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EU Finančni mehanizmi 2014 - 2020 

EU sredstva finančne perspektive 2014-2020 predstavljajo 
bistven finančni vir za projekte na področju ohranjanja in 
izboljšanja stanja območij Natura 2000. 

 EU SREDSTVA 
2014 - 2020 

 
 
 
 
 

Operativni program izvajanja kohezijske politike 2014 – 2020 
http://www.eu-skladi.si/2014-2020/operativni-program-za-obdobje-2014-2020 

Kohezijski sklad Evropski sklad za 
regionalni razvoj Socialni sklad Kmetijski sklad 

Program razvoja  
podeželja  

2014 – 2020 
http://www.program-

podezelja.si/sl/ 
 

LIFE HORIZON 2020 
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Operativni programi pomembni za usmerjanje in črpanje 
sredstev za območja Natura 2000  

Regionalni razvojni 
programi 
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Operativni program izvajanja kohezijske politike 2014 - 2020 

Evropski sklad za 
regionalni razvoj 



Prioritete za črpanje EU sredstev na področju 
biodiverzitete – gozdnata območja Natura 2000 

• Izdelana metodologija prioritet za črpanje EU sredstev: 
 

Priloga 6.4 »Načrtovani projekti« 
• Tabela A: Prednostni projekti izboljšanja stanja ohranjenosti vrst in 

habitatnih tipov in s tem povezane interpretacije ohranjanja narave (in 
kulturne dediščine) 

• Tabela B: Projekti, sinergični z ukrepi izboljšanja stanja voda in 
zmanjševanja poplavne ogroženosti 

• Tabela C: Projekti z naravovarstvenimi aktivnostmi ter interpretacijo in 
usmerjanjem obiska  

• Tabela D: Projekti infrastrukture za obisk in interpretacijo 
• Tabela F: Projekti urejanja prometa 
• Tabela G: Projekti splošnega pomena za ohranjanje ugodnega stanja 

vrst in habitatnih tipov 
 

– Metodologija prioritet je izdelana za kopenske vrste in habitatne tipe 
in vodne vrste in habitatne tipe 

 

• Prioritete za sektor gozdarstva in lovstva izhajajo iz analize prioritet za 
kopenske vrste in habitatne tipe, ki se nanašajo na gozd in gozdni prostor 
(podrobnejša razčlenitev vsebin Tabele A) 



Prioritete za sektor gozdarstva in 
lovstva  

Območje /skupina N2K 
Število 

točk 
Kočevsko 11,7 
Vipava - Trnovski gozd 6,9 
Notranjski trikotnik - Snežnik 6,6 
Drava 6,6 
Julijske Alpe 5,8 
Mura 5,1 
Goričko 4,3 
Kamniško-Savinjske Alpe 4,3 
Krimsko hribovje - Menišija 3,9 



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

 
Gozdnata območja:  
 
Drava 
• Obnovitev mokrotnih habitatov ob Dravi: 

– Izboljšanje stanja obrečne vegetacije in gozdov (Obrečna vrbovja, jelševja in 
jesenovja, obrečni hrastovo-jesenovo-brestovi gozdovi in Ilirski hrastovo-
belogabrovi gozdovi) 

– Izvajanje ukrepov za ohranitev in izboljšanje stanja hroščev (hrastov kozliček, 
rogač), dvoživk in srednjega detla. 

– Monitoring in raziskave habitata vrst in vrst vezanih na odmrlo lesno biomaso. 
 

 

Prioritete za črpanje EU sredstev na področju 
biodiverzitete – gozdnata območja Natura 2000 



Mura 
• Obnovitev mokrotnih habitatov ob Muri: 

– Izboljšanje stanja poplavnih gozdov (Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja in 
Obrečni hrastovo-jesenovo-brestovi gozdovi) 

– Izvajanje ukrepov za ohranitev in izboljšanje stanja hroščev (hrastov kozliček, 
močvirski krešič in škrlatni kukuj), dvoživk, sesalcev in srednjega detla. 

– Monitoring in raziskave habitata vrst in vrst vezanih na odmrlo lesno biomaso. 
 
Goričko 
• Ureditev, obnovitev oz. vzpostavitev stoječih vod in potokov 

– Izboljšanje stanja obrečne vegetacije in gozdov (obrečna vrbovja, jelševja in 
jesenovja in Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi); 

– Izvajanje ukrepov za ohranitev in izboljšanje stanja hrošča (močvirski krešič), 
dvoživk in sesalca (vidra). 
 

 

Prioritete za črpanje EU sredstev na področju 
biodiverzitete – gozdnata območja Natura 2000 



Ličenca pri Poljčanah 
• Obnovitev mokrotnih habitatov ob Ličenci pri Poljčanah 

– Izboljšanje stanja obrečne vegetacije in gozdov (Obrečna vrbovja, jelševja in 
jesenovja) 

– Izvajanje ukrepov za ohranitev in izboljšanje stanja hrošča (močvirski krešič) in 
dvoživk. 

 
Kočevsko, Gluha loza, Krakovski gozd, Kočevsko, Snežnik-Pivka, Trnovski gozd 
• Ohranjanje ugodnega stanja vrst pragozdnih ostankov 

– Monitoring in raziskave ter izvajanje ukrepov za ohranjanje in izboljšanje 
stanja vrst: hrošči in ptice vezane na večjo količino odmrle lesne biomase. 

 

Prioritete za črpanje EU sredstev na področju 
biodiverzitete – gozdnata območja Natura 2000 



Boč 
• Izboljšanje stanja ohranienosti vrst in habitatnega tipa v Krajinskem parku Boč 

- Manjšinski gozdni habitatni tipi (javorovja): kartiranje in ukrepi za vzpostavitev 
ugodnega stanja. 

 
Pohorje 
• Izboljšanje stanja traviščnih, vodnih in manjšinskih gozdnih habitatov ter 

zagotavljanje mirnih con na Pohorju 
– Izboljšanje stanja aktivnih visokih barij, prehodnih barij in barjanskih gozdov 

ter ureditev obiskovanja; 
– Določitev mirnih con za divjega petelina ter s tem usmerjanje obiska in 

interpretacija o ohranjanju biotske raznovrstnosti, prednostno o omrežju 
Natura 2000 ter o kulturni dediščini. 

 
Krakovski gozd 
• Upravljanje vodotokov in poplavnih gozdov 

– Izboljšanje stanja dobovih poplavnih gozdov in vodotokov v gozdnem prostoru; 
– odstranjevanje in preprečevanje širjenja invazivnih vrst; 
– usmerjanje obiska in interpretacija o ohranjanju biotske raznovrstnosti, 

prednostno o omrežju Natura 2000 ter o kulturni dediščini. 
 

Prioritete za črpanje EU sredstev na področju 
biodiverzitete – območja Natura 2000 



MERILA ZA IZBOR OPERACIJ V OKVIRU 
OP ZA IZVAJANJE EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE ZA OBDOBJE 

2014-2020 
Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje 

ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem NATURA 2000 in zelenimi 
infrastrukturami  

 
Vlaganja bodo usmerjena npr. na naslednja področja: 
• vzpostavitev vzdrževanja dobrega naravovarstvenega stanja na 

prednostnih območjih Natura 2000, 
• za doseganje ciljev območij Natura 2000 bomo, kjer bo to upravičeno in 

relevantno, podprli tudi 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, s poudarkom na izobraževanju in ozaveščanju o ohranjanju 
narave, kulturne dediščine in krajine brez negativnih vplivov na doseganje 
naravovarstvenih ciljev ob zagotavljanju pogojev za trajnostno mobilnost 
obiskovalcev.  

 



Ugotavljanje upravičenosti  
Ob upoštevanju predmeta vsakega posameznega izbora operacij se glede na 
relevantnost zagotovi zastopanost vsaj naslednjih pogojev za ugotavljanje 
upravičenosti:  
 
• prijava in izvedba operacije je predvidena v partnerstvu, obvezen član 

partnerstva mora biti upravljavec območja Natura,  
• operacija mora biti s seznama Prednostni projekti izboljšanja stanja 

ohranjenosti vrst in habitatnih tipov in s tem povezane interpretacije 
ohranjanja narave (in kulturne dediščine) iz Operativnega programa 
upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2015-2020,  

• operacija mora biti namenjena izboljšanju stanja ohranjenosti vrst in/ali 
habitatnih tipov na terenu in sicer skupaj na najmanj 50 ha,  

• interpretacija ohranjenosti biotske raznovrstnosti in varstva kulturne 
dediščine je lahko zgolj nadgradnja že izvedenih aktivnosti izboljšanja 
stanja vrst in/ali habitatnih tipov ohranjenosti na terenu (na minimalno 50 
ha).  
 
 

MERILA ZA IZBOR 



Merila za ocenjevanje 1/2 
Ob upoštevanju predmeta vsakega posameznega izbora operacij se 
zagotovi zastopanost nekaterih ali vseh meril za ocenjevanje:  
 
• prispevek k izboljšanju stanja ohranjenosti večjega števila vrst in 

habitatnih tipov v neugodnem stanju ohranjenosti in endemičnim 
vrstam,  

• prispevek k izboljšanju stanja vrst ali habitatnih tipov na večji 
površini,  

• sinergijski učinek za področja ohranjanje narave, ohranjanja 
kulturne dediščine in javnega dostopa, 

• na morebitno odkupljenih naravovarstveno vrednih zemljiščih 
vzpostavitev primernega upravljanja, ki ustreza doseganju namena 
– varstvu narave in ohranjanju biodiverzitete,  
 

 
 

MERILA ZA IZBOR 



Merila za ocenjevanje 2/2 
• izvajanje nalog na zavarovanih območjih, ki jih je zavarovala 

država, ob posebnem upoštevanju 10. in 11. člena Zakona o TNP,  
• namenjanje obnovi obstoječe javne infrastrukture za obisk območij 

varstva narave,  
• prispevek k družbeni spremembi ter k dvigu družbene 

ozaveščenosti.  

 

MERILA ZA IZBOR 



Prvi koraki k implementaciji 

• V okviru perspektive 2007-2014 se že izvajajo projekti za ohranjanje vrst in 
habitatnih tipov gozdnatih območij Natura 2000: 

1. LIFE KOČEVSKO – Vodilni partner občina Kočevje 
 
 
 
 
 

2. GoForMura – Vodilni partner GIS 
 

3. SUPORT (Pohorje) – Vodilni partner ZGS 
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