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Zaščita in obnova biotske raznovrstnosti in 

spodbujanje ekosistemskih storitev - ČEZMEJNI VIDIK  

• Izboljšanje stanja ohranjenosti tistih HV ali HT v 

čezmejnih območjih Natura 2000, ki so v 

skupnem interesu za ohranjanje 
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VODILNA NAČELA prednostne naložbe 6d 

          OBVEZNA   

Obvezne konkretne demonstracijske aktivnosti z namenom izboljšanja 

pogojev in varovanja različnih habitatnih tipov in vrst / opis pod 4. točko okvirnih 

ukrepov za 6d       

                                                        

Ocenjevanje kakovosti (specifična vodilna načela za prednostne naložbe) 

 

 

Kriterij C14 = 0-3 točke (0 točk = projekt izločen) – predpogoj za odobritev 

projekta! 
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VODILNA NAČELA prednostne naložbe 6d 

 večji prispevek k programu           boljša ocena kakovosti 

Horizontalne 
teme: R&R, 
krepitev 
znanja/usposo
bljenosti, IKT 

Isti HT, HV 
na obeh 
straneh 
meje 

Območja 
Natura 
2000, ki 
mejijo med 
seboj  
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VODILNA NAČELA prednostne naložbe 6d 

 večji prispevek k programu         boljša ocena kakovosti 
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Pozitiven učinek na stopnjo ohranjenosti: 

• Isti HT, HV na obeh straneh meje 

• Območja Natura 2000, ki mejijo med seboj  

 

Ocenjevanje kakovosti (specifična vodilna načela za prednostne naložbe) 

 

                                  

                                   Kriterij C15 – max 6 točk 

 



VODILNA NAČELA prednostne naložbe 6d 

 večji prispevek k programu         boljša ocena kakovosti 
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Horizontalne teme: 

• Raziskave & razvoj 

• Krepitev  znanja & usposobljenosti 

• IKT 

Ocenjevanje kakovosti (specifična vodilna načela za prednostne naložbe) 

 

                                  

                                   Kriterij C16 – max 3 točke 

 



OKVIR USPEŠNOSTI / Performance 

framework (output indikator) 

• Površina habitatov, podprtih v okviru projektov  
za doseganje boljšega stanja ohranjenosti 

• 31.000 ha (output indikator) 2023 
• Površina habitatov v odobrenih projektih za 

doseganje boljšega stanja ohranjenosti 

• 10.000 ha (KIS) 2018 
7 



Kazalniki učinka 6d do leta 2023 („output 

indikatorji“) 

10 izvedenih praktičnih demonstracijskih ukrepov 

3 skupne študije/orodja za ocenjevanje in spodbujanje ekosistemskih storitev 

250 oseb z izboljšanimi praktičnimi znanji in sposobnostmi 
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Programski kazalniki rezultatov 

Povprečna st. ohranjenosti HV na območju Nature 2000 v 
programskem območju 

• Izhodišče = 2.050 (l. 2014)                         ciljna vrednost = 2.052 (l. 2023) 

Povprečna st. ohranjenosti HT na območju Natura 2000 v 
programskem območju 

• Izhodišče = 2.070 (l. 2014)                          ciljna vrednost = 2.072 (l. 2023) 
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PRETEKLE IZKUŠNJE IN PRIPOROČILA 

Realno planiranje 

Kvaliteta partnerstva 

Strokovnost/relevantni partnerji 

Relevantnost projekta za program – usmerjenost k 
indikatorjem učinka in rezultatov 
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