in spremljanju ne gre samo za preprosto zbiranje šte-
vilk, ki jih je mogoče primerjati skozi čas (npr. število doseženih oseb). Zato mora oce-
na preseči zgolj kvantitativne pristope (npr. preprosto zbiranje podatkov) in vključevati 
tudi kvalitativne procese, ki zagotavljajo informacije o vsebinsko povratnih informacijah 
o doseženi količini ljudi. To pogosto ustreza sodelovanju javnosti in zainteresiranih strani. 



Osveščanje lokalnega prebivalstva in obiskovalcev o vrednosti narave za lokalno gospodarstvo 41

Najpogostejše orodje za ocenjevanje je ocenjevanje obrazcev, ki lahko obravnavajo pri-
čakovanja, na primer pred dogodkom, ali predhodno vrednotenje akcije, dogodka ali de-
lavnice. Prednosti obrazcev za ocenjevanje so v tem, da zagotavljajo veliko več prostora 
za povratne informacije, ideje, izboljšave in predloge, ki lahko celo presežejo zastavljeni 
cilj te oblike. Poleg tega se lahko obrazci za ocenjevanje uporabijo kot orodje tako pred in 
po dogodku bodisi po komunikacijski kampanji. S tem je dolgoročno zagotovljen proces 
spremljanja in ponuja bolj poglobljene povratne informacije, kot pa zgolj zbiranje podat-
kov in številk (ki ne omenjajo kakovosti). To olajšuje ocenjevanje sprememb v odnosu ali 
obnašanju z uporabo komunikacijskih dejavnosti skozi čas. Poleg tega, ko imate prime-
ren, jasen obrazec za ocenjevanje, so stroški sorazmerno nizki (v smislu časa) za zbiranje 
zahtevanih informacij in povratnih informacij. Kar ostaja, je analiza povratnih informacij, 
ki jih prejmete. 

Tabela 3: Primerni seznam orodij za ocenjevanje, ki temeljijo predvsem na podatkih (na podlagi 
IUCN, 2014 in Evropske komisije, 2015)

Ocenjevalno 
orodje

Merila/indikatorji Primerno za 
kom. Aktivnosti

Prednost Pomanjkljivost

Statistika 
medijev 

število sporočil za 
javnost

splošni doseg časo-
pisa

sporočila za jav-
nost in medijski 
članki (npr. tudi v 
revijah)

stroškovno 
učinkovita meto-
da

velika verjetnost, 
da se doseže 
širok krog ljudi 

enostransko 
vrednotenje 

dolgoročnih 
sprememb v 
obnašanju ni 
mogoče ustrez-
no oceniti 

Statistika 
spletnega 
mesta

števec ogledov 
strani

prenosi

uvrstitev v splet-
nem iskalniku

doseženi uporabni-
ki (prek glasila)

razširjanje infor-
macij na spletni 
strani (npr. nov-
ice)

glasilo

stroškovno 
učinkovita meto-
da 

različne vrste 
informacij se 
lahko razširjajo in 
vrednotijo

ciljne skupine 
ni mogoče po-
praviti

dolgoročnih 
sprememb v 
obnašanju ni 
mogoče ustrez-
no oceniti

Številke 
družbenih 
medijev

všečki, sledilci, 
retweeti, analitika 
(Facebook, Twitter, 
Instagram, You-
Tube), 

komentarji, raz-
prave in število 
doseženih oseb 
(stopnja interakcije, 
stopnja zavrnitev)

kampanje v 
družbenih medi-
jih

kratke informaci-
je (novice)

napoved dogod-
kov

stroškovno 
učinkovita meto-
da

ciljna skupina je 
lahko zbrana in 
izrecno naslovlje-
na (če je ustrez-
no)

število doseženih 
oseb je ne-
posredno opaz-
no

dolgoročnih 
sprememb v 
obnašanju ni 
mogoče ustrez-
no oceniti
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Komunikaci-
ja (splošno)

telefonski klici, 
elektronska pošta, 
osebni komen-
tarji in obrazci za 
povratne informaci-
je

splošne infor-
macije

informacije 
o dogodkih, 
delavnicah

zagotavljanje 
komunikacijske-
ga materiala (npr. 
letak)

zagotavlja ne 
samo številke, 
temveč tudi vse-
binske povratne 
informacije

lahko se upora-
blja v različnih 
časovnih obd-
objih (za oceno 
stanja pred/po 
aktivnosti)

možno le, če 
obstaja kon-
taktna oseba 
(nekdo, ki je 
odgovoren za to 
vrsto povratnih 
informacij)

Glede na to, da je uspeh veliko težje meriti z obrazci za povratne informacije, je po-
membno razmisliti o ustreznih kazalnikih, da bi pregledali, ali je bil cilj dosežen, kakšna 
je bila stopnja vključenosti udeležencev ali kako bi ocenili uspeh vašega dogodka in in-
formacije, ki so jih prejeli. Odvisno od priložnosti se lahko obrazci za povratne informacije 
razdelijo osebno (npr. v centru za obiskovalce ali med dogodkom), preko elektronske po-
šte ali spleta. Osebe, odgovorne za stike z javnostjo v ZO, bi morale razmišljati o vredno-
tenju v fazi načrtovanja, pri odločanju o sporočilu, ciljnih skupinah in komunikacijskem 
kanalu ter ne začeti razmišljati o tem koraku šele po začetku ozaveščanja o vrednosti 
narave. Če so zagotovljena zadostna sredstva (zlasti v smislu proračuna), lahko upravitelji 
ZO za ocenjevanje, spremljanje komunikacijskih dejavnosti in prevzem te odgovornosti 
najamejo zunanje strokovnjake. 

Za nadaljnje informacije o tem, kako učinkovito ovrednotiti komunikacijo, priporočamo 
priročnik, ki ga je oblikovala Evropska komisija v namen načrtovanja, merjenja in vredno-
tenja komunikacijskih dejavnosti (glej Evropska komisija, 2015). Dokument je na voljo na 
tem mestu in vsebuje napotke za merjenje in vrednotenje različnih informacijskih in ko-
munikacijskih dejavnosti, kot so spletne strani, glasila, novinarski dogodki ali dejavnosti 
v družbenih medijih. (Evropska komisija, 2015, str. 19). Poleg tega dokument vsebuje tudi 
pristop po korakih za izvajanje teh orodij za vrednotenje in pregled predvidenih stroškov 
za posamezna orodja (ibid.).

Kljub temu je pomembno omeniti in upoštevati, da se vsi cilji ne morejo enostavno ne-
posredno izmeriti. Na primer, spremljanje dolgoročnih sprememb v mnenjih, odnosih ali 
obnašanju zahteva stalno anketiranje, kar je lahko drago in dolgotrajno. Vse to zahteva 
čas in trud. Če orodja za spremljanje in ocenjevanje kažejo, da se pričakovano vedenje, 
mnenje ali odnos ciljne skupine sčasoma ne izboljša ali spremeni, je treba ponovno raz-
misliti o svojem komunikacijskem pristopu in strategiji. Ko razmišljate o koristnih vodil-
nih vprašanjih, ki pomagajo oceniti uspešnost komunikacijskih dejavnosti, je lahko koris-
ten naslednji seznam (WWF, 2007, str. 12): 

 ■  Ali ste uporabili pravo sporočilo (besedilo, zapletenost, stopnja informiranosti)?

 ■  Ste dosegli pravo občinstvo za prenos sporočila?

 ■  Ali ste uporabili ustrezne komunikacijske dejavnosti za dosego ciljne skupine?

 ■  Ali so bila na voljo potrebna sredstva za uporabo komunikacijskih orodij (čas, strokov-
nost, denar)?
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 ■  Ali obstaja alternativni komunikacijski pristop, da bi dosegli ciljno občinstvo in na-
jučinkovitejši rezultat?

     Upoštevajte, da je ta pregled možnih sistemov spremljanja in vrednotenja le 
povzetek vseh možnih orodij za vrednotenje in spremljanje. Upravljavci ZO morajo raz-
misliti o komunikacijskih orodjih, ki jih uporabljajo, in o cilju, ki ga želijo doseči z razšir-
janjem sporočila določeni ciljni skupini. Poleg tega je treba preveriti razpoložljive vire 
za učinkovito uporabo orodij za ocenjevanje in spremljanje. Zato to poglavje predstavlja 
uvod v delo in skuša poudariti vlogo in pomen takih orodij na splošno. 
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6. Povzetek in sklep

Komunikacija je učinkovita in uspešna, če imamo jasen cilj in vemo, čemu je posamezna 
komunikacijska dejavnost namenjena. Gre za sporočilo, ki ga želijo posredovati komuni-
katorji, gre za ciljno skupino, ki jo želimo doseči, in učinkovito uporabo virov in komuni-
kacijskih kanalov, prilagojenih občinstvu. 

Namen teh smernic je bil poudariti ta vprašanja. Prvič, kakšne so vrednote narave, o ka-
terih je potrebno javnost močneje osvestiti. Kako narava ali zlasti ekosistemske storitve 
koristijo ljudem? Kakšne so razlike v koristih, npr. socialno-kulturne, okoljske in gospo-
darske? Drugič, smernice so obravnavale vprašanje, kako sporočiti te vrednote javnosti. 
Kateri pristop je pravi? Kako naj se vzpostavijo komunikacijske dejavnosti, ki bodo pri-
spevale k učinkoviti komunikaciji? Kateri teoretični pristop je mogoče zlahka prenesti v 
prakso in ga uporabljati pri upravljanju ZO?

Poleg tega skuša dokument zagotoviti postopen pristop in poudariti vse dejavnike, ki pri-
spevajo k uspešnosti komunikacijskih aktivnosti na področju varovanja okolja. S skliceva-
njem na model za uspešno komunikacijo in povezovanjem teh elementov na bolj siste-
matičen način smo obravnavali posamezne elemente in komponente, o katerih morajo 
upravljavci ZO razmisliti ter jih vključiti in prilagoditi lastnim okoliščinam, da bi izdelali 
najprimernejšo strategijo za svoje okolje.

Glavna načela in priporočila smernic na kratko
 ■ Misli veliko: Kakšen je splošni cilj in strategija vaših komunikacijskih dejavnosti?

 ■ Razmislite o tem, kaj želite sporočiti: o vsebini sporočila, jeziku in slogu, ki ga boste 
uporabili, ki bi ustrezal vaši ciljni skupini.

 ■ Prepričajte se, da naslovite pravilno ciljno skupino(-e) s sporočilom, ki ga pošiljate, 
in razmislite, ali bo ciljna skupina lahko poslušala sporočilo in ga razumela.

 ■ Razmislite o komunikacijskem kanalu za razširjanje sporočila: Je sporočilo prim-
erno? Uporabljamo pravi kanal za doseg ciljne skupine?

 ■ Nikoli ne pozabite pri načrtovanju komunikacijske dejavnosti upoštevati vseh raz-
položljivih virov – nobena dejavnost, akcija ali dogodek ne bo uspešna brez po-
trebnih virov, kot so osebje, strokovno znanje, denar ali čas.

 ■ Vedno: Ocenite učinkovitost vaših komunikacijskih dejavnosti in se učite iz napak 
in uspehov!

Poleg tega je dokument s smernicami združil tudi dve prej ločeni skupini literature: 
znanstveno literaturo o ekosistemskih storitvah in praktična komunikacijska orodja s 
področja varstva okolja. Uporaba tega pristopa je omogočila, da smo te smernice čim 
bolj prilagodili potrebam upravljavcev ZO. Glede na to, da je komunikacija v ZO pogosto 
zanemarjena tema z manjkajočimi strukturami in oblikami institucionalizacije, je še bolj 
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pomembno, da se izpostavi potencial učinkovite komunikacijske strategije ne le za ZO 
ali za javnost, ampak tudi za dobrobit narave in dolgotrajno zaščito okolja. To ustreza 
argumentu Sundsetha (2004) in nujnosti, da se večji poudarek nameni komunikaciji 
na območjih Natura 2000, ki jo je mogoče uporabiti tudi za katerokoli drugo zaščitno 
območje ali okolje, ki ga je potrebno zaščititi (str. 14):  

»Komunikacija je edini način, da diskusije o Naturi 2000 napredujejo do 
področja ozaveščenih razprav in se odmaknejo od nekaterih bolj nagonsko 
negativnih reakcij, ki so danes pogoste ter so posledica nesporazumov in 
pomanjkanja informacij. Vzpostavitev dialoga med različnimi interesnimi 
skupinami in naravovarstveniki lahko pomaga izkoreniniti neutemeljene 
strahove glede vpliva Nature 2000.«

Komunikacijo je treba razumeti kot proces, kot nekaj dinamičnega. Vsaka dejavnost 
mora biti prilagojena določeni situaciji. Za prevzem te naloge je potrebno tudi stalno 
ocenjevanje učinkovitosti ter uporaba ustreznih orodij za vrednotenje in spremljanje. Po-
leg tega je treba vsako komunikacijsko dejavnost prilagoditi različnim okoliščinam in si-
tuacijam, do katerih pride – to vključuje cilj, ciljno skupino, ključno sporočilo, razpoložljive 
vire in nazadnje komunikacijska orodja. 

Sporočanje vrednosti narave je tema, ki bo v naslednjih desetletjih postala vedno bolj 
pomembna, in upajmo, da bo igrala večjo vlogo kot v preteklosti. Učinkovito sporočanje 
teh vrednot bo postalo vse pomembnejše in predpostavljalo strateški pristop. Upamo, da 
bo ta dokument služil kot vodilo pri tem.
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7. Priloge

Seznam anketirancev

Država Zaščiteno 
območje

Izpolnil Vrsta raziskave

Nemčija Krajinski park Mlada 
Donava

upravitelj Naravnega parka 
Zgornje Donave

preko elektronske 
pošte

Bolgarija Rusenski Lom zaposleni v občini Ivanovo intervju v živo
Persina zaposleni v občini Ivanovo intervju v živo

Hrvaška Vukovarsko-
srijemsko okrožje

upravitelj zaščitenega 
območja (Mario ??)

preko elektronske 
pošte

Srbija Gornje Podonavje 
Fruška Gora

Kdo ga je izpolnil? delno prek 
elektronske pošte, 
delno intervju v 
živo

Madžarska Naravni park 
Szatmár-Bereg

zunanja oseba preko elektronske 
pošte

Slovenija Gorenjska regija upravitelj zaščitenega 
območja

preko elektronske 
pošte

Romunija Naravni park 
Comana

upravitelj zaščitenega 
območja

intervju v živo

Vprašalnik

1. Odgovorna kontaktna oseba DA NE n. p.

1.1  Ali imate v vašem/zaščitenem območju(ZO) 
odgovorno osebo za stike z javnostjo? 

1.1.1 Če da:  Prosimo, zapišite kontaktne podatke (ime, naslov, telefonska številka in 
elektronski poštni naslov).

1.2.1 Če ne: Kdo je odgovoren za upravljanje stikov z javnostjo v vaši ZO?

Kontaktna oseba v centru za obiskovalce?

Kontaktna oseba na turističnih informacijah?

Vizualna kontaktna oseba (npr. odgovorna za 
vzdrževanje spletnih strani)?

Prosimo, zapišite kontaktne podatke (ime, naslov, telefonska številka in elektronski 
poštni naslov).
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2. Komunikacijske strategije DA NE n. p.

2.1 Ali imate pripravljeno komunikacijsko strategijo/
načrt za vaše ZO?

2.1.1 Če da: Prosimo, priložite strategijo/načrt v angleškem jeziku, če je na voljo.

Kakšen je splošni cilj vaše komunikacijske strategije/načrta? 

2.1.2 Če ne: Na kratko opišite vsebino in navedite celotno strukturo komunikacijske 
strategije/načrta.

DA NE n. p.

2.2 Ali si aktivno prizadevate za krepitev komunikacije 
z lokalnimi prebivalci/obiskovalci?

2.2.1 Če da: Kateri so vaši naslednji koraki ali kakšna je vaša strategija za doseganje 
tega cilja?

2.3 Kakšne vrste informacij bi morale biti vključene ali bi bile za vas zelo pomembne v 
Smernicah »Ozaveščanje lokalnega prebivalstva in obiskovalcev o vrednosti narave za 
lokalno gospodarstvo«

(npr. informacije o »vrednosti narave«, sporočila, ki jih je treba širiti, komunikacijski 
kanali, dobre prakse projektnih partnerjev ali ZO, pilotne dejavnosti)?
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3. Vrednost narave DA NE n. p.

3.1 Z vidika ZO: Kakšne so prednosti ZO za lokalno gospodarstvo in ali je treba o tem 
lokalno prebivalstvo in obiskovalce močneje ozaveščati?

Npr. socialne vrednote in koristi (kot so blaginja, kakovost življenja, rekreacija, okoljsko 
izobraževanje, regionalna identiteta), ekonomske vrednote in koristi (kot so ustvarjanje 
novih delovnih mest in zaposlovanje, privabljanje obiskovalcev in turistov, izboljšanje 
gospodarskega potenciala/trženje regije) okoljske vrednote in koristi (kot so varstvo 
narave, biološka raznovrstnost, trajnostna raba zemljišč, trajnostni razvoj podeželskih 
območij).

3.2 Kakšen je odnos domačinov do ZO?

3.3 Ali je med domačini, obiskovalci in ZO kdaj prišlo 
do kakršnihkoli problemov ali konfliktov?

3.3.1 Če da: Na kratko opišite razkrite težave.
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4. Ciljna skupina DA NE n. p.

4.1 Ali so ciljne skupine komunikacijskih dejavnosti 
vaše organizacije jasno opredeljene?

4.1.1 Če ne: Pojdite na naslednje vprašanje, »5. Komunikacijska orodja/kanali in ciljne 
skupine«.

4.1.2 Če da: Na katere ciljne skupine ciljajo vaše komunikacijske dejavnosti?

DA NE n. p.

Domačini 

Obiskovalci in turisti

Regionalni in lokalni javni organi

Državni javni organi

Podjetja in organizacije

Neprofitne organizacije in interesne skupine
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5. Komunikacijska orodja in ciljne skupine DA NE n. p.

5.1 Katera orodja uporabljate za komunikacijske dejavnosti?

Sporočila za javnost

Plakati

Brošure

Družbeni mediji (npr. Facebook, Twitter, Instagram)

Glasilo

Članki in revije

Delavnice

Vodeni ogledi

Promocijski videoposnetki

Drugo... 

5.1.1 Katera orodja uporabljate, zlasti za nagovarjanje lokalnega prebivalstva?

5.1.2 Katera orodja uporabljate, zlasti za nagovarjanje obiskovalcev/turistov?

5.2 Kakšna je po vašem mnenju razlika v nagovarjanju lokalnega prebivalstva in 
obiskovalcev…

… v vsebini sporočila, ki naj bi bilo dostavljeno:

… v uporabljenem komunikacijskem kanalu: 
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DA NE n. p.

5.3 Ali obstaja turistični center, ki nudi osnovne 
informacije, ki zagotavljajo pregled o območju in 
dejavnostih za obiskovalce in lokalno prebivalstvo?

5.4 Jezik komunikacijskih kanalov/orodij

5.4.1 Ali je spletna stran na voljo v angleškem jeziku? 

Prosimo, da na tem mestu vstavite povezavo:

5.4.2 Ali so informacijska gradiva (npr. letaki, brošure, 
glasila) na voljo tudi v angleškem jeziku?

5.4.3 Ali so izleti ali aktivnosti na prostem na voljo v 
angleškem jeziku? 

5.4.4 Ali osebje, ki dela s strankami, tekoče govori 
angleško?

6. Dobre in slabe prakse DA NE n. p.

6.1 Ali lahko poročate o dobrih in slabih praksah glede uporabljenih komunikacijskih 
metod, kanalov ali orodij, da bi lokalno prebivalstvo in/ali obiskovalce ozavestili o 
vrednosti narave?

Dobre prakse:

Slabe prakse:
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7. Vrednotenje in spremljanje DA NE n. p.

7.1 Ali imate orodja za sistematično vrednotenje 
ali spremljanje vaših komunikacijskih dejavnosti 
(npr. takšne vprašalnike ali povratne informacije s 
spleta)?

7.1.1 Če da: Katera?

7.1.2 Če da: Ali vaša organizacija zagotavlja orodja 
za vrednotenje in spremljanje tudi v 
angleškem jeziku?

7.2 Ali imate priporočila o orodjih za ocenjevanje in 
spremljanje, ki so se izkazala kot najbolj učinkovita?

7.2.1 Če da: Katera?

8. Literatura, praktični priročniki in orodja DA NE n. p.

8.1 Ali poznate ali uporabljate ustrezne priročnike v 
nemškem/angleškem jeziku (npr. o razvoju komuni-
kacijskih strategij ali učinkovitem ozaveščanju jav-
nosti o vrednosti narave v ZO)? 

8.1.1 Če da: Zapišite vir (avtor/organizacija objave) dokumenta (-ov) 

8.2 Ali imate sploh kakšna priporočila za literaturo ali 
imate praktične priročnike, smernice o upravljanju 
komuniciranja v ZO (v nemščini/angleščini)?

8.2.1 Če da: Zapišite vir (avtor/organizacija objave) dokumenta (-ov) 
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Da povzamemo: 
Kaj je za vašo organizacijo najpomembnejše sporočilo/informacija, ki bi ga morali vsi 
poznati?

Druga vprašanja
Dodatne informacije, vprašanja, povratne informacije:
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