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Mnenje lokalnega prebivalstva o 

območjih Natura 2000 v občini 

Črenšovci 

Janja Kelenc, povzetki mag.dela Natura 2000: vključevanje 

lokalnega prebivalstva v program upravljanja območij Natura 

2000 v občini Črenšovci, 2015. 

Cilj raziskave je bil raziskati védenja in mnenja 

prebivalcev občine Črenšovci, ki so podlaga za 

pripravo občinskih programov in aktivnosti na 

področju informiranja o Naturi 2000, in izboljšati 

vključevanje lokalnega prebivalstva pri izvajanju 

kasnejših ukrepov upravljanja z naravnimi viri.  

Velika večina prebivalcev je le delno informirana o 

dejavnostih, ki potekajo znotraj območja Natura 

2000. Le okoli tretjina zagotovo vé in razume, da 

svojih dejavnosti znotraj območja Natura 2000 ni 

potrebno ustaviti (zaradi ohranjanja narave). Še 

manj jih lahko zavrne trditev, da je območje Natura 

2000 nedotakljivo glede novih posegov in razvojih 

panog.  

 

Vinotok, 2015 
 

Ker je znanje o mreži Natura 2000 v občini 

Črenšovci na zelo nizki ravni, bo v prihodnje 

potrebno na tem področju vložiti več truda in 

energije v izobraževanje in informiranje lokalnega 

prebivalstva oz. deležnikov.            

Ugotavljamo, da jih velika večina meni, da bi 

naravo lahko bolje varovali. Iz tega lahko sklepamo, 

da imajo prebivalci pozitivno naravnan odnos do 

narave in da so pripravljeni sprejemati varstvene 

ukrepe za ohranjanje ugodnega ohranitvenega 

stanja vrst in habitatnih tipov.  

Sporočilo deležnikom bi moralo biti jasno: območja 

Natura 2000 so posebna območja varstva in 

posebna ohranitvena območja, ki ne izključujejo 

gospodarskega razvoja. Varovanje vrst in habitatnih 

tipov na območju Natura 2000 ne temelji na 

strogem varovanju narave z omejitvami in 

prepovedmi, ampak na načelu trajnostnega in 

sonaravnega upravljanja z naravnimi viri. 

Informiranje deležnikov o možnosti vključevanja v 

procese odločanja in upravljanja je zato ključno pri 

izvajanju biodiverzitetnih ukrepov. 

 

 

http://goformura.gozdis.si/habitatni-tipi/
http://goformura.gozdis.si/habitatni-tipi/


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upravljanje z izbranimi gozdnimi območji 

Natura 2000 ob Muri – utrinki z delavnice 

V torek 13. oktobra 2015 se je v Lendavi na delavnici za 

širšo javnost zbralo okoli 50 deležnikov in prebivalcev 

Prekmurja na predstavitvi projekta GoForMura in 

dosedanjih rezultatov terenskih popisov. Glavni moto 

delavnice - učinkovitejše upravljanje in spremljanje 

stanja gozdnih območij Natura 2000 – je obenem tudi 

glavni cilj projekta GoForMura. Do tega cilja pa vodijo 

mnoge aktivnosti, ki jih bo nosilec projekta Gozdarski 

inštitut Slovenije v sklopu projektnih obvez skupaj s 

partnerji  izvedel v letih 2015 in 2016.  

Prvi dan je kar 14 raziskovalcev predstavilo konkretne 

rezultate, ki so rezultat polletnega dela na projektnih 

območjih v Prekmurju. V zaključku je bila s strani vodje 

projekta dr. Kovača predstavljena ideja o bodočem 

upravljavskem načrtu.  

Drugi dan (14.10.2015) se je začel s predstavitvijo 

obstoječega gozdnogospodarskega načrta za projektni 

območji Murska Šuma in Gornja Bistrica, ter nadaljeval 

s predstavitvijo elementov prihodnjega upravljavskega 

načrta, ki bo eden večjih rezultatov projekta.  

Končni namen tovrstnih delavnic pa je ne le legalnost, 

temveč visoka legitimnost izdelanih prostorskih 

načrtov, zato smo z deležniki izvedli povsem 

participativno delavnico. Uporabili smo več novih 

načinov pridobivanja mnenj lastnikov gozdov, 

obiskovalcev in drugih deležnikov. 

 

 

Delavnice so se udeležili predstavniki Zavoda za 

gozdove Slovenije, Gozdarskega inštituta 

Slovenije,  Inštituta za ohranjanje naravne 

dediščine LUTRA, Inštituta NINA iz Norveške, 

Zavoda za varstvo narave OE MB, Elektroinštituta 

Milan Vidmar, predstavniki urbarialnih skupnosti 

ter Gozdno in lesno gospodarstvo Murska Sobota,  

Center za kartografijo favne in flore, Inštituta 

ERICO in NIB, predstavniki DOPPSa, JZ Krajinski 

park Goričko ter prebivalci iz Prekmurja in 

Prlekije. 

Objave v medijih: Pomurec.com, Večer. 

 

Š. Planinšek 

GoForMura na spletni strani in 

Facebooku 

Projektno dogajanje lahko sledite in se vanj tudi 

aktivno vključite z vašimi komentarji ter predlogi 

na spletni strani goformura.gozdis.si in 

Facebooku.  
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http://goformura.gozdis.si/delavnica-projekta-goformura-za-sirso-javnost/
http://goformura.gozdis.si/delavnica-projekta-goformura-za-sirso-javnost/
http://www.pomurec.com/vsebina/35508/S_projektom_GoForMura_do_boljsega_upravljanja_gozdnih_obmocij_ob_Muri_
http://www.vecer.com/clanek/201510146149628
http://goformura.gozdis.si/
https://www.facebook.com/pages/GoForMura/718122361639107

