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10 partnerjev

Vodilni partner: Nacionalni inštitut za biologijo
Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine
Javni zavod Triglavski narodni park
Notranjski regijski park
Kozjanski park
Javni zavod Krajinski park Goričko
Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje
Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
Botanični vrt Univerze v Ljubljani

Naslov projekta: LIFE NATURAVIVA 
Biodiverziteta - umetnost življenja
Kratko ime: LIFE NATURAVIVA
Projektna št.: LIFE16 GIE/SI/000711
Trajanje projekta: 04/09/2017-31/08/2022

Vrednost projekta: 2.482.242 €
Prispevek Evropske komisije (60%)
Prispevek Ministrstva za okolje in prostor (10%)
Lastni delež partnerjev (30%)

Spletna stran: www.naturaviva.si
Facebook profil: 
www.facebook.com/life.naturaviva/ 
YouTube profil: 
www.youtube.com/channel/UCAHW3Sl3LZ6c
AQ502xJSraQ 
E-mail: life.naturaviva@nib.si



A Pripravljalne akcije (1)

B Izvedbene akcije (8)

C Monitoring učinka projektnih akcij (1)

D Ozaveščanje javnosti in razširjanje 
rezultatov (2)

E Vodenje projekta (1)



A1 Priprava  komunikacijske strategije

Obkroženi so sodelujoči partnerji v tej akciji:



B1 Kampanija ozaveščanja o BD

• Brošura
• Zunanja fotografska razstava
• Notranja potujoča razstava
• Oglaševalska kampanija s plakati
• Spletna oglaševalska kampanija
• Predavanja



B2 "Šok dogodki" o biodiverziteti
v umetnosti in kulturi



B3 Biodiverziteta v vrtcih in osnovnih šolah

• Naravoslovni dnevi
• Učni kompleti za vrtce in šole
• Raziskovalne naloge
• Foto- in video natečaj



B4 Biodiverziteta v srednjih šolah

• Učna pot na Grmu Novo mesto
• Delavnica za učitelje srednjih šol
• Poletna šola



B5 Kmetijstvo za biodiverziteto

• Delavnica za kmetijsko svetovalno službo
• Zgibanka 
• Predavanja za kmetovalce
• Biodiverziteta na tekmovanju "Mladi in 

kmetijstvo"



B6 BD v mestih in upravljanje zelene 
infrastrukture za BD

• Učna pot v Botaničnem vrtu
• Dejavnosti na travniku v Rojah
• Izobraževanja o zeleni infrastrukturi
• Zgibanka
• Sadike medovitih rastlin
• Natečaj BD najbolj prijaznega vrta



B7 Knjiga in film o biodiverziteti
V Sloveniji

• Knjiga
• Fotonatečaj "Naravoslovni fotograf leta"
• Film 
• Animiran film o biodiverziteti



B8 Biodiverziteta na zavarovanih območjih 

• Interaktivna učna pot Podsreda
• Poletni kino na prostem
• Načrt interpretacije narave v KP Goričko
• BD na zavarovanih območjih za obiskovalce in 

šole 
• BD za pomembne deležnike



C1 Spremljanje učinka projektnih aktivnosti

• Spremljanje ozaveščenosti
• Spremljanje sprememb vedenja
• Spremljanje sprememb v okolju
• Tabela kazalnikov
• Ocena socio-ekonomskih učinkov projekta 



D1 Komunikacija in razširanje projekta in 
rezultatov 

• Table LIFE
• Spletna stran
• Mediji
• Konference
• Poročilo za splošno javnost
• Srečanje za deležnike
• Promocija projekta na dogodkih



D2 Mreženje

• Mreženje s projekti LIFE in drugimi projekti
• Mreženje s partnerskimi šolami
• Mreženje z naravnimi parki



E1 Vodenje projekta

• Vodenje projekta
• Monitoring napredka
• Neodvisna finančna revizija
• Načrt "After LIFE"


