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Projekt »Slovenija znižuje CO2: dobre prakse« izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Projekt je ena izmed 

akcij partnerstva na področju komuniciranja evropskih vsebin med Evropsko komisijo, Vlado Republike Slovenije in Evropskim 

parlamentom. Vsebine, objavljene v zvezi s projektom, ne predstavljajo uradnega stališča Evropske komisije,Vlade Republike 

Slovenije ali Evropskega parlamenta.



• Priprava dokumentov razvojnega načrtovanja v letu 

2013

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je pristojno za 

koordinacijo in pripravo:

 Strategije razvoja Slovenije,

 Programa državnih razvojnih prioritet in investicij,

 Partnerskega sporazuma,

Operativnih programov Kohezijske politike EU

Operativnih programov evropskega teritorialnega 

sodelovanja (ETS)

Regionalnih razvojnih programov in dogovorov za 

razvoj regij



• Identificirane prioritete SRS 2014 – 2020

Podjetnost

Zeleno

Znanje

Učinkovit javni 

sektor in pravna 

država 

Vključujoča 

družba



• SRS 2014-2020: Usmeritve za prioriteto Zeleno
• Ustvariti mednarodno uveljavljen sektor  v proizvodnji in vzdrževanju tehnologij, 

naprav in storitev na področju URE/OVE. 

• Povečanje URE in OVE. 

• Povečevanje snovne učinkovitosti.

• Ukrepi za trajnostno gospodarjenje in upravljanje z naravnimi viri.

• Razvoj okoljsko odgovornega turizma (zavarovana in območja Natura 2000, 

podeželje), zelena infrastruktura, varstvo narave.

• Vlaganje v učinkovit prostorski razvoj. 

• Okoljska infrastruktura. 

• Dvig prehranske samooskrbe in izboljšanje konkurenčnosti živilsko predelovalne 

industrije.

• Razvoj in prilagajanje kmetijske dejavnosti v luči prilagajanja okoljskim 

standardom in podnebnim spremembam ter dviga konkurenčnosti. 

• Dvig konkurenčnosti gozdarstva. 

• Dvig konkurenčnosti morskega gospodarskega ribolova in ribogojstva



• Tematsko osredotočenje
• Tematski cilji; EU 2020

• (1) krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij;

• (2) povečanje dostopnosti do informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in 
kakovosti;

• (3) povečanje konkurenčnosti malih in srednjih podjetij ter kmetijskega sektorja (za EKSRP) ter sektorja 
ribištva in akvakulture (za ESPR);

• (4) podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih;

• (5) spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter preprečevanja in obvladovanja tveganj;

• (6) varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov;

• (7) spodbujanje trajnostnega prometa in odprava ozkih grl v ključnih omrežnih infrastrukturah;

• (8) spodbujanje zaposlovanja in mobilnosti delovne sile;

• (9) spodbujanje socialnega vključevanja in boja proti revščini;

• (10) vlaganje v spretnosti, izobraževanje ter vse-življenjsko učenje;

• (11) izboljšanje institucionalnih zmogljivosti in učinkovita javna uprava.

 ESRR – vsaj 50-60% na prvi do četrti tematski cilj; od tega vsaj 10-20% na četrti tematski cilj.

 ESS – vsaj 60-70% na štiri izbrane investicijske prioritete; vsaj 20% na deveti tematski cilj.



• V novi finančni perspektivi bo Sloveniji za izvajanje kohezijske politike EU 

2014 – 2020 skupaj na voljo 

• okoli 3,3 milijarde evrov(v tekočih cenah)

VZHODNA SLO: 1260 mio EUR

v tem ESRR okoli 70% in ESF okoli 30%

SLOVENIJA KOT CELOTA: 

KOHEZIJSKI SKLAD = 1060 mio EUR

ZAHODNA SLO: 860 mio EUR

v tem ESRR okoli 60% in ESF okoli 40% 



• Predlog prednostnih osi in tematsko 
osredotočenje



• Upravičenost za financiranje po splošni uredbi 
za sklade večletnega finančnega okvira in 
smernicah za tematsko osredotočenje

• Podpora projektom energetske učinkovitosti 
in OVE v stavbah (infrastrukture javnega 
sektorja  in stavbni fond gospodinjstev) je 
upravičena tako iz sklada ESRR kot iz 
Kohezijskega sklada. 

• Možnosti umestitve Sheme za URE za 
gospodinjstva z nizkimi prihodki v OPje so še 
odprte.



• Primer uporabe mehanizma Celostne 
teritorialne naložbe (Integrated territorial
investments)

• Umestitev občinskih programov prenove 
stavbnega fonda skoz usmeritev Trajnostnega 
razvoja urbanih območij.  



• Predhodne pogojenosti za tematsko osredotočenje “podpora 

prehodu na nizkoogljično gospodarstvo“
•



Hvala za pozornost!

marko.hren@gov.si

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

• http://www.mgrt.gov.si
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