
V Programu upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2015-2020 je bilo 22 projektov določenih kot 

prednostnih za sofinanciranje iz sredstev evropske kohezijske politike in iz sredstev LIFE. Velik del 

ciljnih vrst in habitatnih tipov v teh projektih je življenjsko odvisnih od dobrega stanja mokrišč.  

Na podlagi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-

2020 je odobrenih in v izvajanju 10 Natura 2000 projektov v skupni višini okrog 35 mio, od tega 

iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj okrog 28 mio EUR. 

Gre za naslednje projekte: 

1. Zagotavljanje primerne rabe kraških travišč in ostenij za ohranjanje izbranih habitatnih tipov in 

vrst na območju Nature 2000 – Kras, vrednost projekta: 2,97 mio EUR; 

2. Izboljšanje stanja naravovarstveno najpomembnejših delov travišč in barjanskih površin na 

Cerkniškem jezeru in Planinskem polju - Kras.Re.Vita, vrednost projekta: 4,89 mio EUR; 

3. Ukrepi za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini 

- ViPava, vrednost projekta: 3,34 mio EUR; 

4. Izboljšanje stanja bazičnih nizkih in prehodnih barij v osrednji Sloveniji in na Gorenjskem – 

Mala barja, vrednost projekta: 1,97 mio EUR; 

5. Vzdrževanje kmetijske krajine za ptice in metulje na Goričkem – Gorička krajina, vrednost 

projekta: 1,78 mio EUR. 

6. Obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega barja – PoLJUBA, 

Vrednost projekta: 4,18 mio EUR; 

7. Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku – VrH Julijcev, 

vrednost projekta: 3,69 mio EUR; 

8. Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov rečnega in obrečnega pasu reke Drave – 

Drava – Natura 2000 reka za prihodnost, vrednost projekta: 6,20 mio EUR. 

9. Obnovitev mokrotnih habitatov ob Muri, vrednost projekta: 4,54 mio EUR. 

10. Izboljšanje stanja traviščnih, vodnih in manjšinskih gozdnih habitatov ter zagotavljanje mirnih 

con na Pohorju, Faza priprave: vrednost projekta: 2,18 mio EUR. 

 

V okviru LIFE integriranega projekta za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji (IP 

NATURA.SI)je v izvajanju še 5 prednostnih projektov iz Programa upravljanja območij Natura in sicer: 

11. Obnovitev mokrotnih habitatov ob Ličenci pri Poljčanah; 

12. Volčeke – svet med žuželkami in mestom Celje; 

13. Ohranjanje narave kot temelj zelenega turizma v načrtovanem Regijskem parku Kamniško-

Savinjske Alpe; 

14. Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnega tipa v Krajinskem parku Boč; 

15. Ohranjanje narave in razvoj skladen z naravo v dolini reke Dragonje. 

LIFE Stržen, v katerem smo reaktivirali nekdanje okljuke Stržena na območju v Ključih in s tem 

podaljšali največjo ponikalnico na Cerkniškem polju za 1,5 km. 

 

Velik del projektnih aktivnosti v navedenih projektih je namenjen izboljševanju stanja 

mokriščnih habitatov in habitatnih tipov. 


