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Projekti in Program upravljanja  
območij Natura 2000 

• Besedilo Programa: opredelitev ključnih virov po področjih 
(PRP, OP za izvajanje evropske kohezijske politike, LIFE, 
teritorialno sodelovanje, donacije idr.) 

• Priloga 1: Preglednica Cilji in ukrepi : opredeljeni tudi viri 
financiranja (redno delo, projekti) 

• Priloga 4: Načrtovani projekti, preglednice od A do G glede na 
vsebine in predvidene vire 

 



Načrtovani projekti  
po Programu upravljanja Natura 2000 

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

 

• Predvideni viri financiranja: Sredstva ESRR OP za 
izvajanje Evropske kohezijske politike 2014-2020  in 
LIFE 



območje Natura naziv projekta ZO 

Ljubljansko barje Obnovitev mokrotnih habitatov in infrastruktura za 

interpretacijo ohranjanja narave in kulturne dediščine 

na Ljubljanskem barju 

KP Ljubljansko barje 

Javorniki – Snežnik, 

Snežnik - Pivka 
Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov 

Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera 

KP Pivška 

presihajoča jezera 

Notranjski trikotnik, 

Cerkniško jezero  

Planinsko polje 

Izboljšanje stanja naravovarstveno najpomembnejših 

delov travišč in barjanskih površin na Cerkniškem jezeru 

in Planinskem polju 

Notranjski RP 

Goričko Ureditev, obnovitev oz. vzpostavitev stoječih vod in 

potokov 

KP Goričko 

Goričko Vzdrževanje kmetijske krajine za ptice in metulje KP Goričko 

Julijske Alpe, Julijci 

Pokljuška barja 
Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem 

narodnem parku 

TNP 

Kras Raba kraških travišč RP Škocjanske jame 

in širše  Kras 

Kamniško - 

Savinjske Alpe, 

Grintovci 

 Ohranjanje narave kot temelj zelenega turizma v 

načrtovanem Regijskem parku Kamniško-Savinjske Alpe 

KP Logarska dolina 

in širše 



OP za izvajanje evropske kohezijske politike 
2014-2020 

• Prednostna naložba: Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti 
in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z 
omrežjem NATURA 2000 in zelenimi infrastrukturami 

• Specifični cilj: Izboljšanje stanja evropsko pomembnih vrst in 
habitatnih tipov, prednostno tistih s  slabim stanjem 
ohranjenosti in endemičnih vrst 

• Kazalniki:   
1. Površina podprtih habitatov za doseganje boljšega stanja ohranjenosti – 

400 ha 

2. Naravovarstveno urejene  površine za javni dostop – 250 ha 
3. Zagotovljena kakovostna interpretacija ohranjanja biotske raznovrstnosti 

in varstva kulturne dediščine – 5 projektov 

 

 



Merila za izbor operacij 

Predvidena vlaganja na naslednjih področjih: 

• vzpostavitev dobrega naravovarstvenega stanja na 
prednostnih območjih Natura 2000,  

• odkup ali vzpostavitev pogodbenega varstva ali skrbništva 
naravovarstveno pomembnih površin,  

• vzpostavitev koridorjev za zagotovitev ugodnega stanja 
zavarovanih vrst (npr. zeleni mostovi, obnova mokrišč),  

• zagotovitev kakovostne interpretacije zgledno urejenih 
naravovarstvenih površin.  



• Upravičenci: upravljavci zavarovanih območij in območij Natura 
2000, javni zavodi, občine, podjetja, nevladne organizacije, 
ministrstva, institucije regionalnega razvoja.  

• Način izbora: neposredna potrditev 

• Pogoji upravičenosti:  

1. prijava in izvedba v partnerstvu, obvezen član upravljavec 
območja Natura,  

2. projekt s seznama Prednostni projekti izboljšanja stanja 
ohranjenosti vrst in habitatnih tipov in s tem povezane 
interpretacije iz Programa Natura, 

3. projekt izboljšanja stanja ohranjenosti V in HT na min 50 ha 

4. vsebine interpretacije le nadgradnja izvedenih aktivnosti 
izboljšanja stanja V in/ali HT tipov na minimalno 50 ha.  

 

 



Boljše ocene projektom: 

• prispevek k izboljšanju stanja več V in HT v neugodnem stanju 
ohranjenosti in endemičnim vrstam, na večji površini,  

• sinergijski učinek za več področij (turizem, kultura) 

• vzpostavitev primernega upravljanja,  

• prednost obnovi obstoječih objektov in infrastrukture za obisk, 
še posebej objektov kulturne dediščine pred novogradnjo, brez 
ali z min. osvetljevanjem 

• pri obnovi objektov kulturne dediščine imajo objekti z višjim 
statusom pomembnosti objekta kulturne dediščine,  

• izvajanje na ZO, ki jih je zavarovala država, ob upoštevanju 
Zakona o TNP,  

• prispevek k družbeni spremembi ter k dvigu družbene 
ozaveščenosti.  

 



Pomembno pri pripravi novih projektov 

• Izvajalci javnih služb naj prednostno pripravljajo 
projekte, ki prispevajo k doseganjem ciljev območij 
Natura; 

• Aktiven pristop za črpanje sredstev iz različnih virov; 

• Vključevanje različnih deležnikov v pripravo in 
izvedbo projektov – boljše črpanje in povečano 
zanimanje in odgovornost za ohranjanje vrst in 
njihovih življenjskih okolij. 



Veliko uspeha pri doseganju ciljev Nature tudi s projekti ! 

foto: arhiv DOPPS 


