
 
 

 

Krepitev zelene infrastrukture v čezmejni kulturni krajini IT-SI 

POVZETEK PROJEKTA 

 
GLAVNI CILJI PROJEKTA 

Projekt ENGREEN se osredotoča na krepitev, obnovo, ohranjanje in 

upravljanje zelene infrastrukture v čezmejni kulturni krajini IT-SI, za 

katero so značilna čudovita zaščitena naravna območja, velika 

biotska raznovrstnost in prisotnost habitatov zavarovanih živali in 

rastlin, ki so pogosto ogrožene zaradi vnosa tujerodnih vrst in 

opuščanja tradicionalne rabe prostora. Cilj projekta je okrepiti 

čezmejno sodelovanje, da bi izboljšali stanje zelene infrastrukture, 

zagotovili skupno upravljanje območij in ekosistemov ter ohranjanje 

biotske raznovrstnosti. To bomo dosegli s pomočjo aktivnosti za 

obnovo zelene infrastrukture in spodbujanje ekosistemskih storitev v 

čezmejni krajini IT-SI. Pomemben del projekta predstavlja 

ozaveščanje vseh zainteresiranih skupin in širše javnosti.  
 

 

Glavni cilj projekta je spodbujati čezmejno sodelovanje za zagotovitev 

dobrega stanja ohranjenosti varovanih habitatov in vrst, vezanih na zelene 

infrastrukture (ZI) v IT-SI kulturni krajini.  

Specifični cilji so: 

• identifikacija, valorizacija in povezovanje ZI; 

• izboljšano upravljanje z ZI; 

• participativno ohranjanje, obnova in promocija ZI. 
Sredstva za dosego ciljev: 

• skupne smernice in načrti za celostno strategijo za ohranjanje in 

razvoj biotske raznovrstnosti v prid boljšemu upravljanju ZI; 

• pilotne aktivnosti in ukrepi za obnovo ZI elementov; 

• izboljšanje čezmejnega poznavanja problematike in 

ovrednotenje vrst, habitatov in elementov ZI. 
 

795.657,50 € 
SKUPNO FINANCIRANJE 

 

676.308,87 € 
ESRR 

4 
PARTNERJI 

24 
MESECEV 

AKTIVNOSTI (1.4.2020-31.3.2022): Povezovanje ZI (okrepitev mednarodnega sodelovanja med upravljalci ZI, 

znanstvenimi in razvojnimi ustanovami), prenos znanj in dobrih praks in razvoj orodij za upravljanje (valorizacija pomena posameznih 

identificiranih elementov ZI,razvoj orodij za upravljanje, varstvo in obnovo ZI prek koncepta participativnega sodelovanja deležnikov 

v obliki fokusnih skupin, priprava skupnih smernic za dolgoročno upravljanje z ZI in varstvo biotske raznovrstnosti), 16 pilotnih 

aktivnosti za obnovo ZI (odstranjevanje tujerodnih vrst in obnova avtohtone vegetacije (urp,vegal), popis vrst, obnova brežin in 

vzpostavitev interpretacijske poti z opazovalnicami za ptice (vegal), obnova suhega zidu s postavitvijo interpretacijskih oznak, obnova 

3 kalov na območju Parka (pšj), obnova ledenice in ureditev kala v naravnem rezervatu (Dolina) in vsaj 25 dogodkov (informativna 

srečanja, izobraževalne delavnice za učence in študente, čistilne/delovne akcije, dogodki za prostovoljne nadzornike, poletne 

delavnice, dnevi odprtih vrat, promocija v okviru obstoječih dogodkov na teritoriju). 

PARTNERJI 

LP: Javni zavod Park Škocjanske Jame - PŠJ (SI) 

PP2: Comune di San Dorligo della Valle-Občina Dolina (IT) 

PP3: Univerza na Primorskem-Università del Litorale - URP 

(SI) 

PP4: GAL Venezia Orientale - Vegal (IT) 

 

 

PRIDRUŽENI PARTNERJI (12) 

-Zavod Republike Slovenije za varstvo narave (OE Nova Gorica), 

-Javni Zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, 

-Občine Divača, Komen, Hrpelje - Kozina, Sežana, 

-Partnerstvo za ohranitev in popularizacijo kraške suhozidne gradnje, 

-Associazione Tutori stagni e zone umide del Friuli Venezia Giulia / Društvo za 

zaščito ribnikov in mokrišč v Furlaniji Julijski krajini, 

-Comuni di/Občine: Cinto Caomaggiore, Comune di Ceggia, Comune di Gruaro, 

-Legambiente Veneto Orientale 

www.ita-slo.eu/specificare URL 
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