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IZBRANI PROJEKTI LIFE – NARAVA V SLOVENIJI 

OD 2000 DO 2003 
 
I. Izbrani projekti v letu 2001 
 
1. Visoka barja v Triglavskem narodnem parku (http://www.tnp.si/life/index.htm) 
 
Predlagatelj projekta: 
Triglavski narodni park v partnerstvu z nevladno organizacijo Jarina.  
 
Sredstva: 
Vrednost projekta: 483.000 €. 
Sofinanciranje Evropske komisije: 352.650 € (75% vrednosti celotnega projekta). 
 
Vsebina projekta: 
Tema projekta je izvajanje direktive o habitatih na primeru barij v območju 
Triglavskega narodnega parka. 
Visoka barja so med najvrednejšimi habitatnimi tipi z vidika varstva narave v Evropi, 
v Sloveniji pa predstavljajo redke ekosisteme, ki so zaradi različnih dejavnosti tudi 
ogrožena. Projekt prispeva k ohranjanju biotske raznovrstnosti v območju 
Pokljuškega platoja na Barju Šijec, na Blejskem barju, Goreljeku, Mlaki pod 
Javorovim vrhom in Gornjem Šijcu. V projektu je predvidena celovita analiza stanja, 
priprava upravljalskega načrta s sodelovanjem lokalnih skupnosti, številne 
upravljalske akcije od pridobitve zemljišč do ureditve učne poti, renaturacije poti, 
zasaditve in predstavitve ter priprave pašnega reda. Pripravili bodo tudi izobraževalno 
brošuro, CD in predstavitev na spletnih straneh na temo ohranjanja višinskih barij.  
 
Trajanje: 
2 leti in pol. 
 
 
2. Prenova in varstvo habitatov in ptic Škocjanskega zatoka 

(http://www.skocjanski-zatok.org) 
 
Predlagatelj projekta: 
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije. Projekt je zastavljen v 
partnerstvu z Ministrstvom za okolje, prostor in energijo, finančno pa ga podpira tudi 
Luka Koper.  
 
Sredstva: 
Vrednost projekta: 581.000 €. 
Sofinanciranje Evropske komisije: 290.935 € (50% vrednosti celotnega projekta).  
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Vsebina projekta: 
Projekt je del celovitega sanacijskega in renaturacijskega programa, ki je bil sprejet z 
odlokom o programu varstva in razvoja naravnega rezervata Škocjanski zatok. Projekt 
podpira le tiste ukrepe, ki so vezani na neposredno izvajanje evropskih direktiv s 
področja varstva narave in tako prispeva k implementaciji nacionalnega programa 
varstva okolja in slovenske zakonodaje. Zajema ukrepe, vezane na  vzpostavitev 
nadomestnega habitata na Bonifiki, pripravo upravljalskega načrta, del sredstev pa 
namenja tudi promociji, izobraževanju in spodbujanju prostovoljnega dela.  
 
Trajanje: 
3 leta. 
 
 
3. Upravljalski načrt za suha travišča na planini Oslica in Vetrnik 

(http://intranet.sigov.si/kp/life_slo/stran_slo.htm) 
 
Predlagatelj projekta: 
Kozjanski regijski park. Projekt podpirata Bavarska akademija za varstvo narave in 
urejanje krajine ter Naravni park Gornji bavarski gozd. 
 
Sredstva: 
Vrednost projekta: 275.000 €. 
Sofinanciranje Evropske komisije: 206.250 € ( 75% vrednosti celotnega projekta). 
 
Vsebina projekta: 
Projekt, pri katerem sodeluje tudi lokalno prebivalstvo, zajema pripravo 
upravljalskega načrta za 500 ha suhih travišč na območju parka in izvedbo nujnih 
upravljalskih akcij za zagotovitev varovanja suhih travišč in posredno ohranjanja 
populacije kosca ter promocijo in izobraževanje.  
 
Trajanje projekta: 
3 leta. 
 
 
II. Izbrani projekti v letu 2002 
 
1. Ohranjanje velikih zveri v Sloveniji, 1. faza (http://www.sigov.si/zgs/) 
 
Predlagatelj projekta: 
Zavod za gozdove Slovenije. 
 
Sredstva: 
Vrednost projekta: 607.822 €. 
Sofinanciranje Evropske komisije: 455.867 € (75% vrednosti celotnega projekta). 
 
Vsebina projekta: 
Glavni cilj projekta je uveljavljanje ukrepov, ki bodo izboljšali odnos javnosti do 
rjavega medveda, kar bo doseženo s številnimi aktivnostmi. Zavod za gozdove 
Slovenije bo na podlagi podatkov, zbranih v preteklih letih izdelal več sektorskih 
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akcijskih načrtov za zmanjšanje potencialnih konfliktnih območij. Načrti bodo 
predstavljeni in usklajeni s predstavniki vseh sektorjev, ki jih to področje zadeva 
(varstvo narave, gozdarstvo, kmetijstvo, promet, turizem in lovstvo). Na dveh pilotnih 
območjih bodo uveljavljeni ukrepi za zmanjševanje konfliktov kot so vzpostavitev 
mirnih con, izplačevanje odškodnin za nastalo škodo, ukrepi za odvračanje medveda 
od naselij, odstranitev odlagališč odpadkov, ki privlačijo medvede, postavitev ograj in 
podobno. Velik del sredstev bo namenjen oblikovanju komunikacijske strategije in 
izpeljavi javne kampanje za dvig zavesti (dialog z lokalnimi skupnostmi, video 
material, tiskani material, informacijski center). 
 
 
2. Varstvo ogroženih vrst in habitatov na območju bodočega Kraškega parka 

(http://www.zrs-kp.si/projekti/life/index.html) 
 
Predlagatelj projekta: 
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije, Koper. 
 
Sredstva: 
Vrednost projekta: 476.930 €. 
Sofinanciranje Evropske komisije: 357.698 € (75% vrednosti celotnega projekta).  
 
Vsebina projekta: 
Splošni cilj projekta je ohranitev naravnih danosti, kulturne krajine in izboljšanje 
razmer za lokalno prebivalstvo. Te cilje bodo v okviru projekta uresničili z dvema 
glavnima ciljema in sicer: ohranitev ogroženih habitatov (suha travišča, melišča, stene 
in kali), rastlinskih in živalskih vrst ter podpora razvoju Kraškega roba kot 
predvidenega območja za naravoslovni turizem. 
Med glavnimi dejavniki, ki ogrožajo obstoj značilnih suhih travišč, melišč in kalov, je 
opuščanje tradicionalne rabe in s tem posledično izginjanje značilnih rastlinskih in 
živalskih vrst. V okviru projekta bodo evidentirana območja najpomembnejših 
habitatov, rastišč in prebivališč ogroženih vrst, pripravljene bodo smernice za takšno 
gospodarjenje, ki podpira ohranitev habitatov in vrst, sklenjene bodo pogodbe z 
lastniki za košnjo opuščenih in zaraslih travnikov, obnovljeno pa bo tudi nekaj kraških 
kalov. 
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III. Izbrani projekti v letu 2003 
 
1. Vzpostavitev dolgoročnega varstva kosca (Crex crex) v Sloveniji (spletna stran 

bo vzpostavljena do 31.12.2003) 
 
Prijavitelj projekta: 
Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije (DOPPS) v sodelovanju z 
Mestno občino Ljubljana, občinama Cerknica in Postojna ter Ministrstvom za okolje, 
prostor in energijo. 
 
Sredstva: 
Vrednost projekta: 809.024 €.  
Sofinanciranje Evropske komisije: 606.768 € (75% vrednosti celotnega projekta).  

Vsebina projekta: 
Projekt se bo izvajal na območju Ljubljanskega barja, Cerkniškega jezera in porečja 
Nanoščice. Namen je zaščita in ohranitev kosca, ki sodi med globalno ogrožene vrste 
ptic. Njegov življenjski prostor je odvisen od ekstenzivnega kmetijstva, zato ga ogroža 
modernizacija in intenzifikacija kmetijstva ter hkrati opuščanje kmetijstva. Za 
ohranitev populacije je zato potrebno ohraniti ekstenzivno kmetijstvo ter zaščititi 
območja, ki so ključnega pomena za kosca. 
 
Trajanje projekta: 
3 leta. 
 
 
2.  Varstvo vrst in habitatov v krajinskem parku Sečoveljske soline (spletna stran bo 
vzpostavljena do 31.12.2003) 
 
Prijavitelj projekta: 
Podjetje Soline v partnerstvu z italijanskim regijskim parkom v delti reke Pad, 
Zavodom RS za varstvo narave - OE Piran ter društvom Ixobrychus. 
 
Sredstva: 
Vrednost projekta: 714.440 €. 
Sofinanciranje Evropske komisije: 357.220 € (50% vrednosti celotnega projekta). 
 
Vsebina projekta: 
Cilj projekta je omogočiti učinkovito vzdrževanje razmer za obstoj ogroženih 
habitatov in varstvo vrst v Sečoveljskih solinah.  
 
Trajanje projekta: 
3 leta. 

 

  
 


