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Dinamične regije za Slovenijo priložnosti

Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov  
za obdobje 2007-2013



Evropsko kohezijsko politiko se uvršča med najpomembnejše politike Evropske Unije, 
saj ji je namenjenih kar tretjina vseh sredstev. Razporejena so v okvir treh evropskih 

skladov, in sicer Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega socialnega 
sklada in Kohezijskega sklada, in namenjena odpravi ekonomskih in socialnih 

razlik, povečevanju solidarnosti in konkurenčnosti regij v EU ter dinamičnemu 
spopadanju z izzivi 21. stoletja. 

Najpomembnejši cilj, h kateremu je usmerjeno delovanje vseh 
treh skladov, je zmanjševanje razvojnih razlik med regijami. 

Poleg tega so sredstva evropskih skladov namenjena 
tudi zagotavljanju zaposlovanja in konkurenčno-

sti v regijah ter okrepitvi čezmejnega so-
delovanja. Za uresničevanje naštetih 

ciljev je v Sloveniji na voljo do-
brih 4,2 milijarde evrov 

za obdobje od leta 
2007 do leta 

2013.

Zakaj 
kohezijska  

politika? Evropska kohezijska politika





Operativni program krepitve 
regionalnih razvojnih potencialov  
za obdobje 2007-2013 (OP RR) 

Kateri 
dokument je 
podlaga za
 izvajanje 
aktivnosti 

ESRR?(httP://www.EUSKlaDI.SI/PUblIKacIjE/OP/2007-2013/
OP_RR_OPIS.aSPx)

Za črpanje sredstev so države članice pripravile t.i. operativne programe, v katerih so 
opredelile, za katere namene bodo porabile razpoložljiva sredstva. Operativni programi  

predstavljajo podlago za izvajanje javnih razpisov, programov in projektov. 

cilj OP RR je inovativna, dinamična in odprta Slovenija z  
razvitimi regijami in konkurenčnim in na znanju  

temelječem gospodarstvu. ta cilj se zagotavlja  
preko javnih razpisov ali neposrednih  

potrditev  projektov, ki so namenjeni 
spodbujanju podjetništva,  

inovativnosti in tehnološkega 
razvoja, razvoju  

infrastrukture ter 
izkoriščanju naravnih  

in kulturnih 
potencialov.



Razdelitev finančnih sredstev  
OP RR v obdobju 2007 - 2013

Koliko 
sredstev   

OP RR imamo  
na razpolago?

Sloveniji je v okviru OP RR na razpolago 1,7 milijarde evrov iz ESRR, kar predstavlja  
dobrih 40 % vseh sredstev v obdobju 2007-2013.  

Razvojna prioriteta Sredstva OP RR (ESRR) v 
EUR %

1. Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost 402.133.645 23,5

2. Gospodarsko-razvojna infrastruktura 396.934.393 23,2

3. Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov 263.235.116 15,5

4. Razvoj regij 619.442.634 36,2

5. Tehnična pomoč 28.003.734 1,6

        SKUPaj 1.709.749.522 100

Sredstva OP RR po razvojnih prioritetah v %:
Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost

Gospodarsko-razvojna inrfastruktura

Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov

Razvoj regij

Tehnična pomoč

1,6
23,5

23,2

36,2

15,5



Evropski sklad za regionalni 
razvoj

Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) je namenjen pospeševanju ekonomskega in 

socialnega napredka ter zmanjševanju razvojnih razlik med  regijami. Ustanovljen 

je bil leta 1975 z namenom, da se v skladu z načelom solidarnosti del sredstev 

evropskega proračuna nameni najmanj razvitim državam oz. regijam EU. 

ESRR pomaga podjetjem pri naložbah v razvoj z namenom ustvarjanja 

inovacij, trajnih delovnih mest in spodbujanja konkurenčnosti. 

Poleg tega spodbuja k razvoju infrastrukture na področju 

raziskav, telekomunikacij, okolja, 

energije in prometa ter 

finančno podpira 

lokalni in 

regionalni 

razvoj vasi, 

trgov, mest 

in regij.

Čemu je 
namenjena 

pomoč 
ESRR?



Prejemniki sredstev 
OP RR

Upravičenci  oz. prejemniki sredstev OP RR so:
→ občine, 

→ javne agencije, javni skladi in javni zavodi,
→ ministrstva in vladne službe,

→  gospodarske družbe in samostojni podjetniki (mikro, mala in srednje 
velika podjetja), 

→ gospodarska združenja in zbornice,
→ zavodi, ustanove, društva in druge oblike nevladnih 

organizacij,
→ visokošolske in druge izobraževalne ustanove,

→ raziskovalne organizacije, povezane 
s podjetji in drugimi subjekti 

inovacijskega okolja v 
raziskovalne centre 

odličnosti ter  
druge oblike 

povezav.

Kdo je 
upravičen do 

sofinanciranja 
projektov

 OP RR?



Namen razvojne prioritete je pomagati slovenskemu gospodarstvu pri 

zagotavljanju konkurenčnosti in inovativnosti. Del namenjenih sredstev je 

usmerjen v spodbujanje raziskovalno-razvojnih aktivnosti in razvojno 

tehnoloških investicij potrebnih za razvoj, izdelavo produktov in 

storitev z visoko dodano vrednostjo. Preostanek je namenjen 

podjetjem za pridobivanje visokostrokovnega znanja za potrebe 

celovitejšega in hitrejšega razvoja. Z vzpostavitvijo vseh 

naštetih segmentov in njihovim povezovanjem 

bo imela Slovenija možnost, 

da postane država, ki 

temelji na znanju in 

inovativnosti.

1. Konkurenčnost podjetij in 
raziskovalna odličnost

Za kakšne  
vrste projektov 
lahko pridobimo

sredstva 
OP RR?



SPODbUjaNjE 
PODjEtNIŠtva

Hidria, inštitut za 
avtomobilsko industrijo

Tehcenter

RaZISKOvalNO-RaZvOjNI 
IN RaZvOjNO-INvEStIcIjSKI 

PROjEKtI

glavNE 
USmERItvE
402 milijonov evrov



Razvoj hibridne jahte greenline

Projekt razvoj hibridne jahte Greenline je bil izbran v okviru razpisa 
neposredne spodbude za raziskovalno razvojne dejavnosti v podjetjih 
– Projekti 2008, ki ga je izvajala Javna agencija RS za podjetništvo in tuje 
investicije. 
Osnovni namen podjetja Seaway Group, navtično podjetje, d.o.o. je bil 
razviti motorno jahto, ki se bo lahko s svojimi lastnostmi uspešno kosala 
z vsemi izzivi današnjega sveta, kot so: vse višje cene nafte, globalno 
segrevanje, pomanjkanje fosilnih goriv, finančna kriza, ekološka 
naravnanost kupcev. Cilj projekta je bil razviti prvo hibridno motorno 
jahto na svetu, kar je bil hkrati tudi končni izdelek projekta (poleg inovativnega trupa in električnega sistema). Razvoj 
te jahte je veliko pripomogel k reševanju problematike okoljskega onesnaževanja, energetske neodvisnosti in cene 
tovrstnih motornih jaht. 
Vrednost celotnega projekta je znašala 503.300 EUR, medtem ko je vrednost sofinanciranja znašala 300.000 EUR 
(EU del: 255.000 EUR, SLO del: 45.000 EUR). Razvoj hibridne jahte je doprinesel k odprtju (kreiranju) novega tržnega 
segmenta (razvoj blagovne znamke), čistejšemu okolju in povečanju vlaganj v raziskave in razvoj (povečanje števila ljudi 
v raziskovalno-razvojnih oddelkih ter s tem povečanje razvojnega potenciala, osvajanja novih tehnologij ter prilagajanje 
osvojenih tehnologij). Sama izvedba projekta predstavlja ukrepe neposrednih spodbujanj podjetij k pospešenim 
vlaganjem lastnih sredstev v raziskovalno in razvojno dejavnost v smeri tehnološkega razvoja in inovativnosti ter 
krepitev konkurenčnega položaja na slovenskem, evropskem in svetovnem trgu. 



Sofinanciranje nakupa horizontalno vertikalnega cNc stroja

Tehcenter d.o.o. iz Ptuja je podjetje, ki se je v letu 2007 prijavilo na 
javni razpis Slovenskega podjetniškega sklada za subvencioniranje 
tehnološke opreme. Nakup horizontalno vertikalnega CNC stroja v 
vrednosti 477.800 EUR je bil v letu 2007 ena izmed srednje velikih investicij 
v skupini odobrenih projektov za nakup nove tehnološke opreme. Za 
odobren projekt je podjetje pridobilo subvencijo v skupni višini 191.120 
EUR, kar je znašalo 40% celotne investicije od tega je Evropski sklad za 
regionalni razvoj prispeval 85% oz. 162.452 EUR odobrene subvencije. 
S pridobitvijo novega stroja je bilo omogočeno uvajanje novih CNC 

tehnologij, kar bo v prihodnosti pripomoglo k razvoju novih proizvodov. Posledično bodo izdelki kakovostni, bolj 
konkurenčni na trgu, sama izdelava pa bo hitrejša. Posebnost stroja je CNC krmiljenje stroja za horizontalno vertikalno 
rezkanje in vrtanje, kar je najnovejša tehnologija na tem tehničnem 
področju. 
Lastnosti stroja omogočajo širok manevrski prostor pri obdelavi 
različnih izdelkov, ki so specifično prirejeni potrebam naročnikov. Vse te 
prednost izvedene investicije bodo podjetju omogočale uresničevanje in 
doseganje zastavljenih ciljev. Stroj ima ugoden vpliv tudi na okolje, saj 
bo v primerjavi s konkurenčnimi stroji porabil bistveno manj energije, 
kakovost izdelkov bo na višji ravni, hkrati pa bo pri materialu manj 
odpada, kar bo bistveno zmanjšalo obremenitev okolja.



2. gospodarsko-razvojna 
infrastruktura

vzpostavitev razvojnih središč v Sloveniji, ki zagotavljajo gospodarsko, 

raziskovalno, izobraževalno, informacijsko in logistično infrastrukturo so 

glavni cilji te prioritete. ta središča se lahko izoblikujejo v že obstoječih 

pomembnejših urbanih središčih in novih urbanih središčih z velikim 

potencialom za razvoj. Z zagotavljanjem podporne infrastrukture, 

ki dodatno spodbuja razvoj podjetij prioriteta vsebinsko 

dopolnjuje prvo prioriteto.

Za kakšne  
vrste projektov 
lahko pridobimo

sredstva 
OP RR?



vZPOStavItEv 
gOSPODaRSKO-RaZvOjNO-

lOgIStIČNIh SREDIŠČ

RaZvOj 
vISOKOŠOlSKO 
RaZISKOvalNE 

INfRaStRUKtURE

RaZvOj INfORmacIjSKE 
DRUžbE

Podjetniški inkubator 
Podbreznik

glavNE 
USmERItvE

397 milijonov evrov

Razvoj e-vsebin
 in e-storitev

Univerza v Mariboru



javni razpis: Spodbujanje raziskovalno razvojnih projektov e-vsebin in 
e-storitev na področju informacijske družbe 

Razvita informacijska družba dokazano vpliva na dvig inovativnosti in 
konkurenčnosti gospodarstva in družbe, povečanje števila delovnih 
mest z visoko dodano vrednostjo, dvig kakovosti življenja, enakomeren 
regionalni razvoj in boljšo mednarodno vključenost. Vpliv izhaja iz 
vsesplošne uporabe sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije, 
ki prispeva k večjim ekonomskim dosežkom in splošnim koristim za celotno 
družbo. Pri tem je ključni razvojni izziv zagotavljanje širokega nabora 
enostavno povezljivih integriranih elektronskih storitev in zagotovitev 
čim širše dostopnosti do teh storitev za vse skupine uporabnikov.
Predmet razpisa je bilo sofinanciranje izvajanja predkonkurenčnih raziskovalno-razvojnih projektov razvoja e-vsebin 
in e-storitev na področju kulture, znanosti, izobraževanja, zdravstva, malih in srednje velikih podjetij, lokalne e-uprave 
in potrošnikov. Načrtovan obseg sredstev za projekte je bil 4.739.813 EUR, od tega je bilo predvideno sofinanciranje 
2.353.835,52 EUR. Realizirani obseg sredstev je bil 4.223.927,25 EUR, s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj je 
bilo sofinanciranih 2.071.628,79 EUR. Uspešnost črpanja evropskih sredstev je bila kar  88 odstotna. Vseh 12 izbranih 
konzorcijev je ob koncu projektov doseglo zastavljene cilje na področju razvoja e-vsebin in e-storitev.  
V okviru enega izmed izbranih projektov  so bili nadgrajeni obstoječi jezikovni viri za uporabo pri razvoju novih jezikovnih 
orodij. Izdelana jezikovna orodja so bila vključena v sintetizator govora, ki so ga optimizirali za implementacijo na 
vgrajenih platformah mobilnih telefonov. Končno razviti produkt je pomembna pridobitev za slepe in slabovidne, ki 
bodo uporabljali sintetizator govora v povezavi z bralnikom zaslona na mobilnem telefonu.



Podjetniški inkubator Podbreznik

V letu 2008 je potekal javni razpis Sofinanciranje projektov izgradnje 
tehnoloških parkov in podjetniških inkubatorjev v okviru gospodarsko-
razvojno logističnih središč, ki ga je izvajala Javna agencija RS za 
podjetništvo in tuje investicije. Namen razpisa je bil spodbuditi 
vzpostavitev subjektov podpornega okolja, v katerih bo do leta 2015 
nastalo vsaj 100 novih podjetij, ki bodo ustvarila vsaj 400 novih bruto 
delovnih mest. 
Na naveden razpis je uspešno kandidiral projekt podjetniški inkubator 
Podbreznik iz Novega mesta, ki je prejel sredstva Evropskega sklada za 

regionalni razvoj v višini 1.085.468 EUR. Namen razvoja inkubatorja je bila vzpostavitev nove institucije, ki bo skrbela 
za razvoj podjetništva in njegovo promocijo v regiji JV Slovenija. Poleg samih delovnih prostorov so zagotovljene 
tudi infrastrukturne in podporne poslovne storitve, kar omogoča srečevanje, izmenjavo idej in znanja med samimi 
podjetniki ter soustvarjanje pravega podjetniškega ozračja. Cilj projekta je bil doseči gospodarski preboj regije s 
koncentriranjem institucij znanja in podpornega okolja za podjetništvo.
Podjetniški inkubator je začel z delovanjem 1. 2. 2010. Trenutno je vanj, na podlagi sklepa strokovnega sveta, 
umeščenih 12 mladih in inovativnih podjetij, ki bodo ob vstopu zasedala že približno 60% površine. V naslednjem 
obdobju se, glede na povpraševanje in pozitivne trende podjetništva v okviru regije, pričakuje popolno zapolnitev 
inkubatorja in uspešen razvoj posameznih podjetij.



Poglavitni namen je spodbujanje razvoja slovenskega turizma, oživljanje, 

ohranjanje, trženje kulturne dediščine in biotske raznovrstnosti ter razvoj 

športno – rekreacijskih objektov. Učinki so vidni v razširitvi, popestritvi 

in dvigu kakovosti turistične ponudbe v turističnih destinacijah, 

razvoju  kulturnih objektov in razširitvi športno - rekreacijske 

infrastrukture. vse te investicije pripomorejo k nastanku 

novih delovnih mest, večji konkurenčnosti drugim 

evropskih turističnim destinacijam in  povečanju 

števila prihodov turistov in 

drugih obiskovalcev. 

Posredno se bo 

povečala tudi 

prepoznavnost 

Slovenije v 

svetu. 

3. Povezovanje naravnih in 
kulturnih potencialov

Za kakšne  
vrste projektov 
lahko pridobimo

sredstva 
OP RR?



RaZvOj ŠPORtNO – 
REKREacIjSKIh ObjEKtOv

OžIvljaNjE IN 
OhRaNjaNjE KUltURNE 

DEDIŠČINE IN javNE KUltURNE 
INfRaStRUKtURE

Park hotel Bohinj

Grad Strmol

Ljudski vrt

RaZvOj tURIStIČNE
INfRaStRUKtURE

glavNE 
USmERItvE

263 milijonov evrov



wellnessa Orhidelia

Zadnja leta se v zdraviliškem turizmu pojavlja trend gostov, ki imajo 
zelo visoka pričakovanja glede nivoja in obsega storitev v zdraviliščih in 
hotelih. Zaradi navedenega trenda in vedno večje potrebe po povečanju 
vodnih površin so se v Termah Olimia odločili za gradnjo novega 
termalnega kompleksa. Wellness Orhidelia vključuje visoko kakovostno 
ponudbo bazenskih in savna storitev. Izgradnja se je začela aprila 2008, 
z deli so zaključili v enem letu, torej v aprilu leta 2009. Od otvoritve, 7. 
maja 2009, do oktobra 2009 so imeli že 15.689 zunanjih gostov. 
Skupna vrednost investicije je znašala 14,5 mio EUR. Na podlagi Javnega razpisa za dvig konkurenčnosti turističnega 
gospodarstva – turistična infrastruktura, ki ga je objavilo Ministrstvo za gospodarstvo v letu 2007, so za del investicije, 
ki se nanaša na Wellness Orhidelia, s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj pridobili nepovratna sredstva v višini 

1.669.869 EUR (EU del: 1.419.388,65 EUR, SLO del: 250.480,35 EUR). 
Wellness Orhidelia je zbudil pozornost mednarodne javnosti na 
Festivalu svetovne arhitekture, ki je potekal od 4. do 6. novembra 
2009 v Barceloni. Organizatorji festivala, ki je namenjen srečevanju 
arhitektov vsega sveta in izmenjavi najboljših praks in spodbujanju 
medsebojnega sodelovanja pri ustvarjanju arhitekture prihodnosti, 
prirejajo tudi posebno tekmovanje za arhitekturne rešitve v več 
kategorijah. Wellnessu Orhidelia se je v kategoriji »Počitnice« uspelo 
uvrstiti v ožji izbor 11 finalistov.



Športno rekreacijski center Pokljuka

V letu 2008 je potekala zgradnja Športno-rekreacijskega centra 
Pokljuka. Projekt je zajemal izgradnjo večnamenskega centralnega 
objekta (z namestitvami in gostinskimi zmogljivostmi) in zunanje 
infrastrukture (stadion z večnamenskimi igrišči, strelišče, tribune, 
podhodi, rolkarske in tekaške proge, asfaltiranje in osvetlitev tekaških 
in rolkarskih prog, sistem umetnega zasneževanja, akumulacijsko 
jezero, čistilna naprava, teren za test smuči oziroma sankališče in 
parkirišče). 

Projekt je bil izbran na Javnem razpisu za sofinanciranje investicij v športno-rekreacijsko infrastrukturo – I. Celotna 
vrednost je bila 9.935.670,75 EUR, od tega je bilo sofinancirano iz  evropskih sredstev ESRR 6.502.143,65 EUR, ostalo je 
prispevala Smučarska zveza Slovenije. Dela na objektu so pričela avgusta 2008 in kljub mrazu in obilici snega potekala 
celo zimo, vendar so se upočasnila. Posledično je bil zaključek del prestavljen od prvotno načrtovanega 15. 6. 2009 na 
konec oktobra 2009. Odprtje centra je bilo 13. oktobra 2009. 
Nov športno-rekreativni center Pokljuka je pripomogel k povečanju atraktivnosti in prepoznavnosti Pokljuke ter 
ostalih turističnih destinacij, povečanju športnih površin in števila uporabnikov, obiskovalcev in nočitev, povečanju 
števila prireditev in razširitvi turistične ponudbe. Izgradnja centra posredno vpliva tudi na razvoj okoliških naselij.



Kot že ime samo pove, je prioriteta namenjena vlaganju sredstev v 
projekte, ki pripomorejo k razvoju slovenskih regij. Regionalne razvojne 

agencije skozi pripravo regionalnih razvojnih programov začrtajo smer razvoja 
za določeno obdobje. v teh okvirih se izvajajo projekti, del katerih se financira iz 

evropskih sredstev. to so projekti s področij: ekonomske, izobraževalne, prometne 
in okoljske infrastrukture, razvoja urbanih naselij, javne infrastrukture v 

območjih s posebnimi naravovarstvenimi režimi in v turističnih območjih ter 
socialne infrastrukture (socialnovarstvena in zdravstvena infrastruktura). 

Preostali del sredstev prioritete je namenjen razvoju obmejnih območij s 
hrvaško, ki spadajo med najmanj razvita območja v Sloveniji. glavni 

cilji so zaustavitev naraščanja razvojnih razlik v primerjavi z 
drugimi deli Slovenije, pritegniti podjetja v investicije 

na teh območjih, dvig kvalitete infrastrukturne 
oskrbe prebivalstva ter izboljšati dostopnost 

javnih funkcij in storitev. Ena izmed želja 
je tudi izboljšati izgled naselij ob 

meji, saj bodo v prihodnje le ta 
poleg podobe Slovenije 

ustvarjala tudi 
podobo »južne 

meje EU«.

4. Razvoj regijZa kakšne  
vrste projektov 
lahko pridobimo

sredstva 
OP RR?



REgIONalNI RaZvOjNI 
PROgRamI

RaZvOj ObmEjNIh 
ObmOČIj S hRvaŠKO

Glavni trg v Ljutomeru

glavNE 
USmERItvE

619 milijonov evrov

Kolesarska pot v 
Mislinjski dolini

Cesta Veržej - Banovci s 
sprehajalno-kolesarsko 

potjo



mrežni inkubator v Zasavju

Regionalni center za razvoj d.o.o.  (RCR) je kandidiral na prvem javnem 
razpisu za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« v letu 
2007 in bil uspešen z operacijo Mrežni inkubator v Zasavju. Z vrednos-tjo 
1,4 mio EUR je bil to največji med izbranimi zasavskimi projekti. Za njego-
vo uresničitev je Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 71% sred-
stev, del sredstev so prispevale tudi zasavske občine Hrastnik, Trbovlje  
in Zagorje ob Savi.
Projekt je obsegal gradbena in obrtniška dela, stroške zunanjega ure-
janja objektov in okolice, nakup in montažo pohištva, strokovni nadzor in stroške informiranja podjetniških inkuba-
torjev v vseh treh zasavskih občinah.
Strateški cilji inkubatorja so spodbujanje podjetništva v regiji, odpiranje novih delovnih mest, razvoj lokalne sku-
pnosti, gospodarska obnova regije ter spodbujanje in motiviranje študentov iz Zasavja, da razvijajo lastne podje-
tniške kariere, pri čemer jim bo inkubator bistveno olajšal uresničevanje poslovnih zamisli. Mrežni inkubator bo 
podjetnikom s poceni poslovnimi prostori in različnimi storitvami približal spodbudno podjetniško okolje, hkrati pa 
bo omogočen tudi enakomernejši razvoj znotraj regije.
Zasedenost inkubatorjev Hrastnik in Trbovlje je 83%. Doslej je bilo v podjetniški inkubator vključenih 34 podjetij, 
ki jim je RCR zagotavljal ustrezne prostorske pogoje in opremo, različna svetovanja ter usposabljanja, pomoč pri 
pridobivanju finančnih sredstev in administrativne storitve. Visoka zasedenost prostorov priča, da je mrežni inkuba-
tor v Zasavju pomemben instrument razvoja podjetništva, ki poleg tega, da omogoča delovanje in rast v inkubator 
vključenih novih mladih podjetij, posredno vpliva tudi na število delovnih mest v regiji.



celovita prenova glavnega trga v ljutomeru

Prenova Glavnega trga je vključevala na novo zgrajen kanalizacijski 
sistem in vodovodno omrežje, vključno z novimi hišnimi priključki, 
restavriranje Marijinega znamenja, namestitev mobilnih kioskov, 
ureditev spomenika NOV, izgradnjo fontane, ureditev aleje velikanov 
ter novo osvetlitev trga in ulic. Tlakovanje osrednjega dela je izvedeno 
iz kamnov pohorski tonalit in rdeči porfir, ostale površine pa so 
tlakovane s tlakovci. Z novo podobo trga so v Ljutomeru pridobili 
prostor za izvajanje različnih prireditev, z delno izključitvijo prometa 

iz centra pa tudi nemoteno zadrževanje na območju glavnega trga. Z ureditvijo parkirišč severno od Glavnega 
trga (tržnica in avtobusna postaja) so poskrbeli, da bodo obiskovalci centra v obsegu dvesto metrov dosegli 
vse pomembne točke. Projektna ureditev celovite prenove trga temelji na dveh osnovnih konceptualnih mislih: 
vzpostavitvi osrednje prazne trške površine in formiranju prostorske napetosti v vzdolžni smeri trga, pri čemer je 
mestna hiša vzeta kot dominantna. 
Pred začetkom ureditve trga je ta kazal dokaj klavrno podobo. Popolnoma razraščena vegetacija je dušila njegovo 
mestnost in zakrivala poglede tako stavbe ter oba spomenika. Skoraj vso ostalo površino trga je obvladoval promet, 
tako dinamičen kot mirujoči. Glavna cesta je bila speljana čez sredino trga, dostavne pa po vseh njegovih obodih. 
Pravih trških površin je bilo le za vzorec.
Občina Ljutomer je z deli začela septembra 2007, po uspešni uvrstitvi projekta na 1. javni razpis za prednostno 
usmeritev »Regionalni razvojni programi«. Vrednost izvedenih del je znašala 2.089.081 EUR od tega je bilo iz sredstev 
Evropskega sklada za regionalni razvoj sofinanciranih 1.231.333 EUR.



→      sredstva EU: 28 mio evrov
→      zaposlovanje kadrov,

→      usposabljanje zaposlenih na področju kohezijske politike,
→      zagotavljanje aktivnosti obveščanja javnosti,

→      financiranje študij in vrednotenj OP RR,
→      ostale aktivnosti, potrebne za učinkovito izvedbo OP 

(delovna srečanja, kontrole na kraju samem, 
organizacija dogodkov, financiranje usposabljanj, 

storitev nadgradnje informacijskega sistema 
ISaRR itd.).

5. tehnična pomoč
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Organiziranost izvajanja Evropske kohezijske politike na 
področju OP RR za obdobje 2007-2013 



Kje do dodatnih informacij?

Informacije o kohezijski politiki: 
www.euskladi.si

generalni direktorat EK za regionalno politiko (Dg Regio): 
http://ec.europa.eu/regional_policy

Predstavništvo Evropske komisije v Republiki Sloveniji 
http://ec.europa.eu/slovenija

Kontakt: 
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko
Kotnikova 28
1000 Ljubljana

tel: 00386 (0)1 400 55 60
fax: 00386 (0) 1 400 55 40
E-pošta: gp.svlr@gov.si

www.euskladi.si


