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Osnovne informacije projekta 

Naslov: Biodiverziteta - umetnost življenja 
Naslov (EN): BIODIVERSITY - ART OF LIFE 
Akronim: LIFE NATURAVIVA 
 
Trajanje projekta:  
4. 9. 2017 - 31. 8. 2022 
  
Vrednost projekta: 
2,482,242 EUR  
60 % prispeva EU 
10 % Ministrstvo za okolje in prostor 
  
Prijavitelj projekta: 
Nacionalni inštitut za biologijo 
  
 
 
 
 
 
 

 
Partnerji: 
Lutra, inštitut za ohranjanje naravne dediščine 
Krajinski park Ljubljansko barje 
Krajinski park Goričko 
Kozjanski park 
Notranji regijski park 
Triglavski narodni park 
Botanični vrt Univerze v Ljubljani 
Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma 
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
 



Glavni cilji projekta: 
 

• Izpostaviti nevarnosti izgube biodiverzitete pri nas 

• Ozaveščanje in informiranje o izjemno bogati biodiverziteti v 

Sloveniji različnim deležnikom 

• Promovirati koncept »Narava je povsod«  
• Izboljšanje odnosa ljudi do zavarovanih območij in Natura 2000 

omrežja 

• Povezovanje varovanja narave z naravno dediščino in 
umetnostjo 

• Sledenje EU Biodiversity Strategy 
• Ozaveščanje o trajnostnem turizmu v biodivezitetno bogatih 

turističnih destinacijah 

• Zelena infrastruktura 

Parki sodelujejo s partnerji za doseganje vseh ciljev 



Zakaj LIFE projekt? 
 

• Informiranje, ozaveščanje in izobraževanje = mehke vsebine = 
so nujno dopolnilo neposrednim/trdim varstvenim ukrepom  
 

• Vsebine s področja obiskovanja in doživaljanja so del rednega 
programa dela  

 
• Pozitiven odnos domačinov in obiskovalcev do narave je 

vzajemno povezan z dobrim odnosom do zavarovanega 
območja in posledično do varovanja narave 

 
• Določene projektne aktivnosti izhajajo iz prednostnih nalog 

programov dela posameznih zavarovanih območij 
 

• Ugodna finančna shema in prednost predhodnih nakazil (ni 
vnaprejšnjega zagotavljanja / zalaganja) 



Aktivnosti v parkih v okviru Life Naturaviva 
 

- A1. Priprava komunikacijske strategije 
• Definiranje ciljnih publik, načine komuniciranja, časovnice 

komuniciranja 
• “flagship species” / “vrsta zastavonoša” 
 
 
 



- B1, B2, B3, B7. Ozaveščanje in izobraževanje o biodiverziteti 
• Materiali za ozaveščanje, dogodki za vse publike, 

delavnice za šole  
• Sodelovanje z ostalimi parki in ostalimi partnerji 
• Knjiga in film o biodiverziteti 

 
- B6. BD v mestih in upravljanje zelene infrastrukture za BD 

• Izobraževanja o zeleni infrastrukturi 
• Zgibanka 
• Natečaj BD najbolj prijaznega vrta 

 
 
 
 



B8. Biodiverziteta na zavarovanih območjih  
• Interaktivna učna pot Podsreda – nova infrastruktura 
• Poletni kino na prostem – nova ponudba 
• Načrt interpretacije narave v KP Goričko – nova infrastruktura 
• BD na zavarovanih območjih za obiskovalce in šole  
• BD za pomembne deležnike 

 



D1. Komunikacija in razširjanje projekta in rezultatov  
 
• Spletna stran – prenova spletne strani 
• Mediji – koordinirano delo z mediji v okviru projekta 
• Konference – dodatna izobraževanja 



D2. Mreženje 
 
Povezovanje na nacionalnem in mednarodnem nivoju 

- Mreženje s projekti LIFE in drugimi projekti 
- Mreženje z naravnimi parki – nove ideje in prenos dobrih 

praks 
 





Načrt upravljanja TNP 2016 – 2025: Vizija 

Vrednote narodnega parka so motiv in privlačen cilj za obiskovalce, ki spoštujejo 
izjemnost narave in kulturne dediščine ter mir in tišino. Obiskovalci se z različnimi oblikami 

trajnostne mobilnosti in z urejeno parkovno infrastrukturo usmerjajo v manj ranljive predele narodnega parka, kjer se jim 
nudijo možnosti za doživljanje narave in sprostitev. 

Ohranjanje narave in kulturne dediščine, trajnostni razvoj in sporazumevanje s širšo 
javnostjo so izzivi in naloge Javnega zavoda Triglavski narodni park, ki lokalnim prebivalcem 

in obiskovalcem z dejavnim sodelovanjem približuje pomen varstva narave in kulturne dediščine in trajnostnega razvoja v 
Alpah. Narodni park je vzoren primer uspešnega usklajevanja različnih interesov, usmerjenih k istemu cilju – ohranjeni naravi, 

krajini in kulturni dediščini.  

Triglavski narodni park je kot edinstveno zavarovano območje v alpskem svetu prednostno 
namenjeno ohranjanju ekosistemov in naravnih procesov, naravnih vrednot, pestrosti 

habitatnih tipov, živalskih in rastlinskih vrst ter kakovosti in pestrosti krajin. V naseljenih delih 

narodnega parka je poudarek na ohranjanju kulturne dediščine in kakovosti kulturne krajine. 
Lokalnim prebivalcem se ob podpori ustreznih vladnih resorjev zagotavljajo gospodarski in družbeni pogoji za trajnostni 

razvoj dejavnosti, ki omogočajo in podpirajo ohranjanje poselitve.  



Javni zavod TRIGLAVSKI NARODNI 
PARK 

Varujem 

Spoštujem 

Občudujem 

Spoznavam 



Info mesta 
TNP 

• Infocenter Triglavska roža Bled: cca 40.000 

• Center TNP Bohinj: cca 15.000 

• Informacijsko središče Dom Trenta: cca 30.000  

• info točki Kobarid in Slovenski planinski muzej: cca 30.000 

Obiskovalci 
info mest in 

TNP 

• Skupaj preko 100.000, toda Triglavski narodni park na letni ravni 
obišče veliko več ljudi 

??? 
• KAKO DO NJIH?  

Turistična 
statistika 

• Cca 500.000 turističnih prihodov v poletni sezoni 

• Cca 1.500.000 turističnih nočitev v poletni sezoni 

• Skupno število obiskovalcev merljivih lokacij znaša preko 400.000 

• V poletni sezoni v planinskih kočah prespi preko 70.000 ljudi  

Turizem 
• Razvojni načrt biosfernega območja Julijske Alpe kot trajnostne turistične 

destinacije (UNESCO MAB) 

Osnovne šole 

• 13 osnovnih šol 

• 28 osnovnih šol (skupaj s podružnicami) 

• na območju parkovnih šol 



Struktura (trenutno  izvajanih in načrtovanih) projektnih aktivnosti JZTNP za 
doseganje prednostnih ciljev zavarovanega območja 

LIFE Naturaviva 

(LIFE) 

Pretežno mehke vsebine informiranja, 
ozaveščanja, izobraževanja 

 

Vrh Julijcev (operativni program) 

NAt2Care (Interreg SLO ITA) 

Pretežno konkretni varstveni (neposredni) 
ukrepi  

 

Smer TNP Gorenjska  (LAS Gorenjska košarica)  

Smer TNP Primorska (LAS Dolina Soče) 

(CLLD) 

Parkovna infrastruktura  

Spremljanje obiska  

Projekt sodelovanja med biosfernimi območji 
Slovenije 

(CLLD) 

Pretežno mehke vsebine na informiranja, 
ozaveščanja, izobraževanja, usmerjanja 

Doseganje prednostnih 
ciljev zavarovanega 

območja TNP 



Načrt upravljanja TNP 2016 – 2025 
v projektne aktivnosti LIFE NATURAVIVA so vključena naslednja 

področja: 
C: Ohranjanje poselitve in trajnostni 

razvoj 

 - ohranjanje kmetijskih zemljišč in 
krajine 

- Usklajen trajnostni razvoj turizma 

 

D: Obiskovanje in doživljanje  

- Mreža informacijskih mest 

- Informiranje in vodenje obiskovalcev 

 

 

E: Upravnoadministrativne naloge 

-  Obveščanje ciljnih javnosti 

- Razumevanje vrednot in ciljev 
narodnega parka 

 

Glavne ciljne skupine LIFE NATURAVIVA:  

- Obiskovalci 

- Turistično in kmetijsko gospodarstvo 

- Osnovnošolci 

- Domačini  

NU TNP 2016 - 2025 



1. Digitalna platforma za osnovne šole (orodje za pedagoške delavce JZTNP, učitelje in 
osnovnošolce 
 

2. Info točke po šolah, naravoslovni dnevi, mobilna zunanja razstava, izobraževanja za 
učitelje 
 

3. Spletni portal (v okviru www.tnp.si) za področje ozaveščanja o biodiverziteti in 
Naturi 2000 na območju TNP 
 

4. Animirani film o biodiverziteti 
 

5. Naravoslovne razstave, strokovna predavanja, filmski večeri, otroške izobraževalne 
delavnice, šolske delavnice 
 

6. Promocijski material (parkovne poti, sezonske publikacije) 
 

7. Izobraževanja za pedagoške delavce, turistično gospodarstvo in kmetijski sektor 
 

 

 
LIFE NATURAVIVA 
Osrednje projektne aktivnosti JZTNP 

http://www.tnp.si/


Izzivi: 
 
Ustrezno zagotavljanje lastnega deleža  
 
Spremljanje učinka projektnih aktivnosti in ustrezne prilagoditve tekom 
projekta z upoštevanjem ugotovitev spremljanja učinkov 
 
Zagotavljanje ciljnih rezultatov 
 
Usklajevanje z vsebinami drugih projektov – komplementarno dopolnjevanje 
vsebin / pozornost na striktno izogibanje dvojnemu sofinanciranju 
 





1.       Spletni portal (v okviru www.park-goricko.org) za področje ozaveščanja o 
biodiverziteti in Naturi 2000 na območju KPG. 
  
2.       Priprava načrta za interpretacijo narave v KPG in izvedba usposabljanja za 
interpretatorje narave in kulturne krajine. 
  
3.       Mreženje in 2 strokovna izleta za deležnike v KPG v druga zavarovana območja 
(ZO) narave v SLO, strokovni izlet za direktorje upravljavcev ZO v Narodni park Őrség 
na Madžarskem, udeležba na EUROPARC konferenci v tujini in izmenjava izkušenj s 
predstavniki drugih ZO v tujini. 
  
4.       Mobilna zunanja razstava, izvedba naravoslovnih dnevov, strokovna 
predavanja, letni kino na prostem, izdaja Novičnika o biodiverziteti KPG za 
domačine. 
  
5.       Tekmovanje za izbiro NAJ naravi prijaznega vrta 
 

http://www.park-goricko.org/
http://www.park-goricko.org/
http://www.park-goricko.org/




1. Pobarvanka in aplikacija Varuh zakladov 
 

2. Knjiga Ljubljansko barje na znamkah 
 

3. Potujoča notranja razstava 
 

4. Otroške izobraževalne delavnice, šolske delavnice in naravoslovni dnevi 
 

5. Usposabljanje za vodnike 
 

6. Študijski izleti za pomembne deležnike 
 

7. Promocijski material (magneti, kape) 
 

8. Ozaveščanje o biodiverziteti preko spletne strani in socialnih medijev 
 





1. Strokovna predavanja, Izobraževalni izleti za pomembne deležnike v parku 
 

2. Izobraževalni naravoslovni dnevi, otroške izobraževalne delavnice, šolske 
delavnice, mobilna zunanja razstava 
 

3. Kino na prostem s programom naravoslovnih filmov 
 

4. Priprava publikacije "Okoljske zgodbe“ 
 

5. Promocijska dejavnost parka doma in drugod 
 

6. Dejavnosti mreženja in izobraževanja o dobrih praksah znotraj EU 
 

7. Interaktivna učna pot "Podsreda" 





1. Izobraževalni naravoslovni dnevi, otroške izobraževalne delavnice, šolske 
delavnice, mobilna zunanja razstava 
 

2. Kino na prostem s programom naravoslovnih filmov 
 

3. Promocijska dejavnost parka doma in drugod 
 

4. Dejavnosti mreženja in izobraževanja o dobrih praksah znotraj EU 



Hvala za vašo pozornost! 

 
E-mail: life.naturaviva@nib.si 
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