
  

 
Ime projekta: LIFE Integrirani projekt za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji (LIFE17 IPE/SI/000011) 
/ LIFE integrated project for enhanced management of Natura 2000 in Slovenia 
 
Kratko ime projekta: LIFE-IP NATURA.SI 

Čas trajanja projekta: 5. 9. 2018 - 31. 12. 2026 (8 let in 3 mesece) 

Skupna vrednost projekta: 17.007.204 EUR (skupna vrednost aktivnosti DRSV je 2.551.305 EUR) 

Finančni instrument: LIFE - centraliziran program EU za projekte na področju varstva okolja, ohranjanja narave 
ter blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam;  

Sofinancerji: Evropska komisija - LIFE 10.200.000 € (60 %), slovenska udeležba (40 %): prispevek državnih 
organov - Ministrstvo za okolje iz Podnebnega sklada (30 %), lastni delež – projektni partnerji (10 %). 

Vodilni partner projekta: Ministrstvo za okolje in prostor 

Partnerji projekta: Direkcija Republike Slovenije za vode, Zavod RS za varstvo narave, Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj, Kmetijsko 
gozdarski zavod Ljubljana, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, Zavod za ribištvo Slovenije, Zavod za 
gozdove Slovenije, Gozdarski inštitut Slovenije, Nacionalni inštitut za biologijo, Oddelek za biologijo 
Biotehniške fakultete, Štirna - zavod za trajnostne rešitve ter Center za kartografijo favne in flore. 

Cilji projekta: so določeni kot splošni in specifični. 
 
Splošni cilji projekta:  

 okrepljeno izvajanje Programa opravljanja z Naturo 2000 (PUN 2000) v Sloveniji 

 izboljšanje stanja ohranjenosti izbranih Natura vrst in habitatnih tipov 

 vzpostaviti dolgoročno upravljanje z Naturo 2000, usmerjeno k rezultatom  

 dobro sodelovanje in redno komuniciranje med oblikovalci politik in inštitucijami, odgovornimi za 
izvajanje ukrepov PUN 2000 vključno z dobro razvito svetovalno službo 

 okrepljeno sodelovanje z lastniki zemljišč, raziskovalnimi ustanovami, strokovnjaki, prostovoljci, 
nevladnimi organizacijami. 
 

Specifični cilji projekta:  

 izboljšano stanje ohranjenosti izbranih Natura 2000 vrst in habitatnih tipov z implementacijo 
izbranih ukrepov iz PUN 2000  

 okrepljeno upravljanje Nature 2000 in okrepljeno izvajanje ukrepov iz PUN 2000 s krepitvijo 
zmogljivosti ključnih akterjev 

 povečanje znanja o izbranih vrstah in HT, ter Natura območjih preko okrepljenega in bolj 
učinkovitega monitoringa z vzpostavitvijo dolgoročno vzdržne sheme nacionalnega monitoringa  

 povečanje ozaveščenosti in informiranosti o vrstah, habitatnih tipih in območjih Natura 2000.  
 

Namen projekta: 

Projekt LIFE-IP NATURA.SI je projekt državnega pomena, ki temelji na povezovanju različnih deležnikov in 
sektorjev, na podlagi tega pa bo prispeval k izboljšanju upravljanja na območjih Natura 2000 v Sloveniji. To 
vključuje dobro sodelovanje in redno komunikacijo med oblikovalci politik in institucijami, odgovornimi za 
izvajanje programov upravljanja, vključno z dobro razvitimi svetovalnimi storitvami, ki zajemajo različna 
pomembna sektorska vprašanja. Projektne aktivnosti niso usmerjene le v ohranjanje narave, ampak bodo 
poleg  tega  pokrivale  še  tri  glavne  sektorje:  kmetijstvo,  gozdarstvo  in  upravljanje  z  vodami,  saj  brez 



povezovanja vseh teh sektorjev ni mogoče učinkovito upravljati in doseči ugodnega stanja ohranjenosti Nature 
2000 v Sloveniji.  

Prenosljivost v upravljanje z vodami se bo izvajala s pripravo usklajenih smernic za upravljanje z vodami, 
predvsem za področje urejanja voda, tako da se bodo opredelile težave, možnosti in načini za lažje izvajanje 
programa upravljanja z naravo na področju upravljanja voda. Smernice bodo bistveno prispevale k izboljšanju 
oblikovanja ukrepov v zelo zgodnji fazi priprave novih projektov, kar je ključno za nadaljnjo uspešno izvedbo 
projektov. Izvedeni ukrepi na pilotnih območjih bodo služili kot primer dobre prakse, ki se lahko nadalje 
uporablja tudi na drugih primerljivih rekah v državi. Skupne smernice bodo pripravljene skupaj s strokovnjaki 
regionalnih oddelkov DRSV in strokovnjaki, ki izvajajo javno službo na področju urejanja voda. Sodelovanje 
med strokovnjaki iz sektorja upravljanja z vodami in sektorja varstva narave bo omogočilo prenos izkušenj in 
znanja, kar bo mogoče uporabiti tudi v novih projektih.  

Aktivnosti na projektu: DRSV sodeluje pri naslednjih aktivnostih:  

A.1 Izdelava izvedbenih načrtov za konkretne ohranitvene projekte – pripravljalna akcija 

A.3 Analiza PUN 2000 za obdobje 2014 - 2020 

A.4 Pripravljalni ukrepi za okrepljeno izvajanje ukrepov na terenu 

C.1 Izvajanje konkretnih ohranitvenih ukrepov v projektnih območjih 

C.3 Posodobitev in prenova PUN 2000 s posebnim poudarkom na novem finančnem obdobju 2021-2027 

C.4 Okrepljeno izvajanje ukrepov na terenu 

C.5 Usposabljanje zaposlenih strokovnih delavcev za boljše upravljanje Natura 2000 

E.4 Komunikacijska podpora za 4 pilotna območja konkretnih ohranitvenih ukrepov 

F.1 Vodenje in spremljanje napredka projekta 

 

Aktualne informacije o aktivnostih na projektu so dosegljive na spletni strani: 

Natura-2000 - Projekt Life IP Natura 

Vodja projekta na DRSV:  

Ime in priimek: dr. Mojca Hrovat  

Naslov: Direkcija Republike Slovenije za vode, Hajdrihova 28c, 1000 Ljubljana 

Telefon: +386 (0)1 478 3194 

e-pošta: mojca.hrovat@gov.si 

 

 

http://www.natura2000.si/natura-2000/life-ip-natura-si/

