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1. FAZA OCENJEVANJE 
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KAKOVOSTNI IN KOLIČINSKI REZULTATI, KAZALNIKI IN CILJI 
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PREDNOSTNE TEME LIFE NARAVA 

1. projekti za „kvalifikacijske“ vrste/ht na 
Natura 2000 območjih  

MOP sofinanciranje do 20% za projekte izboljšanja stanja iz 
priloge 6.1 PUN 2000: 

– za vrste/ht v neugodnem – nezadostnem stanju ohranjenosti 
(U1), neugodnem – slabem stanju ohranjenosti (U2) glede na 

poročanje po 17. členu Direktive o habitatih 

– za ptice gnezdilke s kratkoročnim populacijskim trendom 
upadajoče (-), stabilno (0) ali spremenljivo (F) in minimalno 
oceno velikosti populacije večjo od 0 glede na poročanje po 12. členu 

Direktive o pticah 
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PREDNOSTNE TEME LIFE NARAVA 

2. projekti za ht/vrst v interesu Skupnosti, če 

njihovo stanje ni „ugodno/varno in ne upada“ ali 

„neznano“  

MOP sofinanciranje do 20% za projekte izboljšanja stanja 
ohranjenosti: 

– za vrste in habitatne tipe pomembne za Skupnost s skupno oceno glede na 
poročanje po 17. členu Direktive o habitatih neugodno – nezadostno 
(U1), neugodno – slabo (U2) 

– za ptice pomembne za Skupnost, katerih stanje na ravni EU ni varno 
(secure) ali neznano (unknown) in imajo ocene kratkoročnega trenda 
glede na poročanje po 12. členu Direktive o pticah upadajoče(-), 
spremenljivo (F) ali stabilno (0). 
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PREDNOSTNE TEME LIFE NARAVA 

3. Izvajanje morskega dela direktive o habitatih in 

direktive o pticah ter povezanih določb na 

podlagi deskriptorja 1 okvirne direktive o morski 
strategiji 

NI PRIORITETA, 0% MOP sofinanciranja za te vsebine 
pokriva Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo  
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PREDNOSTNE TEME LIFE BIOTSKA RAZNOVRSTNOST 

1. Razvoj in izvedba načrtov v zvezi z zeleno 

infrastrukturo ter ukrepov za izboljšanje 

stanja ekosistemov in storitev, ki jih 
zagotavljajo, in/ali povezanosti območij Natura 

2000 in/ali drugih zavarovanih območij.  
Razvoj in uporaba splošno ponovljivih metod in/ali tehnik, povezanih z zeleno 
infrastrukturo, s katerimi se s povečanjem povezanosti učinkovito blažijo 
negativni vplivi energetske ali prometne infrastrukture na biotsko raznovrstnost. 
Te tehnike in/ali metode bi morale biti stroškovno učinkovitejše od kvalitativno 
enakovrednih rešitev, ki so že na voljo na trgu, in po potrebi pripeljati do 
brezplačnih skupnih rešitev ali oblikovanja tehničnih standardov. 

MOP sofinanciranje do 10%. 
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PREDNOSTNE TEME LIFE BIOTSKA RAZNOVRSTNOST 

2. Razvoj in uporaba orodij za vključevanje biotske 

raznovrstnosti v finančne in poslovne odločitve, 

da bi se z ohranjanjem in obnovo biotske 
raznovrstnosti med projektom preprečila neto 

izguba biotske raznovrstnosti in/ali okrepile 

ekosistemske storitve, ki zagotavljajo prihodek. 

NI PRIORITETA, 0% MOP sofinanciranja. 
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PREDNOSTNE TEME LIFE BIOTSKA RAZNOVRSTNOST 

3. Osredotočenost na ogrožene vrste ali habitate, 

ki niso vključeni v priloge k direktivi o 

habitatih, njihovo stanje na rdečih seznamih 
evropskih vrst  ali habitatov ali rdečem seznamu 

IUCN za vrste, ki niso zajete na evropskih 

rdečih seznamih, pa je „ogroženo“ ali slabše.  

 

MOP sofinanciranje do 20%. 
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PREDNOSTNE TEME LIFE BIOTSKA RAZNOVRSTNOST 

4. Obravnava invazivnih tujerodnih vrst  s preskušanjem in 
izvedbo naslednjih treh korakov v ustreznem 
prostorskem obsegu v celovitem okviru:  

 preprečevanje vnosa invazivnih tujerodnih vrst, zlasti z 
obravnavanjem prednostnih poti njihovega vnosa;  

 vzpostavitev sistema za zgodnje odkrivanje in hitro odstranitev ter  

 odstranjevanje, nadzorovanje ali preprečevanje širjenja že naseljenih 
invazivnih tujerodnih vrst.  

 

MOP sofinanciranje do 30%. 
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PREDNOSTNE TEME LIFE OKOLJSKO UPRAVLJANJE IN 
INFORMACIJE  

 Akcije obveščanja, komuniciranja in ozaveščanja 

– Povezovanje z državljani (ITV, Natura 2000, koristi narave, vključno z zeleno 

infrastrukturo in povezanimi ekosistemskimi storitvami) 

 Dejavnosti v podporo učinkovitim nadzornim procesom in ukrepom za 
spodbujanje skladnosti 

– Informacijski sistemi, kakovost javne uprave in prostovoljni pristopi 
• Izboljšanje okoljskih informacijskih sistemov 

• Izboljšanje zmogljivosti in kakovosti javne uprave v zvezi z načrti, programi, analizami, pregledi in 
presojami in/ali dovoljenji, odstopanji in drugimi odločitvami o posebnih dejavnostih 

– Zagotavljanje skladnosti z okoljskimi predpisi in dostop do pravnega varstva 
• Podpiranje zagotavljanja skladnosti z okoljskimi predpisi  

• Razvoj in uporaba inovativnih orodij in ukrepov za spodbujanje, spremljanje in izvrševanje skladnosti… 

• Izboljšanje obravnave okoljskih pritožb in vlog javnosti pri javnih organih 

• Spodbujanje dostopa do pravnega varstva v okoljskih zadevah in/ali mediacije  

Za vse projektne teme MOP sofinanciranje do 20%. 


