
Vabljeni k sodelovanju

Iz Slovenije:

n	Mestna občina Maribor,

n	Občina Ruše,

n	Občina Hoče – Slivnica,

n	Očina Rače – Fram.

Iz Hrvaške:

n	Občina Medulin,

n	 Javni zavod Kamenjak,

n	Natura Histrica,

n	Zelena Istra.

Projektni partnerji

Besedilo:  Katja M. Hrovatin, Živa Bobič, Andrej Gašparič

Fotografije: Olga Malec, Katja M. Hrovatin, Jurij Gulič, 

 Mirna Fabris Rabatič

Izdal: Mestna občina Maribor

Tisk: Grafiti studio

Naklada: 3000 izvodov

Za vsebino dokumenta je odgovorna Mestna občina Maribor in v nobenem 
pogledu ne izraža stališča Evropske unije.

Organ upravljanja Sosedskega programa Slovenija – Madžaska – Hrvaška 2004 
-2006 je Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno 
politiko.

Projekt delno financira Evropska unija v okviru Programa pobude Skupnosti 
INTERREG IIIA Sosedskega programa Slovenija – Madžarska – Hrvaška 2004  
– 2006.

n	občinski uradniki,

n	 lokalne inštitucije, 

n	 lokalna društva,

n	nosilci turističnih aktivnosti,

n	 lokalno prebivalsto,

n	učenci, dijaki, študentje,

n	obiskovalci in

n	 vsi tisti, ki si prizadevate za ohranjanje 
narave.

Skupen model 
upravljanja 
zavarovanih 
območij
Kamenjak 
Pohorje
(KaPo)

Informacije o projektu:

Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše, Slovenija

Tel: +386(0)2/661 01 01, Fax:+386(0)2/661 01 01

E-mail: park.pohorje@triera.net

www.park-pohorje.si

Projekt se zaključi februarja 2008.



Kaj imata skupnega 
Kamenjak in Pohorje?
Na prvi pogled ni očitno, kaj je tisto, kar v projektu 
povezuje sredozemski in predalpski svet.

Vendar se vsi partnerji na projektu na področju 
upravljanja z zavarovanimi območji srečujejo s 
podobnimi težavami – s pomanjkanjem znanja 
pri upravljanju in z izredno nizko stopnjo 
ozaveščenosti javnosti, obiskovalcev in samih 
prebivalcev območja o pomenu, vzroku in 
učinkih zavarovanja. 

Izvedba projekta KaPo bo zato temeljila 
na prenosu dobrih praks, skupnih modelih 
upravljanja ter intenzivnem vzajemnem 
sodelovanju vseh projektnih partnerjev.

Ne zadostuje, da se območje le zavaruje, ampak 
je potrebno, da se na primeren način tudi 
upravlja. 

Cilji:

n	 izboljšano upravljanje obeh projektnih 
območij,

n	 izboljšano upravljanje z obiskovalci, 

n	 izobraževanje in aktivno sodelovanje z 
lokalnim prebivalstvom.

Poudarek bo na pilotnih območjih Bajgot – 
Šumik in rt Kamenjak.

n	predlog načrta upravljanja z obiskovalci na 
Pohorju,

n	predlog načrta upravljanja za Kamenjak,

n	načrt spremljanja vpliva obiska na 
zavarovana območja,

n	dva izobraževalna sklopa za 
naravovarstvene nadzornike,

n	 izobraževalne delavnice za različne ciljne 
skupine,

n	 vzpostavitev info točk na Pohorju,

n	ureditev učne poti,

n	 vzpostavitev botaničnega rezervata znotraj 
zavarovanega območja Kamenjak,

n	 vzpostavitev EKO Centra na Kamenjaku,

n	 izdaja izobraževalno - informativnih 
publikacij (zloženke, brošure),

n	nadgradnja spletne strani z vsemi 
informacijami o projektu.

Upravljanje Pričakovani 
rezultati projekta


