
P1: Čezmejno obvladovanje poplavnih tveganj 

 
PC1: Vzpostavitev skupne čezmejne baze znanja in zmanjšanje poplavne 

ogroženosti na mejnih povodjih (5b) 

Pristop: strateški pristop, “area based” pristop, povezovanje ukrepov, 

trajnostne pilotne rešitve 

Ciljno območje: mejna porečja / Sotla / Sutla, Kolpa / Kupa in porečje 

Dragonje, (? Drava) 

Okvirni ukrepi:  

 

• Razvoj in izboljšanje skupne baze znanja, podatkov in orodij za 

upravljanje z vodami in poplavnimi tveganji 

• Usklajevanje in krepitev zmogljivosti akterjev, odgovornih za 

preprečevanje poplavnih tveganj in za upravljanje s porečji  

• Aktivnosti osveščanja in krepitve zmogljivosti 

• Izdelava strateških načrtov in dokumentacije  

• Pilotne izvedbe 

Strateški 

projekt 





Pristop: pameten in integriran pristop k ohranjanju & aktiviranju potencialov 

naravne in kulturne dediščine; identiteta & trajnostni turizem & podpora 

zelenim podjetniškim iniciativam; pametna & trajnostna rast 

Ciljno območje: celotno programsko območje 

Okvirne skupine aktivnosti: 

• Skupni razvoj produktov in storitev na osnovi kulturne in naravne 

dediščine po konceptih trajnostnega turizma  

• Čezmejno sodelovanje, upravljanje in promocija destinacij (ali 

znamenitosti)  

• Izboljšanje baze znanja in zmogljivosti  

• Razvoj in testiranje novih poslovnih modelov za upravljanje kulturne in 

naravne dediščine  

• Priprava in izvajanje načrtov upravljanja z obiskovalci 

Javni 

razpis 

P2: Ohranjanje in promocija naravnih in kulturnih virov 

 

 PC2: Mobilizacija kulturne in naravne dediščine za trajnostni razvoj (6c) 



Turistični produkt 

 

Paket, 
ponudba, 

tura, 
intenerarij, 

.. 

Atrakcije 
(dediščina) 

Namestitve 
& prehrana 

Dogodki 

Logistika 
(promet,..) 

Trg 

Ima ceno, se rezervira on-
line,,… 



PC3: Varstvo in obnavljanje biotske raznovrstnosti ter promocija ekosistemskih 
storitev (6d)  

Pristop:  

• Osredotočiti se na vrste in habitatne tipe na območjih Natura 2000; 

koordinirani pristopi, območja s skupnimi značilnostmi; obvezno - 

aktivnosti v naravi!!  

• Dvig razumevanja in vrednotenja ekosistemskih storitev 

Ciljno območje: celotno programsko območje 

Okvirne skupine aktivnosti: 

• Podpora skupnim pristopom, metodam, orodjem in novim rešitvam na 

področju načrtovanja, spremljanja in upravljanja območij Natura 2000 in 

zavarovanih območij  

• Izvajanje monitoringa habitatov ali vrst znotraj NATURA 2000 območij 

• Skupne praktične demonstracije v naravi  

• Vzpostavitev zelene infrastrukture  

• Ekosistemske storitve: Opredelitev, načrtovanje, promocija  

• Aktivnosti za ozaveščanje in krepitev zmogljivosti 

• Priprava in izvajanje načrtov za upravljanje obiska 

 

Javni 

razpis 

P2: Ohranjanje in promocija naravnih in kulturnih virov 

 



Ekosistemske storitve:  

koristi, ki jih narava daje človeku 

 
Source:  http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/en/Forestry/ 



Zelena infrastruktura 

 

Source: http://sisterlines.blogspot.com/2012/09/raining-frogs.html 

http://life.notranjski-park.si/index.php?cntnid=440&lang=slo


Zelena infrastruktura 

 

Renaturation of Goriški Brežiček, Notranjski regijski park 

Source: http://life.notranjski-park.si/index.php?cntnid=440&lang=slo 

http://life.notranjski-park.si/index.php?cntnid=440&lang=slo
http://life.notranjski-park.si/index.php?cntnid=440&lang=slo
http://life.notranjski-park.si/index.php?cntnid=440&lang=slo
http://life.notranjski-park.si/index.php?cntnid=440&lang=slo


PC4: Krepitev partnerstva med javnimi organi in deležniki za izboljšanje dostopa 
in učinkovitost storitev za prebivalstvo na obmejnem območju (11) 

Pristop: CB storitve, fokus na občana in koncentracija na 3 področja:  

• javno zdravje & storitve zdravstvenega varstva & socialnega varstva,  

• varnost (civilna zaščita) in  

• čezmejni transport / storitve trajnostne mobilnosti   

Ciljno območje: celotno programsko območje 

Okvirne skupine aktivnosti: 
• Vzpostavitev čezmejnih struktur sodelovanja javnih institucij in drugih 

deležnikov  
• Razvijanje novih storitev ali izboljšanje kakovosti in raznolikosti  ter obsega  
• Aktivnosti za izboljšanje spretnosti in znanj za ponudbo čezmejnih javnih 

storitev  
• Dejavnosti, ki promovirajo uporabo novih storitev in aktivno vključevanje 

različnih skupin prebivalcev  
Javni 

razpis 

P3: Zdravo, varno in dostopno obmejno območje 

 



Jasni cilji (indikatorji rezultata) 

P1:  

Čezmejno 

obvladovanje 

poplavnih tveganj 

P2: 

Ohranjanje in promocija 

naravnih in kulturnih virov 

 

P3: 

 Zdravo, varno in 

dostopno 

obmejno območje 

IR 1: Povečan % 
površine (prebivalstva), 
pod poplavnimi ukrepi 

IR 2: 2: 5% 
povečanje 
števila 
obiskovalcev v 
muzejih & 
ključnih 
zavarovanih 
območjih 

IR 3:   
Izboljšana 
stopnja 
reprezentativ-
nosti vrst in 
habitatnih 
tipov N2000 
(B-A, C-B) 

IR 4:  
Podeželsko 
prebivalstvo pokrito 
z novimi / boljšimi 
javnimi storitvami: 
• zdravstvo in 

socialne službe 
• civilna zaščita 
• javni prevoz 

Posebni pogoji (PP): 
 
1. Le mejna porečja, 

ki so poplavno 
ogrožena 

2. Komplementarnost 
z nacionalnimi 
programi 
 

PP: Javni 
dostop; CB 
produkt ali 
destinacija! 

PP: 
Za N2000 
aktivnosti v 
naravi ! 

PP: 
Demonstracijske 
izvedbe 



Jasne ciljne skupine 

P1:  

Čezmejno 

obvladovanje 

poplavnih tveganj 

P2: 

Ohranjanje in promocija 

naravnih in kulturnih virov 

 

P3: 

 Zdravo, varno in 

dostopno 

obmejno območje 

IR 1: Povečan % 
površine (prebivalstva), 
pod poplavnimi ukrepi 

IR 2: 2: 5% 
povečanje 
števila 
obiskovalcev v 
muzejih & 
ključnih 
zavarovanih 
območjih 

IR 3:   
Izboljšana 
stopnja 
reprezentativ-
nosti vrst in 
habitatnih 
tipov N2000 
(B-A, C-B) 

IR 4:  
Podeželsko 
prebivalstvo pokrito 
z novimi / boljšimi 
javnimi storitvami: 
• zdravstvo in 

socialne službe 
• civilna zaščita 
• javni prevoz 

Posebni pogoji (PP): 
 
1. Le mejna porečja, 

ki so poplavno 
ogrožena 

2. Komplementarnost 
z nacionalnimi 
programi 
 

PP: Javni 
dostop; CB 
produkt ali 
destinacija! 

PP: 
Za N2000 
aktivnosti v 
naravi ! 

PP: 
Demonstracijske 
izvedbe 

CS: 

Prebivalci, 

podjetja … 

na območjih 

poplav 

CS: 

Obiskovalci  

&  

turisti 

CS:  

N2000 

lastniki 

zemljišč& 

prebivalci 

CS: 

Prebivalci 

podeželskih 

območij & 

obiskovalci 

Za razpravo: 
MSP kot 

upravičenci 



DELAVNICE 



 
 

PA 2 (6d): Varstvo (in obnavljanje 
biotske raznovrstnosti ter spodbujanje 
ekosistemskih storitev (6d)  
 Moderator + max. 15 članov 
 X miz  

PA 2 (6c): Mobilizacija kulturne in naravne dediščine za trajnostni 
razvoj (6c) 
 Moderator + max. 15 članov 
 X miz 

PA 3 (11): Zdravo, varno in 
dostopno obmejno območje 
 Moderator + max 15 članov 
 X miz 

1. krog: 40 minut 

11.00 – 11.30 Odmor 

2. krog: pojdi v naslednjo skupino, ki te 

zanima, 40 minutes 

12:15 Predstavitev (moderatorji) & zaključki 



2 vprašanji 

1. Preglejte podroben seznam okvirnih aktivnosti. Ali so 
predlagane aktivnosti ustrezne, da dosežemo 
željne rezultate in da odgovorimo na izzive in 
potrebe na čezmejnega območja? Če ne, 
predlagajte spremembe. 

 

2.  Ali na tem področju že obstajajo projektne pobude?    
Naredite seznam. 

 

 

• Skupina 1: Pomembnost MSP kot upravičencev v 
programu 

• ** Parking: druge ideje in komenatarji 

 



PREDSTAVITVE  &  
ZAKLJUČKI 



Proces programiranja 

Situacijska 
analiza 

Osnutek 
dokumenta 
Programa 

sodelovanja 

Ex-Ante 

Delavnice 

januar 2015 

Končni osnutek 

februar 2015 

Javno 
posvetovanje 

PVO 

februar – marec 
2015 

Oddaja za 
odobritev EK 

Marec 2015 



HVALA. 



OSTALO 



 Compliance with EU 2020 
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Smart#growth# Sustainable#growth# Inclusive#growth#
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6c###Conserving,#protec<ng,#promo<ng#and#developing#natural#and#cultural#heritage##
6d###Protec<ng#and#restoring##biodiversity#and#soil#and#promo<ng#ecosystem#services,#
including#through#Natura#2000,#and#green#infrastructure###

5b#Promo<ng#investment#to#address#specific#risks,#
ensuring#disaster#resilience#and#developing#disaster#
management#systems##

11#Enhancing#ins<tu<onal#capacity#of#public#authori<es#
and#stakeholders#and#efficient#public#administra<on#by#
promo<ng#legal#and#administra<ve#coopera<on#and#
coopera<on#between#ci<zens#and#ins<tu<ons##




