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ZAKLJUČCI I PREPORUKE SA SEMINARA 
SUDJELOVANJE JAVNOSTI I TRANSPARENTNO UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM I NATURA 2000 PODRUČJIMA 

 
U gradu Varaždinu je u sklopu projekta Transformacija održan stručni seminar pod nazivom "Sudjelovanje javnosti i 

transparentno upravljanje zaštićenim i NATURA 2000 područjima". Seminar se održao dana 6. veljače 2017 u 

konferencijskoj dvorani Hotel Park Boutique, a cilj mu je bio okupiti ključne dionike za zaštitu okoliša i prirode u 

upravljanju zaštićenim područjima sjeverozapadne Hrvatske te ih upoznati s transparentnim upravljanjem i primjerima 

dobre prakse uključivanja javnosti u zaštićenim i NATURA 2000 područjima. 

 

Stručni seminar otvorio je dr.sc. Dražen Šimleša s Instituta znanosti "Ivo Pilar" u Zagrebu, a kroz svoje predavanje je 

predstavio Analizu upravljanja zaštićenim i NATURA 2000 područjima koja je bila izrađena u sklopu projekta za područje 

7 županija u Republici Hrvatskoj. Od strane dr.sc. Mihaele Mesarić iz Međimurske prirode - Javne ustanove za zaštitu 

prirode imali smo priliku čuti nešto više o iskustvima u provođenju monitoringa Natura 2000 vrsta te smo saznali kako 

lokalna zajednica u navedenom monitoringu ima itekako značajnu ulogu. Predstavljeni primjeri suradnje s lokalnom 

zajednicom odnosili su se na monitoring lastavica, šišmiša, bijele rode te cvijeta kockavice. 

 
Od ostalih tema predstavljene su bile Prirodne vrijednosti prostora Sjeverozpadane Hrvatske i uočeni problemi sve 

većeg prisustva invazivnih vrsta od strane Dore Radosavljević iz saveza udruga Dravska Liga, Primjeri dobre prakse 

kroz projekt "Kupa Natura - živjeti i održavati prirodnu dobrobit Kupe od izvora do ušća" od strane Antonije Vučić 

(Udruga za promicanje kulture življenja "Zvono uz Kupu-ZUK!" iz Karlovca), Aktivizam i pravni alati u zaštiti prirodnih 

resursa - Denis Frančišković (Udruga za zaštitu okoliša i prirode "Eko Pan" iz Karlovca) te Aarhuška konvencija i pravo 

javnosti na sudjelovanje pri postupcima zaštite okoliša - Goran Sabol (Zaštitarsko-ekološka organizacija Nobilis). 

 

Kao generalni zaključak samog stručnog seminara nametnulo se kako je uključivanje javnosti ključno za transparentno 

upravljanje navedenim prostorima zbog čega je prijeko potrebno izvršiti edukaciju dionika na svim razinama te 

uspostaviti čvršću i jaču međusektorsku suradnju na predmetnom području. Donošenje planova upravljanja Javnih 

ustanova omogućit će jačanje stručnih kapaciteta, a samim time i kvalitetnije djelovanje i upravljanje u zaštićenim 

područjima što će osigurati neometano odvijanje prirodnih procesa i održivo korištenje prirodnih dobara. 
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