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LIFE projekt Krepitev upravljanja Nature 2000 v Sloveniji  

LIFE integrirani projekt za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji (LIFE17 IPE/SI/000011) sofinancirajo Evropska unija preko 
programa LIFE, Ministrstvo za okolje in prostor ter partnerji. 
Vsebine ne odražajo nujno mnenja Evropske unije, Ministrstva za okolje in prostor ali partnerjev. 



Uvodni pozdrav 
 

mag. Suzana Zupanc - Hrastar 
  

vodja Sektorja za ohranjanje narave 
Direktorat za okolje 
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Program 
 10:00 Uvodni pozdrav mag. Suzana Zupanc- Hrastar, vodja Sektorja za ohranjanje narave, MOP 

10:10  Kaj je prednostni okvir ukrepanja (PAF) (Andrej Bibič) 

10:25  Financiranje omrežja Natura 2000 v obdobju 2014–2020 (dr. Janez Berdavs) 

10:40  Horizontalni ukrepi in upravni stroški v zvezi z omrežjem Natura 2000 (Maja Cipot) 

10:55  Razprava (25 min) 

11:20  Odmor s kavo (30 min) 

11:50  

Prednostni ukrepi in potrebe po financiranju za obdobje 2021–2027  

• Ukrepi vzdrževanja in obnovitve v zvezi s posameznimi območji, znotraj omrežja Natura 2000 in drugje (Maja Cipot) 

• Dodatni ukrepi v zvezi z določenimi vrstami, ki niso povezani z določenimi ekosistemi ali habitati (Danilo Šteblaj) 

12:20  Razprava (30 min) 

13:00 Zaključek  

Moderatorka dogodka: Špela Polak Bizjak, Zavod Štirna 



 
Kaj je prednostni okvir ukrepanja (PAF) 

 
Direktorat za okolje 

Sektor za ohranjanje narave 
Andrej Bibič 
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Skrb za evropsko pomembne vrste in HT 

• Direktiva o habitatih določa skrb za evropsko pomembne vrste in 
habitatne tipe kot skupno skrb celotne EU; 

• Ima skupna pravila za določanje območij, njihovo upravljanje, pa tudi 
financiranje; 

• Skupna pravila za določanje in upravljanje izvajajo države članice, Evr. 
Komisija jih pretežno nadzira; 

• Zagotavljanje financiranja pa bi morala pretežno izvajati Evr. Komisija.  



Prednostni okvir ukrepanja 

PAF (prioritised action framework) ali prednostni okvir 
ukrepanja uvaja Direktiva o habitatih. Določa, da: 

„glede na oceno [sofinanciranja, ki jo sprejmeta Komisija in 
država članica] Komisija ob upoštevanju razpoložljivih virov 
financiranja na podlagi ustreznih instrumentov Skupnosti in v 
skladu s [komitološkim] postopkom sprejme prednostni okvir 
ukrepanja, ki ga je treba izvesti ob razglasitvi [SAC], vključno s 
sofinanciranjem.“ 



Prednostni okvir ukrepanja 

8. člen Direktive o habitatih, ki določa financiranje ohranjanja 
prednostnih vrst in HT v Naturi 2000, med drugim tudi PAF, postane 
operativen med leti 2010 in 2012. 
 

• Komisija pred vsako finančno perspektivo najprej poda svoj predlog 
kriterijev za delitev sredstev EU med državami članicami (nacionalnih 
ovojnic) in zakonodajni predlog, ki določa namene porabe teh 
sredstev in pravila porabe. 

• Komisija se je pred finančno perspektivo 2014-2020 odločila (ob tihi 
podpori večine DČ), da 8. člena ne bo izvajala v okviru delitve sredstev 
in ne bo sprejela PAF. PAFe naj uveljavijo države članice, ona pa bo 
kontrolirala vključenost financiranja iz PAF v predloge operativnih 
programov za črpanje sredstev EU, ki ji jih pošiljajo DČ v potrditev. 



PAF za 2014-2020 

MOP je pripravil oceno stroškov financiranja Nature 2000 za obdobje 2014-2020 
v formatu PAF in se vključil v proces programiranja za črpanje sredstev EU za 
zagotovitev financiranja Nature 2000 v programih z določenimi nacionalnimi 
ovojnicami: 

• OP za izvajanje evropske kohezijske politike 

• Program razvoja podeželja 

• OP za izvajanje pomorske in ribiške politike 

• Čezmejne programe INTERREG 

Sodeloval je tudi (na način kot ga predvideva zakonodaja) pri centraliziranih 
finančnih instrumentih brez določenih nacionalnih ovojnic, ki jih upravlja Evr. 
Komisija  (LIFE) ali druga telesa (transnacionalni programi INTERREG). 



PAF za 2014-2020 

Sredstva je bilo mogoče zagotoviti za namene financiranja 
Natura 2000, ko so bila znana natančna pravila črpanja za vsak 
sklad, po usklajevanju z drugimi ministrstvi in z Evropsko 
komisijo. 

Končna odločitev je v rokah Vlade RS, sprejeta je bila po koncu 
programiranja. 

Programe je nato potrdila še Evropska Komisija. 
 

 



Vključevanje financiranja Nature 2000  
v FP 2021-2027 

Evropska komisija je maja 2018 sprejela in v postopek 
usklajevanja z državami članicami in Evr. Parlamentom poslala 
svoj zakonodajni predlog, ki vključuje načela delitve sredstev in 
pravila za namensko porabo sredstev. 

Nadalje je pripravila dokument služb EK, v katerem je navedla 
prednostne naloge za Slovenijo po mnenju njenih služb. 

V nobeni ni izvajala 8. člena. 

Komisija v tem predlogu želi, da DČ sprejmejo PAF in z njim 
skladne OP za črpanje sredstev EU. 
 

 



Vključevanje financiranja Nature 2000  
v FP 2021-2027 

Pri pripravi programov za črpanje sredstev EU v programih z 
določenimi nacionalnimi ovojnicami: 
• OP za izvajanje evropske kohezijske politike 
• Strateškem načrtu za kmetijstvo in podeželje 
• OP za izvajanje pomorske in ribiške politike 
bodo podatki uporabljeni v procesih programiranja. Glede na 
izkušnje iz preteklosti bodo, ko bodo dokončno določena 
zakonodajna pravila, še številni drugi faktorji vplivali na končne 
predloge OPjev. Praviloma ima vsak sklad neko svojo logiko 
določanja vsebin za financiranje. 
 



Vključevanje financiranja Nature 2000  
v FP 2021-2027 

 
Pri programih, kjer bodo vsebine širše in bo način 
financiranja od spodaj navzgor (bottom-up) z javnimi 
razpisi, bo dodatno k na koncu določenim razpisnim 
pogojem precej odvisno od interesa prijaviteljev. 
Pri centraliziranih finančnih mehanizmih (LIFE, Obzorje) 
ima zelo veliko vlogo Evropska komisija, ki tudi sama 
upravlja s temi finančnimi mehanizmi. Na njej je, ali bo 
sama upoštevala slovensko oceno v celoti, ali ne. 



Osnutek PAF za Slovenijo 
(2021-27) 

 
Osnutek, ki je predmet javne predstavitve Prednostni okvir ukrepanja za Slovenijo 
(2021-27), je bil pripravljen ob upoštevanju: 

• Priporočil Evropske komisije za pripravo Prednostnega okvira ukrepanja (PAF),  

• porabe sredstev za Naturo 2000 v preteklem programskem obdobju 2015-2020,  

• obstoječega Programa upravljanja Nature 2000 (PUN),  

• ocenah, ki temeljijo na zakonskih podlagah,  

• potreb glede na izkušnje izvajanja ukrepov PUN in projektov v preteklem 
obdobju,  

• predlogov ukrepov in finančnih izračunov, podanih s strani javnih institucij 
vključenih v izvajanje Nature 2000,  

• predlogov ukrepov in finančnih izračunih s strani raziskovalnih inštitucij in NVO 
glede poglavja monitoringov in raziskav. 

 



Hvala za pozornost! 
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Financiranje EU in nacionalno financiranje 
omrežja Natura 2000  (2014–2020) 

 
Peter Prosenc 
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Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja  
(EKSRP) 

 

• Sredstva dodeljena z Evropskim kmetijskim skladom za razvoj 
podeželja. 

• Ločeno glede na postavke pomembne za omrežje Natura 2000 (M4, 
M7, M8, M10, M12, M13, M15 in drugi). 

• Ločeno na dodeljena sredstva in porabljena sredstva. 

• Običajen nacionalen prispevek k ukrepom je v višini 1/4 sredstev. 

• Dodeljenih 826 M EUR, porabljenih je 8,4 % od dodeljenih sredstev. 

 

 



Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) 
/Kohezijski sklad 

• Sredstva dodeljena Sloveniji s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj 
in Kohezijskega sklada. 

• Sredstva so opredeljena v operativnem programu za izvajanje evropske 
kohezijske politike v obdobju 2014-2020. 

• Ločeno glede na vrsto ukrepov, ki so pomembni za omrežje Nature 2000.  

• Ločeno na dodeljena sredstva in porabljena sredstva. 

• Običajen nacionalen vložek je v višini 20 % od sredstev. 

• Dodeljenih je 55 M EUR, potrjenih je 9 projektov, v višini 48,7 % od skupnih 
dodeljenih sredstev. 



Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR) 

• Sredstva dodeljena Sloveniji s strani Evropskega sklada za pomorstvo 
in ribištvo. 

• Opredeljeno za ukrepe, ki so pomembni za omrežje Nature 2000.  

• Ločeno na dodeljena sredstva in porabljena sredstva. 

• Običajen nacionalen vložek je v višini 1/4 sredstev. 

• Dodeljenih je 300.000 EUR,  porabljenih je 47,0 % sredstev. 



Program LIFE 

• Dodelitev sredstev za projekte s programa LIFE. 

• Opredeljeno za projekte, ki so pomembni za omrežje Nature 2000.  

• Odobrenih je 8 LIFE projektov in 1 IP LIFE projekt. 

• S programom LIFE je pridobljeno 39 M EUR. 

• Povprečen nacionalen vložek je v višini 42 % sredstev. 

 



Drugi skladi EU, vključno z Interreg 
• Slovenija je vključena v 4 čezmejne programe sodelovanja. 

• Kjer je vključena v 7 čezmejnih projektov sodelovanja z izključno 
tematskim ciljem 6d. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Slovenija sodeluje v 5 programih transnacionalnega sodelovanja in v 
programu Interreg Europe. 

• Kjer je vključena v 59 mednarodnih projektov, od teh jih je 19, ki so 
pomembni za omrežje Nature 2000.  

• Slovenija je prejemnica sredstev iz Norveškega sklada, kjer je malo 
manj kot 2 M EUR pomembno za območje Natura 2000. 



Drugo 

• Zajema večinoma nacionalno financiranje za omrežje Natura 2000 in 
zeleno infrastrukturo za zaščito vrst. 

• Stroški naravovarstvenih organizacij.  

• Gozdni sklad. 

• Podnebni sklad. 

• Skupno je v 7 letih predvideno 48,5 MEUR. 

 



 

 

 

 

 

Vir: EKSRP ESRR / kohezijski 

sklad 

ESPR Program LIFE Čezmejni, 

transnacionalni 

in Norveški sklad 

Drugo 

Opredeljeno Po postavkah OP EKP 2014-

2020, na vrsto 

85, 86 

Na ukrepe, ki so 

pomembni za 

omrežje Nature 

2000 

LIFE Glede na vrsto 

sodelovanja 

Nacionalno 

financiranje za 

N2k in zeleno 

infrastrukturo 

Dodatno 

opredeljeno 

Ločeno na dodeljena 

in porabljena 

sredstva 

Ločeno na 

dodeljena in 

porabljena 

sredstva 

Ločeno na 

dodeljena in 

porabljena 

sredstva 

Ločeno na 

projekte, ki so 

pomembnejši za 

omrežje Nature 

2000 

Ločeno na 

projekte, ki so 

pomembnejši za 

omrežje Nature 

2000 

Stroški 

naravovarstvenih 

organizacij, 

gozdni sklad, 

podnebni sklad 

Nacionalni 

vložek 

¼ sredstev 20 % ¼ sredstev 42 % 15 % 100 % 

Dodeljenih 826 MEUR 55 MEUR 0,3 MEUR 39,6 MEUR 12 MEUR 48,5 MEUR 

Projektov   9   8 + 1 7 + 19   

Porabljeno 8,4 % 48,7 % 47,0 %       



Hvala za pozornost! 
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Javna predstavitev osnutka PAF 
 

Horizontalni ukrepi in upravni stroški v zvezi 
z omrežjem Natura 2000 

 
Maja Cipot 

 

 

LIFE projekt Krepitev upravljanja Nature 2000 v Sloveniji  

Ljubljana, 23. 1. 2020 



E.1 Horizontalni ukrepi in upravni stroški v zvezi z 
omrežjem Natura 2000 

• E.1.1 Določitev območij in načrtovanje upravljanja 

• E.1.2 Upravljanje območij in komunikacija z deležniki 

• E.1.3 Monitoring in poročanje 

• E.1.4 Preostale vrzeli v znanju in potrebe po raziskavah 

• E.1.5 Komuniciranje in ozaveščanje, izobraževanje in urejanje dostopa 
za obiskovalce 

• E.1.6 Viri 



Poglavja imajo naslednja podpoglavja: 

• Trenutno stanje 

• Opis potrebnih ukrepov  

• Seznam ukrepov  
• redni ukrepi (recurring) in  

• enkratni ukrepi (one off) 

• ocena letnih stroškov 

• morebitni vir sofinanciranja EU 

• Pričakovani rezultati 

 



E.1.1 Določitev območij in načrtovanje upravljanja 
• Kaj je vključeno?     

• Načrtovanje, integracija ukrepov in spremljanje izvajanja 

• Priprava PUN 2021-2027 

• integracija ukrepov v sektorske načrte, programe dela JZ in OP 

• spremljanje izvajanja PUN  

• Krepitev zmogljivosti – izboljšano načrtovanje in izvajanje  

 

• Ocena stroškov 
• 480 000 – 700 000 EUR/leto redni ukrepi (spremljanje izvajanja, integracija ukrepov v plane) 

• 530 000 – 860 000 EUR/leto enkratni ukrepi (priprava PUN, krepitev zmogljivosti) 

• Predvideni viri EU so-financiranja: LIFE (LIFE IP, SNaP), ESF, ERDF 



E.1.2 Upravljanje območij in delo z deležniki 
• Kaj je vključeno?     

• izvajanje ukrepov javnih služb (ZO, ZRSVN, ARSO, MOP, ZGS, ZZRS) 

• Krepitev zmogljivosti gozdarskih in kmetijskih strokovnih/svetovalnih služb  

• Krepitev zmogljivosti lokalne uprave/občin 

• Krepitev neposrednega nadzora v naravi  

• Načrtovanje, izvajanje, preventiva, odstranjevanje ITV 

• Nakup zemljišč  

• Informacijski sistem za Naravo 
 

• Ocena stroškov 
• Predvideni viri EU so-financiranja: LIFE , ERDF, EARDF, EMFF 

• 10,7 – 14 M€ /leto redni ukrepi  

• 0,54 – 0,85 M€/leto enkratni ukrepi 



E.1.3 Monitoring in poročanje 

• Kaj je vključeno?   
• nadaljnje izvajanje obstoječih monitoringov,  
• vzpostavitve dodatnih monitoringov  
• priprava nacionalne monitoring sheme 

• Ocena stroškov 
• Predvideni viri EU so-financiranja: Horizon Europe, LIFE, EARDF, EMFF 
• skupaj letni redni 2,28 M€ – 3,56 M€  
• skupaj letni enkratni 0,69 M€ – 1,13 M€   

• Pričakovani rezultati 
• boljše informacije o stanju vrst in HT v in izven območij Natura 2000,  
• nadgrajena nacionalna monitoring shema,  
• Izboljšano načrtovanje in izvajanje ukrepov 



E.1.4 Preostale vrzeli v znanju in potrebe po raziskavah 

• Kaj je vključeno?  
• Vse s strani raziskovalcev predlagane raziskave potrebne za,  

• vzpostavitve dodatnih monitoringov  

• učinkovitejše načrtovanje in izvajanje ukrepov 

• Ocena stroškov 
• Predvideni viri EU so-financiranja: Horizon Europe, LIFE, EARDF, ERDF, EMFF 

• skupaj letni redni 0,73 M€ – 1 M€  

• skupaj letni enkratni 2, 5 M€ – 4,2 M€  

• Pričakovani rezultati 
• posodobljeni in dostopni podatki  vrstah in HT,  

• Izboljšano poznavanje stanja 

• Izboljšano načrtovanje in izvajanje ukrepov 



E.1.5 Ukrepi komuniciranja in ozaveščanja v zvezi z omrežjem 
Natura 2000, izobraževanje in dostop za obiskovalce 

• Kaj je vključeno?  
• ukrepi za usmerjanje obiskovalcev,  

• dvigovanja ozaveščenosti in izobraženosti,  

• izboljšanje komunikacije o Naturi 2000 

• Ocena stroškov 
• Predvideni viri EU so-financiranja:: Interreg,  LIFE, ERDF, CLLD, MEDIA - Creative Europe 

• skupaj letni redni 1, 7 M€ – 2, 9 M€/leto 

• skupaj letni enkratni 0,6 M€ – 0,85 M€ /leto 

• Pričakovani rezultati 
• višja ozaveščenost in izobraženost javnosti o Naturi 2000,  

• izboljšana komunikacija,  

• aktivna vpletenost deležnikov v naravovarstvenih aktivnostih 



E.1 – Skupaj stroški 

letna ocena stroškov 

E.1.1 Določitev območij in načrtovanje upravljanja 1 - 1,6 M€ 

E.1.2 Upravljanje območij in delo z deležniki 11 - 15 M€ 

E.1.3 Monitoring in poročanje 3 - 4,7 M€ 

E.1.4 Preostale vrzeli v znanju in potrebe po raziskavah 3,3 - 5,2 M€ 

E.1.5 Ukrepi komuniciranja in ozaveščanja v zvezi z omrežjem 
Natura 2000, izobraževanje in dostop za obiskovalce 

2,3 - 3,7 M€ 

Skupna vsota 20,7 - 30,2 M€ 



E.1.6 Viri (za horizontalne ukrepe in upravne 
stroške v zvezi z omrežjem Natura 2000) 

• Podatke so prispevali: 
• ZRSVN 

• DRSV 

• MKGP 

• SKZG 

• SVRK 

• SIDG 

• GIS 

• ZZRS 

 
• ZGS 
• ARSO 
• upravljavci ZO 
• CKFF 
• UL 
• Lutra 
• NIB 
• UP 
• DOPPS 



Razprava 



Odmor s kavo 



Program 
 10:00 Uvodni pozdrav mag. Suzana Zupanc- Hrastar, vodja Sektorja za ohranjanje narave, MOP 

10:10  Kaj je prednostni okvir ukrepanja (PAF) (Andrej Bibič) 

10:25  Financiranje omrežja Natura 2000 v obdobju 2014–2020 (dr. Janez Berdavs) 

10:40  Horizontalni ukrepi in upravni stroški v zvezi z omrežjem Natura 2000 (Maja Cipot) 

10:55  Razprava (25 min) 

11:20  Odmor s kavo (30 min) 

11:50  

Prednostni ukrepi in potrebe po financiranju za obdobje 2021–2027  

• Ukrepi vzdrževanja in obnovitve v zvezi s posameznimi območji, znotraj omrežja Natura 2000 in drugje (Maja Cipot) 

• Dodatni ukrepi v zvezi z določenimi vrstami, ki niso povezani z določenimi ekosistemi ali habitati (Danilo Šteblaj) 

12:20  Razprava (30 min) 

13:00 Zaključek  

Moderatorka dogodka: Špela Polak Bizjak, Zavod Štirna 



E.2 Ukrepi vzdrževanja in obnovitve v zvezi s 
posameznimi območji, znotraj omrežja  

Natura 2000 in drugje 
  

 
Maja Cipot 
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Katere vsebine pokriva poglavje E.2?  

• Vsi ukrepi vezani na vrste in HT v in izven Natura 2000 območij 

• 8 tipov ekosistemov po MAES tipologiji  
• (obalni in priobalni tip, grmišča in resave, barja in močvirja, travišča, gozdovi, goličave, celinske vode, ostalo (jame itd.))  

• Povezava:  

• https://biodiversity.europa.eu/maes,  

• https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/linkages-of-species-and-habitat#tab-european-data 

• Opis trenutnega stanja 

• Predlogi potrebnih ukrepov (opis ukrepov, ocena potrebnih sredstev in 
potencialni EU vir sofinanciranja) 

• Pričakovani rezultati 
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E.2.1. Obalni in priobalni habitati 
 

Ukrepi:  

• obnova habitatov  
• obnovitev in vzdrževanje struktur 
• vzdrževanje vodnega režima 
• odstranitev akumuliranih odpadkov 
• odstranitev tujerodnih in lesnih rastlin 

• prepoved sidranja, vzpostavitev trajnih sidrišč 

• pogodbeno varstvo, zavarovanje … (pogl. E 1.2) 

• okrepiti neposredni nadzor v naravi (pogl. E 1.2) 
 

 

Skupna ocena stroškov: 796 000 – 1 311 000 €,  

potencialni EU vir sofinanciranja EMFF  



E.2.2. Resave in grmišča 
Ukrepi:  

• preprečevanje zaraščanja  
• aktivno upravljanje  

• zagotavljanje navzkrižne skladnosti, 

• okrepljen nadzor nad stanjem v naravi (pogl. E 1.2) 

• okrepljeno svetovanje za izvajanje primernih kmetijskih ukrepov (pogl. E 1.2) 

• komunikacija in usmerjanje obiskovalcev (pogl. E 1.5) 

• Skupna ocena stroškov: 100 000 - 150 000 €,  

potencialni EU vir sofinanciranja EARDF 



 

Ukrepi:  
• vzpostavitev mirnih con brez paše 
• obnova habitata 

• obnovitev in vzdrževanje struktur 
• odstranitev tujerodnih in lesnih rastlin 
• zadrževanje vode 

• preprečitev vnosa hranil  
• okrepljeno izvajanje kopop 
• odkupi in/ali pogodbeno varstvo 
• ureditev kanalizacijskega sistema 

• okrepitev izvajanja nadzora/inšpekcij 
• Skupna ocena stroškov:  1 172 000 – 1 963 000 €,  
potencialni EU viri sofinanciranja EARDF, ERDF, LIFE 

 

E.2.3. Barja in druga mokrišča 



E.2.4. Travišča 
 

Ukrepi:  

• aktivno upravljanje  
• odkupi/pogodbeno varstvo 
• obnova traviščnih habitatov in aktivno upravljanje travišč, ki niso v vključena v KOPOP 
• okrepljeno svetovanje in izvajanje KOPOP operacij za travišča  
• upravljanje manjših specifičnih območij (EIP, pilotni projekti) 

• preizkus dobrih praks in vpeljava različnih pristopov 

• izvajanje KOPOP ukrepov izven območij Natura 2000 

Skupna ocena stroškov:   18 407 000 – 30 990 000 €,  

potencialni EU viri sofinanciranja EARDF, ERDF, LIFE 

 



E.2.6. Gozdovi 

Ukrepi: 
• Ohranjanje biotopov 
• puščanje odmrle mase v gozdu 
• pogozdovanje 
• omejevanje dostopa 
• ograjevanje mladja 
• odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst 
• odkup 

 

Skupna ocena stroškov:  5 M €  



E.2.7. Goličave (skalovja in melišča) 
Ukrepi: 

• Usmerjanje obiska (vklj. E.1.5) 

• Neposredni nadzor v naravi (vklj. E.1.2) 

• Komunikacijske aktivnosti (vklj. E.1.5) 

• Spremljanje stanja (vklj. E.1.3) 

 



E.2.8. Sladkovodni habitati (reke in jezera) 
ukrepi:  

• Ohranjanje in sonaravna obnova vodotokov  
• odpiranje rokavov in naravne brežine 
• obnova/ohranjanje habitatov bistvenih za najpomembnejše življenjske faze (drstišča, gnezdišča) 

• Izboljšanje prehodnosti - ribje steze, odstranitev ovir  
• tudi za zavarovane vrste, ki niso predmet Natura vrste – npr. jegulja 

• okrepitev avtohtonih populacij rib  

• upravljanje vodnih habitatov s pomočjo določitve odvzema količine voda 

• odstranitev tujerodnih rib in rakov 

 

Skupna ocena stroškov:  

8 075 000 – 12 635 000 €, potencialni EU viri sofinanciranja EARDF, ERDF, LIFE, EMFF 

 



E.2.9. Ostalo (jame…)  
ukrepi:  

• Jame 
• analize (viri, sestava, monitoring stanja, identifikacija groženj) onesnaženja voda prispevnega 

območja jam 
• Monitoring stanja HT in vrst (pogl. E.1.3 in E.1.4) 
• okrepljena uporaba tehnologij za preprečevanje onesnaženja jam 
• dostopom - usmerjanje obiskovalcev (pogl. E.1.5)  

• Mejice (ukrepi vklj. v E.2.4 Travišča) 

• Mlake/kali - povezljivosti habitatov (obnova, vzdrževanje, ohranjanje) 

• Urbani ekosistemi (npr. netopirji v stavbah – pogl. E.3.2) 

 

Skupna ocena stroškov:  394 000 – 640 000 €,  

potencialni EU viri sofinanciranja EARDF, ERDF, LIFE 



Zaključek 

 

• SKUPNA OCENA STROŠKOV: 

 

33 997 000 – 52 742 000 €  



E.3 Dodatni ukrepi v zvezi z določenimi vrstami, ki niso 
povezani z določenimi ekosistemi ali habitati 

  

 
Danilo Šteblaj 

 

 

LIFE projekt Krepitev upravljanja Nature 2000 v Sloveniji  

Ljubljana, 23. 1. 2020 



E.3. Dodatni ukrepi v zvezi z določenimi vrstami, ki 
niso povezani z določenimi ekosistemi ali habitati 

Poglavje vsebuje dve podpoglavji: 

 

• E.3.1. Ukrepi v zvezi z določenimi vrstami, ki niso omenjeni v drugih 
poglavjih (habitati niso navedeni ali jih je več) 

 

• E.3.2. Preprečevanje, zmanjševanje ali nadomestilo škod, povzročenih 
s strani zavarovanih živalskih vrst 



E.3.1. Ukrepi v zvezi z določenimi vrstami, ki niso 
omenjeni v drugih poglavjih 
 

Vključena sta dva sklopa ukrepov: 

 

Vzpostavitev  in vzdrževanje ključnih koridorjev za mobilne vrste na zemljiščih v 
državni lasti (predvidenih 9 projektov v skupni vrednosti med 0,5 in 0,8 milijonov 
€/na leto,  možni EU viri financiranja ERDF, LIFE, EARDF) 

  

Vzpostavitev nadhodov/zelenih mostov za velike zveri in podvozov/tunelov za 
dvoživke in velike zveri (2 nadvoza in 10 podvozov/tunelov,  letni stroški 1,5 - 2 
milijonov €, možna EU vira financiranja ERDF, LIFE) 

 



E.3.2. Preprečevanje, zmanjševanje ali nadomestilo škod, 
povzročenih s strani zavarovanih živalskih vrst 

Predvidena sta dva sklopa ukrepov: 

 

Ukrepi, namenjeni preprečevanju in zmanjševanju škod, tako neposredni ukrepi kot tudi 
posredni ukrepi – večji poudarek na komunikaciji in izobraževanju deležnikov (tarčne 
vrste so velike zveri, bober in netopirji, letni stroški med 0,7 in 0,8 milijonov €, možni EU 
viri financiranja LIFE, EARDF) 

 

Nadomestila škod, povzročenih s strani zavarovanih živalskih vrst (tarčne vrste so velike 
zveri, bober, netopirji in ptiči, letni stroški 350 000 - 570 000 € , možni EU viri financiranja 
LIFE, EARDF)  



Razprava 



Zaključki 



Predlogi in dopolnitve 

Dokument dostopen: http://www.natura2000.si/life-natura/default-3d1dc1e669 
 
Dopolnitve oddate lahko: 
• na obrazcu 
• e-pošta: life-natura.mop@gov.si ali gp.mop@gov.si 
• Naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za ohranjanje narave, Dunajska 48 1000 

Ljubljana (s pripisom dopolnitve PAF) 
 

    Rok: 14. februar 2020 
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Hvala ker sodelujete! 


