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Služba vlade za lokalno 
samoupravo in regionalno 
politiko

Področja dela:
– Lokalna samouprava
– Regionalni razvoj
– Evropska kohezijska 
politika

– Državni razvojni program
– Svet za trajnostni razvoj



Lokalna samouprava

• Sistemski predpisi
• Medsektorsko in medinstitucionalno
sodelovanje

• Strokovna pomoč lokalnim skupnostim 
in združenjem

• Sistemske analize
• Sodelovanje v mednarodnih delovnih 
telesih

• Vzpostavitev baze podatkov
• Druge naloge

Zanimiv katalog pristojnosti občin, tudi s 
področja ohranjanja narave:

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



Regionalni razvoj
SLOVENSKA REGIONALNA POLITIKA
Gre za spodbujanje skladnega 
regionalnega razvoja kot temeljne 
sestavine razvojne politike Slovenije.

•12 statističnih regij

•Regionalni razvojni programi, območni 
razvojni programi

•Sveti regij

•Regionalni razvojni sveti

Zakon o spodbujanju skladnega 
regionalnega razvoja

Zakon o financiranju občin



Regionalna politika

Poslovno okolje, 
mehka 

infrastruktura

Pomoč podjetjem, 
trda infrastruktura

PARTNERSKI 
PRISTOP

Partnerjev NI

RAZVOJNI 
PROGRAM

SPODBUDE

VSE REGIJEPROBLEMSKA 
OBMOČJA

ŠIROK 
(večsektorski) 
obseg aktivnosti

OZEK obseg 
aktivnosti

MODERNAKLASIČNA



SLOVENSKA REGIONALNA POLITIKA - cilji

• Zmanjševanje razlik – gospodarska razvitost; 
policentrični razvoj; kakovost življenja.

• Razvoj konkurenčnosti gospodarstva v vseh 
regijah, upoštevanje posebnosti; blaginja 
prebivalstva ob upoštevanju načel 
trajnostnega razvoja; znižev. st. 
brezposelnosti, krepitev socialnega kapitala.

• Ohranjanje in razvijanje kulturne identitete.

• Uveljavljanje celostnega pristopa pri 
razvoju podeželja.

• Razvoj območij avtohtonih narodnih manjšin 
in naselij romske skupnosti; Spodbujanje 
gospodarskega sodelovanja s Slovenci iz 
sveta



Evropska kohezijska 

politika

Gre za politko solidarnosti. Več kot tretjino 
proračuna EU usmerja v zmanjševanje 
razlik v razvoju med regijami in razlik v 

blaginji prebivalstva.

PROGRAMSKI DOKUMENTI 2007-2013 

•Nacionalni strateški referenčni okvir
•Operativni program krepitve regionalnih 
razvojnih potencialov
•Operativni program razvoja človeških virov 
• Operativni program razvoja okoljske in 
prometne infrastrukture
•Cilj 3 – Evropsko teritorialno sodelovanje
+ Programski dokumenti za razvoj podeželja in 
razvoj ribištva



Državni razvojni 

program

Izvedbeni dokument Strategije razvoja Slovenije
Krovni razvojni dokument

Faza priprave predloga:
• priprava dopolnjenega Poročila o vključevanju 
javnosti v pripravo DRP;

• uskladitev DRP z javnofinančnim okvirom do leta 
2013; 

• usklajevanje vsebin in finančnega okvira DRP z 
vsebinami in finančnimi potrebami, ki jih vsebujejo 
Regionalni razvojni programi; 

• usklajevanje aktivnosti DRP z Resolucijo o 
nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007-
2023



Svet za trajnostni 
razvoj

Dialog vlade s civilno družbo

Izvajanje trajnostnega razvoja v 
Sloveniji, prispevek k izvajanju 
evropske strategije trajnostnega 
razvoja

Pozornost tudi območjem Natura 
2000



Primeri upoštevanja območij 
Natura 2000

1. Sklep o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji
razvitosti za programsko obdobje 2007-2013 (Ur. 
l. RS 23/06)

Koncept indeksa razvojne ogroženosti, ki v kazalnike razvojnih
možnosti uvršča delež območij Natura 2000.

2. Zakon o financiranju občin (Ur.l.RS 123/06) 
V 24. členu so med kazalniki razvojnih možnosti uvrščeni tudi

deleži območij Natura 2000.

3. PRAVILNIK o namenih porabe, merilih in pogojih 
za dodelitev sredstev za sofinanciranje investicij 
občin (Ur. l. RS  19/2007)

Pri razdelitvi se je z utežjo 10 % upoštevalo tudi delež območij
Natura 2000. V letu 2006 je bilo sofinanciranje investicij 
občin v proračunu namenjeno okrog 6 mrd SIT (25 mio EUR), 
v letu 2008 pa okrog 28 mio EUR.



Povezovanje naravnih in 

kulturnih potencialov

• Trajnostni razvoj na temelju ohranjene 
narave in kulture

• Pilotno več pozornosti Krasu –
Resolucija o nacionalnih razvojnih 
projektih

• 5 podprojektov:
– Evropski muzej krasa
– Kobilarna Lipica
– Škocjanske jame
– Štanjel
– Kraški park (tudi kot upravljavec 
območij Natura 2000)



Trajnostni razvoj varovanih 

območij narave – aktivna 

vloga države

• Raziskovalna skupina –
interdisciplinarna sestava 

• Sodelovanje MOP in SVLR

• ! domači primeri dobre prakse

• Ob zaključku l. 2008 širši posvet 
za različne interesne skupine



Natura 2007-2013

načelno          dejansko

SODELOVANJE VSEH 
!KOMUNICIRANJE
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