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Skladi za uresničevanje ciljev 
kohezijske politike

• Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)
• Evropski socialni sklad (ESS)
• Kohezijski sklad (KS)

Cilj 1. Pospeševanje konvergence
najmanj razvitih držav in regij. 
Prednostna naloga skladov.

ESRR, ESS 
in KS

Cilj 2. Regionalna konkurenčnost in 
zaposlovanje. 

ESRR in ESS

Cilj 3. Evropsko teritorialno sodelovanje
- čezmejno, transregionalno, 
medregionalno

ESRR



Programski dokumenti Slovenije 
za porabo kohezijskih sredstev

• Nacionalni strateški referenčni okvir
• OP krepitve regionalnih razvojnih 

potencialov - ESRR
• OP razvoja okoljske in prometne 

infrastrukture - KS
• OP razvoja človeških virov – ESS
• Čezmejni programi (5), transnacionalni

programi (4), medregionalni programi 
(4)



OP krepitve regionalnih razvojnih potencialov
Razvoj regij – Regionalni razvojni programi

Vsebinska področja Delež sredstev

1a) Ekonomska in izobraževalna 
infrastruktura

1b) Prometna infrastruktura okvirno 35-45 %

2a) Okoljska infrastruktura

2b) Razvojni projekti v območjih 
s posebnimi varstvenimi režimi 
in v turističnih območjih

okvirno 35-45 %

3a) Razvoj urbanih območij največ 25 %

3b) Socialna infrastruktura



OP RR - Regionalni razvojni programi 
in Natura 2000

• Eden od ciljev ob koncu obdobja 2007-2013: 
“100 razvojnih projektov v območjih Natura 

2000”
• Vsebinsko področje: Javna infrastruktura v 

območjih s posebnimi naravovarstvenimi 
režimi in v turističnih območjih

• 1. in 2. razpis v l. 2007, 3. v začetku l. 2008
• Regionalni razvojni programi 2007-2013, 

izvedbeni načrti RRP 2007-2009



Razvojni projekti v območjih 
Natura 2000

• Projekti, ki prispevajo k uresničevanju 
ciljev območij Natura 2000

• Posredni, neposredni učinki
• Samoupravne lokalne skupnosti 

praviloma upravičenke
• Sodelovanje MOP, ZRSVN, javnih 

zavodov širših zavarovanih območij in 
drugih (strokovnih) institucij



Predvidene vsebine projektov

• Projekti javne infrastrukture v 
okviru območij Natura 2000 (npr. 
opazovalnice,razgledišča, učne poti, 
kolesarske poti, parkirišča in druga 
pripadajoča prometna infrastruktura)

• Projekti trženja in razvoja izdelkov 
ter storitev, ki prispevajo k 
ohranjanju biotske pestrosti (npr. 
oblikovanje blagovnih znamk, oblikovanje 
standardov, trženjske aktivnosti)



Občine, regije, država in Natura 2000

• Deleži po občinah, deleži po regijah
• Sredstva za razvoj povezana z območji 

Natura 2000
• Modrost države? Modrost občin in regij? 

Preskus delovanja sistema na različnih 
ravneh!



Vloge v sistemu

• Državna raven: SVLR-organ 
upravljanja, posredniško telo, MOP-
nadzorni odbor

• Regionalna raven: svet regij, regionalni 
razvojni sveti, regionalne razvojne 
agencije, strokovne institucije

• Lokalna raven: občine, strokovne 
institucije, NVO, podjetja



Aktualno
• Trajnostni razvoj in EU – Poročilo o 

izvajanju, kritika Evropskega okoljskega urada tudi na 
temo upravljanja območij Natura 2000 in prioritet držav 
članic

• Trajnostni razvoj v Sloveniji – Svet za 
trajnostni razvoj pri Službi Vlade RS za razvoj, posebna 
delovna skupina za ohranjanje biotske pestrosti, 
poseben sklep vlade za usklajenost politik in 
vključevanje vsebin iz OP upravljanja območij Natura 
2000

• Znamka Slovenije



Sredstva EU za razvojne projekte, 
ki pozitivno prispevajo k 

upravljanju območij Natura 2000

• Konstruktivno sodelovanje različnih 
organizacij na različnih ravneh

• Od teoretičnega soglašanja do 
konkretnih skupnih akcij



Služba Vlade RS za lokalno 
samoupravo in regionalno politiko

dr. Katarina Groznik Zeiler

katarina.zeiler-groznik@gov.si

Tel. 01 478 36 76 ali
478 37 50

http://www.svlr.gov.si/
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