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20. obletnica programa EU 

LIFE Narava

Krajinski park Sečoveljske soline, 16.5.2012
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LIFE NARAVA - 20 LET 

LIFE Narava

sofinancira projekte, ki podpirajo varstvo in ohranjanje 

ogroženih habitatov in vrst, uvrščenih na Ptičjo in Habitatno 

direktivo (namenjenih vsaj 50% razpoložljivih sredstev LIFE+ 

programa).

podpira projekte dobre prakse in demonstracijske 

projekte, katerih aktivnosti so povezane z ekološkim omrežjem 

Natura 2000 ali podpirajo nastanek novih območij v okviru tega 

omrežja.



Maj 2012 3

Od leta 1992 je bilo preko programa LIFE Narava (sedaj 

LIFE Narava in biotska pestrost) sofinanciranih 1.256 

projektov. EU je za te projekte namenila okoli €1.2 mrd, 

dodatnih €1.2 mrd pa so zagotovile razne javne in zasebne 

organizacije držav članic.

LIFE NARAVA - 20 LET 
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Gozdovi, travniki in pašniki ter sladkovodni habitati so 

najpogostejši tipi življenjskih prostorov, katerim so bili 

namenjeni izvedeni LIFE projekti, medtem ko so ptice in 

sesalci najpogosteje izbrane ciljne vrste. 

LIFE NARAVA - 20 LET 
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Več kot 350 LIFE projektov so bili neposredno namenjeni varovanju vrst 

znotraj Aneksa I Ptičje direktive, v več kot tretjini vseh LIFE projektov od l.

1992 pa so bili izvedeni ukrepi za varovanje ptičjih vrst. Ptici bobnarica in kosec 

sta vrsti, katerima je bila namenjena največja pozornost.

Več kot 400 vrstam s seznama aneksov Ptičje in Habitatne direktive 

so bili vsaj enkrat namenjeni ukrepi v sklopu projektov LIFE: najpogosteje so bili 

ukrepi namenjeni rjavemu medvedu(Ursus arctos). 

LIFE NARAVA - 20 LET 
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Države EU so dolžne poročati Evropski komisiji o stanju ohranjenosti 

populacij vrst in habitatov v območji Natura 2000.

Po prvih ocenah je jasno, da je LIFE program edini vir sredstev za ohranjanje, 

ekološko obnovo ekosistemov in upravljanje z nekaterimi vrstami in habitati na 

ravni EU.

LIFE NARAVA - 20 LET 
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Pomemben vpliv na omrežje Natura 2000 (2.200 N2000 območij, 8% 

EU omrežja N2000),

Ekološko obnovljenih približno 320.000 ha v območjih Natura 2000,

Več kot 1.500 načrtov upravljanja znotraj omrežja Natura 2000 

financiranih preko LIFE projektov.

LIFE NARAVA - 20 LET 
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Projekti LIFE Narava so prispevali:

več kot 40.000 prispevkov v različnih medijih.

Več sto spletnih strani, posterjev, razstav…, 

V KPSS novost: Resničnostni šov

LIFE je pomembno orodje za 

promoviranje varstva narave 

in Nature 2000.

LIFE NARAVA - 20 LET 

RESNIČNOSTNI ŠOV



20 let LIFE v Sloveniji

28 projektov (5 okoljskih, 17 varstvo narave, 4 
informacijsko-komunikacijski)

Vrednost 32 milijonov €, 50% prispevala EU
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Prihodnost LIFE programa

Evropska komisija predlaga za obdobje 2014-2020 sredstva 

v višini 3.2 mrd EUR za novi LIFE program za okolje in 

aktivnosti na področju klimatskih sprememb. 



LIFE v KPSS
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Prvi LIFE Ohranitev ogroženih vrst in habitatov v 

Sečoveljskih solinah

2003 - 2006



V projektu LIFE+ MANSALT (LIFE09 NAT/SI/000376) od oktobra 2010 

potekajo  obnovitvena dela in aktivnosti za dvig zavesti o pomenu zavarovanih 

območij. Sredstva so namenjena ohranitvi neizmerne pestrosti vrst in njihovih 

življenjskih okolij.  

Obnova nasipov in izkop robnih jarkov za dovod sveže vode do ogroženih in posebej 
dragocenih življenjskih prostorov, hkrati pa naj bi jarki preprečevali dostop kopenskih 
plenilcev do gnezdišč čiger, polojnikov, beločelih deževnikov in sabljark; 

ekološka obnova sladkovodnega močvirja, ki gosti eno največjih populacij želve 
sklednice v tem delu Slovenije;

prenos žive slike z gnezdišča čiger v center za obiskovalce;

organizacija delavnic za dvig okoljske zavesti obiskovalcev območja;

druge aktivnosti za dvig zavesti.
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Drugi LIFE – MANSALT Človek in narava v Sečoveljskih solinah

2010 - 2015



LIFE MANSALT v številkah

VREDNOST PROJEKTA 7.056.366 EUR

EU: 3.439.983 EUR

Republika Slovenija (prek sredstev Sanacijskega programa 
za odpravo posledic škode po visokem plimovanju decembra 
2008): 3.106.382 EUR

Telekom d.d.: 300.000 EUR

Soline d.o.o.: 210.001 EUR
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Nasipi ob kanalih Drnica, Piketo, Kurto, Jernej: 2.986 m (+3.269 m 
Sanacijski program) in čelni nasipi: 420 m (+910 m Sanacijski 
program); že obnovljeno prek 650 m

Skalomet: 250 m; že vgrajen v celoti

Robni jarki: 8.000 m; že izkopano 1500 m

Sladkovodno močvirje: 8 ha

Film: 2

Prispevki v občinskem glasilu: 20

Delavnice: 80

Zgibanke: 180.000
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LIFE MANSALT v številkah



Nove zaposlitve: 21

Na projektu zaposlenih: 49
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LIFE MANSALT v številkah



ROBNI 
JARKI

Maj 2012
Lokacije terenskih akcij v teku.



Namen LIFE projektov v Sečoveljskih solinah 

je ohraniti 

biotsko raznovrstnost v antropogenem ekosistemu.
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Več o LIFE projektih/
projektu LIFE+ MANSALT

http://ec.europa.eu/life/

http://www.kpss.si
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http://ec.europa.eu/life/

