
Prednostno področje N&B
prednostne naloge za naravo

Dejavnosti za izvajanje Direktive o habitatih (92/43/EGS) in 
Direktive o pticah (2009/147/ES), zlasti: 

• dejavnosti za izboljšanje varstvenega stanja habitatov in vrst, 
vključno z morskimi habitati in vrstami ter vrstami ptic, ki so v 
interesu Unije; 

• dejavnosti v podporo bio-geografskim seminarjem omrežja 
Natura 2000; 

• izvajanje okvirov prednostnih ukrepov (PAF), še posebno 
integrirani pristopi.
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Prednostno področje N&B
prednostne naloge za naravo
6 prednostnih projektnih tem iz Večletnega delovnega programa 2014-
2017:
1. Izboljšanje stanja habitatnih tipov ali vrst, pomembnih za Skupnost, 

ki so usmerjeni na območja Natura 2000;
2. Izboljšanje stanja habitatnih tipov na območjih Natura 2000 ali vrst, 

pomembnih za Skupnost, če njihovo stanje ni določeno kot 
„ugodno/varno in se ne slabša“ ali „neznano“, v skladu z 
najnovejšim poročanjem po 17.č. Direktive o habitatih ali 12. č. 
Direktive o pticah;

3. Izvajanje ukrepov, določenihv okviru prednostnega ukrepanja (PAF) 
ali konkretnih ukrepov, ki so bili opredeljeni, priporočeni ali 
dogovorjeni v okviru bio-geografskih seminarjev mreže Natura 
2000. V Sloveniji: PUN (Program upravljanja območij Natura 2000)
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Prednostno področje N&B
prednostne naloge za naravo
6 prednostnih projektnih tem iz Večletnega delovnega programa 
2014-2017:
4. Projekti, ki obravnavajo morski del izvajanja direktive o habitatih 

in direktive o pticah v povezavi z okvirno direktivo o morski 
strategiji

5. Projekti za izboljšanje stanja habitatnih tipov ali vrst, opredeljenih 
v akcijskih načrtih za obnovitev vrst ali habitatov na nacionalni 
ravni ali ravni EU. 

6. Projekti, ki so namenjeni invazivnim tujerodnim vrstam, če bi te 
poslabšale stanje vrst ali habitatnih tipov iz omrežja Natura 2000.
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Dejavnosti, za izvajanje ciljev 2 – 5 Strategije EU za biotsko 
raznovrstnost do leta 2020:
Prednostne projektne teme: 
1. Ukrepi za ohranjanje in izboljšanje ekosistemov in njihovih storitev 

z vzpostavitvijo zelene in modre infrastrukture ter obnovo 
degradiranih ekosistemov;

2. Projekti za izvajanje ukrepov, namenjenih invazivnim tujerodnim 
vrstam; 

3. Projekti, namenjeni ogroženim vrstam, ki niso vključene v priloge 
k direktivi o habitatih, njihovo stanje na evropskih rdečih seznamih 
pa je „ogroženo“ ali slabše;

Prednostno področje N&B
prednostne naloge za biotsko raznovrstnost

LIFE14 CAP/SI/000012



4. Pilotni ali predstavitveni projekti z inovativnimi načini 
neposrednega ali posrednega financiranja:
� javno zasebna partnerstva,
� davčni instrumenti...

5. Pilotni ali predstavitveni projekti, ki preskušajo in nato izvajajo 
ukrepe za zeleno infrastrukturo, osredotočene na: 
� inovativne tehnologije ter razvoj in uporaba tehničnih standardov,
� ohranjanje ali obnova ekosistemov v korist zdravja ljudi,
� stroškovno učinkovite tehnologije in metode za zmanjšanje vpliv 

obstoječe energetske in prometne infrastrukture na biotsko 
raznovrstnost

Prednostno področje N&B
prednostne naloge za biotsko raznovrstnost
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1. Nacionalne ali nadnacionalne akcije ozaveščanja o omrežju Natura 
2000;

2. Akcije ozaveščanja o velikih zvereh;
3. Nacionalne in nadnacionalne akcije informiranja in ozaveščanja o 

strategiji EU za biotsko raznovrstnost;
4. Nacionalne in nadnacionalne akcije ozaveščanja o invazivnih tujih 

vrstah;
5. Akcije ozaveščanja o zeleni infrastrukturi za ključne deležnike in 

za spodbujanje dobrih praks.

Prednostno področje upravljanje in informacije
narava in biotska raznovrstnost
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PRILOGA 6.4 »NAČRTOVANI PROJEKTI«

1. Tabela A: Prednostni projekti izboljšanja stanja ohranjenosti vrst 
in habitatnih tipov in s tem povezane interpretacije ohranjanja 
narave (in kulturne dediščine);

2. Tabela B: Projekti, sinergični z ukrepi izboljšanja stanja voda in 
zmanjševanja poplavne ogroženosti;

3. Tabela G: Projekti splošnega pomena za ohranjanje ugodnega 
stanja vrst in habitatnih tipov.

PUN – Program upravljanja območij 
NATURA 2000 (2015–2020)
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