
 
 

Priloga 

Slovenija – 6 projektov (4,3 milijona) 

LIFE+ Informacije in komunikacija (4 projekti – 2,6 milijona) 

- SEPARATE COLLECTION (SLOPAK D.O.O.): Splošni cilji projekta SEPARATE 
COLLECTION so ozaveščanje o tem, da ločeno zbiranje gospodinjskih odpadkov 
prinaša koristi za okolje, povečanje količine ločeno zbrane gospodinjske odpadne 
embalaže in biorazgradljivih odpadkov, odpadne električne in elektronske opreme, 
odpadnih pnevmatik, odpadnih fitofarmacevtskih izdelkov, odpadnih zdravil in baterij 
ter razširjanje informacij o infrastrukturi za ločeno zbiranje gospodinjskih odpadkov. 
Upravičenec se bo tega lotil s komunikacijskimi kampanjami, predstavitvenimi 
dejavnostmi, natečaji, ki vključujejo nagrade, in razpravami.  

- REBIRTH (Zavod za gradbeništvo Slovenije(ZAG)): Projekt REBIRTH bo prispeval 
k povečanju in izboljšanju recikliranja industrijskih ter gradbenih odpadkov in 
odpadkov, ki nastajajo pri rušenju, v sektorju gradbeništva. To se bo spodbujalo z 
dejavnostmi komunikacije in odprtega dialoga, pri čemer bo poudarek na razširjanju 
najboljših praks s praktičnimi predstavitvami obstoječih tehničnih možnosti ter 
informacijah o uspešnih upravnih ukrepih in orodjih, kot so zelena javna naročila, 
okoljski davki in dajatve, iz drugih držav članic EU, ter prek komunikacijskih poti, 
odprtih za strokovnjake, nacionalne in lokalne organe ter za splošno javnost.  

- Slovenia WEEE campaign (ZEOS, ravnanje z električno in elektronsko opremo, 
d.o.o.): Projekt Slovenia Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) 
campaign je namenjen ozaveščanju glede pridelave ter uporabe odpadne električne in 
elektronske opreme, ravnanja z njo ter njene predelave (vključno s ponovno uporabo 
in recikliranjem), s posebnim poudarkom na gospodinjstvih in šolskih otrocih v 
Sloveniji.  

- AQUAVIVA (LUTRA, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine): Glavni cilj projekta 
je povečanje ozaveščenosti slovenske javnosti o pomembnosti varovanja in 
ohranjanja sladkovodnih ekosistemov. To bo pripomoglo k izvajanju ustrezne 
zakonodaje EU, vključno z direktivama o habitatih in pticah ter okvirno direktivo o 
vodah. Spodbujale se bodo metode integriranega upravljanja vodnih virov, pri čemer 
bo kot ambasador sladkovodnih habitatov in biotske raznovrstnosti uporabljena 
evropska vidra. 

LIFE+ Narava (2 projekta – 1,7 milijona) 

- SIMARINE-NATURA (DOPPS – BirdLife Slovenia (Društvo za opazovanje in 
proučevanje ptic Slovenije)): Cilj tega projekta je znatno izboljšati poznavanje 
porazdelitve, gostote, zračnih poti in sezonske dinamike sredozemskega vranjka v 
slovenskem morju, da bi se določilo novo pomembno območje za ptice. Namenjen je 
tudi izboljšanju varstva lokalnega staleža sredozemskega vranjka pred nezgodnimi 
razlitji nafte, in sicer s pripravo strokovnih smernic. 

- Ljubljanica connects (Univerza v Ljubljani): Ta projekt je namenjen izboljšanju 
povezanosti območij Natura 2000 s tem, da se ponovno vzpostavi funkcionalnost reke 
Ljubljanice kot koridorja, ki povezuje dve območji. To bo dosegel z odstranitvijo ovir za 
migracije rib, izboljšanjem in ponovno vzpostavitvijo habitatov, izboljšanjem 
vodnogospodarske infrastrukture in uvedbo sistema za spremljanje vode. Ciljne vrste 
rib so platnica, sulec in klen. 
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