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OPERATIVNI PROGRAM IPA SLOVENIJA-HRVAŠKA 
2007- 2013

Upravièeni prijavitelji in partnerji

Neprofitne pravne osebe, ustanovljene v skladu z javnim ali zasebnim pravom, ki 
delujejo v javnem in splošno koristnem interesu in sodijo v eno od naslednjih skupin: 

•regionalni in lokalni javni organi;

•osebe javnega prava, kot so: skladi, zavodi, agencije, katerih ustanovitelj je 
država ali obèina ali katerakoli druga oseba javnega prava, raziskovalne in 
razvojne ustanove, ustanove za izobraževanje in usposabljanje, ustanove 
zdravstvenega varstva, ustanove za varstvo naravne in kulturne dedišèine, 
lokalne in regionalne razvojne agencije itd.;

•nevladne organizacije, kot so združenja, fundacije;

•gospodarske, kmetijske, obrtne in industrijske zbornice, grozdi, ki so 
registrirani kot neprofitne pravne osebe;

•pravne osebe zasebnega prava, ki izkazujejo neprofitni status in namen 
delovanja, kot so društva, lokalne in regionalne razvojne agencije, registrirane 
kot podjetja, lokalne turistiène organizacije, organizacije za usposabljanje, 
zasebni zavodi itd.

Finanèni naèrt (2007- 2011)

Proraèun 2007-2011
Sredstva  

Skupnosti

(IPA)

Nacionalni 
javni viri

Stopnja 
sofinanci-

ranja

Skupaj viri

1. prednostna naloga: 

    gospodarski in družbeni razvoj
2. prednostna naloga: trajnostno 

    upravljanje z naravnimi viri

Skupaj

14.473.485 2.554.145 17.027.630 85 %

11.578.788 2.043.316 13.622.104 85 %

26.052.273 4.597.461 30.649.734 85 %

Dodatne informacije
Za dodatne informacije obišèite spletno stran programa: www.si-hr.eu.

Italija

Madžarska

Bosna in Hercegovina
Jadransko morje

Avstrija



PROGRAMSKA TELESA

Organ upravljanja (odgovoren za upravljanje in izvajanje èezmejnega programa)
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko
Sektor za evropsko teritorialno sodelovanje
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana

Skupni tehnièni sekretariat (STS) Slovenija-Hrvaška 2007- 2013 
(nudi podporo Organu upravljanja pri upravljanju in izvajanju programa)
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko
Sektor za evropsko teritorialno sodelovanje
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana
Tel. +386 1 478 3735
E-mail: jts-si-hr.svlr@gov.si 

Informacijska toèka (organizacijski podaljšek Skupnega tehniènega sekretariata)
Ministrstvo za regionalni razvoj, gozdarstvo in upravljanje z vodami
Oddelek za èezmejno sodelovanje
Heinzelova 69
Pošta: Vlaška 108, 10 000 Zagreb
Tel. +385 1 6391 991
E-mail: viktorija.roncevic@mrrsvg.hr

Nacionalni organ na Hrvaškem (nacionalni partner Organa upravljanja)
Ministrstvo za regionalni razvoj, gozdarstvo in upravljanje z vodami
Oddelek za èezmejno sodelovanje
Heinzelova 69
Pošta: Vlaška 108, 10 000 Zagreb
Tel. +385 1 6391 960 
E-mail: iva.sterc@mrrsvg.hr

PREDSTAVITEV PROGRAMA

Ozadje

•Program PHARE 2003 v Sloveniji in CARDS 2003 »Lokalni razvoj obmejnih 
regij« na Hrvaškem

•Sosedski program èezmejnega sodelovanja Slovenija-Madžarska-Hrvaška 
2004- 2006

Strategija programa

Vizija programa je narediti èezmejno obmoèje med Hrvaško in Slovenijo visoko 
konkurenèno in ustvariti trajnostne življenjske pogoje in dobrobit prebivalcev z 
izkorišèanjem razvojnih priložnosti, ki izhajajo iz èezmejnega delovanja.

Strategija za doseganje cilja programa je:

•omogoèiti prebivalcem in gospodarstvu v èezmejnem obmoèju, da izkoristijo 
potencial trga EU;

•omogoèiti lokalnim in regionalnim akterjem, da se skupaj s svojimi 
èezmejnimi partnerji spopadejo s èezmejnimi izzivi;

•preseèi regionalne razvojne pomanjkljivosti, ki so nastale zaradi državnih 
meja, s pomoèjo skupnega èezmejnega delovanja;

•podpirati razvoj in promocijo èezmejnega obmoèja in skupne identitete;

•investirati v ljudi, odpravljati socialno izkljuèenost in vzpostaviti življenjske 
pogoje.

Prednostne naloge / ukrepi

•1. prednostna naloga: gospodarski in družbeni razvoj
o Ukrep 1.1: razvoj turizma in podeželja 

o Ukrep 1.2: razvoj podjetništva

o Ukrep 1.3: socialna integracija

•2. prednostna naloga: trajnostno upravljanje z naravnimi viri
o Ukrep 2.1: varstvo okolja

o Ukrep 2.2: ohranjanje obmoèij varstva narave in kulturne dedišèine

•3. prednostna naloga: tehnièna pomoè

Programsko obmoèje

Pomurska, Podravska, Savinjska, 

Spodnjeposavska, 

Jugovzhodna Slovenija, 

Notranjsko-kraška, Obalno-kraška, 

Osrednjeslovenska (20 %)

SLOVENIJA (statistiène regije) HRVAŠKA (županije)

Meðimurska, Varaždinska, 

Krapinsko-zagorska, Zagrebška, 

Karlovška, Primorsko-goranska, 

Istrska, mesto Zagreb (20 %)
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