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1- Uvod 

Biosferno območje Kozjansko in Obsotelje (BO KO) je vzpostavljeno in lahko se pohvali že s 

prvimi primeri dobre prakse sodelovanj med različnimi institucijami, hkrati pa tudi že s prvimi 

vključevanji deležnikov. Za to, da bi BO KO zaživelo tudi med prebivalci območja, je potrebno 

najprej v območju vzpostaviti dobro informiranost in sodelovanje, ki bo zagotavljajo osnovno 

za skupno iskanje priložnosti za trajnostni razvoj območja. Sodelovanje med prebivalci pri 

skupnem ustvarjanju priložnosti za BO KO je namreč pogoj za izvajanje trajnostnega razvoja 

območja ter doseganje rezultatov na različnih področjih – od ohranjanja kulturne dediščine, 

varstva narave, pa tudi kmetijskega in gospodarskega razvoja. 

 

Javni zavod Kozjanski park je že s samo vzpostavitvijo in vodenjem aktivnosti v prvih fazah 

logična izbira tudi za nadaljnje aktiviranje mreže sodelujočih ter tudi koordinacijo aktivnosti 

v območju. Pri tem pa je izjemnega pomena, da vključuje različne organizacije že na ravni 

načrtovanja kot tudi izvajanja. BO KO je skupnostni projekt, ki potrebuje koordinatorja, 

vendar je njegova uspešnost odvisna od vključenosti in aktivnosti vseh v območju. 

 

Načrtovanje in razvoj BO KO je mogoče voditi preko različnih projektov in različnih finančnih 

virov – na ravni države in Evropske unije. Že samo načrtovanje projektov in prijave zahtevajo 

skupnosti pristop, v katerem sodelujejo tako Javni zavod Kozjanski park kot tudi razvojne 

agencije, občine, lokalni ponudniki, podjetja, zavodi, turistični sektor in še bi lahko naštevali. 

Samo organizacijo, koordinacijo in sodelovanje je prav tako mogoče vzpostaviti le preko 

projektov. Ta podstat pa je osnova za to, da bi lahko tudi učinkovito komunicirali, kar je 

temeljni namen komunikacijske strategije. 
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Komunikacijska strategija zaradi projektne narave organizacije odgovarja tudi na določena 

organizacijska vprašanja ter omogoča nadaljnji razvoj povezovanja BO KO v trajnostnem 

razvoju. V trajnostnem razvoju koordinatorji Javni zavod Kozjanski park prepoznava predvsem 

projekte, kot so vzpostavitev trajnostne turistične infrastrukture (tematske poti naravne in 

kulturne dediščine, razstave, predavanja, delavnica, vključevanje prebivalcev) in trajnostna 

ponudba (storitve in pridelki).  

 

2- Namen komunikacijske strategije 

Komunikacijska strategija podpira prizadevanja Javnega zavoda Kozjanski park, LAS Obsotelje 

in Kozjansko ter LAS Posavje pri doseganju izpolnitvi potencialov za lokalne skupnosti, ki jih 

prinaša razglasitev območja v okviru UNESCO: 

 Spodbujanje trajnostnega gospodarstva, ki upošteva načela ohranjanja narave 

 Večja prepoznavnost območja 

 Večja povezanost lokalnih skupnosti znotraj območja 

 Povezovanje lokalnih ponudnikov v skupnem nastopu na trgu 

 Možnost povezovanj z drugimi biosfernimi območji 

 Spodbujanje boljše kakovosti življenja 
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3- Izhodišče 

 

a. Kratko o Biosfernem območju Kozjansko in Obsotelje 

Man and the Biosphere Programme (MAB) je medvladni raziskovalni program UNESCA 

(organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo, ang. United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organisation; v nadaljnjem besedilu: UNESCO MAB), ki 

poteka že od leta 1971. Njegov cilj je vzpostaviti ravnovesje odnosa med človekom, naravo in 

kulturnim izročilom. Razglašena biosferna območja predstavljajo vzorčne primere za 

uresničevanje trajnostnega razvoja na lokalni, nacionalni in globalni ravni. 

 

Biosferna območja imajo naslednje funkcije: 

 ohranjanje ekosistemov, krajine in biološke pestrosti, 

 spodbujanje trajnostnega gospodarskega razvoja 

 logistično podporo za raziskave, monitoring, izobraževanje, ki se nanašajo na lokalno, 

regionalno, nacionalno in globalno ohranjanje narave in trajnostni razvoj. 

 

Posebnost biosfernih območij je v tem, da vzpostavljajo pozitiven odnos in enakovredno 

partnerstvo med človekom in naravo. V biosfernih območjih zavarovana narava ni 

pomembnejša od uravnoteženega gospodarskega razvoja. Prav zato so ta območja zanimiva 

in drugačna. Prebivalcem ponujajo številne priložnosti, ne nazadnje prinaša Unescovo 

priznanje izjemno promocijsko prednost in prepoznavnost. Svetovna mreža biosfernih 

območij vključuje danes 651 biosfernih območij v 120 državah. 
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V Sloveniji imamo 3 biosferna območja. Biosferno območje Kozjansko in Obsotelje (BO KO) je 

bilo v mrežo pri UNESCO sprejeto leta 2010. Vso potrebno dokumentacijo in usklajevanja so 

pripravili v Javnem zavodu Kozjanski park v sodelovanju z lokalnimi skupnosti.  

 

Biosferno območje, ki zajema pokrajino med Savo, Savinjo in Sotlo, je veliko 947 km². Osrednje 

območje je veliko 140 km²,  robno 360 km² in tranzicijsko 447 km². Območje zajema enajst 

občin. Največji delež  ozemlja osrednjega in robnega dela biosfernega območja imajo 

občine  Bistrica ob Sotli, Dobje in Kozje (100 %), sledijo pa Podčetrtek (68 %), Laško (48 %), 

Šentjur (36 %), Brežice (22 %), Sevnica (17 %), Krško (12 %) , Šmarje pri Jelšah (2 %) in Radeče 

(1,5 %).  

  

Skoraj 230 km² (46 % osrednjega in robnega dela biosfernega območja) pripada območjem 

Nature 2000: Kozjansko – Dobrava – Jovsi (SPA), Posavsko hribovje (SPA), Pustišekova polšna 

(pSCI), Dolgi potok na Rudnici (pSCI), Bohor (pSCI), Dobrava-Jovsi (pSCI), Orlica (pSCI), Veliko 

Kozje (pSCI). 

  

Polovico osrednjega in robnega dela biosfernega območja zavzema Kozjanski regijski park. 

  

Najnižja točka so Jovsi, mokrotni travniki ob Sotli – 142 m nm.v., najvišja pa Veliki Javornik na 

Bohorju – 1023 m. Najpomembnejši vodotoki so Sava, Savinja, Sotla, Bistrica, Gračnica in 

Sevnična, katerih doline predstavljajo glavne prometne osi in kjer so tudi vsa večja centralna 

naselja. 
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Raznolikost in pestrost, ki se odraža v geološki strukturi, geomorfoloških značilnostih ter 

rastlinskih in živalskih vrstah, je posledica stika: 

- dveh geotektonskih enot – dinaridov in panonidov, 

- dveh naravnogeografskih enot – alpskega in panonskega sveta, 

- treh  fitogeografskih območij (subpanonsko, predalpsko ter preddinarsko) in 

- treh zoogeografskih območij (subpanonsko, predalpsko in kraško-predpanonsko). 

  

Prehod iz predalpskega gozdnatega hribovja v terciarno vinorodno gričevje in obsoteljske 

ravnice tvori edinstven mozaik cvetočih travnikov, starih sadovnjakov, strmih gozdnih pobočij 

in bistrih potokov, domačij in poti do njih, v katerem se kulturna krajina, posejana z gradovi in 

cerkvami, prepleta z območji ohranjene narave.  
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BIOSFERNO OBMOČJE OBSOTELJE IN KOZJANSKO – geografska LEGA 

 Delež občine 
(%) v 
BO OK 

Površina (km2) 
občine v 
osrednjem 
območju BO KO 

Površina (km2) 
občine v 
robnem 
območju BO 
KO 

Površina (km2) 
občine v 
prehodnem 
območju BO KO 

LAS OBSOTELJE IN 
KOZJANSKO 

    

Občina Kozje 9,5 86,2 3,5 0 

Občina Podčetrtek  6,4 32,9 8,3 19,6 

Občina Šmarje pri Jelšah 7,5 0 2,4 68,8 

LAS POSAVJE     

Občina Bistrica ob Sotli 3,3 31,3 0 0 

Občina Brežice 14,2 57,9 0,4 75,9 

Občina Krško 11,1 37,2 5 62,6 

Občina Sevnica 11,5 23,1 19,5 66,9 

Občina Radeče 0,7 0,8 0 5,4 

 

b. Kratko o aktivnostih LAS Kozjansko in Obsotelje ter LAS Posavje v 

projektu Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem 

 

LAS Obsotelje in Kozjansko ter LAS Posavje sta se povezala pri pripravi in izvajanju projekta 

sodelovanja  »Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem«.  Projekt sicer povezuje 

tri biosferna območja Slovenije: Julijske Alpe, Kras ter Kozjansko in Obsotelje ter šestih lokalnih 

akcijskih skupin: LAS Doline Soče, LAS Gorenjska košarica, LAS Med Snežnikom in Nanosom, 

LAS Krasa in Brkinov, LAS Obsotelje in Kozjansko ter LAS Posavje. Projekt sodelovanja financira 

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja.  

 

Temeljni nameni sodelovanja: 

- Približati biosferna območja prebivalcem in širši javnosti. 
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- Povezati vsa BO v Sloveniji. 

- Izkoriščati potenciale biosfernih območjih za namene ohranjanja naravne in kulturne 

dediščine ter izboljševanja dohodkovnega položaja lokalnih prebivalcev. 

- Komunikacija in prenos dobrih praks med biosfernimi območji. 

- Povezati ponudnike s skupnim nastopom na trgu ter predstavitev biosfernih območij 

Slovenije za boljšo prepoznavnost. 

- Ozaveščanje in izobraževanje javnosti o pomenu in varovanju biosfernih območij 

Slovenije. 

 

»S samim poimenovanjem Unesco MAB, konkretnim povezovanjem območja kot turistične 

destinacije in sodelovanjem z drugimi BO Slovenije bomo vnesli dodatno vrednost za 

trajnostno upravljanje z naravno in kulturno dediščino.« 

 

c. Vključevanje deležnikov  
 

V okviru projekta »Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem« so pripravili tudi 

šest delavnic, na katerih so skupaj z deležniki oblikovali temelje za sodelovanje – tudi na 

področju komuniciranja. Rezultati z vseh šestih delavnic so vključeni v komunikacijsko 

strategijo – vsi ostali predlogi pa so zabeleženi v zapisnikih delavnic, ki so jih udeleženci tudi 

prejeli. 

 

Na delavnicah so sodelovali lahko vsi zainteresirani. Vsebinsko pa so bile delavnice 

prilagojene: 

- Dve delavnici za nevladne organizacije 

- Dve delavnici za lokalne ponudnike 
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- Dve delavnici za lokalne skupnosti  

4- Organizacija 

 

Aktivnosti na področju Biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje vodi in koordinira Javni 

zavod Kozjanski park, pri tem pa se primarno povezuje z LAS Obsotelje in Kozjansko ter LAS 

Posavje. Skupina parka in oba LAS pripravljata skupne projekte in tako v načrtovanje kot 

izvajanje aktivnosti vključujeta deležnike z različnih področij. Smiselno je, da se tudi v 

prihodnje ohrani organizacijsko sodelovanje, kot je bilo oblikovano v okviru projekta. V okviru 

tega sodelovanja (kot tudi že v projektu) pa naj poteka tudi usklajevanje glede načrtovanja in 

izvajanja komuniciranja. 

 

V načrtovanje in izvajanje aktivnosti naj Javni zavod Kozjanski park vključi tudi druga LAS 

območja, ki so še aktivna v BO KO, vendar v obstoječem projektu niso bila vključena: občine 

Dobje, Šentjur pri Celju in Laško. Aktivnosti naj tako kot pri drugih povezovanjih z LAS temeljijo 

na sodelovanju na sejmih, prireditvah, vključevanju dogodkov s tega območja, pomoč pri 

vzpostavitvi tematskih poti, naravovarstvenih akcij in podobno. 

 

 

  



 
 
 
 
 
 

 

                                           
 

Aktivnost poteka v sklopu projekta »Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem« in je sofinancirana s 
sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Za vsebino je odgovoren JZ Kozjanski park. Organ 
upravljanja, določen za izvajanje Programa podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

 

5- Komunikacijski nameni in cilji 

Predlagane faze si ne sledijo linearno, ampak se med seboj tudi prepletajo. V vseh treh fazah 

je pomembno sodelovanje na državnem nivoju – med biosfernimi območji in v sodelovanju z 

odločevalci. 

 

Faza 1: informiranje prebivalcev in doseganje razumevanja 

V prvi fazi je pomembno, da so o Biosfernem območju informirani predvsem prebivalci. Da 

razumejo pomen vpisa med Unesco območja in da jasno prepoznavajo priložnosti, ki jim jih 

tak vpis prinaša. S krepitvijo sodelovanja in prepoznavanjem priložnosti namreč gradijo 

potencial, da bo BO KO lahko ves čas delovalo trajnostno. 

 

Faza 2: doseganje podpore lokalnim skupnostim (organiziranost, sodelovanje, povezovanje 

turizem, pridelava hrane, …) 

Po vzpostavitvi razumevanja lahko gradimo na medsebojnem povezovanju in sodelovanju na 

različnih področjih ter tako podpiramo dejavnosti v lokalnih skupnostih. 

 

Faza 3: doseganje skupnih nastopov (lokalnih skupnosti, ponudnikov, nevladnih organizacij, 

…) 

Prek razumevanja in graditve sodelovanja lahko v tretji fazi pričakujemo predvsem pomemben 

premik pri skupni organizaciji lokalnih skupnosti. S tem pa dosegamo tudi prepoznavnost na 

nacionalni ravni in v tujini. 
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6- Ciljne skupine in deležniki 
 

Organizacijska in komunikacijska skupina: Javni zavod Kozjanski park, vsi LAS v BO KO 

Ministrstva (nacionalno): Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), Ministrstvo za kulturo (MK), 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), Ministrstvo za gospodarski razvoj 

in tehnologijo (MGRT), Ministrstvo za infrastrukturo (MZI), Ministrstvo za izobraževanje, 

znanost in šport (MIZŠ) 

Druge institucije (nacionalno): Zavod za varstvo narave (ZRSVN), Agencija RS za okolje (ARSO), 

Zavod za gozdove Slovenije (ZGS), Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS), Sklad 

kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (SKZG RS), Zavod za varstvo kulturne 

dediščine (ZVKD), Direkcija Republike Slovenije za vode (DRSV) 

Strokovna združenja in institucije s področja varstva narave: Skupnost parkov Slovenije, 

Planinska zveza Slovenije, Skupnost muzejev Slovenije, Prirodoslovni muzej Slovenije (PMS), 

Nacionalni inštitut za biologijo (NIB), Center za kartografijo favne in flore (CKFF), Kmetijski 

inštitut Slovenije (KIS), univerze, drugi inštituti, združenja in društva  

Druge institucije (lokalno/regionalno): ZRSVN OE Celje in OE Novo mesto, ZVKD OE Celje, OE 

Novo mesto in OE Ljubljana, izpostave KGZS – Celje, Novo mesto, ZGS – OE Celje in OE Brežice, 

Razvojne agencije: RA Posavje, RA Sotla, RA Kozjansko in RA Celje, Zavod za kulturo, šport, 

turizem in mladinske dejavnosti Sevnica (ZKŠTM Sevnica), Javni sklad Republike Slovenije za 

kulturne dejavnosti (JSKD) OE Šmarje pri Jelšah 

Drugi parki Slovenije in Hrvaške: Skupnost parkov Slovenije, Triglavski narodni park, Regijski 

park Škocjanske jame, Krajinski park Goričko, Parki Dinarskega loka 

Turizem: potencialni obiskovalci Biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje (športniki, 

družine, podjetja), Turistična zveza Slovenije, (lokalni) ponudniki nastanitvenih in gostinskih 
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storitev, TIC, lokalni turistični vodniki, dobitniki blagovne znamke, Posavski gradovi, samostan 

Olimje, Terme: Olimia, Čatež, Dobova,Laško, Rimske toplice 

Turistična društva (Podsreda, Kozje, Pilštanj, Bizeljsko, Virštanj, Podčetrtek, Polje ob Sotli, 

Bistrica ob Sotli, TD s celotnega Biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje (Bizeljsko, Pišece, 

Kapele, Laško, Šentjur,..) 

Mediji: nacionalni, regionalni, lokalni (mediji občin, spletne strani občin) 

Občine: Bistrica ob Sotli, Dobje in Kozje, Podčetrtek, Laško, Šentjur, Brežice, Sevnica, Krško, 

Šmarje pri Jelšah in Radeče 

Lastniki zemljišč in njihova združenja in obdelovalci zemljišč: poljedelstvo, živinoreja, 

čebelarstvo, turistične kmetije, vinarji (vinske poti) 

Politične stranke: lokalno, regionalno, nacionalno 

Nevladne organizacije (društva): lovci, ribiči, ekološka združenja, steklarsko društvo, 

planinska, gobarska, kolesarska, turistična in kulturna društva, gasilska društva 

Šole in vrtci, druge izobraževalne ustanove 

Univerze in fakultete 

Verski predstavniki 

Knjižnice 

Prebivalci: prebivalci vseh občin vključenih v Biosferno območje; prebivalci Slovenije 

Arhitektura: arhitekti, krajinski arhitekti 
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7- Ključna sporočila 

 

Faza 1: informiranje prebivalcev in doseganje razumevanja 

Priložnosti za prebivalce: trajnostni razvoj (Kozjanska jabka); ohranjanje naravne in kulturne 

dediščine (bober, tradicionalne obrti); dobre prakse sodelovanja (med občinsko, med 

generacijsko, med območji). 

 

Sodelujemo z naravo: predstavitev vrst in habitatnih tipov; kmetijstvo (ekološko, lokalna 

oskrba s hrano, …); doživetja v naravi (poti, vodenja). 

 

Faza 2: doseganje podpore lokalnim skupnostim (organiziranost, sodelovanje, povezovanje 

turizem, pridelava hrane, …) 

Obstoječe sodelovanje: skupaj občine, park in LAS (primeri skupnih aktivnosti) 

Pridružite se: možnosti vključevanja ponudnikov, nevladnih organizacij, prebivalcev 

 

Faza 3: doseganje skupnih nastopov (lokalnih skupnosti, ponudnikov, nevladnih organizacij, 

…)  

Trajnostni turizem: izdelki s skrbjo za naravo, mlin, Grad Posreda. 

Dodatno oblikovanje sporočil glede na sodelovanja iz druge faze. 
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8- Komunikacijske aktivnosti 

 

Faza 1: informiranje prebivalcev in doseganje razumevanja 

a. Oblikovanje seznamov ponudnikov lokalno pridelane hrane in lokalnih storitev. 

b. Oblikovanje seznama dobrih praks povezovanja v BO KO za skupen trajnostni razvoj. 

c. Ustanovitev akcijske skupine za sodelovanje v Biosfernem območju Kozjansko in 

Obsotelje (BO KO), ki jo vodi Javni zavod Kozjanski park (priprava dvoletnih načrtov 

dela, srečanja dvakrat letno). V akcijski skupini sodelujejo vsaj LAS, predstavniki 

ponudnikov, turističnih organizacij in občin. 

d. Predstavitve BO KO na občinskih svetih. 

e. Predstavitve BO KO na regionalnih / lokalnih dogodkih. 

f. Partnerstva z lokalnimi in regionalnimi mediji pri predstavitvah priložnosti (dobrih 

zgodb, tematskih poti, narave in kulturne dediščine, ponudbe, …) iz BO KO. 

g. Kratke / doživljajske predstavitve, za katere ni nujno, da potekajo v BO KO – namenjene 

različnim organizacijam (spoznavanje BO KO, podpora ponudnikom). 

h. Letna poročila o dosežkih BO KO, ki jih prejmejo odločevalci (lokalno, nacionalno) +  

spletna komunikacija in komunikacija v medijih. 
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Faza 2: doseganje podpore lokalnim skupnostim (organiziranost, sodelovanje, povezovanje 

turizem, pridelava hrane, …) 

a. Označitev območja na vstopnih točkah s povezovanjem s Kozjanskim parkom. 

b. Krepitev infrastrukture: označbe v prostoru, spletno komuniciranje (video zgodbe in 

fotografije s sporočili, ki jih lahko delijo vsi vključeni), praktični zemljevidi za 

potencialne obiskovalce (ponudniki, doživetja, gradovi, …), tematske poti, označitev 

pomembne kulturne in naravne dediščine. 

c. Skupna znamka ponudnikov lokalno pridelane hrane in lokalnih storitev, ki so 

skladne z usmeritvami trajnostnega razvoja: enotna podoba, skupni nastop na trgu, 

prepoznavnost regije. V projektu je bil izdelan pravilnik za kolektivno in storitveno 

znamko. Za to, da bi pravilnik tudi zaživel v praksi, so potrebni naslednji koraki: 

 Predstavitev ponudnikom storitev in izdelkov / pridelkov ter drugimi nosilci 

trajnostnega v lokalnih skupnostih (občine, turistične, gospodarske in kmetijske 

organizacije) 

 Oblikovanje praktičnih rešitev v sodelovanju s ponudniki ter drugimi nosilci 

trajnostnega razvoja v lokalnih skupnostih 

 Na podlagi ponudbe, ki jo vključuje znamka, ter na podlagi rešitev  v 

sodelovanju s ponudniki in  izdelava načrta komuniciranja v regiji, nato načrta 

komuniciranja na ravni Slovenije 

d. Podpora razvoju ponudbe (turistične, lokalno pridelane hrane, lokalnim storitvam):  

 skupna spletna prodaja  

 posveti o dobrih praksah (predstavniki, ki že uspešno delujejo) 

 spodbujanje skupnih lokacij prodaje domačih izdelkov (npr. Brežice Mestna 

hiša, mreža trgovin, logistični center) 
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 ogled dobrih praks v drugih Biosfernih območjih. 

e. Predlogi, ki so jih na delavnicah za pripravo komunikacijske strategije oblikovali 

udeleženci. Za izvedbo teh predlogov je potrebna najprej priprava projektov in 

pridobitev sredstev za izvedbo projektov. Tako da je ta seznam v fazah priprave v 

pomoč predvsem akcijski skupini, ki bo pripravljala načrte in skrbela za njihovo 

izvajanje.  

 Oblikovanje skupnih poti, ki vključujejo ponudnike: kolesarske poti, učne poti, 

grajske poti. 

 Življenje na kmetiji: spodbujanje v vključevanje kmečkih opravil kot način 

preživljanja prostega časa (Čerčkova domačija + dodatno mreža potencialnih 

kmetij), vključevanje šol. 

 Kozjansko jabolko: širitev na druge vrste hrane (hruška, med, žito, jabolčni čaj, 

…), kmetijske dejavnosti (delo na kmetijah, dnevi odprtih vrat), nove dejavnosti 

(tekmovanje v peki štrudla, 'štrudltruck'). 

 Čerčkova domačija: doživljajski obisk (obiranje in predelava jabolk, doživljanje 

narave), primarno vključevanje šol. 
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Faza 3: doseganje skupnih nastopov (lokalnih skupnosti, ponudnikov, nevladnih organizacij, 

…)  

a. Načrt in organizacija skupnih nastopov, ki združujejo ponudnike s skupno znamko BO 

KO: 

 Pregled vseh vključenih in kaj so njihove prednosti  

 Pripraviti načrt in organizacijo z vključevanjem ponudnikov: cilji, ciljne skupine, 

aktivnosti (primarno: spletna prodaja, spletno komuniciranje) 

b. Oblikovanje projektov in prijave na različne finančne mehanizme. 

 

9- Merjenje učinkovitosti 

a. Dosežki akcijske skupine 

b. Število predstavitev  

c. Število udeležencev na predstavitvah 

d. Število vključenih v skupne aktivnosti 

e. Število objav v medijih  

f. Število dobrih praks 


