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Kaj so integrirani projekti LIFE (LIFE-IP) 

•„Top down“ 

•na obsežnem teritorialnem merilu, konkretno na regijski, 
medregijski, nacionalni ali nadnacionalni ravni, 

•Uresničujejo okoljske ali podnebne načrte ali strategije v celoti, ki 
jih zahteva okoljska ali podnebna zakonodaja EU, 

•Področja: varovanje narave (vključno z upravljanjem omrežja 
Natura 2000), voda, odpadki, zrak ter blaženje in prilagajanje 
podnebnim spremembam 

•Zagotovljena je vključenost deležnikov in podprto sodelovanje in  

•koriščenje vsaj še enega ustreznega evropskega, državnega ali 
zasebnega vira financiranja  
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ZAKAJ Integriran projekt LIFE 

14:50 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s projektom LIFE-IP NARAVA.SI izvajamo in 
krepimo implementacijo PUN 2000 

 

 

NE HVALA! 
NIMAM 
ČASA 
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LIFE-IP NATURA.SI 

 

 

 

MOP – vodilni  
ZRSVN 
ARSO 
MKGP 
KGZS 

ZZRS 
ZGS  
GIS 
DRSV 
PR organizacija (še ni izbrana) 
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LIFE integriran projekt za okrepljeno upravljanje 
Nature 2000 v Sloveniji 

 

LIFE integrated project for enhanced management of Natura 2000 in Slovenia 
(LIFE17 IPE SI 011) 

Partnerji: 

Trajanje: 2.10.2018- 31.12.2026 
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IP – koledar 
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2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

POROČANJE PO DIREKTIVAH 2025

PREDSEDOVANJE EU D PT

midterm  

review 

SI

NPVO

EU Akcijski načrt za Naturo

analiza in 

novelacija
PUN 2021-2027

intenzivne priprave NOVA FINANČNA PERSPEKTIVA

PUN 2014-2020

priprave

PAF

2019

Komplementarnost - KOPOP

2017

LIFE IP NATURA.SI

20212020

Komplementarnost - izvajanje KOHEZIJA

20192018

faza 1 faza 2 faza 3 faza 4 

Pričakovan začetek:  
2.10.2018 

Pričakovan zaključek:  
31.12.2026  

99 mesecev 
(8 let in 3 mesece) 



IMPLEMENTACIJA PUN 2000 

KOMPLEMENTARNE AKTIVNOSTI 

IP  

M10.1: KOPOP 

ukrepi 

M 16: 

sodelovanje 
 

 

 

 

EARDF 
 

 

INTERREG 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERDF 

1. konkretne akcije ohranjanja  
• 5 projektov iz prilog 6.4A in 6.4B PUN 

2000 

• prednostno za vrste in HT v slabem 

stanju ohranjenosti (U1, U2, - , F) 

• v 2 fazah:  

• dobro poznavanje stanja  

• vrste z manjkajočimi podatki 

• 3 ekosistemi: travišča, gozd, mokrišča 

• prednostno na državnih zemljiščih 

 

 

 

 

6 

Instituciona

lna 

zmogljivost 

Upravnih 

organov 
 

 

 

 

 

ESF 
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15 projektov iz 

priloge 6.4 A 

PUN 2000 
 

 

 

 

 

Kohezijski sklad 
 

3. izboljšanje znanja 
• za pripravo PRP ukrepov 

• razvoj in testiranje 

protokolov za monitoring 

• razvoj vzdržne sheme 

nacionalnega monitoringa 

 

 

 

 

5. Ozaveščanje 
• strokovna podpora 

• kampanje ozaveščanja 

• razširjanje in prenos 

rezultatov in mreženje 

 

ukrepi za 

Naturo v 

gozdovih 
 

 

 

Sklad za 

gozdove 

SiDG 
 

Znanstvene 

raziskave 
 

 

 

 

 

 

 

 

Obzorje 

2020 
 

2. Okrepljeno upravljanje z 

NATURO 
• Krepitev zmogljivosti upravljalcev 

N2K 

• Obnova PUNa s posebnim 

poudarkom na obdobje 2021-

2027 

 

 

 

 

4. Tehnološka krepitev 
• razvoj in izboljšanje baze 

• pridobivanje podatkov 

• razvoj vmesnikov 

• nadgradnja pregledovalnikov 

(atlas okolja/narave) 

 

 



 

Vrednost projekta:  17.000.000 € 
   
EU LIFE prispevek: 10.200.000 € (60 %) 
Prispevek partnerjev:  6.800.000 € (40 %) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Komplementarna sredstva: 
60.148.760 € 
 

ERDF - kohezijski projekti (SVRK): 40.519.008 € 
 

Nacionalno sofinanciranje kohezijskih 
projektov(SVRK): 10.129.752 € 
 

EARDF (MKGP): 8.500.000 € 
M10.1 : 8.000.000 € 
M16: 500.000 € 
 

Gozdni sklad (SiDG): 1.000.000 € 
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LIFE-IP NATURA.SI 
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LIFE-IP NATURA.SI 
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Kamniško - Savinjske Alpe 

 in Grintovci 

Slovenska Istra 

• Boč - Haloze - Donačka gora,  

• Dravinja s pritoki in Dravinjska 
dolina 

• Ličenca pri Poljčanah,  

• Črete, Medvedce, Rački ribniki – 
Požeg, Pragersko – marsiljka 

• Volčeke 
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LIFE-IP NATURA.SI 
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CILJI PROJEKTA 

SPLOŠNI CILJI 

• okrepljena implementacija PUN 2000 

• izboljšanje stanja ohranjenosti izbranih Natura vrst in HT 

• vzpostaviti dolgoročno k rezultatom usmerjeno  upravljanje z 
Naturo 

• dobro sodelovanje in redno komuniciranje med oblikovalci politik in 

inštitucijami odgovornimi za implementacijo ukrepov  PUN 2000 vključno z dobro 
razvito svetovalno službo 

• okrepljeno sodelovanje z lastniki zemljišč, raziskovalnimi 
ustanovami, strokovnjaki, prostovoljci, NVO (iz deležnikov v 
partnerje!) 
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LIFE-IP NATURA.SI 
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CILJI PROJEKTA 

SPECIFIČNI CILJI 

1. izboljšano STANJE OHRANJENOSTI izbranih Natura 2000 vrst in HT z 
implementacijo izbranih ukrepov iz PUN 2000 

2. okrepljeno UPRAVLJANJE NATURE 2000 in okrepljeno izvajanje 
ukrepov iz PUN 2000 s KREPITVIJO ZMOGLJIVOSTI ključnih akterjev 

3. povečanje ZNANJA o izbranih vrstah in HT, ter Natura območjih preko  
okrepljenega in bolj učinkovitega monitoringa z vzpostavitvijo 
dolgoročno vzdržne SHEME NACIONALNEGA MONITORINGA 

4. razvoj in izboljšanje PODATKOVNIH ZBIRK in tehnično in strokovno 
okrepljena zmogljivost odgovornih inštitucij 

5. povečanje OZAVEŠČENOSTI o pomembnosti ter potencialu vrst, 
habitatov in območij Natura 2000 
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1. KONKRETNE AKCIJE OHRANJANJA 
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• revitalizacija travniških in mokriščnih habitatnih tipov, ki bodo prispevale k 
izboljšanju stanja kvalifikacijskih vrst metuljev in travniških HT, 
• čiščenje zarasti  
• preprečevanje zaraščanja ekstenzivnih travnikov, 
• obnova travišč na Boču, 

• revitalizacija gozdnih habitatnih tipov, vključno z obrečnimi vrbovjem, jelševjem in 
jesenovjem 
• vzpostavitev ekocelic z ukrepanjem za gozdne vrste in habitatne tipe, zlasti za naravno pomlajevanje 

javorovih gozdov,  
• ukrepi za izboljšanje  - izboljšanje drevesne sestave mehkolesne loke 
• določitev mirnih con za varstvo vrst: divji petelin, belka ter nahajališč Natura rastlinskih vrst, 

• revitalizacija vodnih ekosistemov 
• revitalizacija hidrologije za potočnega piškurja,  
• odkup zemljišč za obnovo hidromorfoloških procesov (strukture habitata),  
• renaturirati Turnove ribnike in Grajevnika 
• vzpostavitev vodnih režimov zadrževalnikov, ki upoštevajo ekološke razmere kvalifikacijskih vrst in HT; 
• izboljšati sistem zapornic;  
• dosejati vrsto – reintrodukcija štiriperesne marzilke 
• izboljšanje kakovosti vode (zmanjšanje onesnaženosti);  

• revitalizacija struktur habitata (obnova mejic) 
• odstranjevanje in omejevanje razširjanja invazivnih vrst 
• odkup zemljišč 
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1. KONKRETNE AKCIJE OHRANJANJA 
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• revitalizacija travniških in mokriščnih habitatnih tipov, ki bodo prispevale k 
izboljšanju stanja kvalifikacijskih vrst metuljev in travniških HT, 
• čiščenje zarasti  
• preprečevanje zaraščanja ekstenzivnih travnikov, 
• obnova travišč na Boču, 

• revitalizacija gozdnih habitatnih tipov, vključno z obrečnimi vrbovjem, jelševjem in 
jesenovjem 
• vzpostavitev ekocelic z ukrepanjem za gozdne vrste in habitatne tipe, zlasti za naravno pomlajevanje 

javorovih gozdov,  
• ukrepi za izboljšanje  - izboljšanje drevesne sestave mehkolesne loke 
• določitev mirnih con za varstvo vrst: divji petelin, belka ter nahajališč Natura rastlinskih vrst, 

• revitalizacija vodnih ekosistemov 
• revitalizacija hidrologije za potočnega piškurja,  
• odkup zemljišč za obnovo hidromorfoloških procesov (strukture habitata),  
• renaturirati Turnove ribnike in Grajevnika 
• vzpostavitev vodnih režimov zadrževalnikov, ki upoštevajo ekološke razmere kvalifikacijskih vrst in HT; 
• izboljšati sistem zapornic;  
• dosejati vrsto – reintrodukcija štiriperesne marzilke 
• izboljšanje kakovosti vode (zmanjšanje onesnaženosti);  

• revitalizacija struktur habitata (obnova mejic) 
• odstranjevanje in omejevanje razširjanja invazivnih vrst 
• odkup zemljišč 

Pričakovani rezultati: 
izvedenih „5 projektov“ iz priloge 
6.4 PUN 
izboljšano stanje/trend vrst &HT 
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2. OKREPLJENO IN IZBOLJŠANO UPRAVLJANJE Z NATURO 
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krepitev zmogljivosti (notranje in zunanje) 
• zaposlitev novih sodelavcev v skladu s potrebami projekta 
• sodelovanje na terenu– vzpostavljene  mešane delovne skupine (NV, 

KGZS, ZGS) za svetovanje lastnikom in uporabnikom zemljišč 
• vzpostavljen sistem medsebojnega usposabljanja vseh akterjev 

naravovarstva, ki vključuje različne vsebine: 
• o vrstah/ht/ptičih – razumevanje potreb, vplivov in groženj, interpretacija stanja in trendov 
• o PRP in ukrepih KOPOP 
• o potrebah in principih uporabnikov (principih kmetovanja, gozdarjenja, upravljanja z vodami itd.) 
• o spremljanju stanja, presojah, ukrepih itd. (doma, tujina) 
• usposabljanje in okrepljena uporaba pripomočkov (računalniški programi (GIS, Access, 

modeliranje, itd.) 

• okrepitev in razširitev naravovarstvenih nadzornikov (tudi izven ZO) 
• vključuje izobraževanje zaposlenih v javnih sektorju: gozdarstvo, 

kmetijstvo, upravljanje z vodami, občinske javne službe itd. 
• vključevanje večjih interesnih združenj (Planinska zveza, Ribiška 

zveza, Lovska zveza, Čebelarska zveza…) in usposabljanje članov 
za prepoznavanje groženj, ozaveščanje in preprečevanje 
škodljivih vedenj 
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2. OKREPLJENO IN IZBOLJŠANO UPRAVLJANJE Z NATURO 
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krepitev zmogljivosti (notranje in zunanje) 
• zaposlitev novih sodelavcev v skladu s potrebami projekta 
• sodelovanje na terenu– vzpostavljene  mešane delovne skupine (NV, 

KGZS, ZGS) za svetovanje lastnikom in uporabnikom zemljišč 
• vzpostavljen sistem medsebojnega usposabljanja vseh akterjev 

naravovarstva, ki vključuje različne vsebine: 
• o vrstah/ht/ptičih – razumevanje potreb, vplivov in groženj, interpretacija stanja in trendov 
• o PRP in ukrepih KOPOP 
• o potrebah in principih uporabnikov (principih kmetovanja, gozdarjenja, upravljanja z vodami itd.) 
• o spremljanju stanja, presojah, ukrepih itd. (doma, tujina) 
• usposabljanje in okrepljena uporaba pripomočkov (računalniški programi (GIS, Access, 

modeliranje, itd.) 

• okrepitev in razširitev naravovarstvenih nadzornikov (tudi izven ZO) 
• vključuje izobraževanje zaposlenih v javnih sektorju: gozdarstvo, 

kmetijstvo, upravljanje z vodami, občinske javne službe itd. 
• vključevanje večjih interesnih združenj (Planinska zveza, Ribiška 

zveza, Lovska zveza, Čebelarska zveza…) in usposabljanje članov 
za prepoznavanje groženj, ozaveščanje in preprečevanje 
škodljivih vedenj 

Pričakovani rezultati: 
• delovne trojice vzpostavljene 

in vsaj 600 individualnih 
svetovanj izvedenih 

• 300 zaposlenih pri partnerjih 
dodatno usposobljenih 

• vzpostavljen NV nadzor na ½ 
Slovenije 

• 300 zaposlenih  v javnih 
službah in 200 iz večjih 
interesnih združenj 
usposobljenih 
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2. OKREPLJENO IN IZBOLJŠANO UPRAVLJANJE Z NATURO 
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posodobitev PUN 
• analiza implementacije ukrepov in doseganja ciljev PUN 2015-

2020 
• pregled implementiranih ukrepov iz drugih programov 

(kohezija, PHARE, INTERREG, itd…)  
• analiza in testiranje učinkovitosti KOPOP ukrepov in razvoj 

novega pristopa k upravljanju 
• obnova PAF 
• priprava PUN 2021-2027 
• pregled porabe EU sredstev za Naturo 2000 2015-2020 in 

priprava smernic za novo obdobje 
• identifikacija možnosti financiranja ukrepov za Naturo v novi 

finančni perspektivi 
• integracija ukrepov iz obnovljenega PUN v OP EU skladov 
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2. OKREPLJENO IN IZBOLJŠANO UPRAVLJANJE Z NATURO 
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posodobitev PUN 
• analiza implementacije ukrepov in doseganja ciljev PUN 2015-

2020 
• pregled implementiranih ukrepov iz drugih programov 

(kohezija, PHARE, INTERREG, itd…)  
• analiza in testiranje učinkovitosti KOPOP ukrepov in razvoj 

novega pristopa k upravljanju 
• obnova PAF 
• priprava PUN 2021-2027 
• pregled porabe EU sredstev za Naturo 2000 2015-2020 in 

priprava smernic za novo obdobje 
• identifikacija možnosti financiranja ukrepov za Naturo v novi 

finančni perspektivi 
• integracija ukrepov iz obnovljenega PUN v OP EU skladov 

 

 

 

Pričakovani rezultati: 
• PUN obnovljen in 

sprejet 
• PAF obnovljen in 

oddan  
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3. IZBOLJŠANJE ZNANJA 
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• izboljšanje znanja o vrstah/ HT s posebnim 
poudarkom na SKP 
• pripravljalne aktivnosti za konkretne ohranitvene akcije 
• preliminarne analize za nov PUN 
• priprava enostavnejših in bolj učinkovitih ukrepov PRP 

• razvoj in testiranje protokolov za monitoring 
• priprava smernic in priporočenih metodologij za posamezno v 

vrsto/ht za učinkovit monitoring  
• priprava manjkajočih protokolov in obnova obstoječih 
• testiranje in vpeljava novih tehnologij in pristopov 

(modeliranje, remote sensing, kartiranje HT z droni, 
termordečimi kamerami, leader,snemalniki zvoka itd.) 

• razvoj sheme dolgoročnega nacionalnega 
monitoringa 
• „cost- benefit“ analiza obstoječih in predlaganih protokolov 
• razvoj sheme dolgoročnega nacionalnega monitoringa 

(vzpostavitev bo del komplementarnih akcij v kasnejši fazi) 

Pričakovani rezultati: 
• protokoli za monitoring 

pripravljeni za vse 
kvalifikacijske vrste 

 
• nacionalna shema 

monitoringa vzpostavljena 
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4. TEHNOLOŠKA KREPITEV – POSODOBITEV INFORMACIJSKEGA  
SISTEMA ZA NATURO 
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• razvoj, testiranje in izboljšanje upravljavske baze 
(modernizacija e-Natura IS) 

• pridobivanje podatkov in vzpostavitev preverjanja 
kakovosti podatkov 

• razvoj, testiranje in izboljšava uporabniku prijaznih 
vmesnikov  

• nadgradnja pregledovalnikov (atlas okolja/narave) 
 

 
 
 

 

 

Pričakovani rezultati: 
Informacijski sistem uspešno 
posodobljen in izboljšan 
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5. KOMUNIKACIJA, OZAVEŠČANJE, RAZŠIRJANJE REZULTATOV/ 1 
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• strokovna podpora pri komuniciranju 
• partner PR/strateg komunikator  - podpora npr. 

• komunikacijska strategija (roadmap) 
• analiza deležnikov  
• strokovno svetovanje  
• kreativno urednikovanje vsebin 
• CGP 
• izbira komunikacijskih orodij 
• usposabljanje v komuniciranju in kriznem managementu 

• kampanje ozaveščanja – podpora Naturi 2000 
• implementacija strategije komuniciranje 
• vzpostavitev in uporaba različnih kom. orodij (spletna stran, družbena omrežja, 

novice, orodja potrebna za delavnice in individualno svetovanje) 
• aktivno razširjanje rezultatov projekt 
• promocija družbeno-ekonomskih učinkov in ekosistemskih storitev Nature 2000 
• promocija najboljših praks (projektnih in komplementarnih akcij) 
• sodelovanje z institucijami, NVO, prostovoljci s področja biologije in naravovarstva 
• aktivno vključevanje in krepitev „samozavesti“ lastnikov zemljišč (zlasti mladih) 

preko različnih aktivnosti (npr. panožnih krožkov) 
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5. KOMUNIKACIJA, OZAVEŠČANJE, RAZŠIRJANJE REZULTATOV/ 2 
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• razširjanje rezultatov in mreženje 
• mreženje z drugimi projekti (LIFE IP, LIFE, ne – LIFE) 
• aktivna komunikacija in vključevanje strokovnjakov za posamezne vrste in 

habitatne tipe, strokovnjakov za monitoring  in predstavnikov NVO 
• vključevanje vsebin o Naturi 2000 v obstoječe promocijske aktivnosti 

partnerjev (glasila in časopisi, novice lokalnih, promocijske aktivnosti npr. 
Podeželje v mestu, S kmetije za vas ali Kviz Mladi in kmetijstvo (KGZS)).  

• aktivna komunikacija s prebivalci Natura 2000 območij (delavnice, 
predavanja, razstave, vključevanje prostovoljcev…) 

• aktivna udeležba partnerjev na „tržnicah znanja“ in biogeografskih in drugih 
seminarjih 

• vpeljava „sejma dosežkov“  
• promocija najboljših praks 
• konferenca - izmenjava znanj 
• mreženje – ustvarjanje partnerstva za Naturo 
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5. KOMUNIKACIJA, OZAVEŠČANJE, RAZŠIRJANJE REZULTATOV/ 2 
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• razširjanje rezultatov in mreženje 
• mreženje z drugimi projekti (LIFE IP, LIFE, ne – LIFE) 
• aktivna komunikacija in vključevanje strokovnjakov za posamezne vrste in 

habitatne tipe, strokovnjakov za monitoring  in predstavnikov NVO 
• vključevanje vsebin o Naturi 2000 v obstoječe promocijske aktivnosti 

partnerjev (glasila in časopisi, novice lokalnih, promocijske aktivnosti npr. 
Podeželje v mestu, S kmetije za vas ali Kviz Mladi in kmetijstvo (KGZS)).  

• aktivna komunikacija s prebivalci Natura 2000 območij (delavnice, 
predavanja, razstave, vključevanje prostovoljcev…) 

• aktivna udeležba partnerjev na „tržnicah znanja“ in biogeografskih in drugih 
seminarjih 

• vpeljava „sejma dosežkov“  
• promocija najboljših praks 
• konferenca - izmenjava znanj 
• mreženje – ustvarjanje partnerstva za Naturo 

 

Pričakovani rezultati: 
• vsaj 5% višje razumevanje in podpora 

Naturi 2000 med splošno javnostjo 
• 100 strokovnjakov iz partnerskih organizacij 

usposobljenih v komunikaciji 
• ciljno komuniciranje na območjih 

konkretnih ohranitvenih ukrepov  
• vzpostavljena spletna stran, družbena 

omrežja… 
• uspešno mreženje z drugimi LIFE-IP, LIFE ali 

ne-LIFE projekti (vsaj 5 obiskov najboljših 
praks za 15 ljudi izvedenih, predavatelji iz 
teh projektov povabljeni na dogodke) 

• 25% prebivalcev Natura 2000 območij 
nagovorjenih z aktivno komunikacijo 
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DELEŽNIKI 
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• lastniki in uporabniki zemljišč (kmetje, lastniki gozdov) - predvsem mladi 

• upravljavci zavarovanih območij 

• prebivalci Natura 2000 območij (128.000 ljudi) 

• lokalne skupnosti 

• zaposleni na občinskih javnih službah 

• strokovnjaki in institucije, ki delajo na področju biologije in varstva narave 
(fakultete, NIB, Kmetijski inštitut)  

• Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 

• Slovenski državni gozdovi, d.o.o. 

• NVO , ki delajo na področju biologije in varstva narave  

• večja interesna združenja (Planinska zveza, Ribiška zveza, Lovska zveza, 
Čebelarska zveza…) 
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28.4. 2017 
objavljen 
razpis 

26.9.2017 
oddaja 
koncepta 
(Faza 1) 
 
Uspešno 
oddali 22.9. 

2.4.2018 
Faza 2 
Rok za oddajo 
končne vloge 

Proces izbire 
3 mesece,  
vmesne 
dopolnitve na 
zahtevo 
Komisije 

December  
2017 
 
Odgovor 
komisije 

možne 
Bilateralne 
konzultacije 
s Komisijo 

September 
2018 
Odgovor o izbiri 
od Komisije, 
podpis 
pogodbe 

2.10.2018 
Možen 
začetek 
projekta 

20 tednov 
144 dni 
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KAKO NAPREJ? 


