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Pregled  

 
Odkar je Evropska komisija leta 1992 začela izvajati program LIFE, je 

bilo v Sloveniji skupno financiranih 42 projektov; od tega je bilo 10 

projektov usmerjenih na okoljske inovacije, 22 na ohranjanje narave, 4 

na obveščanje in sporočanje in 2 na bivši sestavni del LIFE – Tretje 

države.  

V novem programu LIFE (glejte spodaj) sta EU in Slovenija sofinancirali 

naslednje vrste projektov: en projekt s področja izgradnje kapacitet, 

dva projekta s področja gospodarjenja z okoljem in en projekt s 

področja prilagajanja podnebnim spremembam. 

Ti projekti skupaj predstavljajo investicijo v višini 66 milijonov evrov, od 

teh jih je 36 milijonov prispevala Evropska unija. 

 

Od leta 2014 dalje tradicionalne LIFE projekte spremlja tudi nov pod-

program Podnebni ukrepi (Blažitev podnebnih sprememb, prilagajanje 

podnebnim spremembam in gospodarjenje s podnebjem ter 

obveščanje). Program LIFE se je razširil tudi z vključitvijo več novih vrst 

projektov – integriranih, projektov tehnične podpore in izgradnje 

kapacitet,  pripravljalnih projektov in z operativnimi subvencijami, kakor 

tudi z dvema novima finančnima inštrumentoma – Linijo za 

financiranje naravnega kapitala NCFF (Natural Capital Financing 

Facility) in Zasebno financiranje inštrumentov energetske učinkovitosti 

PF4EE (Private Finance for Energy Efficiency Instruments). Podrobnosti 

boste našli na spletišču LIFE (ec.europa.eu/life). 

 

Vsako leto so objavljeni pozivi za predloge projektov s prednostnih 

področij programa LIFE. 

  

   

 Pričujoči dokument je pregled 

programa LIFE v Sloveniji. 

 

Predstavljene so zgodbe o 

uspehu, aktualne spodbude, 

navodila o tem, kako pridobiti 

nadaljnje informacije v zvezi s 

projekti, v prilogi pa seznam 

nedavno  zaključenih/odprtih 

projektov. 
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LIFE Okolje in učinkovitost rabe virov 
 

Prednostno področje programa LIFE je usmerjeno v razvoj, preizkušanje in predstavitev najboljših praks, rešitev 
in integriranih pristopov k reševanju okoljskih izzivov in širjenju tovrstne baze znanj. 

Področje LIFE Okolje in učinkovitost rabe virov (prej LIFE  »Politika varstva okolja in gospodarjenje z okoljem«) 
je do danes v Sloveniji sofinanciralo deset projektov. Vrednost investicij je znašala skupaj 17 milijonov evrov, 
od tega je 8 milijonov prispevala Evropska unija.  

 
Zaključeni projekti so se osredotočili na razstrupljanje in obnovo lokacij (prikaz vzdržne in zanesljive metode za 
obnavljanje odlagališč v skladu z merili ES) in vzdržne gradnje (uspešen razvoj inovativnih UNISASH oken v PVC, 
aluminijasti in leseni izvedbi), razvoj novih upravljavskih orodij za nadzor polucije in program dejavnosti in 
korektivnih ukrepov za boljše gospodarjenje z vodonosniki. Projekte so izvedli dve občini, javna ustanova in eno 
malo oz. srednje veliko podjetje (MSP). Projekti so posamezno trajali od 24 do 42 mesecev.  
 
Trenutno v Sloveniji v okviru tega programa poteka izvajanje petih projektov, ki obravnavajo področja 
ocenjevanja tveganj (človekovo zdravje, dekontaminacija in obnova ekološke kakovosti lokacije), upravljanje z 
vodnimi viri (obdelava odpadnih voda in izboljšanje kakovosti voda (nadzor cvetenja cianobakterij in 
odstranjevanje farmacevtskih snovi), razstrupjanje zemljin in upravljanja z gozdovi (genetsko spremljanje 
gozdov). Delo na projektih koordinirata dva raziskovalna inštituta in dve mali oz. srednji podjetji in bo trajalo 
42-72 mesecev. 
 
Projekt, kot je predstavljen v spodnjem okencu, je primer uspešnega projekta LIFE – Okolje v Sloveniji. 

Učinkovito upravljanje onesnaženih vodonosnikov - povezava 
postopkov za odkrivanje in nadzor virov onesnaženja ter ukrepov 
za izboljšanje stanja (INCOME) 
LIFE07 ENV/SLO/000725 
 
Projekt INCOME je pokazal, kako je mogoče integrirati vse potrebne korake vzdržnega upravljanja z 
vodnimi viri. Projekt je zbral prostorske informacije o lastnostih vodonosnikov (geološke, hidrološke), 
virih onesnaževanja in kakovosti podzemne vode. Te podatke so integrirali v geografski informacijski 
sistem (GIS). 

 
V nadaljevanju so razvili spletni pregledovalnik okoljskih podatkov za strokovnjake in širšo javnost, ki na enem mestu združuje 
podatke, ki so potrebni za upravljanje z vodnimi viri mesta Ljubljane. Aplikacija omogoča pregled registra onesnaževalcev, 
kakovostnih parametrov in spreminjanja nivojev v podzemnih vodah, kakor tudi geoloških podatkov. Dostop to teh podatkov ni 
omejen, mogoče pa jih je tudi izvoziti za nadaljnjo uporabo. 
 
INCOME je razvil sistem za celovito podporo odločanju (DSS), ki služi kot temelj za različne modele podzemnih tokov, za 
ocenjevanje tveganj na področjih vpliva, za ocene verjetnosti nenamernega onesnaženja, ipd. Sistem bo primerih okoljskih 
nezgod na varovanih vodonosnih območjih zagotavljal ključne informacije v zvezi z ustreznim ukrepanjem in predlagal načine 
za preprečevanje ali vsaj olajšanje vplivov na okolje. Sistem hkrati ponuja podporo za sprejemanje dolgoročnih odločitev v 
zvezi z uporabo kmetijskih zemljišč z izračunom predvidenih stroškov, povezanih z izvedbo izbranih odločitev. 
Inovativni vidiki projekta so pomembni za druga urbana področja, še posebej za tista, ki jih zanima metodologija povezave 
med kemijskimi analizami, hidrološkim modeliranjem, GIS-om, metodami neposrednega pritiska in DSS-om. 
Rezultati projekta omogočajo lažje uveljavljanje Direktive o določitvi okvira za ukrepe na področju vodne politike 2000/60/ES 
in še posebej Direktive o podzemnih vodah (2006/118/ES) in Direktive o pitni vodi (1998/83/ES). 

 Projekt prinaša dolgoročne družbeno-gospodarske koristi, saj zagotavlja višjo kakovost pitne vode in večje zavedanje o 
pomenu čiste podtalnice. Prav tako prispeva k razumevanju širše javnosti, da je pitna voda iz vodovoda razkošje, ki ga je težko 
doseči in še težje kontrolirati in ohranjati. 
 
Več informacij najdete na: 

 http://www.life-income.si 

  

http://www.life-income.si/
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LIFE Narava in biotska raznovrstnost 
 

 

To prednostno področje programa LIFE je usmerjeno na razvoj, preizkušanje in predstavitev najboljših praks, rešitev 
in integriranih pristopov, ki prispevajo k razvoju in uveljavljanju narave in politike in zakonske ureditve biotske 
raznovrstnosti, kakor tudi k širitvi z navedenim povezane baze znanj.  

 Do danes je bilo v Sloveniji v okviru LIFE Narava in LIFE Narava in biotska raznovrstnost sofinanciranih 22 projektov. 
Investicija je znašala skupaj 41  milijonov evrov, od tega je 24 milijonov evrov prispevala Evropska unija.  

Zaključeni projekti so bili večinoma usmerjeni na ohranitev/obnovo/zaščito ogroženih habitatov (sladkovodna 
mokrišča, Veternik in Oslica visoko ležeči suhi pašniki, šotno barje v Triglavskem nacionalnem parku, reka Mura, 
presihajoče Cerkniško jezera in Sečoveljske soline v okviru Natura 2000) in živalskih vrst (na primer slovenski rjavi 
medved, kosec in vidra, sredozemski vranjek, nočne živali, kot so vešče in netopirji, ter volk). En projekt je zagotovil 
lokalnim oblastem model, na katerega se opirajo aktivnosti za zaščito življenjskih okolij, ki so za EU še posebej zanima.  
Cilj drugega projekta je bila priprava programa upravljanja v okviru Nature 2000 (2014 – 2020) za Slovenijo. Med 
upravičence so bili vključeni trije nacionalni parki, univerza, lokalna in državna oblast, javni organ, razvojna agencija, 
nevladne organizacije ter eno večje in eno manjše do srednje podjetje.  Projekti so trajali   povprečno od 36 do 57 
mesecev. 

V okviru tega programa trenutno poteka v Sloveniji šest projektov. Usmerjeni so v ohranitev/upravljanje/obnovo 
življenjskih okolij (koridor reke Ljubljanice, spodnji tok reke Drave, suha travišča vzhodne Slovenije in lokacije Natura 
2000 na Kočevskem) in živalskih vrst (rjavi medved v severnih Dinaridih in v Alpah). Projekti so trajali med 56 in 64 
mesecev. Med upravičenci so univerza, dva državna organa, občina ter ena nevladna organizacija. 

Projekt, predstavljen v spodnjem okencu, je primer uspešnega projekta LIFE Narava 

Natura 2000 Program upravljanja za Slovenijo obdobje 2014-2020 
(SI Natura2000 Management) 
LIFE11 NAT/SI/000880 
 

 

Projekt SI Natura2000 Upravljanje postavlja temelje ohranjanja biotske raznovrstnosti v Sloveniji. Njegov ključni 
rezultat je Program upravljanja Natura 2000 za obdobje 2014-2020, ki ga je slovenska vlada sprejela aprila 2015. 
Program postavlja temelje za doseganje izboljšanega stanja ohranitve biotskih vrst in vrst habitatov v prihodnje. 
Program upravljanja ponuja tudi osnove za pripravo zahtevkov za odobritev posebnih fondov EU. 

 

Ukrepi iz Programa upravljanja Natura 2000 so že integrirani v več sektorskih in drugih operativnih programov, med drugimi v Program razvoja 
podeželja 2014-2020, Operativni program za uveljavitev kohezijske politike EU 2014-2020, regionalne razvojne programe (12 regij), program 
Evropskega teritorialnega sodelovanja (štirje program čez-mejnega sodelovanja) in Operativni program Evropskega sklada za pomorstvo in 
ribištvo. 

 

Poleg tega je projekt ustvaril obsežno zbirko podatkov, ki vsebuje podrobne cilje ohranjanja za vsako vrsto in habitatni tip v območjih Natura 
2000. Za lažje potencialne prijavitelje oddajo Natura 2000 predloge projektov, je prefinjeno spletno orodje, razvito, da jih vodi skozi postopek 
priprave. 

 

Poleg tega so bili pripravljeni naslednji uradni dokumenti: Prednostni akcijski okvir za obdobje 2014-2020; Analiza izvajanja ukrepov in doseganja 
ciljev programa upravljanja Natura 2000 za obdobje 2007-2013; Priporočila za boljšo uporabo sredstev v novem operativnem programu; pregled 
finančnih priložnosti za Naturo 2000 v novi finančni perspektivi EU; Smernice za financiranje ukrepov, opredeljenih v programu upravljanja Natura 
2000 za obdobje 2014-2020; in povezovanje ukrepov/rešitev programa upravljanja Natura 2000 v sektorske in operativne programe za črpanje 
sredstev EU (kmetijstvo, kohezija, strukturna in sklad za pomorstvo in ribištvo). 

 

Ti dokumenti uveljavljajo pravno podlago za določene ukrepe za ohranjanje in načrtovanje, organe izvajanja in vrste finančnih virov. Izboljšanje 
stanja ohranjenosti vrst in habitatov Natura 2000, se pričakuje z močnim sodelovanjem javnih storitev, odgovornih za upravljanje z gozdovi, 
vodami, ribištvom in posredno za upravljanje s kmetijskimi zemljišči, pa tudi z večjim prizadevanjem za ohranitev. Priloga programa upravljanja 
vključuje seznam investicij in storitev, ki imajo lahko koristi od omrežja Natura 2000. 

Program upravljanja Natura 2000 služi kot primer dobre prakse za države kandidatke EU, kot so Črna gora, Srbija in Nekdanja jugoslovanska 
republika Makedonija. Te države imajo podobno zakonodajo o ravnanju z naravnimi viri zaradi njihove skupne zakonodaje v preteklosti. 

 

 

Več informacij najdete na: 
 http://www.natura2000.gov.si/index.php?id=21 

http://www.natura2000.gov.si/index.php?id=21
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LIFE okoljsko upravljanje in informacije  
 

To prednostno področje je usmerjeno k ozaveščanju o okoljskih zadevah, kot podpora komuniciranju, upravljanju in razširjanju 
informacij o okolju in spodbujanju boljšega okoljskega upravljanja s krepitvijo sodelovanja zainteresiranih strani. 

Ta sklop (prej sestavni del LIFE + Informacije in komunikacija) je doslej v Sloveniji sofinanciral šest projektov, kar pomeni skupno 
naložbo v višini 6 milijonov €, od tega je EU zagotovila 3 milijone €. 

Štirje projekti so že končani. Izvajale so jih tri nevladne organizacije in en raziskovalni center, in so trajali od 24 do 36 mesecev. 

Projekt LOČENO ZBIRANJE je dvignil zavest o rokovanju, obdelavi, predelavi - vključno s ponovno uporabo in recikliranjem - odpadne 
električne in elektronske opreme (OEEO) v vseh občinah v Sloveniji. Še posebej je izpostavil potrebo po ločenem zbiranju OEEO, da 
bi dosegli spremembo vedenja kupcev na koncu življenjske dobe proizvoda. Rezultati tega projekta, ki mu je bila dodeljen status 
Best of the Best (Najboljši od najboljših) v kategoriji Informacije & Komunikacije leta 2014, so podrobno opisani v spodnjem oknu. 

Drugi projekt, AQUAVIVA, je izboljšal ozaveščenost slovenske javnosti o pomenu varovanja in ohranjanja sladkovodnih ekosistemov, 
z namenom izvajanja ustrezne zakonodaje EU, vključno z direktivami o habitatih, pticah in okvirne direktiv o vodah. 

Tretji projekt, REBIRTH, je pomembno prispeval k večjemu in boljšemu recikliranju industrijskih ter gradbenih odpadkov, ki nastajajo 
ob rušenju in gradnji objektov. 

Četrti projekt, Slovenija OEEO kampanja, je med določenimi ciljnimi skupinami v Sloveniji dvignil zavest o pomembnosti okolju 
prijaznega ravnanja z OEEO. 

Še se izvajata dva projekta. Eden je usmerjen v upravljanje tokov OEEO in OPBA (odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev - 
WPBA), v potrošnikom prijazno zbiranje in v  ozaveščanje. Cilj drugega projekta je prispevati k zmanjšanju škodljivih vplivov 
invazivnih tujerodnih vrst na biotsko raznovrstnost z večjo ozaveščenostjo javnosti in vzpostavitev učinkovitega zgodnjega 
opozarjanja in hitrega odzivanja za upravljanje njihovih vplivov na gozdove. Ta projekta izvajata več kot 60 oziroma več kot 52 
mesecev nevladna organizacija in raziskovalni center. 

 

Živa voda – od biotske raznovrstnosti do vodovodne pipe (AQUAVIVA) 
LIFE10 INF/SI/000135 
 
Projekt AQUAVIVA je izboljšal ozaveščenost javnosti o sladkovodnih ekosistemih v Sloveniji. Obsežna oglaševalska 
kampanja je prek različnih medijev, od privlačnih zunanjih oglasov na avtobusih, LCD zaslonov v notranjosti 
avtobusov in nakupovalnih centrov, tekočih mobilne razstav, prek izdelkov, kot so "retap steklenice"  do prenosnih 
računalnikov, izpostavila vprašanje izgube biotske raznovrstnosti. V Ljubljani smo pripravili dve veliki razstavi na 
prostem  - eno o kremenastih algah iz reke Ljubljanice in drugo o biotski raznovrstnosti in njenem ohranjanju v 
vodah. Predstavitveni modeli, ki predstavljajo tri stopnje biotske raznovrstnosti, so bili stalno razstavljeni v dveh 

drugih javnih zaprtih prostorih v Sloveniji. Tri skulpture, izdelane iz v rekah najdenih smeti, so bile stalno postavljene na različnih lokacijah v 
bližini rek. 

Inovativni pristopi h komuniciranju vprašanj o biotski raznovrstnosti v sladkovodnih ekosistemih so bili učinkoviti pri osveščanju javnosti in še 
zlasti med ključno ciljno skupino – med mladimi. Poleg modelov in skulptur iz odpadnih materialov, velikanskih fotografij  mikroorganizmov,  
je oblikovalec pletenin Draž dobil na razstavi  "Kremenaste alge v Ljubljani" dobil navdih in svojo pomladno/poletno kolekcijo poimenoval 
svojo kolekcijo pomlad / poletje 2014 " DIATOMEA ". Draž in povezan slovenski proizvajalec obutve Alpina načrtujeta, da bosta nadaljevala s  
temo ohranjanja narave v svojih naslednjih kolekcijah. Za projekt ohranjanja narave nov pristop, uporaba dobro vidnih oglasov na avtobusih, 
je dosegel široko občinstvo in pokazal, da je to še posebej stroškovno učinkovit način z visoko predstavitveno vrednostjo. 

Izobraževalne dejavnosti vključujejo 30 komunikacijskih delavnic in 59 izobraževalnih dni za širšo javnost in šolsko mladino in so dosegle več 
ljudi, kot je bilo prvotno predlagano. 

Upravičenec koordinator LUTRA inštitut je, v sodelovanju s povezanimi upravičenci IzVRS, specializirane organizacije za strokovno upravljanje 
sladkih in morskih vodah, in podjetjem HOPA, ki deluje na področju komuniciranja, oglaševanja in proizvodnje, podal rezultate projekta. 

Raziskava vpliva projekta na javno mnenje v septembru 2014, je pokazala, da se je ozaveščenost o biotski raznovrstnosti in njeni izgubi od 
leta 2007 do leta 2014 povečala za 34%. Kar 71% vprašanih se je strinjalo s trditvijo, da je "izguba biotske raznovrstnosti resen problem ". 

LUTRA Inštitut je bil povabljen k sodelovanju v Komisiji bazena reke Save in k  sodelovanju  v novoustanovljenem  Vodnem svetu Sava, kjer 
lahko vpliva na lokalne odločitve v zvezi s preprečevanjem onesnaževanja, ohranjanja ugodnega stanja omrežja mest Natura 2000 in odločitve 
o čezmejnih vplivih. Ta vprašanja so ključna za dolgoročno ohranitev bazena reke Save. Vendar pa je vrsta zunanjih dejavnikov preprečila, da 
bi projekt vplival na nacionalno politiko in zakonodajo. 

Na evropski ravni je projekt pomagal uvajati različne politike in zakonodajo, vključno z direktivami o habitatih, pticah in okvirno direktivo o 
vodah, in metode integriranega upravljanja vodnih virov, pri čemer je evropska vidra postala učinkovita vodilna vrsta. 

 
Več informacij najdete na: 
http://aquaviva.si 

 

http://aquaviva.si/
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Pod-program za podnebne ukrepe (LIFE 2014-2020) 
 

LIFE Omejevanje podnebnih sprememb in LIFE Prilagajanje podnebnim spremembam 

Prednostno področje sklopa Omejevanje podnebnih sprememb je prispevek k zmanjšanju emisij 
toplogrednih plinov, zlasti s prispevkom pri uveljavljanju in razvoju povezanih politik in zakonodaje, 
širjenjem baze znanja, razvoju celostnih pristopov, ter pri razvoju in predstavitvi inovativnih 
tehnologij, sistemov, metod in instrumentov. 

Prednostno področje sklopa Prilagajanje podnebnim spremembam podpira prizadevanja za večjo odpornost na 
podnebne spremembe, zlasti s prispevanjem k izvajanju in razvoju povezane politike in zakonodaje, izboljšanje 
baze znanja, razvoj celostnih pristopov, ter razvoj in predstavitev inovativnih tehnologij, sistemov, metod in 
instrumenti. To prednostno področje je sofinanciralo en projekt v Sloveniji. Njen glavni cilj je oblikovanje celovite 
strategije za prilagajanje podnebnim spremembam, pri čemer je treba upoštevati posebnosti regije Vipavska 
dolina. Projekt, ki se začne julija 2016, usklajuje  v preko 60-mesečnem obdobju Razvojna agencija ROD 
Ajdovščina. Skupni proračun znaša 0,9 milijona €, od tega EU prispeva 0,5 milijona €. Podrobnejše cilje projekta 
lahko preberete v spodnjem oknu. Njegova spletna stran in rezultati bodo dodani pravočasno. 

 

Prilagajanje na vplive podnebnih sprememb v Vipavski dolini (LIFE 
ViVaCCAdapt) 
LIFE15 CCA/SI/000070 
 
Posebni cilji projekta LIFE ViVaCCAdapt so: opredelitev niza strateških ukrepov za 
prilagajanje podnebnim spremembam s pomočjo celostnega pristopa, ki vključuje 
sodelovanje s strokovnjaki iz številnih različnih sektorjev, vključno s kmetijstvom, 
gozdarstvom, hidrologijo, turizmom in urbanizmom; vzpostavitev pilotnega podpornega 

sistema za odločanje (DSS) za namakanje, za racionalizacijo porabe vode v skladu z zahtevami okvirne direktive 
o vodah; in oblikovanje predstavitvenega centra za zasaditev zelenih vetrnih ovir, da bi dokazali njihov vpliv na 
kakovost tal in biotsko raznovrstnost in spodbudili njihovo uporabo. 
 
Projekt pričakuje, da bodo doseženi naslednji rezultati: zasnovati celovito strategijo za prilagajanje posledicam podnebnih 
sprememb v Vipavski dolini, po opredelitvi scenarijev podnebnih sprememb oblikovati najboljše kmetijske prakse za boljše 
spopadanje s podnebnimi spremembami, oblikovati modele upravljanja podnebnih sprememb; oblikovati pilotni DSS 
namakanja za Vipavsko dolino in za vse vrste pridelkov (na primer grozdje, sadje, zelenjava) na zemljinah z različno 
sposobnostjo zadrževanja vode; z uporabo DSS zmanjšati porabe vode za namakanje za 46.875 m3/leto v času trajanja 
projekta in za 1.250.000 m3/leto v roku treh do petih let po zaključku projekta; zmanjšati emisije CO2 za 4 tone/leto v času 
projekta in za 106 ton/leto v roku treh do petih let po zaključku projekta; zmanjšati porabo energije za 7.813 kWh/leto v času 
projekta in 68.750 kWh/leto v roku treh do petih let po zaključku projekta; ustvariti demonstracijski center s približno 200 m 
različnih zelenih vetrnih ovir, da bi dokazali, da je nastanek območij, zaščitenih pred vetrom na območjih z močnimi vetrovi, 
bistvenega pomena; vključiti v projekt do 30 kmetov, povečati njihovo zavest o njihovem vodnem in ogljikovem odtisu; in se 
pridružiti vsaj petim novih tematskim mrežam. 
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Kako poiskati Informacije v zvezi s programom in projekti LIFE 
 

Z brskanjem po spletni strani LIFE 

 

Spletišče LIFE vam ponuja bogastvo informacij o programu LIFE: 
http://ec.europa.eu/life/ 

 

S pregledovanjem podatkovne baze projektov LIFE 

 

Za nadaljnje informacije v zvezi s projekti LIFE v Sloveniji ali projekti LIFE na 
splošno glejte online podatkovno bazo projektov 
LIFE.http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm 

 

Ta baza podatkov je enostavna za uporabo in verodostojen vir podatkov o vseh 
tekočih in zaključenih LIFE projektih. Vsebuje tudi podatke o prejemnikih, njihove 
kontaktne podatke in naslove spletnih strani projektov. 

Iščite preko spletnih omrežij 
 

  

twitter.com/LIFE_Programme / www.facebook.com/LIFE.programme / 

www.flickr.com/photos/life_programme 

Stik   

Nacionalna kontaktna točka za Slovenijo 

 Ministrstvo za okolje in prostor 
 Direktorat za okolje, oddelek za ohranjanje narave 
 Oddelek za okolje in podnebne spremembe 

   
Ime:  ga. Julijana Lebez-Lozej 
  ga. Tatjana Orhini Valjavec 
  ga. Nives Nared (LIFE Akcija za podnebje) 
Naslov: Dunajska cesta 47 
  22 Maria Luisa Blvd 
  SI - 1000 Ljubljana 
Tel: +386 1 478 74 83 
 +386 1 478 74 54 
 +386 1 478 73 39 
E-pošta: julijana.lebez-lozej@gov.si 
  tatjana.orhini-valjavec@gov.si 
  nives.nared@gov.si 
Website: http://lifeslovenija.si/life-v-sloveniji/ 

 

 
 The Spremljevalna skupina za Slovenijo 
 

 NEEMO EEIG – TIMESIS 

 Naslov: Via Niccolini 7  
   I - 56017 San Giuliano Terme 
 Tel:  +39 050 818800 
 E-pošta: timesis@neemo.eu 

 

 

http://ec.europa.eu/life/
http://europa.eu.int/comm/environment/life/project/Projects/index.cfm
http://europa.eu.int/comm/environment/life/project/Projects/index.cfm
http://twitter.com/LIFE_Programme
http://www.facebook.com/LIFE.programme
http://www.flickr.com/photos/life_programme
mailto:julijana.lebez-lozej@gov.si
mailto:tatjana.orhini-valjavec@gov.si
mailto:nives.nared@gov.si
http://lifeslovenija.si/life-v-sloveniji/
mailto:timesis@neemo.eu
http://ec.europa.eu/life/
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm
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Nedavno zaključeni in tekoči projekti LIFE okolje in učinkovitost rabe virov 

Naslov projekta Številka 
projekta 

Spletna stran Kliknite na ikono, 
če želite prebrati 

povzetek o 
projektu 

Trajanje projekta 

 

Učinkovito upravljanje 
onesnaženih vodonosnikov s 
postopki povezovanja za 
odkrivanje in nadzor virov ter 
ukrepov za izboljšanje stanja 
(INCOME) 

LIFE07 
ENV/SLO/000725 

http://www.life-income.si/ 

 
 

01/2009–> 06/2012 

Remediacija vode iz malih 
čistilnih naprav z nano delci in 
ponovna uporaba očiščene 
vode ter blata iz procesa 
čiščenja (LIFE RusaLCA) 

LIFE12 
ENV/SI/000443 

 

http://www.rusalca.si 

 
 07/2013–> 12/2016 

Inovativna tehnoligija kontrole 
cvetenja cianobakterij (LIFE 
Stop CyanoBloom) 

LIFE12 
ENV/SI/000783 

 

http://lifestopcyanobloom.arhel.si/ 

 
 

07/2013–> 12/2016 

Demonstracija inovativne 
tehnologije pranja s toksičnimi 
kovinami močno onesnaženih 
vrtnih tal (LIFE ReSoil) 

LIFE12 
ENV/SI/000969 

 

http://liferesoil.envit.si 

 
 

01/2009–> 06/2012 

LIFE Evropski system 
MONitoringa GENetske 
pestrosti (LIFEGENMON) 

LIFE13 
ENV/SI/000148 

 

http://www.lifegenmon.si 

 
 

07/2014–> 06/2020 

Razgradnja farmacevtskih 
snovi v odpadnih vodah 
sanatorijev in bolnišnic (LIFE 
PharmDegrade) 

LIFE13 
ENV/SI/000466 

 

http://lifepharmdegrade.arhel.si/ 

 
 

09/2014–> 11/2016 

 

Nedavno zaključeni in tekoči projekti LIFE Narava in biotska raznovrstnost 

Naslov projekta Številka 
projekta 

Spletna stran Kliknite na ikono, 
če želite prebrati 

povzetek o 
projektu 

Trajanje projekta 

 

Ohranjanje in nadzor 
varovanega statusa volčje 
populacije (Canis lupus) v 
Sloveniji (Slo Wolf) 

LIFE08 
NAT/SLO/000244 

http://www.volkovi.si 

 
 

01/2010 –> 12/2013 

Ohranitev in upravljanje s 
sladkovodnimi mokrišči v 
Sloveniji (WETMAN) 

LIFE09 
NAT/SI/000374 

http://www.wetman.si/ 

 
 

02/2011 –> 02/2015 

Človek in narava v Sečoveljskih 
solinah (MANSALT) 

LIFE09 
NAT/SI/000376 

http://www.kpss.si/ 

 
 

10/2010 –> 10/2015 

Izboljšanje varovanega statusa 
nočnih živali (vešče in netopirji) 
z zmanjševanjem učinka 
umetne razsvetljave na 
spomenikih kulturne dediščine 
(Life at Night) 

LIFE09 
NAT/SI/000378 

http://www.lifeatnight.si/ 

 
 

09/2010 –> 02/2014 

Raziskava in aktivnosti za 
razglasitev morskih IBA-jev in 
SPA-jev za sredozemskega 
vranjeka Phalacrocorax 
aristotelis desmarestii v 
Sloveniji (SIMARINE NATURA) 

LIFE10 
NAT/SI/000141 

http://ptice.si/simarine-natura/ 

 
 

09/2011 –> 12/2015 

http://www.life-income.si/
http://www.rusalca.si/
http://lifestopcyanobloom.arhel.si/
http://liferesoil.envit.si/
http://www.lifegenmon.si/
http://lifepharmdegrade.arhel.si/
http://www.volkovi.si/
http://www.wetman.si/
http://www.kpss.si/
http://www.lifeatnight.si/
http://ptice.si/simarine-natura/
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.createPage&s_ref=LIFE07 ENV/SLO/000725&area=2&yr=2007&n_proj_id=3267&cfid=16439996&cftoken=2e36c17-000970bf-7fa4-1468-b5d5-839b11f70000&mode=print&menu=false')
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4600
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4601
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4599
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5046
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5158
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3554
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3832
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3854
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3855
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4061
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Obnova rečnega koridorja reke 
Ljubljanice in izboljšave režima 
pretoka (Ljubljanica povezuje) 

LIFE10 
NAT/SI/000142 

http://ksh.fgg.uni-
lj.si/LjubljanicaConnects/default.ht

ml 

 

 

01/2012 –> 12/2015 

Načrt upravljanja programa 
Natura 2000  za obdobje 
2014-2020 (SI Natura2000 
Management) 

LIFE11 
NAT/SI/000880 

http://www.natura2000.gov.si/index
.php?id=21 

 
 

08/2012 –> 03/2015 

Obnova obrežnega ekosistema 
spodnjega torka reke Drave v 
Sloveniji  (LIVEDRAVA) 

LIFE11 
NAT/SI/000882 

http://ptice.si/livedrava/ 

 
 

09/2012 –> 12/2017 

Ohranjanje lokacij Natura 
2000 na Kočevskem (LIFE 
Kočevsko) 

LIFE13 
NAT/SI/000314 

http://life-kocevsko.eu 

 
 

09/2014 –> 02/2019 

Upravljanje in ohranitev 

populacije rjavega medveda 

v severnih Dinaridih in 

Alpah (LIFE DINALP BEAR) 

LIFE13 
NAT/SI/000550 

http://dinalpbear.eu/sl/ 

 

 
 

07/2014 –> 06/2019 

LIFE OHRANJANJE IN 

UPRAVLJANJE SUHIH 

TRAVIŠČ V VZHODNI 

SLOVENIJI (LIFE TO 

GRASSLANDS) 

LIFE14 
NAT/SI/000005 

 

http://www.lifetograsslands.si/ 

 
 

11/2015 –> 10/2020 

 

Nedavno zaključeni in tekoči LIFE projekti Okoljsko upravljanje in informacije 

Naslov projekta Številka 
projekta 

Spletna stran Kliknite na ikono, 
če želite prebrati 

povzetek o 
projektu 

Trajanje projekta 

 

Živa voda – od biodiverzitete 
do pipe (AQUAVIVA) 

LIFE10 

INF/SI/000135 

http://aquaviva.si/ 

 
09/2011 –> 08/2014 

Obveščanje o koristih ločenega 
zbiranja odpadkov in 
recikliranja gospodinjskih 
odpadkov za okolje. (SEPARATE 
COLLECTION) 

LIFE10 

INF/SI/000136 

http://www.slopak.si/locujmo_odpa
dke/o_projektu 

 
 09/2011 –> 08/2014 

UPRAVLJANJE S TOKOVI 
ODPADNE EEO (OEEO) IN 
ODPADNIHI PBA (OPBA)  IN DO 
KUPCEV PRIJAZNO ZBIRANJE 

IN OSVEŠČANJE (LIFE E-
WASTE GOVERNANCE) 

LIFE14 

GIE/SI/000176 

 

http://e-odpadki.zeos.si/ 

 
 

01/2016 –> 12/2020 

Ozaveščanje, usposabljanje in 
ukrepi o invazivnih tujerodnih 
vrstah v gozdovih (LIFE 
ARTEMIS) 

LIFE15 

GIE/SI/000770 

 

NNV 
 07/2016 –> 10/2020 

 

Tekoči projekti LIFE za blažitev podnebnih sprememb in LIFE za prilagajanje podnebnim 
spremembam 

Naslov projekta Številka 
projekta 

Spletna stran Kliknite na ikono, 
če želite prebrati 

povzetek o 
projektu 

Trajanje projekta 

 

Prilagajanje na vplive 
podnebnih sprememb v 
Vipavski dolini (LIFE 
ViVaCCAdapt) 

LIFE15  
CCM_SI_000070 

 

NNV 
 07/2016 –> 06/2021 

http://ksh.fgg.uni-lj.si/LjubljanicaConnects/default.html
http://ksh.fgg.uni-lj.si/LjubljanicaConnects/default.html
http://ksh.fgg.uni-lj.si/LjubljanicaConnects/default.html
http://www.natura2000.gov.si/index.php?id=21
http://www.natura2000.gov.si/index.php?id=21
http://ptice.si/livedrava/
http://life-kocevsko.eu/
http://dinalpbear.eu/sl/
http://www.lifetograsslands.si/
http://aquaviva.si/
http://www.slopak.si/locujmo_odpadke/o_projektu
http://www.slopak.si/locujmo_odpadke/o_projektu
http://e-odpadki.zeos.si/
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4062
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4335
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4309
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4958
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4865
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5342
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4030
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4031
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5428
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5829
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5672
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