
                                                     
 

 

Vabilo na delavnico 

 

Krepitev naložb za financiranje omrežja Natura 2000 prek EU sredstev in priprava Prednostnega 

okvirja ukrepanja (Prioritised Action Framework (PAF)) 

 

ki jo organizirata Evropska komisija v sodelovanju z  Ministrstvom za okolje in prostor,  

dne 16.01.2019  

v prostorih Agencije RS za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana, 

Velika sejna dvorana, IV.nadstropje 

 

Leta 2017 je Evropska komisija sprejela akcijski načrt za naravo, ljudi in gospodarstvo (Action plan for 

nature, people and the economy), katerega cilj je doseči učinkovito izvajanje direktiv o naravi, 

vključno s socialno-ekonomskimi cilji ter spodbujanjem sodelovanja z oblastmi na nacionalni in 

lokalni ravni, deležniki in širšo javnostjo.  

Prednostna naloga C akcijskega načrta se nanaša na "krepitev naložb v Naturo 2000 in izboljšanje 

sinergij s finančnimi instrumenti EU". Znotraj te prednostne naloge se zlasti ukrep 8 usmerja na 

pomoč državam članicam k izboljšanju finančnega načrtovanja za doseganje ciljev omrežja Natura 

2000 v naslednjem časovnem obdobju s posodobitvijo Prednostnih okvirjev ukrepanja (PAF).  

Glede na večletni finančni okvir za obdobje 2014-2020 so države članice, tudi Republika Slovenija, že 

izdelale svoje PAF, ki opredeljujejo potrebe in prednostne naloge financiranja ukrepov v omrežju 

Natura 2000 ter predvidele tudi vire financiranja. Na delavnici bo predstavljen posodobljen format 

PAF in proces njegovega nastajanja, finančni mehanizmi in možnosti za financiranje izvajanja 

prioritetnih ciljev varstva narave v obdobju 2021 – 2017. Predstavljene bodo tudi izkušnje 

dosedanjega izvajanja direktiv o naravi pri nas.  

Evropska komisija v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor Republike Slovenije pripravlja 

delavnico na temo prioritetnih nalog s področja varstva narave in njihovega financiranja, predvsem v 

okviru omrežja Natura 2000, in vas vabi, da se delavnice udeležite. Delavnica bo potekala v 

slovenskem jeziku, predstavnik Evropske komisije pa bo govoril v hrvaškem jeziku. 

Na spodnjem linku pa boste našli več publikacij, ki jih je pripravila Evropska komisija in se nanašajo na 
financiranje in pripravo projektov s področja varstva narave, predvsem tudi za Natura 2000 območja, 
tudi za prihodnje obdobje. Gradivo je v angleškem jeziku. 
 
 
https://drive.google.com/drive/folders/1FAaBA1OSBPw0n_gDCtrfy46CDQPix4Sz?usp=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/1FAaBA1OSBPw0n_gDCtrfy46CDQPix4Sz?usp=sharing


                                                     
 

Program delavnice: Krepitev naložb za financiranje omrežja Natura 2000 prek EU sredstev in 

priprava Prednostnega okvirja ukrepanja (Prioritised Action Framework (PAF))-16.01.2019 

 Vsebina 

9.00 – 09.30  
 

Prihod in registracija udeležencev 
 

 

 

09.30 – 10.30 

 

Uvodni pozdrav in nagovor – Marija Markeš, MOP 

Kratek pregled preteklih izkušenj s PAF v Sloveniji - Andrej Bibič, MOP 

Predstavitev novega PAF formata – Vedran Nikolić, EC Desk Officer 
 

 
 
 
 
 
10.30 – 12.00 

Tema 1: EU in nacionalno financiranje omrežja Natura 2000 (2014 – 2020) 
 

Izvajanje Programa upravljanja Natura 2000 (PUN) in izkušnje EU finančnih 

mehanizmov (EAFRD, ERDF, EMFF, …)  – Andrej Bibič, Katarina Zeiler Groznik, 

Julijana Lebez Lozej, MOP  

Panelna razprava: sodelujejo predstavniki Ministrstva za okolje in prostor; 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; Službe Vlade Republike 
Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko; upravljavec zavarovanega 
območja/Natura 2000 
 

 
 
12.00 – 13.00 

Tema 2: Možnosti financiranja omrežja Natura 2000 z EU sredstvi (2021 – 

2027) 

 

Pregled EU finančnih mehanizmov za financiranje omrežja Natura 2000 - 

Vedran Nikolić, EC Desk Officer 

 

13.00 – 14.00 Odmor za kosilo 

 

14.00 – 14.30 Tema 3: PAF - Finančne potrebe za doseganje ciljev v obdobju 2021 – 2027 in 

možnosti za pridobitev sredstev 

 

Panelna razprava: Andrej Bibič, MOP in Vedran Nikolić, EC Desk Officer 

 

14.30 – 15.30   Tema 4: Določitev prioritetnih ukrepov varstva narave in proces priprave 
ocene stroškov za PAF (2021 – 2027) 
 

Panelna razprava: sodelujejo predstavniki ministrstev, strokovne službe za 

varstvo narave, raziskovalne inštitucije, nevladnih organizacij, skupnosti Parkov  

 

15.30 – 16.00 Naslednji koraki in povzetek delavnice 

 

 


