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VEMO KAJ IN KAKO 

 

 NATURA 2000: Program 

upravljanja – cilji in ukrepi, 

monitoringi, raziskave… 

 Velike zveri: Strategije in 

akcijski načrti upravljanja... 

 Zavarovana območja in 

naravne vrednote – 

prioritete in NU 

 Invazivne tujerodne vrste 

 

 

 



 

ZNAČILNOSTI PROJEKTOV 

VARSTVA NARAVE 

 

 Kompleksnost vsebin – vsak 
ukrep ima svoj rep!  

 Prepletanje strok – novi 
premisleki v posameznih 
strokah so nujni! 

 Zahtevno komuniciranje – nikoli 
nismo sami, vedno je kje kdo, 
ki mu nekaj ni prav ali drugače 
razume! 

 Razpršeni viri financiranja – nič 
ni enostavno. 

 

 



NAHAJALIŠČA DENARJA 

 LIFE – edini finančni program EU 
izključno za okolje 

 Operativni program za izvajanje 
evropske kohezijske politike 

 Operativni program za ribištvo 

 Program razvoja podeželja 

 Evropsko teritorialno sodelovanje 

 Druga ministrstva (ARRS, MK, MGRT, 
SKZG) 

 Donatorska sredstva: Norveški in EGP 
finančni mehanizem, Švicarski 
prispevek, Monako 

 Drugi programi: Horizon 2020, 
študije… 

 

PRORAČUN 
SON 

7.803.861  

JAVNE 
SLUŽBE (parki 

, ZRSVN, 
drugo) 

6.557.049 

MONITORINGI, 
KARTIRANJE 

HT in 
INVAZIVKE 

284.608 

MEDNARODNI 
PROJEKTI 

LIFE+ 

962.204  



 Integrira varstvo okolja v druge politike in s tem prispeva k 
trajnostnemu razvoju 

 Centraliziran program: letni razpisi, ocenjevanje, izbor 
izvajalcev, podpis pogodb izključno v rokah Bruslja 

 LIFE V SLOVENIJI 2000-2014: narava & biodiverziteta: 24 
projektov (45m €, od  tega 27m € LIFE) 

 

OKOLJSKO UPRAVLJANJE IN INFORMACIJE: ozaveščanje  

 o omrežju Natura 2000 in o velikih zvereh 

 o strategiji EU za biotsko raznovrstnost 

 ozaveščanja o invazivnih tujih vrstah 

 o zeleni infrastrukturi 

 

 

LIFE 

“Finančni instrument za okolje” 



1. Prednostne naloge za naravo: dejavnosti za izvajanje direktiv 
92/43/EGS in 2009/147/ES, zlasti: 

 (i) dejavnosti za izboljšanje varstvenega stanja habitatov in vrst, vključno 
z morskimi habitati in vrstami ter vrstami ptic, ki so v interesu Unije; 

 (ii) dejavnosti v podporo bio-geografskim seminarjem mreže Natura 
2000; 

 (iii) integrirani pristopi za izvajanje okvirov prednostnih ukrepov (PAF). 

2. Prednostne naloge za biotsko raznovrstnost: izvajanje strategije 
Unije za biotsko raznovrstnost do leta 2020, zlasti: 

 (i) dejavnosti, ki naj bi prispevale k ukrepom za ohranjanje in izboljšanje 
ekosistemov in njihovih storitev z vzpostavitvijo zelene in modre 
infrastrukture ter obnovo degradiranih ekosistemov (cilj 2) 

 (ii) dejavnosti, ki naj bi prispevale k uresničenju ukrepov, namenjenim 
invazivnim tujerodnim vrstam, ogroženim vrstam (rdeči seznami), 
inovativni načini financiranja, …(cilji 3, 4 in 5) 

 

LIFE – prednostno področje 

NARAVA IN BIOTSKA RAZNOVRSTNOST 



OPERATIVNI PROGRAM 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 

 Sredstva ESRR: 45 mio EUR 

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

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.  

 

 
 



 prispevek k izboljšanju stanja več V in HT na večji površini s 
seznama Prednostni projekti izboljšanja stanja ohranjenosti vrst 
in habitatnih tipov in s tem povezane interpretacije iz Programa 
upravljanja območij Natura, 

 sinergijski učinek za več področij (turizem, kultura), 

 vzpostavitev primernega upravljanja,  

 prednost obnovi obstoječih objektov in infrastrukture za obisk,  

 prispevek k družbeni spremembi ter k dvigu družbene 
ozaveščenosti. 

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 

 

PREDNOSTNI PROJEKTI ZA OP 

KOHEZIJA 



OPERATIVNI PROGRAM ZA IZVAJANJE 

EVROPSKEGA SKLADA ZA POMORSTVO IN 

RIBIŠTVO  

Iz sredstev ESPR je v skladu z Uredbo (EU) št. 508/2014 o Evropskem skladu za 
pomorstvo in ribištvo (člen 40 (b-g, i) in 80 (1b)) ter Uredbo 2015/531 o 
dopolnitvi Uredbe (EU) št. 508/2014 predvideno financiranje:  

 ukrepov namenjenih varstvu in obnovi morske biotske raznovrstnosti in 
ekosistemov, ki prispevajo k (730.000 EUR): 

• boljšemu upravljanju ali ohranjanju morskih bioloških virov; 

• pripravi načrtov za varstvo in upravljanje za dejavnosti, povezanih z 
ribištvom, v okviru območij NATURA 2000 in območij prostorskih 
varovalnih ukrepov iz Direktive 2008/56/ES ter v drugih posebnih habitatih; 

• povečanju okoljske ozaveščenosti med ribiči glede varstva in obnove 
morske biotske raznovrstnosti; 

• sodelovanju pri drugih ukrepih, katerih cilja sta ohranitev in krepitev 
storitev v zvezi z biotsko raznovrstnostjo in ekosistemskimi storitvami. 

 spremljanju  stanja vrst in habitatnih tipov Natura 2000 (333.000 EUR) 

 



 K ohranjanju obdelanosti, 
zlasti travinja, prispevajo že 
OMD plačila; 

 nadalje se obdelanost in 
pozna košnja dosegata prek 
KOPOP operacij namenjenih 
varstvu habitatov, travniških 
ptic in metuljev ter ukrepov 
varstva krajine (paša) 

 Ukrepi za zmanjševanje 
škode po zvereh (ograje, psi, 
pastir) 

 

 
PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA 

OMD plačila 

nekatere splošne  

KOPOP 
 operacije 

 

ciljne 

Natura 

KOPOP 

operacije 



PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA 

K doseganju ciljev Nature 
2000 prispevajo tudi 
horizontalni ukrepi:  

- sodelovanje, 

- LEADER, 

- prenos znanja, 

- svetovanje 

- smiselna uporaba drugih 
ukrepov – investicije… 

 

 



čezmejni transnacionalni medregionalni 

SLO - Italija Srednja Evropa INTERREG Europe 

SLO – Avstrija Območje Alp URBACT 

SLO - Madžarska Mediteran ESPON 

SLO - Hrvaška Adrion INTERACT 

Podonavje 

Evropsko teritorialno sodelovanje 

Kompleksnost, sistemske zadeve  

Konkretnost, možnost izvedbe 

naravovarstvenih ukrepov na terenu 



 da se v naslednjih nekaj letih nihče več ne more izgovarjati, 
da ne vemo, kaj natančno bi bilo sploh treba narediti – velja 
za vse sektorje in področja; 

 ne moremo več jamrati, da je največji problem varstva narave 
pomanjkanje sredstev, četudi pot do njih ni vedno lahka; 

 se ni več moč sončiti v upanju, da bomo zadeve rešili na 
papirju in na delavnicah, kjer bomo povedali, kako je varstvo 
narave pomembno za družbo in upali, da se kaj premakne; 

 da se mora posploševanje umakniti konkretnim rešitvam, 
četudi bo to pripeljalo do nujnosti kakšnih sprememb. 

 

KER SMO V VARSTVO NARAVE SKUPAJ 

VLOŽILI OGROMNO ČASA IN DELA 

LAHKO SEDAJ TRDIMO: 



S SREDSTVI, KI SO NA RAZPOLAGO, 

MOREMO IN MORAMO DOSEČI DEJANSKO 
IZBOLJŠANJE STANJA  

OHRANJENOSTI VRST IN HABITATNIH TIPOV, ZA 
KATERE STE SE IN SMO SE OB SPREJEMANJU 

PUN ZAVZEMALI. 

Sredstva so, prioritete so jasne, projekte zastavimo 
tako, da na terenu skupaj s partnerji iščemo najboljše 
možne rešitve za rezultat izboljšanja stanja v naravi. 

VSAK IZMED NAS, NARAVE 

VLADAR? 



 Za projekte ali ukrepe, ki bodo dejansko naslavljali in 
posledično izboljšali stanje na terenu v primerjavi s trenutnim 
stanjem. 

 Cilji projektov naj bodo dosegljivi – bolje je pojasnjevati 
preseganje ciljev, kot njihovo zmanjševanje vendar 
upoštevane ambicije „denarodajalca“. 

 Brez resnih in zanesljivih partnerstev ne bo šlo - preko 
projektov razvijati in vzdrževati partnerstva različnih 
organizacij, ki združujejo moči, izkušnje in znanja. 

 Pri obilju različnih projektnih virov smiselno nekje prevzeti 
vodilno vlogo, drugje pa zgolj usmerjevalno ali svetovalno. 

 Projekti oz. njihovi učinki in rezultati morajo biti takšni, da se 
bodo po zaključku projekta „izvajali sami“ torej biti dobro 
sprejeti med domačini (v lokalnem okolju). 

 

IN ODLOČATI SE BO TREBA 



KLJUB DREVESOM 

VIDETI CELOTNO 

SLIKO 
 

VRH GORE PA DOSEŽEMO LE, ČE 
DOBRO PREMISLIMO IN 

NAČRTUJEMO POT Z VSO 
OPREMO. 

 IN OPRAVIMO ŠTEVILNE KORAKE, 
VELIKO KORAKOV RAZLIČNIH 

DOLŽIN. 

IN SE OB POTI TUDI USTAVIMO, 
KADAR JE PREMISLEK NUJEN. 


